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المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة أن 
عالق���ات التعاون الوثيق���ة التي تربط بين 
مملك���ة البحرين ومملكة تايلن���د الصديقة 
تش���هد تطورا مس���تمرا يزداد رسوخا يوما 
بع���د آخر. وأش���اد س���موه بما وصل���ت إليه 
عالق���ات التع���اون بي���ن مملك���ة البحري���ن 
ومملك���ة تايلن���د الصديق���ة من مس���تويات 
متقدم���ة ف���ي ش���تى المج���االت، وه���و م���ا 

يعكس تميز العالقات.

العاهل: نتطلع إلنجازات تلبي تطلعاتنا لبحرين المستقبل
أع���ض���اء ال�������وزارة ال���ج���دي���دة ي�����ؤدون ال��ي��م��ي��ن ال���دس���ت���وري���ة أم�����ام ج���ال���ة ال��م��ل��ك

جاللة الملك متوسطا سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وأعضاء الوزارة الجديدةسمو رئيس الوزراء يؤدي القسم
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ج���رت في قص���ر الصخير أمس مراس���م أداء 
ال���وزارة الجدي���دة اليمي���ن الدس���تورية أم���ام 
عاه���ل البالد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة. 
ال���وزراء  رئي���س  المل���ك،  جالل���ة  واس���تقبل 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن 
س���لمان آل خليف���ة، وول���ي العهد نائ���ب القائد 
األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف���ة. وق���ّدم صاح���ب الس���مو الملك���ي 
رئي���س الوزراء أعضاء ال���وزارة الجديدة إلى 
جاللة الملك بعد صدور األمر الملكي السامي 

بتكليف سموه تشكيل الحكومة. 
وأدى صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء، 

وصاح���ب الس���مو الملك���ي ول���ي العه���د نائ���ب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء  مجل���س  رئي���س  ون���واب  ال���وزراء 
وال���وزراء اليمي���ن الدس���تورية أم���ام جالل���ة 

الملك.
وتفّضل صاحب الجاللة الملك بكلمة س���امية 
هن���أ فيه���ا رئي���س وأعض���اء الحكوم���ة. وقال 
جاللت���ه: يأت���ي تكليفك���م م���ع ق���رب انعق���اد 
الفص���ل التش���ريعي الخام���س، ال���ذي نتطل���ع 
خالل���ه إلى تحقي���ق مزيد من اإلنج���ازات بما 

يلبي تطلعاتنا الوطنية لبحرين المستقبل.
وم���ن جانبه، أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليفة أن 
الحكوم���ة حريصة على المضي قدًما في مس���ار 
التطوي���ر والتنمية بما يحقق توجيهات صاحب 
الجالل���ة المل���ك، معرًب���ا س���موه عن االعت���زاز بما 
تفض���ل ب���ه جالل���ة المل���ك م���ن إش���ادة وتقدي���ر 
برئاس���ة س���موه للحكوم���ة، مم���ا يعط���ي الداف���ع 
ويزيد من حب البذل والعطاء لصناعة مستقبل 

أفضل للبحرين وشعبها.
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المنامة يتخطى المحرقتدشين “بنفت بي”
دشنت كل من شركة “بنفت” و”سداد”  «

وبنك البحرين الوطني أمس خالل مؤتمر 
صحافي بخليج البحرين، خدمة الدفع 

الجديدة باستخدام المحفظة اإللكترونية 
“بنفت بي” على قناة الدفع األكثر أماًنا 

“سداد”، وذلك ألول مرة بالبحرين وذلك 
من خالل أكثر من 800 جهاز دفع ذاتي.

كسب المنامة فوزا ثمينا على حساب  «
المحرق بهدفين مقابل واحد، في ذهاب 
ربع نهائي كأس جاللة الملك لكرة القدم. 

ويدين المنامة بالفوز لالعب محمد 
الرميحي الذي سجل الهدفين، فيما 

سجل صالح عبدالحميد للمحرق من 
ركلة جزاء.
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معرض خريي احتفايل
يف 9 و10 ديسمرب

من 10 صباحًا حتى 10 مساًء، صالة اإليوان، شرياتون البحرين.
جموهرات وساعات فاخرة من أشهر املاركات العاملية بأسعار 

خمفضة. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على الرقم 
17535344

سيتم التربع بجزء من ريع املعرض ملبادرة ابتسامة
لدعم األطفال املصابني بالسرطان

استثمارات “لولو” بحلول 2021

ق���ال رئي���س مجل���س إدارة مجموعة لولو، 
يوس���ف عل���ي، إن المجموعة تس���عى لرفع 
اس���تثماراتها في البحرين إلى 150 مليون 

دينار بحلول العام 2021.
ج���اء ذلك على هامش افتتاح نائب رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ خال���د بن عبدهللا 
آل خليفة، الفرع الس���ابع للهايبرماركت في 

البحرين بمجمع األتوريوم، أمس. الشيخ خالد بن عبدالله مفتتًحا فرع “لولو” بـ “األتوريوم”

دينار ملي��ون 
150

زينب العكري من الجنبية

سمو رئيس الوزراء: تقدير جاللته المنامة - بنا
للحكومة يزيد من حب البذل والعطاء



العاهل: تقدم بالعالقات العسكرية مع واشنطن
اس���تقبل عاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 
قص���ر الصخير أمس نائ���ب رئيس العمليات 
البحرية بالقوات البحرية األميركية الفريق 

بحري ويليام موران.
ورّح���ب صاح���ب الجالل���ة المل���ك، بالفريق 
اعت���زازه  ع���ن  وأع���رب  م���وران،  بح���ري 
والش���راكة  التاريخي���ة  العالق���ات  بعم���ق 
الوثيق���ة الت���ي تجم���ع بين مملك���ة البحرين 
والوالي���ات المتح���دة األميركي���ة الصديق���ة 
والمبني���ة من���ذ عق���ود طويل���ة عل���ى الثق���ة 
واالحت���رام والتع���اون المش���ترك بما يخدم 
مش���يًدا  المتبادل���ة،  والمصال���ح  األه���داف 
ال���ذي تش���هده  المس���تمر  بالتق���دم  جاللت���ه 

ه���ذه العالق���ات خصوص���ا ف���ي المج���االت 
الس���عي  ظ���ل  ف���ي  والدفاعي���ة  العس���كرية 

الثنائي لتطويرها.
كم���ا أع���رب عاهل الب���الد عن تعازي���ه بوفاة 
قائ���د الق���وات البحري���ة للقي���ادة المركزي���ة 

للقوات المسلحة األميركية وقائد األسطول 
األميركي الخامس األدميرال جون سكوت 
س���تيرني، منّوًه���ا بإس���هاماته المهم���ة ف���ي 
تعزي���ز التع���اون بي���ن البلدي���ن الصديقي���ن، 
وكلفه���م جاللته بنقل تقدي���ره وتعازيه إلى 

كافة منتسبي األسطول الخامس.
كما جرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر 
بش���أن القضايا ذات االهتمام المشترك على 
وبح���ث  والدول���ي،  اإلقليم���ي  الصعيدي���ن 
مجمل المستجدات التي تشهدها المنطقة.

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال نائب رئيس العمليات البحرية األميركية 

local
@albiladpress.com

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
وذل��ك  نينستو؛  س��اول��ي  ف��ن��ل��ن��دا 
ب��الده.  استقالل  ذك��رى  بمناسبة 
أطيب  ع��ن  فيها  ج��الل��ت��ه  أع���رب 
ت��ه��ان��ي��ه وت��م��ن��ي��ات��ه ل���ه ب��م��وف��ور 
الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

رئيس فنلندا
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المنامة - بنا

اس���تقبل عاه���ل الب���الد القائد األعل���ى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، في قصر الصخير أمس، أس���رة قائد القوات 
البحرية للقيادة المركزية للقوات المس���لحة األميركية وقائد األس���طول األميركي الخامس األدميرال جون س���كوت س���تيرني الذي 

توفي في البحرين أخيرا.

وق���دم جالل���ة الملك التع���ازي إل���ى والدة 
وزوجة وش���قيق وولدي وابنة األدميرال 
ج���ون س���كوت س���تيرني مش���يدًا جاللته 
بجه���وده وإس���هاماته الطيب���ة ف���ي تعزيز 
العالق���ات وروابط الصداقة الوثيقة التي 
تجم���ع بي���ن مملك���ة البحري���ن والوالي���ات 

المتحدة األميركية وشعبيهما الصديقين 
وأنه���م موض���ع الترحي���ب والتقدي���ر ف���ي 
البحري���ن دائم���ًا... كم���ا أبلغ جاللته أس���رة 
األدمي���رال بنق���ل تحيات���ه وتعازي���ه إل���ى 
األدمي���رال  وأصدق���اء  عائل���ة  جمي���ع 

ستيرني.

م���ن جانبه���م، أعرب���ت أس���رة األدمي���رال 
جون س���تيرني عن بالغ ش���كرهم وعظيم 
امتنانه���م لصاح���ب الجالل���ة المل���ك عل���ى 
تع���ازي ومواس���اة جاللت���ه له���م، متمني���ن 
العزي���ز دوام  البحري���ن وش���عبها  لمملك���ة 

جاللة الملك مستقبال أسرة المتوفى قائد القوات البحرية للقيادة المركزية األميركيةالتقدم واالزدهار والرخاء.

جاللت��ه يق��دم التع��ازي إلى أس��رة المتوف��ى ويبلغهم بأنهم موض��ع ترحيب ف��ي البحرين

العاهل يشيد بإسهامات األدميرال ستيرني في تعزيز العالقات
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جرت في قصر الصخير أمس مراسم أداء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
واستقبل جاللة الملك، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقّدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعضاء الوزارة الجديدة إلى جاللة الملك بعد صدور األمر الملكي السامي بتكليف سموه بتشكيل الحكومة. حيث 
أدى صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب الس���مو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس 

الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جاللة عاهل البالد.
وتفّضل صاحب الجاللة الملك بكلمة سامية هذا نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي العم العزيز األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء،

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يطي����ب لنا بداي����ة أن نرّحب بالجميع وأن نهنئ رئيس وأعض����اء الحكومة الموقرة 
بمناس����بة تش����كيلها الجديد اس����تعداًدا لمرحلة العمل القادمة. ويأتي تكليفكم هذا 
مع قرب انعقاد الفصل التش����ريعي الخامس، الذي نتطلع خالله إلى تحقيق المزيد 
من اإلنجازات بما يلبي تطلعاتنا الوطنية لبحرين المس����تقبل، وطموحاتنا، التي ال 
ح����دود لها، لرفعة ش����عبنا الوفي واس����تمرار تمتعه بالحياة الكريم����ة وحصوله على 
الخدمات الالئقة، مع تحقيق التوازن المالي المطلوب لالرتقاء باقتصادنا الوطني.

كم����ا ن����ود بهذه المناس����بة، أن نش����كر أعضاء الحكومة الس����ابقة الذين نك����ّن لهم كل 
التقدي����ر لم����ا قاموا به م����ن جهود مخلصة، ولم����ا قدموه من أعمال جليلة س����تكون 
عل����ى ال����دوام محل اعتزازنا. فله����م منا خالص التمنيات باس����تمرار عطائهم الكريم 

تجاه البحرين العزيزة.
وف����ي الخت����ام، نس����أل المول����ى ع����ز وج����ل أن يب����ارك لك����م مس����اعيكم، وأن يوفقكم 
ف����ي حمل مس����ؤولياتكم التي أقس����متم على أدائه����ا بالوجه األكم����ل لخدمة الوطن 

والمواطنين، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء صاحب الس����مو الملكي األمير خليفة بن س����لمان آل 
خليف����ة أن الحكوم����ة حريص����ة على المضي قدًما في مس����ار التطوي����ر والتنمية بما 
يحقق توجيهات صاحب الجاللة الملك في هذا الجانب، معرًبا سموه عن االعتزاز 
بما تفضل به جاللة عاهل البالد من إش����ادة وتقدير برئاس����ة سموه للحكومة وأنها 
تق����ف خل����ف كل إنجاز حكومي مما يعط����ي الدافع ويزيد من ح����ب البذل والعطاء 
لصناعة مس����تقبل أفضل للبحرين وش����عبها، مشيًرا س����موه إلى العزم على االرتقاء 
بآف����اق التنمي����ة وجعل اإلنجاز عنواًن����ا للمرحلة المقبلة، مؤكًدا س����موه أن الحكومة 
تض����ع دوًم����ا المواط����ن ف����ي قل����ب اهتماماته����ا وتعت����ز وتفتخ����ر بمواقفه المش����رفة 

وتحرص على ترجمة تطلعاته وجعلها واقًعا.
وفي نهاية مراس����م أداء القس����م ُعزف الس����الم الملكي، والتقطت الصور التذكارية 

بهذه المناسبة.

المنامة - بنا

العاهل: نتطلع لمزيد من اإلنجازات بمــــــــا يلبي تطلعاتنا لبحرين المستقبل
ال�����������وزراء ال����ج����دد ي��������ؤدون ال���ي���م���ي���ن ال����دس����ت����وري����ة أم�������ام ج��ال��ت��هس��م��و رئ���ي���س ال��������وزراء ي���ق���دم أع���ض���اء ال��������وزارة ال���ج���دي���دة إل����ى ج��ال��ت��ه

05 local@albiladpress.com

الخميس
6 ديسمبر 2018 
28 ربيع األول 1440

تحقيق التوازن 
المالي 

المطلوب 
لالرتقاء 

باالقتصاد 
الوطني

نشكر أعضاء 
الحكومة 

السابقة ونكّن 
لهم التقدير 

لجهودهم 
المخلصة

ال حدود 
لطموحاتنا 

لرفعة شعبنا 
واستمرار 

تمتعه بالحياة 
الكريمة 

جاللة الملك: 

المضي 
قدًما في 

مسار التطوير 
والتنمية تحقيًقا 

لتوجيهات 
عاهل البالد

عزم على 
االرتقاء بآفاق 
التنمية وجعل 
اإلنجاز عنواًنا 

للمرحلة 
المقبلة

الحكومة تضع 
المواطن 
في قلب 

اهتماماتها 
وتفتخر بمواقفه 

المشرفة

سمو رئيس الوزراء:
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تطوير التعاون مع تايلند وفتح آفاق جديدة بشتى القطاعات
الوطني ب��ال��ي��وم  ال��ت��اي��ل��ن��دي��ة  ال��س��ف��ارة  اح��ت��ف��ال  يحضر  ال�����وزراء  رئ��ي��س  س��م��و 

أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، لدى 
تش���ريف س���موه لالحتفال بالي���وم الوطني التايلن���دي، أن عالقات التع���اون الوثيقة 
التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة تشهد تطورا مستمرا يزداد 

رسوخا يوما بعد آخر.

وأعرب س���موه عن خالص تهانيه لملك مملكة 
تايلن���د الصديق���ة صاحب الجالل���ة الملك ماها 
فاجي���ر الونجك���ورن، ورئي���س وزراء مملك���ة 
تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، والشعب 
التايلن���دي الصدي���ق بالعي���د الوطن���ي، متمني���ا 
س���موه للمملك���ة الصديق���ة وش���عبها اس���تمرار 

التقدم واالزدهار.
عل���ى  الي���وم  حرصن���ا  “إنن���ا  س���موه:  وق���ال 
المش���اركة ف���ي ه���ذا االحتف���ال، لنؤك���د عم���ق 
الرواب���ط التي تجمعنا بمملكة تايلند وش���عبها 
الصدي���ق، والذي���ن يجمعنا به���م تاريخ طويل 
أن  من���ا  ورغب���ة  والتع���اون،  الصداق���ة  م���ن 

نشاركهم في أفراحهم”.

وكان صاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
حض���ر االحتف���ال ال���ذي أقامته س���فارة مملكة 
تايلن���د الصديقة ل���دى مملكة البحرين مس���اء 
أم���س بفن���دق ك���راون ب���الزا بمناس���بة الي���وم 
الوطني لمملكة تايلند، حيث كان في استقبال 
سموه سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين 
تاني���س ن���ا س���ونغال، وذل���ك بحضور ع���دد من 
كب���ار المس���ؤولين والس���فراء المعتمدي���ن لدى 
المملك���ة وع���دد من رج���ال الصحافة واإلعالم 

والمدعوين.
وبهذه المناس���بة، أشاد س���موه بما وصلت إليه 
عالق���ات التعاون بين مملكة البحرين ومملكة 
تايلن���د الصديقة م���ن مس���تويات متقدمة في 

شتى المجاالت، وهو ما يعكس تميز العالقات 
بي���ن البلدين الصديقين وم���ا يجمع بينهما من 

تفاهم واحترام متبادل.
وأك���د س���موه ح���رص مملك���ة البحري���ن عل���ى 
تطوي���ر مج���االت التع���اون م���ع مملك���ة تايلند 
ف���ي ش���تى  آف���اق جدي���دة  الصديق���ة وفت���ح 
القطاع���ات بم���ا يعزز من الش���راكة القائمة بين 

البلدي���ن ويلب���ي التطلعات المش���تركة للبلدين 
والشعبين الصديقين. واستذكر سموه الزيارة 
الناجح���ة الت���ي قام به���ا رئي���س وزراء مملكة 
تايلند الصديقة الجنرال برايوت تشان أوتشا 
إل���ى مملك���ة البحري���ن الع���ام الماض���ي، والتي 
أس���فرت ع���ن العديد م���ن النتائ���ج التي عززت 
من العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأش���اد س���موه بال���دور ال���ذي يق���وم ب���ه أبن���اء 
الجالي���ة التايلندي���ة ف���ي مملك���ة البحرين في 
دعم مس���يرة التنمي���ة التي تش���هدها المملكة، 
مؤك���دا س���موه أنه���م يحظ���ون ب���كل االحترام 
والتقدير على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه، أعرب السفير التايلندي عن خالص 
الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء على تشريف سموه لالحتفال، مشيدا 
بم���ا يولي���ه م���ن اهتم���ام عل���ى تعزي���ز التعاون 
الثنائ���ي بين البلدين، مؤكدا حرص بالده على 
توس���يع مجاالت التعاون م���ع مملكة البحرين 
وتقويته���ا بالش���كل ال���ذي يع���ود بالنف���ع عل���ى 

البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا

سموه: حرصنا 
على المشاركة 

في االحتفال 
لنؤكد عمق 

الروابط التي 
تجمعنا
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إشادة بإنجازات سمو رئيس الوزراء في النهضة
الملكي األمر  الكويتي بصدور  الوزراء  سموه يتلقى تهنئة هاتفية من رئيس 

ا  تلق���ى رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة اتص���االً هاتفيًّ
مساء أمس من أخيه رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح، 
الذي هنأ سموه خالله بصدور األمر الملكي السامي بتكليف سموه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأش���اد الش���يخ جابر المبارك الصب���اح بجهود 
ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
وإنجازات���ه في نهضة وتنمية مملكة البحرين 
في شتى المجاالت، وبما يتمتع به سموه من 
تجرب���ة وخب���رة متمي���زة س���اهمت أس���هم في 
تب���وء المملك���ة مراك���ز متقدم���ة ف���ي مختلف 

مجاالت.
وأع���رب ع���ن تمنياته لصاحب الس���مو الملكي 
رئيس الوزراء بالصحة والس���عادة والتوفيق، 

ا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام  متمنيًّ
الرفعة واالزدهار.

م���ن جانب���ه، أع���رب صاح���ب الس���مو الملك���ي 
رئي���س ال���وزراء عن خال���ص ش���كره وتقديره 
ألخي���ه الش���يخ جاب���ر المب���ارك الصب���اح عل���ى 
مش���اعره الصادقة، مشيًدا س���موه بما تشهده 
العالق���ات بي���ن البلدي���ن م���ن تط���ور مس���تمر، 
ا س���موه لدولة الكويت الش���قيقة قيادة  متمنيًّ

سمو الشيخ جابر المبارك الصباحسمو رئيس الوزراءوحكومة وشعًبا اضطراد التطور واالزدهار.

المنامة - بنا

اس���تقبل محافظ الجنوبية س���مو الشيخ 
بمجلس���ه  آل خليف���ة  عل���ي  ب���ن  خليف���ة 
األس���بوعي أمس، عدًدا من المس���ؤولين 

وأهالي المحافظة. 
وفي بداية اللقاء، رحب سموه باألهالي 
الجنوبي���ة  المحافظ���ة  اهتم���ام  مؤك���ًدا 

الوطني���ة  االحتف���االت  ف���ي  بالمش���اركة 
البحري���ن،  مملك���ة  ستش���هدها  الت���ي 
وذل���ك من خ���الل تفعي���ل مبدأ الش���راكة 
المجتمعي���ة م���ع األهال���ي، داعًي���ا س���موه 
فعالي���ات  ف���ي  للمش���اركة  المواطني���ن 

االحتف���االت الوطنية للتعبي���ر عن حبهم 
ووالئهم لوطنهم البحرين. وأش���ار س���مو 
الش���يخ خليفة ب���ن عل���ي آل خليفة، إلى 
أن المحافظ���ة الجنوبي���ة س���تنظم عدًدا 
م���ن الفعالي���ات المتنوع���ة ف���ي مختل���ف 

عل���ى  الض���وء  تس���لط  الت���ي  المناط���ق، 
التراثي���ة  والفن���ون  األصيل���ة  الع���ادات 
الخاص���ة بالمحافظ���ة، مش���يًدا بالجه���ود 
إدارات  بذلته���ا مختل���ف  الت���ي  األمني���ة 
وزارة الداخلية في سبيل تأمين وإنجاح 

االنتخابات النيابية والبلدية 2018.
وهن���أ األهال���ي س���مو المحافظ بمناس���بة 
األعي���اد الوطني���ة معبرين ع���ن فرحتهم 
وسعادتهم بهذه المناسبات العزيزة على 

قلوبهم.

المنامة - بنا

محافظ الجنوبية يؤكد أهمية المشاركة في االحتفاالت الوطنية

سمو محافظ الجنوبية مستقبال بمجلسه األسبوعي عدًدا من المسؤولين وأهالي المحافظة 

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الجالل���ة  صاح���ب  الب���الد  عاه���ل  تلق���ى 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، برقية 
تهنئ���ة من رئيس غرف���ة تجارة وصناعة 
البحري���ن س���مير ن���اس بمناس���بة صدور 
بتش���كيل  الس���امي  الملك���ي  المرس���وم 

الوزارة.
برقيت���ه:  ف���ي  الغرف���ة  رئي���س  وق���ال 
يش���رفني أن أرف���ع إل���ى مق���ام جاللتكم 
باألصالة عن نفس���ي ونيابة عن إخواني 
تج���ارة  غرف���ة  إدارة  مجل���س  أعض���اء 
وصناع���ة البحري���ن واألس���رة التجاري���ة 
والصناعية بمملكة البحرين أسمى آيات 
التهان���ي والتبري���كات بمناس���بة ص���دور 
المرس���وم الملك���ي رقم 61 لس���نة 2018 
ال���وزارة  بتش���كيل  جاللتك���م  ل���دن  م���ن 
برئاس���ة رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل 
خليف���ة، معربين لجاللتكم عن س���عادتنا 
وتفاؤلن���ا بهذا التش���كيل الذي تدش���نون 
ب���ه جاللتكم مرحلة جدي���دة من مراحل 
باإلش���راقات  مليئ���ة  المملك���ة  تط���ور 
الواعدة بإذنه تعالى في ظل ما تش���هده 
المملكة من نهضة شاملة وما أرسيتموه 
حفظكم هللا من دعائم أساس���ية للحياة 
السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
بفض���ل مش���روعكم الوطن���ي اإلصالحي 
الت���ي  البحري���ن  لرفع���ة وتق���دم مملك���ة 
تس���تظل بقيادتك���م الحكيم���ة وبالتفاف 
وح���ب ش���عبكم الوف���ي، ومتطلعين بأن 
يحقق بإذن هللا طموحات أبناء المجتمع 
البحرين���ي بجمي���ع فئاته نحو مس���تقبل 
أفضل.وأعرب لجاللة الملك عن سعادته 
ب���ه  يدش���ن  ال���ذي  بالتش���كيل  وتفاؤل���ه 
جاللته مرحلة جديدة من مراحل تطور 
الواع���دة  باإلش���راقات  مليئ���ة  المملك���ة 
بإذن���ه تعالى في ظل ما تش���هده المملكة 
من نهضة ش���املة وما أرس���اه من دعائم 

أساسية للحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة بفض���ل مش���روع جاللت���ه 
الوطني اإلصالحي لرفعة وتقدم مملكة 
البحرين التي تستظل بقيادته الحكيمة 
الوف���ي،  الش���عب  وح���ب  وبالتف���اف 
متطلعين بأن يحقق بإذن هللا طموحات 
أبن���اء المجتم���ع البحرين���ي بجميع فئاته 

نحو مستقبل أفضل.
تج���ارة  غرف���ة  ف���ي  إنن���ا  ن���اس  وق���ال 
وصناع���ة البحري���ن واألس���رة التجاري���ة 
والصناعية في مملكة البحرين ليشرفنا 
وب���كل الغبط���ة واالمتن���ان أن نرف���ع إلى 
الش���كر  آي���ات  أس���مى  جاللتك���م  مق���ام 
والتقدي���ر لكل م���ا تقدمونه جاللتكم من 
أجل ازده���ار هذه المملكة وما حققتموه 
له���ا م���ن إنج���ازات عظيم���ة عل���ى صعيد 
الزاه���ر،  عهدك���م  ف���ي  الوطن���ي  العم���ل 
واعتزازن���ا العمي���ق بما تغمرنن���ا به دوما 
م���ن اهتم���ام وتواص���ل وحميمي���ة ف���ي 
المواق���ف والمب���ادرات الطيب���ة م���ن لدن 
جاللتكم التي تعكس معان نبيلة لفيض 
مش���اعركم وحرصكم عل���ى متابعة أمور 
ه���ذا الوط���ن وش���عبكم الوف���ي بجمي���ع 
ونفخ���ر  نعت���ز  س���نظل  ال���ذي  أطياف���ه 
ب���ه دوًم���ا، فإنن���ا نؤك���د لجاللتك���م به���ذه 
للقط���اع  ممثل���ة  الغرف���ة  أن  المناس���بة 
دوًم���ا  س���تبقى  المملك���ة  ف���ي  الخ���اص 
مساندة لجهودكم الخّيرة التي تبذلونها 
من أجل ازدهار المملكة وداعمة لمسيرة 
الت���ي  والنم���اء  والتطوي���ر  التحدي���ث 
تنتهجونه���ا وجعلت المملكة في عهدكم 
الزاهر مح���ط إعجاب وتقدي���ر المجتمع 
اإلقليم���ي والدول���ي بفض���ل إنجازاتك���م 
واالجتماعي���ة  واالقتصادي���ة  الوطني���ة 
والسياس���ية، داعيا هللا أن يحفظ جاللة 
المل���ك ويدي���م عليه نعم���ه ويوفقه على 

طريق الخير والسداد.

تلقى رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليفة ب���ن س���لمان ال خليفة برقية 
تهنئ���ة م���ن رئي���س غرف���ة تج���ارة وصناعة 
ص���دور  بمناس���بة  ن���اس  س���مير  البحري���ن 
المرس���وم الملك���ي الس���امي بتكليف س���موه 
مه���ام رئاس���ة الوزراء.وقال رئي���س الغرفة 
ف���ي برقيت���ه: يش���رفني أن أرف���ع إل���ى مقام 
س���موكم الملكي باألصالة عن نفسي ونيابة 
ع���ن إخوان���ي أعض���اء مجل���س إدارة غرفة 
تجارة وصناعة البحرين واألسرة التجارية 
والصناعي���ة بمملك���ة البحرين أس���مى آيات 
ص���دور  بمناس���بة  والتبري���كات  التهان���ي 
المرس���وم الملك���ي رقم 61 لس���نة 2018 من 
ل���دن عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة بتشكيل الوزارة 
برئاس���ة س���موكم الملكي الكري���م. وأضاف: 
إنن���ا إذ نرف���ع لكم التهنئة يا صاحب الس���مو 
الملكي األمير لنقدر لكم خطواتكم المباركة 
التي اتخذتموها بالتشكيل الوزاري الجديد 
بن���اء على الثقة الس���امية والتكليف الكريم 
من صاح���ب الجاللة الملك، لنس���أل المولى 
عز وج���ل أن يرعى مس���يرة الخير والتقدم 
الحضاري���ة  المنج���زات  وم���ن  والرق���ي 
واالقتصادي���ة والتنموي���ة الت���ي حققتموها 
لمملك���ة البحري���ن عبر س���نوات م���ن العطاء 
والبذل الس���خي بوقتكم الثمين وجهودكم 
المخلص���ة التي ل���م تعرفوا س���موكم خاللها 
الكلل بحي���ث أصبحت المملك���ة بحق مثاالً 
يتطل���ع إليه الجميع في مواجهة التحديات 

والصع���اب، والنه���وض إلى مس���توى اآلمال 
والطموح���ات. وق���ال إننا في غرف���ة تجارة 
وصناع���ة البحري���ن عل���ى ثقة بأن س���موكم 
س���وف تعمل���ون عل���ى ب���ذل كل جه���د خي���ر 
في س���بيل رفع���ة مملكة البحري���ن في هذا 
العهد الزاهر إلى المزيد من التقدم والرقي، 
مؤكدي���ن لك���م أن الغرف���ة كممثل���ة لألس���رة 
التجاري���ة والصناعي���ة في المملكة س���تظل 
دوًما مس���اندة لكل جهودكم الخّيرة وصوالً 
لتحقي���ق التطلع���ات واألهداف المنش���ودة، 
متطلعي���ن إل���ى اس���تمرار مواق���ف س���موكم 
وللقط���اع  للغرف���ة  والمس���اندة  الداعم���ة 
الخاص الت���ي عهدناها م���ن لدنكم حفظكم 
هللا ورعاكم ليأخذ دوره المنش���ود في دعم 
المش���روع الوطني لصاح���ب الجاللة الملك 
المفدى وفي مس���يرة العمل االقتصادي بما 
يحق���ق التنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعية 
الش���املة التي تعمل���ون لتحقيقه���ا. معربين 
ع���ن عمي���ق تقديرن���ا واعتزازن���ا بحرصك���م 
المتغي���رات  كل  مواكب���ة  عل���ى  ال���دؤوب 
وعل���ى  واإلقليمي���ة  العالمي���ة  االقتصادي���ة 
تحصي���ن ومنعة هذا الوطن وتعزيز مكانته 
ليتب���وأ أعل���ى المواقع التي يس���تحقها على 
جمي���ع األصع���دة، وبدوركم الب���ارز في دعم 
مس���يرة التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية 
للمملك���ة لك���ي يلم���س أبناؤك���م المواطنون 
يحف���ظ  أن  داعي���ا هللا  ونتائجه���ا،  ثماره���ا 
س���موه ويدي���م علي���ه نعم���ه ويس���ّدد عل���ى 

طريق الخير خطاه.

العاهل يتلقى تهنئة رئيس الغرفة

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة ناس

أجرى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة  «
ا بأخيه  بن سلمان ال خليفة مساء أمس اتصااًل هاتفيًّ

نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت الشقيقة الشيخ 
مشعل األحمد الصباح، حيث هنأه سموه خالله بمناسبة 
منحه وسام قائد جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية. 

وأشاد سموه خالل االتصال بعطاء وإنجازات الشيخ مشعل 
األحمد الصباح في تطوير المؤسسة العسكرية بدولة 
الكويت الشقيقة التي أهلته لنيل هذا التكريم الرفيع، 

معرًبا سموه عن تمنياته له بالصحة والعافية، ومزيد من 
النجاح والتوفيق. من جانبه، أعرب الشيخ مشعل األحمد 

الصباح عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء على تهنئة سموه الكريمة، مشيًدا بما يوليه 

سموه من اهتمام بكل ما يسهم في تعزيز عالقات التعاون 
ا لمملكة البحرين  واألخوة بين البلدين الشقيقين، متمنيًّ

وشعبها الشقيق استمرار الرفعة والتقدم.

سمو رئيس الوزراء يهنئ الشيخ مشعل األحمد الصباح

قيم االنفتاح تميز ثقافة وهوية البحرين
األميركية اليهودية  اللجنة  في  البارزين  األعضاء  يلتقي  العهد  ولي  سمو 

أك���د ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير س���لمان ب���ن حم���د آل خليفة على 
المس���تويات المتقدم���ة الت���ي بلغته���ا العالق���ات 
البحريني���ة األميركي���ة، وم���ا تجس���ده من حرص 
مس���ارات  تعزي���ز  لمواصل���ة  مش���ترك  واهتم���ام 
مختل���ف  ف���ي  المش���ترك  والتنس���يق  التع���اون 
المج���االت السياس���ية والعس���كرية واالقتصادية 
والثقافي���ة. وق���ال س���موه إن التواص���ل الثقافي 
واإلنس���اني حظ���ي بموقعه ف���ي إط���ار العالقات 
���ا  بع���ًدا حيويًّ ليجس���د  البلدي���ن  بي���ن  الراس���خة 
الت���ي  والتعددي���ة  االنفت���اح  قي���م  م���ع  ينس���جم 
يواصل ترس���يخها عاهل الب���الد صاحب الجاللة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة كونها عنصًرا 

يمّيز ثقافة وهوية المجتمع البحريني.
ج���اء ذل���ك، ل���دى لق���اء س���موه، بحض���ور وزي���ر 
الخارجية الش���يخ خال���د بن أحمد ب���ن محمد آل 
خليفة، مع عدٍد من األعضاء البارزين في اللجنة 

األميركية اليهودية في قصر القضيبية أمس.
ورحب سموه بزيارة اللجنة إلى مملكة البحرين، 
م���د  عل���ى  حرص���ت  المملك���ة  أن  إل���ى  مش���يًرا 
جس���ور التس���امح والوئام بين كافة المجتمعات 
والش���عوب، مضيًفا أن مرك���ز الملك حمد العالمي 

للتعايش الس���لمي، وكرس���ي الملك حم���د للحوار 
بي���ن األدي���ان والتعاي���ش الس���لمي ف���ي جامع���ة 
س���ابينزا بروم���ا يأت���ي تأكي���ًدا على ه���ذا التوجه 

الحضاري.
م���ن جانبهم، أعرب وف���د األعض���اء البارزين في 

اللجن���ة األميركية اليهودية عن س���رورهم بلقاء 
س���مو ول���ي العه���د ضم���ن زيارته���م إل���ى المملكة، 
مش���يدين بما يبديه س���موه من اهتمام متواصل 
بدع���م العالقات البحريني���ة األميركية على كافة 

الصعد.

سمو ولي العهد ملتقيا اللجنة األميركية اليهودية

المنامة - بنا

مزايا البحرين الجاذبة استقطبت االستثمارات
ال��ت��ج��اري للقطاع  التسهيالت  ت��وف��ي��ر  م��واص��ل��ة  ال��ع��ه��د:  ول���ي  س��م��و 

القائ���د األعل���ى  نائ���ب  العه���د  أك���د ول���ي 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن 
حم���د آل خليفة عل���ى ما تتمتع به مملكة 
البحري���ن م���ن مزاي���ا اس���تثمارية جاذبة 
استقطبت العديد من االستثمارات التي 
نس���عى لمواصلة زيادته���ا بما يواصل من 
عجلة التنمي���ة االقتصادية للوصول إلى 
وأش���ار  المنش���ودة.  التنموي���ة  األه���داف 
س���موه لدى لقائه بقص���ر القضيبية أمس 
لول���و  مجموع���ة  إدارة  مجل���س  رئي���س 
يوس���ف عل���ي، إلى م���ا يحظى ب���ه قطاع 
التجزئ���ة من أهمية خصوصًا مع التنامي 
الملح���وظ ال���ذي يحقق���ه، مش���ددا عل���ى 
أهمي���ة مواصلة توفير كافة التس���هيالت 

للقط���اع التج���اري بم���ا م���ن ش���انه رف���د 
حرك���ة النم���و ف���ي ه���ذا القط���اع الحيوي 
ف���ي المملك���ة. م���ن جانب���ه، أع���رب عل���ي 

ع���ن ش���كره وتقدي���ره لصاح���ب الس���مو 
الملك���ي ول���ي العه���د نائب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء 

على فرصة اللقاء ولما يوليه س���موه من 
اهتمام بتطوير بيئة األعمال واالستثمار 

في البحرين.

