
رأى النائب محمد بوحمود أن تضاعف 
مخ���زون النفاي���ات الخطرة ف���ي مملكة 
البحري���ن يع���ود إل���ى االزدي���اد المط���رد 
والطبي���ة  الصناعي���ة  األنش���طة  لع���دد 

المنتج���ة له���ذا النوع م���ن النفايات، في 
ظل االقتصار على شركة واحدة مكلفة 

بالتعامل مع هذا الحجم من النفايات.
ولف����ت عب����ر “الب����اد” إل����ى دور مجلس 
ف����ي  البلدي����ة  والمجال����س  الن����واب 
التنس����يق والتعاون فيما بينها لدراسة 

الس����بل التي من ش����أنها تقليص حجم 
منه����ا  واالس����تفادة  النفاي����ات  ه����ذه 
م����ن خ����ال إع����ادة تدويره����ا ب����دال من 
التخل����ص منه����ا عب����ر الدف����ن أو الحرق 
وغيرها، وزيادة عدد الشركات العاملة 

في هذا المجال.

مخ���اض تولي���د ه���رم قيادة مجلس النواب أس���فر عن والدة 4 متنافس���ين على رئاس���ة 
البرلم���ان، وه���م رئيس جلس���ة الس���ن النائب يوس���ف زين���ل، والنائب عادل العس���ومي، 

والنائب عيسى الكوهجي، والنائبة فوزية زينل.

وأك����دت مص����ادر “الباد” أن رئيس جلس����ة 
باحت����رام  يحظ����ى  زين����ل  يوس����ف  الس����ن 
وتقدير باألوس����اط الحكومي����ة والبرلمانية 
والمجتم����ع السياس����ي، م����ن خال رئاس����ته 
والتش����ريعية  القانوني����ة  الش����ؤون  للجن����ة 

البرلماني����ة  الش����كاوى  ولجن����ة  النيابي����ة 
ببرلمان 2002 ومواقفه القانونية.

أما فيما يتعلق بمركز النائب األول لرئاسة 
البرلم����ان فقد رس����ت بورصة الترش����يحات 
عبدالنب����ي  النائ����ب  ه����م:  أس����ماء   4 عل����ى 

س����لمان، والنائب أحم����د الس����لوم، والنائب 
علي اس����حاقي باالضاف����ة للنائب غازي آل 

رحمة.
الثان����ي  النائ����ب  أم����ا فيم����ا يتعل����ق بمرك����ز 
للرئاس����ة فما زال����ت محصورة بي����ن النائب 
محمد السيسي والنائب عبدهللا الدوسري.
ومن المتوقع حسم ملف المراكز المتقدمة 
الجلس����ة  انعق����اد  قبي����ل  البرلم����ان  بقي����ادة 
األول����ى للمجل����س، والمقررة ي����وم األربعاء 

المقبل الموافق 12 ديسمبر 2018.
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فوزية زينلعيسى الكوهجيعادل العسومييوسف زينل

عواصم ـ وكاالت

ق���ال األمين الع���ام لمجلس التعاون الخليج���ي عبداللطيف الزياني، إن القمة الخليجية المقبلة س���تناقش 
تحقيق التكامل بين دوله في المجاالت السياسية والدفاعية واالقتصادية.

وم���ن المق���رر أن يعق���د ق���ادة دول مجل���س التع���اون 
الخليج���ي، األح���د، اجتم���اع ال���دورة ال����39 للمجل���س 
األعل���ى لمجل���س التع���اون ف���ي العاصم���ة الس���عودية 
الري���اض، برئاس���ة خ���ادم الحرمين الملك س���لمان بن 

عبدالعزيز.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة اإلمارات 
أنور قرقاش، أمس الخميس، إن قمة مجلس التعاون 

في الرياض والرئاسة العمانية المقبلة مؤشر على أن 
مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر.

وكت���ب ف���ي تغري���دة عل���ى “تويتر”،”نج���اح المجل���س 
األساس���ي ف���ي جوانب���ه االقتصادي���ة وخل���ق س���وق 
خليجي مش���ترك، واألزمة السياس���ية س���تنتهي حين 
ينته���ي س���ببها، أال وهو دعم قطر للتط���رف والتدخل 

في قضايا استقرار المنطقة”.

المنامة - وزارة الصحةعواصم - وكاالت

اليم���ن  إل���ى  األمم���ي  المبع���وث  أعل���ن 
مارت���ن غريفث���س التوص���ل إل���ى اتفاق 
لتبادل األس���رى في اليمن، في الجلس���ة 
ف���ي  اليمني���ة  للمحادث���ات  االفتتاحي���ة 

السويد، أمس.
االفتتاحي���ة  الجلس���ة  وانطلق���ت 
للمحادثات اليمنية في السويد، بحضور 

وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين.
ش���اكًرا  كلمت���ه  غريفث���س  واس���تهل 
الس���عودية والكوي���ت وس���لطنة عم���ان 

على جهودها لتحقيق هذا اللقاء.
ع���ن  أعل���ن  أن  الي���وم  “يس���رني  وق���ال 
تب���ادل األس���رى  اتف���اق بش���أن  توقي���ع 

والمعتقلين”.

في���روس  إن  الصح���ة  قال���ت وزارة 
H1N1 ُيعد من فيروسات األنفلونزا 
اتخ���اذ  يتطل���ب  وال  الموس���مية 

إجراءات إضافية. 
وأك���دت إدارة الصح���ة العام���ة ف���ي 
بي���ان أم���س أن���ه يت���م التعام���ل م���ع 
الحاالت المصاب���ة كأنفلونزا عادية، 

وأن مملك���ة البحري���ن تتاب���ع رص���د 
ح���االت األنفلون���زا بش���كل مس���تمر.
ج���اء ذل���ك ردا على م���ا تداوله عدد 
ومواق���ع  المحلي���ة  الصح���ف  م���ن 
التواص���ل االجتماع���ي ع���ن وج���ود 
ف���ي   H1N1 انفلون���زا  م���ن  ح���االت 

مملكة البحرين. 

الرياض���ي  الش�����اب  الق���دم  ك���رة  أس���قطت 
ممارس���ته  أثن���اء  فج���أًة  القط���ري  محم���ود 
الماع���ب  أح���د  ف���ي  المجنون���ة  هوايت���ه 
الرياضية بمنطقة رأس الرمان مس���اء أمس 

األول.
ول���م تفل���ح محاوالت المس���عفين ف���ي إنقاذ 

الشاب بموقع الحادث.

كرة القدم ُتسقط الشاب محمود القطري“الصحة”: “H1N1” أنفلونزا موسميةاتفاق على تبادل األسرى في اليمن

ذيب المحرق يرّوض أسود الحنينيةغوغوش... في البحرينشبكة اتجار بالبشرالخدمات المصرفية المفتوحة“مصحف برايل” لكل كفيف

دشنت شركة يوسف بن أحمد كانو  «
في بيت كانو للضيافة توزيع القرآن 

الكريم بطريقة برايل على عدد من 
ذوي اإلعاقة البصرية، بحضور وزير 
العمل والتنمية االجتماعية جميل 

حميدان وعدد من أفراد عائلة يوسف 
بن أحمد كانو.

أصدر مصرف البحرين المركزي أمس  «
التوجيهات النهائية بشأن “الخدمات 

المصرفية المفتوحة”، التي تضم 
خدمة معلومات الحساب، والقدرة 
على إجراء المدفوعات والتحويالت 
بين حسابات العميل عبر تطبيق 

واحد بالجوال.

أعلنت مصر عن ضبط شبكة  «
دولية لالتجار بالبشر ضمت 

مصريين وأجانب تورطوا في جرائم 
استغالل جنسي وجلب مخدرات 
من تركيا والهند، فيما قد تكشف 

التحقيقات عن تورط مطربة مغمورة 
وشخصيات معروفة.

ضمن فعاليات مهرجان “ربيع  «
الثقافة”، تحيي المطربة اإليرانية 

غوغوش حفال موسيقيا في 
خليج البحرين بتاريخ 8 مارس 

2019. وتتربع غوغوش على 
عرش موسيقى البوب الفارسي 
بموهبتها الفذة وأدائها المميز.

حقق فريق المحرق فوزا  «
مثيرا على نظيره فريق الرفاع، 

بنتيجة 76/72، في المباراة 
التي جمعتهما مساء أمس 

)الخميس(، في ختام منافسات 
الجولة السابعة لدوري زين 

الدرجة األولى.
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جانب من جلسة أمس

طرحت هيئ���ة البحرين للس���ياحة 
والمع���ارض ف���ي جلس���ة مجل���س 
أم���س  والمزاي���دات  المناقص���ات 
مناقص���ة ألعم���ال البني���ة التحتية 
لتطوي���ر واجه���ة ش���اطئ المنامة، 
عل���ق  عط���اءات،   9 إليه���ا  تق���دم 
 1.3 بنح���و  أحده���ا وأق���ل عط���اء 

ملي���ون دين���ار، ف���ي حي���ن أكبره���ا 
بقرابة 2.2 مليون دينار.

وكان المجل���س فت���ح 28 مناقصة 
حكومي���ة،  جه���ة   16 إل���ى  تابع���ة 
بإجمالي 141 عطاء، وبلغ مجموع 
أق���ل العط���اءات المقدم���ة 47.45 

مليون دينار.

لتطوير شاطئ المنامة

زينب العكري من السنابس

لخص رئيس لجنة الثروة الغذائية 
بغرف���ة تج���ارة وصناع���ة البحرين 
تج���ار  مش���كات  األمي���ن  خال���د 
والتطعي���م  باألع���اف  المواش���ي 
الصح���ي والمحجر، مبيًن���ا أن أبرز 
مطالبه���م ه���ي توفي���ر محج���ر في 
)مين���اء خليف���ة(،  البح���ري  المنف���ذ 
على غرار معظم الدول التي عادة 
م���ا تض���ع المحاج���ر عل���ى منافذها 

الحدودية.
ورغ���م حص���ره مش���كات القطاع، 
عل���ى  للصحافيي���ن  تصري���ح  ف���ي 
هام���ش اللقاء التش���اوري المفتوح 
م���ع تج���ار المواش���ي، إال أن���ه ع���اد 
ليؤك���د أنه���ا كثي���رة ومع ذل���ك فإن 
إيجاد الحلول لها بس���يط وس���ريع، 
إذ إن بعضه���ا يت���م بالتش���اور م���ع 
المس���ؤولين فيم���ا يحت���اج اآلخ���ر 

تشريعات.

الغرفة تبحث 
مشكالت قطاع 

بوحمود لـ “^”: لزيادة عدد الشركات المكلفة بالتعامل معها“المواشي”

كثرة المصانع تكدس النفايات الخطرة

مصادر “^”: زينل والعسومي والكوهجي وفوزية يترشحون للرئاسة

مليون دينار
1.3

مخاض توليد هرم البرلمان... 4 متنافسين

محمود القطري مع ولديه

استقاالت تهز البرلمان اإليراني
النظــام “مافيــا”  تســتهدف  العمــال  احتجاجــات 

طهران ـ وكاالت

أعلنت مواقع إيرانية رسمية، استقالة 
جماعي���ة ضم���ت 18 نائًب���ا، احتجاًج���ا 
عل���ى إلغ���اء مش���اريع إم���دادات المياه 
م���ن  أصفه���ان  بمحافظ���ة  الخاص���ة 

ميزانية العام المقبل.
ف���ي  العمالي���ة  المظاه���رات  ودخل���ت 
التوال���ي،  عل���ى   26 يومه���ا  األح���واز 
األوض���اع  ت���ردي  عل���ى  احتجاج���ا 
الروات���ب  دف���ع  وع���دم  المعيش���ية 
ألش���هر، لكنه���ا ب���دأت ترك���ز عل���ى م���ا 
“مافي���ا”  ب����  المتظاه���رون  وصف���ه 
النظ���ام، ف���ي إش���ارة إلى المؤسس���ات 
المالي���ة الت���ي نهبت أم���وال المودعين 
لصال���ح مغام���رات طهران العس���كرية 

الخارجية.

استقالة 18 نائًبا من البرلمان اإليراني

)15(
)07(

)14(

)07(

)17( )05( )14(

تجمع عدد غفير من المواطنين أمام “بنك صادرات” اإليراني وسط السوق  «

المركزي لمدينة األحواز العاصمة، وطالبوا بدفع رواتبهم والتراجع عن 

السياسات واإلجراءات التي وصفها المحتجون بالتعسفية. وشهدت 

طهران تجمع طالب جامعة “أمير كبير”، تضامنا مع احتجاجات العمال 

والمعلمين وطالبوا بتلبية مطالبهم المشروعة.

)10(
)11(

أمل الحامد



المال: دور بارز لسموه في ترسيخ الديمقراطية

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني

تلق���ى رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو 
سلم���ان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي 
آل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة م���ن رئي���س 
مجل���س الن���واب أحمد الم���ا؛ بمناسبة 
بتش���كيل  الملك���ي  المرس���وم  ص���دور 
الملكي���ة  الثق���ة  وتجدي���د  الحكوم���ة، 
الس���امية بتكلي���ف سم���وه بحمل مهام 

رئاس���ة مجل���س ال���وزراء. وأكد رئيس 
الثق���ة  تجدي���د  أن  الن���واب  مجل���س 
الملكية بس���مو رئيس ال���وزراء يعكس 
ما يتمتع به سم���وه من حكمة وحنكة 
واقت���دار عل���ى قي���ادة دف���ة الحكومة، 
وأثبت���ت ذلك الس���نوات الفائت���ة التي 
المملك���ة،  وازده���ار  نهض���ة  ش���هدت 
مش���يرا إل���ى دور سموه ف���ي وترسيخ 
مب���ادئ الديمقراطي���ة الت���ي دع���ا إليها 

الب���اد  لعاه���ل  المش���روع اإلصاح���ي 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف���ة. كم���ا أش���اد رئي���س مجلس 
النواب بجهود صاحب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء ف���ي تعزي���ز التع���اون 
التش���ريعية  الس���لطتين  بي���ن  الدائ���م 
والتنفيذي���ة، متمني���ا لس���موه موف���ور 
الصح���ة والس���عادة ولمملك���ة البحرين 

مزيدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

وزير الديوان الملكي مستقبال رئيس و أعضاء أمانة العاصمة

local
@albiladpress.com

المنامة - وزارة الخارجية

استقب����ل وزي����ر الخارجي����ة الش����يخ خال����د 
ب����ن أحم����د ب����ن محم����د آل خليف����ة بمكتب����ه 
بالدي����وان الع����ام لل����وزارة أم����س وف����ًدا من 
أعضاء اللجنة األميركية اليهودية برئاسة 

جون شابيرو.
اللق����اء، رح����ب وزي����ر الخارجي����ة  وخ����ال 
بوفد أعضاء اللجن����ة األميركية اليهودية، 
الصداق����ة  عاق����ات  مس����ار  مس����تعرضا 
الوثيق����ة بي����ن مملك����ة البحري����ن والواليات 
المتح����دة األميركية الصديق����ة، وما تتميز 
به من أبعاد تاريخي����ة تقوم على التحالف 
اإلستراتيج����ي واالحترام المتبادل، مؤكًدا 
حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون 
ف����ي  األميركي����ة  المتح����دة  الوالي����ات  م����ع 
مختلف المجاالت، بم����ا يصب في تحقيق 
للبلدي����ن والش����عبين  المصال����ح المش����تركة 

الصديقين.
م����ن جانبه����م، أعرب وف����د أعض����اء اللجنة 
األميركي����ة اليهودي����ة ع����ن اعتزازهم بلقاء 

وزير الخارجية، منوهين بالتقدم المستمر 
للتع����اون المش����ترك بي����ن مملك����ة البحري����ن 
والوالي����ات المتح����دة األميركي����ة، متمنين 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
كما تطرق اللقاء إلى أهم القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

تلقى ول���ي ال��ع��ه��د ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د األع��ل��ى 
ال���وزراء  مجلس  لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب 
الملكي األمير سلمان بن  صاحب السمو 
رئيس  من  تهنئة  برقية  خليفة  آل  حمد 
فيها  أع��رب  المال  أحمد  ال��ن��واب  مجلس 
بمناسبة  وتبريكاته  تهانيه  خالص  ع��ن 
بتكليف  ال��س��ام��ي  الملكي  األم���ر  ص���دور 
سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، 
والذي جاء تقديرا لدور سمو ولي العهد 
النهوض  المضيئة في  البارز وإسهاماته 
التقدم  الوطني، ودفع عجلة  باالقتصاد 
إل��ى األم��ام. وأع��رب رئيس  المملكة  في 
ولي  لسمو  تمنياته  ع��ن  ال��ن��واب  مجلس 
العهد بموفور الصحة والسعادة ولمملكة 

البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.

وزير الخارجية مستقبال وفًدا من أعضاء اللجنة األميركية اليهودية

المنامة - بنا

وزير الخارجية يس��تقبل وفدا م��ن أعضاء اللجن��ة اليهودية

استعراض مسار العالقات بين البحرين وأميركا

سمو ولي العهد 

يتلقى تهنئة المال

الرفاع - قوة الدفاع

ترأس رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي صباح أمس اجتماع 
مجلس كلية عيسى العسكرية الملكية، والذي عقد في مبنى الكلية.

وت���م خ���ال االجتماع بح���ث عدد من 
المواضي���ع المتعلق���ة ببرام���ج وخطط 
العس���كرية  عيس���ى  كلي���ة  تطوي���ر 
الملكية ضم���ن إطار سياس���ة التطوير 
والتحدي���ث الت���ي تنتهجه���ا دائما قوة 
دف���اع البحري���ن، كم���ا ج���رى مناقش���ة 
بالبرام���ج  المتعلق���ة  الموضوع���ات 
والش���ؤون  المتخصص���ة  التدريبي���ة 

الدراسية سواء النظرية والعملية.

حض���ر االجتم���اع الل���واء الرك���ن طيار 
الشيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة قائد 
ساح الجو الملكي البحريني، واللواء 
الرك���ن غانم إبراهيم الفضالة مس���اعد 
رئيس هيئة األركان للعمليات، واللواء 
الركن عبدالرحمن خليفة النعيمي آمر 

كلية عيسى العسكرية الملكية.

مناقشة تطوير “عيسى العسكرية”

أعرب وزير الخارجية  «
الشيخ خالد بن 

أحمد بن محمد آل 
خليفة عن تعازيه 

ومواساته بوفاة 
األدميرال جون سكوت 

ستيرني قائد القوات 
البحرية للقيادة 

المركزية للقوات 
المسلحة األميركية 

وقائد األسطول 
األميركي الخامس، 
الذي توفي بمملكة 

البحرين مؤخرا. جاء ذلك خالل زيارة وزير الخارجية إلى سفير الواليات 
المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين جاستن سيبرل وذلك بمقر إقامته 

بمملكة البحرين، حيث أعرب عن خالص تعازيه ومواساته ألسرة الفقيد 
وذويه، معبرا عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلها األدميرال جون سكوت 

ستيرني في تعزيز العالقات الثنائية بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية، واالرتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف 

المستويات.

وزير الخارجية يعزي بوفاة قائد األسطول الخامس
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المنامة - بنا

اس���تقبل وزي���ر الدي���وان الملكي الش���يخ خالد ب���ن أحمد آل خليف���ة بمكتبه 
بالدي���وان الملك���ي أم���س رئي���س مجل���س أمان���ة العاصم���ة صال���ح ط���رادة 

وأعضاء المجلس بمناسبة صدور األمر الملكي بتشكيله.

وهن���أ وزي���ر الديوان الملك���ي رئيس 
وأعض���اء المجل���س بالثق���ة الملكي���ة 
الس���امية ونقل إليه���م تحيات عاهل 
الب���اد صاح���ب الجال���ة الملك حمد 
وتمني���ات  خليف���ة،  آل  عيس���ى  ب���ن 
للنه���وض  التوفي���ق  له���م  جالت���ه 
إليه���م واالرتق���اء  الموكل���ة  بالمه���ام 
بتقدي���م الخدمات البلدية في نطاق 
محافظ���ة العاصمة. وأكد لهم أنه تم 
اختياره���م باعتباره���م من األعضاء 
المنتخبي���ن من مؤسس���ات المجتمع 

المدن���ي ذات العاق���ة بالعمل البلدي 
واالختص���اص،  الخب���رة  ذوي  وم���ن 
وبذل���ك فإنهم يمثلون نخبة مختارة 

من الكفاءات المتنوعة والمنتخبة.
إل���ى  المقابل���ة  ف���ي  التط���رق  وت���م 
مجل���س  بي���ن  التنس���يق  موض���وع 
أمانة العاصمة والمجلس التنسيقي 
للوص���ول  العاصم���ة؛  لمحافظ���ة 
إل���ى الحل���ول المناسب���ة ف���ي جمي���ع 
األم���ور الخدماتية الت���ي تهم أهالي 
المحافظة وتحتاج عاج مشكاتها.

“أمانة العاصمة” تضم كفاءات منتخبة

المنامة - وزارة الداخلية

أعلن محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة عن إقامة ورعاية 
المحافظة 12 فعالية خالل ش���هر ديس���مبر الجاري، تتنوع بي���ن احتفاالت وطنية 
واس���تعراضات فني���ة ومع���ارض ثقافي���ة ومهرجان���ات رياضي���ة، وذل���ك بمناس���بة 
احتفاالت مملكة البحرين باألعياد الوطنية يومي 17-16 ديس���مبر، إحياًء لذكرى 
قي���ام الدول���ة البحريني���ة الحديثة في عهد المؤس���س أحم���د الفاتح دول���ة عربية 
مس���لمة العام 1783 ميالدية، والذكرى الس���ابعة واألربعي���ن النضمامها إلى األمم 
المتح���دة كدول���ة كاملة العضوية، والذكرى التاس���عة عش���رة لتس���لم عاهل البالد 

صاح�ب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

الفعالي���ات  كاف���ة  إقام���ة  أن  وأوض���ح 
والمناسبات الرئيس���ة ف���ي المنامة يعطيها 
تميزه���ا بوصفه���ا قل���ب المملك���ة الناب���ض 
ونقطة اتصال بين جميع المحافظات، إلى 
جان���ب تعوي���ل الجمي���ع على المس���تويات 
الراقية التي م���ن المقرر أن تتضمنها كافة 
الفعالي���ات، مدل���ا عل���ى ذل���ك بما ش���هدته 

الفعالي���ات التي أقيمت الع���ام الماضي من 
نج���اح كبير بفض���ل تعاون جمي���ع الجهات 
إلنجاحه���ا وس���ط حض���ور كبير م���ن جانب 

المواطنين والمقيمين.
ومن أب���رز الفعاليات التي تنظمها وترعاها 
المحافظة خال الش���هر الجاري، احتفالية 
المحافظة وأمانة العاصمة بالعيد الوطني 

ف���ي 15 ديس���مبر بالووت���ر ج���اردن سيت���ي 
الواقع مقاب���ل مجمع سيتي سنتر، ورعاية 
غ���دا  االجتماع���ي  اإلع���ام  رواد  منت���دى 
السبت، ورعاية مهرجان الدراجات النارية 
ال���ذي يق���ام ف���ي مجم���ع البحري���ن الي���وم 

الجمعة ويستمر يومين متتاليين.

أم  دار  احتفالي���ة  المحافظ���ة  ترع���ى  كم���ا 
الحص���م لرعاي���ة الوالدين بالعي���د الوطني 
إل���ى احتفالي���ة  بع���د غ���د األح���د، إضاف���ة 
محافظ���ة العاصم���ة ف���ي مجم���ع األفني���وز 
بمناسب���ة العيد الوطني في 16 من الش���هر 
الج���اري، وتس���تمر الفعالي���ة لم���دة يومي���ن 

متتاليين.
وأش���اد محاف���ظ العاصمة بالجه���ود الكبير 
للقط���اع  التابع���ة  للمؤسس���ات والش���ركات 
الخ���اص لق���اء دعمه���م لجمي���ع الفعالي���ات 
األعي���اد  ذك���رى  م���ع  بالتزام���ن  المقام���ة 
الوطني���ة المجي���دة، مؤك���دا أن ذل���ك يأتي 
انطاق���ا م���ن أه���داف تل���ك الجه���ات ف���ي 
تعزي���ز الش���راكة المجتمعية، بم���ا يتناسب 
مع خططه���ا الطموحة في خدمة المجتمع 

وتعزيزا لدورها الوطني والمجتمعي.

الشيخ هشام بن عبدالرحمن 

ت��ب��دأ ال���ي���وم ف���ي م��ج��م��ع ال��ب��ح��ري��ن وت��س��ت��م��ر ف���ي م���واق���ع ع��دة 

“العاصمة” ترعى 12 فعالية وطنية وفنية ورياضية

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة برقية تهنئة من النائب األول لرئيس غرفة 

تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي بمناسبة صدور المرسوم 
الملكي بتشكيل الوزارة برئاسة سموه، وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي األمير/ خليفة بن سلمان بن حمد آل 
خليفة حفظه الله ورعاه

رئيس الوزراء
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

بكثير من االعتزاز والتقدير، يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم 
خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور المرسوم الملكي 

رقم 61 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة برئاسة سموكم حفظكم 
الله.

ويسعدني بهذه المناسبة أن استذكر وبكل عرفان جهود 
سموكم البناءة والمثمرة في تكريس دعائم التنمية في 

مملكتنا، وأنني على ثقة وطيدة بأن مسيرة الخير والعطاء، 
ورقي وتقدم مملكة البحرين سوف تتواصل بكل ثبات في 

المرحلة المقبلة، مشيدين بما حققتموه سموكم من منجزات 
حضارية واقتصادية وتنموية للمملكة في السنوات الماضية، 

والتي مكنت مملكة البحرين من تبوء مكانة وسمعة رفيعة 
على المستوى اإلقليمي والعربي والدولي، ونحن متأكدون 

بأن سموكم سوف تقودون البحرين في هذا العهد الزاهر إلى 
تحقيق المزيد من اإلنجازات التي ستعزز مسيرة تقدم هذه 

المملكة وتطورها.
مؤكدين لسموكم أن القطاع الخاص سوف يظل دومًا مسانداً 

لكل جهودكم الخّيرة وصواًل لتحقيق التطلعات واألهداف 
المنشودة خاصة تلك التي تشمل تفعيل وتطوير دور القطاع 

الخاص وجذب االستثمار وتنويع االقتصاد ورفع مستوى 
الكفاءة لدى المواطنين.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم،،،
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تلقى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة برقية تهنئة من فؤاد حسين شويطر بمناسبة صدور  
االمر الملكي السامي بتكليف سموه  بإعادة تشكيل الحكومة 

الجديدة . 
وقال شويطر: “انتم يا صاحب السمو من توليتم برعايتكم 

الكريمة بناء نهضة البحرين الحديثة ورفع رايتها خفاقة في 
اآلفاق، وقد تم العمل بكل الحكمة واالقتدار، لتجاوز كافة 

التحديات والمصاعب، وعلى يديكم سوف يتواصل اإلنجاز من 

أجل مستقبل يحمل كل الخير بإذن الله للوطن والمواطن”.
وأشاد شويطر بعطاءات وإنجازات صاحب السمو الملكي 

رئيس الوزراء وجهود سموه الكبيرة في نماء الوطن ليرتقي 
ويعلو بين االمم في مختلف المجاالت، في ظل ما يمتلكه 

سموه من خبرة طويلة ورؤى حكيمة في التعامل مع مختلف 
القضايا المحلية والخارجية.

وأكد أن إعادة تكليف سموه بتشكيل الحكومة الجديدة يعكس 
الثقة الكبيرة من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة في سموه وأنه األقدر على استكمال 
مسيرة العمل والتطوير التي يشهدها الوطن الغالي.

ونوه الى أن محبة سموه في قلوب أبناء البحرين متجذرة، 
فهو القريب منهم والحريص على التواصل معهم في مختلف 

المواقف والظروف، كما أن سموه يعمل ليال ونهارا في خدمة 
الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، سائال الله سبحانه 

وتعالى ان يحفظ سموه وان يمتعه بالصحة والعافية وطول 
العمر.

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي االمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من وزير شؤون الشباب 

والرياضة أيمن المؤيد بمناسبة صدور األمر الملكي السامي 
بتكليف سموه بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، وفيما يلي 

نصها: 
سيدي صاحب السمو الملكي األمير، خليفة بن سلمان آل 

خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظكم الله ورعاكم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني ويشرفني ان أرفع إلى مقام سموكم الكريم أجمل 
آيات التهنئة وأبارك لسموكم ولمملكة البحرين ولشعب 

البحرين الوفي صدور أمر جاللة الملك المفدى بعهد سموكم 
برئاسة الوزراء من منطلق ثقة جاللته في حكمة وحنكة 

سموكم وحرصكم فيما ترسمونه وتحققونه من إنجاز للوطن 
والمواطن وتنفيذ العديد من خطط التنمية وتحقيق الكثير 

من الطموحات والنهوض بالبالد في كافة المجاالت.
إن تكليفكم يا صاحب السمو سيساهم بكل تأكيد في استمرار 

البناء الوطني وتحقيق الدعائم األساسية للحياة االقتصادية 
واالجتماعية في وطننا العزيز، وأن تمضي في مرحلة جديدة 
على طريق التقدم، تستكمل بها ما سبق من إنجازات باهرة 

للمملكة وفق رؤية واضحة تستمد من العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

إننا يا صاحب السمو نعتز ونفخر بما عهد لسموكم من 
مسؤولية وطنية جسيمة انتم أهل لها وأثبـتم عزيمة وحكمة 

بما أنجزتم من مكاسب وحرصكم علـي مصالح المملكة 

ورغبـتكم الدائمة في تحقيق تقدمها ورقيها ونسأل الله العلي 
القدير أن يوفقكم ويعيـنكم على حمل المسؤولية ويوفقكم 

لعمل الخير.
كما ويشرفني وبكل الفخر واالعتزاز الحصول على ثقة 

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه الله 
ورعاه بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيننا وزيراً لشؤون 

الشباب والرياضة هذه الثقة الملكية السامية تمثل مصدر 
فخر واعتزاز لنا نستمد منها متطلبات البذل والعطاء ويؤجج 

قدرتنا في العمل الجاد المخلص واالنجاز المبدع لخدمة 
المملكة.

وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول فائق الوالء واالمتنان.

نجيبي: سموه حقق منجزات حضارية وتنموية

شويطر: محبة سموه متجذرة في القلوب

المؤيد مهنئا سموه: أنتم أهل المسؤولية
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ترأس س���مو محافظ الجنوبية الش���يخ خليفة بن علي آل خليفة، بمبنى المحافظة 
أمس، االجتماع التنسيقي مع ممثلي الجهات المعنية بموسم البر.

وأش���اد سم���و المحافظ بجه���ود الهيئات 
تنظي���م  ف���ي  المش���اركة  والمؤسس���ات 
موس���م الب���ر وتس���هيل اإلج���راءات على 
يس���هم  بم���ا  والمخيمي���ن  الب���ر  مرت���ادي 
ف���ي إنج���اح الموس���م، منوها إل���ى إقبال 
المواطني���ن عل���ى التس���جيل اإللكتروني 
2750 طلب���ا، وأن  بل���غ  للموس���م وال���ذي 
الجه���ات  م���ع  وبالتع���اون  المحافظ���ة 
كاف���ة  اإلمكان���ات  سخ���رت  المعني���ة، 
لتوفير ك���ل الخدمات لقضاء المواطنين 

والمقيمين أوقاتا طيبة.

وأش���اد سم���و الش���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي 
المحافظ���ة  ش���رطة  مديري���ة  بجه���ود 
للم���رور،  العام���ة  واإلدارة  الجنوبي���ة، 
واإلدارة العامة للدفاع المدني في حفظ 
األم���ن والنظام الع���ام بمناط���ق التخييم 
وتنظي���م  القان���ون  تنفي���ذ  خ���ال  م���ن 
الحرك���ة المروري���ة وسرع���ة االستجاب���ة 
ألي ب���اغ، والتص���دي ألي مخالف���ات أو 
ممارس���ات خاطئ���ة، تعك���ر صف���و أجواء 

البر والتخييم. 

كما أشار سموه إلى أن المحافظة الجنوبية وبالتنسيق مع البلدية تولي  «
اهتماما للحفاظ على النظافة في مختلف مناطق البر، وذلك بزيادة عدد 
حاويات النظافة، وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الحياة الطبيعية 

سمو الشيخ خليفة بن علي مترئسا االجتماع التنسيقي مع ممثلي الجهات المعنية بموسم البروالفطرية من خالل اإلعالنات التوعوية.

عوالي - المحافظة الجنوبية

تسخير كل اإلمكانات والخدمات لمرتادي البر
س����م����و م����ح����اف����ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة ي�����ت�����رأس اج����ت����م����اع����ا ت��ن��س��ي��ق��ي��ا

تحت رعاية رئيس���ة مجلس إدارة إنجاز البحرين س���مو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، احتفلت الجامعة الملكية للبنات 
بتكريم فريق طالبات الجامعة الملكية للبنات )تعاون( الفائز بمس���ابقة إنجاز العرب لرواد األعمال في نس���ختها الثانية عش���ر 
بدول���ة الكوي���ت، وذلك في فئة أفضل منتج على مس���توى الجامعات، بحضور عدد م���ن أعضاء مجلس إدارة “إنجاز البحرين” 

منهم نائب الرئيس إبراهيم جناحي، ورئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عبدالرحمن جواهري.

واسته���ل الحدث بكلمة ألقتها سمو الش���يخة 
حص���ة بنت خليفة، قائلة “يش���رفنا أن نش���يد 
بالجه���ود الرائعة التي يبذلها طابنا، ونود أن 
ننتهز هذه الفرصة لتهنئة الفريق الفائز، نحن 
فخورين للغاية بالمكان الذي نقف فيه اليوم 
وننتظ���ر المزي���د من النج���اح في المس���تقبل. 
هن���اك إمكان���ات قوية ف���ي ش���بابنا، ومع هذه 
اإلنج���ازات الملموس���ة نح���ن ن���رى مس���تقبا 

مشرًقا وواعدا لمملكة البحرين”.
وتل���ى ذلك كلمة ألقاها القائ���م بأعمال رئيس 
الجامع���ة الملكي���ة للبن���ات ديفي���د ستيوارت، 
أع���رب فيها عن فخ���ره باإلنجاز ال���ذي حققه 

الفري���ق الفائ���ز في ه���ذه المس���ابقة اإلقليمية 
المهم���ة والمك���ون م���ن الطالب���ات آالء محمد، 
وفاطمة أسد، وأسماء الملحم، ومروة حيدر، 
ورزان جم���ال، ومري���م القع���ود، وأك���د سع���ي 
الجامعة الملكية لنش���ر ثقاف���ة ريادة األعمال 
عب���ر تقدي���م المق���ررات األكاديمي���ة ف���ي هذا 
المج���ال، ناهي���ك ع���ن أسبوع ري���ادة األعمال 
ال���ذي يق���ام سنوًي���ا ف���ي الجامع���ة وتحص���ل 
الازم���ة  المه���ارات  عل���ى  فيهم���ا  الطالب���ات 
للوص���ول إل���ى أفك���ار مبتك���رة وترجمتها إلى 

خطط عمل ومشاريع فريدة من نوعها. 
وذك���ر أن “ه���ذا الف���وز هو ثمرة العمل الش���اق 

ال���ذي قام���ت ب���ه طالب���ات الجامع���ة الملكي���ة 
للبن���ات؛ به���دف رفع عل���م البحري���ن عالًيا في 
المحاف���ل اإلقليمي���ة والدولي���ة، وتأكيًدا على 
المس���توى العال���ي م���ن المعرف���ة والمه���ارات 
ال���ذي تتحلى ب���ه طالبات الجامع���ة خصوصا 
وط���اب البحري���ن عموم���ا؛ من اج���ل تحقيق 

اإلنجازات”.
وأض���اف ستي���وارت “الي���وم نحتف���ل جميعنا 
بهذا الفوز، وال أعني بذلك الفوز في المسابقة 
فقط، بل فوزنا لما وصلنا إليه من أهداف في 
التمكين والتميز على أعلى المس���تويات، كما 
أننا نحتفل بروح الشابات المملوءة بالتفاني 

لوض���ع  وسعيه���ن  العم���ل  ف���ي  واإلخ���اص 
بصمتهن في مجال ريادة األعمال وهن على 
مقاع���د الدراس���ة، ك���ل ذلك يثب���ت حقيقة أن 
الجامع���ة الملكي���ة للبنات ه���ي أفضل جامعة 
خاصة ف���ي المملكة من حيث تقديم الجودة 

ف���ي التعليم ولكونه���ا أول جامعة خاصة في 
البحرين تحصل على االعتمادية من مجلس 

التعليم العالي”.
يذك���ر أن الجامعة الملكي���ة للبنات فازت على 
مس���توى البحرين في تح���دي إنجاز البحرين 

ف���ي فئ���ة أفض���ل ش���ركة للجامعات لس���نتين 
عل���ى التوال���ي، كم���ا أنه���ا الجامع���ة الوحي���دة 
التي مثلت المملكة في مسابقة إنجاز العرب 
للشباب رائدي األعمال لمدة عامين وحصلت 

على جائزة أفضل منتج هذا العام 2018.

المنامة - بنا

“إنجاز البحرين” تكرم طالبات “الملكية للبنات”

 سمو الشيخة حصة بنت خليفة تكرم الطالبات

مدرسة الشيخة حصة تحتفل بـ “إنجاز العرب”
ال��م��ل��ك ل���ج���ال���ة  ال�����ف�����وز  ن����ه����دي   :”^“ ل������  ح����ّص����ة  ال���ش���ي���خ���ة  س����م����ّو 

نظم���ت أم���س مدرس���ة الش���يخة حصة للبن���ات احتفاال كبي���را برعاية الرئي���س التنفيذي إلنجاز البحرين س���مو الش���يخة حص���ة بنت خليفة 
 Contrive آل خليفة؛ بمناس���بة فوز طالبات الصف الثاني عش���ر في مس���ابقة إنجاز العرب للش���باب رائدي األعمال 2018 بمش���روع ش���ركة
وحصولهن على جائزة أفضل ش���ركة للعام 2018 في فئة المدارس في المس���ابقة اإلقليمية الس���نوية الثانية عشرة للشباب رائدي األعمال 
التي أقامتها مؤسسة إنجاز العرب بدولة الكويت الشقيقة واستمرت المسابقة لمدة يومين، وضمت فرق من 12 دولة عربية تنافسوا على 

جوائز مقدمة من فيديكس، إم بي سي األمل، بنك الخليج وبوينج.

 ش���هد الحف���ل الح���ضور المش����ّرف للّرئي����س 
التنفي����ذي إلنج����از البحري����ن سم����و الش����يخة 
لتكري����م  خليف����ة،  آل  خليف����ة  بن����ت  حص����ة 
الفائ����زات الاتي رفعن راية مملكتنا الحبيبة 
عاليا بنيلهن لقب أفضل شركة لهذا العام في 
محفل عربي ضم اثنتي عش����رة دولة عربية 

مشاركة.
وقد ألقت سمو الش����يخة حص����ة بنت خليفة 
آل خليف����ة كلمة ف����ي بداية الحفل قائلة: نود 
أن ننته����ز ه����ذه الفرص����ة لإلش����ادة بالجه����ود 
الرائع����ة التي بذلتها طالباتن����ا، ونود أن نهنئ 
الفريق الفائز. نحن فخورون للغاية بش����بابنا 
وتفانيه����م  وإخاصه����م  ال����دءوب  وعمله����م 

للوص����ول إل����ى مس����تقبل واعد ومش����رق. من 
المف����رح رؤية جهد الفريق المش����ارك يتحول 
ال����ى إنج����از عظي����م وف����وز مش����رف. حض����ر 
الحفل رئيس مجلس إدارة مدرسة الشيخة 
حص����ة للبن����ات الش����يخ محّم����د ب����ن أحمد آل 
خليف����ة وأعض����اء مجل����س اإلدارة وممثل����ون 
ومنتس����بو  البحري����ن  إنج����از  مؤسس����ة  ع����ن 
الهيئتين اإلدارية والتعليمية للمدرسة، وفي 
مقدمتهم المديرة سامية الكوهجي وأولياء 
األم����ور. واضاف����ت: لق����د استحق����ت طالب����ات 
المدرس����ة هذا الفوز عن جدارة، إذ كان ثمرة 
جهد جهيد وطموح كبير وعزم شديد وقّوة 
إرادة وإص����رار عل����ى الّنجاح. كم����ا كان أيضا 

ثمرة للّدع����م التربوّي المتواص����ل، والتوجيه 
ب����ه  تتمي����ز  ال����ذي  التع����اون  وروح  الّرش����يد، 
العاقات داخل أسرة مدرسة الشيخة حّصة 

للبنات.
به����ذا  المملك����ة  لش����باب  فهنيئ����ا  واردف����ت: 
ال����ذي  الباه����ر  واإلنج����از  المتمّي����ز  التتوي����ج 
تتش����رف مدرسة الش����يخة حص����ة للبنات أن 
تهدي����ه إل����ى عاه����ل الب����اد صاح����ب الجال����ة 
المل����ك حم����د ب����ن عيس����ى آل خليف����ة، وهنيئا 
لمملك����ة البحري����ن بم����ا يحّقق����ه أبناؤه����ا م����ن 
إنج����ازات متتالية تعك����س الّنهضة التعليمية 
ف����ي ظ����ل  الغالي����ة  الت����ي تش����هدها مملكتن����ا 

قيادتنا الرشيدة.

إلهام الشباب

وأعرب���ت سموه���ا ع���ن فخره���ا به���ذا اإلنج���از 
الرفيع المس���توى من طالبات المدرسة، مبينة 
أن برنامج الش���ركة الفائز بالمس���ابقة يضم 17 
فريق���ا، موضح���ة أن أنجاز البحري���ن فاز لحد 
اآلن خم���س م���رات من خ���ال ه���ذا البرنامج، 
عل���ى الرغ���م م���ن أن أنج���از البحري���ن لديه���ا 
العدي���د م���ن البرام���ج، باإلضاف���ة إلى م���ا يتم 
أضافته سنويا م���ن برامج جديدة، مؤكدة أن 
مؤسس���ة إنج���از البحرين ته���دف وتعمل على 
إله���ام وإعداد الش���باب البحرين���ي للنجاح في 
االقتص���اد العالم���ي، في ظل الدع���م اإليجابي 
الذي���ن ال  الش���باب  المتطوعي���ن  م���ن  المق���دم 
يدخرون جهدا في تكريس وتسخير أوقاتهم 

لمساعدة المؤسسة.
وأوضح���ت سموها أن المؤسس���ة تس���عى إلى 
تمكين الش���باب البحريني م���ن معرفة طبيعة 
العم���ل والمواطن���ة واالقتص���ادات  ومفاهي���م 
والش���راكة والري���ادة في األعم���ال ومنهجيات 
القواع���د الس���لوكية واألخاقي���ة، فض���ا ع���ن 
المعرف���ة المالية واالستع���داد والقابلية للعمل، 

مضيف���ة أن برام���ج مؤسس���ة إنج���از البحرين 
ته���دف أيض���ا إل���ى تعزي���ز الثق���ة ف���ي النف���س 
وتحفي���ز الش���باب نح���و تحقي���ق طموحاته���م 
وأهدافه���م الش���خصية والتعليمي���ة والمهنية. 
والمب���ادرات  والخب���رات  التج���ارب  ه���ذه  إن 
التعليمي���ة تؤسس القاعدة الت���ي يمكن لطلبة 
اليوم االنط���اق منها نحو اكتس���اب المهارات 
واالتجاه���ات الازم���ة للنجاح في ه���ذا العالم 
بوتي���رة  المتزاي���دة  التغي���رات  يش���هد  ال���ذي 

سريعة.