سمو ولي العهد مستقبال رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو

المنامة - بنا



“الداخلية” تنظم “تنمية المهارات القيادية للمرأة”
البحرينية ال��م��رأة  ي��وم  اح��ت��ف��االت  م��ع  ت��زام��ن��ا  موظفة   36 م��ش��ارك��ة 

تزامن���ًا م���ع احتفاالت مملكة البحرين بي���وم المرأة البحرينية، نظمت الموارد البش���رية 
ب���وزارة الداخلي���ة دورة “تنمية المهارات القيادية للمرأة”، ش���ارك فيها 36 موظفة ممن 

يشغلن المناصب اإلشرافية بوزارة الداخلية.

الموظفي���ن  ش���ؤون  إدارة  مدي���ر  ون���وه 
آل  راش���د  ب���ن  س���لمان  الش���يخ  المدنيي���ن 
خليف���ة بالش���راكة المؤسس���ية القائمة بين 
وزارة الداخلي���ة والمجل���س األعل���ى للمرأة 
لرف���ع ق���درة الم���رأة ف���ي العملي���ة التنموية 
الف���رص  تكاف���ؤ  أس���اس  عل���ى  القائم���ة 
بم���ا يحق���ق له���ا ف���رص التمي���ز ف���ي األداء 
واالرتقاء بخياراتها من خالل التكامل في 
العمل المؤسس���ي، مش���يرًا بأن تنظيم هذه 
ال���دورة يأتي تنفي���ذًا إلس���تراتيجية العمل 
والبرام���ج التدريبي���ة الهادفة لرف���ع كفاءة 
أداء الموظف���ات مم���ن يش���غلن المناص���ب 
اإلش���رافية ب���وزارة الداخلي���ة عب���ر وض���ع 

المعايير األساسية للنجاح والتميز.

وأوضح ب���أن محاور ال���دورة، تطرقت إلى 
المهارات األساس���ية للقائد المؤثر في بيئة 
الت���ي تواجه���ه،  العم���ل وأه���م التحدي���ات 
باإلضاف���ة إل���ى التعري���ف ب���دور المجل���س 
األعل���ى للمرأة في التمكي���ن القيادي للمرأة 
الش���راكة  اس���تمرار  مؤك���دًا  البحريني���ة، 
االحتياج���ات  كاف���ة  لتلبي���ة  والتع���اون 
التطويري���ة وص���وال لألهداف التي نس���عى 

إلى تحقيقها.
وزارت المش���اركات في ال���دورة مركز دعم 
المرأة بمقر المجلس األعلى للمرأة واطلعن 
للنه���وض  الوطني���ة  للخط���ة  ع���رض  عل���ى 
بالم���رأة البحرينية، والجهود والمكتس���بات 
الوطنية في مجال التوازن بين الجنسين، 

جانب من الدورة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اس���تقبل وزير ش���ؤون اإلعالم علي الرميحي في مكتبه أمس وكيل وزارة ش���ؤون اإلعالم عبدالرحمن بحر الذي أهداه نس���خة من 
رس���الته الت���ي ن���ال بموجبها درجة دكتوراه الفلس���فة في اإلدارة من كلية ليفربول إلدارة األعم���ال بجامعة ليفربول جون موريس 
البريطاني���ة، والت���ي ركزت على البعد اإلس���تراتيجي لبعض العوام���ل المؤثرة على عمليات التبادل المعرف���ي في منظمات القطاع 

العام.

اس���تقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة، أمس، رئيس العمليات 
البحري���ة األميركية الفريق بحري ويليام 
م���وران نائ���ب والوفد المراف���ق، بحضور 
رئي���س األمن العام اللواء طارق الحس���ن 
المتح���دة األميركي���ة  الوالي���ات  وس���فير 
لدى مملكة البحرين جاس���تين س���يبريل.
تعازي���ه  خال���ص  ع���ن  الوزي���ر  وأع���رب 
بوف���اة قائد الق���وات البحري���ة األميركية 

ف���ي القي���ادة المركزي���ة، قائد األس���طول 
س���كوت  ج���ون  األدمي���رال  الخام���س 
العالق���ات  اس���تعراض  وت���م  س���تيرني. 
الثنائي���ة بين البلدي���ن الصديقين وبحث 
األمن���ي،  والتنس���يق  التع���اون  مج���االت 
باإلضافة إلى عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك. 
من جانب آخر، اس���تقبل وزير الداخلية، 
أمس، وفدًا من أعضاء اللجنة األميركية 

ش���ابيرو  ج���ون  برئاس���ة  اليهودي���ة 
رئي���س اللجن���ة. وأك���د الوزي���ر أن الحياة 
الديمقراطي���ة الت���ي تتمت���ع به���ا مملك���ة 
البحري���ن، أرس���ى دعائمه���ا عاه���ل البالد 
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليفة، منوها إلى الجهود التي تقوم 
به���ا وزارة الداخلي���ة ف���ي حف���ظ األم���ن 
والنظ���ام الع���ام، وتأمين الس���المة العامة 

وزير شؤون االعالم مستقبال وكيل الوزارة بمناسبة نيله شهادة الدكتوراه من جامعة ليفربول البريطانية لجميع المواطنين والمقيمين.

الرميحي يش��يد بجه��د بحر في إع��داد دراس��ة الدكتوراه

وزير الداخلية: جاللة الملك أرسى دعائم الحياة الديمقراطية

نتائج تنعكس على تطوير العمل المؤسسي

بحث التنسيق األمني بين مع أميركا
وزر الداخلية مستقبال رئيس العمليات البحرية األميركية 

المنامة - وزارة الداخلية

وقعت ش���ؤون الجم���ارك ومنظمة 
اتفاقي���ة،  العالمي���ة،  الجم���ارك 
تحص���ل بموجبها ش���ؤون الجمارك 
لترجم���ة  معتم���د  ترخي���ص  عل���ى 
اإلص���دار الثاني لحزم���ة اإليرادات 
إل���ى اللغ���ة العربية.وق���ع االتفاقية 
الجم���ارك  رئي���س  المنظم���ة،  م���ع 
الش���يخ أحمد بن حم���د آل خليفة، 
أثناء مش���اركته ف���ي اجتماع لجنة 

السياس���ات العام���ة بالمنظم���ة في 
نائ���ب  منص���ب  يش���غل  إذ  الهن���د، 
ش���مال  لمنطق���ة  المنظم���ة  رئي���س 
أفريقيا والشرق األدنى واألوسط. 
إث���راء  به���دف  االتفاقي���ة،  وتأت���ي 
مكتبة الوثائق الجمركية بالمنظمة 
وترجم���ت  عربي���ة.  بترجم���ات 
ش���ؤون الجم���ارك 16 وثيق���ة م���ن 

الموضوعات المستحدثة.

“الجمارك”: ترخيص ترجمة لحزمة اإليرادات

المنامة - وزارة الداخلية

الصخير - الحرس الوطني

المنامة - وزارة الخارجية

جرى توقيع مذك���رة تفاهم بين الحرس 
الوطني، ممثاًل في قائد وحدة العمليات 
الخاصة الرائد الركن سمو الشيخ سلمان 
بن محمد بن عيسى آل خليفة والجيش 
الباكستاني، في رئاسة الحرس الوطني 
أمس وبحض���ور رئيس ش���عبة العمليات 
المش���ترك  التمري���ن  لتنفي���ذ  والتدري���ب؛ 
”ب���در 3” لمكافح���ة اإلرهاب.وأك���د س���مو 
أن  الخاص���ة  العملي���ات  وح���دة  قائ���د 
الح���رس الوطني يواصل نه���ج التطوير 

والتحدي���ث المس���تمر وف���ق توجيه���ات 
رئي���س الحرس الوطن���ي الفري���ق الركن 
سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
ومتابع���ة مدي���ر أركان الح���رس الوطني 
ب���ن  عبدالعزي���ز  الش���يخ  الرك���ن  الل���واء 
سعود آل خليفة، إذ يأتي تنفيذ التمرين 
بنس���خته الثالثة امتداًدا للنسخة األولى 
والثاني���ة م���ن التمري���ن المش���ترك ”بدر 1 
وبدر 2” والذي نفذت في باكستان بينما 

ينفذ تمرين “بدر 3” في البحرين.

تفاهم مع جيش باكستان لتنفيذ “بدر 3”

اس���تقبل رئي���س جمهوري���ة الع���راق برهم 
ل���دى  البحري���ن  مملك���ة  س���فير  صال���ح، 
جمهورية العراق الشقيقة صالح المالكي.

و كّل���ف رئي���س جمهوري���ة العراق الس���فير 
ص���الح المالك���ي بنق���ل تحياته إل���ى عاهل 
الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن 
لجاللت���ه  وتمنيات���ه  خليف���ة،  آل  عيس���ى 

بموفور الصحة والعافية.
واس���تعرض الرئي���س العراق���ي العالق���ات 
تطويره���ا  وس���بل  المتمي���زة،  الثنائي���ة 
وتعزيزه���ا عل���ى مختلف المس���تويات، بما 

يخدم المصالح المشتركة.
تحي���ات  المالك���ي  ص���الح  الس���فير  ونق���ل 
المل���ك  الجالل���ة  صاح���ب  الب���الد  عاه���ل 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة إل���ى الرئيس 
بره���م صال���ح، مؤك���ًدا دع���م المملك���ة لكل 
م���ا م���ن ش���أنه تحقيق األم���ن واالس���تقرار 
ف���ي جمهوري���ة الع���راق، واهتم���ام المملكة 

بتوسيع آفاق التعاون.

رئيس العراق 
يستقبل سفير 
البحرين ببغداد

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، فريق الجنسية والجوازات 
الفائز بالمراكز األولى في مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( عن فكرة “المنصة اإللكترونية الوطنية للتطوع”، التي تقدم بها النقيب 

سلمان بن أحمد آل خليفة، بدور مبارك التميم، مي صالح إبراهيم، وهشام مبارك البوفالسة.

وتتماش���ى الفك���رة الفائزة مع رؤي���ة البحرين 
2030 وطموحاتها في تحقيق “مجتمع عادل 
ومزده���ر ومتكاتف”، من خالل إنش���اء منصة 
العم���ل  ف���ي  إلكتروني���ة رس���مية متخصص���ة 
التطوع���ي بهدف تعزيز االنتماء الوطني لدى 
الش���باب ومش���اركتهم في المجتمع البحريني 
بي���ن  الق���وة والتكات���ف  المزي���د م���ن  لتوفي���ر 

مختلف الفئات.
وتخ���دم المنص���ة جمي���ع الجه���ات الحكومية 
وش���به الحكومية ف���ي المملك���ة، وتهدف إلى 
توفير الكادر البش���ري من فئة الشباب بتكلفة 
منخفض���ة وم���ن وازع وطن���ي، وه���ذا يحق���ق 
الوجه���ة الثاني���ة م���ن طموح���ات الرؤية وهو 
“النم���و االقتص���ادي” الذي س���يعود بالنفع على 

المجتم���ع. حض���ر التكري���م الوكي���ل المس���اعد 
واإلقام���ة  والج���وازات  الجنس���ية  لش���ؤون 
الش���يخ أحمد بن عيس���ى آل خليفة، والوكيل 
المس���اعد للمناف���ذ والبحث والمتابع���ة العميد 

عبدالرحم���ن س���نان الدوس���ري، ومدي���ر إدارة 
الم���وارد البش���رية والمالي���ة نايف الش���روقي، 
الذين أش���ادوا بالفكرة وتمن���وا للفائزين دوام 

التقدم والرقي.

الشيخ راشد بن خليفة مستقبال فريق الجنسية والجوازات الفائز في مسابقة “فكرة” 

“المنصة اإللكتروني��ة الوطنية للتطوع” ضمن المراكز األولى

راشد بن خليفة يستقبل الفائزين بـ “فكرة”

الصالح: سمو رئيس الوزراء يتمتع بقيادة واعية
ج��ه��ود س��م��وه ك���ان ل��ه��ا ع��ظ��ي��م األث����ر ف���ي ال��ن��ه��ض��ة واالزده�����ار

تلقى رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان ال خليفة برقية تهنئة من رئيس مجلس الش���ورى علي الصالح، 
أعرب فيها عن أخلص التهاني وأجمل التبريكات على تجديد الثقة الملكية السامية بتكليف سموه بحمل مهام رئاسة الوزراء.

وق���ال الصالح إن التكلي���ف يعكس ما يتمتع 
به س���موه من حنك���ة بالغة، وقي���ادة واعية، 
كان له���ا عظي���م األث���ر ف���ي نهض���ة وازده���ار 
الب���الد خ���الل المرحل���ة الس���ابقة م���ن العمل 
الوطن���ي، ال���ذي اس���تهدف ترس���يخ النظ���ام 
المش���اركة  نط���اق  وتوس���يع  الديمقراط���ي، 
الش���عبية، وتعزيز دور الس���لطة التش���ريعية 

في ظ���ل العهد الزاهر لعاه���ل البالد صاحب 
الجالل���ة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة، 
والذي تتواصل فيه المنجزات والمكتسبات 
ف���ي الميادي���ن كاف���ة، حت���ى وصل���ت مملكة 
العي���ش  مس���تويات  أرق���ى  إل���ى  البحري���ن 
الكري���م للمواطن، وترس���خت مب���ادئ األمن 
واالستقرار، وتعززت جهود التنمية والتقدم 

الش���امل، مم���ا أدى إل���ى بن���اء قاع���دة قوي���ة 
مس���تقبل  لبن���اء  راس���خ  وأس���اس  وصلب���ة، 
مش���رق لمملكة البحري���ن الغالية ومواطنيها 
الكرام، سائالً المولى العلي القدير أن يحفظ 
سمو رئيس الوزراء وأن يوفقه لتحقيق كل 
ما يصبو إليه من آمال في سبيل خير وعزة 

 علي الصالحبلدنا العزيز.

المنامة - بنا
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اس���تقبل وزير التربية والتعليم ماجد 
ال���وزارة  بدي���وان  بمكتب���ه  النعيم���ي 
ال���وزارة،  منتس���بي  عيس���ى،  بمدين���ة 
الذي���ن قدموا له التهان���ي والتبريكات 

الملك���ي  المرس���وم  ص���دور  بمناس���بة 
الس���امي بإعادة تعيينه وزيًرا للتربية 
والتعلي���م، متمني���ن للوزي���ر التوفي���ق 

والنجاح في أداء هذه المهمة.

النعيمي يتلقى التهاني بإعادة 

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة من رئي���س مجلس الش���ورى علي الصال���ح، أعرب 
فيها عن أس���مى آيات التهاني والتبريكات بمناس���بة صدور األمر 

الملكي السامي بتكليف سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، 
سائالً المولى العلي القدير أن يعين سموه على تحمل أعباء هذه 
المسؤولية الوطنية الجليلة، وأن يبقيه في خير وصحة وطول 

العمر لمواصلة مسيرة النماء والتقدم، التي تشهدها المملكة.

وأك���د رئيس مجلس الش���ورى أن تكليف س���مو ول���ي العهد بهذه 
المس���ؤولية، يعك���س م���ا يتمت���ع ب���ه س���موه م���ن حكم���ة وحنك���ة 
واقت���دار، ودور س���موه البارز وإس���هاماته الواضحة في النهوض 

باالقتصاد الوطني.

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة من رئيس الشورى

كما اس���تمعن إلى ش���رح حول مفاهيم تكافؤ الفرص والنموذج الوطني إلدماج احتياجات 
المرأة، باإلضافة إلى مجاالت عمل وخدمات مركز دعم المرأة.

وفي ختام الدورة، وزع الشيخ سلمان بن راشد شهادات إتمام الدورة على  «
المشاركات، معربا عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على توجيهاته باالهتمام 

بالعنصر النسائي من خالل االرتقاء بالمستوى اإلداري واإلشرافي وصوال إلى 
المناصب القيادية في الوزارة.

م���ن جانب���ه، أثن���ى الرميح���ي 
ف���ي  المب���ذول  الجه���د  عل���ى 
إعداد الدراسة وما تمخضت 
عنه م���ن نتائج مهمة تنعكس 
على تطوير العمل المؤسسي 
الفع���ال وبما يرس���خ من مبدأ 
ركائ���ز  كأح���د  االس���تدامة 
الحكوم���ة  عم���ل  برنام���ج 
والرؤي���ة االقتصادي���ة 2030، 
األداء  بمس���توى  واالرتق���اء 
واإلنتاجية وجودة الخدمات 
الحكومية المقدمة من جانب 

مؤسسات القطاع العام.
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أش���اد محامون بقرار رئيس اإلش���راف القضائي القاضي محمد البوعينين، الذي 
أمر فيه بعدم ش���طب الدعاوى إال بعد مرور جلس���تين من عدم حضور المدعي، 
ويمهل حتى نهاية الجلسة الثانية، وبعدم إعادة الدعوى للمرافعة لعدم إحضار 

الشهود، وأثنوا على مثل هذا القرار الذي يحمي حقوق وأموال موكليهم.
وجاء في القرار رقم )2( لسنة 2018، الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2018، والموجه 
لقضاة المحاكم المدنية، بش���أن ش���طب الدعاوى وإعادة الدعوى للمرافعة لعدم 
إحضار الشهود، أنه لوحظ في اآلونة األخيرة صدور قرارات عن بعض المحاكم 
بشطب الدعاوى أثناء انعقاد الجلسة لعدم حضور المدعي، وعند حضوره قبل 
انتهاء الجلسة يعلم بالقرار، ورغم طلبه العدول عن القرار فإن المحكمة تلتفت 

عن الطلب.
كم���ا لوحظ قيام بعض المحاكم بإعادة الدعوى للمرافعة لعدم إحضار الش���هود، 
عل���ى الرغ���م م���ن أن األج���ل المح���دد بالحكم التمهي���دي لم ينقض. ل���ذا فقد قرر 

رئيس اإلشراف القضائي اآلتي:

أوال: عدم شطب الدعوى لعدم حضور المدعي قبل مرور جلستين  «
متتاليتين، إال إذا كان لذلك مقتضى.

ثانًيا: إرجاء شطب الدعوى حال عدم الحضور للمرة الثانية إلى آخر  «
الجلسة.

ثالًثا: عدم إعادة الدعوى للمرافعة لعدم إحضار الشهود من الجلسة  «
األولى وقبل انقضاء األجل المحدد في الحكم التمهيدي.

قرار منع شطب الدعاوى

محام��ون يش��يدون بق��رار البوعيني��ن: يحمي حق��وق وأم��وال الموكلين

منع شطب الدعاوى وإعادتها للمرافعة

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى بتأييد السجن 5 سنوات ألربعة مدانين من أصل 
5 متهمين، بالتجمهر والش���غب وتعريض س���يارات المارة للخطر في منطقة السنابس بالقرب من 
معارض سيارات؛ وذلك لعدم إفصاحهم عن أية ظروف شخصية أو صحية تفيد عدم مالءمتهم 

لتنفيذ العقوبة بعد نقض محكمة التمييز لحكم سجنهم وإعادتها لالستئناف لهذا السبب.

وق���ت  ف���ي  قض���ت  التميي���ز  محكم���ة  وكان���ت 
س���ابق ف���ي طعن���ي المس���تأنفين األول والثاني 
بقب���ول طعنيهما، وف���ي الموضوع بنقض الحكم 
المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وكذلك بالنسبة 
للمحك���وم عليهما الثالث والرابع، وأمرت بإعادة 
القضي���ة إل���ى المحكم���ة الت���ي أصدرت���ه لتحكم 
فيه���ا م���ن جديد ليك���ون تح���ت بص���ر المحكمة 
قان���ون العقوب���ات البديل���ة والص���ادر بعد صدور 
الحك���م مح���ل الطع���ن. لكن محكمة االس���تئناف 
أك���دت ف���ي أس���باب حكمه���ا س���الف البي���ان أن���ه 
طلب المس���تأنفون اس���تبدال العقوب���ة المقضي 
به���ا، ولم���ا كان ن���ص الم���ادة )11( م���ن القان���ون 

رقم 18 لس���نة 2017 بش���أن العقوبات والتدابير 
البديلة، قد اس���تلزمت ش���روًطا منصوص عليها 
ف���ي الم���ادة وه���ي وجود ظ���روف ش���خصية أو 
صحي���ة للمحك���وم علي���ه مؤدية لع���دم مالءمة 
تنفي���ذ العقوبة المقضي بها وفًق���ا للتقارير التي 
تطلب أو تقدم، وكان المستأنفون قضي عليهم 
بالس���جن لم���دة 5 س���نوات، ول���م يب���دوا ه���م أو 
دفاعه���م ثمة ظروف ش���خصية أو صحية تفيد 
ع���دم مالئم���ة تنفيذه���م للعقوب���ة المقض���ي بها، 
وخل���ت األوراق م���ن ثمة تقارير تؤيد ش���يًئا من 

هذا القبيل.

رفض استئنافات 4 أحرقوا إطارات وتأييد سجنهم

المنامة - النيابة العامة

صرحت رئيسة نيابة الوزارات والجهات 
العام���ة المحام���ي الع���ام أمين���ة عيس���ى 
ب���أن النياب���ة ق���د تلق���ت بالًغا م���ن مركز 
ش���رطة مدينة عيس���ى بما أس���فرت عنه 
التحري���ات م���ن قي���ام أح���د األش���خاص 
بتربية أفاٍع كبيرة الحجم في منزله مما 
يشّكل خطًرا على القاطنين بالحي، وأنه 
يس���تغل تل���ك األفاع���ي وذل���ك بتقاضي 
مبالغ من األطفال الراغبين في التصوير 
معه���ا، وبناًء عل���ى ذلك أص���درت النيابة 

العام���ة أم���ًرا بضب���ط المته���م وبتفتيش 
مس���كنه وضبط األفاعي الت���ي يحوزها، 
وق���د أس���فر تنفيذ اإلذن ع���ن ضبط عدد 
من الزواحف تتمثل في 13 أفعى كبيرة 

الحجم فضالً عن 29 سحالي.
وق���د باش���رت النيابة العامة اس���تجواب 
المتهم وأم���رت بالتحفظ على الزواحف 
اإلداري���ة  الجه���ة  بمعرف���ة  المضبوط���ة 
ا  المختص���ة وم���ا زال التحقي���ق مس���تمرًّ

وصوالً لمصدر الزواحف المضبوطة.

القبض على شخص يرّبي
13 أفعى و29 سحلية في منزله

ثبت للمحكمة أن المدانين بتاريخ 17 نوفمبر 2014: «

 أواًل: أشعلوا وآخرين مجهولين عمًدا حريًقا في المنقوالت المبينة باألوراق كان من شأنه تعريض حياة الناس واألموال للخطر «

 ثانًيا: عرّضوا عمًدا وآخرين مجهولين سالمة النقل الخاصة للخطر وذلك بأن أضرموا النار في اإلطارات المبينة باألوراق بعد  «
وضعها على الطريق العام بغرض إحداث ربكة في حركة السير ومنع العامة من المرور

 ثالًثا: اشتركوا وآخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص «

 رابًعا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة لالشتعال “مولوتوف” بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. «

ذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهمين الخمسة اتفقوا مع بعضهم البعض عبر الهواتف النقالة ومواقع التواصل االجتماعي،  «
على حرق اإلطارات في الطريق العام، ونفاًذا لهذا تجمعوا يوم الواقعة قرب مقبرة السنابس، وأحضروا معهم عبوة مملوءة بالبنزين، وعدًدا من 

الزجاجات الحارقة “المولوتوف”.

وعندما وصل عددهم إلى حوالي 40 شخًصا بحوالي الساعة 8:00 مساء تلثموا، وتوجهوا إلى الطريق العام على شارع البديع بالقرب من مجموعة من  «
معارض السيارات الكائنة بمنطقة سنابس، وقام المتهم الثاني وآخرين بإشعال النيران فيها عبر رميها بزجاجات “المولوتوف” ومن ثم الذوا بالفرار، 

وتبين أن عدد تلك اإلطارات كان 15 إطارًا.

تجمهر “المولوتوف” عّرض الناس للخطر

اتفقوا  عبر الموبايل و”السوشيل ميديا”

الجنائي���ة  الكب���رى  المحكم���ة  أرج���أت 
الرابعة اس���تماع باقي شهود اإلثبات في 
واقعة تأسيس وانضمام 169 متهًما إلى 
جماع���ة ح���زب هللا البحرين���ي، وإحداث 

التفجي���رات وعملي���ات القتل والش���روع 
بقتل أفراد الش���رطة باستعمال األسلحة 
النارية، حتى جلسة 12 ديسمبر الجاري، 

مع األمر باستمرار حبس المتهمين.

سماع بقية شهود “حزب اهلل البحريني”
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Û  ،إن الموظفي���ن البحرينيي���ن في القطاع الخاص دائًما م���ا يكونون الحلقة األضعف
واألكلة المش���تهاة التي تلقى لدب البطالة الش���ره؛ كي يتناولهم في أي لحظة، إنهم 
دائم���ا عل���ى موعد ف���ي أي لحظة الفت���راس القدر، وإلحاكة خياط غير ماهر اس���مه 

إدارات الشركات.
Û  كل مرة تخرج إلينا ش���ركة أو مصرف بخلطة جديدة تقود الموظفين البحرينيين

لإللق���اء على قارع���ة الطريق وعلى أرصفة الوجع بال عم���ل أو تأمين، هكذا وبدون 
سابق إنذار. فهل قدر الموظفين البحرينيين أن يكونوا دائما وأبدا أبطال المشاهد 
التراجيدي���ة االقتصادي���ة، والدرام���ا التجاري���ة الحزين���ة لقص���ص ال تنته���ي كقصة 
))البؤس���اء(( لفيكت���ور هيج���و، ولكن بنس���ختها البحرينية؟ إن حجة إع���ادة الهيكلة 
لكثير من الش���ركات والمصارف في البحرين أصبحت المس���لخ اليومي التي تعلق 
علي���ه وظائ���ف البحرينيين لنذورات م���دراء عامين يجدون تحقي���ق ))التصحيح(( 
اإلداري الواه���م بتقطي���ع أرزاق الن���اس عل���ى مطاب���خ الق���رارات التعس���فية، والتي 

أصبحت أشبه بمشرحة تقطع عليها أوصال الوظائف.
Û  والغري���ب في األمر، أن هذه الش���هية ال تتوحم إال عل���ى وظائف البحرينيين، وكأن

وظائ���ف األجانب والئم مس���مومة أو من���ذورة للحفظ والصون والتق���رب إلى جنة 
االستثمار.

Û  ،يبقى س���ؤال ملح: ما الموقف الذي س���تتخذه وزارة العمل والش���ؤون االجتماعية
والنقابات والبرلمان لمنع بنك س���تاندرد تش���ارترد في نيته غير المبررة في تسريح 
البحرينيي���ن دون األجانب، علما أنه كما قامت ش���ركة طي���ران الخليج على أكتاف 
البحري���ن الذهبي���ة، وكم���ا هي ألبا وبقية المؤسس���ات كذلك، فإن بنك س���تاندرد هو 
اآلخ���ر، ارتفع���ت ناصيت���ه إلى س���ماء النج���اح عمالقا مصرفي���ا له تاريخ���ه الذهبي 
بفض���ل س���واعد بحريني���ة مرصعة م���ن ألم���اس إدارات وعرق بحرين���ي تحول إلى 
ذهب وتاريخ، فكما للتاريخ عرفان، فإن لعمالقته ))برواز(( تاريخي تعلق فيه صور 

الملهمين.
Û  وكم���ا ه���ي أس���ئلتي المعلقة عل���ى رقب���ة وزارة العمل منذ س���نين: أين ه���ي مطرقة

الوزارة أو إشارات مرورها الحمراء تجاه ما سيحدث، وكيف سيكون موقف نواب 
البرلم���ان من ه���ذا الموقف وهم ف���ي طريقهم لتلمس قبة البرلم���ان بأصابع جديدة 

غير مخملية؟
Û  إن ما ندعو له يجب أن يتحول إلى إستراتيجية، وليس رد فعل في توقيف نزيف

الوظائ���ف البحرينية، ومنع هذا الجرح المعيش���ي م���ن النزف، فليس قدر البحريني 
أن ُيقدم قرابين ألسماك قرش السوق البحرينية التي تسلم فيه األسماك األجنبية 
الكبيرة، وتموت فيه معيش���ة األس���ماك الصغيرة في ظل تنوع الس���نارات، وعملقة 

الشباك، وحَول القناصين.

بنوك البحرين 
وخامات من 

سيد ضياء الموسويذهب

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

أجل����ت المحكمة الكب����رى الجنائية 
األول����ى للم����رة الخامس����ة محاكمة 
شاب “24 عاًما” تجّرد من إنسانيته 
ألجل بضعة دنانير يتحّصل عليها 
من خالل قتل العمال اآلس����يويين 
غدًرا، ممن يتصادف وجودهم في 
المنطق����ة التي يتج����ّول فيها بحًثا 
ع����ن ضحيت����ه، وراح ضحيته على 
األقل اثنين لقيا حتفهما بواس����طة 
حديدي����ة،  بمطرق����ة  ضرب����ات   8
هّش����مت رأس����يهما، واعت����رف بم����ا 
نس����ب إليه من جرائ����م قتل مدعًيا 
بأن����ه ل����ن يس����أل ع����ن اآلس����يويين 
أي أح����د عل����ى ح����ّد تعبي����ره؛ وذلك 
إحال����ة  بش����أن  الس����ابق  لقراره����ا 
المته����م للط����ب النفس����ي وانتظ����ار 
التقري����ر النهائي بش����أنه، م����ع األمر 
باس����تمرار حبس����ه لحي����ن الجلس����ة 
القادم����ة المق����ررة في 18 ديس����مبر 

الجاري.

5 جلسات 
والمحكمة مازالت 

تنتظر التقرير 

انطالق فعاليات جائزة زايد لالستدامة
شمسي م��ص��ب��اح  ب��أل��ف��ي  ال���ش���ع���ار  ت���ض���يء  ال���ب���ح���ري���ن”  “ب���ي���ان 

انطلقت مساء أمس حملة )جائزة زايد لالستدامة( الجائزة الدولية الرائدة، حيث نظمت أولى 
فعالي���ات الحمل���ة )رؤية نس���تنير بها( ف���ي مملكة البحرين بإضاءة ش���عار الجائ���زة بألفي مصباح 
شمس���ي؛ بالتع���اون م���ع “مدرس���ة بي���ان البحري���ن”، الفائ���زة بالجائ���زة ف���ي ع���ام 2018 ضمن فئة 
“المدارس الثانوية العالمية” بهدف توفير مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لعدد من المجتمعات 

النائية حول العالم التي ال تغطيها شبكة الكهرباء المحلية.

وس���تتولى منظمة “كوبرنيك”، الفائزة بالجائزة 
ف���ي الع���ام 2016، مهم���ة توزي���ع المصابيح في 
إندونيس���يا، حيث سيس���تفيد منه���ا نحو 1179 
من���زالً تش���مل 5112 ش���خًصا في كل م���ن قرية 
تومب���ي ف���ي مقاطع���ة دونج���اال، وقري���ة جونو 
أوج���ي ف���ي مقاطع���ة س���يجي. وس���وف تمت���د 
الحملة التي تش���مل جوالته���ا 5 دول على مدار 
ش���هر كام���ل، وتتضمن إقام���ة فعالي���ات خاصة 
يت���م خالله���ا تركيب لوحة بش���عار جائ���زة زايد 
شمس���ي،  مصب���اح   2000 وتض���م  لالس���تدامة 
وعقب االنتهاء من فعالية إضاءة الشعار، سيتم 
التب���رع بالمصابي���ح إل���ى ع���دد م���ن المجتمعات 

الت���ي ال تصله���ا الكهرب���اء. وأك���دت مدي���ر إدارة 
جائ���زة زايد لالس���تدامة لمياء ف���واز، أن تنظيم 
حمل���ة “رؤية نس���تنير بها” يأتي ترس���يًخا إلرث 
األب المؤس���س الش���يخ زاي���د، طي���ب هللا ثراه، 
ف���ي مج���ال العمل اإلنس���اني، وتكريًس���ا اللتزام 
الجائزة بتوفير حلول عملية مفيدة ومستدامة 
لبعض من أكثر المناطق المحتاجة حول العالم. 
وبعد البحرين، س���يعمل الفري���ق المنظم للحملة 
مع “أكاديمية س���اغرادو ك���ورازون 4 التعليمية” 
الفائزة بالجائزة في عام 2017 لتنظيم الفعالية 
ف���ي بوليفي���ا، ف���ي حي���ن س���يتعاون الفريق في 
بنغالدي���ش مع “ديبال باروا” الفائز بالجائزة في 

دورته���ا االفتتاحية، وس���يتعاون ف���ي كينيا مع 
“دي الي���ت ديزاي���ن” الفائ���زة بالجائ���زة في عام 

2013. وس���تقام الفعالية الختامية للحملة يوم 
9 يناير 2019 في أبوظبي.

جانب من أولى فعاليات الحملة

المنامة - بنا

معرض “مصير” في عمارة بن مطر
خليفة آل  ه��ا  ال��ف��ن��ان��ة  أع��م��ال  ف��ي  وفلسفية  ج��م��ال��ي��ة  م��ق��اص��د 

ك���ّرس مع���رض “مصي���ر” للفنانة ه���ال آل خليفة، 
ال���ذي افتتح يوم األحد الماض���ي في عمارة بن 
مط���ر - ذاك���رة الم���كان، ضمن الموس���م الثقافي 
الموس���وم ب���� “كل ن���ور ال يزي���ل ظلم���ة ال يع���ّول 
عليه”، لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، 
دوًرا للبح���ث ع���ن مفه���وم الهوي���ة ودالالته في 
التصوري���ة  البني���ة  يعك���س  إذ  الفن���ي،  العم���ل 
المدن���ي،  للمجتم���ع  والفلس���فية  البصري���ة 
واالش���تغاالت الفكرية الت���ي تمثلت في تكنيك 
الفنانة هال، في إعادة تقويم المقاصد الجمالية 
والتش���كيلية، بوصفه���ا عام���الً مؤث���ًرا لمخاطبة 
بطريق���ة  والتاريخي���ة،  اإلنس���انية  القضاي���ا 
مغايرة تس���تقرئ فيها هواجس الذات البشرية، 
وتس���تخلص الممارس���ات الفني���ة الحديثة، عبر 
مجموعة من األعم���ال الفنية التي تحاكي فيها 
س���بر أغوار البح���ر وأهواله ومعان���اة الالجئين.