روح الفريق

وقالت سموها إن عدد الطلبة الذين تش���ملهم 
إنج���از حاليا ومن مختل���ف المراحل الدراسية 
وحت���ى الجامع���ة، يزي���د ع���ن 30 أل���ف طال���ب 
لبرام���ج  الدول���ي  النج���اح  مؤك���دة  وطالب���ة، 
إنج���از بالبحرين، ولعل الف���وز الحالي لفريق “ 
االبتكار” من مدرسة الش���يخة حصة، ببرنامج 
ش���ركة” وني���ل الفري���ق المكون م���ن 6 طالبات 
لقب أفضل شركة لهذا العام في محفل عربّي 
ضّم 12 دولة عربّية مشاركة، هو إنجاز النجاز 

البحرين، ودالل���ة واضحة على نجاحه ودوره 
في أله���ام الطلبة البحريني���ن لمفاهيم النجاح 

واالبتكار وقواعدها والطرق المؤدية إليها.
وأعرب���ت سم���و الش���يخة حص���ة ع���ن ش���كرها 
الكبير للتعاون الجاد لوزارة التربية والتعليم، 
وكل الجهات الداعمة، والمتطوعين، والطلبة، 
مؤكدة أن الجميع في مؤسسة أنجاز البحرين 
يعمل���ون ب���روح الفري���ق المخلص، وه���و الذي 
يدع���م تحقيق كل ه���ذه اإلنج���ازات والعطاء، 

الذي نقدمه للبحرين الغالية.

تكريم الطالبات

وقام���ت سمو الّش���يخة حّصة بن���ت خليفة آل 
خليف���ة بتكري���م الطالب���ات الس���ت الفائ���زات، 
والات���ي رفع���ن راية مملكتن���ا الحبيب���ة عاليا، 
والهيئة اإلش���رافية والتعليمية التي ش���اركت 

الطالبات هذا اإلنجاز.
ث���م قام���ت المدرس���ة بتكري���م سموه���ا عل���ى 
حضورها وتش���ريفها ورعايته���ا حفل التكريم، 
وال���ذي أقيم في المدرسة ف���ي منطقة عوالي 

صباح أمس.

جانب من التكريم سمو الشيخة حصة بنت خليفة ترعى الحفل بمناسبة فوز طالبات الصف الثاني عشر في مسابقة إنجاز العرب للشباب رائدي األعمال 2018

بدور المالكي
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قال جمع من النواب: بأن التعاون الوثيق والمستمر لسمو رئيس الوزراء مع نواب الشعب، يقدم بأثره اإليجابي، والناهض دروسا 
مس���تفادة لكل الوزراء، والمس���ؤولين في البلد، عن آلية التعاون مع النواب، والمواطنين، وفتح كل األبواب لهم. وأوضح النواب 
بتصاريحهم ل�� “البالد”: بأن التوافق الذي يوجده سموه دائما، انعكس إيجابا على زيادة المكتسبات الوطنية، وعلى تحقيق النمو 
واالزده���ار ال���ذي ينش���ده المواطن، اليوم وكل يوم، بما يكفل إصدار تش���ريعات تنظم الحياة االقتصادية، وتدفع بمس���يرة العمل 

الوطني إلى آفاق ناجحة، وثرية.

ال���ذي  الش���ديد  “الح���رص  وأضاف���وا: 
يولي���ه سم���وه ف���ي تقدير الن���واب، ينبع 
م���ن دوره���م المهم في تمثيل الش���عب، 
قب���ة  تح���ت  متطلباته���م  وتحقي���ق 
المجلس التش���ريعي، بس���ياسة خصبة، 
أسهم���ت ف���ي تحقي���ق النجاح���ات لهم، 
وفي تلبيه متطلبات الناس”.واكدوا ان 
سم���وه ينحاز دائم���ا  الى جانب مجلس 
ال���وزراء  م���ع  ف���ي اي خ���اف  الش���عب 
بزيارةمجل���س  يب���ادر  سم���وه  ون���رى 
الن���واب ليق���دم سموه النم���وذج االعلى 
للتع���اون ال���ذي ينبغ���ي ان يك���ون عليه 
الس���لطتين، واك���دوا ب���ان سم���وه ي���رى 
في مجلس النواب ش���ريكا في االنجاز 
وليس سلط���ة منفصلة بذاتها، مؤكدين 
ب���ان سم���وه تج���اوز ك���ل البروتوكوالت 
واس���س لعاق���ة فريدة بين الس���لطتين 
االسبوع���ي  سم���وه  مجل���س  فن���رى 
يمتل���ئ باعض���اء الس���لطتين التتفيذية 
والتشريعية بغرفتيها النواب والشورى 
وهو ليس مجلس���ا اجتماعيا بقدر ماهو 
مجل���س للح���ل والعق���د وتص���در عب���ره 
توجيه���ات كثي���رة تص���ب ف���ي مصلحة 

المواطن. 

والد الجميع

أك���د النائب أنس بو هن���دي: بأن تعاون 
رئي���س الوزراء مع نواب الش���عب، كبير 
ومش���هود، ويقدم دروسا مستفادة لكل 
ال���وزراء، والمس���ؤولين ف���ي البل���د، عن 
آلي���ة التعاون مع الن���واب، والمواطنين، 
وفتح كل األبواب لهم، واألهم اإلنصات 

لمساعيهم.
وأض���اف: “سم���و رئي���س ال���وزراء، ه���و 
الم���اذ بع���د هللا ف���ي تذلي���ل الكثير من 
الصعوبات والمعوق���ات التي اعترضت 
العدي���د من الملف���ات المهم���ة للمواطن، 
وأقوله���ا من واقع التجربة الش���خصية، 
أخ���ص منها اإلسك���ان، والبنى التحتية، 
والفس���اد، حي���ث يهتم سموه مباش���رة، 
بالتوجي���ه لل���وزراء والمعنيي���ن، وذوي 
كاف���ة  يتخ���ذوا  ألن  االختص���اص 
والضروري���ة  الازم���ة  اإلج���راءات 

والحاسمة”.
وق���ال: “ذكر أنن���ي قدمت لس���موه ذات 
م���رة قائمة لعدد من األس���ر التي تعاني 
ص���دور فواتي���ر عالي���ة المبال���غ ضده���ا، 
وكي���ف أن سم���وه س���ارع بتوجيه وزير 
لمس���اعدتهم،  والم���اء  الكهرب���اء  هيئ���ة 
وحف���ظ  جانبه���م،  إل���ى  والوق���وف 
حقوقه���م، وبذل���ك مثال ال يذك���ر، قبالة 

مواقف سموه الكثيرة، والمتعددة”.

القائد الحكيم

ب���دوره، أك���د النائب عل���ي بو فرس���ن: بأن 
سياسة األب���واب المفتوحة التي ينتهجها 
سموه من���ذ عقود عديدة، تمث���ل ترسيخا 
أصي���ا ل���إرث الخليف���ي ف���ي الق���رب من 
المباش���ر  بالتواص���ل  واالهتم���ام  الرعي���ة، 
معه���م، ب���ا أي قن���وات، أو حواج���ز، األمر 
الذي انعكس إيجابا على تعاون الحكومة 
مطالبه���م  وم���ع  الن���واب،  م���ع  الرش���يدة 

ومساعيهم لخدمة المواطنين.
وتابع: “التوافق الذي يوجده سموه دائما، 
انعك���س إيجاب���ا على زي���ادة المكتس���بات 
الوطني���ة، وعلى تحقيق النم���و واالزدهار 
ال���ذي ينش���ده المواطن، الي���وم وكل يوم، 
بم���ا يكفل إصدار تش���ريعات تنظم الحياة 
العم���ل  بمس���يرة  وتدف���ع  االقتصادي���ة، 

الوطني إلى آفاق ناجحة، وثرية”.
وقال: “من األمثلة الحية على ذلك، القرار 
ال���ذي أصدره سموه بنهاية يناير من العام 
2017، لوقف التعميم الصادر آنذاك بشأن 
إيقاف ص���رف العاوة الدورية الس���نوية، 
والذي انس���جم مع توجيهات جالة الملك 
ب���أن تك���ون ضواب���ط وإج���راءات ترش���يد 
اإلنف���اق، المبني���ة عل���ى مصال���ح الن���اس، 

وليس العكس”.

القرب للناس

من جهته، قال النائب ماجد الماجد :”سمو 
رئي���س ال���وزراء األح���رص عل���ى منظومة 
التنفيذي���ة  مؤسس���اتها  بجمي���ع  البل���د 
والتش���ريعية، ويأت���ي في المرتب���ة الثانية 
بع���د جال���ة الملك، ولقد لمس���نا من سموه 
كل التعاون، والتجاوب، والقرب، ويش���هد 

بذلك الداني والقاصي، وبمجاالت عدة”.
وأردف: “سم���وه م���ن أهم الباني���ن لنهضة 
البحرين، بشتى المجاالت، ويكن -وأقولها 
م���ن واقع التجربة- للن���واب كل االحترام، 

والتقدي���ر، ب���ل وعن���د حدوث أي مش���كلة 
التش���ريعية  الس���لطتين  بي���ن  خ���اف،  أو 
والتنفيذي���ة، كان أول من يهتم لحلحلتها، 
وك���ان ين���زل بنفس���ه للمجلس التش���ريعي 
ويلتق���ي بالن���واب، ويتناق���ش معهم، وهو 
موق���ف عظي���م، تك���رر م���ن سم���وه م���رات 
ع���دة، ويعكس الحكمة، والنظ���رة الثاقبة، 

الحافظة على أمن البلد، واستقرارها”.

تجاوب ملحوظ

م���ن جانب���ه، ق���ال النائ���ب نبيل البلوش���ي 
أمثل���ة  ض���رب  ال���وزراء  رئي���س  “سم���وه 
رائع���ة في التعاون الدائم بين الس���لطتين 
ل���م  إن���ه  التش���ريعية والتنفيذي���ة، حي���ث 
للن���واب،  باب���ه  فت���ح  ف���ي  جه���دا  يدخ���ر 
وتخصي���ص  أسب���وع،  بك���ل  واستقباله���م 
ه���ذا اليوم للنواب عل���ى وجه الخصوص، 
وإحضار جميع المسئولين، والسماع منهم 
مباش���رة، واستجابت���ه الس���ريعة للن���واب، 
ووضع الحلول السريعة المشكات بشتى 

الدوائر المختلفة”. 
وأردف البلوشي “من التجارب الشخصية 
ل���ي مع سموه الكريم، ب���أن قدمت له عدة 
مطال���ب ألهال���ي دائرت���ي بأم���ور مختلفة، 
أغلبه���ا خدمية، حي���ث وجه سم���و الوزير 
المعن���ي للتواص���ل المباش���ر مع���ي، وقمن���ا 
بفض���ل توجيهاته، بأن ق���ام الوزير المعني 
م���ع الطاق���م بالكام���ل، بالن���زول لألهال���ي، 
ع���دة  عل���ى  أثم���ر  م���ا  له���م،  واالستم���اع 
مش���اريع، منه���ا توسعة ش���ارع المحزوره، 
وبن���اء بع���ض الحدائ���ق، وح���ل مش���كات 

تختص بالصرف الصحي، وغيرها”.
وتاب���ع” ناهي���ك ع���ن الرغب���ات والقواني���ن 
التي قدمت من النواب، وتلقتها الحكومة 
برحاب���ة ص���در وتنفي���ذ الكثي���ر منه���ا، من 
م���دارس، وماع���ب، وص���االت رياضي���ة، 

ومنشآت خدمية متعددة”.

سياسة خصبة

سم���و  إن  الغان���م  خليف���ة  النائ���ب  وق���ال 
رئي���س ال���وزراء ق���د أسس لعاق���ة متينة 
بين الس���لطتين قائمة على مبدأ االحترام 
والفصل بين الس���لطات ال الندية، مش���يرا 
إلى أن الس���ياسة االقتصادية التي يتبعها 
سم���وه ترتكز عل���ى أن تكون ك���ل قرارات 
الترش���يد واإلنف���اق للدول���ة مبني���ة عل���ى 
التواف���ق م���ا بي���ن الس���لطتين التنفيذي���ة 
منفع���ة  األول  ساسه���ا  والتش���ريعية، 

المواطن، وصون مكتسباته المختلفة.
ورأى أن الح���رص الش���ديد ال���ذي يولي���ه 
م���ن  ينب���ع  الن���واب،  تقدي���ر  ف���ي  سم���وه 
الش���عب،  تمثي���ل  ف���ي  المه���م  دوره���م 
وتحقي���ق متطلباتهم تح���ت قبة المجلس 
أسهم���ت  خصب���ة،  بس���ياسة  التش���ريعي، 
في تحقي���ق النجاح���ات لهم، وف���ي تلبية 
متطلب���ات الناس، وف���ي التوجيه الوزراء، 
والهيئ���ات  بال���وزارات،  والمس���ؤولين، 
الخدمية، ألن يكونوا في خدمة المواطن 

دائما.
وخت���م قائ���ا: “ل���م أتق���دم لس���موه بطلب 
يخ���ص المواطنين، إال ووجه بتنفيذه، بل 
أن سموه وحين يراني بكل مرة، يس���ألني 
ع���ن ه���ذا الطل���ب وذاك، بدق���ة متناهي���ة 
وح���رص كبير، ويس���ألني أيض���ا عن مدى 
تجاوب المسؤولين مع احتياجات الناس، 
أن���ه ينظ���ر لألم���ور دوما بش���كل ش���مولي، 
وواع���د، ويبن���ي على إث���ر ذل���ك سياساته 
المقبل���ة، الطامح���ة دوم���ا نح���و األفض���ل 

للجميع”.

تطور ونماء

وعل���ى الصعي���د ذاته، أك���د النائ���ب جمال 
المتواصل���ة  الوط���ن  مس���يرة  ب���أن  داود: 
واإلنج���ازات المس���تمرة تعب���ر بذاته���ا عن 
رئي���س  الس���مو  صاح���ب  وإدارة  حكم���ة 
ال���وزراء، والمنهج الذي رسمه على أسس 
التعاون مع الس���لطة التش���ريعية؛ لتحقيق 
لصال���ح  توثق���ت  الت���ي  اإلنج���ازات  تل���ك 

الوطن ثم المواطنين. 
وق���ال داود: “م���ن ه���ذا المنطل���ق ش���هدت 
تط���ورا  الفائت���ة،  بالس���نوات  التش���ريعات 
ملحوظ���ا م���ن خ���ال المس���يرة المتوازية 
بي���ن الس���لطتين التش���ريعية والتنفيذي���ة 

والت���ي ك���ان قوامها التع���اون، وتوجيهات 
سم���و رئيس الوزراء إلع���اء كلمة الوطن 
ووض���ع  المكتس���بات،  عل���ى  والمحافظ���ة 
البن���اء  عجل���ة  لدف���ع  مس���تقبلية  رؤي���ة 
والتق���دم بما يؤك���د المس���يرة المتواصلة، 
ليتولى ش���أنها أجي���ال تتعاقب على أرض 
الوطن تتس���لمها سواع���د وطنية وتتناغم 
مع متغيرات العصر في جميع المجاالت”.  
وتاب���ع “م���ا م���ن ش���ك أن أس���اس التعاون 
م���ع سم���و رئي���س ال���وزراء في الس���نوات 
األرب���ع الماضية دفعت الفصل التش���ريعي 
الراب���ع ألن يتخط���ى اآلث���ار االقتصادي���ة 
المتدهورة عالميا، ويبقي على مكتسبات 
المواطني���ن م���ن إي من تأثر، م���ع استمرار 
نم���ط الحي���اة ال���ذي اعت���اد علي���ه ش���عب 
البحرين، ارتكازا على أسس التعاون التي 
رسمها سموه، والتي تعبر عن رؤية ثاقبة، 
حفظت المكتس���بات، وعززت ما هو قادم 
مستقبا، تلبية لمتطلبات التطور والنماء، 

للشعب والوطن على السواء”.

مرجعية النواب

وق���ال النائ���ب محس���ن البكري: ب���أن سمو 
رئيس ال���وزراء مرجعية لك���ل النواب في 
عمله���م التش���ريعي، بما يتمت���ع فيه سموه 
ومجل���س  تامتي���ن،  ودراي���ة  خب���ره،  م���ن 
سموه مفتوح كل ي���وم اثنين، وهو عبارة 
عن صالون ثقافي وتش���ريعي وإرش���ادي، 

طوال دور االنعقاد. 
وأردف أن: “الوصول لس���موه أسهل بكثير 
م���ن الوصول للعدي���د من المس���ؤولين، إذ 
يتمن���ع البع���ض منهم م���ن مقابل���ة النواب، 
وغالب���ا ما يكون هذا المجلس مصدرا حل 
لجميع المش���كات الت���ي يحتاجها النواب 
مع ناخبيهم، وش���خصيا لي ع���دة مواقف 
م���ع سم���وه، نقل���ت به���ا بعض اإلش���كاالت 
الت���ي تخص أهالي الدائ���رة، وحلها سموه 

مشكورا بالسرعة الممكنة”.
كم���ا أن لس���موه حرص���ا ف���ي التع���اون مع 
المجل���س التش���ريعي ف���ي تنفي���ذ برنامج 
عمل الحكومة، فس���موه هو السند والعون 
ألعض���اء المجل���س، بكل النجاح���ات التي 
يحققونه���ا ضم���ن مه���ام العم���ل الموكل���ة 
إليه���م، ناهي���ك أن الدبلوماسية البرلمانية 
حراكه���ا  عن���د  الدول���ي،  المس���توى  عل���ى 
الس���ياسي، كانت تج���د مكانة سمو رئيس 

ال���وزراء، موج���ودة وبق���وة، مم���ا يس���هل 
عليها، مهامها الرئيسة”.

مشاركة فاعلة

وف���ي الس���ياق عين���ه، قال النائب الس���ابق 
محم���ود المحم���ود: إن ل���دى سم���و رئيس 
تكات���ف  بأهمي���ة  أكي���دة  قناع���ة  ال���وزراء 
الجه���ود، لمواجه���ة الظ���روف االقتصادية 
الصعب���ة التي تواج���ه البلد، والت���ي تعتبر 
حال���ه عام���ة ف���ي المنطق���ة، والعم���ل على 
تقلي���ل أضراره���ا بالتع���اون م���ع الس���لطة 
مع���دالت  عل���ى  حفاظ���ا  التش���ريعية؛ 
معقول���ة م���ن النم���و. ون���وه ب���أن: “ح���رص 
المش���اركة  ف���ي  يقودن���ا  الدائ���م  سم���و 
فيم���ا  خصوص���ا  الن���واب،  م���ع  الفاعل���ة، 
يتعل���ق بالقوانين والمقترح���ات المرتبطة 
ومكتس���باتهم  المواطني���ن،  بمصال���ح 
الحياتي���ة، واليومي���ة، إلى حكم���ة سموه، 
في مواجه���ة التحديات، بحلول، ال تكون 
نتائجه���ا ذات ض���رر عل���ى المواطن، ال من 
قري���ب، أو من بعيد”. واردف: “الحكومات 
الرش���يدة المتعاقبة، والتي ترأسها سموه 
الكريمة، كان���ت برامجها ترتكز دوما على 
عدم المس بحقوق الناس، ومكتس���باتهم 
األصيل���ة، بنم���وذج مثالي، يجس���د النضج 
الس���ياسي، والمس���ؤولية الحكيمة، والتي 
وه���ي  دائم���ًا  الحكوم���ة،  بعم���ل  تترج���م 

بأفضل صورها”.

رؤية ثاقبة

وأك���د النائ���ب الس���ابق يوس���ف الهرم���ي: 
والمس���تمرة  الحكيم���ة  الس���ياسة  ب���أن 
لس���مو رئيس ال���وزراء تؤك���د دائما حرص 
الحكوم���ة الرش���يدة على تقوي���ة التعاون 
البناء، مع السلطة التشريعية، انطاقا من 
مبدأ الش���راكة في صنع القرارات الوطنية 
مصلح���ة  ف���ي  تص���ب  الت���ي  الجامع���ة، 

البحرين وأهلها.
ومضى بالقول: بأن إش���ادات سمو رئيس 
الكري���م، بالتعاط���ي الحض���اري لمجلس���ي 
الش���ورى والن���واب م���ع مختل���ف القضايا، 
والملفات ذات الش���أن الوطني والخدمي، 
وتقديره���م الوافي للظ���روف والتحديات 
معه���ا  والتعام���ل  والخارجي���ة،  الداخلي���ة 
بمنط���ق المس���ؤولية الوطنية المش���تركة، 
يجس���د أساس التع���اون الوثيق والناجح، 
م���ا بي���ن الغرفتي���ن المنتخب���ة والمعين���ة، 

والحكومة.
وأنه���ى كامه قائا: “سم���وه الكريم يقدم 
دروسا تستحق أن تكون أنموذجا يحتذى 
به، ليس على المستوى الداخلي فحسب، 
وإنم���ا الخارج���ي أيض���ا، هنال���ك رؤية من 
سم���وه لتحقي���ق التكامل المنش���ود خدمة 
لألهداف الوطنية، وهو تكامل نراه اليوم 
ببحري���ن ناهض���ة، متط���ورة، قائم���ة عل���ى 
سواع���د أبنائه���ا، فلس���موه من���ا كل الش���كر 

والتقدير”.