ويرن���و المع���رض إل���ى التفكير والتس���اؤل حول 
الح���س  وصناع���ة  البصري���ة،  الص���ورة  مآخ���ذ 

الموضوعي المش���ترك التي تتولد عنها األعمال 
ت���ارة، وتواك���ب القيم���ة الجمالي���ة ضم���ن نس���ق 
التح���والت الثقافي���ة واالجتماعية ت���ارة أخرى. 
ويذك���ر أن مع���رض “مصي���ر”، يس���تمر حتى 24 
يناي���ر 2019. تج���در اإلش���ارة إل���ى أن الش���يخة 

ه���ال بنت محمد آل خليفة، تتولى منصب مدير 
ع���ام إدارة الثقافة والفنون ف���ي هيئة البحرين 
للثقاف���ة واآلث���ار من���ذ الع���ام 2015، كما ش���غلت 
العدي���د م���ن المناص���ب اإلداري���ة ف���ي المتاحف 
والفنون وف���ي تبادل الخب���رات اإلبداعية وفي 

تطوير التقني���ات الفنية، إلى جانب خبرتها في 
المج���ال األكاديم���ي، إضافة إل���ى حضورها في 
المش���هد الفن���ي ومش���اركاتها في ع���دة معارض 
فردي���ة وجماعية مختلفة بأعم���ال فنية فريدة 

ومبدعة على صعيد المحلي والدولي.

جانب من افتتاح معرض الشيخة هال بنت محمد

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

عباس إبراهيم
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ق���ال رئي���س مجل���س إدارة مجموع���ة لول���و، يوس���ف عل���ي، إن المجموعة تس���عى لرفع 
اس���تثماراتها ف���ي البحرين إلى 150 مليون دين���ار بحلول العام 2021. وأوضح علي في 
تصري���ح للصحافيين على هامش افتتاح الفرع الس���ابع في البحرين بمجمع األتوريوم 
أم���س أن المجموع���ة تعت���زم افتتاح 3 فروع ف���ي المملكة بحلول العام 2021، وس���يتم 
افتت���اح ف���رع جدي���د في المح���رق خالل النص���ف األول من الع���ام 2019، الفًت���ا إلى أن 
التوس���ع في افتتاح الفروع يأتي بالتوازي مع الكثافة الس���كانية في المناطق الجديدة 

والقدرة الشرائية في المناطق السكانية.

وافتتح���ت مجموع���ة لول���و العمالق���ة ف���ي 
الشرق األوس���ط أحدث فروعها في مجمع 
األتوريوم بمنطقة س���ار، وهو الفرع السابع 
في البحرين، إذ ُدش���ن الف���رع تحت رعاية 
نائ���ب رئيس مجلس الوزراء الش���يخ خالد 
ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة، وبحض���ور رئيس 
ديوان ولي العهد، الشيخ خليفة بن دعيج 
والتج���ارة  الصناع���ة  ووزي���ر  خليف���ة،  آل 
والس���ياحة، زاي���د الزيان���ي، ووزي���ر العمل، 

جميل حميدان.
وأض���اف علي أن ع���دد موظفي المجموعة 
ف���ي البحري���ن يبل���غ نح���و 1400 موظ���ف 
بحرين���ي وم���ع زيادة عدد الفروع س���يزداد 
عددهم إلى ألفي موظف بحريني، مش���يًرا 

إلى أن المجموعة مس���تمرة في دعم خطة 
الحكومة وتوفير ف���رص عمل للبحرينيين 

في مشاريعها القادمة.
ولفت إلى أن المجموعة تحرص على دعم 
تدري���ب البحرينيي���ن م���ع وزارة العمل؛ من 
أج���ل تنمية قدراته���م وتأكيد قدرتهم على 
تول���ي المناص���ب اإلداري���ة والمتخصص���ة، 
لي���س فق���ط ف���ي المملك���ة، ب���ل عبر ش���بكة 

اللولو الممتدة في بقية دول الخليج.
واستطرد بالقول خالل افتتاح الفرع 156 
التاب���ع ل���� “لولوهايبرماركت” على مس���توى 
العالم “يبلغ حجم استثماراتنا في البحرين 
م���ا يق���ارب 125 مليون دينار تت���وزع على 
7 هايبرمارك���ت ومجم���ع تج���اري واح���د”، 

الفت���ا إلى أن مركز المجموعة  اللوجس���تي 
داخ���ل  للتوزي���ع  والمخص���ص  المتط���ور، 
البحرين بمس���احة تصل إلى 400 ألف قدم 
مربع ال يدعم التوس���ع ف���ي تجارة التجزئة 
فقط، بل يساهم في ضمان األمن الغذائي، 
مؤك���دا أن خط���ط المجموع���ة التوس���عية 
ثابتة، إذ تسعى الفتتاح مشروعها الجديد 
ف���ي س���وق المح���رق المركزي���ة ف���ي الرب���ع 

الثاني من العام 2019.

عودة 4 طيارين 
بحرينيين

اس���تقبلت طي���ران الخلي���ج أم���س 4 م���ن 
إليه���ا مؤخ���رًا م���ن  المنضمي���ن  الطياري���ن 
ش���ركات الطيران المجاورة ف���ي المنطقة. 
وتعك���س ع���ودة ه���ؤالء الطياري���ن جه���ود 
طي���ران الخلي���ج لبحرن���ة وظائ���ف طاق���م 
الطي���ران الخاص بها. وق���د رحبت اإلدارة 
م���ن  ب���كل  الخلي���ج،  لطي���ران  التنفيذي���ة 
عل���ي أحم���د، ف���الح رض���ي، أروى جناحي، 
وسلمان شيخ، حيث أعرب أعضاء اإلدارة 
التنفيذية عن تمنياتهم الطيبة للمجموعة.

وم���ن خ���الل نس���بة بحرن���ة تبل���غ أكثر من 
٪65 م���ن كادر طياريه���ا، تتخ���ذ طي���ران 
الخليج الريادة بين منافس���يها اإلقليميين 
م���ع  المواطني���ن،  فيم���ا يتعل���ق بتوظي���ف 
االحتفاظ بقوى عاملة متعددة الجنسيات 

تعكس مكانة الشركة كناقلة عالمية.

المحرق - طيران الخليج

المحرق - طيران الخليج

وّقع����ت طيران الخليج اتفاق����ًا مع مجموعة 
االتح����اد لتدريب الطي����ران لتقديم التدريب 
عل����ى أجهزة مح����اكاة الطي����ران الكاملة إلى 
دريمالين����ر”   787 “بوين����غ  الط����راز  طي����اري 
التابعين لش����ركة طي����ران الخلي����ج. ويهدف 
االتف����اق إل����ى تعزي����ز الرواب����ط بي����ن طيران 
الخليج ومجموعة االتح����اد للطيران، عقب 
مذكرة التفاهم الت����ي تم التوقيع عليها بين 
الجهتي����ن خ����الل مع����رض البحري����ن الدولي 

للطيران في نوفمبر الماضي.
و س����تقوم طي����ران الخلي����ج بتأجي����ر أجهزة 
طاق����م  دون  الكامل����ة،  الطي����ران  مح����اكاة 
المدربي����ن، التابعة لالتحاد لتدريب الطيران 
القائمة في مرافقها التدريبية في أبوظبي. 
وس����يتولى مدربون تابعون لطيران الخليج 
التابع����ة  المراف����ق  ف����ي  التدريب����ات  تقدي����م 

لالتحاد لتدريب الطيران. 
وقال رئيس قطاع العمليات بشركة طيران 
الخليج، سهيل إس����ماعيل “يسعدنا التعاون 

م����ع الزمالء ف����ي االتحاد لتدري����ب الطيران 
طواق����م  لتدري����ب  مرافقه����م  واس����تخدام 
الطي����ران التابع����ة لن����ا. ويمثل ه����ذا التعاون 
االتح����اد  م����ع  متواصل����ة  لمش����اريع  بداي����ًة 
للطي����ران واالتح����اد لتدريب الطي����ران”.  من 

باالتح����اد  المس����ؤول  المدي����ر  ق����ال  جانب����ه، 
لتدريب الطيران، باولو ال كافا “يسُر االتحاد 
بالمدربي����ن  ترح����ب  أن  الطي����ران  لتدري����ب 
والطياري����ن التابعي����ن لطي����ران الخلي����ج في 

مرافقنا التدريبية الشاملة في أبوظبي”.

انطلق���ت تح���ت رعاي���ة وزي���ر النفط الش���يخ محمد بن خليف���ة آل خليفة أمس 5 ديس���مبر 2018 بفندق راديس���ون بل���و الدبلومات، 
زة في اإلنتاج بحضور واسع من الخبراء والمهندسين والمهتمين في مختلف  فعاليات مؤتمر الشرق األوسط للتكنولوجيا الُمَحفِّ
زة  جوان���ب الصناعة النفطية من مختلف دول العالم لمناقش���ة عدد م���ن المواضيع المفصلية والمهمة في تكنولوجيا المواد الُمحفِّ

في صناعة تكرير النفط.

األوروبي���ة  الش���ركة  م���ن  بتنظي���م   
لالستش���ارات البترولي���ة وش���ركة نف���ط 
البحري���ن )بابك���و( واالتح���اد الخليج���ي 
للتكري���ر بالتع���اون م���ع الهيئ���ة الوطنية 
للنفط والغاز وبدعم عدد من الش���ركات 

النفطية العالمية والخليجية.
العملي���ات  إن  النف���ط  وزي���ر  وق���ال 
التحفيزي���ة هي من صمي���م عمل جميع 
معامل التكري���ر والبتروكيماويات التي 
تش���هد زي���ادة ف���ي الطل���ب عليه���ا عل���ى 
العوامل المحفزة في األسواق العالمية؛ 
نظرًا للتوجيهات الراهنة لزيادة التكامل 
والكف���اءة، فضال ع���ن العوام���ل البيئية 
باس���تخدام  بطبيعته���ا،  تف���رض  الت���ي 

زات في تحقيق جودة المنتجات  الُمحفِّ
النفطي���ة بش���كل أفضل وزي���ادة اإلنتاج 

وكذلك زيادة دورة الحياة فيها.

وأضاف الوزير أن برنامج المؤتمر  «
يشتمل على عدد من المواضيع 

المفصلية والمهمة التي تشهدها 
الصناعة النفطية في العالم في 

الوقت الحالي والتي ُتلقي بظاللها 
على تطوير االرتباطات بين أداء 

المواد المحفزة المستخدمة في 
المعالجة الهيدروجينية لزيت الغاز 

في الوحدات الصناعية في المصافي 
وأدائها في الوحدات النمطية في 

المختبرات الصناعية.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

“طي��ران الخليج” و “االتحاد” توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون محمد بن خليفة يفتتح مؤتمر الشرق األوسط لتقنية اإلنتاج
تدريب على أجهزة المحاكاة الكاملةمناقشة التكنولوجيا المحفزة في التكرير
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قال رئيس مجلس اإلدارة “في كى إل” القابضة، فرجيس  «
كوريان، إنه سيتم افتتاح 13 دار عرض سينما في مجمع 

األتوريوم مطلع العام المقبل 2019. وأضاف أن قاعات 
السينما تتسع إلى 1800 مقعدا، مبيًنا أن الشركة المشغلة 
“سيني بوليس” المكسيكية هي ثالث أكبر شركة سينما في 

العالم.

وأوضح كوريان أن عدد المحالت في المجمع حوالي 50  «

محال وتختلف من ناحية األحجام، الفًتا إلى أن نسبة التأجير 
في المجمع بلغت 85 %، متوقعا أن يتم افتتاح المحالت 

الصغيرة مع احتفاالت العيد الوطني للبحرين.

وعن المنافسة في أسعار المساحات التأجيرية مع افتتاح  «
مجمعات تجارية جديدة، قال إن أسعار التأجير في المجمع 

معتدلة ونحن نضيف للمنافسة بينما تطلب المجمعات 
الكبيرة أسعارا عالية مما سيجعلهم يشعرون بالمنافسة.

13 صالة سينما بـ ”األتوريوم” مطلع 2019

الشيخ محمد بن خليفة

نّظم مجلس التنمية االقتصادية أثناء زيارته 
لمدين���ة مومب���اي الهندي���ة، منت���دى لألعم���ال 
ش���كل منص���ة تفاعلي���ة مهم���ة للق���اء أعضاء 
الوف���د البحرين���ي االقتص���ادي م���ع 100 م���ن 
المس���تثمرين وممثلي القطاعات االقتصادية 
الهندي���ة وذلك لالطالع على ف���رص التعاون 
االس���تثماري المتاح���ة بي���ن الجانبين ولبحث 
بي���ن  مس���تقبلية  ش���راكات  تأس���يس  س���بل 
والهندي���ة. البحريني���ة  األعم���ال  قطاع���ات 

وش���مل الوفد البحريني مش���اركة مس���ؤولين 
م���ن مجل���س التنمي���ة االقتصادي���ة، مص���رف 
البحرين المرك���زي وممثلين للقطاع الخاص، 
حيث س���عى في الزي���ارة إلى تعزيز العالقات 
االستثمارية الثنائية بين البحرين والهند عن 
طري���ق التروي���ج للف���رص االس���تثمارية التي 
تتيحه���ا المملك���ة أمام الش���ركات الهندية في 
قطاع���ات الخدم���ات المالي���ة، والتكنولوجي���ا 
المالي���ة، والعق���ارات وذل���ك باعتب���ار المملك���ة 

البواب���ة المثل���ى لدخ���ول الس���وق الخليجي���ة 
دوالر.  تريلي���ون   1.5 حجمه���ا  يبل���غ  والت���ي 
وأثم���رت زي���ارة الوف���د ع���ن توقي���ع اتفاقي���ة 
بي���ن المجل���س وحكوم���ة والية ماهاراش���ترا 
الهندية وذلك بهدف خلق إطار عمل للتعاون 
ف���ي مج���ال التروي���ج لالبت���كار ف���ي مج���ال 
التكنولوجيا المالية، ولتوفير الدعم المتبادل 
بي���ن كال الجانبين لبيئ���ة التكنولوجيا المالية 
من خ���الل البرامج التدريبي���ة. والتقى الوفد 
البحريني بمس���ؤولي ش���ركات هندي���ة رائدة 
في قطاعات التج���ارة، والترفيه، والخدمات 
“الفنتي���ك”،  المالي���ة  والتكنولوجي���ا  المالي���ة، 
واالستشارات، وحلول األعمال، وتكنولوجيا 
معلوم���ات االتص���ال، والتي تتمي���ز بعالقاتها 

الواسعة مع كبريات الشركات العالمية.
التنمي���ة  لمجل���س  المنت���دب  العض���و  وق���ال 
االقتصادي���ة، س���ايمون غالبي���ن “أود أن أعبر 
الجول���ة  ه���ذه  بنتائ���ج  الكبي���ر  تفاؤل���ي  ع���ن 

الترويجي���ة الت���ي أرى أنه���ا س���تمهد لش���راكة 
اس���تراتيجية وعمل نوعي سواء مع الجانب 
الحكوم���ي وحت���ى التع���اون بي���ن قطاع���ات 
األعم���ال البحريني���ة والهندي���ة ف���ي قطاعات 
حيوية تشمل الخدمات المالية والتكنولوجيا 
االتص���ال.  معلوم���ات  وتكنولوجي���ا  المالي���ة 
وتحظى البحري���ن وجمهورية الهند بعالقات 

نوعي���ة وراس���خة في المج���االت االقتصادية 
بي���ن  التج���ارة  حج���م  بل���غ  ق���د  والتجاري���ة 
البحري���ن والهن���د بحس���ب آخ���ر اإلحصائيات 
م���ا يفوق الملي���ار دوالر، إذ تحتضن البحرين 
حالي���ًا أكث���ر م���ن 23 فرع���ًا لبن���وك وش���ركات 
هندية مسجلة في المملكة إلى جانب 3181 

مشروعا مشتركا مسجلة في المملكة.

المنامة - مجلس التنمية

منصة تفاعلية بمشاركة 100 مستثمر هندي

“مجلس التنمية” ينظم منتدى أعمال في مدينة مومباي

زينب العكري من الجنبية  )تصوير: رسول الحجيري(

 المحرر االقتصادي

150
دينار مليون 

ABC المنامة - بنك

يش���ارك الخبي���ر الدول���ي المتخص���ص في 
دراس���ات مس���تقبل أعم���ال البن���وك، ب���رت 
منت���دى  ف���ي  رئيس���ي  كمتح���دث  ِكن���ج، 
التقني���ة المالية الثال���ث “فينتيك” لمنطقة 
الش���رق األوس���ط وإفريقي���ا الذي س���يعقد 
 2019 فبراي���ر  و21   20 البحري���ن  ف���ي 
تحت رعاي���ة مصرف البحري���ن المركزي. 
وينظ���م هذا المنتدى بنك ABC و ش���ركة 
الخدم���ات المالية العربية “AFS”.يذكر أن 
كن���ج أل���ف عددًا م���ن الكت���ب المتخصصة 
ح���ازت  المصرفي���ة  الصناع���ة  بمس���تقبل 
ش���هرة واس���عة وكان بعضه���ا م���ن ضم���ن 
كن���ج  ق���دم  كم���ا  مبيع���ًا.  األكث���ر  الكت���ب 
األميرك���ي  الرئي���س  إلدارة  المش���ورة 
السابق باراك أوباما بشأن التقنية المالية، 
ويقدم حاليًا المش���ورة للعديد من رؤساء 
البن���وك والس���لطات المش���رفة على أعمال 
المصارف بش���أن االتجاهات المس���تقبلية 
للتقني���ة المالي���ة والتح���ول الذي سينش���أ 
عنه���ا. وكان م���ن ضمن الكتب الت���ي ألفها 

“بن���ك 2.0” و “ف���رع الي���وم يختف���ي غ���دًا” 
و”بن���ك 3.0” و “تكس���ير البن���وك” و “تعزيز 
الحياة على الخط السريع”. ويشغل حاليًا 
منصب الرئيس التنفيذي لش���ركة “موفن” 

لخدمات الهواتف النقالة.
وقال نائ���ب الرئيس التنفي���ذي لمجموعة 
بن���ك ABC ورئي���س مجلس إدارة ش���ركة 
الخدم���ات المالية العربي���ة، صائل الوعري 
“يس���رنا اس���تضافة ب���رت كن���ج كمتحدث 
رئيس���ي في منتدى فينتيك. و نتطلع الى 
مناقشة رؤيته وتوقعاته لمستقبل البنوك 

والخدمات المالية”.

خبير اإلرباك المالي متحدثا في الـ“فينتيك”

برت ِكنج

الشيخ خالد بن عبدالله لدى افتتاحه فرع “لولو” بمجمع األتوريوم

ال���ث���ان���ي 2019 ال���رب���ع  ال���م���رك���زي���ة ف���ي  ال���م���ح���رق  ب���س���وق  اف���ت���ت���اح ف����رع 

اسـتـثـمـارات “لـولـو” بـحـلـول 2021
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المنامة - شركة عقارات السيف

عقد مجلس إدارة شركة عقارات السيف الرائدة في القطاع التطويري المتكامل بمملكة البحرين، اجتماعه االعتيادي برئاسة رئيس مجلس اإلدارة عيسى 
نجيب���ي، حي���ث أطل���ع على تقرير عمليات الش���ركة معربًا عن تقديره لإلج���راءات اإلدارية والمالية التي اتخذت لتحس���ين أداء عملياته���ا في جميع المجاالت 

وتقديم أفضل الخدمات للزبائن الكرام. كما وجهت اإلدارة التنفيذية للتواصل مع جميع المساهمين الذين لم يقوموا باستالم أرباحهم حتى هذه الفترة.

 وحرص المجلس على متابعة سير العمل 
في المش���اريع الرأس���مالية ومنها: مشروع 
الجس���رين،  بي���ن  االس���تثماري  التطوي���ر 
خدم���ات  وتحدي���ث  تجدي���د  ومش���روع 
مجمع السيف – ضاحية السيف والمحرق 
ومدين���ة عيس���ى، باإلضاف���ة إلى مش���روع 
اللي���وان ال���ذي ب���دأ العم���ل به ش���هر مارس 
الماضي ومن المتوقع أن يكتمل في الربع 
األخي���ر من الع���ام 2019.وأعرب نجيبي عن 
س���عادته بمس���توى س���ير العم���ل في المنش���آت 
التابع���ة لعق���ارات الس���يف، مثمنًا دع���م القيادة 
الرش���يدة والزبائ���ن األعزاء ومس���اهمة اإلدارة 
والموظفي���ن على حد س���واء ف���ي رحلة نجاح 

الشركة منذ تأسيسها. 
وأضاف: “تأتي هذه المش���اريع الجديدة ضمن 
إس���تراتيجية ش���ركة عقارات الس���يف الرامية 
إلى تنوي���ع محفظتنا االس���تثمارية، عن طريق 
كالترفيهي���ة  أخ���رى  قطاع���ات  عل���ى  التركي���ز 
والس���كنية وغيره���ا. وعلي���ه، فإنن���ا س���نواصل 

االس���تثمار في مشاريع متعددة االستخدامات 
الت���ي م���ن ش���أنها أن تلب���ي احتياجات الس���وق 
وتعود بالفائدة على المجتمع المحلي. ويسرنا 
أيض���ا أن نعل���ن أن مش���اريعنا الجدي���دة تتقدم 
وف���ق الج���دول الزمن���ي المح���دد، ونح���ن على 
ثقة بأن كًل من مش���روع ليوان العقاري المقرر 
اكتمال���ه ف���ي الرب���ع األخي���ر م���ن الع���ام 2019، 
واآلخ���ر ال���ذي يحتل موقع���ا اس���تراتيجيا بين 
الجس���رين ف���ي المنام���ة س���يتضمنان عناص���ر 

ممي���زة جاذبة للزوار وذلك نظ���را لخصائصهما 
الفريدة.”

وم���ن جانب���ه، ق���ال الرئي���س التنفيذي لش���ركة 
عقارات الس���يف أحمد يوس���ف: “يأتي مشروع 
تجديد وتحديث خدم���ات المجمعات الواقعة 
تح���ت مظل���ة عق���ارات الس���يف ف���ي كل م���ن 
ضاحي���ة الس���يف والمح���رق ومدين���ة عيس���ى، 
للمحافظ���ة عل���ى مكان���ة المجمع���ات كوجه���ة 

عائلية رائدة للتسوق والترفيه في البحرين”.

أصدر مصرف البحرين المركزي معايير جديدة للبنوك والشركات المرخص لها بإصدار بطاقات االئتمان يؤكد فيها على احتساب 
العمليات المالية التي تقوم بإجرائها للزبائن بالفلس دون إجراء عملية تقريب المبالغ.

ف����ي  المرك����زي  المص����رف  وأك����د 
توجيه����ات جدي����دة أن بع����ض البنوك 
التجاري����ة والمؤسس����ات المالية التي 
االئتم����ان  بطاق����ات  بإص����دار  تق����وم 
تحتس����ب مبال����غ زائدة ف����ي العمليات 
المالي����ة الت����ي يت����م إجراؤه����ا في كل 
عملي����ة وذل����ك بتقري����ب المبل����غ إل����ى 
الرق����م األكب����ر بالفل����س أو م����ا يع����رف 

.rounding off بعملية
القي����ام  أن  ال����ى  المص����رف  وأش����ار 
بعملي����ات التقري����ب ف����ي كل عملي����ة 
بي����ن  تف����اوت  ينت����ج عن����ه  مصرفي����ة 
المبالغ الحقيقية التي قام بتسديدها 
عل����ى  المالي����ة  للعملي����ات  الزب����ون 
البطاق����ات المصرفي����ة وبي����ن المبال����غ 
المدون����ة في الفاتورة أو المس����تحقة 

للدفع.
وش����دد “المركزي” عل����ى أنه بناًء على 
مجل����دات التعليمات فإن����ه ينبغي أن 
يتم تحديد مبالغ الفواتير بدقة دون 

أي زيادة تذكر.
ولف����ت ال����ى أن����ه وبه����دف التأك����د من 
بطاق����ات  حامل����ي  تحمي����ل  ع����دم 
االئتم����ان مبالغ زائ����دة، يقوم مصرف 
البحرين المركزي بإص����دار متطلبات 
جدي����دة بموج����ب الوح����دة النمطي����ة 
)ش����ركات  و5  و2   1 للمجل����دات   BC

التمويل( لوقف هذه الممارسات.
أن  المرك����زي  المص����رف  وأض����اف 
عل����ى  تس����ري  الجدي����دة  المتطلب����ات 
الف����ور، وس����يتم تضمينه����ا كجزء من 
تحدي����ث كتاب القواعد الربع س����نوي 
بش����ركات  يتعل����ق  2019 فيم����ا  لع����ام 

التمويل.
ويق����وم المص����رف المرك����زي بمراقب����ة 
صارم����ة لس����وق التموي����ل وق����د نظ����ر 
م����ن  ع����دد  ف����ي  الع����ام  ه����ذا  خ����لل 
األم����ور والقضايا التي ته����م مصلحة 
ش����أنها  م����ن  والت����ي  المس����تهلكين 
الحفاظ على س����معة البحرين كمركز 

مالي في المنطقة.
البطاق����ات  إص����دار  أن حج����م  يذك����ر 
المحلي����ة  الس����وق  ف����ي  االئتماني����ة 
ارتفع، مدفوعة بتنامي قنوات الدفع 
اإللكتروني����ة، وارتف����اع التس����وق عبر 
ف����ي  االس����تهلك  وتنام����ي  اإلنترن����ت 
الس����نوات الس����ت الممت����دة من 2010 
إل����ى 2015. وأوضح����ت آخ����ر بيانات 
متاحة من مصرف البحرين المركزي 
بخص����وص ه����ذا الموض����وع، أن عدد 
بطاقات االئتمان نما بشدة في الفترة 
الممت����دة م����ا بي����ن 2010 إل����ى 2015 
وذل����ك م����ن 173.7 أل����ف بطاق����ة إل����ى 
253.3 أل����ف بطاقة ائتمان.وبحس����ب 
والمؤسس����ات  البن����وك  ِف����إن  األرق����ام 
المالي����ة أصدرت قراب����ة 1.35 مليون 
بطاق����ة مصرفي����ة ودفع بنهاي����ة العام 
2015، منه����ا قراب����ة الملي����ون بطاق����ة 
ص����راف آل����ي وذل����ك مقارنة م����ع 998 

ألف بطاقة في العام 2010.

مجلس إدارة شركة عقارات السيف عقد اجتماعه برئاسة عيسى نجيبي

عقارات السيف تواصل االستثمار في المشاريع متعددة االستخدامات  “المركزي”: معايير تمنع تقريب كس��ور المبالغ للرقم األكبر

اكـتـمـال “اللـيـوان” نـهـايـة 2019 احتساب معامالت البطاقات بـ “الفلس”

بلغت تغطية إجمالي حجم االكتتاب في شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، 5.4 ضعفًا، وتلقى الطرح األولي لالكتتاب العام إجمالي 827 طلبا مؤهال. وقد 
بلغت نس���بة طلبات مس���تثمري المؤسس���ات )الجملة - الذين يكتتبون في أكثر من 100 ألف س���هم( 88 % من قيمة الطلبات، و11 % من عدد الطلبات، بينما 

بلغت نسبة طلبات مستثمري األفراد )التجزئة - الذين يكتتبون حتى 100 ألف سهم( 12 % من قيمة الطلبات، و89 % من عدد الطلبات. 

متوس���ط  بل���غ  أخ���رى،  ناحي���ة  م���ن 
للمتق���دم  المطلوب���ة  األس���هم  ع���دد 
الواح���د 979 أل���ف س���هم لمس���تثمري 
لمس���تثمري  و15910  المؤسس���ات 
األفراد بمتوسط قيمة بلغت 646.14 
أل���ف دين���ار للمؤسس���ات، و10.5 ألف 

دينار لمستثمري األفراد. 

وقال���ت الرئي���س التنفي���ذي لس���يكو، 
نجلء الش���يراوي “إننا سعداء للغاية 
به���ذه النتائ���ج المش���جعة؛ ألنها تؤكد 
مدى أهمي���ة االكتت���اب وقدرته على 
المس���تثمرين.  فئ���ات  جمي���ع  ج���ذب 
إن ه���ذا الط���رح العام األولي يس���لط 
مملك���ة  عل���ى  أخ���رى  م���رة  الض���وء 

البحري���ن كوجهة اس���تثمارية جاذبة 
توفر للمس���تثمرين م���ن جميع أنحاء 
المنطق���ة فرص���ا جدي���دة للمس���اهمة 
ب���دور فع���ال في مس���يرة النم���و التي 
تش���هدها المملك���ة. وبه���ذه المناس���بة 
نتقدم بالشكر إلى وزارة المواصلت 
واالتصاالت وهيئة الموانئ والملحة 

البحرية على الدعم المستمر” . 

 غالبية المتقدمين         

لالكتتاب بحرينيون

الخدم���ات  مدي���ر  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
المصرفي���ة االس���تثمارية والعق���ارات 

في سيكو، وسام حداد “بينما جاءت 
أغلبية المتقدمين للطرح األولي العام 
من البحرين )83 %(، إال أن االكتتاب 
شهد أيضا متقدمين من 22 جنسية، 
بم���ا ف���ي ذل���ك م���ن الهن���د ) 9.3 %(، 
والمملكة العربية السعودية )1.6 %(، 
ومص���ر )1.0 %(، والمملك���ة المتحدة 
)0.7 %(، والكوي���ت )0.6 %(، وُعمان 
)0.6 %(، وغيره���م. وإذا نظرن���ا إل���ى 
المتقدمي���ن عل���ى حس���ب الجنس���ية 
وف���ق قيمة الطلبات المس���تلمة، فإننا 

المملك���ة  م���ن  المتقدمي���ن  أن  نج���د 
 % 22 يمثل���ون  الس���عودية  العربي���ة 
م���ن إجمال���ي قيم���ة الط���رح األول���ي 
الع���ام، وه���و م���ا يع���د مؤش���را مهم���ا. 
والشك أن الطبيعة المتنوعة لقاعدة 
المس���تثمرين تعد دلي���ل واضحا على 
المصرفي���ة  الخدم���ات  فري���ق  ق���درة 
االس���تثمارية في سيكو على تسويق 
عملي���ات الط���رح األولي الع���ام خارج 

حدودهم”.

اكتتاب “إي بي إم تيرمينالز” يتلقى 827 طلبا مؤهال

“سداد” و“الوطني” و“بنفت” تدشن خدمة الدفع الجديدة
ال��ت��ط��ب��ي��ق م����ن  ت��س��ت��ف��ي��د  وم���ت���وس���ط���ة  ص���غ���ي���رة  ش����رك����ة   ٧٠٠ م����ن  أك����ث����ر 

ت���م تدش���ين خدمة الدفع  الجديدة باس���تخدام المحفظة اإللكتروني���ة “بنفت بي” على قناة 
الدفع األكثر أمانا “سداد” وذلك ألول مرة بالبحرين وذلك من خالل أكثر من ٨٠٠ جهاز دفع 

ذاتي. جاء ذلك  خالل مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بخليج البحرين.

وخ���لل المؤتمر صرح المدير العام المس���اعد 
لتطوير األعمال والتس���ويق في شركة بنفت، 
نزار معروف أن عددا كبيرا من الش���ركات ما 
بين صغيرة ومتوس���طة، والتي يصل عددها 
إل���ى ما يقارب ٧٠٠ ش���ركة وأكثر ستس���تفيد 
م���ن ه���ذا التطبي���ق الجدي���د، كما سيس���تفيد 
كثي���ر م���ن أصح���اب األعم���ال وأولئ���ك الذين 

يمارسون أعمالهم من المنازل.
م���ن جهت���ه، ص���رح رئي���س دائ���رة المبيع���ات 
وخدمات المؤسسات إلدارة أعمال البطاقات 
أن  العل���وي  الوطن���ي خال���د  البحري���ن  ببن���ك 
البن���ك يس���عى دائم���ا لدع���م كل االبت���كارات 
الت���ي من ش���أنها أن تخدم القاع���دة العريضة 

م���ن عم���لء البن���ك، إضاف���ة إلى إم���كان عدم 
حم���ل البطاق���ات وس���رعة إتم���ام المعاملت، 
إذ تضم���ن ه���ذه الخدم���ة أعل���ى مس���تويات 
األمان وتلغي الحاجة إلى مشاركة معلومات 
البطاقة، حيث إن تطبيق “بنفت بي” يتطلب 
التس���جيل لم���رة واحدة فقط لحف���ظ بيانات 
البطاقات والحس���اب البنك���ي، ومن ثم يمكن 

استخدام التطبيق بشكل تلقائي. 
وتعليق���ا عل���ى إط���لق ه���ذه الخدم���ة، ق���ال 
رئي���س مجل���س إدارة “س���داد” الش���يخ عل���ي 
ب���ن عب���دهللا بن حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة 
“إن ه���ذه الخدمة تش���كل خط���وة أخرى نحو 
رؤيتن���ا لتوفير مجتمع مدفوع���ات إلكتروني 

في البحرين”.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
الوطني جان كريستوف دوراند “يسعدنا في 
بنك البحرين الوطني أن نكون داعما رئيس���ا 
لمب���ادرات المدفوع���ات اإللكتروني���ة الس���يما 

عب���ر الهواتف الذكية وأجه���زة الدفع الذاتية؛ 
س���هولة  األكث���ر  الدف���ع  خي���ارات  باعتباره���ا 
بالنسبة للزبائن، وعليه فإن البنك ومن خلل 
مب���ادرة الش���راكة بينن���ا وبي���ن س���داد وبنفت 
س���نعزز م���ن ه���ذا التوجه الذي وضع أساس���ه 

مجل���س التنمي���ة االقتصادي���ة ف���ي البحرين 
ومصرف البحرين المركزي”.

م���ن جانبه، ق���ال الرئيس التنفي���ذي ل� “بنفت” 
عبدالواحد الجناحي “يسرنا أن نقدم لعملئنا 
ه���ذه المي���زة المبتك���رة وس���هلة االس���تخدام 

كج���زء م���ن التزامن���ا المس���تمر وأولويتنا في 
بنف���ت لتقديم الخدم���ات األفض���ل لعملئنا”. 
إل���ى  دائم���ا  بنف���ت  ف���ي  “نس���عى  وأض���اف 
الش���راكات والتحالف���ات الت���ي تحق���ق رؤي���ة 
البحرين في صعيد تطوير المجتمع الرقمي”.

المؤتمر الصحافي إلطالق “بنفت بي” أمس صورة جماعية للمشاركين في الفعالية

المنامة - سيكو

هبة محسن من خليج البحرين | )تصوير: خليل إبراهيم(

علي الفردان

إش���ارة إل���ى مب���ادرة إعلن س���مو ولي العه���د في الملتق���ى الحكومي 
2018، تدش���ين نظ���ام إص���دار رخص البن���اء “بناي���ات”، والتي تهدف 
إلى إعادة الحيوية إلى أهم عصب استثماري في المملكة هو قطاع 
اإلنش���اءات والمق���اوالت من خ���لل إصدار رخص البناء في خمس���ة 

أيام.
م���ن هن���ا وج���ب البحث عن ط���رق حديث���ة أكث���ر ذكاًء لتواكب رؤية 
البحري���ن 2030، حيث إن طرق البن���اء التقليدي ال يمكن لها بتاتا أن 
تشمل هذا التوجه حتى لو سعت جميع األطراف لجعل هذه الرؤية 
حقيق���ة الصطدامه���ا بعوامل حقيقي���ة وجدية منها ض���رورة مراقبة 
عملية ما قبل اإلنش���اء من خرائط هندس���ية وتدقي���ق على المكاتب 
الهندسية المرخصة وأثناء عملية البناء والتشييد وما بعدها أيضا.

لذل���ك نط���رح النموذج الس���عودي وال���ذي س���بقنا في عملي���ات تنفيذ 
المش���اريع اإلس���كانية بوحدات مس���بقة الصنع باس���تخدام 7 تقنيات 
بناء عالمية حديثة، تتضمن خمسة نماذج حديثة في مجال الهياكل 
ه���ي نظام الخرس���انة س���ابقة الص���ب المعزولة، والخرس���انة الخلوية 
خفيف���ة ال���وزن، والقوال���ب الخرس���انية المعزولة، والقوال���ب النفقية، 
والهي���اكل الحديدي���ة الخفيف���ة. أم���ا ف���ي مج���ال التركيب���ات، فهناك 
نموذجان للوحدات مس���بقة الصنع هما، وحدات الخرسانة الجاهزة، 

ووحدات جاهزة من الحديد الخفيف.
إن التوج���ه إل���ى النظ���ام الذك���ي الب���د م���ن أن يغي���ر ملم���ح الس���وق 
البحريني���ة، فإلغ���اء أه���م عوامل تخ���دم المواطن والمس���تثمر، وهما 
العام���ل المح���رك لكاف���ة المش���اريع اإلنش���ائية في ظل فرض رس���وم 
بلدي���ة تقدر ب� 12 دينارا على المتر المربع الواحد، ناهيك عن رس���وم 
المكات���ب الهندس���ية الباهظ���ة لتوفير ضمانات أو خس���ائر عند لجوء 
المس���تثمر أو المس���تهلك إلى المرحلة القضائية ما بعد االستثمار في 

حال عدم الرضا أو تعثر المشروع في ظل تقلب األسعار.
النم���وذج الس���عودي يط���رح بق���وة أن مس���ؤولية الخرائط الهندس���ية 
والتصميم مع ضمانات اإلنشاء لمدة 20 سنة تتحملها جميع المصانع 
ذات طبيع���ة البن���اء الحدي���ث دون الحاج���ة إلى المكاتب الهندس���ية 
أو اإلش���راف الهندس���ي ال قب���ل فترة التصميم وال خ���لل التنفيذ مما 
يجعله خيارا موفقا ومرضيا وفعاال ومساويا لفرض الرسوم البلدية 

عند إزالة أهم عقبة للتوجه الجديد. 
توظي���ف ه���ذه التكنولوجي���ا يح���د م���ن س���يطرة أو تلع���ب منف���ذي 
المش���اريع بمواد البناء، والتي تكدس���ت المحاكم المستعجلة بقضايا 
قيمته���ا مليي���ن الدناني���ر ف���ي ظل تطل���ع المواط���ن إل���ى األفضل أو 
األرخ���ص أو األجود واصطدامه بف���ن المقاولين في عمليات النصب 

واالحتي���ال أو اللع���ب على ثغ���رات القواني���ن أو أح���كام التنفيذ عند 
المطالبات المالية.

باإلضافة إلى أن هذه النوعية من البناء الحديث تنقذ السوق المحلية 
م���ن كمية العمال���ة العالية جدا، والتي يمكن تقليصه���ا إلى الربع تماما 
م���ن تكلفة األي���دي العامل���ة، والتي بات القطاع اإلنش���ائي يس���تهلكها 
لحاجه المش���اريع إلى العنصر البش���ري كركيزة أساس���ية لتنفيذها مع 
اصطدامه���ا بتوجيهات األمن والس���لمة وتقلب المواس���م ومس���توى 
الكف���اءات أيضا. ومن خ���لل زيارتنا لمجموعة ش���ار بالرياض، حيث 
امتلكه���م مصنع إس���باك لأللواح األس���منتية الجاه���زة الصنع تبّين أن 
مث���ل ه���ذا النوع م���ن المصان���ع المعتمدة حت���ى من جان���ب الحكومة 
الس���عودية فيما يش���مل جميع قطاعات الدولة، قد تمكنت من فرض 
إيق���اع عملي ج���دا بإلغاء رخ���ص المكتب الهندس���ية في الس���عودية، 
واإلمارات، مع ضمان جودة واسم إسباك كمنفذ وشريك إستراتيجي 
معتمد يتحمل مس���ؤولية المنتج 100 % في عملية البناء والتش���ييد 

باالستعانة بمقاولين مرخصين تحت مراقبة مظلة المصنع.
وف���ي الختام ن���ود أن نطرح ه���ذه الرؤي���ة والمثال الحقيق���ي لتنفيذ 
ودع���م مبادرة س���مو ولي العه���د وتوظيفه���ا توظيفا حقيقي���ا وفعاال 

ومجزيا للمواطن أوال وأخيرا.

رؤية عن رخصة البناء الحديث

 مجموعة قلوبال كندور للمقاوالت

رؤية وكتابة: بتول شبر 

توظيف تكنولوجيا  «
“بنايات” يحد من سيطرة 

أو تالعب منفذي 
المشاريع بمواد البناء، 

والتي تكدست المحاكم 
المستعجلة بقضايا 

قيمتها ماليين الدنانير



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة كينادي للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم 121645

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة كين���ادي للمق���اوالت ذ.م.م المس���جلةعلى قيد رقم  
121645، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد / عبدهللا صال���ح عبدهللا محمد 

الحميدي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إلىه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي: عبدهللا صالح عبدهللا محمد الحميدي
)+973( 35644756

4/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018 -170218( 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: زهراء حسن احمد عبدالحسن العالي

االسم التجاري الحالي: الوان البحرين لخدمات الطباعة
االسم التجاري الجديد: أزياء موداالين

النشاط: 1 - تجارة/بيع الملبوسات واألحذية واألصناف الجلدية

قيد رقم
1-114522

شقة / محل
أ322

بناية
-

شارع / طريق / ممر
58

مجمع
358

القيد: 103508 - التاريخ: 4/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مركز برنس افنيو لتدريب ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة أصحاب شركة مركز برنس افنيو لتدريب ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 103508 طالبين تغيير األس���م التجاري للمجموعة من س���يكزبنز كونسلتنج 
ش.ش.و لمالكها طالل حسن ميرزا التحو إلى شركة مركز برنس افنيو لتدريب 

ذ.م.م
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

4/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -175282( 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: زهرة ابراهيم محمد العبداني

االسم التجاري الحالي: فتى الجبل لتركيب المظالت
االسم التجاري الجديد: فتى الجبل لتخليص المعامالت

النشاط: 1 - أنشطة خدمات الدعم األخري لألعمال
قيد رقم
9-60288

شقة / محل
أ1126

بناية
-

شارع / طريق / ممر
918

مجمع
609

21/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-135284( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعلن أدناه: الس���يد عباس رضي علي الفري���خ بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي الى السيدمهدي رضي علي الفريخ 

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
23630-1
23630-2
23630-4
23630-7

االسم التجاري
عباس رضي علي الفريخ
ورشة القدس للصياغة

برافو للمقاوالت
برافو لأليدي العاملة

القيد: 1-60456  -  تاريخ: 3/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تق���دم إليها الس���ادة/ مكتب م���ور س���تيفينز بالنيابة ع���ن المالك ل� 
اكس���ل لخدم���ات الس���يارات )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب 
القيد رقم60456 يطلب تحويل مؤسس���ة المذكورة إلى فرع ش���ركة 
الش���خص الواح���د قائم���ة، برأس���مال وق���دره 10000 دين���ار، لتصب���ح 

الشركة مملوكة من السيد جوزيف شوريكافونكال.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -174541( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -168105( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نعمات عبدالمنصف شحاته عماره

االسم التجاري الحالي: نور البادية لبيع اللحوم الطازجة والمبردة
االسم التجاري الجديد: نور البادية لبيع اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: منال محمد سعيد بوعالي

االسم التجاري الحالي: معصرة لب المانجو 2
االسم التجاري الجديد: مطعم بوابة حديقة ليليز

قيد رقم: 2-97242

قيد رقم: 7-53851

القيد: 28183 - التاريخ :2018/7/22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )111( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة / معصومة الس���يد حسين محمد ش���بر المالك ل� القدح للخياطة النسائية 
)مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموجب القيد رق���م 28183، بطل���ب تحويل الفرع 
رقم )11( باسم ازياء الحراير 2 للموسسة الفردية المملوكة له إلى شركة تضامن 
برأس���مال وق���دره 1000، أل���ف دينار بحرين���ي وذلك لتصبح الش���ركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
1 - معصومة السيد حسين محمد شبر

MD JAHANGIR HOSSAIN MD SAMSUL HAQUE -2
MD PARVEJ HOSSAIN MONIR HOSSAIN -3

ALAMGIR HOSSAIN MUNSHI LATE SAMSUL HAQUE -4

القيد: 23585 - التاريخ :2018/12/2
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )172301( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة ابتس���ام عبدالرحم���ن الش���يخ محم���د حس���ن المال���ك للهن���اء للتجي���دات 
وخياطة الس���تائر )مؤسسة فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 23585، طالبا 
تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 
حمس���ة آالف دينار بحريني )5٫000( لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���ادة التالية 

اسمائهم:
1 - ابتسام عبدالرحمن الشيخ محمد حسن

RAFIK AHMED EBRAHIM ZAMANE -2
OSAID RAFIK AHMED ZAMANE -3

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll
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international
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البرلمان السوداني يدعم 
“ديمومة الرئيس”

اقترب الرئيس السوداني عمر البشير من 
فترة والية جديدة بعدما أيدت أغلبية 

ا لتمديد  أعضاء البرلمان تعدياًل دستوريًّ
الحد األقصى لفترات الرئاسة الذي كان 

سيلزمه بالتنحي في عام 2020. وما 
لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق 
البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 

خوض االنتخابات مجدًدا عندما تنتهي 
واليته الحالية، بعدما فاز باالنتخابات 

مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستوري 
عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة 

بواليتين اثنتين. وقال رئيس البرلمان 
إبراهيم أحمد عمر إنه تلقى خطاًبا موقًعا 

من أغلبية النواب يؤيد تعدياًل يمّدد 
الحد األقصى لفترات الرئاسة.

عمليات إخفاء قس��ري وإعدام خارج نطاق القضاء منذ 30 عاًما

كشف “األسرار الدموية” لنظام إيران

كشفت منظمة العفو الدولية أدلة موثقة 
عل���ى “جرائ���م ض���د اإلنس���انية” ارتكبه���ا 
النظ���ام اإليراني بحق المعارضة منذ 30 
عاًم���ا وحتى الي���وم، من خ���الل عمليات 
نط���اق  خ���ارج  وإع���دام  قس���ري  إخف���اء 
القض���اء، مطالبة األم���م المتحدة بإجراء 

تحقيق مستقل. 
وقالت المنظمة في تقرير موثق بعنوان: 
“أس���رار ملطخ���ة بالدماء.. لم���اذا ال تزال 
مج���ازر الس���جون اإليراني���ة ف���ي 1988 
جرائ���م مس���تمرة ض���د اإلنس���انية”، إن���ه 
“من خ���الل إخفاء مصي���ر ومكان وجود 
السياس���يين  المعارضي���ن  م���ن  اآلالف 
ا في  الذي���ن اختفوا قس���ًرا وأعدموا س���رًّ
الس���جن من���ذ 30 عاًم���ا، ف���إن الس���لطات 
اإليرانية تس���تمر في ارتكاب جرائم ضد 

اإلنسانية”.
البح���وث  مدي���ر  لوث���ر،  فيلي���ب  وق���ال 
برنام���ج  ف���ي  التأيي���د  وأنش���طة كس���ب 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمنظمة 
العف���و الدولي���ة: “هذه األس���رار الملطخة 
بالدماء من ماض���ي إيران ال تزال تخيم 

على البالد حتى يومنا هذا”.
ويكش���ف التقري���ر النق���اب ع���ن اإلن���كار 
والتش���ويه المس���تمر من قبل الس���لطات 
اإليراني���ة عل���ى م���دار 30 عاًم���ا، س���واء 
ف���ي الداخ���ل أو على المس���توى الدولي، 
ا وقتلت  لطمس حقيقة أنها أخفت قسريًّ
السياس���يين  المعارضي���ن  م���ن  اآلالف 
بش���كل ممنهج في غضون أس���ابيع، بين 

أواخر يوليو وأوائل سبتمبر 1988.

 احتفاء بالقتل

وعل���ى م���دار 30 عاًم���ا، حرم���ت عائالت 
الضحاي���ا م���ن حق دف���ن أحبائه���م ونعي 
وفاته���م، حس���ب التقري���ر، وق���د “واج���ه 
أولئ���ك الذين يتجرؤون على البحث عن 
الحقيق���ة وتحقي���ق العدال���ة، مضايق���ات 
وترهيًبا واعتقاالت تعس���فية بال هوادة، 
وغي���ره  التعذي���ب  قس���وة  جان���ب  إل���ى 
وق���د  الس���يئة.  المعامل���ة  ض���روب  م���ن 
تس���بب تدني���س وتدمير مواق���ع المقابر 
الجماعي���ة، ف���ي مزيد من المعان���اة لهذه 

العائالت”. وفي حين أفلت المس���ؤولون 
ع���ن ه���ذه الجرائ���م ض���د اإلنس���انية م���ن 
العدالة، فقد تقلد بعضهم مناصب نافذة 

في إيران اليوم.
وبعدما تكش���فت الكثير م���ن األدلة على 
جرائم النظام، فإن رد الفعل الرسمي كان 
االحتف���اء بعمليات القت���ل الجماعي في 
البالد، بينما “اعتب���ر المتورطون أبطاالً”. 
وأضاف فيليب لوثر: “مواصلة السلطات 
عل���ى  القاس���ية  اعتداءاته���ا  اإليراني���ة 
العائ���الت، ينبغي عليه���ا ضمان حق هذه 
العائ���الت في معرف���ة الحقيقة وتحقيق 
العدال���ة، والحصول عل���ى التعويض، بما 
في ذلك إعادة جث���ث الضحايا وتحديد 
هوية الرفات من خالل السماح بعمليات 
اس���تخراج الجثث بشكل مهني، وإجراء 

تحليل للحمض النووي”.
ف���ي  الدولي���ة  العف���و  منظم���ة  وجمع���ت 
تقريره���ا ش���هادات أكث���ر م���ن 100 م���ن 
أف���راد العائ���الت والناجين م���ن المجازر، 
من جمي���ع أنحاء إيران، ودرس���ت مئات 
الوثائق من األرشيف التاريخي للمنظمة، 
وتقارير ومذكرات ومواد مكتوبة أخرى 
حق���وق  جماع���ات  وم���ن  الناجي���ن  م���ن 
اإلنس���ان اإليراني���ة، وبيان���ات م���ن األمم 

المتحدة والسلطات اإليرانية.

مذابح السجون في 1988

إغ���الق  عل���ى  الض���وء  التقري���ر  وس���لط 
الس���لطات للس���جون بش���كل مري���ب في 
جمي���ع أنح���اء الب���الد ف���ي أواخ���ر يوليو 
1988، ووق���ف الزي���ارات العائلي���ة دون 

إبداء أسباب.
وخالل األس���ابيع التالية ت���م إعدام ما ال 
يقل عن 5 آالف معارض سياس���ي خارج 
نط���اق القض���اء، في إطار جهود منس���قة 

للقضاء على المعارضة السياسية.
وج���اء ذل���ك بناء عل���ى أوامر م���ن فتوى 
س���رية واح���دة عل���ى األقل، ص���ادرة عن 
المرش���د األعلى الس���ابق إليران روح هللا 
الخمين���ى، بعد توغل مس���لح ف���ي إيران 
م���ن قب���ل منظم���ة مجاهدي خل���ق، وهي 
جماع���ة معارض���ة محظ���ورة مقره���ا في 
العراق.وفي جميع أنحاء إيران، طوقت 
وعصب���ت  الس���جناء  م���ن  مجموع���ات 
أعينه���م، وأحض���روا إل���ى اللج���ان الت���ي 
ومدعي���ن  قضائيي���ن  مس���ؤولين  تض���م 
عاميي���ن وأف���راد مخابرات ومس���ؤولين 
ب”لج���ان  ع���رف  فيم���ا  الس���جون،  ف���ي 

الموت”.
وال تش���به ه���ذه المحاكم���ات أي ش���يء 
كان���ت  فق���د  الع���ادل،  بالقض���اء  يتعل���ق 
إجراءاتها موجزة وتعس���فية إلى أقصى 

الح���دود، بينم���ا ل���م يك���ن هن���اك إمكانية 
اس���تئناف األحكام في أي وقت، بحسب 

التقرير.

 تحرك دولي

واعتبرت منظمة العفو أن األمم المتحدة 
والمجتمع الدولي خذال عائالت الضحايا 
بشكل فادح، فقد “أدى عدم إصدار لجنة 
األم���م المتح���دة لحق���وق اإلنس���ان إدانة 
ف���ي ذل���ك الوق���ت، وتقاع���س الجمعي���ة 
العامة لألمم المتحدة عن إحالة القضية 
إلى مجلس األمن إلى تشجيع السلطات 
اإليرانية عل���ى مواصلة إن���كار الحقيقة، 
وتعريض العائ���الت للتعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة السيئة”.
واختتم فيليب لوثر قائالً: “إن التقاعس 
والمجتم���ع  المتح���دة  لألم���م  الذري���ع 
الدول���ي ع���ن الس���عي لكش���ف الحقيق���ة 
وتحقي���ق العدال���ة فيما يتعل���ق بالفظائع 
الت���ي ارتكبته���ا الس���لطات اإليرانية كان 
ل���ه عواق���ب وخيم���ة، لي���س فق���ط عل���ى 
الناجي���ن وأس���ر الضحايا ب���ل أيًضا على 
س���يادة القانون واحترام حقوق اإلنسان 
في البالد. ويجب أال يس���مح للس���لطات 
ض���د  نفس���ها  تحص���ن  ب���أن  اإليراني���ة 

المساءلة عن جرائمها ضد اإلنسانية”.

عواصم - وكاالت

الخرطوم - وكاالت

ضحايا مذابح السجون عام 1988 تجاوزوا 5 آالف

كييف - رويترزعواصم ـ وكاالتبغداد - وكاالت

محاولة  غاضبون  عراقيون  ن��واب  عرقل 
م��ن رئ��ي��س ال������وزراء ع����ادل ع��ب��د ال��م��ه��دي 
عطلوا  إذ  حكومته،  أعضاء  باقي  لتعيين 
تشمل  أن  المقرر  من  ك��ان  للبرلمان  جلسة 
تصويًتا على مرشحيه للوزارات الرئيسية. 
الحكومة  تشكيل  ب��ش��أن  ال��ج��م��ود  وأث����ار 
احتمال ح���دوث م��زي��د م��ن االض��ط��راب��ات، 
في وقت تكافح فيه الدولة إلعادة اإلعمار 
والتعافي، بعد ثالث سنوات من الحرب مع 

تنظيم داعش.
ويظهر في أحد المقاطع المصورة بالهاتف 

ال��م��ح��م��ول أع���ض���اء ب��ال��ب��رل��م��ان 
الطاوالت  على  يضربون  وهم 

وي���ه���ت���ف���ون “ب����اط����ل” ف��ي��م��ا 
الجلسة  إن��ه��اء  ف��ي  ت��س��ب��ب 

في نهاية المطاف، بينما غادر 
والمرشحون  المهدي  عبد 

ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��س��ع��ون 
لنيل ثقة البرلمان.

وكان أغلب هؤالء النواب ينتمون إلى كتلة 
سائرون بقيادة مقتدى الصدر وحلفاء لهم 
حيدر  السابق  ال���وزراء  رئيس  قائمة  على 
رئيس  مرشحي  على  واعترضوا  العبادي. 
الوزراء لحقيبتي الداخلية والدفاع اللتين 

يدور حولهما تنافس شديد.
وق���ال ع��ب��د ال��م��ه��دي ف��ي وق���ت الح���ق إن��ه 
ال���ب���رل���م���ان م���وع���ًدا  س��ي��ن��ت��ظ��ر أن ي��ق��ت��رح 
��ا إل��ق��اء  ل��ل��ت��ص��وي��ت، وه���و م���ا ي��ع��ن��ي ف��ع��ل��يًّ
مناسبة  أسماء  الختيار  ملعبهم  في  الكرة 
تزال  ال  التي  الثمانية  ال��وزاري��ة  للحقائب 

شاغرة.
الخالف بشأن  الواقعة عمق  وتظهر 
المناصب  ف��ي  تعيينه  ينبغي  م��ن 
ضعف  وكذلك  الباقية،  ال��وزاري��ة 
في  المهدي  عبد  موقف 
االنقسامات  مواجهة 
بين أقوى تكتلين في 

البرلمان.

كش���ف أحدث مؤش���ر دولي للس���ام، تراجع عدد العمليات اإلرهابية والضحايا 
خال العام الماضي، وس���ط تقهقر مستمر لتنظيم “داعش” على خلفية هزائمه 

في سوريا والعراق.

االقتص���اد  مؤسس���ة  مؤش���ر  وأظه���ر 
انخف���اض  األربع���اء،  أم���س  والس���الم، 
عدد الهجمات في 2017 بنسبة 27 % 
مقارن���ة بعام 2016، أم���ا عدد الضحايا 

فبلغ 18 ألًفا و814 قتيالً.
وللع���ام الثالث عل���ى التوال���ي، يتراجع 
ع���دد قتل���ى الهجم���ات اإلرهابي���ة ف���ي 
العال���م، بعد أن بلغ أعلى مس���توى عام 
2014، حس���بما نقل���ت المؤسس���ة الذي 

تتخذ من سيدني مركًزا لها.
وورد ف���ي تقري���ر المؤسس���ة أن ع���دد 
قتل���ى الهجم���ات اإلرهابية ف���ي أوروبا 
الغربي���ة انخف���ض ع���ام 2017 إلى 81، 

بينما كان 168 عام 2016.
األولي���ة  “األرق���ام  أن  التقري���ر  وأورد 

ع���ن ع���ام 2018 تش���ير إل���ى اس���تمرار 
االنخفاض، مع تسجيل وقوع أقل من 
10 قتلى ف���ي أوروبا الغربية من يناير 

إلى أكتوبر”.
وقال رئيس المؤسس���ة ستيف كيليال: 
“فقد داع���ش الجزء األكب���ر من قدرته 
على الجذب بسبب هزائمه العسكرية، 
وتراج���ع قدراته على تدبير اعتداءات 

في أوروبا”.
5 دول س���جلت  إل���ى  وأش���ار التقري���ر 
س���قوط أكثر م���ن ألف قتي���ل بهجمات 
إرهابي���ة ع���ام 2017، ه���ي أفغانس���تان 
والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا، 
فيما ش���هدت 19 دول���ة هجمات أودت 

بحياة مئة شخص.

األوك��ران��ي��ة  المسلحة  ال��ق��وات  ق��ائ��د  أع��ل��ن 
عدد  زادت  روسيا  أن  موجينكو،  فيكتور 
آلياتها العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا 
إلى 250، لتمثل أكبر تهديد عسكري لبالده 
موسكو  فيه  ضمت  ال��ذي   2014 ع��ام  منذ 
شبه جزيرة القرم. وأشار الجنرال فيكتور 
إلى  “روي���ت���رز”،  م��ع  مقابلة  ف��ي  موجينكو 
إنها  قال  الصناعية  األقمار  التقطتها  صور 
توضح وجود دبابات روسية من طراز “تي 

62 إم”، متمركزة على بعد 18 كيلومتًرا 
من الحدود األوكرانية.

وقال إن العدد زاد من 93 آلية إلى 
من  اعتباًرا  أسبوعين،  خ��الل   250
من  األول  وحتى  سبتمبر  منتصف 

أكتوبر الماضيين.
رأي  ف�����ي  ذل������ك  وي���م���ث���ل 

على  دليال  موجينكو 
ت����ع����زي����ز م��ن��س��ق 

للقوات الروسية 

قبل 25 نوفمبر، عندما أطلقت روسيا النار 
ع��ل��ى 3 س��ف��ن أوك��ران��ي��ة واح��ت��ج��زت��ه��ا في 
مضيق كيرتش، في إجراء تخشى القيادة 

في كييف أن يكون تمهيدا لغزو شامل.
في  االتهامات  وروسيا  أوكرانيا  وتبادلت 

تلك الواقعة.
اإلثنين  الكرملين  باسم  المتحدث  ووصف 
بالقوة  السيطرة  في  بالرغبة  روسيا  اتهام 
المنافي  ب���”األم��ر  األوك��ران��ي��ة  الموانئ  على 

للعقل”.
ع���دد  أن  م��وج��ي��ن��ك��و  وأف�������اد 
القوات الروسية هو “األعلى” 
منذ عام 2014، عندما ضمت 
م��وس��ك��و ش��ب��ه ج��زي��رة ال��ق��رم 
ث���م ن���ش���رت ق�����وات ف���ي ش��رق 
أوكرانيا. ولم ترد وزارة 
الروسية  ال��دف��اع 
ع�����������ن ط����ل����ب 

للتعليق.

ترسانة روسية على حدود كرواتياداعش في “حالة عجز”مواجهة داخل البرلمان العراقي
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جنيف - رويترز

بيروت - رويترز

قال���ت ميش���يل باش���ليه مفوض���ة األم���م 
المتحدة لحقوق اإلنسان أمس األربعاء 
إن لديه���ا تقاري���ر ع���ن أن تنظيم داعش 
يع���دم م���ن يعتق���د أنه���م يتعاون���ون م���ع 
مقاتل���ي المعارض���ة ف���ي محافظ���ة دي���ر 
الزور بش���رق سوريا. وعبرت باشليه في 
مؤتم���ر صحف���ي ف���ي جني���ف ع���ن قلقها 
العمي���ق عل���ى 7 آالف مدن���ي قالت إنهم 
محاص���رون بي���ن مقاتلي داع���ش الذين 

يمنعونهم م���ن مغادرة دير ال���زور، وبين 
الضربات الجوي���ة التي ينفذها التحالف 
بقي���ادة الوالي���ات المتح���دة. وأضاف���ت 
”لدين���ا أيًضا تقاري���ر عن أن داعش يعدم 
م���ن يعتق���د أنه���م يتعاون���ون م���ع قوات 
س���وريا الديمقراطي���ة أو أط���راف أخرى 
المدنيي���ن  أن  وتابع���ت  الص���راع“  ف���ي 
يس���تخدمون ”كرهائن وأوراق مساومة“ 

في الصراع.

ق���ال رئي���س البرلم���ان اللبنان���ي نبيه 
ب���ري أمس االربع���اء إن إس���رائيل لم 
تق���ّدم دليالً عل���ى وجود أنف���اق على 

الحدود المشتركة بين البلدين.
واتهمت إس���رائيل جماعة حزب هللا 
اللبناني���ة المدعومة م���ن إيران بحفر 
أنفاق عبر الحدود وشّنت عملية يوم 

الثالثاء للكشف عنها وتدميرها.
ونق���ل بي���ان م���ن المكت���ب اإلعالمي 

لب���ري عنه الق���ول خ���الل اجتماع مع 
قائ���د الجي���ش وقوات حفظ الس���الم 
”الرواي���ة  المتح���دة  لألم���م  التابع���ة 
مش���كوك فيه���ا بالطب���ع، وق���د طال���ب 
لبن���ان باإلحداثيات ح���ول الموضوع 
المتعل���ق بالمزاعم اإلس���رائيلية. ولم 
نتلق أي ش���يء عن هذه اإلحداثيات 
وهل فعالً هي موجودة هذه األنفاق 

أم ال“.

داعش تنّفذ عمليات إعدام في دير الزور

بري: إسرائيل لم تقّدم دلياًل على وجود أنفاق

الرياض ـ وكاالت القاهرة ـ وكاالت

أكد الس���فير الس���عودي بالواليات المتحدة 
األمي���ر خال���د ب���ن س���لمان، أم���س األربعاء، 
أن التحال���ف العرب���ي ف���ي اليم���ن نجح في 
تحقيق العدي���د من األهداف عبر العمليات 

العسكرية. 
حس���ابه  عب���ر  تغري���دة  الس���فير  ونش���ر 
عل���ى موق���ع “تويت���ر”، ق���ال فيه���ا إن م���ن 
بي���ن األه���داف الت���ي تحقق���ت ه���ي إرغام 
الحوثيين على الجلوس إلى طاولة الحوار 
وأبرزه���ا  الدولي���ة،  للق���رارات  واالنصي���اع 

القرار األممي رقم 2216.
وأشار الدبلوماسي إلى أن التحالف العربي 
كان وال ي���زال ملتزًما بالحل السياس���ي في 

اليمن رغم مماطلة الحوثيين.
وتاب���ع خال���د ب���ن س���لمان بالقول إن���ه يأمل 
أن تحقق المش���اورات اليمنية في الس���ويد 
برعاي���ة المبع���وث األممي نجاًح���ا للوصول 
أمن���ه  لليم���ن  يضم���ن  ش���امل  س���الم  إل���ى 
واس���تقراره ووح���دة أراضي���ه، وف���ق ق���رار 

مجلس األمن 2216.
ونش���ر ب���ن س���لمان التغري���دات غداة ش���نه 
هللا  وح���زب  إي���ران  عل���ى  ا  ح���ادًّ هجوًم���ا 
والحوثيي���ن. وانتقد في سلس���لة تغريدات 
نش���رها عب���ر حس���ابه عل���ى موق���ع “تويتر”، 
قائالً “إن النظام اإليراني لم يكتف بسجله 

الدموي في المنطقة، بل سعى إلى تأسيس 
ح���زب هللا آخر ف���ي جزيرة الع���رب، ومّكن 
أتباع���ه الحوثيي���ن م���ن مهاجم���ة الش���عب 
اليمني الشقيق وجعلهم أداة لطعن وطنهم 
ف���ي والء كام���ل لجه���ة خارجي���ة تس���عى 

لزعزعة أمن واستقرار المنطقة”.

األربع���اء،  أم���س  مصري���ة،  محكم���ة  قض���ت 
بالس���جن المؤب���د بح���ق محم���د بدي���ع مرش���د 
اإلخ���وان ونائب���ه خيرت الش���اطر و4 آخرين، 
ا باس���م “أحداث  في القضية المعروفة إعالميًّ

مكتب اإلرشاد”.
كم���ا قضت محكم���ة جنايات القاه���رة ببراءة 
ع���دد م���ن قي���ادات الجماع���ة اإلرهابي���ة م���ن 
بينه���م  وم���ن  إليه���م،  المنس���وبة  االتهام���ات 
عصام العريان وس���عد الكتاتنى وأيمن هدهد 
وأس���امة ياس���ين ومحم���د البلتاج���ي وعصام 
العريان وحس���ام الش���حات، وأمرت بانقضاء 
الدع���وي الجنائي���ة على محم���د مهدي عاكف 
لوفات���ه. وف���ي وق���ت س���ابق، قبل���ت محكمة 
النق���ض الطع���ن المق���دم م���ن المتهمي���ن على 
األح���كام الصادرة ضدهم م���ن دائرة قضائية 
مغاي���رة، الت���ي تراوح���ت بي���ن اإلعدام ش���نًقا 

والسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
القت���ل  ته���م  للمتهمي���ن  النياب���ة  ووّجه���ت 
العم���د والش���روع في���ه، واالش���تراك بطري���ق 

االتف���اق والمس���اعدة ف���ي إم���داد مجهولي���ن 
باألس���لحة النارية والذخائر والمواد الحارقة 
والمفرقع���ات، مقاب���ل مبال���غ مالي���ة، أمام مقر 
جماع���ة اإلخوان اإلرهابي���ة بحي المقطم في 

القاهرة.

وكان���ت قد وجهت للمتهمي���ن تهم التحريض 
عل���ى العن���ف ض���د المتظاهري���ن أم���ام مكتب 
اإلرش���اد وضرب أفضى إلى موت أو إحداث 
عاهات مستديمة بمحتجين وحيازة أسلحة 

نارية.

السفير السعودي بالواليات المتحدة األمير خالد بن سلمان

السجن المؤبد بحق مرشد اإلخوان ونائبه

األمير خالد بن سلمان ينتقد السجل الدموي للنظام اإليراني جناي��ات القاه��رة تصدر أحكاًم��ا بقضية مكتب اإلرش��اد

عمليات التحالف أخضعت الحوثيين للحوار مصر.. المؤبد لمرشد اإلخوان ونائبه
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سمو رئيس الوزراء... خدمة الوطن والشعب
ف����ي الخط����اب ال����ذي وجه����ه جالل����ة المل����ك حم����د 
ب����ن عيس����ى آل خليف����ة عاهل الب����الد المف����دى إلى 
صاحب الس����مو الملك����ي األمير خليفة بن س����لمان 
آل خليف����ة رئيس الوزراء الُموقر بمناس����بة تكليف 
س����موه حفظ����ه هللا ورعاه بإعادة تش����كيل الوزارة 
يؤكد أن هللا س����بحانه وتعالى أنعم على البحرين 
وش����عبها الكري����م بقي����ادٍة رش����يدة، قوي����ٍة حكيمة، 
حازم����ٍة عادلة، ووزارة تعمل جاهدًة بدون كلل أو 
ملل من أجل تحس����ين حياة الش����عب، وأن تكليف 
س����موه الكريم بتش����كيل الوزارة يتوافق مع جميع 
تطلع����ات ورؤى الش����عب البحريني ال����ذي يرى في 
س����موه ُمجمل صفات القي����ادة الناجحة في العمل 
الوطن����ي، والحنكة والحكم����ة والحزم والتأني في 
اتخاذ القرارات التي أسهمت جميعها في تحسين 

حياة اإلنسان البحريني وتطوير بالده.
نق����ول ش����كًرا ي����ا صاح����ب الس����مو الملك����ي رئي����س 
الوزراء على كل خطواتك اإلنسانية وعلى كل ما 
تبذل من جهد من أجل بالدك وشعبك وما حققت 
لن����ا، وش����كًرا عل����ى تقدي����رك الدائ����م لمن ُيش����اركك 
ف����ي ال����رأي الوطن����ي، وش����كًرا ل����ك عل����ى توجيهك 
الدائ����م لل����وزراء وكل المس����ؤولين بجعل المواطن 
البحريني غايتهم في العمل، وشكًرا لك ألنك أنت 
ال����ذي جعل����ت اإلنس����ان البحريني الغاي����ة والهدف 
األساس����ي للتنمي����ة الوطنية، وأن����ت الذي تفضلت 

وأم����رت ب����أن تك����ون كل م����وارد وإي����رادات الدولة 
ف����ي خدمة المواط����ن البحريني، وكم����ا قلت دائًما 
ي����ا صاحب الس����مو “إن التنمي����ة البحرينية غايتها 

وهدفها اإلنسان البحريني”.
شكًرا على تحمل عبء الوزارة لهذه السنوات من 
ُعم����رك المدي����د، وهي مس����ؤولية كبي����رة ال يتحمل 
عبئه����ا إال الجديرون والق����ادرون وَمن خصهم هللا 
بهذه الصفات وأفضلها، شكًرا لما قدمت وأعطيت 
م����ن وق����ٍت وبذل����ت م����ن جه����د. ومن����ُذ أن تب����وأت 
مس����ؤولياتك الوطني����ة اإلداري����ة والمالي����ة عانقت 
ه����ذا الوط����ن ُجه����ًدا وُحًب����ا وآم����ااًل وبذل����ت ألجل����ه 
وألجل ش����عبه أكثر مما تس����تطيع فحضنك الوطن 

وعشقك شعبه.