... وسموه في زيارة أخرى وفي استقباله خليفة الظهراني )أرشيفية( سمو رئيس الوزراء لدى زيارته مجلس النواب وفي استقباله أحمد المال )أرشيفية(

العالقة بين السلطتين تكاملية ال ندية
وأنجحته��ا التش��ريعية  العملي��ة  أث��رت  ال��وزراء  رئي��س  س��مو  توجيه��ات  ن��واب: 

كل ش��عب البحري��ن الممث��ل ف��ي الن��واب يرى ف��ي س��موه قامة كبي��رة له��ا مكانتها
ابراهيم النهام

لم نتقدم 
بطلب 

للمواطنين إال 
ووجه سموه 

إلى سرعة 
تنفيذه

قدم سموه 
دروسا فيما 

يجب أن     
يكون عليه 

التعاون بين 
السلطتين

سمو رئيس 
الوزراء ينحاز 
دوما للنواب 

في أي   
خالف مع 

الوزراء

 سموه يرى 
في النواب 
شركاء في 

االنجاز مع 
احترام الفصل 
بين السلطات
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راشد الغائب

تيار

“أينما وقفت.. كن أنت روح المكان”.
جالل الدين الرومي

Û  ،بع���ض نواب برلمان���ات البلدان يقدمون وص���الت استراحة فكاهية
مثلما جرى بحقبة ش���مطوط. والروح الديمقراطية تفرض التس���ليم 

بنتيجة صندوق االقتراع. 
Û  وظيف���ة النائب الرقابة والتش���ريع، ويمكن استثمار وسائل التواصل

االجتماعي )السناب واالنستغرام( لدعم جهوده.
Û  ك���ان الممث���ل األميركي )أرنول���د ش���وارزنيجر( بطال متس���يدا ألفالم

الحركة بهوليوود، وما إن فاز بمركز حاكم والية كاليفورنيا ثم عزم 
الترشح للرئاسة، تخلى عن نجومية الشاشات.

Û  ،عل���ى النقيض توج���د نماذج أخ���رى، جنحت بمش���اعرها وحماستها
مث���ل النائب���ة المغربي���ة بش���رى برج���ال التي تج���ّرأت بغزله���ا العلني 
لمس���ؤول رفي���ع بالحكوم���ة، بقولها إنه ش���خص أني���ق، وربطة عنقه 
محكم���ة اإلتق���ان ومتناسق���ة األل���وان. وعندما غضبت من مس���ؤول 
أممي وصفته بالقرد والحمار، مما أثار سخطا شعبيا، وجعلها بموقع 

الذم.
Û  لقبة البرلمان احترامها، وللمواقع الرسمية تقاليدها، مما يتعين على

ه  مجل���س الن���واب أو إدارات المراس���م بالدواوي���ن والجه���ات أن تنبِّ
د خارج الس���رب لاللتزام بالضواب���ط البروتوكولية بكل  أّي نائ���ب يغرِّ

موقع.
Û  البرلم���ان لي���س سوق عك���اظ أو تغري���دة أو “بوس���ت”، وإنما يتطلب

وقف���ات جريئ���ة تنح���از للمواط���ن، وخير مث���ال على ذل���ك استعادة 
النائب���ة زين���ب عبداألمير 50 بيتا بمش���روع إسكان���ي ألهالي دائرتها 
إثر لقاء عقدته نهار أمس مع وزير اإلسكان، ونجاح مساعي النائب 
عبدالنب���ي سلم���ان لتحس���ين مزاي���ا عمال ش���ركة “بابك���و” المغادرين 

لشركة “تطوير”، وقصص أخرى... .
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الش���ؤون  لجن���ة  عض���و  يت���رأس 
واألم���ن  والدف���اع  الخارجي���ة 
الش���ورى  بمجل���س  الوطن���ي 
الجلس���ة  جمش���ير  عبدالرحم���ن 
اإلجرائية األولى للبرلمان العربي، 
انتخ���اب  خالله���ا  سيت���م  والت���ي 
رئي���س البرلمان ونواب���ه، والمزمع 
مق���ر  ف���ي  الس���بت  غ���دا  إقامته���ا 

الجامعة العربية في القاهرة.
مش���اركة  ضم���ن  ذل���ك  ويأت���ي 
جمش���ير، ورئيس���ة لجنة الشؤون 

التش���ريعية والقانوني���ة بمجل���س 
الش���ورى دالل الزاي���د ف���ي أعمال 
م���ن  الت���ي  اإلجرائي���ة،  الجلس���ة 
المقرر أن تش���هد انتخاب الرئيس 
ون���واب الرئيس ورؤس���اء اللجان 
تعق���د  فيم���ا  ونوابه���م،  الدائم���ة 
م���دى  عل���ى  اللج���ان  اجتماع���ات 
اليومي���ن التاليي���ن قب���ل أن تعق���د 
الجلس���ة العام���ة الثاني���ة م���ن دور 
الفص���ل  م���ن  الثال���ث  االنعق���اد 
التشريعي الثاني للبرلمان العربي.

جمشير يترأس “إجرائية” 
البرلمان العربي

القسيس هاني يهنئ جاللة الملك بنجاح االنتخابات
م����ب����ادرات األم����ي����رة س��ب��ي��ك��ة دع���ام���ة ق���وي���ة ل��ت��م��ك��ي��ن ال���م���رأة

رفع خادم الكنيس���ة اإلنجيلية الوطنية رئيس جمعية “البيارق البيضاء” القس���يس 
هاني عزيز أس���مى آيات التهان���ي والتبريكات لقيادة مملكة البحرين وعلى رأس���ها 
عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، ورئي���س الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين بأطيافه كافة؛ بمناسبة نجاح االنتخابات 

النيابية والبلدية.

وقال في بيان له إن شعب مملكة البحرين 
أثبت وعيه الس���ياسي والكبي���ر، وإنه قادر 
على التغيي���ر وممارسة دوره الوطني بكل 
إرادة وحري���ة، م���ن خ���الل اإلقب���ال الكبي���ر 
على االقتراع، حيث بلغت نسبة المشاركة 

باالنتخاب���ات 67 %، وهو رق���م مهم يثبت 
أن البحري���ن وف���ي ظ���ل العه���د اإلصالحي 
لجاللة الملك حجزت لنفس���ها موقعا رفيعا 

على خارطة الديمقراطيات العالمية.
وابته���ل متضرعا للباري عز وجل أن يوفق 

بمش���يئته ونعمت���ه البرلم���ان الجدي���د الذي 
الش���بابية  والكف���اءات  بالطاق���ات  يزخ���ر 
والواعدة، مش���يدا بفوز الم���رأة البحرينية، 

مؤك���دا أن وصوله���ا البرلم���ان ه���و إضاف���ة 
جديدة تضاف لس���جل اإلنجازات العظيمة 
هن���أ  ذات���ه  الوق���ت  وف���ي  البحري���ن.  ف���ي 
رئيس���ة  العاه���ل  قرين���ة  هان���ي  القس���يس 
المجل���س األعل���ى للم���رأة صاحب���ة الس���مو 
الملك���ي األمي���رة سبيك���ة بن���ت إبراهيم آل 
خليف���ة؛ بمناسب���ة ي���وم الم���رأة البحرينية، 
مؤك���دا أن مب���ادرات سموه���ا ومس���اندتها 
دعام���ة  ش���كل  للبحريني���ات  الالمح���دودة 
قوية لتمكين المرأة وحصدها المكتس���بات 
تل���و األخ���رى، وذل���ك ف���ي ش���تى الميادي���ن 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

القسيس هاني عزيز

المنامة - مكتب القسيس هاني عزيز

الجودر حققت حلمها... طبيبة وصحافية ومعلمة

“الصحة”: “H1N1” أنفلونزا موسمية

ال��م��رأة ب��ي��وم  اح��ت��ف��اال  ل��ق��اء  ف��ي  استضافتها  ال��دول��ي��ة”  “ال��ن��س��ائ��ي��ة 

إضافية ب���إج���راءات  عالمية  ت��وص��ي��ات  وال  ل��ل��خ��وف  داع���ي  ال 

 نظم���ت حديث���ا الجمعية النس���ائية الدولية لقاء م���ع أمل الجودر؛ للتحدث عن مش���وارها وإنجازاتها في الحياة العملية، 
وذلك ضمن االحتفاالت بيوم المرأة البحرينية بمقر الجمعية وبحضور عدد كبير من عضواتها. 

وتحدث���ت الجودر عن بدايتها وأحالمها منذ الطفولة، حيث 
تلخص���ت في ثالث أحالم، وهم أن تصبح طبيبة وصحفية 
ومعلم���ة، ث���م حققت أول أحالمه���ا بااللتح���اق بكلية الطب، 
وبدأت حياتها العملية في المستش���فى العسكري، ثم عملت 
كطبيب���ة عائل���ة ب���وزارة الصح���ة، ث���م حقق���ت حلمه���ا الثاني 
ع���ن طريق اإلع���الم الصحي، حي���ث بدأت بتقدي���م البرامج 
الصحي���ة في اإلذاع���ة والتلفزيون، ولم يتب���ق سوى تحقيق 
الحلم الثالث الذي حققته أيضا بعملها في التثقيف الصحي 
م���ن خ���الل المحاضرات وورش العم���ل، والتي استمرت إلى 

اآلن من خالل عملها كمدربة في معهد اإلدارة العامة. 
وع���ن أه���م إنجازاته���ا قالت الج���ودر، أثن���اء عمل���ي كطبيبة 
عائل���ة ف���ي الرف���اع الش���رقي استطع���ت خل���ق عالق���ة بيني 
وبي���ن المرض���ى مبنية على نظرة ش���مولية تتضمن معرفتي 
بك���ل مفردات حياتهم التي تس���اعدني عل���ى عالجهم، وهذا 
ه���و مفه���وم ط���ب العائل���ة ال���ذي يش���ترط االستمراري���ة مع 
المري���ض، ث���م أصبح���ت طبيب���ة مس���ؤولة ف���ي مرك���ز سترة 
الصح���ي، فابتك���رت طريق���ة للعم���ل تض���م ك���ل الم���دارس، 
واألندية، والمركز االجتماعي والبلدية لعمل أنشطة صحية 

متنوعة، وكانت فعالياتنا تنش���ر بشكل أسبوعي في صفحة 
أخب���ار القري���ة بجري���دة بحريني���ة وف���ي ه���ذه الفت���رة كانت 
المراك���ز تفت���ح أبوابه���ا ف���ي الصب���اح فقط، ولكن���ي سمحت 
بتقدي���م التطعيم���ات بالمرك���ز في الفترة المس���ائية تيس���يرا 
عل���ى المواطنين، وساعدتن���ي األندية ف���ي المنطقة بتوفير 
مواص���الت للمواطنين لنقلهم من نقط���ة التجمع عند النادي 
ال���ى المرك���ز الصح���ي ألخ���ذ التطعيم���ات، ومن لم يتس���ن له 
الحض���ور كن���ت أرسل الممرض���ات إلى بيت���ه لتطعيمه وذلك 

كي أصل بنسبة التطعيمات إلى 100 %. 
ونظ���را لنجاحي في مكان عملي، طلبني وزير الصحة آنذاك 
جواد العريض للعمل كرئيسة التثقيف الصحي في البحرين 
كك���ل، وبع���د فت���رة قصيرة م���ن عمل���ي أرسلني إل���ى أمريكا 
للحص���ول عل���ى الماجس���تير، وبع���د عودت���ي طبق���ت تجربة 
الخ���ط الس���اخن للرد على االستفس���ارات، وبرام���ج التوعية 
الصحي���ة ف���ي الفعالي���ات المختلف���ة التي يتجمع به���ا الناس 
أينم���ا كان���وا، ث���م ترش���حت لجائ���زة ساساكوا، وه���ي جائزة 
رفيع���ة المس���توى ترعاه���ا وزارة الصح���ة العالمي���ة، وال���ذي 
يحص���ل عليه���ا يكون م���ن حقة إلق���اء الكلمة ف���ي االحتفال 

ويحص���ل عل���ى جائ���زة مادي���ة، وكن���ت أول أم���رأه عربي���ة 
تحص���ل على ه���ذه الجائزة، وحصلت عل���ى الجائزة النقدية 
وقيمته���ا 30 أل���ف دوالر، اش���تريت به���م حافل���ة وجهزته���ا 
بأدوات رياضية وتوعوي���ة واهديتها إلى وزارة الصحة، ثم 
اتفقت مع المجمعات التجارية على إدخال الثقافة الصحية 
وذل���ك ب���أن تفتح أبوابه���ا مبكرا إلعطاء م���ن يرغب الفرصة 
ف���ي ممارس���ة رياض���ة المش���ي، وك���ان طموح���ي أن استم���ر 
بع���د التقاعد في مج���ال الصحة، فبدأت في عمل مؤسس���ة 

لالستشارات الصحية.  

صرحت إدارة الصحة العامة أن فيروس H1N1 ُيعد من فيروسات األنفلونزا الموسمية وال يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية، 
حيث إنه يتم التعامل مع الحاالت المصابة كأنفلونزا عادية، وأن مملكة البحرين تتابع رصد حاالت األنفلونزا بشكل مستمر.

ج���اء ذل���ك ردا عل���ى م���ا تداول���ه عدد م���ن الصح���ف المحلية 
ومواق���ع التواص���ل االجتماع���ي ح���ول وج���ود ح���االت م���ن 

انفلونزا H1N1 في مملكة البحرين. 
وأك���دت ال���وزارة ف���ي بي���ان أمس إيالءه���ا أهمي���ة لألمراض 
فيه���ا  بم���ا  لمجابهته���ا  إج���راءات وقائي���ة  المعدي���ة ووض���ع 
األنفلون���زا الموسمي���ة الت���ي يت���م رصد نش���اطها ط���ول العام 
م���ن خ���الل متابعة الح���االت التي تس���جلها المراك���ز الصحية 
والعيادات الخاصة والحاالت المدخلة للمستشفيات تماشيا 

مع الدالئل العلمية الموصي بها عالميا بهذا الصدد. 
وأردف���ت أنه���ا تتابع أسبوعي���ا الوضع الوبائ���ي لألنفلونزا في 
المملكة مقارنة بدول إقليم ش���رق المتوسط وعلى المستوى 
العالم���ي، حي���ث إن مملك���ة البحرين ُتعتبر إح���دى الدول في 

الشبكة العالمية لرصد األنفلونزا.

وأشارت الوزارة إلى أنها تم فحص ما يقارب من 658 عينة 
لألنفلونزا من مختلف المؤسس���ات الصحي���ة، وكان الفحص 
المخبري إيجابيا لنحو 174 عينة لألنفلونزا بمختلف أنواعها 
وبذلك تكون نس���بة الح���االت االيجابية من التي تم فحصها 
26 % بم���ا فيه���ا H1N1 ال���ذي ُيع���د اآلن أح���د الفيروس���ات 
الموسمي���ة، ولي���س فيروس جائحة كما ه���و الحال في العام 

2009، وعليه تكون اإلجراءات الوقائية والعالجية.
وتابعت أنه لم تصدر أي توصيات عالمية تقتضي إجراءات 
إضافية لحاالت األنفلونزا لهذا العام، مضيفة أن ما تم رصده 
ف���ي المملك���ة ه���ذا الموسم يتماش���ى م���ع األنم���اط اإلقليمية 
والعالمية المنتش���رة حاليا. وكما ه���و معروف، فإن األنفلونزا 
ه���و مرض موسمي يزداد في فصل الش���تاء ال���ذي يمتد في 
النصف الش���مالي م���ن الكرة األرضية من ش���هر سبتمبر حتى 

ماي���و من ك���ل عام، وم���ن المتوقع تس���جيل ح���االت أنفلونزا 
بمع���دل يزيد على أي���ام الصيف وال يوجد ما ُيش���ير لزيادات 

الحاالت مقارنة بموسم األنفلونزا في العام الماضي.
وأهاب���ت وزارة الصح���ة بالمواطني���ن والمقيمي���ن في مملكة 
البحري���ن بأهمية استقاء المعلومات م���ن المصادر الموثوقة 
الت���ي تس���تند إل���ى الدالئل العلمي���ة كما تؤكد أهمي���ة االلتزام 
بطرق الوقاية من األنفلونزا، والتي تكمن في تعزيز الس���لوك 
الصح���ي؛ لمن���ع انتق���ال العدوى مثل غس���ل األي���دي وتغطية 
الفم واألنف عند الس���عال أو العطس، والتخلص الس���ليم من 
المنادي���ل المس���تخدمة ف���ي المكان المخص���ص لها والحرص 

على نظافة اليدين بعد مالمسة اإلفرازات التنفسية. 
كم���ا أكدت أهمي���ة تطعيم االنفلونزا ف���ي الوقاية من المرض 
ومضاعفاته خصوصا بين األش���خاص األكثر عرضة لمخاطر 
الع���دوى مث���ل المصابي���ن باألم���راض المزمن���ة وكب���ار الس���ن 
وغيره���م، حيث توفره وزارة الصحة للفئات المس���تهدفة به 

في المراكز الصحية.

المنامة - الجمعية النسائية الدولية

المنامة - وزارة الصحة

تدشين مشروع “مصحف برايل” لكل كفيف
حمي��دان: مب��ادرة نوعي��ة م��ن “يوس��ف كان��و” لالهتم��ام ب��ذوي العزيم��ة

تح���ت رعاي���ة وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، نظمت ش���ركة يوس���ف 
بن أحمد كانو أمس في بيت كانو للضيافة حفل تدشين توزيع القرآن الكريم بطريقة 
براي���ل عل���ى عدد م���ن ذوي اإلعاقة البصري���ة، بحضور عدد من أفراد عائلة يوس���ف بن 
أحم���د كانو، ومس���ؤولي وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية، ووزارة العدل والش���ؤون 
اإلس���المية واألوقاف، وأعضاء مجلس إدارة المعهد الس���عودي البحريني للمكفوفين، 

وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصداقة للمكفوفين.

وف���ي كلم���ة ل���ه ف���ي الحف���ل، أك���د حمي���دان أن 
يع���د  للمكفوفي���ن  براي���ل  مصح���ف  مش���روع 
انطالق���ة نوعية معنوية ومادية تدر خيرا إلهيا 

عظيم���ا على كل من ساهم وبادر في احتضانها 
وتنفيذها، مشيرا إلى أن تدشين المبادرة يؤكد 
أهمية أال تقتصر مساعدة الكفيف في االعتماد 

على نفس���ه في القراءة، بل يقترن ذلك بتوفير 
دور إرش���ادي في ترغيب كل ذي إعاقة بصرية 
وتش���جيعه عل���ى تعلم القرآن الكريم وتفس���يره 

بأسلوب الفت ومحفز لذاكرته.
ولفت إل���ى توصيات عاهل الب���الد جاللة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليف���ة باالهتمام والرعاية 
اإلعاق���ة  ذوي  خصوص���ا  العزيم���ة،  ذوي  بفئ���ة 
البصري���ة منهم، وتوفي���ر كافة الس���بل لالرتقاء 

الروحي والفكري ودمجهم في المجتمع.
وثم���ن المب���ادرة التي أطلقتها أس���رة يوسف بن 
أحم���د كان���و، والتي ج���اءت متزامنة م���ع اليوم 

العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
م���ن جانب���ه، ق���ال عض���و مجل���س اإلدارة، نبيل 
خال���د كان���و، ف���ي كلم���ة ل���ه خ���الل الحف���ل، إن���ه 
واستكماال للنهج االجتماعي واإلنساني، ارتأت 
ش���ركة يوس���ف ب���ن أحم���د كان���و تقدي���م خدمة 
ممي���زة ل���ذوي اإلعاق���ة البصري���ة، وه���ي األولى 
م���ن نوعها ف���ي مملك���ة البحرين، لتعل���م القرآن 
الكري���م بطريق���ة برايل من أج���ل تعويضهم عن 
فقدان نعمة البصر، مش���يرا إلى أن توزيع نس���خ 
المصاح���ف سيكون ف���ي مملك���ة البحرين وفي 

المملكة العربية السعودية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية دشن المشروع في بيت كانو للضيافة

مدينة عيسى -  وزارة العمل والتنمية االجتماعية



أك���د رئي���س ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن للديوان دورا س���باقا في المس���اهمة بنهوض 
الم���رأة البحريني���ة وتمكينها في مج���االت الخدمة المدنية من خالل االرتق���اء بالموظف واألداء 

الحكومي لتحقيق أهداف ورؤى الخدمة المدنية.