شكًرا لك على كل ما بذلت وأعطيت، وشكًرا  «
لجاللة الملك الذي كلفك بتشكيل هذه 
الوزارة، فهذا االختيار الملكي كان دائًما 

اختيارًا صائًبا ومحموًدا، فقد استطعت يا 
صاحب السمو الملكي أن تجعل من أية 

فكرة رؤية وجسدت هذه الرؤية في برامج، 
وبفضل جهدك المبارك وتوجيهك ومتابعتك 

وسعيك الدائم فإن البرامج أينعت مشاريع 
وارتوى منها أهل البحرين جميًعا ومن 

يعيش على ترابها. 
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البرلمان السابق حارب 
العمل الثقافي

ال���ذي يريبن���ي ف���ي األم���ر ه���و ابتع���اد الن���واب الج���دد ع���ن هم���وم الفناني���ن 
والمثقفي���ن ف���ي البحرين والتالعب عل���ى هذا األمر وعدم ط���رح قضاياهم 
ومشاكلهم مثلما فعل النواب السابقون الذين كانوا يرون الدموع تتألأل في 
عي���ون الفن���ان والمثقف البحريني وم���دى معاناته، لكنهم ل���م يقدموا له أية 
مس���اعدة ول���م يتحدث نائب واح���د طوال أربع س���نوات أو يقدم اقتراحات 
إيجابي���ة تخ���دم المثقفي���ن، بل على العك���س من ذلك كان هن���اك من يطالب 
بعزله���م أكث���ر ومن الس���ذاجة أو الحم���ق التحدث عنهم ف���ي مجلس النواب 
أو ع���ن أي مظه���ر م���ن مظاه���ر اإلب���داع، وحتى عندم���ا كتب���ت وتواصلت 
شخصيا مع شخصيات معروفة في البرلمان السابق، وعدونا بلقاء يخرج 
ع���ن اللق���اء التقليدي لبحث هموم وقضايا الفناني���ن والمثقفين وذلك عبر 
ترتيب وإقامة طاولة مستديرة في إحدى الجهات، لكن في حقيقة األمر 
كان���ت عاطفته���م بعيدة ج���دا عن الثقافة وهي كلمة مع األس���ف تغور إلى 

أعمق أعماق النفس.
كمثق���ف وفن���ان أنقل ج���رح المثق���ف والفن���ان البحريني إلى الن���واب الجدد 
وأقول لهم... إن الجرح الذي يش���كو منه الفنان والمثقف البحريني يتغلغل 

في داخله وال يظهر للعين ألنه جرح معنوي ال حسي، لقد تمت مناقشة كل 
شيء تحت قبة البرلمان “سياسة، رياضة، اقتصاد، اجتماع، تربية وتعليم، 
طب، قطاع مصرفي، س���ياحة، بيئة، إس���كان، وغيره���ا” إال الثقافة والفن لم 
يكونا على جدول أي من الس���ادة النواب، ونعجب كيف يتم إهمال الثقافة 
به���ذا الش���كل وتعليقه���ا بي���ن الس���ماء واألرض ومحاربته���ا ومحاولة طمس 
إش���عاعها، حتى أننا أصبحنا نخشى على أنفس���نا من ضيق المقام واإلهمال 

المؤلم الذي يذبح أفراحنا.
 المجلس الس���ابق لم يهتم ويفرح بالتظاه���رات الفنية والفكرية واإلبداعية 
ول���م يهت���م أصال بدعم العم���ل الثقاف���ي واإلنتاجات الثقافية وكأن النش���اط 

الثقافي فصل من فصول الدمار أو نبتة شيطانية تختبئ تحت البركان.

تحتل الثقافة والفنون ركنا مهما في حياة الشعوب ومن غير الالئق  «

أن يكون البرلمان في هذا البلد أو ذاك مبتعدا عن الثقافة ورافضا قويا 

ومباشرا ألي من أنشطتها المختلفة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

أمر حس����ن ذاك الذي فعلته وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم عندما اتخذت 
موقف����ًا حازم����ًا وس����ريعًا م����ع الطالب الذي اعت����دى بالض����رب على زميل����ه وفصله من 
المدرس����ة، في حالة من حاالت التصدي لظاهرة التنمر المنتش����رة في مدارس البنين 
والبنات على حد سواء، ليكون هذا الطالب عبرة لغيره، ممن يستعرضون عضالتهم 
على زمالئهم األضعف منهم، مستغلين في أحايين كثيرة ضخامة بنيتهم الجسدية، 
أو سنهم األكبر من زمالئهم في الصفوف األدنى، أو حتى استغاللهم نفوذ أهاليهم. 
وكلما وجدت هذه الفئة اإلطراء من جماعة من الطلبة- حيث يش����كلون في الغالب 
جماعات - كلما قويت ش����وكتها... فتجدهم يطلقون على بعضهم البعض ألقابًا تعزز 
من نزعة “الفتوة” بداخلهم، وكما ُيقال في المثل الشعبي: “قالوا لفرعون من فرعنك، 
ق����ال م����ا حصلت من يردن����ي”، فلو وجدت ه����ذه الفئة المتنمرة من يتص����دى لها، مرة 
تلو األخرى لما تمادت، فإنزال العقاب على الطالب، وفصله من المدرس����ة، قد يجده 
البعض عقابًا قاسيًا، إال أنه في الواقع عقاب ضروري، كما يجب أن يعلم به كل طلبة 
الم����دارس، ليس تش����هيرًا بقدر ما يمثل درس����ًا لم����ن يتنمر على زمالئه س����واًء باللفظ 
كاالس����تهزاء والتقليل من الش����أن، أو االعتداء الجس����دي أو حتى الجنسي في بعض 
الح����االت. آثار االعتداءات اللفظية والجس����دية التي يتع����رض لها الطلبة، قد تجدها 
على سلوك الطالب المعتدى عليه، فإما أن يكون منطويًا على نفسه، أو فاقدًا للثقة 
بنفسه، أو تجدها تؤثر سلبًا على مستواه الدراسي، بل يكره الذهاب للمدرسة، وقد 
يك����ون عنيف����ًا مع أهله، خانع����ًا مع الغرباء من حوله، هذا إن ما حمل كل ذلك كوش����م 
في شخصيته بقية حياته. لقد حان الوقت للبدء بمشروع زرع كاميرات مراقبة في 
المدارس، للوقوف على التجاوزات ليس فقط على مس����توى الطلبة، إنما حتى على 
مس����توى المدرس����ين، فكم من مقاطع مصورة انتشرت في اآلونة األخيرة لمدرسين 
متنمري����ن عل����ى طلبتهم، فإن كان بع����ض الطلبة محظوظين ووج����دوا من يصورهم 
ليجدوا من يأخذ حقهم، فهناك حاالت كثيرة، ال يعلم بها إال الطلبة ومدرس����وهم، أو 
ال يعلم بها إال الطلبة أنفسهم، فغالبًا المعتدى عليه يسكت عن الحادثة، خوفًا أحيانًا، 

وخجالً في أحايين أخرى، من الظهور بموقف الضعيف، فيضيع حقه. 

ياسمينة:  الشدة في حاالت التنمر مطلوبة. «

فراعنة المدارس

ياسمين خلف

yasmeeniat@
yasmeeniat.com

والبحري���ن تحتف���ل بذك���رى العي���د الوطني المجيد وعي���د جلوس جالل���ة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه وتحتفل أيًضا بمناس���بة 
عزيزة على قلوبنا جميًعا وهي يوم المرأة البحرينية الذي يصادف األول من ديسمبر 
م���ن كل ع���ام، يطيب لنا أن نعبر ع���ن االعتزاز والفخر بالجهود واإلنجازات المش���رفة 
الت���ي حققتها المرأة البحرينية في ظل المش���روع اإلصالحي لجاللة العاهل المفدى، 
والدور الكبير الذي قدمت فيه رئيس���ة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الس���مو الملكي 
األمي���رة س���بيكة بنت إبراهي���م آل خليفة رؤيتها االس���تراتيجية لتحقي���ق المزيد من 

المكتسبات، ويحق لنا أن نتطلع إلى المستقبل بعيون يملؤها التفاؤل.
هاهي المرأة البحرينية تش���ارك في االنتخابات النيابية والبلدية بكل قوة، فظفرت ب� 
6 مقاع���د في المجلس النيابي و4 مقاع���د في المجالس البلدية، ومن أجمل ما قرأت 
م���ن تعبير عن ال���دروب الممهدة لوصول المرأة، ما قاله وزير الخارجية الش���يخ خالد 
بن أحمد آل خليفة في الدورة الرابعة لجائزة صاحبة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة 
بن���ت إبراهي���م آل خليفة، حينما حصلت وزارة الخارجية عل���ى الجائزة كثاني أفضل 
مؤسس���ة رس���مية في مجال دعم وتمكي���ن المرأة البحرينية العامل���ة، حيث لفت إلى 
أن الجهود الوطنية الدؤوبة لس���مو األميرة س���بيكة بنت إبراهيم والتي أثمرت تبوء 
الم���رأة المراكز القيادية والتنفيذية ومواقع صنع القرار، فضالً عن الكثير من المواقع 
والمناص���ب الدولي���ة المهمة التي أثبتت فيه���ا المرأة البحرينية نجاًح���ا مبهًرا وتفوًقا 

الفًتا.
وعل���ى أرض الواق���ع، خط���ت الم���رأة البحريني���ة خطوات مش���رفة وقدم���ت مبادرات 
خالقة، وهذا ما يجعل الجميع اليوم في سباق نحو تقديم التسهيالت والدعم للمزيد 
م���ن تمكي���ن المرأة ف���ي مختلف الميادي���ن والمجاالت، ذل���ك أنها تمثل ركًن���ا مهًما من 
أركان النهضة، واليوم نرى المجتمع البحريني وهو يعبر عن س���عادته أواًل بالمش���اركة 
التي تس���تحق اإلش���ادة والتقدير من جانب المترشحات اللواتي تقدمن للنيابي بعدد 

39 امرأة وللبلدي بعدد 8 مترشحات.

ومع اكتمال الدور الثاني نقدم التهاني للفائزات بالنيابي والبلدي، ونقدم  «
التهاني لكل امرأة بحرينية، لجداتنا وأمهاتنا وأخواتنا وأجمل ما في هذه 
الصورة أنه ال تزال هناك أشواط ومراحل قادمة مستقباًل تحمل مسارات 

جديدة لسيدات البحرين وبناتها ليرسمن بصماتهن الرائدة.

البحرينيات يرسمن بصماتهن الرائدة

زهراء عادل عيسى المرزوق

مستشارون في الدول 
العربية )2(

ل���م يخط���ئ الكّت���اب الس���ابقون إذ يقولون إن لألم���ة العربية عوامل مش���تركة 
كثي���رة، ومنه���ا الثقاف���ة المش���تركة، ومن بي���ن مش���تركات الثقافة أنن���ا – على 
امتداد الوطن – إذا ما رأينا قرارًا خاطئًا يصدر، نقول: أين المستشارين؟ وإذا 
ما عرفنا بعض المستش���ارين نستنكر ونس���تنكف صدور القرارات بمشورتهم، 

وهكذا نقوم بتحميل المستشارين أعباء ال يتحملونها إال من باب ضيق.
المستش���ار في اللغة العربية، ُيصّنف بأنه “اس���م المفعول”، وتعريفه “يدل على 
من وقع عليه فعل الفاعل”، فهو ليس ُمشيرًا، إنما ُمستشارًا، أي أنه ينتظر حتى 
“يق���ع” علي���ه فعل من وّظفه طالبًا منه المش���ورة، وهي ف���ي الغالب غير ملزمة 
للمستش���ير، إنم���ا يأخذها لالس���تنارة، وها هو صاح���ب األمر النافذ يستش���ير، 
ويأخذ اآلراء، ويجمعها، ويصدر ما يراه مناسبًا، ليقال إن صاحب القرار يأخذ 

باالستشارات وال يصدر قراراته من وحي الخاطر، ووحي اللحظة.
المستش���ارون ف���ي جميع طبق���ات الدول، وحتى في المؤسس���ات والش���ركات 
الخاصة، إنما ُيس���تأنس برأيهم، من دون أن نغفل مستش���ارين مارس���وا أدوارًا 
أكبر بكثير مما هو مرسوم لهم، وصاروا يديرون مؤسسات كبرى، بل يديرون 

دوال من وراء عباءة الحاكم.
لك���ن هناك مستش���ارين آخري���ن تقّلبوا في نعيم مناصبهم وبحبوحة عيش���هم، 

حت���ى امتزجت النِّعم بلحومهم، وج���رت منهم مجرى الدم، وصار من الصعب 
أن يعطوا االستشارة الصادقة إن كانت ستكلفهم رغد العيش، وستبعدهم عن 
األضواء والسلطة والسطوة، ويا للسلطة من شهوة، فمنهم من يلوذ بالصمت 
ويختبئ وراء األكتاف إذا ما كان هناك خطب جلل يس���تدعي مش���ورته حتى 
ال يب���دي رأي���ًا، وهناك من المستش���ارين من يعرف ما الذي يس���عد س���يده، وما 
ال���ذي يغضب���ه، يقرأ ف���ي وجهه ونبرة س���ؤاله الجواب الذي يح���ب ولّي نعمته 
أن يس���معه من���ه، فيق���ول تمام���ًا ما يجد القبول لدى س���ّيده ليلق���ي على قراره 
الطمأنين���ة بأن���ه ل���م ينفرد به بل استش���ار أهل العل���م. ومنهم – وهو أس���وأهم 
على اإلطالق – من يستخدم كل ذكائه ومهاراته غير مكتف بتحسين القبيح، 
وتقبيح الحس���ن ليوافق هوى رئيس���ه، بل يلوي أذرع الحقائق، ويعيد تفس���ير 
النص���وص الديني���ة، وربم���ا ال يت���ورع إن تقّول كذب���ًا وزورًا على لس���ان نبّي أو 

عالم، فيزّين لمواله سوء عمله.

أما الباب الضيق للمستشار، بأن يغادر منصبه إن رأى أنه يغرق في البالء  «

العظيم ورأيه غير محترم، فإن بقي؛ تحّمل نصيبه من الوزر.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

“شكًرا لسمو األمير العين  «
الحارسة والساعد النبيل 

الُممتد للخير والعطاء، العطاء 
الذي قد تعجز عن ُشْكِرِه 

أحرف الدنيا وكلماتها، فشكًرا 
يا صاحب القلب الذي يتسع 

ويحُب الجميع، شكًرا خليفة بن 
سلمان”.



Sports
@albiladpress.com

سيكون فريق الرفاع لكرة 
السلة أمام اختبار جاد 

للغاية؛ إلثبات إمكاناته ونواياه 
التنافسية على اللقب هذا الموسم 

بمالقاة المحرق اليوم. نتمنى أن 
تكون سهرة ممتعة للجماهير 

والمتابعين وبعيدة كل البعد عن 
التعصب والخروج عن النص.

فلسفة ظالمة لبعض مدربي 
كرة السلة في تعاملهم مع 

الالعب الذي يرتكب خطأ ما في 
التمرير أو التصويب، إذ يتم 

استبداله مباشرة وتتكرر العملية 
ذاتها إلى أن يفقد الالعب ثقته 

بنفسه ويتشتت تفكيره بين 
أرضية الملعب وفلسفة مدربه.

تتج���ه األنظ���ار مس���اء الي���وم الخمي���س نحو صالة زي���ن بمقر اتح���اد كرة 
الس���لة، حي���ث تقام قم���ة مباري���ات الجولة الس���ابعة لدوري زي���ن الدرجة 

األولى، والتي تجمع المحرق والرفاع، في الساعة 7:45 مساًء.

ويس���بق اللقاء مباراة س���تجمع بين 
 6( وس���ماهيج  نق���اط(   7( االتح���اد 
نقاط(، عند الس���اعة 5:45 مساًء، إذ 
يتوقع لها أن تكون من طرف واحد 
لتحقي���ق  المرش���ح  االتح���اد  وه���و 
ال���دوري،  ف���ي  الثال���ث  انتص���اره 
وتعوي���ض الخس���ارة الماضية أمام 

النجمة.

دوافع كثيرة

ويدخل المحرق والرفاع لقاء اليوم 
بأهداف عديدة ودوافع كثيرة، في 
مب���اراة يتوق���ع لها اإلث���ارة والندية؛ 
السيما في ظل النتائج التي حققها 

كل فريق في الجوالت الماضية.
ويسعى طرفا المباراة إلى مواصلة 

الناجح���ة،  االنتص���ارات  سلس���لة 
والحف���اظ عل���ى س���جلهما خ���اٍل من 
الخس���ارة، خصوصا أن الفوز اليوم 
س���يقرب أحدهم���ا من ني���ل وصافة 

الترتيب إلى حد كبير.
ويحت���ل المحرق المركز الثاني على 
س���لم الترتي���ب برصي���د 12 نقط���ة، 
اس���تعادة  م���ع  موع���د  عل���ى  وه���و 
الص���دارة التي ارتقى إليه���ا المنامة 
بداي���ة الجول���ة، بغ���ض الط���رف عن 
نتيج���ة لق���اء الي���وم، فيم���ا يحت���ل 
الرف���اع المرك���ز الراب���ع برصي���د 10 

نقاط.

أسماء بارزة

م���ن  العدي���د  الفريق���ان  ويمتل���ك 

األس���ماء الب���ارزة ومفاتي���ح اللع���ب 
ط���رف  كل  عليه���ا  س���يعول  الت���ي 
لتحقيق أهدافه المنشودة، إذ يعتمد 
مدرب فريق المحرق البوس���ني آلن 
أب���از على نجم الفريق أحمد حس���ن 
مس���توياته  تقدي���م  يواص���ل  ال���ذي 
الفنية المميزة هذا الموس���م، بإسناد 
هجوم���ي من ب���در عب���دهللا وكاظم 
ماج���د وعل���ي عب���اس، فيم���ا يع���ول 
كثي���را ف���ي األدوار الدفاعي���ة عل���ى 
تواج���د عل���ي ش���كرهللا واألميرك���ي 

شون ويليامز.
ف���ي المقابل، يع���ول م���درب الرفاع 
الليتوان���ي أودرويس براكوريتيس، 
“دينام���و”  عل���ى  األول���ى  بالدرج���ة 
الفريق محمد كويد، جنبا إلى جنب 
قائد الكتيبة الس���ماوية عبدالرحمن 
غال���ي وصب���اح حس���ين، إضافة إلى 
صالح مهدي وعلي جاس���م ويونس 
األميرك���ي  والمحت���رف  كوي���د، 

جوزيف جونز.

أفضلية حمراء

الفريقان التقيا في مناسبتين فقط 
ف���ي الموس���م الماض���ي ال���ذي ش���هد 
عودة نادي الرفاع لالنضمام التحاد 
الس���لة مجددا بعد عدة سنوات من 

تجميد اللعبة.
وج���اءت المباراتي���ن ضم���ن األدوار 

التمهيدية لبطولة الدوري.
م���ن  األفضلي���ة  المح���رق  وس���جل 
خ���الل النتيج���ة، إذ ف���از ف���ي لق���اء 
ال���دور األول بنتيج���ة 76/69، وكرر 
فوزه في لقاء الدور الثاني بنتيجة 

.83/79

ورغم خسارة السماوي في  «
اللقاءين، إال أنه قدم مستويات 

فنية جيدة، وتأثر بعامل الخبرة 
الذي رجح كفة “الذيب”.

فريق الرفاع فريق المحرق

بنفس��ج االتح��اد مرش��ح لتخط��ي س��ماهيج ب��دوري الس��لة

المحرق والرفاع... “الدوافع الكثيرة”
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تغادر بعثة اكاديمية االتحاد البحريني للس���باحة اليوم للمش���اركة في بطولة نادي 
هاميلت���ون الدولي���ة الت���ي تق���ام منافس���اتها ف���ي الفترة ما بي���ن الس���ادس والثامن 
م���ن الش���هر الجاري ف���ي مدينة دب���ي اإلماراتية، حي���ث تعد هذه المش���اركة الثانية 

لالكاديمية على المستوى الخارجي منذ إعالن تأسيسها.

ومن جانبه عبر رئيس االتحاد البحريني 
محم���د  الدكت���ور  المستش���ار  للس���باحة 
مجب���ل عن دعم مجل���س اإلدارة الجديد 
لالتح���اد لكاف���ة الفعاليات والمش���اركات 
الت���ي تق���ام تح���ت مس���مى اإلكاديمي���ة، 
مؤك���دًا عل���ى أن التواج���د ف���ي مختل���ف 
المحافل والبط���والت األقليمية والقارية 
ه���و أح���د أه���م أه���داف اإلدارة الجديدة 

لالتحاد.
وأشار رئيس االتحاد إلى أن تواجد أسم 
المملك���ة ف���ي تل���ك األح���داث الرياضي���ة 
ورف���ع عل���م الب���الد ال يق���ل أهمي���ة م���ن 

تحقي���ق االنجازات والنتائ���ج اإليجابية، 
متابع���ًا: “تنفي���ذًا إلس���تراتيجية اللجن���ة 
األولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليفة، وف���إن تطوير 
أح���دى  تعتب���ر  الت���ي  الس���باحة  رياض���ة 
أه���م الرياض���ات األولمبي���ة يحت���م علينا 
الس���عي للتواج���د في مختل���ف األحداث 

والبطوالت قدر اإلمكان”.
كم���ا وأش���اد رئي���س االتح���اد المستش���ار 
الدكتور محمد مجبل بالس���باحين الذين 
س���يمثلون اإلكاديمي���ة في بطول���ة نادي 
هاميلتون الدولي���ة، معتبرًا أنهم يمثلون 

مواه���ب تمل���ك مس���تقبل كبير ف���ي عالم 
المحل���ي  المس���تويين  عل���ى  الس���باحة 
نه���دف  “بالبط���ع  متابع���ًا:  واألقليم���ي، 
لتحقيق نتائج إيجابية والمنافس���ة على 
منص���ات التتويج، ولكن بالنس���بة لهؤالء 
الش���بان ف���إن االحت���كاك وكس���ب الخب���ر 
والتع���رف على أجواء البطوالت الدولية 
بالنس���بة  مه���م  مكس���ب  كذل���ك  يعتب���ر 
له���م”، متمني���ًا كل التوفي���ق لهم في هذه 

المشاركة المهمة. 

ويت���رأس وف���د األكاديمي���ة ف���ي بطول���ة 
نادي هاميلت���ون اإلداري داوود المالكي، 
إلى جانب السباحين علي صادق العلوي 

وس���يف تهام���ي ووس���يد أحم���د العل���وي 
وفارس تهامي، وكان السباحون األربعة 
قد مثلو األكاديمية في بطولة مانوالس 

الُعماني���ة  العاصم���ة  ف���ي  اقيم���ت  الت���ي 
مس���قط مؤخ���رًا، وتمكن���وا م���ن تحقي���ق 

العديد من الميداليات الملونة.

اتحاد السباحة – المركز اإلعالمي

أكاديمية السباحة تشارك في بطولة هاميلتون

الوفد المشارك في البطولة

أقيمت يوم أمس األربعاء، مباراتين ضمن الجولة السابعة من الدوري السالوي،  «
إذ حقق منتخب الشباب نتيجة الفوز في المواجهة األولى التي جمعته مع 

النجمة بواقع 107/67، حيث فاز المنتخب في األشواط األول والثالث والرابع 
بـ23/16، 33/6، 23/17، فيما تعادل الطرفان في نتيجة الربع الثاني بـ28/28.

وفي المباراة الثانية أمس، حقق فريق البحرين انتصاره األول في  «
المسابقة، إثر تغلبه على حساب مدينة عيسى بنتيجة 84/74.

ورفع البحرين رصيده إلى 6 نقاط دون أم يغادر قاع الترتيب، فيما وصل  «
رصيد مدينة عيسى إلى 7 نقاط في المركز العاشر. 

وجاء فوز البحرين مستحقا قياسا بسيطرته على النتيجة منذ  «
البداية وحتى النهاية، إذ فاز في الربع األول 17/13، وفاز في الثاني 
أيضا 19/16، وفي الثالث 31/21، فيما فاز مدينة عيسى في الربع 

األخير بـ24/17.

نتائج أمس

مدينة عيسى - اتحاد التنس

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي والبطولة األسيوية للناشئين تحت 13 سنة الذي تستضيفه المملكة األردنية الهاشمية عمان 
خالل الفترة من 3 وحتى 13 من شهر ديسمبر الجاري، على مالعب التنس بمدينة الحسين الرياضية بالعاصمة عمان.

وكان���ت تدريب���ات الالعبي���ن قد ب���دأت تحت 
إش���راف ممثلين من االتح���اد الدولي للتنس 
والمدربين المرافقين لوفود الدول المشاركة 
برئاس���ة من���دوب االتح���اد الدول���ي لتطوي���ر 

التنس بمنطقة غرب آسيا أمير برغي.
وتش���ارك البحرين بوفد مك���ون من الالعبين 
جاب���ر ب���در عبدالع���ال، عيس���ى ص���الح الدين 
القط���ان، محم���د م���ازن الش���هابي وبمرافق���ة 

المدرب الوطني محمد أحمد الشريف.
أم���س،  مس���اء  المباري���ات  قرع���ة  وأقيم���ت 
وحس���ب ج���دول مباري���ات الفردي س���يلعب 
البحريني محمد مازن الشهابي ضد السوري 
عام���ر مج���د وجاب���ر عبدالع���ال ضد الس���وري 
س���الم غيث وعيس���ى القط���ان ض���د األردني 

سلمان عبدالرحمن.
ويل���ي مباري���ات الفردي فت���رة تدريب أخرى 

لمدة يومين يتبعها مباريات الزوجي.

وتأت���ي ه���ذه المش���اركة ف���ي إط���ار توجهات 
االتح���اد البحرين���ي للتن���س في إع���داد فرق 
عل���ى  بق���وة  المنافس���ة  يمكنه���ا  للناش���ئين 

مختلف األصعدة س���واء الخليجية والعربية 
والدولية وكسب المزيد من الخبر في رصيد 

الالعبين.

الالعبون المشاركون في المعسكر التدريبي والبطولة

إع������داد ال���ف���رق ل��ل��م��ن��اف��س��ة ب���ق���وة وك���س���ب ال��خ��ب��رة

معسكر تدريبي لناشئي التنس بعّمان

اللجنة اإلعالمية

 Four“ نج���ح حام���ل اللق���ب فريق منتجع الغونا ف���ي أول مهمة له للدفاع عن لقبه بعدما حقق فوزا كبيرا على حس���اب فريق فندق
Seasons” بنتيجة 3-16، كما حقق فريق فندق “ويندهام جاردن” فوزا كاسحا على فريق فندق “أرت روتانا” بنتيجة 4-10، بينما 
أحرز فريق فندق “ويستن” فوزا صعبا على حساب فريق فندق “ذا غروف” بنتيجة 3-4، وذلك في افتتاح مباريات بطولة الفنادق 

الثالثة لكرة القدم للصاالت التي أقيمت على صالة نادي الحد بالمحرق.

وتق���ام بطول���ة الفن���ادق لك���رة الق���دم للصاالت 
للعام الثالث على التوالي تحت رعاية الرئيس 
التنفي���ذي لهيئة البحرين للس���ياحة والمعارض 
الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، وبتنظيم من 
ش���ركة “إنجل للفعالي���ات الرياضية” وبالتعاون 

مع أكاديمية سوبر سوكر.
من جانبه، ق���ال عضو اللجنة المنظمة للبطولة 
والحك���م الدولي الس���ابق للصاالت علي دادهللا 
إنه تم شرح جميع قوانين اللعبة لجميع الفرق 
ف���ي الي���وم األول م���ن البطول���ة وقب���ل انطالق 
كل مباراة؛ ليتس���نى لالعبين والجهازين الفني 
واإلداري معرفته���ا بالصورة المطلوبة، مش���يرا 
إل���ى أن الجميع أظهروا تعاونا كبيرا مع اللجنة 

حامل اللقب فريق الغوناالمنظمة وحكام المباريات.

افتت��اح بطول��ة الفن��ادق الثالثة عل��ى صالة ن��ادي الحد

فوز كاسح لحامل اللقب “الغونا”

محمد الدرازي

اللجنة اإلعالمية

 dojomoto racing أنه���ى المتس���ابق البحريني راش���د المعمري من فري���ق
rotax max chal-  ششاركته في بطولة العالم للروتكس لسيارات الكارتن غ

lenge grand finals، الت���ي أقيم���ت في البرازي���ل خالل الفترة 24 نوفمبر 
الماضي وحتى 1 ديسمبر الجاري.

تاريخي���ة  المش���اركة  وتعتب���ر 
راش���د  البحرين���ي  للمتس���ابق 
المعم���ري، إذ ه���ي األول���ى له على 
مس���توى النهائي���ات العالمي���ة في 

مشواره الرياضي.
وأكد راش���د المعمري أن المشاركة 
جاءت ناجح���ة قياس���ا بالظروف 
صاحب���ت  الت���ي  والمعطي���ات 
المنافسات، مشيرا إلى أن البطولة 
شهدت مشاركة 376 متسابقا من 
44 دول���ة مختلفة، مبين���ا تقديمه 
عروضا جيدة على الحلبة وس���ط 

مشاركة عالمية واسعة.
باإلم���كان  كان  أن���ه  إل���ى  ولف���ت 
تحقي���ق نتائ���ج أفض���ل م���ن التي 
تحققت، خصوص���ا مع قلة الدعم 
الالزم���ة؛  المادي���ة  واإلمكان���ات 
من أج���ل تهيئة الظ���روف للطاقم 
التقن���ي لإلع���داد بص���ورة أفض���ل، 
مؤكدا قدرة المتس���ابق البحريني 

المحترفي���ن  مقارع���ة  عل���ى 
العالميي���ن الكب���ار ف���ي الس���باقات 

متى ما وجد الدعم الالزم.
وشارك المتسابق البحريني راشد 
 ،125max المعمري في فئة سباق
 14 ف���وق  لألعم���ار  والمخصص���ة 

عاًما.
ع���ن  المعم���ري  راش���د  وأع���رب 
فخره واعت���زازه برفع علم مملكة 
البحري���ن في النهائي���ات العالمية، 
مش���يرا إل���ى أن البطول���ة من أهم 
البطوالت العالمية، ومؤكدا رضاه 
ع���ن المس���توى ال���ذي قدم���ه وم���ا 

واجهه من صعوبات.

وفي هذا الصدد، قدم المعمري  «
شكره إلى حلبة البحرين 

الدولية على الدعم الذي قدم 
له لمشاركته في النهائيات 

العالمية.

مشاركة ناجحة للمعمري في الروتكس

مجبل: نسعى 
للنتائج اإليجابية 

والمنافسة 
على المنصات



كس���ب المنام���ة فوزا ثمينا على حس���اب المح���رق بهدفين مقابل واحد، ف���ي ذهاب ربع 
نهائ���ي كأس جالل���ة الملك لك���رة القدم. ويدي���ن المنامة بالفوز لالع���ب محمد الرميحي 

الذي سجل الهدفين، فيما سجل صالح عبدالحميد للمحرق من ركلة جزاء.

وف���ي مب���اراة ثاني���ة أقيم���ت أم���س، حقق 
الرف���اع ف���وزا ثمينا على حس���اب الش���باب 
الالع���ب  بتوقي���ع  ج���اء  رد  دون  به���دف 

إيمانويل.
وس���تلعب الف���رق األربع���ة الت���ي تواجه���ت 
أم���س، مباريات اإلياب ي���وم األحد المقبل 

الموافق 9 ديسمبر الجاري.

الشباب والرفاع

كاد الشباب أن يسجل هدف التقدم مبكرا، 
بع���د أن س���نحت ل���ه فرص���ة خطي���رة أمام 
المرم���ى لالع���ب المحت���رف باب���ا س���يال، إال 
أن تعام���ل األخير مع الكرة ل���م يكن جيدا، 
إذ س���دد ك���رة ف���ي القائ���م األيم���ن لمرم���ى 

الحارس الرفاعي عبدالكريم فردان )6(.
يض���ع  أن  إيمانوي���ل  الرف���اع  الع���ب  وكاد 
فريق���ه في المقدمة، إذ س���دد ك���رة أبعدها 

حارس الشباب علي عيسى )29(.
وكاد الرفاعي مهدي عبدالجبار أن يس���جل 
اله���دف األول، حي���ث س���دد ك���رة قوية من 
خ���ارج المنطقة تألق ف���ي إبعادها الحارس 
المارون���ي حامي���ا مرماه من ه���دف محقق 

)44(؛ لينتهي الشوط األول سلبيا.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، واصل الرفاع ضغطه 
على مرمى الش���باب، وسدد حبيب هارون 
ك���رة قوي���ة م���ن خ���ارج المنطق���ة ج���اورت 
القائم األيمن لمرمى الش���باب دون أن تجد 

موقعا في الشباك )65(.
وس���جل الرف���اع اله���دف األول بعدما لعب 
محم���د مره���ون ك���رة عرضي���ة ارتق���ى له���ا 
إيمانويل بش���كل رائع وأسكن الكرة بنجاح 
برأس���ه في الش���باك المارونية وسط فرحة 

سماوية كبيرة )76(.
أي  ع���ن  التالي���ة  الدقائ���ق  تثم���ر  ول���م 
جدي���د يذك���ر، وم���ع تق���دم العبي الش���باب 
ومحاوالتهم نحو تس���جيل هدف التعادل، 
إال أن الرف���اع حاف���ظ على ش���باكه وتمكن 
م���ن تحقيق ف���وز مهم قاطعا ش���وطا كبيرا 

نحو الوصول إلى نصف النهائي.

أدار المباراة الحكم محمد بونفور، وعاونه 
الدوس���ري،  وعبدالرحم���ن  جعف���ر  محم���د 

والحكم الرابع عبدهللا قاسم.

المنامة والمحرق

حفل الشوط األول من المباراة بالعديد من 
المجريات، وكان المنامة الس���باق للتهديف 
وبش���كل مبكر بعد م���رور )5( دقائق، بعدما 
لع���ب عيس���ى جه���اد ك���رة عرضي���ة تابعه���ا 

محمد الرميحي في المرمى بيساره.
وتوغل المحرقاوي إس���ماعيل عبداللطيف 
داخ���ل المنطق���ة يمين���ا وس���دد ك���رة قوي���ة 
أمس���كها الح���ارس المنام���ي أش���رف وحيد 

.)12(
وس���جل المنام���ة اله���دف الثاني بع���د ركلة 
م���ن محم���ود عبدالرحم���ن  ركني���ة متقن���ة 
“رينغو” تابعها المتألق الرميحي برأسه في 

مرمى سيد محمد جعفر )17(.
وحص���ل المح���رق عل���ى ركل���ة ج���زاء بع���د 
إعاقة إسماعيل عبداللطيف، وتقدم للكرة 
صالح عبدالحميد مس���جال هدف التقليص 

.)27(
ودخل���ت المباراة بعد الهدف في مش���ادات 
الش���مالن  الفريقين:محم���د  مدرب���ي  بي���ن 
م���ع المنام���ة والتونس���ي ناصي���ف البي���اوي 
م���ع المح���رق، وتدخ���ل فيه���ا دك���ة البدالء 
والالعبي���ن داخل أرضية الملعب، وأنتجت 
ع���ن اس���تبعاد المدربي���ن م���ن قب���ل الحك���م 

باإلضافة إلى إنذار بعض الالعبين.
بمرم���ى  جه���اد  عيس���ى  المنام���ي  وانف���رد 
المح���رق قب���ل أن يمس���ك م���ن قب���ل مدافع 
المح���رق التونس���ي زي���اد الدربالي؛ ليش���هر 
الحك���م عم���ار محف���وظ الورق���ة الحم���راء 
)45(؛  ناقص���ا  المب���اراة  المح���رق  ويكم���ل 

وينتهي الشوط بتفوق منامي “2-1”.

الشوط الثاني

وف���ي بداي���ة الحص���ة الثاني���ة م���ن اللق���اء، 
أج���رى المح���رق تبدي���ال بدخ���ول المداف���ع 
عب���دهللا  المهاج���م  م���كان  جمع���ة  أحم���د 

الحايكي.
وضغط المحرق كثيرا على مرمى المنامة، 

لكن دون جدوى.
وكان���ت الفرص���ة األبرز حينما س���دد العب 
المح���رق عيس���ى موس���ى ك���رة قوي���ة م���ن 
خ���ارج المنطقة تألق ف���ي إبعادها الحارس 
أش���رف وحي���د حامي���ا فريق���ه م���ن ه���دف 

محقق )75(.
وس���نحت هجم���ة مرت���دة للمنام���ة بعدم���ا 
توغل محمد الرميحي وس���دد كرة أرضية 

بيساره أبعدها حارس المحرق سيد محمد 
جعفر )85(.

أدار المباراة الحكم عمار محفوظ، وعاونه 
نواف ش���اهين وص���الح جناح���ي، والحكم 

الرابع وليد محمود.

الجولة السادسة للدرجة الثانية

تفتتح اليوم )الخميس( منافس���ات الجولة 
لك���رة  الثاني���ة  الدرج���ة  ل���دوري  السادس���ة 

القدم، وذلك بإقامة لقاءين عند 6 مساء.

ويلع���ب مدين���ة عيس���ى م���ع األهل���ي عل���ى 
ملعب مدينة حمد، وقاللي مع س���ترة على 

استاد النادي األهلي.
وتس���تكمل مباريات الجولة غدا )الجمعة(، 
إذ يلعب البس���يتين م���ع االتحاد، والبحرين 

مع التضامن.
ويش���ير ترتي���ب الدوري حالي���ا إلى صدارة 
مدين���ة عيس���ى برصي���د 11 نقط���ة، األهلي 
10 نق���اط، االتحاد 10 نقاط، البس���يتين 9، 
س���ترة 7، البحرين 4، التضام���ن 3، االتفاق 

1، وقاللي أخيرا من دون نقاط.
وبالعودة إلى مباريات اليوم، يدخل مدينة 
عيس���ى بقيادة المدرب جاسم محمد أمام 
األهلي بقيادة المدرب عيس���ى الس���عدون، 

وهي مواجهة مهمة على صدارة الدوري.
قالل���ي  يس���عى  الثاني���ة،  المب���اراة  وف���ي 
لتحقي���ق أولى نقاطه حينما يواجه س���ترة 
الس���اعي للتقدم إل���ى األمام. يش���رف على 
الطرفي���ن مدربان وطني���ان: صالح حبيب 

مع قاللي وعلي منصور مع سترة.

ال��ك��ؤوس أغ��ل��ى  ن��ه��ائ��ي  رب���ع  ف��ي خ��ت��ام ذه����اب  ال��م��ارون��ي  ال��س��م��اوي يتخطى 

الرميحي يقود المنامة لتخطي المحرق
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فرحة رفاعية بالهدف الثمين

من لقاء المنامة والمحرق

من لقاء الرفاع والشباب

اس���تقبل ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب، رئي���س المجل���س األعلى للش���باب والرياضة، رئي���س اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة السابق هشام الجودر.وأشاد سموه 
بالجهود الطيبة التي بذلها الجودر لدى توليه زمام األمور في الوزارة بما يتوافق مع سياسات المجلس األعلى للشباب والرياضة األمر الذي 

ساهم في االرتقاء بمنظومة العمل اإلداري في الوزارة وتحقيقها إلنجازات متميزة بمختلف األصعدة.

وق���ال “يعتبر الجودر م���ن الكوادر الوطنية 
التي وضعت بصمات واضحة في مس���يرة 
الحركة الش���بابية والرياضية وبذل جهوًدا 
وبرام���ج  سياس���ات  تنفي���ذ  ف���ي  متمي���زة 
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة وفق 
البرام���ج وآلي���ة التنفي���ذ المقدم���ة من قبل 
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياضة األمر 
الذي س���اهم في االرتق���اء بالقطاعات التي 

األندي���ة  ف���ي  والمتمثل���ة  ال���وزارة  ترعاه���ا 
والمنش���آت  الش���بابية  والمراك���ز  الوطني���ة 
باإلضافة إلى القطاعات الشبابية المختلفة 
وتحقيقه���ا للعديد من اإلنج���ازات الطيبة”.

وتاب���ع س���موه “نس���تذكر ما قام ب���ه الجودر 
م���ن أعمال ومبادرات مهم���ة قدمتها وزارة 
كمجموع���ة  والرياض���ة  الش���باب  ش���ؤون 
متكامل���ة م���ن البرام���ج المتمي���زة الموجهة 

لبناء وتنمية الطاقات والقدرات الش���بابية 
ف���ي العديد من المج���االت بما فيها الجانب 
الرياض���ي والت���ي كان لها أث���ر إيجابي على 
والرياض���ي  الش���بابي  القطاعي���ن  مس���يرة 
واللذي���ن يحظي���ان بدعم مباش���ر م���ن قبل 
عاه���ل البالد صاح���ب الجالل���ة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة األمر الذي ساهم في 
بلوغ هذين القطاعي���ن فضاءات رحبة من 

التطور والنماء”.
وم���ن جانب���ه، أع���رب الج���ودر ع���ن ش���كره 

وتقديره إلى سموه على دعمه طوال فترة 
ترأس���ه لوزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة. 

وقال “حرصت أثناء قيامي بمهامي كوزير 
عل���ى تنفي���ذ رؤية القي���ادة الرش���يدة تجاه 
باإلضاف���ة  والرياضي���ة  الش���بابية  الحرك���ة 
إل���ى تطبي���ق رؤي���ة س���مو الش���يخ ناصر بن 
حمد ف���ي تحقيق أقصى درج���ات االرتقاء 
بالقطاع���ات الت���ي ترعاه���ا ال���وزارة والعمل 
عل���ى تطبي���ق سياس���ات المجل���س األعل���ى 

للشباب والرياضة”.
وتاب���ع: اس���تلهمت أثن���اء عمل���ي وزي���را من 
س���موه كل معاني الب���ذل والعطاء من أجل 
خدمة الشباب واالرتقاء بقدراته ومهاراته 
ف���ي مختلف المجاالت، معرًبا عن س���عادته 

بالعمل تحت قيادة سموه.

ناصر بن حمد: بصمات واضحة للجودر في “الشباب والرياضة”

سمو الشيخ ناصر بن حمد مستقبال هشام الجودر

أعلن االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم تعيين 60 حكما )30 حكما رئيس���ا و30 حكما مس���اعدا(، إضافة إلى إلى أربعة حكام احتياط 
إلدارة مباريات كأس آسيا 2019 في اإلمارات، والمقررة في الفترة ما بين الخامس من يناير ولغاية األول من فبراير المقبلين.

وهن���أ رئي���س االتح���اد اآلس���يوي لك���رة 
لرئي���س االتح���اد  النائ���ب األول  الق���دم 
الدول���ي لكرة القدم الش���يخ س���لمان بن 
إبراهي���م آل خليف���ة الح���كام الذي���ن تم 
تعيينه���م إلدارة مباري���ات كأس آس���يا، 
معرب���ا ع���ن ثقت���ه بق���درة الح���كام عل���ى 
عك���س ص���ورة مش���رفة ع���ن التحكي���م 
اآلس���يوي وإدارة المباريات بكل كفاءة 

واقتدار في الحدث القاري الكبير. 
وأك���د الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل 
خليف���ة أن قائمة حكام البطولة تش���مل 
وطني���ا  اتح���ادا   19 يمثل���ون  حكام���ا 
تمث���ل المناط���ق الجغرافية الخمس في 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. 
مبين���ا أن���ه ت���م اختي���ار أفض���ل ح���كام 
معايي���ر  عل���ى  باالعتم���اد  آس���يا  ق���ارة 

دقيق���ة وضعته���ا لجن���ة الح���كام وتركز 
على الق���درات الفنية ومه���ارات اإلدارة 

واللياقة البدنية.
وقال رئيس االتحاد اآلس���يوي: يش���دد 
االتح���اد  ف���ي  والمهم���ة  الرؤي���ة  إط���ار 
اآلسيوي لكرة القدم على رغبتنا القوية 
في الحصول عل���ى مكانة رائدة عالميا، 
وق���د تع���زز التميز العالم���ي لحكامنا من 
خالل اختيار رقم قياسي بلغ 16 حكما 

إلدارة مباريات كأس العالم هذا العام.
 وأض���اف: الي���وم نعل���ن عن أكب���ر قائمة 
م���ن الحكام إلدارة مباريات كأس آس���يا 
ف���ي اإلمارات، وأود أن أعرب عن ثقتي 
النج���اح  عل���ى  بق���درة حكامن���ا  التام���ة 
ف���ي  أكب���ر نس���خة  إدارة  ف���ي  والتمي���ز 

تاريخ كأس آسيا.

وأوض���ح رئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة 
الق���دم: توس���يع بطولة كأس آس���يا كان 
ق���رارا إس���تراتيجيا ل���ن تقتص���ر فائدته 
عل���ى الف���رق والالعبي���ن فقط، ب���ل إنها 
تمت���د إل���ى جميع جوان���ب تطوي���ر كرة 
القدم، بما في ذلك تعزيز فرص حكامنا؛ 
من أجل البروز على أعلى المستويات.

 وإلى جانب القائمة األساس���ية للحكام، 
فقد أعلن االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم 
عن تكلي���ف طاقم حكام من كونكاكاف 
بقيادة الحكم المكسيكي سيزار اروتور 
ال���ذي ش���ارك ف���ي إدارة مباري���ات كأس 
برنام���ج  ضم���ن  وذل���ك   ،2018 العال���م 
التب���ادل بين االتحادين القاريين، حيث 
ينتظ���ر ف���ي المقاب���ل أن يش���ارك طاق���م 
مباري���ات  إدارة  ف���ي  آس���يوي  ح���كام 

الكأس الذهبية التحاد كونكاكاف العام 
المقبل.   وينتظر أن يقوم الحكام بعدة 
مهام من ضمنها حكم مس���اعد إضافي، 
حك���م مس���اعد احتياط���ي، إل���ى جان���ب 
س���يتم  حي���ث  مس���اعد،  فيدي���و  حك���م 
 VAR تطبي���ق نظ���ام الفيدي���و المس���اعد

اعتبارا من الدور ربع النهائي.

الح���كام  إل���ى أن عملي���ة إع���داد  يش���ار 
وانتقائهم؛ من أجل إدارة مباريات كأس 
آس���يا بدأت منذ نهاية النسخة الماضية 
الع���ام 2015 في أس���تراليا، وخالل تلك 
الفترة شارك الحكام في 10 دورات؛ من 
أجل ضمان تناس���ق القرارات والوصول 

إلى أعلى المستويات.

وتنطلق دورة اإلعداد األخيرة  «
للحكام في أبو ظبي قبل 
خمسة أيام على انطالق 

كأس آسيا 2019 في اإلمارات، 
وسيتم خاللها التركيز بشكل 

كبير على تطبيق نظام 
.VAR الفيديو المساعد

رئيس االتحاد اآلسيوي يتوسط طاقم حكام نهائي دوري أبطال آسيا 2018 سلمان بن إبراهيم

60 حكًما للنهائيات القارية باإلمارات
س��لمان ب��ن إبراهي��م: واثقون م��ن قدرة حكامن��ا عل��ى إدارة المباري��ات بكف��اءة واقتدار

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أحمد مهدي )تصوير: رسول الحجيري(
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وّجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، بتش���كيل فريق وطني للمالكمة تحت إش���راف منظمة خالد بن حمد للمالكمة KHK BOXING، في خطوة واضحة من س���موه للنهوض 
برياض���ة المالكم���ة البحريني���ة؛ لتك���ون قادرة على تمثي���ل البحرين في المش���اركات القارية والدولية وتع���زز من حضورها الدول���ي على صعيد هذه 

الرياضة، إذ يأتي ذلك ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجال الرياضي بمملكة البحرين.

وبه���ذه المناس���بة، قال س���موه “وجهن���ا بإطالق 
فريق وطني للمالكم���ة اعتبارا من يناير المقبل 
تحت إش���راف منظمة خالد بن حم���د للمالكمة؛ 

به���دف تكوين قاع���دة قوية له���ذه اللعبة تدعم 
رؤيتن���ا ف���ي تطويره���ا والوصول به���ا نحو أفق 
أبعد دوليا. فبعد النجاح الذي حققنا في رياضة 

فن���ون القت���ال المختلط���ة، نس���عى ف���ي المق���ام 
األول إلط���الق المزي���د من المب���ادرات لمواصلة 
الجه���ود لتأكي���د البصم���ة الرياضي���ة البحرينية 

على الساحة الدولية، بما يتوافق مع توجيهات 
س���يدي الوال���د حض���رة صاح���ب الجالل���ة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليف���ة عاهل البالد المفدى 
حفظ���ه هللا ورع���اه؛ لتعزي���ز المكان���ة المرموق���ة 
التي وصلت إليها البحرين على صعيد الرياضة 

الدولية”.
 وأضاف سموه “رسمنا أهدافا عديدة من خالل 
التوجي���ه بإط���الق الفري���ق الوطن���ي للمالكم���ة، 
فركزن���ا عل���ى أن يك���ون بوابة لدع���م االنطالقة 

الحقيقي���ة للش���باب البحرين���ي في ه���ذه اللعبة، 
ومنصة للرياضيين المحليين والدوليين لعرض 
مواهبه���م وقدراته���م ف���ي مختل���ف البط���والت، 
وتعزيز حضور البحرين في المشاركات القارية 
والدولية، وتمثيلها بصورة مش���رفة والمنافسة 
على إح���راز اإلنجازات، والس���عي نح���و التأكيد 
عل���ى مكان���ة البحري���ن كدولة حاضن���ة للرياضة 
للس���ياحة  وجه���ة  واعتباره���ا  والرياضيي���ن 

 سمو الشيخ خالد بن حمد الرياضية السيما في لعبة المالكمة”.

خالد بن حمد: تأكيد البصمة الرياضية دولًيا
ت��ش��ك��ي��ل ف���ري���ق وط���ن���ي ل��ل��م��اك��م��ة ب���رؤي���ة وأه������داف ع��ال��م��ي��ة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية

تس���تعد متسابقة فريق البحرين للتحمل 13 هولي لورانس للعودة 
للدفاع عن لقبها في بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 
البحري���ن، حيث ستش���ارك ف���ي البطولة مع زمالئها ديفيد بليس���ي 
وتيرين���زو ب���وزون. وتعرض���ت الرياضي���ة البريطاني���ة لإلصابة في 
الكاح���ل ف���ي أبريل وذلك خالل س���باقها في بطولة أوش���ن س���ايد 

للرجل الحديدي 70.3. 

وبع���د خضوعه���ا لتدخ���ل جراح���ي، وأس���ابيع م���ن الع���الج الطبيعي، 
أصبحت لورانس اآلن جاهزة للمش���اركة في السباق. وحول عودتها 
تق���ول لوران���س: “لق���د انتابني ش���عور بالمتع���ة خالل مش���اركتي في 
سباق البحرين العام الماضي، سواء في المضمار أو خارج المضمار. 
ال يمكنني أن أفكر في سباق أفضل من هذا بعد العودة من اإلصابة. 
أنا س���عيدة للغاية لعودتي من اإلصابة والمش���اركة في هذا الس���باق. 
لق���د كان عاًم���ا صعًب���ا وأن���ا س���عيدة بأنني س���أضعه خلف���ي. ينقصني 
بعض الوقت للعودة لكامل لياقتي، وسيكون سباق الرجل الحديدي 
ف���ي البحرين اختبار جيد لقدرتي”. في األثناء، يش���ارك بليس���ي في 
الس���باق بع���د حلول���ه رابًعا في س���باق أريزون���ا للرج���ل الحديدي. من 
جهت���ه، يس���عى ب���وزون إلضافة لق���ب ثالث له في ثالثة أس���ابيع  في 
البحري���ن، وذل���ك بع���د تحقيق���ه لقب���ي بطولة غ���رب أس���تراليا للرجل 
الحدي���دي وبطول���ة غرب س���يدني للرجل الحديدي في األس���بوعين 
الماضيين. واستطاع المتسابق األسترالي الفوز بلقب بطولة الشرق 
األوسط للرجل الحديدي 70.3 في العام 2016، فيما حل في المركز 

الثاني العام الماضي.

لورانس تدافع عن لقبها

دق فريق جامعة العلوم التطبيقية جرس اإلنذار مبكرا لجميع الفرق المشاركة في الدوري 
الوطني للجامعات لكرة القدم بعدما ضرب بقوة في بداية مشواره وتصدر جدول الترتيب 
من الجولة األولى، وجاءت نتائج الجولة األولى متوقعة في ظل المستويات التي قدمتها 

الفرق عطفا على مرحلة اإلعداد التي خاضتها وأيضا بما تمتلكه من إمكانات والعبين.

األهلي���ة  الجامع���ة  مب���اراة  نتيج���ة  وتبق���ى 
وجامع���ة البحري���ن الت���ي انته���ت بالتع���ادل 
اإليجابي بمثابة النتيجة األبرز على رغم أن 
البع���ض صنفها في خانة المفاجآت؛ نظرا لما 
يمتلك���ه جامعة البحري���ن من نجوم والعبين 
على مس���توى األندية الملحي���ة والمنتخبات 
الوطني���ة، ولك���ن م���ا قدم���ه العب���و الجامع���ة 
األهلي���ة على أرض الملع���ب يؤكد أنهم كانوا 
جديري���ن بالثق���ة واالحت���رام، وحق���ق معه���د 
البحرين للتدريب بداية جيدة بفوزه الش���اق 
المملك���ة،  جامع���ة  حس���اب  عل���ى  والصع���ب 
وه���ذا الفوز وضع الفريق ف���ي مصاف الفرق 

المرشحة للعب األدوار األولى في الدوري.

 “ وحيد “ وحيدا في صدارة الهدافين 

 تص���در العب ومهاجم فري���ق جامعة العلوم 
التطبيقية عبدهللا وحيد قائمة الهدافين في 
الجولة األولى بعدما قاد فريقه لفوز عريض 
قوامه رباعية بتس���جيله لثالثي���ة “هاتريك”، 
ويأت���ي خل���ف وحيد الع���ب جامع���ة المملكة 
عب���دهللا مب���ارك صاح���ب هدف���ي فريقه في 
المب���اراة الت���ي خس���رها أمام معه���د البحرين 
الص���راع  س���يكون  وبالتأكي���د  للتدري���ب، 
مفتوح���ا لجميع الالعبين في الدخول لقائمة 

الهدافين خالل الجوالت المقبلة.

19 هدفا في الجولة

 ش���هدت المباري���ات الخم���س الت���ي أقيم���ت 
ف���ي الجولة األولى 19 هدف���ا في 5 مباريات 
وبمع���دل يقترب من 3.5 ه���دف في المباراة 
الواح���دة، وه���و مع���دل مرتف���ع نس���بيا ول���ه 

العدي���د م���ن المدل���والت والجوان���ب الفني���ة 
س���واء تل���ك المتعلق���ة بالق���وة الهجومي���ة أو 

بالضعف الدفاعي في الفرق.

مباراة مؤجلة في الجولة األولى

غ���اب فريقا جامع���ة AMA ومعهد البحرين 

للمصرفيي���ن “ BIBF “ عن مس���رح مباريات 
الجول���ة األول���ى بعدم���ا تأجل���ت مباراتهم���ا 
معا ألس���باب تتعلق باالمتحانات الجامعية 
للطلب���ة ف���ي الجامعتي���ن، وكان���ت اللجن���ة 
ارت���أت تأجيل اللق���اء لوقت الح���ق؛ بهدف 
إفس���اح المجال للطلبة؛ لتأدية امتحاناتهم 

ف���ي أج���واء بعي���دة ع���ن االرتباط���ات ف���ي 
المنافسات الرياضية.

الجولة الثانية 

 بع���د راح���ة 4 أي���ام التقط���ت فيه���ا الف���رق 
المشاركة أنفاسها من الجولة األولى يعاود 
قط���ار ال���دوري الجامع���ي الك���روي رحلت���ه 
بالجول���ة الثانية التي س���تبدأ غدًا “الجمعة” 
بمباراتين، يلتقي في األولى معهد البحرين 
للمصرفيي���ن مع معه���د البحري���ن للتدريب، 
تعقبه���ا مب���اراة جامع���ة AMA م���ع الجامعة 
األهلي���ة، فيم���ا يلتق���ي يوم الس���بت جامعة 
المملك���ة،  م���ع جامع���ة  التطبيقي���ة  العل���وم 
وي���وم األحد 9 ديس���مبر تق���ام مباراة تجمع 
الجامع���ة العربي���ة المفتوح���ة م���ع جامع���ة 
الخلي���ج العرب���ي، فيما تختت���م الجولة يوم 
األثنين 10 ديس���مبر بلق���اء جامعة البحرين 

مع الجامعة الخليجية.

اللجنة اإلعالمية

“التطبيقية” يدق اإلنذار بدوري الجامعات

فريق التطبيقية عبدالله وحيد

موسم ناصر بن حمد للصقور عالمة مضيئة
الملك ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة  ت��رج��م��ة  ف���ي  ل��س��م��وه  واض���ح���ة  ج��ه��ود 

المجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب  أع���رب 
األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س االتحاد 
البحريني أللعاب القوى س���مو الش���يخ خالد 
ب���ن حم���د آل خليف���ة، ع���ن فخ���ره واعتزازه 
بالجه���ود الكبيرة التي يبذلها س���مو الش���يخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة ممث���ل جالل���ة 
المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب 
رئي���س المجلس األعلى للش���باب والرياضة 
رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية، لترجمة 
صاح���ب  الب���الد  عاه���ل  وتوجيه���ات  رؤى 
الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
ف���ي ترس���يخ القي���م والموروث���ات العريقة، 
من خ���الل موس���م ناصر ب���ن حم���د للصقور 
والصي���د، مؤك���دا س���موه أن ه���ذا الموس���م 
يس���هم في زيادة تعزيز ثقافة الموروث في 
المجتمع السيما لدى الشباب البحريني، بما 
ينعكس بالصورة الواضحة للمحافظة على 

التراث الوطني األصيل. 

وأك���د س���موه أن إقام���ة ه���ذا الموس���م ف���ي 
نس���خته الخامس���ة دالل���ة واضح���ة على ما 
حققته النسخ الماضية من نجاحات كبيرة؛ 
بفض���ل ما حظي به هذا الموس���م من رعاية 
ودعم من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، وحرص واهتمام سموه على توجيه 
اللجن���ة المنظم���ة لتهيئ���ة األج���واء المثالية 
إلقام���ة المنافس���ات، الت���ي ش���جعت المالك 
الواس���عة،  المش���اركة  عل���ى  والمتس���ابقين 
والتي س���اهمت في ظهور الموس���م بصورة 
مميزة دفعت نحو استمراره؛ ليصبح عالمة 
التراثي���ة  المس���ابقات  ف���ي س���ماء  مضيئ���ة 
التع���اون  مجل���س  دول  بمنطق���ة  األصيل���ة 
بدول الخليج العربية، مما ساهم في تنفيذ 
األهداف التي رسمها سموه، والتي ارتكزت 
عل���ى إيح���اء الرياض���ات التراثية والس���عي 
نح���و زي���ادة قاعدته���ا وتعزي���ز ثقافته���ا في 

 سمو الشيخ خالد بن حمد المجتمع البحريني والمنطقة.
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يرع���ى النائ���ب األول لرئي���س المجل���س األعلى للش���باب والرياضة 
الرئي���س الفخ���ري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة س���مو 
الش���يخ خال���د بن حم���د آل خليفة، النس���خة الخامس���ة م���ن بطولة 

البحرين المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة.

التي سينظمها االتحاد البحريني 
BM�  ففن���ون القت���ال المختلط���ة

MAF ف���ي الفترة 7 � 8 ديس���مبر 
االتح���اد  صال���ة  عل���ى  الج���اري 
البحريني للكرة الطاولة بمدينة 
عيس���ى الرياضي���ة، والتي تأتي 
بالتزام���ن م���ع احتف���االت مملكة 
الوطني���ة  بأعياده���ا  البحري���ن 

المجيدة. 
س���مو  أش���اد  المناس���بة،  وبه���ذه 
آل  حم���د  ب���ن  خال���د  الش���يخ 
يبذله���ا  الت���ي  بالجه���ود  خليف���ة 
لفن���ون  البحرين���ي  االتح���اد 
القت���ال المختلطة برئاس���ة خالد 
الخي���اط، ف���ي إع���داد وإط���الق 

البرامج والفعاليات التي تترجم 
رس���مها  الت���ي  الرؤي���ة  أه���داف 
بالرياض���ات  للنه���وض  س���موه 
والت���ي  باالتح���اد،  المنضوي���ة 
تس���اهم في االستمرارية وتدفع 
تشكيل منتخبات وطنية قادرة 
عل���ى مواصل���ة العط���اء وتقديم 
المس���تويات القوية والمنافس���ة 
المش���اركات  مختل���ف  ف���ي 
والبط���والت القاري���ة والدولي���ة؛ 
إلحراز مزيد من اإلنجازات التي 
تضاف لسلسلة النتائج المشرفة 
التي حققتها الرياضة البحرينية 
الس���يما م���ن خالل تل���ك األلعاب 

الرياضية.

خالد بن حمد يرعى بطولة البحرين

عالي يكسب أول 3 نقاط
ف�����از ع���ل���ى ال��ب��س��ي��ت��ي��ن ب�������دوري ال���ط���ائ���رة ف����ي م���واج���ه���ة ق��وي��ة

خطف عالي أول ثالث نقاط بدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما تغلب على البسيتين 
بثالث���ة أش���واط مقابل ش���وط في المواجه���ة التي جمعتهما مس���اء أمس األربع���اء على صالة 

االتحاد بمدينة عيسى الرياضية في إطار منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وانته���ى الش���وط األول لمصلحة عالي 25/22، 
الثان���ي  الش���وط  البس���يتين  يكس���ب  أن  قب���ل 
25/22 ليع���ود عال���ي للظف���ر بالش���وط الثال���ث 
25/23، والش���وط الرابع 26/24، في المواجهة 
الت���ي أداره���ا طاق���م الح���كام الدول���ي المكون 
جعف���ر  والثان���ي  منص���ور  محم���د  األول  م���ن 
خات���م والتي ش���هدت احتجاج���ات كثيرة على 

قراراتهما.
وبه���ذا الف���وز حص���د عال���ي ث���الث نق���اط فيما 

توقف رصيد البسيتين عند نقطة واحدة.
واتسمت المباراة على مدار اشواطها بالتكافؤ 
الفريقي���ن  محترف���ي  وكان  المس���توى  ف���ي 
الصربي مارك���و في البس���يتين والبورتوريكي 

إدواردو ف���ي عالي ابرز الخي���ارات الهجومية، 
فيم���ا دان���ت األفضلي���ة بص���ورة عام���ة ألبن���اء 
الفخار بالفاعلية الهجومية التي شكلها كال من 
أحمد عيس���ى وحس���ن عقيل مع ق���وة حوائط 
الصد لجواد عاش���ور بينما عانى البسيتين من 

األخطاء الهجومية وضعف االستقبال.

فوز معنوي للنصر
 وف���ي المواجه���ة األول���ى، حق���ق النص���ر ف���وزا 
معنوي���ا على حس���اب منتخب الش���باب بثالثة 
أشواط مقابل شوط، حيث استطاع المنتخب 
الف���وز  م���ن  المي���ل  ياس���ين  الم���درب  بقي���ادة 
بالش���وط األول 25/23، قب���ل أن يتمكن النصر 

م���ن الظفر باألش���واط الثالث���ة بنتيجة 25/23، 
25/16، 26/24 وأدار المب���اراة طاق���م الح���كام 
الدولي المكون من األول س���يد جعفر حس���ين 

والثاني منير مكي.
ولع���ب النص���ر بقيادة المدرب التونس���ي فوزي 
الع���ب  وش���ارك  تش���كيلته  بكام���ل  اله���واري 

منتخب الش���باب جاسم تركي مع ناديه النصر 
ولم يشارك مع المنتخب.

وتعتبر المواجهة بمثابة مباراة ودية ال تدخل 
نتائجه���ا ف���ي الترتي���ب الع���ام لمس���ابقة دوري 
الدرج���ة األول���ى، وإنما بهدف توفي���ر مباريات 

توفر أجواء تنافسية لمنتخب الشباب.

من لقاء عالي والبسيتين



تحت رعاية ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
س����لمان ب����ن حمد آل خليفة، تفتتح اليوم بطولة الش����رق األوس����ط للرج����ل الحديدي للترايثل����ون 70.3 بخليج 

البحرين. 

وبه���ذه المناس���بة، أعرب س���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد 
آل خليف���ة عن بالغ ش���كره وتقدير لعاه���ل البالد جاللة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة على دعمه المتواصل 
لرياض���ة الترايثل���ون الت���ي ش���هدت طف���رة نوعي���ة في 
الفت���رة الماضية من خالل دع���م ومتابعة جاللة الملك، 
مؤكدا سموه أن هذا الدعم يعطينا دافعا كبيرا لتقديم 
األفض���ل ف���ي المرحل���ة القادم���ة، مش���يدا س���موه بدعم 
رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة 
بن س���لمان آل خليفة، ومتابعة ول���ي العهد نائب القائد 
األعل���ى النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأكد س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة 
الش���رق األوس���ط للرج���ل الحدي���دي أصبح���ت إح���دى 
البط���والت العالمية الكبرى التي تقام على أرض مملكة 
البحري���ن الغالي���ة، وضرب���ت أروع األمثل���ة ف���ي إخراج 

البطوالت بأفضل صورة تنظيمية. 

 ترحيب بالمشاركين 

ورحب س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليف���ة بكافة 

ستش���هد  الت���ي  الكبي���رة  البطول���ة  ف���ي  المتس���ابقين 
منافس���ات قوي���ة ف���ي الس���باحة والدراج���ات والجري، 
البطول���ة س���تحظى بمنافس���ة  مبين���ا س���موه أن ه���ذه 
قوي���ة من كافة المتس���ابقين خصوصا أن الجميع يأمل 
بتحقي���ق نتائ���ج إيجابية في الس���باق.  وأوضح س���مو 
الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليف���ة أن اللجن���ة المنظمة 
جاهزة تماما الس���تضافة بطولة الشرق األوسط للرجل 
الحدي���دي.  وتمن���ى س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل 
خليف���ة كل التوفي���ق والنج���اح للفري���ق البحرين���ي في 
البطول���ة وكاف���ة المتس���ابقين، متمنيا س���موه أن يظهر 
الس���باق بأفضل صورة فنية في ظل معرفة س���موه أن 

السباق سيكون ناجحا من الناحية التنظيمية. 
أن  ب���ن حم���د آل خليف���ة  ناص���ر  الش���يخ  وأك���د س���مو 
اس���تضافة مملك���ة البحري���ن هذا الس���باق يعتب���ر حدثا 
رياضي���ا متكام���ال وله انعكاس���ات إيجابي���ة كثيرة على 
مملكة البحرين م���ن الجوانب االقتصادية والحضارية 
واالعالمي���ة، وس���يزيد م���ن اكتس���اب اللجن���ة المنظمة 
للخب���رات الكبي���رة التي س���تبرز الس���معة الطيب���ة التي 
تمتلكها الكوادر البحريني���ة في التنظيم المثالي لكافة 

األحداث الرياضية المقامة على أرض مملكة البحرين. 

 الحاج: جاهزون الستضافة مثالية 

 من جانبه كش���ف مدير بطولة الش���رق األوسط للرجل 
الحدي���دي أحم���د الح���اج أن اللجن���ة المنظم���ة جاه���زة 
الحتض���ان الس���باق ي���وم الس���بت، منوها إل���ى أن هناك 
العديد من البرامج المتنوعة المصاحبة للسباق، والتي 
يأت���ي في مقدمته���ا تنظيم س���باق الترايثل���ون لألوالد 

والفتيات يوم غد الجمعة. 
 وأش���اد أحمد الحاج بالمتابعة المس���تمرة والدعم الذي 
تحظ���ى ب���ه اللجن���ة المنظم���ة م���ن س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة، والتي س���تنعكس بااليجاب على 
التط���ور الكبير لرياض���ة الترايثلون في مملكة البحرين 
والتأكي���د عل���ى أن المملكة قادرة عل���ى إخراج البطولة 

بأفضل صورة تنظيمية. 
سيش���هد  الخمي���س  الي���وم  أن  الح���اج  أحم���د  وأك���د   
م���ان،  اآلي���رون  ف���ي  للمش���اركة  الرس���مي  التس���جيل 
وم���ن المتوق���ع أن يكون التس���جيل كبيرا ف���ي الخيمة 
المخصصة للتس���جيل، ع���الوة على االفتتاح الرس���مي 
للبطول���ة وافتتاح المعرض المصاحب “األكس���بو” الذي 

يحتوي على العديد من الفعاليات. 

 االفتتاح الرسمي اليوم 

تح���ت رعاي���ة صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان 

ب���ن حم���د آل خليف���ة تفتت���ح بطول���ة الش���رق األوس���ط 
للرج���ل الحدي���دي 70.3 رس���ميا اليوم في تمام الس���اعة 
الس���ابعة مس���اًء بخليج البحرين بمش���اركة قرابة 3000 
متس���ابق ف���ي كافة المس���ابقات، وهي الرج���ل الحديدي 
“الترايثل���ون” وبطولت���ي اآليرون كي���دز واآليرون غيرلز 

وبطولة األكواثلون. 
 كم���ا س���يفتتح الي���وم الخمي���س المع���رض المصاح���ب 
للبطول���ة “اإلكس���بو” في تمام الس���اعة العاش���رة صباحا، 
ويحت���وي المع���رض عل���ى العدي���د م���ن األم���ور المتعلقة 

بسباقات الترايثلون. 

 توزيع المعدات 

 تب���دأ اللجن���ة المنظم���ة للبطول���ة بتوزيع المع���دات على 

المتس���ابقين الي���وم الخمي���س ويس���تمر حت���ى ي���وم غد 
الجمعة، حيث س���يتم توزيع المعدات من الصباح الباكر 

حتى الفترة المسائية. 

اليوم المؤتمر الصحافي 

يش���هد فن���دق رام���ي جراند صب���اح الي���وم الخميس في 
تمام الساعة العاشرة صباحا المؤتمر الصحافي الخاص 

ببطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي. 
وس���يتحدث ف���ي المؤتمر الصحاف���ي الرعاة الرس���ميين 
للبطول���ة وأعض���اء اللجن���ة المنظمة عالوة عل���ى العديد 
من الالعبين المش���اركين واألبطال، وسيتم في المؤتمر 
الصحاف���ي الكش���ف ع���ن خ���ط س���ير البطول���ة ف���ي كافة 

مراحله. 

  نقل مباشر

بذلت قناة البحرين الرياضية جهود كبيرة من أجل نقل 
الس���باق على الهواء مباش���رة، حيث تواجد طاقم القناة 
والعملي���ات والفني���ة في موقع الحدث، م���ن أجل تأمين 

نقل الحدث الكبير بحسب االمكانات المتوفرة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو ولي العهد

قرية البطولة جاهزة الستقبال المشاركينمن منافسات الرجل الحديدي

اليوم االفتتاح الرسمي لبطولة الرجل الحديدي
ناصر بن حم��د: “الترايثلون” أصبحت من البرام��ج الترويجية للمملكة

اللجنة اإلعالمية

تص���درت فتي���ات الرف���اع ومدينة عيس���ى لكرة الس���لة جدول الترتي���ب العام ل���دوري البرنامج التنافس���ي الرياضي للفتي���ات “رياضية”، وهو 
البرنامج الذي تنظمه وزارة ش���ؤون الش���باب والرياضية، حيث جاءت صدارة الفريقين على أثر نتائج الجولة الثانية التي ُلعبت يوم أمس 
األول )الثالثاء( على صالة نادي المنامة، وهي الجولة التي ش���هدت ثالث مواجهات جمعت فريق مدينة عيس���ى مع فريق المحرق، وفريق 

النجمة مع فريق الحالة، وفريق الرفاع مع فريق المنامة.