الدي���وان ش���ريكا أساسي���ا  وأض���اف: كم���ا يع���د 
للمجل���س األعل���ى للم���رأة، حي���ث يح���رص على 
تفعي���ل النم���وذج الوطن���ي إلدم���اج احتياج���ات 
المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص تنفيذا 
صاح���ب  الب���اد  لعاه���ل  الس���امية  للتوجيه���ات 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة،  الجال���ة المل���ك حم���د 
وكذلك توجيهات قرينة العاهل رئيسة المجلس 
األعل���ى للم���رأة صاحبة الس���مو الملك���ي األميرة 
سبيك���ة بن���ت إبراهي���م آل خليف���ة. وتاب���ع: ومن 
ه���ذا المنطل���ق أص���در دي���وان الخدم���ة المدني���ة 
تعليمات���ه رقم )4( لس���نة 2014م، بش���أن إنش���اء 
الحكومي���ة؛  بالجه���ات  الف���رص  تكاف���ؤ  لجن���ة 
لتفعي���ل  الممكن���ة  اآللي���ة  به���دف وض���ع  وذل���ك 
المب���ادرات المتعلق���ة بإدماج احتياج���ات المرأة 

ف���ي إطار تكاف���ؤ الفرص، حيث ج���اءت ُمَفِصلة 
الختصاص���ات ومه���ام اللجن���ة، وُمَبِينة لضوابط 
تش���كيلها ومباش���رة أعماله���ا. م���ن جهته���ا، قالت 
مدي���ر إدارة الرقاب���ة اإلداري���ة الش���يخة رنا بنت 
عبدالرحم���ن آل خليفة إنه تفعيا للدور الرقابي 
إلدارة الرقابة اإلدارية بديوان الخدمة المدنية، 
تطبي���ق  سام���ة  م���ن  بالتأك���د  اإلدارة  قام���ت 
الخدم���ة  أنظم���ة  لجمي���ع  الحكومي���ة  الجه���ات 
المدني���ة ومتابع���ة تنفيذه���ا وااللت���زام به���ا، كما 
للم���رأة  األعل���ى  المجل���س  م���ع  اإلدارة  نس���قت 
لمتابع���ة جمي���ع الجه���ات الحكومي���ة الخاضع���ة 
لرقاب���ة وإش���راف الخدم���ة المدني���ة وخاطبته���ا 
بش���أن االلت���زام بتش���كيل لجن���ة تكاف���ؤ الف���رص 
بحس���ب الضوابط الت���ي جاءت ف���ي التعليمات 

آنف���ة الذك���ر. وأضاف���ت أن���ه ت���م إدراج موضوع 
متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص ضمن خطط 
الزي���ارات الرقابية للجهات الحكومية الس���نوية؛ 
حرصا منها على تنفيذ التوجيهات السامية بهذا 
الخصوص. وبينت مدي���ر إدارة الرقابة اإلدارية 
أن الجه���ات الحكومية التي قامت إدارة الرقابة 

اإلداري���ة بالتأك���د م���ن التزامه���ا بتش���كيل لجن���ة 
تكافؤ الفرص بلغت نس���بتها 81 % من مجموع 
الجه���ات الحكومي���ة التي تنض���وي تحت مظلة 
ديوان الخدمة المدنية، كما تحرص اإلدارة على 
المتابعة المس���تمرة للجه���ات الحكومية األخرى 

لحين االنتهاء من تشكيل اللجنة.

1000 طالب يطلقون “أكبر علم بشري”

“الخدمة”: سباقون بالمساهمة في النهوض بالمرأة

البيان م��درس��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الفعالية  تنظم  “ال��ج��ن��وب��ي��ة”  بلدية 

ال����ف����رص” “ت���ك���اف���ؤ  ب��ت��ش��ك��ي��ل  االل������ت������زام  ن���س���ب���ة   %  81

نظمت بلدية المنطقة الجنوبية، بالتعاون والش���راكة مع مدرس���ة بيان البحرين فعالية 
“أكب���ر علم بش���ري” بمش���اركة أكث���ر م���ن 1000 طالب إضاف���ة لموظفي البلدي���ة والكادر 
اإلداري والتعليم���ي واألهالي؛ تزامًنا مع احتفاالت العيد الوطني المجيد وعيد جلوس 

عاهل البالد.

وشارك في تش���كيل علم مملكة البحرين 
مختل���ف المراحل التعليمي���ة في مدرسة 
بي���ان البحري���ن ف���ي ملع���ب ك���رة الق���دم 
الرئيس، حيث رفعت صور القيادة وعلم 
مملكة البحرين وأطلقت مجموعة كبيرة 
م���ن البالونات باللوني���ن األبيض واألحمر 
في اله���واء الطل���ق، في تظاه���رة وطنية 
ممي���زة تعبيًرا عن الح���ب واالمتنان لهذا 
البلد الغالي عل���ى قلوب الجميع وقيادته 

الحكيمة.
وبه���ذه المناسب���ة، هنأت رئيس���ة مجلس 
م���ي  الش���يخة  البي���ان  مدرس���ة  إدارة 
العتيب���ي، عاه���ل الب���اد صاح���ب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
وول���ي  خليف���ة،  آل  سلم���ان  ب���ن  خليف���ة 
العه���د نائب القائ���د األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمي���ر سلمان بن حمد آل خليفة 
وحكوم���ة البحرين وش���عبها الوفي بهذه 

المناسبة.
وقال���ت إن مش���اركة طلب���ة البي���ان تأت���ي 
ف���ي إطار تعزي���ز مفهوم الوع���ي الوطني 
في عقول الطلب���ة الذين يعتبرون الجيل 

المستقبلي لهذا الوطن المعطاء.
كذل���ك رف���ع المدير العام لبلدي���ة المنطقة 

الجنوبية عاصم عبداللطيف أسمى آيات 
التهان���ي والتبريكات إلى صاحب الجالة 
الملك، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي ولي 
العه���د، وإلى ش���عب البحرين الوفي بهذه 

المناسبة.

أكبر علم بشري يمتد على اتساع ملعب مدرسة بيان البحرين 

الرفاع - بلدية الجنوبية

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

األكاديمي���ة  آم���ر  رعاي���ة  تح���ت 
أقام���ت  للش���رطة،  الملكي���ة 
األكاديمية حف���ل تكريم لعدد من 
منتس���باتها الات���ي أثبت���ن جدارة 
إط���ار  ف���ي  العم���ل،  ف���ي  وتمي���زا 
االحتفال بي���وم المرأة البحرينية. 
أن  األكاديمي���ة  آم���ر  وأوض���ح 
لمب���ادرة  تفعي���ا  يأت���ي  التكري���م 
رئيس���ة  المل���ك  جال���ة  قرين���ة 

المجل���س األعل���ى للم���رأة صاحبة 
الس���مو الملك���ي األمي���رة سبيك���ة 
بنت إبراهي���م آل خليفة. ونظمت 
بعن���وان  محاض���رة  األكاديمي���ة 
“الم���رأة ف���ي المج���ال التش���ريعي 
المدي���ر  ألقته���ا  البل���دي”،  والعم���ل 
لمي���اء  الش���مالية  لبلدي���ة  الع���ام 
م���ن  الع���رادي  وإيم���ان  الفضال���ة، 
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني.

تح���ت رعاية وزي���ر التربي���ة والتعليم 
مجموع���ة  أقام���ت  النعيم���ي،  ماج���د 
والمس���رح  الموسيقي���ة  األنش���طة 
المدرس���ي بإدارة الخدم���ات الطابية 
الوطني���ة  االحتفالي���ة  بال���وزارة 
الموسيقية )في حب الملك والوطن(، 
عل���ى م���دى أسب���وع، بمش���اركة 1700 
مدرس���ة   55 م���ن  وطالب���ة  طال���ب 
ضم���ن  وذل���ك  وخاص���ة،  حكومي���ة 
الوطن���ي  بالعي���د  ال���وزارة  احتف���االت 

المجيد وعيد جلوس جالة الملك.

وتوزع���ت فعالي���ات االحتفالي���ة على 
بمختل���ف  الم���دارس  م���ن  العدي���د 
المحافظات، واش���تملت على لوحات 
فنية موسيقية، شارك بها الطاب في 
الع���زف والغن���اء الف���ردي والجماع���ي، 
الخ���اص  الفن���ي  بأسلوبه���م  معبري���ن 
ع���ن ح���ب الوط���ن وأبنائ���ه وقيادت���ه 
الحكيم���ة.  وته���دف االحتفالي���ة إل���ى 
غ���رس قي���م االنتم���اء والمواطنة في 
المواه���ب  وصق���ل  الطلب���ة،  نف���وس 

الطابية الفنية.

“الملكية للشرطة” تكرم منتسباتها

احتفالية موسيقية “في حب الملك والوطن”

القضيبية - مجلس النواب

بمجل���س  العام���ة  األمان���ة  أقام���ت 
الن���واب أمس حفل تخري���ج للباحثين 
القانونيي���ن المس���تجدين ف���ي األمانة 
العام���ة لمجل���س الن���واب وذلك تحت 
رعاية رئيس مجلس النواب المستشار 
أحم���د  الم���ا، وبحض���ور  األمين العام 
لمجلس النواب المستشار راشد محمد 
بونجم���ة ورئي���س هيئة المستش���ارين 

القانونيين صالح الغثيث.
ب���إدارة  الموظفي���ن  تكري���م  ويأت���ي 
اجتيازه���م  بع���د  القانوني���ة  الش���ئون 
م���دى  عل���ى  امت���د  تدريب���ي  برنام���ج 
الباحثي���ن  تأهي���ل  ت���م  إذ  ش���هرين، 
القانونيي���ن على آلي���ات  تقديم الدعم 
القانون���ي للن���واب وإلدارات المجل���س 

المختلفة.

تخريج الباحثين القانونيين بـ “أمانة النواب”

الشيخة رنا بنت عبدالرحمنأحمد الزايد

تحقيق نتائج مشرفة في المسابقة المهمة
للكتاب ال��ع��رب��ي”  ال���ق���راءة  “ت���ح���دي  م��ع��رض  ي��ف��ت��ت��ح  ال��ن��ع��ي��م��ي 

افتت���ح وزي���ر التربية والتعليم ماجد النعيمي معرض “تح���دي القراءة العربي” للكتاب، 
وال���ذي تنظم���ه الوزارة بصالتها بمدينة عيس���ى، في إطار اس���تعداداتها للمش���اركة في 

مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الرابعة.

وأك���د النعيم���ي أن تنظيم ه���ذا المعرض يأتي 
ضم���ن جه���ود ال���وزارة الهادف���ة إل���ى مواصلة 
تحقي���ق النتائج المش���رفة في هذه المس���ابقة 
العربي���ة المهم���ة، التي جاءت بمب���ادرة كريمة 
رئي���س  اإلم���ارات،  دول���ة  رئي���س  نائ���ب  م���ن 
مجل���س ال���وزراء حاك���م دبي صاحب الس���مو 
الش���يخ محم���د ب���ن راش���د آل مكت���وم؛ بهدف 
تش���جيع الطلبة في جميع الدول العربية على 
االهتمام بالقراءة والبحث واالطاع، مش���يًرا 
إلى حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في 
مث���ل هذه المب���ادرات والمش���روعات التربوية 
والتعليمية الرائدة على المس���تويين اإلقليمي 

والدولي.
وأض���اف أن ال���وزارة تس���عى إل���ى زي���ادة عدد 

المش���اركين في المس���ابقة من طلبة المدارس 
الحكومية والخاصة، بعد أن أسهمت جهودها 
خال الدورات الس���ابقة في ارتفاع عدد طلبة 
البحري���ن المش���اركين إل���ى أكث���ر م���ن 50 ألف 
طالب وطالبة، نجح منهم 4570 طالبا وطالبة 
في استكم���ال كافة متطلبات هذه المس���ابقة، 

المتمثلة في قراءة وتلخيص 50 كتاًبا.
ويفتح المعرض أبوابه للطلبة وأولياء أمورهم 
وعم���وم الزوار، بصالة الوزارة بمدينة عيس���ى 
في الفترة 7-4 ديسمبر الجاري، على فترتين، 
م���ن الثامن���ة صباًح���ا وحت���ى الثاني���ة ظه���ًرا، 
ومن الرابعة حتى الس���ابعة مس���اًء، بمش���اركة 
دور نش���ر محلي���ة توفر كتًب���ا مناسبة لمختلف 
األعم���ار، إضافًة إلى مش���اركة إدارة المكتبات 

العام���ة ومراكز الوزارة لمص���ادر المعرفة بعدد 
من الورش واألنشطة المشجعة على القراءة، 
إضافة إل���ى ركن لألعمال الفنية، وآخر لعرض 

ممارس���ات الم���دارس لربط الق���راءة بالتمكين 
الرقم���ي، وستنظم ال���وزارة زي���ارات صباحية 

يستفيد منها اآلالف من طلبة المدارس.

وزير التربية والتعليم يفتتح معرض تحدي القراءة العربي للكتاب

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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Û  ال نريد أن يكون مجلس 2018 نسخة مكررة من المجلس السابق
عل���ى مس���تويات األداء والرقابة والتش���ريع واإلنصات لمطالب 
المواطنين. فبعد أربع سنوات عجاف من األداء الهزيل، وتمرير 
المش���اريع الكاوية للمواطن، وعقد لجان التحقيق الهشة، ينظر 
للمجل���س الجدي���د بأن يكون ناطقا ش���عبيا خالص���ا، وأداة جلد، 
ومحاسب���ة، وحفاظ عل���ى الحقوق والمكتس���بات، وليس مجرد 

قناة يتسابق أعضاؤها من خالها للتقرب إلى الدولة.
Û  ويتس���ابق بع���ض األعض���اء الج���دد وف���ي وقت مبكر بتس���جيل

حضور تنافس���ي على مس���تويات الصحافة وش���بكات التواصل 
االجتماع���ي والتلفزي���ون واإلذاع���ة، ينظ���ر إليه بأن���ه أداة ثبات 

ق. ز وتفوُّ أقدام على األرض وتميُّ
Û  ،وال يه���م النظ���ر به���ذه المس���اعي بق���در النواي���ا الجاثم���ة خلفها

وبأجندات العمل المرتقب���ة، والتي ستحدد الصالح من الطالح، 
والغث من السمين، ومن سيبقى باإلرادة الشعبية ألربع سنوات 

أخرى، ومن سيخرج من الباب الموارب با ترحيب من أحد.
Û  ينظ���ر لألعض���اء الج���دد والذي���ن تهافت أبن���اء البل���د للتصويت

له���م بي���وم االنتخاب ب���أن يكونوا أه���ا لهذه الثق���ة، وأها لهذه 
األمان���ة، وأن يدرك���وا جيدا قيمة القس���م ال���ذي سيؤدونه ألداء 
مهامهم المقبلة بفترة عصيبة تعصف بربوع البلد على مستوى 
االقتص���اد تحديدا، وال���ذي يمثل أولوية للمواط���ن، أكثر من أي 

شأن آخر.
Û  بالمقابل، ينظر للمواطن وللمجالس العائلية والثقافية وللكتاب

والمغردين وغيرهم بأن يكونوا أداة رقابة ش���عبية على النواب 
الج���دد، وبوصل���ة تحدد مس���ار عملهم، إلى أين تتج���ه؟ ولماذا؟ 

وكيف؟ وبمسؤولية ال تقبل جسامة عنهم.

البرلمان 
الذي نريد

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مي بنت محمد تقدم البحرين نموذجا للتنوع الثقافي
ال��م��دن م���ام���ح  ت��ش��ك��ي��ل  ف���ي  م��ه��م��ا  دورا  ي��ل��ع��ب  ال���ت���اري���خ 

ش���اركت رئيس���ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أمس 
األول متحدثا رئيس���ا في جلس���ة نقاش���ية ع���ن الثقافة والتنوع، وذل���ك بمركز بومبيدو 

في باريس.

وتحدث���ت الش���يخة م���ي ف���ي مداخلته���ا 
القط���اع األهل���ي  ع���ن أهمي���ة مؤسس���ات 
ف���ي تعزيز المش���اريع الثقافية للمدن ذات 
القيم���ة التاريخي���ة، ف���ي إش���ارٍة إلى عمل 
مرك���ز الش���يخ إبراهيم للثقاف���ة والبحوث 
وجهوده في إبراز تاريخ المحرق وتوثيق 
المنجزات الثقافية واألدبية للش���خصيات 

الثقافية البحرينية.
ث���م تطرق���ت ل���دور الثقاف���ة ف���ي تأصي���ل 
هوي���ة المدن والمجتمعات، إذ استعرضت 
مقوم���ات مدينة المنامة التي تعد نموذًجا 
ممي���ًزا يعك���س فك���رة التعاي���ش ف���ي ظل 
كم���ا  والثقاف���ي.  الديموغراف���ي  التن���وع 
أش���ارت للدور المه���م الذي يلعب���ه التاريخ 

في تش���كيل مامح المدن؛ لتكون على ما 
هي عليه في وقتنا الحالي.

وك���ان النق���اش قد انطل���ق بكلم���ة قدمتها 
للجه���ة  المش���ارك  والرئي���س  المؤس���س 
المنظمة “Thinkers and Doers” أماندين 
البوتر، والتي أدارت الجلس���ات الحوارية 
مستش���ار  وه���م:  المتحدثي���ن،  بمش���اركة 
جال���ة مل���ك المغ���رب الرئي���س المؤس���س 
لجمعية الصويرة موغادور أندري أزوالي، 
المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف منال 
عطاي���ا، والخبيرة ف���ي الش���ؤون الثقافية 
ال���زوار بمرك���ز بومبي���دو  مدي���رة ش���ؤون 
كاثرين غيلو، بحضور ش���خصيات ثقافية 

من دول عدة.

وتناولت الجلس���ة النقاشية 3 مدن عربية 
)المنام���ة والمحرق، الصويرة في المغرب، 
والش���ارقة(، كش���واهد تثبت قدرة الثقافة 
على إحداث فارٍق حض���اري على البلدان، 
كم���ا ت���م تس���ليط الض���وء عل���ى التأثيرات 

العام���ة للثقاف���ة، والتغيي���رات اإليجابي���ة 
عل���ى  الثقاف���ي  التن���وع  يحدثه���ا  الت���ي 
اإلنس���ان والمك���ان، وم���ا يمك���ن أن تصنعه 
الثقافة على مس���توى الحراك االجتماعي 

واإلنساني.

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار شاركت متحدثا رئيسا في الجلسة

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار



مخاض توليد هرم قيادة مجلس النواب 
رئاس���ة  عل���ى  متنافس���ين   4 ع���ن  أسف���ر 
البرلمان، وهم رئيس جلسة السن النائب 
يوس���ف زينل، والنائب عادل العس���ومي، 
والنائب عيسى الكوهجي والنائبة فوزية 
زينل.وأكدت مصادر “البالد” أن رئيس جلسة 
الس���ن يوس���ف زين���ل يحظى باحت���رام وتقدير 
باألوس���اط الحكومي���ة والبرلماني���ة والمجتمع 
الس���ياسي، من خ���الل رئاسته للجنة الش���ؤون 
القانونية والتشريعية النيابية ولجنة الشكاوى 

البرلمانية ببرلمان 2002 ومواقفه القانونية. 
وبينت أن النائب عادل العسومي يعتبر األقدم 
في تاريخ المؤسس���ة البرلماني���ة، وله حضوره 
الوازن، ويتولى مراكز برلمانية متقدمة خارج 
البحرين، وأبرزها نيابة رئاسة البرلمان العربي 

وعضوية لجان برلمانية متخصصة. 

وبينت أن النائب عيس���ى الكوهجي تخلى عن 
طموحه الترش���ح لمركز النائب الثاني للرئاسة، 
واتجه���ت بوصلت���ه لرئاس���ة البرلمان، مس���تندا 
ف���ي ذل���ك لخبرت���ه النيابي���ة، خصوص���ا عندما 
ت���رأس لجن���ة الش���ؤون المالي���ة واالقتصادي���ة 
ومّرر مش���روع قانون الميزاني���ة العامة للدولة 

ببرلمان 2014 وغيرها من الملفات. 
أم���ا بالنس���بة للنائب���ة فوزي���ة زين���ل فتحدث���ت 
المص���ادر عن تس���رب بعض األص���وات النيابية 
الداعم���ة لها لمصلحة منافس���يها، وذلك بعد أن 
تبي���ن عدم وجود دع���م مطلق لتوليه���ا مقاليد 
إلرادة  مت���روك  الق���رار  وأن  البرلم���ان،  رئاس���ة 

األعضاء المنتخبين األربعين. 
للخب���رة  تفتق���ر  زين���ل  أن  المص���ادر  وقال���ت 
البرلماني���ة الالزم���ة، والت���ي تختل���ف اختالف���ا 
تام���ا ع���ن الس���مات اإلداري���ة الت���ي تتمت���ع به���ا 

بالمواق���ع الوظيفية التي ش���غلتها قبل النيابة. 

وحاول���ت “البالد” االتصال بالنائبة فوزية زينل 

ولكن تع���ذر ردها على االتصاالت طوال األيام 

الماضية.

نائبا الرئاسة

أما فيم���ا يتعلق بمرك���ز النائ���ب األول لرئاسة 
الترش���يحات  البرلم���ان فق���د رس���ت بورص���ة 
عل���ى 4 أسم���اء هم: النائ���ب عبدالنبي سلمان، 

والنائب أحمد السلوم، والنائب علي اسحاقي 

باالضاف���ة للنائ���ب غ���ازي آل رحمة. أم���ا فيما 

يتعل���ق بمركز النائب الثاني للرئاسة فما زالت 

محصورة بين النائب محمد السيسي والنائب 

عب���دهللا الدوسري. ومن المتوقع حس���م ملف 

المراكز المتقدمة بقيادة البرلمان قبيل انعقاد 

ي���وم  والمق���ررة  للمجل���س،  األول���ى  الجلس���ة 

األربعاء المقبل الموافق 12 ديسمبر 2018.

مخاض توليد هرم البرلمان... وضع  4 متنافسين
للرئاسة يترشحون  وف��وزي��ة  وال��ك��وه��ج��ي  وال��ع��س��وم��ي  زي��ن��ل   :”^“ م��ص��ادر 

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

أق���اَم المجلس األعلى للقض���اء احتفاالاً 
مبَن���ى  ف���ي  البحرينّي���ة،  الم���رأة  بي���وم 
األمان���ِة العامة بالمنطق���ة الدبلوماسّية 
التميي���ز،  محكم���ة  رئي���س  بحض���ور 
نائ���ب رئي���س المجلس األعل���ى للقضاء 
المستش���ار عبدهللا البوعينين، والنائب 
الع���ام عل���ي البوعيني���ن واألمي���ن العام 
للمجلس األعلى للقض���اء القاضي علي  
الكعب���ي. وأش���اد عب���دهللا  البوعيني���ن  
ب���دور الم���رأة البحريني���ة الت���ي أثبت���ت 

المج���االت  ف���ي  وتميزه���ا  جدارته���ا 
���ا جه���ود جمي���ع عض���وات  ناً كاف���ة، ُمثمِّ
الس���لطة القضائي���ة وموظف���ات األمانة 
للقض���اء  األعل���ى  للمجل���س  العام���ة 
ف���ي  القضائي���ة  بالمنظوم���ة  للنه���وض 
���ا إل���ى دوِره���ن  مملك���ة البحري���ن، الفتاً
الب���ارز في تحقي���ق أس���س العدالة بكلِّ 
حي���اٍد ونزاهٍة. وج���رى تكريم عضوات 
الّس���لطة القضائي���ة وموظف���ات األمانة 

العامة بالمجلس األعلى للقضاء.

المنامة - مجلس الشورى

أقام���ت األمان���ة العام���ة لمجل���س الش���ورى 
دورة تدريبي���ة لع���دد من منتس���بيها، حول 
“أصول التحقيق في البالغات والمخالفات 
وتوقي���ع  التظل���م  وش���روط  اإلداري���ة 

الجزاءات التأديبية”.
تضمن���ت ال���دورة التدريبي���ة الت���ي قدمه���ا 
مستش���ار وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
م���ن  ا  ع���دداً  ، دروي���ش،  أحم���د  واألوق���اف 
المحاور األساسية في عملية التحقيق في 
البالغات والمخالف���ات اإلدارية، والجوانب 

توقي���ع  عن���د  اتباعه���ا  الواج���ب  المهم���ة 
الج���زاءات التأديبي���ة، إل���ى جانب ش���روط 

التظلم من الجزاءات.
المح���اور  كم���ا اش���تملت  عل���ى ع���دٍد م���ن 
المتعلقة بتعريف النظام التأديبي للوظيفة 
اإلداري���ة،  المس���ؤولية  وماهي���ة  العام���ة، 
العام���ة  الوظيف���ة  ف���ي  التأدي���ب  وأهمي���ة 
وأهداف���ه، إضاف���ة إل���ى األس���اس القانوني 
لس���لطة العقاب التأديبي، وأركان المخالفة 

التأديبية.

دورة لموظفي “الشورى” تكريم عضوات وموظفات قضائيات

المنامة - مجلس أمانة العاصمة

المحرق - المنبر اإلسالمي

تقدمت جمعية المنبر الوطني اإلس���امي بالتهنئة إلى سمو رئيس الوزراء وجميع 
ال���وزراء في الحكوم���ة الجديدة، متمنية لهم التوفيق والس���داد في خدمة الوطن 

والمواطن.

تبن���ي  ض���رورة  إل���ى  تطلعه���ا  وأك���دت 
الحكوم���ة المش���ّكلة لس���ياسات جدي���دة 
كاه���ل  ع���ن  المعيش���ية  األعب���اء  ترف���ع 
المواطنين وتحد من سياسات التقش���ف 
ف���ي  وطموحاته���م  تطلعاته���م  وتحق���ق 
تحقي���ق حي���اة معيش���ية كريم���ة وتوفير 
متمي���زة  وتعليمي���ة  صحي���ة  خدم���ات 
وتحقي���ق تنمية ش���املة ومس���تدامة من 
خ���الل خط���ط واستراتيجي���ات واضحة 
ومح���ددة. وطالب���ت الجمعي���ة بض���رورة 
تحقيق حي���اة أفضل لجمي���ع المواطنين 

م���ن عي���ش وحري���ة وعدال���ة اجتماعي���ة 
واستقرار أمنى ومستقبل واعد للبحرين 
حديث���ة  دول���ة  ف���ي  المقبل���ة  واألجي���ال 
متطورة. وأكدت ضرورة االهتمام الجاد 
بالتنمي���ة البش���رية فى ش���تى المجاالت، 
العلم���ي  والبح���ث  التعلي���م  وأهمه���ا 
ومنظوم���ة الصح���ة والثقاف���ة، والتوصل 
إل���ى حل���ول جذري���ة ونهائي���ة للمعوقات 
مؤسس���ي  وإص���الح  للتنمي���ة،  المزمن���ة 
ُيحق���ق  للدول���ة  اإلداري  للجه���از  ش���امل 
الكفاءة في األداء ويقضي على الفساد.

“المنبر” للحكومة الجديدة: 
بالتوفيق والسداد

والتخطي���ط  البلدي���ات  االش���غال وش���ئون  وزي���ر  حض���ر  
العمران���ي  عص���ام خل���ف المراسم القانونية لتأدية القس���م 
من قبل رئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة في دورته 
الثاني���ة، وذلك في الجلس���ة األولى الت���ي عقدها المجلس 

في قاعة االجتماعات.
وأوض���ح أن” ال���وزارة ماضي���ة قدم���ا ف���ي تس���خير كاف���ة 
اإلمكاني���ات الداعم���ة لعم���ل مجل���س امان���ة العاصمة التي 
والتطوي���ر،  البن���اء  عملي���ة  ف���ي  أساس���ي  ش���ريك  تعتب���ر 
وساهم���ت في اثراء مس���يرة العمل البل���دي”.  وأكد رئيس 
مجل���س امان���ة العاصمة صالح  ط���رادة  أن أعضاء األمانة 
سيس���عون لمواصلة اعم���ال الس���نوات الماضية، ويضعون 
خطط واه���داف لتحقيق عملية البن���اء والتنمية للعاصمة 

كواجه���ة سياحية واقتصادية للمملك���ة.  من جهتها، قالت 
مدير امانة العاصمة  ش���وقية حميدان أن” امانة العاصمة 
ستجعل العمل البلدي في المملكة يكون على مستوى كبير 

من العطاء للمواطنين، مؤكدة مبدأ الشراكة الحقيقة بين 
الجه���از التنفيذي وامان���ة العاصمة من اجل رفع مس���توى 

الخدمات والمشروعات في العاصمة”.

الوزير متوسطا أعضاء مجلس أمانة العاصمة

أع����ض����اء ال��م��ج��ل��س ي�������ؤدون ال���ق���س���م أم������ام وزي������ر ال��ب��ل��دي��ات
جعل العاصمة واجهة سياحية واقتصادية

        إنفوجرافیک: 

محمد خلیل

  تضاعف مخزون النفایات الخطرة فی البحرین 

التخلص 
من النفایات:

 1600
طن عبر الحرق.

5100
طن أرسل للمدافن.

 692 
طنا عبر المعالجۀ.

النفایات بالعام 
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و848 ألف طن

النفایات بالعام
 2017:  23 ملیونا

 و759 ألف طن

النفایات توزعت 
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راشد الغائب

سيدعلي المحافظة

يوسف زينل

محمد بوحمود

فوزية زينلعيسى الكوهجيعادل العسومي

هن���أ عض���و مجل���س بل���دي المنطق���ة الش���مالية محمد يوس���ف الظاع���ن رئيس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليف���ة، وولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة بالثقة الملكية الس���امية في تعيين 
ال���وزارة الجدي���دة، مؤك���دًا أن التعيي���ن الجدي���د يؤك���د عل���ى اس���تمرار العمل 

والتنمية في المملكة.

ح���رص  يؤك���د  التعيي���ن  إن  وق���ال 
واض���ح  بش���كل  الرش���يدة  القي���ادة 
اختي���ار عنص���ر الكف���اءة والخب���رة، 
وإن التعيين يبين كفاءة وإخالص 
وجهوده���ا  الرش���يدة  الحكوم���ة 
المخلص���ة والمتواصل���ة في خدمة 

الوطن الغالي.
التوفي���ق  دوام  الظاع���ن  وتمن���ى 
والنجاح للحكوم���ة وأن يعينها هللا 
أداء المس���ؤولية الوطني���ة وخدمة 

الوطن والمواطنين.

الظاعن: وزراء أكفاء ومخلصون
محرر الشؤون المحلية

يوسف الظاعن

رأى النائ���ب محمد بوحمود أن تضاع���ف مخزون النفايات الخطرة في مملكة البحرين 
يع���ود إلى االزدي���اد المضطرد لعدد األنش���طة الصناعية والطبية المنتج���ة لهذا النوع 
م���ن النفاي���ات، في ظل االقتصار على ش���ركة واحدة مكلفة بالتعام���ل مع هذا الحجم 

من النفايات.

وأش���ار عب���ر “الب���الد” إل���ى أن تج���اوز هذه 
للش���ركة  االستيعابي���ة  للطاق���ة  النفاي���ات 
المكلفة بالتعامل معها من ش���أنه أن يؤدي 
إل���ى تكدسه���ا ومس���اهمتها ف���ي اإلض���رار 

بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إل���ى دور مجلس النواب والمجالس 

البلدية في التنس���يق والتع���اون فيما بينها 
لدراس���ة الس���بل الت���ي م���ن ش���أنها تقليص 
حج���م هذه النفايات واالستف���ادة منها من 
خ���الل إع���ادة تدويره���ا بدال م���ن التخلص 
منه���ا عبر الدفن أو الحرق وغيرها، وزيادة 

عدد الشركات العاملة في هذا المجال.

بوحمود ل� “^”: لزيادة عدد الشركات المكلفة بالتعامل معها

كثرة المصانع رفعت مخزون النفايات الخطرة

6 مترشحين لمركزي 
النائب األول والثاني

مروحة لقاءات واتصاالت 
بّددت حسم موضوع الرئاسة

رئيس جلسة السن زينل يحظى 
باحترام األوساط المختلفة

العسومي األقدم بالمؤسسة 
البرلمانية وحضوره وازن



تأييد السجن 10 سنوات آلسيوي بقضية مخدرات
ال���م���ح���ك���م���ة ق����ض����ت ب���ح���ب���س آخ������ري������ن ل�����م�����دة س��ن��ة

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية استئنافات أربعة متهمين آسيويين محكوم 
على أحدهم بالس���جن لمدة 10 س���نوات وبتغريمه مبل���غ 5000 دينار، وبحبس اآلخرين 
لمدة سنة واحدة وغرامه بمبلغ 1000 دينار، مع األمر بإبعادهم جميعا نهائيا عن البالد 
بع���د تنفي���ذ العقوبة، وأي���دت العقوبات المذك���ورة بحق كل منهم؛ وذل���ك إلدانتهم ببيع 
وتعاط���ي الم���واد المخدرة، فيم���ا أعفت محكم���ة أول درجة أحد المتعاطي���ن من تهمة 

البيع إلرشاده عن مصدر حصوله على المخدرات.

وكان���ت النياب���ة العام���ة أحال���ت المتهمي���ن 
األربع���ة للمحاكم���ة بع���د أن أسن���دت إليهم 
تهم���ة أنهم ف���ي غضون الع���ام 2017، أوال: 
بقص���د  باع���ا  والثان���ي:  األول  المتهم���ون 
اإلتجار مادة الماريجوانا المخدرة في غير 

األحوال المرخص بها قانونا.
ثاني���ا: المتهم���ون جميع���ا: ح���ازوا وأحرزوا 
بقصد التعاطي مادة الماريجوانا المخدرة 

في غير األحوال المصرح بها قانونا.
وتتمث���ل وقائ���ع الدعوى ف���ي أن معلومات 

ب���إدارة  عري���ف  لنائ���ب  وردت  ق���د  كان���ت 
أح���د  أن  مفاده���ا  المخ���درات،  مكافح���ة 
األش���خاص من الجنس���ية اآلسيوية يحوز 
ويح���رز المواد المخدرة بقص���د البيع، وأنه 
بالتح���ري عن���ه بأمر من م���ازم أول لم يتم 
التوص���ل السمه الثاثي أو مقر سكنه وكل 

ما تم التوصل له هو اسمه األول فقط.
ولذل���ك فق���د ت���م اإلع���داد لكمي���ن لضبط���ه 
متلبس���ا، وت���م االتفاق بين المصدر الس���ري 
والمته���م الثاني على ش���راء كمية من مادة 

الماريجوان���ا بمبل���غ 100 دين���ار، وبعد تمام 
العملي���ة تمت ماحقة المتهمين من الثاني 

وحتى الرابع حتى تم القبض عليهم.
لك���ن المته���م الثان���ي أنكر تهم���ة البيع وأقر 
بالتعاط���ي فق���ط، وأوضح ألفراد الش���رطة 
أنه اشترى المادة المخدرة بقصد تعاطيها، 

ولكن���ه تعاون مع رجال األمن في اإلرش���اد 
ع���ن المص���در ال���ذي يش���تري من���ه الم���واد 

المخدرة، وهو المتهم األول.
فت���م االتف���اق م���ع المته���م الثان���ي إلع���داد 
كمين لضبط المتهم األول متلبس���ا بجرمه، 
فاتص���ل ب���ه تح���ت مس���مع وإش���راف م���ن 
ش���رطة اإلدارة، واتف���ق مع���ه عل���ى ش���راء 
كمية من المواد المخدرة بمبلغ 400 دينار.
وفي الزمان والمك���ان المتفق عليهما وبعد 
تمام عملية االستام والتس���ليم تم القبض 
خ���ال  أق���ر  وال���ذي  األول،  المته���م  عل���ى 
التحقي���ق مع���ه بمعرفة النياب���ة العامة، أنه 
بن���اء على اتصال المته���م الثاني له وطلبه 
للمواد المخدرة تمك���ن من الحصول عليها 
من أحد أصدقائه، وفي يوم الواقعة انتظر 
حضور المتهم الثاني لتسليمه المادة، وبعد 
ذل���ك ع���اد إل���ى مس���كنه، إال أنه ت���م القبض 

عليه من جانب أفراد الشرطة.

طعنت النيابة العامة على حكم براءة ش���اب تتهمه بوضع جس���م محاك ألش���كال المتفجرات في منطقة سترة واديان؛ لفساد 
حكم محكمة أول درجة في االس���تدالل والخطأ في تطبيق القانون، إال أن محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى، انتهت 
إل���ى قب���ول اس���تئناف النيابة العامة ش���كال، وفي موضوع���ه برفضه، وحكمت غيابي���ا بتأييد الحكم بب���راءة المتهم وبمصادرة 
المضبوط���ات؛ ألن األدل���ة المقدم���ة ضده قاص���رة إلدانته والنيل من أص���ل براءته، خصوصا أن الواقعة ت���م تقديم أكثر من 4 

متهمين فيها ولم يتم إحالتها للمحكمة وصدر فيها سابقا أمر من النيابة العامة بأال وجه إلقامة الدعوى.

وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د أحال���ت المته���م 
للمحاكم���ة على اعتبار أنه بتاريخ 14 نوفمبر 
بمك���ان  مجهول���ون  وآخ���رون  وض���ع   ،2015
ع���ام هيك���ا محاكي���ا ألش���كال المتفج���رات 

والمفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي.
وتش���ير تفاصيل الواقعة المتهم فيها الشاب 
إل���ى أن م���ازم أول ك���ان قد ش���هد بتاريخ 9 
فبراي���ر 2016 بتحقيق���ات النياب���ة العامة أنه 
بتاري���خ 14 نوفمبر 2015، وردت إليه رسالة 
مفاده���ا قي���ام حوال���ي 50 ش���خصا بالتجمهر 
ورم���ي “المولوت���وف” عل���ى رج���ال الش���رطة 

ف���ي منطقة ست���رة واديان مجم���ع 608 على 
شارع رقم 1، وتم التعامل معهم، فيما وضع 

المتجمهرون جسما غريبا على الشارع.
وعلي���ه انتق���ل إل���ى الموق���ع وحض���ر فري���ق 
التدخ���ل الس���ريع، إذ تمكنوا م���ن التعامل مع 
الجس���م، إذ تبين أنه جس���م وهم���ي ولم يتم 
التوص���ل إل���ى هوي���ة الجن���اة حت���ى تاري���خ 

التحقيق.
 11 بتاري���خ  آخ���ر  أول  م���ازم  ش���هد  فيم���ا 
أبري���ل 2018 بمضم���ون ما ش���هد به الش���اهد 
األول، لكنه أوضح أن���ه بعد إجرائه تحريات 

تكميلية مكثفة باالستعانة بمصادره السرية، 
تمك���ن م���ن التوصل إلى أن المتهم وش���خصا 

آخر وآخرين مجهولين ارتكبوا الواقعة.
وثب���ت م���ن تقري���ر مختب���ر البح���ث الجنائي 
ه���و  المته���م  أن   2018 م���ارس   27 الم���ؤرخ 
مص���در الخاي���ا البش���رية المرفوعة من على 
ل���ف عل���ى أنب���وب برتقال���ي  ش���ريط الص���ق 
الل���ون وش���ريطين الصقي���ن أسودي���ن اللون، 
وكذل���ك أحد مصادر خليط الخايا البش���رية 
المرفوعة من على ش���ريط أبي���ض اللون لف 

على سلك كهربائي.

وقال���ت محكم���ة أول درج���ة ف���ي حيثي���ات 
حكمها إن���ه لما كان ذلك، وباستعراض وقائع 
الدعوى وظروفها ومابساتها، فإنها ترى أن 
االتهام ِقب���ل المتهم أحيط بظال كثيفة من 
الش���كوك والري���ب؛ ذلك أن الواقع���ة ارتكبت 
تتوص���ل  ول���م   ،2015 نوفمب���ر   14 بتاري���خ 
التحري���ات إل���ى مرتكبه���ا، والنياب���ة العام���ة 
ق���ررت في األوراق بأال وجه إلقامة الدعوى؛ 
لعدم معرف���ة الفاعل، ثم قدم مازم محضرا 
بالتحريات مؤرخا بتاريخ 29 ديسمبر 2016 
أورد في���ه أن مرتكبي الواقعة هم 3 متهمين 
آخري���ن من غير المته���م الحال���ي، وإذ سئلوا 
بتحقيق���ات النيابة فأنكروا التهم المنس���وبة 
إليه���م والنيابة العامة قررت بأال وجه إلقامة 

الدعوى.
وأضاف���ت أن���ه ورد محض���ر تحري���ات ثان���ي 
)تكمل���ي( من إدارة المباح���ث الجنائية محرر 
بمعرف���ة مازم أول آخر مؤرخ 8 يناير 2018 

يفيد بأن تحرياته دلت على اش���تراك المتهم 
وش���خص ثان بالواقع���ة، وبالتحقي���ق معهما 
بمعرف���ة النيابة العامة أنكرا ما نس���ب إليهما 
م���ن اته���ام، حت���ى ورد تقرير مختب���ر البحث 
الجنائ���ي م���ؤرخ 27 م���ارس 2018، يفيد بأن 
المتهم هو مصدر الخايا البشرية المرفوعة 

والمذكورة مسبقا.
وتابع���ت بأن���ه وعلى إث���ر ذل���ك التناقض في 
محض���ري تحري���ات ضابطي الواقعة بش���أن 
المتح���رى بأنهم���ا اعتم���دا عل���ى مصادرهم���ا 
السرية الموثوقة في كا المحضرين، يشكك 
المحكم���ة في جدي���ة تلك التحري���ات، وترى 
المحكم���ة أن التحريات غي���ر جدية وجديرة 
بطرحه���ا جانبا وع���دم التعوي���ل عليها وعلى 
ش���هادة من أجراها، والمحكمة إلى هذا الحد 
ال تطمئ���ن لجدية التحريات وال لش���هادة من 
أجراه���ا وال تطمئن كذلك إل���ى تقرير مختبر 
البح���ث الجنائي كدلي���ل ك���اٍف لإلدانة، فهي 

قرين���ة ال تكف���ي وحدها إلقام���ة االتهام قبل 
المته���م وداللته���ا افتراضي���ة محض���ة؛ ألنه���ا 
تحتمل صورا ش���تى من التأويل واالحتمال، 
والش���ريط الاص���ق باعتب���اره م���ن األش���ياء 
المتداول���ة فإن وج���ود خايا بش���رية للمتهم 
علي���ه ال يكف���ى بح���د ذاته وال ي���ؤدي بطريق 
الل���زوم العقل���ي إل���ى أن المته���م ه���و مرتكب 

الجريمة.
وأش���ارت إلى أن���ه لما كان الثاب���ت أن المتهم 
عن���د سؤاله ف���ي النيابة قد اعتص���م باإلنكار، 
وت���رى معه المحكمة أنه أولى باالعتبار، فمن 
ث���م يضحى الدليل القائم في األوراق قاصرا 
ع���ن بلوغ حد الكفاية للقض���اء بإدانة المتهم 
أو الني���ل من أصل الب���راءة المفترض فيهما، 
خصوصا أن باقي األدلة التي أوردتها النيابة 
جاءت مثبت���ة للواقعة المادية محل االتهام، 
إال أنه���ا ال ت���دل بذاته���ا عل���ى أن المته���م ه���و 

مرتكب الواقعة.