فتي���ات مدين���ة عيس���ى تمكن���وا م���ن تحقيق 
االنتص���ار الثان���ي ف���ي ال���دوري بع���د التف���وق 
على فتيات فريق المحرق في مباراة جاءت 
متكافئ���ة نوع���ًا ما وانته���ت نتيجته���ا لصالح 
مدينة عيس���ى ب�� 50 نقط���ة مقابل 37، ومنح 
ه���ذا الف���وز فتي���ات مدين���ة عيس���ى نقطتين 
مدين���ة  فري���ق  نق���اط  جمجم���وع  ليصب���ح 
عيس���ى 4 نقاط، فيما فتيات المحرق خسرن 
المواجهة الثانية عل���ى التوالي، وبالتالي في 

رصيدهن نقطتين.
وش���هدت المباراة تألقا كبي���را لالعبتي فريق 
مدينة عيس���ى من���ى جهاد وآية عبدالحس���ن 

اللتين تكفلتا بتس���جيل معظم نقاط الفريق، 
فيم���ا تألقت من جانب فريق المحرق الالعبة 

مي يعقوب.
وفي اللقاء الثان���ي الذي جمع فتيات النجمة 
بفتيات الحالة، فقد دخل الفريقان المواجهة 
دون انتصار بعد أن خس���را اللقاء االفتتاحي 
في الدوري، وبالتالي حاول كل فريق جاهدا 
البح���ث عن الفوز حتى آلت األمور في نهاية 
المب���اراة لصال���ح فري���ق الحال���ة بنتيج���ة 44 
مقاب���ل 32 نقط���ة، وبالتال���ي حص���دت فتيات 
الحالة نقطتين ليصبح رصيد الفريق 3 نقاط 
وظل���ت النجماوي���ات عل���ى رصي���د نقطتي���ن، 

وج���اءت المب���اراة متس���اوية المس���توى بي���ن 
الطرفين.

الرف���اع  فري���ق  بي���ن  المواجه���ات  آخ���ر  أم���ا 
والمنامة، ف���إن فتيات الرف���اع واصلن التألق 
وحقق���ن االنتص���ار الثان���ي عل���ى التوالي في 
مقاب���ل   84 بلغ���ت  كبي���رة  بنتيج���ة  ال���دوري 
م���ن  الرف���اع  العب���ات  وتمكن���ت  نقط���ة،   35
االس���تحواذ عل���ى األفضلية طوال األش���واط 
األربع���ة، وتألق���ت الالعب���ة حص���ة فري���د في 
اللق���اء، والت���ي س���جلت نقاطا كثي���رة للفريق 
الس���ماوي لتصعد برصيد فريقها إلى 4 نقاط، 
فيما فتي���ات المنامة أصبح ف���ي رصيدهن 3 

نقاط. وتحدثت مدربة فريق مدينة عيس���ى 
فاطم���ة رياضي بعد لقاء فريقها مع المحرق، 
وأك���دت ب���أن فريقه���ا يس���عى للمنافس���ة على 
تحقي���ق مركز متقدم، مش���يرًة إلى أن فريقها 
يض���م العب���ات صاع���دات أمامه���ن مس���تقبل 

كبي���ر، وموضحًة بأن الفريق تمكن من تقديم 
أداء جي���د توج بالفوز عل���ى فتيات المحرق، 
مش���ددًة عل���ى ض���رورة مواصل���ة العم���ل في 
التدريبات؛ من أجل تطوير األداء من مباراة 

إلى أخرى.

أم���ا مدرب فريق المحرق لفتيات كرة الس���لة 
مرتض���ى محم���د، فقد أب���دى نوعا م���ن الرضا 
فيم���ا يخ���ص أداء العبات���ه ف���ي لق���اء مدينة 
عيس���ى رغ���م الخس���ارة، وق���ال ب���أن العبات���ه 
قدمن أداء أفضل من المباراة األولى، وتوقع 
أن يتط���ور األداء ف���ي قادم المباراة، مش���يرا 
بأن الدوري طويل، وأنه يس���عى للعمل بشكل 
ج���دي للمب���اراة المقبلة بحثا ع���ن الفوز األول 

في البطولة.

الشباب والرياضة

فتيات الرفاع والمدينة يتصدرن دوري السلة

جانب من المنافسات
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تنظيم بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية
نجاحها ع��ل��ى  دل��ي��ل  ال��ت��اس��ع��ة  ل��ل��ن��س��خ��ة  ال��ب��ط��ول��ة  اس���ت���م���رار  راش�����د:  ب���ن  ف��ي��ص��ل 

ينظم االتحاد الملكي البحريني للفروس���ية وس���باقات القدرة يومي الجمعة والس���بت المقبلين )7 - 8 ديس���مبر الجاري( بطولة العيد الوطني لجمال 
الخيل العربية الوطنية التاسعة، وذلك برعاية كريمة من رئيس االتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، نائب رئيس المجلس األعلى 

للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة. 

وبه���ذه المناس���بة، أعرب رئيس االتح���اد الملكي 
البحرين���ي للفروس���ية وس���باقات الق���درة نائ���ب 
رئي���س المجل���س األعل���ى للبيئ���ة س���مو الش���يخ 
فيص���ل ب���ن راش���د آل خليفة ع���ن بالغ س���عادته 
بإقام���ة النس���خة التاس���عة م���ن البطول���ة، والتي 
تقام بمناس���بة احتف���االت الب���الد بالعيد الوطني 
المجي���د، والتي تعد أولى بطوالت جمال الخيل 

العربية لهذا الموسم 2018 -  2019.
وأضاف سموه أن البطولة تعتبر واحدة من أهم 
مس���ابقات االتحاد الملكي البحريني للفروس���ية 
وس���باقات الق���درة؛ ألنه���ا تق���ام بمناس���بة العي���د 
الوطن���ي المجي���د، والت���ي تع���د مناس���بة وطنية 
عزي���زة وغالي���ة عل���ى الجمي���ع، وهو ما يكس���بها 

أهمية ومكانة بارزة.

وأكد س���مو الش���يخ فيص���ل بن راش���د آل خليفة 
أن وص���ول البطولة إلى النس���خة التاس���عة جاء 
بفض���ل االهتم���ام الكبي���ر والواض���ح م���ن ممث���ل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، 
للش���باب والرياض���ة،  المجل���س األعل���ى  رئي���س 
الفخ���ري  الرئي���س  األولمبي���ة،  اللجن���ة  رئي���س 
لالتحاد الملكي البحريني للفروس���ية وس���باقات 
الق���درة س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة، 
وال���ذي يح���رص دائما عل���ى دعم البطول���ة التي 
تعكس مكانة المملكة في تربية وإنتاج الخيول 
العربي���ة األصيل���ة. وأض���اف س���موه أن االتح���اد 
ومن خالل لجنة جم���ال الخيل العربية األصيلة 
إلخ���راج  وإمكانات���ه  جه���وده  كاف���ة  سيس���خر 
البطول���ة بأفضل صورة، معربا عن تفاؤله الكبير 

بنجاحه���ا من جمي���ع النواح���ي، بع���د النجاحات 
الكبي���رة الت���ي حققته���ا النس���خ الماضي���ة؛ نظرا 
ال���ذي بلغ���ه المال���ك البحرين���ي  للنض���ج الكبي���ر 
وقدرت���ه عل���ى اإلنتاج المحل���ي للجي���اد العربية 
األصيل���ة، فضال ع���ن امتالك���ه الخي���ول العربية 
األصيل���ة المدربة بص���ورة متميزة والقادرة على 
المنافس���ة في المس���ابقات المحلي���ة والبطوالت 
الدولي���ة وس���ط تواجد نخبة م���ن العارضين من 
أصح���اب الخب���رة والقادرين على إظه���ار جميع 

جماليات الخيل العربية األصيلة.

فعاليات مصاحبة

وف���ي إط���ار ح���رص االتح���اد الملك���ي البحريني 
التجدي���د  عل���ى  الق���درة  وس���باقات  للفروس���ية 

والتن���وع واالبت���كار ف���ي تنظي���م بطول���ة العي���د 
الوطن���ي لجمال الخي���ل العربي���ة، وبهدف خلف 
برام���ج ترفيهي���ة مصاحب���ة تح���ول البطولة إلى 
مهرج���ان وطن���ي يجتذب جمي���ع محبي رياضة 
الفروسية وعامة الجماهير، حرص االتحاد على 

تنظيم سلسلة من الفعاليات والبرامج المصاحبة 
والمخصص���ة لألطف���ال وعام���ة الجماهي���ر التي 
س���تحضر البطولة، والتي تتناس���ب مع مناس���بة 

العي���د الوطن���ي المجيد وما ترم���ز إليه من قيمة 
ومكانة وأهمية بارزة وعزيزة على قلوب جميع 

أبناء الشعب البحريني.

اللجنة اإلعالمية

من بطولة جمال الخيل العربية

سمو الشيخ فيصل بن راشد 

رياضي: المنافسة 
على مركز 

متقدم... ومحمد: 
األداء في تطور



رئيس “المحرق” إما المرباطي أو الدوي أو المناعي
البلدية ال��رئ��اس��ة  م��ع��رك��ة  ستحسم  أص����وات   5  :”^“ م��ص��ادر 

لم ته���دأ االتص���االت بين أعض���اء مجلس بلدي 
المح���رق؛ الختي���ار قي���ادة المجل���س المنتخ���ب 
الجدي���د وذل���ك تمهي���دا لمباش���رة اختصاصاته 

باألسبوع المقبل بعد أداء القسم.
المجل���س  رئاس���ة  مرك���ز  إن  المص���ادر  وقال���ت 
سيش���هد ترش���يح 3 أعض���اء هم: البل���دي غازي 
المرباطي، ورئيس قسم المالية ببلدية المحرق 

حسن الدوي، ووحيد المناعي.
وذك���رت المص���ادر أن عين المترش���حين الثالثة 
المؤيدي���ن  أص���وات  لكس���ب  مرك���زة  س���تكون 
م���ن خمس���ة أعض���اء آخرين بالمجل���س؛ لضمان 

الوصول لمقعد الرجل األول بالمجلس.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس 8، وفي حال ترشح 
ثالث���ة، فه���ذا يعن���ي حص���ول كل ش���خص على 
صوت���ه، واقتس���ام الثالث���ة األص���وات األعضاء 

الخمسة البقية.
ويتعي���ن أن يحصل الفائز عل���ى عدد أصوات ال 

تق���ل ع���ن 5 أص���وات، وهو ما يعن���ي فتح الباب 
أمام حسم أحد المترشحين الثالثة الرئاسة من 
ت 4 من األعضاء  الجول���ة األولى في حال ص���وَّ
الخمس���ة -غير المترشحين- لشخص واحد، أما 
الس���يناريو الثاني، فهو خوض جولة إعادة بين 

أعلى اثنين حصال على األصوات.

وحيد المناعي

أعل���ن رج���ل األعم���ال النائ���ب أحمد الس���لوم عن نيته الترش���ح لمنصب النائ���ب األول لرئيس مجل���س النواب البحرين���ي، مؤكدا أن 
المرحل���ة الراهن���ة تتطلب وجود عناصر اقتصادية في كافة المراكز الرئيس���ة بتش���كيلة مجلس الن���واب؛ ألن أغلب قضايا وهموم 
المواطن في الوقت الحالي باتت تتعلق بشكل أساس بالجانب االقتصادي ثم الخدمي، ومن ثم فإن العمل على تخفيف الضغوط 
على المواطنين في هذا الجانب من خالل أفكار وتش���ريعات مبتكرة تواكب المرحلة، هو أكثر ما يعول عليه الجميع في تحس���ين 

أداء المجلس عموما، وفي تصحيح المسار الذي اتخذته شعارا لحملتي االنتخابية.

وق���ال: “لق���د نل���ت ثق���ة القطاع التج���اري في 
انتخاب���ات غرف���ة تج���ارة وصناع���ة البحرين 
بداي���ة ه���ذا الع���ام )م���ارس 2018(، ونلت ثقة 
الش���عب ف���ي االنتخاب���ات النيابية من���ذ أيام، 
والرب���ط بي���ن القطاعي���ن وتس���هيل العمل من 
خالل التنسيق المس���تمر سيكون له أثر كبير 
ف���ي تعزي���ز ثق���ة المس���تثمرين بالبحري���ن مع 
وص���ول أح���د أعض���اء مجل���س إدارة الغرفة 

لمنصب نيابي مؤثر”.
 2018 انتخاب���ات  غم���ار  خوض���ه  أن  وأك���د   
النيابي���ة ج���اء م���ن منطل���ق إيمان���ه بأهمي���ة 
البرلم���ان  قب���ة  تح���ت  االقتص���ادي  المح���ور 

وتأثير الجانب االقتصادي على السياسة في 
الفت���رة المقبلة بش���كل كبير جدا، والش���ك أن 

وجود النواب االقتصاديين سيكون فاعال.
وحول أبرز الملفات االقتصادية التي س���يتم 
مناقش���تها ف���ي ال���دورة القادمة، أف���اد النائب 
الس���لوم ب���أن “هن���اك ملف���ات كثي���رة تخ���ص 
الرس���وم  مل���ف  منه���ا  االقتص���ادي،  الجان���ب 
التجارية، الدعم، وملف استمرارية وديمومة 
نح���ن  والمتوس���طة،  الصغي���رة  المؤسس���ات 
حريص���ون والحكوم���ة كذل���ك عل���ى ديمومة 
ه���ذه الش���ركات، وفت���ح ف���رص تجاري���ة له���ا 

إقليميا.

        إنفوجرافيك: 
محمد خليل

 النائب الثاني لرئيس البرلمان
من المحرق أو الجنوبية

مترشح من كتلة األصالةمحمد السيسيعيسى الكوهجي

نتيجة االنتخاب

3984
نتيجة االنتخاب

3531
نتيجة االنتخاب

السلوم: فتح ملف الرسوم التجارية والدعم والمؤسسات الصغيرة

المرحلة تتطلب عناصر اقتصادية بقيادة البرلمان

أعرب رئيس مجلس الش���ورى علي الصالح، عن فخره واعتزازه بحرص منتس���بي األمانة العامة 
للمجل���س، عل���ى االس���تمرار والمواصلة في إع���داد البحوث العلمية والدراس���ات القّيم���ة، وإنتاج 

الكتب واإلصدارات التي تعد إضافة نوعية للمكتبات الوطنية.

مجل���س  رئي���س  اس���تقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
الشورى كل من نورة النجار )اختصاصي جودة 
أول بمجلس الش���ورى(، حيث أهدته نسخة من 
رس���الة أعدتها لنيل ش���هادة الماجس���تير بعنوان 
“عوامل الثقافة المؤسسية المؤثرة على تطبيق 

إدارة الج���ودة الش���املة ف���ي القط���اع الحكومي 
بمملكة البحري���ن”، والباحث القانوني بالمجلس 
محس���ن علي الغريري، والذي أهدى نس���خة من 
ه تحت عنوان “رقابة المجتمع المدني  كتاب أعدَّ

لالنتخابات النيابية في مملكة البحرين”.

عبر النائب عمار قمبر عن 
شكره واعتزازه وتقديره 
ألهال���ي الدائ���رة الس���ابعة 
بمحافظة المحرق )عراد( 
عل���ى الثقة الكبي���رة التي 
بحصول���ه  عليه���ا  حص���ل 
على أعلى نسبة تصويت 
 2018 انتخاب���ات  ف���ي 
وعل���ى مس���توى المملك���ة 
بع���دد   %  71.31 بلغ���ت 
 7317 بلغ���ت  أص���وات 

صوًتا.
“النتيج���ة  قمب���ر:  وق���ال 

ا له أبًدا ما حييت، وهو ما  ش���رف لي ووس���ام على صدري س���أظل وفيًّ
يدفعن���ي للعم���ل الج���اد والدؤوب م���ن أجل تمثي���ل أهال���ي الدائرة خير 
تمثيل، وتنفيذ مختلف المش���روعات التواصلية المجتمعية، والمشاركة 

األهلية في صياغة المقترحات ومختلف المشروعات”.
وبي���ن بأنه س���يدعم الفائزة بمقع���د مجلس النواب األخ���ت فوزية زينل 

ا لها التوفيق والسداد. لرئاسة المجلس، متمنيًّ

الصالح لموظفيه: استمروا بالبحث العلمي

قمبر حاز أعلى نسبة تصويت

إدارة “المنبر اإلسالمي” تدرس “أسباب الخسارة”
ل���ج���ن���ة م���خ���ت���ص���ة س���ت���رف���ع ال���ن���ت���ائ���ج الج����ت����م����اع م�����ارس

ق���ال األمي���ن الع���ام لجمعية المنبر االس���المي علي أحمد إن إدارته قررت تش���كيل لجنة لدراس���ة 
نتائج االنتخابات وجميع الظروف والمالبس���ات المحيطة بها وأس���باب الخس���ارة؛ من أجل رفع 
تقري���ر بالنتائ���ج والتوصيات إلى إدارة المنبر التي من المق���رر انتخابها في مارس المقبل التخاذ 
ما يلزم من قرارات بش���أنها. وأضاف في رس���الة ألعضاء الجمعية، وتنشرها “البالد” أن “البرلمان 
بالنس���بة لن���ا ليس غاية، بل هو وس���يلة من وس���ائل كثيرة س���نواصل العمل م���ن خاللها ملتزمين 

بطريق الحق والعدل وحب الخير لمملكتنا الحبيبة وشعبنا الكريم. وفيما يأتي نص الرسالة:

اإلخ���وة واألخ���وات أعضاء الجمعي���ة العمومية 
لجمعية المنبر الوطني اإلسالمي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أتوج���ه إليك���م به���ذا الخط���اب بع���د االنتخابات 
النيابي���ة والبلدي���ة والت���ي ل���م يحال���ف التوفيق 
فيه���ا جميع مرش���حينا بع���د تحال���ف العديد من 
العوامل المتداخل���ة والمختلفة والتي من بينها 
م���ا هو داخل���ي متعلق بالجمعي���ة وما هو خارج 
إطار الجمعية، واس���محوا لي أن أؤكد عددا من 

النقاط التالية:

أوالً: أبارك للقيادة الحكيمة والشعب البحريني 
الكريم بمناس���بة نجاح العملي���ة االنتخابية، كما 
أتقدم بالتهنئ���ة لجميع الفائزين في االنتخابات 
النيابية والبلدية، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق 
والس���داد لما فيه خير البالد والعباد، وال يفوتنا 
أن نش���كر كل م���ن ش���ارك بترش���يح نفس���ه ول���م 
يحالف���ه التوفي���ق، لكن���ه ب���ذل من جه���ده وماله 

إيمانا منه بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب.
ثانيا: أتقدم بالش���كر والتقدير وعظيم االمتنان 
لجمي���ع مرش���حينا وفرقه���م االنتخابي���ة الذي���ن 

بذل���وا مجه���ودات هائل���ة وقدم���وا أداًء مش���رفًا 
حظي باالحترام والتقدير من منافس���يهم ومن 
الجمي���ع، فجزاه���م هللا خي���ر الج���زاء عل���ى م���ا 

قدموه وجعله في ميزان حسناتهم.
ثالث���ا: أؤكد احترامن���ا للنتائج النهائي���ة للعملية 
االنتخابي���ة، وأش���كر كل م���ن ص���وت لمرش���حي 

جمعي���ة المنب���ر الوطن���ي اإلس���المي، فصوته���م 
وسام على صدورنا وانحياز لرؤيتنا وتوجهاتنا، 
ونعاهدهم على التزامنا بالمبادئ التي انتخبونا 

من أجلها مهما كانت النتائج والمتغيرات.
العام���ة تش���كيل لجن���ة  ق���ررت األمان���ة  رابع���ا: 
لدراس���ة نتائ���ج االنتخاب���ات وجمي���ع الظ���روف 
والمالبس���ات المحيطة بها وأس���باب الخس���ارة؛ 
م���ن أجل رف���ع تقرير بالنتائ���ج والتوصيات إلى 
إدارة المنبر التي من المقرر انتخابها في مارس 

المقبل التخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
خامس���ا: البرلمان بالنسبة لنا ليس غاية، بل هو 
وس���يلة من وس���ائل كثيرة س���نواصل العمل من 
خالله���ا ملتزمي���ن بطريق الح���ق والعدل وحب 

الخير لمملكتنا الحبيبة وشعبنا الكريم.
نس���أل هللا العل���ي القدي���ر أن يثبتن���ا دوم���ا على 
الحق والعدل في مواصلة رس���التنا بما تيسر لنا 

من الوسائل المتاحة.

علي أحمد

ق���ال راش���د القص���اب إن���ه لم يس���تطع 
الترش���ح عن المقع���د البلدي لخامس���ة 
المحرق )قاللي( بس���بب وف���اة زوجته 
المصاب���ة بمرض الس���رطان بع���د رحلة 
عالج استمرت 3 سنوات في أستراليا.
وأض���اف: كان تاري���خ 17 أكتوب���ر آخر 
يوم للترشيح، وهو يوم وفاتها رحمها 

هللا.

يشار إلى أن نائب الدائرة الفائز خالد  «
بوعنق.

توفيت زوجته ولم يترشح

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

س���يوضع التقري���ر الجدي���د لدي���وان الرقاب���ة عل���ى طاول���ة البرلم���ان قريب���ا. 
وس���يخوض النواب أول االختبارات العس���يرة بواجب الرقابة. سيتوه الجدد 
رين  بدهاليز الالئحة الداخلية. وسيكتش���فون بعد أشهر قيود محاسبة المقصِّ

بسبب بيروقراطية المساءلة البرلمانية.
ل بإحالة تقري���ر المخالفات للنيابة  ق كل اس���تجواب. وتعجَّ مجل���س 2014 مزَّ
العام���ة. وعكف���ت األخيرة على دراس���ة مالحظات هدر الم���ال العام واتخذت 

القرار المناسب.
أخف���ق البرلمان الس���ابق في تش���كيل لجنة تحقيق أو توقيع اس���تجواب ضد 
وزير غفى عن ش���بهة فس���اد إداري أو مالي، وقذف كرة المس���ؤولية لرئاس���ة 
الدي���وان، بإلزام���ه إحال���ة المخالفات للنيابة مباش���رة، ولكن مجلس الش���ورى 

اختلف مع المجلس المنتخب، ووأد التعديل التشريعي.
التقري���ر الخام���س عش���ر من عم���ر الديوان، الذي يق���وده بكل مهني���ة واقتدار 

حسن الجالهمة، تضمن إنجاز 96 مهمة رقابية، وإصدار 124 تقريرا عنها. 
إال أن ع���دد المهم���ات والتقاري���ر أقل نس���بيا م���ع ما قّدم���ه الدي���وان بتقاريره 

السابقة. وخلصت لإلحصائية اآلتية:
Û .التقرير 13: 98 مهمة رقابية و130 تقريرا عنها 
Û .التقرير 11: 100 مهمة و125 تقريرا 
Û .التقرير 8: 88 مهمة و126 تقريرا 
Û .التقرير 6: 89 مهمة و135 تقريرا 

ليس���ت العبرة بعدد المهمات أو األوراق، ولكن بإحالة الفاس���د خلف القضبان، 
والمحاسبة الجادة تكبح المخالفات.

Û .”أ بالمحبة قبل الماء؛ ألن الصالة بقلب حاقد ال تجوز “توضَّ
جالل الدين الرومي

راشد القصاب

حسن الدوي غازي المرباطي

 راشد الغائب

4165وحيد المناعي
2981حسن الدوي

3292باسم مجدمي
3170غازي المرباطي

عدد أصواته باالنتخاباتالنائب البلديعدد أصواته باالنتخاباتالنائب البلدي

4762صالح بوهزاع
1905فاضل العود

7099أحمد المقهوي
5037عبدالعزيز الكعبي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أحمد السلوم

عمار قمبر

المنامة - مجلس الشورى

زينب: عودة المسرَّحين للبنك
محرر الشؤون المحلية

قالت النائبة زينب عبداألمير أنها 
تلق���ت اتص���اال من وكيل ش���ؤون 
العم���ل ب���وزارة العم���ل والتنمي���ة 
األنص���اري  محم���د  االجتماعي���ة 
بشأن مطالبتها وقف تسريح 15 

بحرينيا من بنك أجنبي.
المس���اعد  الوكي���ل  ع���ن  ونقل���ت 
م���ع  وقف���ت  ال���وزارة  إن���ه  قول���ه 
المس���رحين، وتفاوض���ت إلدماج 
12 منهم بف���روع أخرى ووظائف 
تس���كين  خ���الل  م���ن  أخ���رى، 
المس���رحين بوظائ���ف الئق���ة، أما 
فس���يحالون  الباق���ون،  الثالث���ة 

للتقاعد بعروض مجزية القترابهم من سن التقاعد.  وأضافت: أبلغني األنصاري 
بأن سبب تسريح البنك للموظفين لمواكبته الخطط التقنية الحديثة )األونالين( 
بع���دد كبي���ر من ف���روع البن���ك بالعالم. وافاد ب���أن البنك ونظ���را لمواكبت���ه لتقنية 

األونالين قام بالغاء عدد كبير من الفروع في جميع دول العالم.
وش���كرت عبداألمي���ر ال���وزارة عل���ى تجاوبه���ا الس���ريع م���ع مطالبته���ا المنش���ورة 

بالصحافة.

زينب عبداألمير

20local@albiladpress.com
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أول اختبار 
للبرلمان



multaqa
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إعداد: هبة محسن

ب���دأ عم���اء الحواج منذ األربعاء 28 نوفمبر بالتوافد على جميع الفروع المنتش���رة في أرجاء المملكة 
لاس���تمتاع بواح���د م���ن أق���وى الع���روض الت���ي يقدمه���ا “الح���واج” لعمائ���ة ه���ذا العام و ه���ي عروض 
lالتخفيض���ات الكب���رى”، حيث يقدم الحواج - الذي يعتبر الوجهة األفضل واألعرق لش���راء العطور و“

س���تحضرات التجمي���ل في البحري���ن – هذا العرض الرائع و الذي يس���تمر بجميع محات الحواج حتى 
السبت 8 ديسمبر. 

م���ن  االس���تفادة  م���ن  العم���اء  وس���يتمكن 
األقص���ى  بالح���د  وس���يتمتعون  التخفيض���ات 
لقيم���ة المال م���ن خال مجموعة واس���عة من 
ع���روض جذابة وأس���عار منخفض���ة للغاية في 
واحد من أهم عروض السنة التي تسري على 
مجموع���ة كبي���رة ج���دًا م���ن العط���ور العالمية، 
المكياج، منتجات العناية بالبش���رة، الس���اعات 
واإلكسسوارات، األمتعة والمنتجات الجلدية. 

وتعتبر سلس���لة مح���ات الح���واج واحدة من 
أفضل وأقدم وأعرق األس���ماء التجارية التي 
كانت وال تزال الوجهة األفضل لشراء العطور 
ومس���تحضرات التجمي���ل ل���دى الكثيرين، مما 
يعك���س ج���ودة المنتجات وال���ذوق العالي في 
اختي���ار الم���اركات العالمية وال���ذي يعد نجاحًا 
باه���رًا ف���ي الحف���اظ على اس���م كبي���ر على مر 

السنين.

ع��روض “التخفيض��ات الكب��رى” مس��تمرة حتى 8 ديس��مبر

حرق أسعار بجميع فروع “الحواج”

المنامة - مجموعة يوسف بن أحمد كانو

إيماًنا منها بتعزيز مركز المرأة في مجال 
العمل، كرمت مجموعة يوسف بن أحمد 
كانو 90 موظفة خال احتفالية نظمتها 

بمناسبة يوم المرأة البحرينية. 
 حضر االحتفالي���ة التي أقيمت في برج 
كانو بالمنطقة الدبلوماسية خالد محمد 
إدارة مجموع���ة  مجل���س  رئي���س  كان���و 
يوس���ف بن أحمد كانو ومنى مبارك كانو 
عضو مجل���س إدارة المجموعة. وكانت 
ضيف���ة الش���رف عضو مجلس الش���ورى، 
والطف���ل  الم���رأة  لجن���ة  رئي���س  نائ���ب 

بالمجلس هالة فايز.
وخ���ال االحتفالي���ة قدمت من���ى مبارك 
كان���و الش���كر الجزيل إلى قرين���ة العاهل 
رئيس���ة المجلس األعلى للم���رأة صاحبة 
بن���ت  األمي���رة س���بيكة  الملك���ي  الس���مو 

إبراهيم آل خليفة على جهودها الكبيرة 
ف���ي تمكين الم���رأة البحرينية والوقوف 
بجانبه���ا وتبن���ي قضاياه���ا كم���ا أش���ادت 
بالموظف���ات المكرم���ات معتب���رة إياه���ن 
ركي���زة م���ن ركائ���ز مجموعة يوس���ف بن 
أحم���د كان���و. م���ن جهته���ا، عّب���رت عضو 
مجلس الش���ورى هالة فاي���ز عن امتنانها 
لجهود مجموعة يوس���ف ب���ن أحمد كانو 
في دع���م الموظف���ة البحريني���ة وتوفير 
كل الس���بل لها للتقدم والتطور، ووّجهت 
الش���كر إلدارة المجموع���ة لحرصها على 
تكري���م النس���اء العام���ات فيه���ا خ���ال 
وجه���ت  كم���ا  البحريني���ة.  الم���رأة  ي���وم 
كلم���ات التش���جيع والتحفي���ز للموظفات 
فخره���ا  ع���ن  وعب���رت  البحريني���ات 

وسرورها بالمشاركة في االحتفالية.

“يوسف كانو” تحتفل بيوم البحرينية

المنامة - مجوهرات آسيا

ال����ش����ي����رات����ون ف�����ن�����دق  ف������ي  دي����س����م����ب����ر  و10   9 ي�����ق�����ام 
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حصل وليد يوسف البوسميط، طالب 
هندس���ة  ف���ي  العل���وم  بكالوري���وس 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات بجامع���ة أما 
الدولي���ة بالبحري���ن م���ع طالبي���ن م���ن 
جامع���ات أخ���رى عل���ى المرك���ز الثاني 
لتكنولوجي���ا  ه���واوي  مس���ابقة  ف���ي 
المعلوم���ات واالتص���االت في الش���رق 
األوسط 2018. وقد أقيمت المسابقة 
ف���ي مدينة شنتش���ن، الصي���ن في 25 
ولي���د  وس���يمثل  المنص���رم،  نوفمب���ر 
وفريقه مملكة البحرين في المسابقة 

العالمية في الصين في مايو 2019.
قبل هذا الحدث تأهل تسعة طاب من 
جامع���ة أما الدولية بالبحرين من بين 
15 ألف طالب من مختلف الجامعات 
ف���ي دول مجلس التع���اون الخليجي 
الوطني���ة  المس���ابقة  ف���ي  للمش���اركة 
حي���ث كان وليد يوس���ف البوس���ميط، 

ال���ذي ي���درس لدرج���ة البكالوري���وس 
ف���ي هندس���ة تكنولوجي���ا المعلومات، 
حاصاً على واحد من المراكز الثاثة 
األولى، والطالبة حمدا مقصود أحمد، 
التي تدرس لدرجة البكالوريوس في 
هندس���ة الميكاترونيك���س، م���ن بي���ن 
العش���رة األوائل ف���ي المس���ابقة. وقد 
ت���م تدريبه���م من قب���ل أس���اتذة ذوي 
مه���ارات تقني���ة عالية وهم م���اري آن 

تاكيكي وسوريندران راجيندران.
للش���ؤون  الرئي���س  نائ���ب  وق���ال 
إن  تاليس���يك،  جيرال���دو  األكاديمي���ة 
مش���اركة الط���اب ف���ي ه���ذا الح���دث 
المهم هو تأكيد على أن طاب جامعة 
أما الدولية لديه���م أداء مميز وجدير 
الدراس���ية  الفص���ول  ف���ي  بالتقدي���ر 

وكذلك في مختلف المجاالت.
وفى الوقت نفسه تعد شركة هواوى 

المعلوم���ات  لتقني���ة  ���ا  عالميًّ م���زوًدا 
واالتصاالت، ومؤخًرا نظمت الش���ركة 
مس���ابقة لعام 2018 لتش���جيع المزيد 
عل���ى  التع���رف  عل���ى  الط���اب  م���ن 
التقنيات الرقمية المتقدمة من خال 
المنافس���ات والمكافآت. وقد اجتذب 
أكث���ر م���ن 40 ألف طالب مش���ارك من 
أكث���ر م���ن 800 جامع���ة وكلية في 32 

دولة بما في ذلك مملكة البحرين.
جامع���ة أم���ا الدولي���ة كرم���ت الطالب 
وذل���ك  البوس���ميط  يوس���ف  ولي���د 
بحض���ور عمي���د ش���ئون الطلب���ة أمين 
للش���ئون  الرئي���س  ونائب���ة  المليج���ى 
جراش���يا  بوين���ا  واإلداري���ة  المالي���ة 
للش���ؤون  الرئي���س  ونائ���ب  كانزان���ا 
األكاديمية جيرالدوا تاليسيك وعميد 

كلية الهندسة هشام أحمد.

أعلنت “مجوهرات آس���يا”، إحدى أكبر ش���ركات 
أول  إقام���ة  ع���ن  البحري���ن،  ف���ي  المجوه���رات 
مع���رض احتفالي لها لجمع التبرع���ات الخيرية، 
تعرض فيه مجموعة واس���عة م���ن المجوهرات 
الراقية والس���اعات المتطورة بأس���عار مخفضة 

بشكل كبير تزامًنا مع موسم األعياد.
وسيقام المعرض الخيري يومي 9 و10 ديسمبر 
2018 ف���ي صالة اإلي���وان في فندق ش���يراتون 

البحرين من 10 صباًحا حتى 10 مساًء.
وس���يتم التب���رع بج���زء م���ن عائ���دات المع���رض 
لمب���ادرة “ابتس���امة” التابعة لجمعية المس���تقبل 
النفس���ي  الدع���م  بتقدي���م  والمعني���ة  الش���بابية 
واالجتماعي لألطفال مرضى السرطان وأولياء 
أموره���م ف���ي مملكة البحرين، إضافة إلى نش���ر 

الوعي حول هذا المرض والوقاية منه.
ونّوه رئيس جمعية المس���تقبل الش���بابية صباح 
الزيان���ي، به���ذه المب���ادرة األولى م���ن نوعها من 

قب���ل مجوه���رات آس���يا، الت���ي تعك���س الت���زام 
الش���ركة الدائ���م بمس���ؤوليتها االجتماعية تجاه 

المجمع البحريني والشرائح األكثر ضعًفا. 
الخ���اص  القط���اع  مؤسس���ات  دع���م  إن  وق���ال 
نه���ا م���ن المض���ي قدًما  لمب���ادرة “ابتس���امة” يمكِّ
في تنفي���ذ برامجها ومبادرتها الرامية إلى دعم 
األطفال مرضى الس���رطان ف���ي مملكة البحرين 
ونش���ر الوع���ي بهذا الم���رض بين جميع ش���رائح 
المجتمع. ومن خال معرض جمع التبرعات هذا 

تطلق “مجوهرات آس���يا” موس���م العطاء، حيث 
تت���اح الفرصة للمتس���وقين لش���راء المجوهرات 
التجاري���ة  العام���ات  أكب���ر  م���ن  والس���اعات 
ا وفي  العالمي���ة ألحبائهم بأس���عار مخفض���ة جدًّ
الوق���ت نفس���ه الش���عور بالرض���ى واالرتياح ألن 
مش���ترياتهم تس���اهم ف���ي دع���م قضي���ة نبيل���ة 
وه���ي خدم���ة األطف���ال المصابي���ن بالس���رطان.  
ويوف���ر المعرض للس���اعين ش���راء هداي���ا ثمينة 
لعائاته���م وأحبائهم أو روائع فريدة يحتفظون 
بها ألنفسهم، وخيارات واسعة من المجوهرات 
األوروبية الرائعة والساعات العالمية الشهيرة. 
تتضم���ن القط���ع التي ج���رى تقدي���م تخفيضات 
س���خية عل���ى أس���عارها خواتم وأق���راط وعقود 
م���ن  وس���اعات  والذه���ب  األلم���اس  وأس���اور 
الماركات العالمية المرموقة للرجال والسيدات. 
وس���يجد زوار المعرض م���ن كل األعمار ما يلبي 

أذواقهم المختلفة.