المحكمة: “بصمات” المتهم ليس دليال كافيا إلدانته

ع���اق���ب���ت ال���م���ح���ك���م���ة ال���ص���غ���رى 
آسيويا  متهما  الثالثة  الجنائية 
األم��ر  م��ع  أشهر   3 لمدة  بالحبس 
ب��إب��ع��اده ن��ه��ائ��ي��ا ع���ن ال���ب���اد بعد 
باختاس  إلدانته  العقوبة؛  تنفيذ 
كمية م��ن ق��ط��ع غ��ي��ار ال��س��ي��ارات 
فيها،  يعمل  ال��ت��ي  المؤسسة  م��ن 
الغير واستولى على  وباعها على 
المحكمة  لنفسه.وذكرت  قيمتها 
به  أبلغ  الواقعة تتحصل فيما  أن 
عليها،  المجني  المؤسسة  م��دي��ر 
تمكن  ال��م��ت��ه��م  أن  ذك����ر  وال������ذي 
ق��ط��ع غيار  م��ن  م��ن س��رق��ة كمية 
للمؤسسة  ال��م��م��ل��وك��ة  ال��س��ي��ارات 
بنية  بها  يعمان  التي  الصناعية 
ت��م��ل��ك��ه��ا وب��ي��ع��ه��ا ل��ص��ال��ح��ه على 
الخارج ودون علم من  زبائن من 
ال��م��ؤس��س��ة، وأك���د ف��ي ب��اغ��ه أن��ه 
وتلقي  ال��س��رق��ة  عملية  اك��ت��ش��ف 

ال��م��ت��ه��م ات���ص���االت م���ن أص��ح��اب 
فيها  يبلغوه  خ��ارج��ي��ة  ك��راج��ات 

بفعل المتهم.
وق�����ال ش���اه���د، وه����و أح����د م��اك 
كان  المتهم  إن  ال��ك��راج��ات،  تلك 
ق���د ح��ض��ر ل���ل���ك���راج ال���خ���اص به 
“كمبريسرين”  وكان بحوزته عدد 
جديدين يقدر سعر الواحد ب� 140 
يرغب  بأنه  المتهم  وأف��اد  دينارا، 
أن��ه ول��ع��دم وج��ود  ف��ي بيعها، إال 
المجني  المؤسسة  باسم  فاتورة 

عليها رفض الشاهد الشراء.
وش���ه���د آخ�����ر ب������ذات م����ا ق�����رر ب��ه 
عدم  أن  م��ؤك��دا  السابق،  الشاهد 
وج�����ود ف���وات���ي���ر وض���م���ان دف��ع��ه 
ع��دم  وراء  ال��س��ب��ب  ه��و  لقيمتها 
شرائه وشكه باألمر، فما كان منه 

إال أن أبلغ مدير المؤسسة.

يسرق “كمبريسرين” من عمله

قض���ت محكم���ة االستئن���اف العلي���ا الجنائية 
األول���ى برف���ض معارض���ة استئنافي���ة لمدان 
آسي���وي  عام���ل  م���ن  دين���ار   1100 بس���رقة 
باإلك���راه بع���د مراقبته من���ذ خروجه من أحد 
البنوك بمنطقة مدينة عيسى واستوقفاه في 
سلماباد مدعيين أنهما من الشرطة واختلسا 

منه ذلك المبلغ.
وكان���ت أول درجة قض���ت بمعاقبة المعارض 
ومتهم آخر بالس���جن لم���دة 15 عاما، ولكنهما 
استأنف���ا هذا الحك���م وتم تخفيض���ه بحقهما 
فع���ارض  فق���ط،  سن���وات   10 الس���جن  إل���ى 
المس���تأنف هذا الحكم الغيابي الصادر بحقه 

بتاريخ 30 سبتمبر 2014.
وتتحص���ل التفاصي���ل في أن ب���اغ كان ورد 

لمركز شرطة مدينة عيسى من المجني عليه 
اآلسيوي، ذكر فيه أنه توجه إلى أحد البنوك 
بالقرب من مجمع مدنية عيس���ى في الساعة 
الواح���دة ظه���را، وعن���د خروج���ه م���ن البن���ك 
ووصول���ه إلى منطقة سلماباد قام ش���خصان 
ال يعرفهم���ا بإيقاف���ه، وأف���ادا ل���ه أنهم���ا م���ن 
الشرطة، وقاما بسحب هاتفه النقال وأنزاله 

من السيارة.
وأض���اف أنهما وضع���ا قطعة قم���اش سوداء 
اللون عل���ى وجهه وأركب���اه سيارتهما بعد أن 
قام���ا بتقيي���ده بقي���د باستيك���ي، وتحركا به 
إل���ى مكان ال يعرفه، وسرق���ا منه مبلغ 1100 
دين���ار مملوكة للمجني عليها األولى الش���ركة 

التي يعمل فيها.

المحكمة ترفض معارضة لص

استدعاء شهود بتلقي شخصين أمواال من قطر
االنتخابات على  للتأثير  دف��ع  ب��ال��دوح��ة  ال��س��اب��ق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر   

أجل���ت المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة الرابعة محاكمة المتهمين بالتخابر مع دولة أجنبية وتلقيهم أمواال من وزير الداخلية الس���ابق بالحكوم���ة القطرية المدعو عبدهللا بن خالد آل 
ثان���ي؛ به���دف التأثي���ر عل���ى االنتخاب���ات النيابية، كما ضب���ط بحوزتهما مبلغ يصل ألكثر من 12 ألف دينار لم يفصحا عنه، وادعيا أنهما نس���يا ذلك، فضال ع���ن أنهما تلقيا أمواال في 

السابق وصلت بالنسبة ألحدهما ألكثر من 170 ألف دينار خالل 10 سنوات، حتى جلسة 18 ديسمبر الجاري؛ وذلك لالستماع إلى شهود اإلثبات.

وتش���ير التفاصيل حسبما جاءت بتصريح 
للمحام���ي الع���ام للنياب���ة الكلية المستش���ار 
العام���ة  النياب���ة  أن  ف���ي  الحم���ادي  أحم���د 
كان���ت قد تلق���ت باغا م���ن إدارة المباحث 
الجنائية، مفاده أن التحريات توصلت إلى 
قي���ام ش���خصين بجم���ع وتلقي أم���وال من 
الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة 
وبالمخالف���ة ألحك���ام القان���ون، حي���ث ثبت 
تلقيهم���ا أم���واال م���ن المدع���و عب���د هللا ب���ن 
الس���ابق  الداخلي���ة  وزي���ر  ثان���ي  آل  خال���د 
ف���ي الحكوم���ة القطري���ة؛ وذل���ك من خال 
حس���اباتهما البنكي���ة أو بالت���ردد عل���ى قطر 
واست���ام األم���وال من���ه نقدا عل���ى دفعات 

كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما.
وأسف���رت التحريات كذلك إلى أن أحدهما 
تس���لم م���ن المذك���ور مبال���غ مالية للترش���ح 
ف���ي االنتخاب���ات النيابي���ة ولدع���م حملت���ه 
التحري���ات  بتكثي���ف  وأن���ه  االنتخابي���ة، 
حول صل���ة المتهمي���ن بالمس���ؤول القطري 
واألغ���راض الت���ي ألجلها يتلقي���ان األموال 
من���ه، فض���ا ع���ن الداف���ع م���ن وراء تقديم 

الدعم المالي لحملة أحدهما االنتخابية.
وكش���فت أيض���ا أن الغ���رض م���ن تلقي تلك 
األم���وال ه���و استخدامه���ا ف���ي أم���ور م���ن 
ش���أنها اإلضرار بمصالح الب���اد، ومن بينها 
التدخ���ل في الش���أن الداخل���ي بالتأثير في 
عمل المؤسس���ات التش���ريعية بالمملكة من 
خ���ال العم���ل ف���ي المجل���س النياب���ي على 
نحو يخ���دم التوجهات واألهداف القطرية 

المناوئة لمملكة البحرين.
وعل���ى إثر تلك التحريات أص���درت النيابة 
العام���ة إذن���ا للش���رطة بمراقب���ة وتس���جيل 
المحادثات الهاتفي���ة التي تجري فيما بين 
المتهمي���ن، وثب���ت منها صحة م���ا توصلت 

إليها هذه التحريات.
وبن���اء على أم���ر النيابة العامة ت���م القبض 
على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى 
عودتهم���ا م���ن دول���ة قط���ر حاملي���ن معهما 
مبال���غ نقدي���ة تج���اوزت مقداره���ا 12 أل���ف 
دين���ار بحرين���ي و5000 ري���ال قطري، دون 
أن يفصح���ا ع���ن حيازتهم���ا إياه���ا بالدائرة 
الجمركي���ة، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما 

عل���ى النياب���ة العامة رفقة م���ا يحوزانه من 
نقود ومضبوطات أخرى.

وأثناء التحقيق م���ع المتهم الثاني اعترف 
أن���ه تس���لم م���ن المدع���و عب���دهللا ب���ن خالد 
آل ثان���ي مبل���غ يص���ل إل���ى 10 آالف دينار؛ 
لغ���رض دعمه في حملته االنتخابية، وذلك 
عب���ر حس���ابه البنكي في قط���ر، وأن المتهم 
األول يقوم باستام مبالغ عبر حس���ابه في 
البحرين وأنهما يحوزان في منازلهما على 
أم���وال وش���يكات ت���م استامه���ا م���ن دولة 
قط���ر. واعت���رف المته���م األول “52 عام���ا - 
يعمل محلل مالي ف���ي بلدية المحرق” بأن 
ما نس���ب إلي���ه صحيح بش���أن تلقيه أمواال 
م���ن الوزير الس���ابق سالف الذكر عن طريق 
تحوي���ات بنكي���ة م���ن الحس���اب الخ���اص 
بمكتبه في دولة قطر إلى حسابه، وبأنه لم 
يفص���ح عن المال الذي ك���ان بحوزته أثناء 

عودته من قطر كونه نسي ذلك.
وأض���اف أن���ه تع���رف عل���ى آل ثان���ي م���ن 
خ���ال ش���قيقه، الذي كان ي���درس في قطر 
آن���ذاك، وتزوج بس���يدة قطري���ة، وتوطدت 
عاقتهما، حيث كان يرسل له 1500 دينار 
ش���هريا عل���ى حس���ابه البنك���ي ف���ي ص���ورة 

مساعدات.
ولف���ت المتهم الثاني إلى معرفته بآل ثاني 
منذ العام 1998، حيث كان يلتقي معه كل 
يوم خميس في أحد المس���اجد، واستمرت 

العاق���ة بع���د أن ص���ار وزي���را لألوقاف في 
قطر، ث���م وزيرا للش���ؤون الداخلية ووزيرا 
للداخلي���ة، مش���يرا إل���ى أنه ك���ان يعمل في 
قط���ر لس���نوات واستقر فيها لفت���رة ثم عاد 

للبحرين.
وأوض���ح أن���ه يتس���لم راتبا ش���هريا مقداره 
1500 دين���ار م���ن عب���دهللا آل ثان���ي من���ذ 
الع���ام 2008، مقاب���ل عمله مع���ه كمرافق له 
ف���ي سفراته، وقد توق���ف آل ثاني عن دفع 
الرات���ب منذ سنة بع���د األزمة التي حصلت 
بين البلدين، مشيرا إلى أنه هو اآلخر نسي 
اإلفص���اح ع���ن 2000 دينار كان���ت بحوزته 
ح���ال وصول���ه م���ن قط���ر، ونف���ى أن يكون 
المبل���غ مقاب���ل دعم لحملت���ه االنتخابية، إال 
أن���ه تس���لم مبل���غ 10 آالف دين���ار لتركي���ب 

عوازل لألمطار.
المتهمي���ن  العام���ة  النياب���ة  أحال���ت  وق���د 

للمحكمة على اعتبار أنهما ارتكبا اآلتي:
أوال: في غضون العام 2018:

المتهم األول:
أ - سع���ى وتخاب���ر ل���دى دول���ة أجنبية ولمن 
يعم���ل لمصلحته���ا بقص���د اإلض���رار بمرك���ز 
الباد الس���ياسي وبمصالحه���ا القومية بأن 
سع���ى وتخاب���ر مع دولة قط���ر ومع عبدهللا 
ب���ن خالد آل ثاني وال���ذي يعمل لمصلحتها، 
واتح���دت إرادت���ه مع���ه عل���ى أن يترش���ح 
للمجل���س النيابي في المملك���ة بدعم مالي 

م���ن دول���ة قط���ر وأن يقوم من خ���ال ذلك 
الترش���ح وعن���د اكتس���اب صف���ة عضوي���ة 
توجهاته���ا  بتنفي���ذ  النياب���ي،  المجل���س 
ومنهجه���ا ومخططاته���ا المناهض���ة لنظ���ام 

الحكم في المملكة.
ب - طل���ب وقب���ل لنفس���ه عطي���ة م���ن دولة 
أجنبي���ة ومم���ن يعم���ل لمصلحته���ا بقص���د 
ارتكاب عمل ض���ار بمصلحة قومية للباد، 
ب���أن طلب وقبل لنفس���ه مبال���غ مالية يصل 
مقداره���ا 10 آالف دين���ار م���ن دول���ة قط���ر 
وم���ن عب���دهللا خال���د آل ثان���ي ال���ذي يعمل 
ف���ي  ترش���حه  مقاب���ل  وذل���ك  لمصلحته���ا، 
المجل���س النيابي في المملك���ة والعمل من 
خاله عل���ى تنفيذ مخططات ه���ذه الدولة 
ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم 

في الباد واإلضرار به.
الجرائ���م  بارتك���اب  عل���م  الثان���ي:  المته���م 
المبينة بالبند أوال ولم يبلغ أمرها للسلطات 

العامة.
ثاني���ا: ف���ي الفت���رة م���ا بي���ن 2013 – 2018 

بداخل مملكة البحرين وخارجها:
المتهمان األول والثاني:

دون  وقبوله���ا  األم���وال  بجم���ع  قام���ا   -  1
الحصول عل���ى ترخيص بذلك من الجهات 
ب���أن  القان���ون  ألحك���ام  خاف���ا  المختص���ة 
تس���لما أم���واال نقدية م���ن خ���ارج البحرين 
بطريق���ة التحص���ل النق���دي المباش���ر وعبر 
تحويله���ا لحس���اباتهما ف���ي البن���وك، وك���ان 
ذلك بالنس���بة لألول نقدا وعبر حس���ابه في 
بنكي���ن قطريين، بما يصل مجموع مقداره 
نق���دا  للثان���ي،  وبالنس���بة  دين���ارا،   52126
وعبر حس���ابه في بن���ك بحريني وبما يصل 
مجم���وع مق���داره 173678 دين���ارا، ولغي���ر 

األغراض العامة.
2 - ل���م يفص���ح ك���ل منهم���ا ع���ن األم���وال 
الت���ي بحوزتهم���ا إفصاح���ا صحيح���ا ح���ال 
بمط���ار  الجمركي���ة  بالدائ���رة  تواجدهم���ا 
عب���ر  دول���ة قط���ر  م���ن  قادمي���ن  البحري���ن 
الكوي���ت، عند طل���ب ضابط الجم���ارك لهما 
بذل���ك، وأخفيا مقداره���ا الصحيح وأنقصا 
من���ه بطري���ق التموي���ه وقدما بيان���ات غير 

صحيحة عنها.
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جاسم اليوسف

Û  ه���ا قد طويت آخر صفحة من صفح���ات االنتخابات النيابية والبلدية وما
حملته���ا معها من ضجيج على أش���ده بين المترش���حين وص���ل بعضها إلى 
حد التراش���ق والعنف البدني ضد بنرات المنافسين، وهو أمر شبه طبيعي 
ألسباب وجيهة، إال أن البحرينيين قالوا كلمتهم الفصل، وفزعوا لصناديق 
االقت���راع ف���ي مش���اركة قياسية دون أن تس���جل في ي���وم االنتخابات وال 
ف���ي جولة اإلع���ادة أية حالة يمكن أن تعد في خانة اإلخال باألمن وقطع 
الطريق على من اختار بمحض إرادته أن يشارك في العرس الديمقراطي.

Û  وفي الوقت الذي اختار بعض من فازوا مع أنصارهم أن يحتفلوا بطريقة
هس���تيرية بالنص���ر في الوصول إلى مقاعد المجلس���ين، فإن البعض اآلخر 
ال���ذي نجح في كس���ب ثقة ناخبيه أن يحتف���ل بطريقة هادئة للغاية ودون 
جلبة وتكش���ف الكثير من الرزانة وتنم عن الثقة في النفس؛ ألن االنتصار 
ف���ي نهاية األم���ر مردها إلرادة الش���عب وليس أم���را “نرجس���يا” او اعتدادا 

بالنفس أو تحقيقا لفرض أجندات ذاتية.
Û  البحريني���ون الذين تجش���موا العن���اء والفزعة ألكثر من م���رة في صناديق

ي���ن فيم���ن منح صوت���ه الغالي، أما ف���ي تحقيق  االقت���راع بانتظ���ار رد الدَّ
مس���تقبل مش���رق لصالح الوط���ن والمواطنين، وكلهم ش���وق أن يجدوا ما 
“دوعب���وا” ب���ه من وع���ود وأحام بلغ بعضه���ا إلى حد التن���در مكانا لها على 
أرض الواقع، وأن تفيق ضمائر المجلس في قيادة التغيير جنبا إلى جنب 

مع السلطة التنفيذية.

عنفوان
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قراءة في انتخابات 2018م )2(
م���ن متابعتن���ا وقراءتن���ا للحراك االنتخاب���ي تجلت لنا 
الكثي���ر م���ن الحقائ���ق اإليجابي���ة التي أضاف���ت رونًقا 
وإض���اءة لديمقراطي���ة البحري���ن، وسأذك���ر هنا بعض 

هذه الحقائق.
التواف���د الش���ديد إلى مراك���ز االقتراع ف���ي الجولتين 
أس���وار  الباه���ر، وسق���وط  االنتخاب���ات  نج���اح  يؤك���د 
الممانع���ة الهش���ة الت���ي ل���م تصم���د أم���ام ه���ذا التوافد 
الشعبي الجارف، ولم تنجح معه النداءات الخارجية 
والداخلي���ة لمقاطع���ة االنتخاب���ات، وه���ذا م���ا يؤك���د 
التف���اف الش���عب البحرين���ي ح���ول قيادت���ه وتأيي���ده 
المش���روع اإلصالح���ي ودعمه المس���يرة الديمقراطية 
ورغبته باختيار األفضل لتكون الهيئتين في مستوى 

الطموح الشعبي.
جرت االنتخابات بحيادية ونزاهة تامة وأثبتت قدرة 
الكف���اءات البحريني���ة الت���ي نظمتها وأدارته���ا، وتمت 
متابعته���ا م���ن قب���ل األجه���زة والمؤسس���ات األخ���رى 
اإلعالمية واألمني���ة والقضائية والحقوقية والرقابية 
والمجتمعي���ة، وباعت���راف الجمي���ع لم تش���بها ش���ائبة، 
وهذا ما ساهم في إخراجها في أبهى صورة ممكنة.

لب���ى الناخبون واجبهم االنتخاب���ي بكل حرية وبدون 
تميي���ز ول���م يذعن���وا لس���لوك الممانع���ة ول���م يخضعوا 
ألي تهدي���د أو ابت���زاز، م���ا أدى إل���ى سالس���ة العملي���ة 

االنتخابية وخلوها من أية انتهاكات.
ُينظم���وا حمالته���م  أن  الُمرش���حين  استط���اع جمي���ع 

االنتخابي���ة قبل الجولتين بك���ل أريحية، واستطاعوا 
أن يصل���وا إل���ى جمي���ع الناخبي���ن واستخدم���وا ف���ي 
ذلك الوسائ���ل اإلعالمية واإلعالني���ة المختلفة بطرح 
برامجه���م ومناقش���تها معه���م ف���ي أج���واء تنافس���ية 
شريفة وموضوعية، ما ساهم في نيلهم ثقة الناخبين 

والناخبات،
إن ف���وز 10 سي���دات ف���ي االنتخاب���ات )6 نائب���ات و4 
بلدي���ات( يؤك���د حضور المرأة القوي ف���ي االنتخابات، 
ويعك���س ثقة الناخب والناخب���ة بالمرأة البحرينية، ما 
ُيبعد حاجة المرأة إلى )الكوتا( وقدرتها على التنافس 
م���ع الرج���ل، وهذه المش���اركات النس���ائية إح���دى ثمار 

جهود المجلس األعلى للمرأة.
ن���ال الش���باب حقهم ف���ي التمثيل البلدي والتش���ريعي 
فنجح عدد من المرش���حين ما بي���ن )20 إلى 40( عاًما 
في االنتخابات، وبلغت نسبة التصويت الشبابية نحو 
50 %، ما أدى إلى تواجد عدد من الُمرشحين الشباب 
ف���ي الجول���ة الثانية ف���ي 8 دوائر نج���ح أغلبهم، وهذا 
يعك���س زيادة وع���ي الش���باب ورغبته في المس���اهمة 
ف���ي المس���يرة الديمقراطي���ة والمش���اركة ف���ي الحياة 
الس���ياسية ليك���ون ش���ريًكا ف���ي اتخ���اذ الق���رار ورسم 

مستقبل بالده.
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الشباب البحريني 
في البرلمان

إذا كانت الشريحة الكبرى من المواطنين هي شريحة الشباب، فهذا يعني 
أن وصوله���م البرلم���ان ليس صدف���ة إنما يتفق مع الوض���ع العام، حيث أكد 
الش���باب البحرين���ي بك���ل اقتدار قدرت���ه الفائقة والمؤثرة ف���ي بناء صروح 
التنمي���ة ومس���اهمته الفاعلة في التطوير واالبتك���ار واإلبداع، ووصول 15 
ش���ابا إل���ى البرلم���ان يؤك���د أن المجم���ع ينظر إليه���م على أنهم ق���وة الوطن 
ومستقبله وهم العنوان األبرز في صناعة المستقبل، فالشباب اليوم حركة 
ناضجة تدعو إلى التغيير، ومن ناحية أخرى هي حركة ناجحة ألنها تضع 
المشكلة في وضعها الطبيعي، لذلك تعد الحركات الشبابية نموذجا لكل ما 
يمي���ز مرحلة المراهقة م���ن خصائص، فمرحلة المراهقة هي مرحلة التطلع 
إلى مس���تقبل مثمر، وحركات الش���باب تتطلع إلى مستقبل مشرق للجميع، 
ومرحل���ة المراهق���ة مرحل���ة وعي بالواجب والمس���ؤولية ورف���ض الطفولة 
والعزل���ة، وحركات الش���باب ت���دل على وعي بالمس���ؤولية ورفض لالنعزال 
ف���ي ه���ذا العال���م، وال يختلف ما يهدد مرحل���ة المراهقة عم���ا يهدد حركات 
الشباب، فأخطر ما يهدد حركات الشباب هو عزلها عن غايتها بحيث يظل 
الحم���اس واالندف���اع حبيس���ا، وبذلك يتكون مجتمع سخط يضم الش���باب 

بم���ا ال يؤهله���م يوم���ا لتحمل مس���ؤولية عالمهم، وهذا هو نفس���ه ما يتهدد 
المراه���ق م���ن أن يعزل بفكره وطموحه عن مجتمع���ه الذي يريد أن يحتل 

فيه مكانا ليدرب نفسه على الرجولة التي هو البد واصل إليها.
إن اندف���اع الش���باب البحرين���ي ه���و في الواقع الش���كل الحدي���ث للحركات 
االجتماعية الناضجة، بل أعتبرها شكال جديدا للتطور ونتمنى حقيقة من 
الش���باب الذي وصل إل���ى البرلمان والمجالس البلدية التحلي بالمس���ؤولية 
والول���وج إل���ى عالم الري���ادة والتقدم والتميز، وأن يكون لهم دور أساسي 
مؤثر وفاعل ف���ي التش���ريعات والقواني���ن والتخطي���ط واالستراتيجي���ات 
والمش���اركة الفعلي���ة ف���ي صن���ع الق���رار عل���ى ك���ل المس���تويات االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية، واستنهاض الهمم من أجل البحرين.