طالب من “AMA” يفوز وفريقه في مسابقة “هواوي”

“آسيا” تنظم أول معرض لجمع التبرعات الخيرية

طالب من جامعة اما الدولية مع فريقه يفوز في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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عرض مجموعة 
واسعة من 
المجوهرات 

والساعات 
بأسعار مخفضة
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ابتسم للمشاكل وال تكترث بها أبدا.

ابدأ يومك بنشاط رياضي لتستجمع أفكارك.

مشروع جديد في طريقة إليك قريبا.

هناك من يحاول مساعدتك في حل المشكلة.

ال تبذر مالك على أمور تافهة وصغيرة.

ادرس الوضع فنجاح المشروع مقرون باجتهادك.

القرار لك فيما يتعلق بقرار العمل الجديد.

تتعاون مع زمالئك في العمل وتتخلى عن المزاجية.

ابتعد عن أجواء التدخين قدر المستطاع.

عليك بالمزيد من المبادرات واألمور تنحسم عاجال.

السهر يتعبك كثيرا ويرهق أعصابك.

أنت شخص قوي ومحبوب وتكون في الصدارة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

6 ديسمبر

 1884
اإلمام محمد عبده 

يصل إلى تونس 
ويلتقي بعلماء 

جامع 
الزيتونة في 
رحلة استغرقت 

40 يوميا. 

شاركت النجمة 
األميركية بيونسي في 

حفل أقيم بجوهانسبرغ، 
تكريما لذكرى نيلسون 

مانديال، إلى جانب 
فنانين آخرين، مثل: جي 

زي وإد شيرين وآشر.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ع�����رض ب���ن���ج���اح ف����ي “ال����ق����اه����رة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي”

“دشرة”... رعب في السينما التونسية

من االفالم الناجحة التي عرضت في مهرجان القاهرة الس���ينمائي الدولي أول فيلم رعب في الس���ينما التونس���ية “دش���رة” وتدور أحداث فيلم “دشرة” حول حل لغز 
امرأة وجدت مذبوحة في مكان مهجور وبجوارها قصاصات سحر وأشياء غريبة، وبعد ذلك تقوم طالبة جامعية بكلية اإلعالم تدعى ياسمين، تعمل مع صديقيها 
ب���الل وولي���د، عل���ى حل لغ���ز جريمة غامضة تعود إلى أكثر من 25 س���نة، فينتهي بهم المطاف إلى قرية صغيرة تس���مى “دش���رة” معزولة وس���ط الغابة، يحاصر فيها 

األصدقاء الثالثة وينتابهم الرعب، فيحاولون الهروب من المكان الذي يواجهون فيه العديد من مشاهد الموت.

وف���ي التفاصي���ل ي���روي الفيل���م حكاية 
ثالث���ة زم���الء )ياس���مين، ولي���د، ب���الل( 
في معه���د الصحافة طالبهم أس���تاذهم 
باع���داد بحث مص���ور يتمي���ز بالتجديد 
واالب���داع وبعي���دا عن أح���داث “الثورة” 
الت���ي اش���تغل عليه���ا جمي���ع الطلبة في 
السنة الفارطة. وانطلقت رحلة البحث 
ع���ن موض���وع مثي���ر ومتمي���ز، وه���و ما 
جعل أحد الرف���اق )وليد( يقترح عليهم 
تصوي���ر امرأة غامض���ة تدعى “منجية” 
متواج���دة بمصح���ة األم���راض العقلي���ة 
أش���يع عليه���ا بأنه���ا عدوانية وس���احرة 
من���ذ  تتغي���ر  ل���م  مالمه���ا  وأن  خاص���ة 
ايوائه���ا بالمستش���فى، كم���ا أن تفاصيل 
العث���ور عليه���ا مثيرة للريب���ة حيث أنها 
وج���دت من���ذ 20 س���نة مذبوح���ة ف���ي 

طريق مهجور.
ياس���مين فت���اة تالحقها أح���الم غريبة، 
ال���ى  فتنقل���ت  الفك���رة،  اس���تهوتها 
المستش���فى رفقة زمالئه���ا ألخذ المزيد 
م���ن المعلومات م���ن المدير عل���ى حالة 
الم���رأة “منجي���ة” اال أن���ه أنك���ر وجودها 
وه���و م���ا زاد اصرار الطلبة على كش���ف 
الغموض الذي يشوب هذه الحالة. ومن 
هن���ا انطلق���ت رحل���ة ثانية م���ن البحث 
وراء حالة “منجي���ة” فتنقل الطلبة الى 
الغاب���ة أين عثر عليه���ا مذبوحة منذ 20 
س���نة. وبدأت لحظات الرع���ب واالثارة 
وس���ط الغاب���ة فش���اهدوا طفل���ة غريبة 
األط���وار في نحو الس���ابعة م���ن عمرها، 
تلته���م حمام���ة حية ويس���يل ال���دم من 
فمه���ا، وتحاول ياس���مين التحدث إليها 
لكنه���ا ته���رب. وبلحاقه���م عل���ى الطفلة 
وصل���وا الى “دش���رة” تواج���د فيها عدد 
قليل من الس���كان تميز نساؤها بارتداء 
والخ���وف،  والصم���ت  األس���ود  الل���ون 
وجدوا كذلك دما ولحما في كل مكان.
مؤخ���را  ع���رض  ال���ذي  الفيل���م  وبع���د 
عبدالحمي���د  ق���ال  الكبي���ر  بالمهرج���ان 

“دش���رة”،  ومخ���رج  مؤل���ف  بوش���ناق 
كوميدي���ا،  س���يكون  المقب���ل  فيلم���ه  إن 
لع���دم رغبته في الس���ير عل���ى خط فني 
واحد. وأضاف بوش���ناق، خ���الل الندوة 
الت���ي أقيمت للفيلم المش���ارك في قس���م 
“ع���روض منتص���ف اللي���ل” بالمهرج���ان، 
بحض���ور أبطاله عزيز جبالي، هالة عياد، 
ياس���مين ديماسي، وبالل س���لطانية، أن 
فيلمه يصنف رعب ممزوج بكوميديا، إذ 
يتناول بعض العادات والموروثات لدى 
ش���عوب المغ���رب العرب���ي، مث���ل اللجوء 
إل���ى أعم���ال الس���حر، الفت���ا إل���ى حرصه 
عل���ى تصوير الفيلم بش���كل واقعي دون 
مبالغ���ة، م���ن خ���الل التركي���ز ف���ي حوار 
الممثلي���ن ولون ال���دم. وأوضح أنه كتب 
س���يناريو الفيل���م في نوفمب���ر 2017، ثم 
ب���دأ التصوير في يناير الماضي، مش���يرا 
إل���ى أن���ه كان يش���عر بحري���ة ألن���ه منتج 

المش���اهد  بع���ض  نف���ذ  ولذل���ك  الفيل���م، 
الحقيقي���ة التي تخيلها أثن���اء التحضير 
للعمل، دون اللجوء ل”كاستنج” الختيار 
أبط���ال العم���ل. وأش���ار مؤل���ف ومخ���رج 

العم���ل إلى أنه تربى ونش���أ على األفالم 
المصرية واكتش���ف حبه للعمل بالسينما 
م���ن خالله���ا، واصف���ا الس���ينما المصرية 

ب”األكثر شعبية في الوطن العربي”.

احتفلت النجمة العالمية س���يجورني ويفر بذكرى مرور 40 عاما على فيلم 
الخيال العلمي خاصتها

فعاليات���ه  أقيم���ت  ال���ذي   ،”Alien“
بمس���رح سيمفوني س���بيس، بمدينة 
س���يجورني  وتحدث���ت  نيوي���ورك. 
 ”Alien“ ع���ن نج���اح فيلمه���ا الش���هير
ع���ام 1986، والذي منحها ترش���يحا 
لجائ���زة األوس���كار كأفض���ل ممثل���ة 
توزي���ع  بحف���ل  رئيس���ي  دور  ف���ي 
جوائز األوس���كار بنف���س العام، وعن 

خ���الل  واجهته���ا  الت���ي  التحدي���ات 
تصوير الفيلم، وتعاونها مع المخرج 
العالمي ريدلي سكوت، كما تطرقت 
إل���ى صن���ع فيل���م وثائق���ي للسلس���لة 
العالمي���ة س���يتم طرحه خ���الل العام 
المقب���ل. يذك���ر أن س���يجورني ويفر 
تش���ارك في بطولة عدد من األعمال 

السينمائية خالل الفترة المقبلة.

»Alien« 40 عامًا على
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 1917
 إعالن استقالل فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية.

  1956
 القوات جنوب اإلفريقية تعتقل نيلسون مانديال و156 من رفاقه؛ بسبب نشاطاتهم.

 1980
 افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري بالشرق األوسط في القاهرة.

  1990
 اإلعالن عن تأسيس حركة مجتمع السلم - حمس في الجزائر.

1992
صدام بين المتطرفين الهندوس والمسلمين في أيوديا بوالية أوتار.
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طارق البحار

نشرت الفنانة ياس��مين عبد العزيز صورتها خالل تأدية مناسك 
العمرة في السعودية عبر حسابها الخاص على “انستغرام”. 
علمًا أنها تؤدي العمرة س��نويًا واعتادت مش��اركة جمهورها 
بص��ور من س��فرها ألداء المناس��ك، لكن هذه الم��رة جاءت 
الص��ورة بعد أياٍم قليلة من إع��الن انفصالها عن زوجها رجل 

األعمال محمد حالوة.
ولق��د علقت عل��ى الصورة كاتب��ة: “أحلى يوم جمع��ة ده وال ايه”، 

لتنهال عليها التعليقات من المتابعين.

يس��تضيف باب البحرين اليوم 6 ديس��مبر في تمام الس��اعة 
6:30 مساًء محاضرة للدكتورة نيليدا فوكارو بعنوان “تاريخ 
المنامة”. وتستكش��ف المحاضرة حقًبا مختلفة من تاريخ 
المنام��ة، كمرف��أ حيوي ومرك��ز مهم لصناع��ة اللؤلؤ وما 
تبعه من ازدهار في قطاعات مختلفة بعد اكتشاف النفط. 

وتناقش المحاضرة التغييرات الديناميكية التي طرأت على 
مالم��ح المنامة وما يتصل بها من عوامل سياس��ية اجتماعية 

وثقافية.

يس��تضيف مركز زوار ش��جرة الحياة جنوب مملك��ة البحرين 
يوم 7 ديس��مبر في تمام الساعة 8:00 مساًء أمسية لفرقة 
إس��ماعيل دواس ف��ي اله��واء الطل��ق. وف��ي دار المحرق 
بمدين��ة المح��رق تق��دم الهيئ��ة يوم��ي 8 و29 ديس��مبر 
أمسيتين موس��يقيتين أيضًا الساعة 8:00 مساًء لالحتفاء 

بف��ن الفجري ال��ذي يعد أحد أه��م أنماط الغناء ف��ي التراث 
الموسيقي المحلي، والذي يعود بتاريخه إلى تقاليد وتراث صيد 

اللؤلؤ العريق الذي اشتهرت به المملكة.

أمسيات شعبيةمحاضرة عن تاريخ المنامةياسمين في العمرة



دي��س��م��ب��ر” “ه���ا  األول  ال��وط��ن��ي  ال��م��ه��رج��ان 

كشفت الفنانة السعودية وعد عن تسجيلها أغنية شعبية باللهجة المصرية  «
للمرة األولى، حملت عنوان “كاس العذاب” خالل تواجدها بالقاهرة في ستديو 

“صوت الحب”، بحضور صناع العمل الشاعر فضل الرواي، والملحن شادي 
وتوزيع موسيقي أسامة عبدالهادي. واعتبرت وعد أن تقديمها ألغنية “كاس 

العذاب”، يعد مفاجأة لكل جمهورها ومتابعيها ألنها للمرة االولى تقدم أغنية 
شعبية باللهجة المصرية وهي من اللون الحزين المقسوم.

ينطلق مس���اء الخميس 6 ديس���مبر الجاري أولى فعاليات المهرجان الوطني األول “هال 
ديس���مبر” وال���ذي يس���تمر لم���دة 3 أيام بمش���اركة بحريني���ة وخليجية واس���عة ألصحاب 
المشاريع الشبابية في منطقة الخليج العربي ونخبة من رواد األعمال، بحضور ضيف 
شرف المهرجان الشيخ دعيج الخليفة الصباح من دولة الكويت الشقيقة وشخصيات 
م���ن الفناني���ن واإلعالميي���ن الع���رب، بفن���دق ذا غ���روف بج���زر أم���واج، وذل���ك بمناس���بة 
احتف���االت مملكة البحرين بالعيد الوطن���ي المجيد وعيد الجلوس لعاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

األول���ى  النس���خة  إط���اق  وبمناس���بة 
للمهرجان الوطني “ها ديس���مبر” قالت 
رئيس���ة اللجن���ة التنظيمي���ة للمهرج���ان 
العنود الحربي، يأتي تدشين المهرجان 
بحريني���ة  كمب���ادرة  الع���ام  ه���ذا  األول 
ش���بابية هدفه���ا دع���م الك���وادر المبدعة 
وأصح���اب المواه���ب ف���ي البحرين من 
وتب���ادل  والتش���جيع  التحفي���ز  خ���ال 
الحض���ور  األش���قاء  م���ع  الخب���رات 
والمش���اركين من دول مجلس التعاون 
الش���بابية  الفئ���ة  لتك���ون  الخليج���ي، 
مكانته���ا  وتتب���وأ  مؤهل���ة  البحريني���ة 
والخليج���ي  المحل���ي  المس���توى  عل���ى 
البحري���ن  تعتب���ر  حي���ث  واإلقليم���ي، 
مرك���زًا  الحكيم���ة  القي���ادة  وبفض���ل 

الفعالي���ات والمحاف���ل  مهي���أة لتنظي���م 
والخليجي���ة  المحلي���ة  والمهرجان���ات 
رف���ع  ف���ي  تس���اهم  الت���ي  واإلقليمي���ة 

المزيد م���ن الوعي والدعم اللوجس���تي 
للمجاميع الشبابية البحرينية.

وذك���رت الحرب���ي، يوجد ف���ي البحرين 
كوادر مبدع���ة نفتخر بها حققت الكثير 
من اإلنج���ازات ونتائج وأرقام متقدمة 
والخليج���ي  المحل���ي  الصعي���د  عل���ى 
المج���االت  مختل���ف  ف���ي  والدول���ي 
العلمية والرياضية والفنية، وبمناس���بة 
العي���د  بذك���رى  الوطني���ة  االحتف���االت 

فك���رة  وإط���اق  المجي���د،  الوطن���ي 
ديس���مبر”  “ه���ا  الس���نوي  المهرج���ان 
س���يتم في حفل االفتتاح باليوم األول 
بتم���ام  الج���اري  ديس���مبر   6 الخمي���س 
الس���اعة 4 مس���اًء لهذا الع���ام تكريم 20 
ش���خصية بحرينية لها بصمات في رفع 
راي���ة البحري���ن، من مختل���ف المجاالت 
منطل���ق  م���ن  وذل���ك  والتخصص���ات، 
التقدي���ر عل���ى اإلنج���ازات الت���ي حققها 
الداخ���ل  ف���ي  البحري���ن  مملك���ة  أنب���اء 

والخارج.

وأشارت إلى أن المهرجان يتضمن  «
عدد من الفعاليات بمشاركة 

ضيوف المملكة والمهرجان، منها 
معرض للسيارات الكالسيكية 

القديمة، قسم للضيافة وفنون 
أنواع الطهي الحر وتقديم 

المأكوالت، حفل غنائي متنوع لعدد 
من المواهب البحرينية الصاعدة، 

عرض أزياء مخصص للسيدات 
بمشاركة عدد من خبراء تصميم 
األزياء والموضة بمنطقة الخليج 

العربي.
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 طاهرة جعفر

حين تتبلور الموهبة لتصبح بمثابة العمل، وحين تصطف الكلمات لتصبح حروف س���عادة ليلة العمر، تكون آالء الغريفي، بأش���عارها وكلماتها التي 
تالمس قلب كل عروس، وتعطيها رونقها الخاص المميز الذي ُكتَب باسمها. 

في البداية حدثينا عن مشروعك الخاص  «
الذي ِصغته من موهبتِك.

مش���روعي ال���ذي أطم���ح لتطوي���ره ج���زء من���ي 
وحلمي الذي س���يكمل س���بعة أعوام من الصفر، 
حيث بدأت الكتابة بامتاكي لألذن الموسيقية 
والتفري���ق  وتحليله���ا  فهمه���ا  عل���ى  ومقدرت���ي 
التعبي���ري بي���ن األلح���ان واإليقاع���ات واألطوار 
ودقة األس���لوب المتميز ف���ي مفرداتي وطريقة 
كتابت���ي وصياغت���ي للعب���ارات وس���رعة تلبيتي 

لألوزان.

هل لديك فريق عمل متكامل من  «
منشدين، مكساج وهندسة صوتيه، أم 

أنك تكتبين كلمات الزفة فقط ثم يتكفل 
الزبون بباقي اإلجراءات؟

ولل���ه الحم���د نعم أمل���ك فريق العم���ل المتكامل 
وأتكفل بجميع اإلجراءات.

كيف كانت البداية لتوظيفك موهبة  «
الشعر كمشروع عمل؟

من الصعب ج���دًا االقتناع بالكتابة التي تعرض 
في الس���وق للش���راء من قبل المس���تهلك، حيث 
أنني أجد نفس���ي م���ن المتحفظين عل���ى مكانة 
الش���عر واللغة الفصيحة وال أستهين بالعواطف 
واالنفع���االت المنس���وبة، فالمش���اعر ال تب���اع وال 
تش���ترى ولكنن���ي ل���م أت���ردد لحظًة واح���دة في 
أن أدخ���ل موهبت���ي الش���عرية كمش���روع عم���ل 
حي���ث ان الش���عر والقصائ���د في وقتن���ا الحالي 
أصبحت بضاعة للمواسم المقبلة وبشدة، ألنني 
أصبح���ت أدخل في الاش���عور حت���ى أجد أنني 
اس���توفيت جميع الش���روط الش���عرية والدينية 
واألخاقي���ة لكتاب���ة الزف���ات والقصائد الخاصة 
اس���تطاعتي  بق���در  وأح���اول  أمتلكه���ا  ال  الت���ي 

تملكها عاطفيًا.

في ظل الغالء المعيشي وشكوى الشباب  «
المقبلين على الزواج من تزايد المصروفات، 

هل تجدين إقبااًل على الزفات الخاصة أم 
يتم اعتبارها من الثانويات؟

اإلقب���ال ف���وق الجي���د، الزف���ة أصبح���ت ش���يئًا 
أساس���يًا للعروس وليس���ت من الثانويات، ولكن 

بالمستوى المادي المعقول.

عادًة، ال يفضل الكاتب القيود التي ُتفرض  «
عليه في كتاباته، كالوزن أو القافية مثاًل 

والتي تكونين في بعض األحيان مجبرة 
على االلتزام بها بحكم االختالف في 

األسماء التي سوف تتضمنها القصيدة، 
كيف تتعاملين مع ذلك؟

أفض���ل دائم���ًا الكتابة قبل التلحي���ن، حيث أنني 
عندم���ا أس���تلم “القاي���د” م���ن المهن���دس واب���دأ 
بالكتاب���ة، أش���عر أنني مقي���دة بال���وزن والقافية 
ولكنن���ي مرنة جدًا ف���ي هذا الموقف وال تغلبني 

المستويات رغم التقيد.

هل هناك طريقة خاصة أو أسلوب  «
معين تعتمدينهما في كتابة الزفة؟

ف���ي  الخ���اص  وأس���لوبي  مفردات���ي  ل���ي  نع���م، 

استرس���ال المش���اعر وترتيب العبارات واختيار 
القوافي غير المستهلكة من قبل الشعراء، أحب 
االنفراد بطبيعتي وس���جيتي الت���ي أكون عليها 

وال أحب التقيد والتكرار في الكلمات.

وبالنسبة للوقت الذي تستغرقينه  «
في الكتابة؟

بعض الطلبات أس���تغرق فيها أي���ام في الكتابة، 
وأعاود المراجعة والتدقيق على الزفة أكثر من 

مرة قبل تسليمها للتسجيل.

ماذا عن أجواءك المفضلة لكتابة  «
قصيدٍة ما؟

العزل���ة والظام غالبًا، ولكن ال أمتنع في الكتابة 

بين الحشود.

باعتقادك، هل لقصائد أو كلمات آالء  «
الغريفي نكهة خاصة وطابع متميز 

ُتعرف من خاللها؟

نع���م ج���دًا، فالكثي���ر مم���ن يس���تمعون للقصائ���د 
او الزف���ات يمي���زون حروف���ي من بي���ن القصائد 

المختلفة.

هل هناك تحفظات من ِقبل الزبائن  «
على اللغة المستخدمة، عامية كانت أم 

فصيحة، أو على المفردات مثاًل؟

اللغ���ة العامي���ة ه���ي اللغ���ة األم للزف���ات، ولك���ن 
بع���ض الزبائن يفضلون اللغة العربية الفصيحة، 

فق���د كتب���ت أكثر م���ن عم���ل يحتض���ن الفصيح 
بي���ن طياته، ومن ناحية المف���ردات هناك بعض 
الزبائ���ن تحب األس���لوب االعتي���ادي والمفردات 
يت���ذوق  اآلخ���ر  والبع���ض  بكث���رة،  المس���تعملة 
فخامة األسلوب واستخدام المفردات الفاِرقة، 
وأن���ا أكتب حس���ب م���ا ُيطَلب مِني فل���دي قدرة 

التحكم دائمًا.

نهايًة، نصيحة للشباب الموهوب، كيف  «
يمكنه استغالل موهبته لتصبح باب 

رزق له؟

الخ���روج بطابع ممي���ز وغير متكرر ومس���تهلك، 
فالتكرار يقتل الجمال.

الغريفي تخطُّ الشعر ليصبح سيد ليلة العمر
ال����������ك����������ت����������اب����������ة ق����������ب����������ل ال������ت������ل������ح������ي������ن

تعاق���د المخرج المصري رامي إمام، مالك ش���ركة ماغن���وم لالنتاج الفني، مع 
رئيس مجلس إدارة ش���ركة “إعالم المصريين” تامر مرس���ي لعرض مسلس���ل 
والده النجم عادل إمام الجديد في ش���هر رمضان المقبل، حيث تملك “إعالم 

المصريين” مجموعة فضائيات مصرية.

أن  ع���ن  مق���رب  مص���در  وكش���ف 
المسلس���ل س���يعرض عل���ى فضائيات 
“الحياة” في ش���هر رمضان، وفضائية 
أخرى لم يستقر عليها القائمون حتى 
اآلن، حي���ث تع���د ه���ذه الم���رة األولى 
الت���ي يع���رض فيه���ا مسلس���ل لع���ادل 

إمام على فضائيتين. يذكر أن الفنان 
الملق���ب ب���� “الزعيم” ش���ارك في ش���هر 
رمض���ان الماض���ي بمسلس���ل “عوال���م 
خفية”، مجس���دا دور صحافي، كاشفا 
عن فساد الوزراء ورجال الدولة، من 

خال مذكرات فنانة شهيرة.

انتهت الفنانة اإلماراتية هدى الخطيب قبل أيام من تصوير كامل 
مش���اهدها ف���ي المسلس���ل الدرامي »عطيت���ك عيوني«، م���ن تأليف 

عادل الجابري وإخراج سائد الهواري.

السبب  ال��خ��ط��ي��ب  وأوض���ح���ت 
هذا  في  للمشاركة  شّدها  ال��ذي 
إن  أقول  لن  بالقول:  المسلسل، 
الشخصية  ف��ي  ج���دي���دًا  ه��ن��اك 
التي أجسدها، ألنه في حقيقة 
األمر ال يوجد من حيث المبدأ، 
ق��دم��ت شخصية  م��ا  ك��ث��ي��رًا  إذ 

ال��ش��ري��رة  ال��ط��ي��ب��ة وأي���ض���ًا  األم 
وف��ي ك��ل م��رة كنت أعطي كل 

واحدة منها حقها الكامل.
أح���ب  أن���ا  ه���ذا،  جان���ب  إل���ى   
ال���ذي ال يتقي���د ف���ي  )الجوك���ر( 
تقديم ش���خصية نمطية واحدة 

معينة.

هدى الخطيب “جوكر”مسلسل عادل إمام الرمضاني
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افتتاح حديقة يابانية على أراضي حديقة 
“أيفوزوفسكويه” في القرم

تخيل لو أنك قادر على أكل ما تشاء دون أن تخشى زيادة الوزن أو السمنة، هذا 
بالضب���ط م���ا يعكف ع���دد من العلماء عل���ى تحقيقه في الوقت الحالي. وبحس���ب 
موق���ع “ياه���و”، ف���إن علماء من جامعة فليندرز األس���ترالية أج���روا تجربة ناجحة 
عل���ى الفئ���ران أثن���اء البح���ث ع���ن طريقة ناجع���ة لمنع زي���ادة ال���وزن. وتقوم هذه 
 ،”RCAN1“ �الطريق���ة الطبي���ة على إزالة جين مس���ؤول عن زيادة الوزن يع���رف ب
وبع���د إج���راء ه���ذا التدخل يصبح الجس���م في رش���اقة دائمة. وتعد الس���منة أحد 
األس���باب الرئيس���ة الضطرابات صحية خطيرة مثل داء الس���كري وارتفاع ضغط 
الدم والسرطان. وشملت التجربة فئران يقدم لها غذاء مشبع بالدهون، وأظهرت 

النتائج أن هذه الحيوانات ظلت رشيقة بعدما أزيل منها الجين المذكور.
فض���ا ع���ن ذلك، أصبحت الفئ���ران قادرة على ح���رق الطاقة في الجس���م بصورة 
أكبر بعد إزالة الجين، ويأمل العلماء أن تنطبق هذه النتائج المشجعة على جسم 
اإلنس���ان. ويلج���أ الراغبون في خس���ارة الوزن، خ���ال الوقت الحال���ي، إلى حمية 

قاسية إلى جانب التمارين الرياضية وجراحات تصغير المعدة.
وينب���ه باحث���ون إلى أن إزالة هذا الجين ال تعني نهاية المش���كات؛ ألن الش���خص 
ال���ذي ي���أكل م���ن دون ضوابط يظل معرض���ا لاضطرابات الصحي���ة حتى وإن لم 

يصب بالسمنة.

عالج “جيني” يبشر بنهاية السمنة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

غوغوش في البحرين

تفاع���ل متابعو إنس���تغرام “الباد” 
مع خبر “غوغ���وش في البحرين”. 
وحقق المنشور أعلى معدل أمس، 
م���ن حيث اإلعج���اب والتعليقات. 
ورح���ب أكثر المتابعي���ن بالمطربة 
 sir_jack696@ اإليراني���ة. وق���ال
إن “كوك���وش” غّن���ت في تلفزيون 
البحري���ن الع���ام 1977، وإن لدي���ه 
 Beebeeee05@ الفيديو. وش���كر
الش���يخة مي عل���ى فعاليات “ربيع 

الثقافة”.

بينم���ا ت���زداد األرض س���خونة بس���بب انبعاث���ات غ���از 
ثان���ي أكس���يد الكرب���ون م���ن األنش���طة الصناعي���ة، ال 
يب���دو أن هناك طريقة س���ريعة لوقف ه���ذه االحتباس 
الح���راري، لك���ن أبحاث���ا جدي���دة أش���ارت إلى مش���روع 
لتبري���د الكوك���ب، لن يك���ون قابا للتنفيذ فحس���ب، بل 
قليل التكلفة. فبحس���ب موقع ش���بكة إن بي سي نيوز 
األميركي���ة، ف���إن عملي���ة التبري���د التي يعك���ف العلماء 

عل���ى تطويرها لن تقلل من غازات االحتباس الحراري 
وإنما ستكون طبقة عازلة ستعكس أشعة الشمس مما 
يقل���ل م���ن تخزين األرض للح���رارة. وفي س���بيل ذلك، 
يمك���ن لطائ���رات أن ترش كميات من غاز ثاني أكس���يد 
الكبري���ت )SO2( في الغاف الج���وي، مما يكون طبقة 
عاكسة كالمرايا أمام ضوء الشمس، فيما يعرف بحقن 

األيروسول الستراتوسفيري أو التعتيم الشمسي.

ق���ال أطب���اء إن امرأة في البرازي���ل وضعت مولودة بعد أن 
خضع���ت لعملي���ة زرع رح���م م���ن متبرعة متوف���اة في أول 

حالة ناجحة من نوعها.
وش���ملت الحال���ة الت���ي نش���رتها مجل���ة “النس���يت” الطبي���ة 
توصي���ل أوردة من رحم المتبرعة بأوردة المتلقية، وكذلك 

توصيل الشرايين واألربطة والقنوات المهبلية.
وتأت���ي الوالدة بعد فش���ل 10 حاالت س���ابقة، ج���رى خالها 
نقل أرحام من متبرعات متوفيات، في إنجاب مولود حي، 
وكان���ت هذه الح���االت في الوالي���ات المتح���دة وجمهورية 

التشيك وتركيا.
وق���ال األطب���اء إن والدة الطفل���ة ف���ي البرازي���ل جاءت من 
خ���ال عملي���ة قيصرية بعد 35 أس���بوعا و3 أي���ام وإن وزن 

الطفلة 2550 غراما.
وق���ادت البح���ث الطبيب���ة دان���ي إيزنب���رغ الت���ي تعم���ل في 
مستش���فى جامعة س���اوباولو بالبرازيل، موضحة أن زراعة 
الرح���م أجري���ت ف���ي س���بتمبر 2016 عندما كان���ت المتلقية 

عمرها 32 عاما.
ونوه���ت إيزنب���رغ أهمية ه���ذه العملي���ة، باعتباره���ا أنها قد 
تقدم للنس���اء الائي يعانين العقم الرحمي إمكان الحصول 

على مجموعة أكبر من المتبرعات المحتمات.
وقال���ت إيزنبرغ في بيان عن النتائج: “عدد النس���اء الائي 
على اس���تعداد وتعهدن بالتبرع باألعض���اء بعد الوفاة أكبر 
بكثي���ر من الائي يتبرعن وهن عل���ى قيد الحياة مما يتيح 

إمكان أكبر لزيادة عدد المتبرعات”.
وأضافت أن نتائج وتأثيرات تبرعات األرحام من مانحات 
يات لم يتم مقارنتها بعد، وقالت  عل���ى قيد الحياة أو متوفَّ

إن األمر ال يزال بحاجة إلى تعديل وتحسين.
وش���هدت الس���ويد ف���ي الع���ام 2013 والدة أول طف���ل بع���د 
عملية نقل رحم من متبرعة على قيد الحياة، وأبلغ العلماء 
حتى اآلن عن إجمالي 39 حالة من هذا النوع أس���فرت عن 
والدة 11 طف���ا. ويقدر الخبراء أن العقم يؤثر على ما بين 
10 إلى 15 بالمئة من األزواج في س���ن اإلنجاب في أنحاء 
العال���م، ومن بين هذه المجموعة توجد واحدة من بين كل 

500 امرأة تعاني مشكات في الرحم.
وقب���ل أن تصب���ح عملي���ة زرع الرح���م ممكن���ة كان الخي���ار 

الوحيد إلنجاب طفل هو التبني أو تأجير أرحام.
وبالنس���بة لحال���ة ال���والدة ف���ي البرازي���ل، ف���إن الم���رأة التي 
أجري���ت له���ا عملي���ة زراعة رح���م كانت قد ول���دت من دون 
رح���م بس���بب حال���ة تس���مى متازمة “ماي���ر روكيتانس���كي 
كوس���تر ه���اوزر”، وكان���ت المتبرعة تبلغ من العم���ر 45 عاما 

وتوفيت نتيجة جلطة.
وخ���ال 7 أش���هر و20 يوما، عندما ق���دم التقرير عن الحالة 
لمجلة “النس���يت”، كانت المولودة ترضع من ثدي األم وبلغ 

وزنها 7.2 كيلوغرام.

ألول مرة.. والدة طفل من رحم امرأة متوفاةخطة علمية.. تبريد األرض بالتعتيم الشمسي

قالت الشرطة في نيويورك إن االستخدامات 
المحتملة ألسطولها المكون من 14 طائرة من 
واإلنقاذ،  البحث  عمليات  تشمل  طيار  دون 
ومواقع الجرائم التي يصعب الوصول إليها، 
المواد الخطرة.  الرهائن، وحوادث  واحتجاز 
وأوضحت أن الطائرات غير المأهولة “درونز” 
لها  تتعرض  ال��ت��ي  المخاطر  تقلل  أن  يمكن 
عناصرها والمارة أثناء التعامل مع المواقف 
الخطيرة. سيتم تشغيلها من قبل عناصر يتم 
لها.  تدريبها بشكل خاص وإصدار تراخيص 
طائرات  إن  قالت  نيويورك  شرطة  أن  بيد 
الدرونز لن تستخدم في الدوريات الروتينية 
المرور. يرى اتحاد الحريات  إنفاذ قواعد  أو 
الطائرات  سياسة  أن  نيويورك  في  المدنية 
تفعل  ال  نيويورك  شرطة  في  المأهولة  غير 
م��خ��اوف  ب��ي��ن  ال���ت���وازن  لتحقيق  ي��ك��ف��ي  م��ا 
إنفاذ  “متطلبات  وبين  العامة  الخصوصية 

القانون المشروعة”.

ذك���رت صحيف���ة النهار الجزائري���ة أنه جرى 
تش���ييع  زي���اد  واب���ن  قس���نطينة  ببلديت���ي 
جثامي���ن ضحايا حادث الدهس المأس���اوي 
الذي وقع بشارع عبان رمضان في العاصمة 
 4 مقت���ل  إل���ى  الح���ادث  وأدى  الجزائري���ة. 
أش���خاص بعين المكان، فيما أصيب س���ائق 
بج���روح متفاوت���ة الخطورة وال ي���زال يقبع 

على إثرها بالمستشفى.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن أسباب 
الحادث تعود إلى خاف نش���ب بين س���ائق 
الس���يارة وصديقت���ه الت���ي كانت مع���ه على 
مت���ن الس���يارة، قبل أن تترجل من الس���يارة 
تارك���ة حقيبته���ا، لكنه���ا حاولت فت���ح الباب 
مرة أخرى الس���ترجاعها. في تلك اللحظات 
ب���ادر س���ائق الس���يارة إلى االنطاق بس���رعة 
فائق���ة عك���س جه���ة الس���ير مم���ا أدى إل���ى 
طي���ران الس���يارة عل���ى عل���و قراب���ة 8 أمتار 

باتجاه الضحايا األربع، لتقضي عليهم.

نيويورك تستعين 
بأول أسطول 

شرطي من الدرونز

سيارة “مجنونة” 
تطير 8 أمتار 

لتقتل 4 أشخاص

احتفلت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمغني األميركي نيك 
جوناس بزفافهما في فندق فاخر بمدينة نيودلهي وبحضور 

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من نجوم هوليوود.

وأقيم حفل االستقبال في الفندق بعد حفل الزفاف الذي استمر 
ثاثة أيام في قصر هندي منيف بمدينة جودبور في غرب 
الهند، حيث تضمنت المراسم مباريات للكريكيت وأغنيات 

من السينما الهندية. وأعلن جوناس )26 عاما( وتشوبرا )36 
عاما( خطبتهما هذا العام بعد أن التقيا في حفل عقب مراسم 

األوسكار العام الماضي.

السنة الحادية عشرة - العدد 3705 

الخميس
6 ديسمبر 2018 

28 ربيع األول 1440

المرأة خضعت لعملية زرع رحم من متبرعة متوفاة
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