إن ما توليه القيادة حفظها الله ورعاها في رعاية الشباب البحريني  «
مدركة  دوره وثقافته العالية وقدرته على تحمل المسؤولية، ووجود 

نخبة من الشباب في البرلمان اليوم تأكيد على عظمة المنجزات 
والمكتسبات التي تحققت للشباب البحريني.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

إلى النواب الجدد... 
مع خالص تحياتي

انتهت االنتخابات البرلمانية البحرينية وربح فيها من ربح، وخس����ر فيها من 
خسر، فهنيئا للذين نالوا ثقة الجماهير وأصبحوا نوابا، وحظ أوفر في المرة 
القادمة لمن كان لهم شرف المحاولة ولم يوفقوا هذه المرة إذا كان في العمر 
بقية، واليوم أصبح السادة النواب الجدد في مرحلة جديدة أمام مسؤوليات 

كبيرة أمام الناخبين الذين أعطوهم الثقة.
اليوم جاء وقت العمل ورد الجميل لمن ساندوا واجتهدوا من أجل أن يصل 
الن����واب المحترمون إلى مقاعدهم، هاهم الس����ادة النواب عل����ى المقاعد التي 

تمنوها وسعوا إليها، فليثبتوا للشعب البحريني أنه لم يخطئ في اختياره.
الش����عب البحرين����ي ج����رب كثي����را، اخت����ار اإلسالميي����ن واخت����ار المس����تقلين 
وغيره����م، لكن����ه ه����ذه الم����رة انحاز بش����كل واض����ح للش����باب، والش����باب يعني 
الحم����اس واالبتكار، فهيا أيها النواب ابدأوا العم����ل وأثبتوا لنا أننا انحزنا إلى 

أفضل المرشحين.
مرحل����ة م����ا قب����ل االنتخابات تك����ون كمرحل����ة الخطوب����ة التي تس����بق الزواج، 
يظه����ر فيها الخاطبون والمرش����حون بش����كل رائع ويكون����ون أسخياء في كل 
ش����يء، يقدمون الوعود البراقة لكل من يقابلهم ويعلنون للجميع أن التاريخ 
سيبدأ غدا وأن ما فات مات وأننا أوالد هذا اليوم وسوف نبني ونعلي البناء 

وسنحول األماني إلى حقائق تمشي على األرض.
لك����ن بعد االنتخاب����ات أو بعد إتمام الزواج قد تختلف األمور ويش����عر الطرف 
اآلخ����ر في اللعبة بالصدمة الكبيرة ويتس����اءل أين الذين قالوا إنهم سينقلون 
الجبال من مكانها ويجعلون الش����عب الياباني يحقد علينا؟ ومش����كلة النواب 
الكب����رى قب����ل االنتخابات هي المبالغ����ة في قدرتهم على الفع����ل والتأثير دون 
إدراك منه����م أن كثيرا من األمور محكومة بميزانيات وموارد الدولة، وعندما 
يتفاج����أون بأن الموارد ال تكفي للوف����اء بوعودهم التي أطلقوها في حملتهم 
االنتخابي����ة يب����دأون م����ن جديد في بيع الك����الم واألح����الم للجماهير وتوجيه 
انتق����ادات للحكوم����ة اعتق����ادا منه����م أن ه����ذا سيحف����ظ صورتهم ل����دى الناس 

ويقنعهم بانتخابهم مرة أخرى.
لك����ن هذا المس����لك غير مقب����ول، فالنائب الحق هو النائب ال����ذي يقدم الحلول 
ويق����دم االقتراح����ات واالبتك����ارات في إطار ما تس����مح به م����وارد وميزانيات 

الدولة. 

المسألة ليست كالما قبل االنتخابات وكالما بعد االنتخابات، لكن  «
المسألة مسألة عمل مخلص لخدمة الوطن والمواطن.

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

ن���درك جميعًا أن األساس القوي التحاد اإلمارات أسهم في امتالك الدولة 
ركائ���ز أساسية عدة أسهمت ف���ي هذا التطور، فالقاع���دة األساسية للبناء 
انطلق���ت م���ن فكرة االستثمار في البش���ر، باعتبارهم أغل���ى الثروات التي 
تمتلكه���ا اإلمارات، وهذه القناعة الراسخة لدى القائد المؤسس، تواصلت 
ف���ي عهد صاحب الس���مو الش���يخ خليفة بن زايد آل نهي���ان رئيس الدولة � 

حفظ���ه هللا � ف���ال يزال اإلنس���ان األولوية 
وه���و  أولوي���ات،  أي���ة  تنازعه���ا  ال  الت���ي 
اله���دف والمقص���د لكل الخط���ط والرؤى 
االستراتيجي���ة، وم���ن هذه القاعدة نش���أ 
جناح���ا التنمية، القوة الصلب���ة والناعمة، 
له���ا  عس���كرية  ق���وة  بات���ت  فاإلم���ارات 
ثق���ل استراتيج���ي يعت���د عل���ى الصعي���د 
اإلقليم���ي، وبالدرج���ة ذاته���ا بات���ت ق���وة 
بوج���ود  حضاري���ة  ثقافي���ة  اقتصادي���ة 
منظومة متكاملة من القيم التي رسخها 
الشيخ زايد، طيب هللا ثراه، وجعلت من 
اإلم���ارات ف���ي مرحل���ة التمكي���ن عاصمة 
عالمية للمساعدات اإلنسانية، كما جعلت 
منها عاصم���ة للحوار العالم���ي، ونموذجًا 
التس���امح والتعاي���ش  ف���ي  ب���ه  يحت���ذى 

واالنفتاح واالعتدال.
القائد المؤسس الذي قال “إن االتحاد يعيش في نفس���ي وفي قلبي وأعز 
ما في وجودي، وال يمكن أن أتصور في يوم من األيام أن أسمح بالتفريط 
فيه أو التهاون نحو مس���تقبله” لم يصنع االتحاد ككيان سياسي وحدوي 
نموذج���ي فقط، بل غرس فيه كل القي���م والثوابت التي تؤسس لحضارة 
تضم���ن البقاء لدول���ة كانت حلمًا في عقل القائ���د المؤسس، فصاغها على 
يديه، وبمش���اركة إخوانه المؤسس���ين، وجعل منها أيقونة األمم والدول. 

“إيالف”.

وطن يصنع المستقبل )2(

سالم الكتبي

انته���ت االنتخاب���ات النيابية والبلدية بع���د إقبال كثيف من الناخبين وبمش���اركة 
نس���ائية وش���بابية ملحوظ���ة، وكم���ا أعلن وزي���ر العدل، الش���يخ خالد ب���ن علي آل 
خليفة، أن نس���بة المش���اركة في االنتخابات النيابية والبلدية بلغت 67 %، وهي 
األعل���ى ف���ي تاريخ الب���الد. كانت ص���ور المراك���ز االنتخابية التي تعج بالتنس���يق 

والتيس���ير وسهول���ة التصوي���ت تبع���ث عل���ى 
األم���ل والبهجة في النف���س، ال يعكرها سوى 
مح���اوالت اللحظ���ة األخي���رة م���ن قبل بعض 
عل���ى  للتأثي���ر  عمله���م  وف���رق  المترش���حين 
الناخ���ب، وهو أمر أش���به باللع���ب في الوقت 

بدل الضائع.
التهافت على المراكز االنتخابية منذ ساعات 
الصب���اح األول���ى ال يعن���ي أن المواط���ن يث���ق 
كثي���رًا ب���دور المجلس القادم، لك���ن يعرف أن 

عليه واجبًا وطنيًا البد أن يؤديه.
الص���ورة  إيص���ال  ف���ي  تجته���د  الدول���ة 
الديمقراطي���ة له���ا عن���د ال���رأي الع���ام، وف���ي 
ذات الوق���ت هن���اك من حاول إفس���اد العرس 
االنتخاب���ي م���ن خ���الل التهدي���دات في حال 
المش���اركة، والمضح���ك أن التهدي���دات تأتي 
من أطراف مجهولة ال نشك أنها تمثل أعداء 

الوطن.
قب���ل فترة قال مس���ؤول كبير إن الش���باب البحريني ال طم���وح لديه وغير مبدع، 

واليوم يهدد مسؤول آخر بحرمان المواطن الذي ال يصوت من حقوقه.
لألس���ف المغرض���ون يتربص���ون الف���رص، حي���ث أخ���ذوا يس���تثمرون ه���ذا الكالم 
ويروج���ون ألمث���ال هذه األخبار في الخارج إلعطاء ص���ورة مختلفة عن الصورة 
الحقيقي���ة، لك���ن م���ا يهمنا اليوم ه���و أن الع���رس الديمقراطي انته���ى بنجاح غير 
متوق���ع، م���ا يؤكد تالحم وترابط أه���ل البحرين وتفاؤلهم أن الق���ادم أفضل بإذن 

هللا.

خواطر حول االنتخابات

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

“باتت اإلمارات قوة  «
عسكرية لها ثقل 

استراتيجي يعتد على 
الصعيد اإلقليمي، 

وبالدرجة ذاتها باتت قوة 
اقتصادية ثقافية حضارية 
بوجود منظومة متكاملة 

من القيم التي رسخها 
الشيخ زايد، طيب هللا ثراه، 
وجعلت من اإلمارات في 

مرحلة التمكين عاصمة 
عالمية للمساعدات 

اإلنسانية”.

“هناك من حاول إفساد  «
العرس االنتخابي من 

خالل التهديدات في حال 
المشاركة، والمضحك 

أن التهديدات تأتي 
من أطراف مجهولة ال 
نشك أنها تمثل أعداء 

الوطن، لكن كانت صور 
المراكز االنتخابية التي 
تعج بالتنسيق والتيسير 

وسهولة التصويت تبعث 
على األمل والبهجة في 

النفس”.
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“الكهرباء”: المرحلة الثانية لربط محطة الدور بـ 16 مليون دينار

لتطوير شاطئ المنامة

طرحت هيئة البحرين للس���ياحة والمعارض في جلس���ة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة ألعمال البنية التحتية لتطوير واجهة ش���اطئ المنامة، تقدم 
إليه���ا 9 عط���اءات، عل���ق أحده���ا وأقل عطاء بنحو 1.3 مليون دينار، في حين أكبرها بقرابة 2.2 مليون دينار. ودعت الهيئة الش���ركات لتقديم عروض إلنش���اء البنية 

التحتية لشاطئ شمال المنامة من بناء وتمديد الخدمات األساسية مثل أنابيب المياه واألسالك الكهربائية وتشييد الطرق المؤدية لمدخل الشاطئ.

والم���اء  الكهرب���اء  هيئ���ة  طرح���ت  كم���ا 
مناقصتي���ن، أولهم���ا لمش���روع بن���اء محطة 
 100( المس���تقلة  الشمس���ية  الطاق���ة 
ميجاوات(، تقدم إليها 3 عطاءات، والثانية 
ألعم���ال األولوي���ة القص���وى لرب���ط المرحلة 
الثاني���ة م���ن محطة ال���دور لإلنت���اج بمحطة 
التخزيني���ة  الس���عة  وزي���ادة  للض���خ  ال���دور 
وق���درة الضخ الستقب���ال 25 مليون جالون 
يومي���ا، تق���دم إليه���ا عطاء وحي���د بنحو 16 

مليون دينار.
مناقص���ة  اإلسك���ان  بن���ك  ط���رح  وكذل���ك 
العط���اءات المالية لتعيين استش���اري لعمل 
التصمي���م على مش���روع دان���ات االستقالل 
بمجم���ع 813، تق���دم اليه���ا 14 عط���اء أقله���ا 

بنحو 63.9 ألف دينار.
وأظه���رت أحدث بيانات نش���رت على موقع 
المجلس أمس، فتح 28 مناقصة، تابعة الى 
16 جه���ة حكومي���ة، بإجمال���ي 141 عط���اء، 
المقدم���ة  العط���اءات  أق���ل  مجم���وع  وبل���غ 
47.45 ملي���ون دين���ار، ف���ي حي���ن عل���ق 19 

عطاء تابع ل 12 جهة.
ونظ���ر المجل���س ف���ي 5 مناقص���ات لش���ركة 
تطوي���ر للبت���رول، أبرزه���ا مناقص���ة ألدوات 
وخدم���ات تحفي���ز األسمن���ت، تق���دم اليها 4 
دوالر  ملي���ون   2.5 بنح���و  أقله���ا  عط���اءات 
)م���ا يع���ادل 933.3 أل���ف دين���ار(، ومناقص���ة 
لتوفي���ر الخدم���ات الهندسي���ة، تق���دم إليه���ا 
10 عط���اءات أقلها بنح���و 1.8 مليون دوالر 
)م���ا يع���ادل 659.6 أل���ف دين���ار(، ومناقص���ة 
إلنش���اء وحدتين لتجفيف الغاز مع المرافق 
الخاص���ة به���ا بس���عة MMSCFD 500 لك���ل 
منه���ا، تقدم إليه���ا 5 عطاءات، عل���ق أحدها 
وأق���ل عطاء بنح���و 42.3 ملي���ون دوالر )ما 

يعادل 15.9 مليون دينار(.
وفتح المجلس 3 مناقصات لوزارة الصحة، 
أبرزه���ا مناقص���ة لتحدي���ث ش���بكة البيانات 
ال���وزارة،  ش���بكة  مس���توى  لرف���ع  لل���وزارة 
تق���دم إليه���ا عط���اءان أقلهم���ا 1.1 ملي���ون 
دين���ار، ومناقصة لتوفي���ر احتياجات البنية 
التحتية لمبن���ى أبراج الخير، تقدم اليها 11 

عط���اء علق أحده���ا وأقل عط���اء بنحو 5.8 
ألف دينار.

لش���ركة  مناقصتي���ن  المجل���س  فت���ح  كم���ا 
لتوري���د  أبرزهم���ا  )بابك���و(،  البحري���ن  نف���ط 
م���واد محف���زة لوحدة التكس���ير و بالوسيط 
الكيم���اوي، تق���دم اليه���ا 3 عط���اءات أقلها ب� 
21.4 ملي���ون دوالر )م���ا يع���ادل 8 ماليي���ن 
دين���ار(. وكذلك فت���ح المجل���س مناقصتين 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  ل���وزارة 
والتخطيط العمراني إلنش���اء صالة متعددة 
األغ���راض في الحد تق���دم إليها 3 عطاءات 
أقله���ا بنح���و 400.4 أل���ف دين���ار، والثاني���ة 
المش���روع  إلدارة  االستش���ارية  للخدم���ات 
للمدين���ة الرياضي���ة بالصخي���ر ال���ذي يتس���ع 
است���اده الرياض���ي لنح���و 50 أل���ف متف���رج 

االستخدام���ات  متع���ددة  رياضي���ة  وصال���ة 
ومجم���ع  متف���رج  آالف   10 لنح���و  تتس���ع 
المسابح وصاالت األلعاب الفردية المالعب 
الخارجي���ة ومضماري ألع���اب القوى، إضافة 
إل���ى خدم���ات البنية التحتية، تق���دم إليها 3 

عطاءات.
وأيض���ا فت���ح المجل���س مناقصتين لش���ركة 
مط���ار البحري���ن، أولهم���ا لخدم���ات غس���يل 
وك���ي المالب���س لموظف���ي الش���ركة، تق���دم 
إليها 3 عط���اء علق أحدها، والثانية لتقديم 
منظوم���ة  لتطوي���ر  استش���ارية  خدم���ات 
العملي���ات الخاص���ة بقاع���ات الضياف���ة ف���ي 
مبن���ى المس���افرين الجديد بمط���ار البحرين 
الدول���ي، تقدم إليها عط���اءان علق أحدهما، 

وأقل عطاء بنحو 170.5 ألف دينار.

 إضاف���ة إلى ذل���ك، فتح المجل���س مناقصة 
الستب���دال  والتعلي���م  التربي���ة  ل���وزارة 
ال���وزارة  بم���دارس  المركزي���ة  المكيف���ات 
)المرحل���ة الرابع���ة(، تقدم إليه���ا 8 عطاءات 
أقله���ا ب���� 138 أل���ف دين���ار، ومناقص���ة لهيئة 
تنظي���م االتص���االت للحصول عل���ى تطبيق 
م���ن  المقدم���ة  الخدم���ات  ج���ودة  لقي���اس 
جانب ش���بكات النقل الالسلكي���ة ومقارنتها 
بالمعايي���ر المطلوبة تق���دم إليها 5 عطاءات 
عل���ق اثن���ان منها وأق���ل عطاء ب���� 99.5 ألف 
دوالر )ما يعادل 37.4 ألف دينار(، ومناقصة 
لهيئ���ة المعلوم���ات والحكوم���ة اإللكترونية 
لخدم���ات إدارة وتطبي���ق الحل���ول األمنية، 
تق���دم اليه���ا 4 عطاءات عل���ق أحدها وأقلها 

بنحو 970.8 ألف دينار.

جانب من جلسة أمس

بكين تنفذ تعهداتها 
التجارية “فوًرا”

أعلن���ت وزارة التج���ارة الصيني���ة أمس أن 
بكي���ن ستنف���ذ “ف���ورا” التدابي���ر التجاري���ة 
التي اتفق���ت عليها مع الوالي���ات المتحدة 
خ���الل االجتماع بين الرئيس���ين األميركي 
دونال���د ترام���ب والصين���ي ش���ي جينبينغ. 
وق���ال المتحدث باسم الوزارة غاو فنغ إن 
“الصين ستطبق فورا االتفاق الذي توصل 
المنتج���ات  صعي���د  عل���ى  الطرف���ان  إلي���ه 
الزراعي���ة والطاقة والس���يارات ومنتجات 

أخرى محددة”.
وص���در هذا اإلعالن بعد خمس���ة أيام على 
اللق���اء الذي عقده الرئيس���ان في بوينوس 
مجموع���ة  قم���ة  هام���ش  عل���ى  أي���رس 
العشرين؛ سعيا للتخفيف من حدة الحرب 

التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

بكين - أ ف ب

المنامة - بورصة البحرين

أقف���ل مؤش���ر البحري���ن الع���ام أم���س الخمي���س عن���د مس���توى 1,320.04 
بانخفاض وقدره 2.24 نقطة مقارنة بإقفاله يوم األربعاء، في حين أقفل 
مؤش���ر البحري���ن اإلس���المي عند مس���توى 851.01 بانخفاض وق���دره 7.98 

نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وت���داول المس���تثمرون ف���ي بورصة 
البحري���ن 6.91 ملي���ون سهم، بقيمة 
إجمالي���ة قدره���ا 1.53 مليون دينار، 
ت���م تنفيذه���ا م���ن خ���الل 67 صفقة، 
حيث رك���ز المس���تثمرون تعامالتهم 
على أسه���م قطاع البن���وك التجارية 
والت���ي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
1.40 ملي���ون دين���ار أي م���ا نس���بته 
اإلجمالي���ة  القيم���ة  م���ن   %  91.88
للتداول وبكمية قدرها 6.36 مليون 
سه���م، ت���م تنفيذه���ا م���ن خ���الل 45 

صفقة.
وج���اء البن���ك األهل���ي المتح���د ف���ي 
المرك���ز األول إذ بلغ���ت قيمة أسهمه 
المتداول���ة 1.24 ملي���ون دينار أي ما 
نس���بته 80.94 % من إجمالي قيمة 

األسه���م المتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
4.90 ملي���ون سهم، ت���م تنفيذها من 

خالل 20 صفقة.
لش���ركة  فك���ان  الثان���ي  المرك���ز  أم���ا 
البحري���ن لالتصاالت )بتلك���و( بقيمة 
قدره���ا 105.49 أل���ف دين���ار أي م���ا 
نس���بته 6.91 % م���ن إجمال���ي قيمة 
األسه���م المتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
402.85 أل���ف سهم، ت���م تنفيذها من 

خالل 12 صفقة.
الوطن���ي  البحري���ن  بن���ك  ج���اء  ث���م 
بقيم���ة قدره���ا 58.58 أل���ف دينار أي 
ما نسبته 3.83 % من إجمالي قيمة 
األسه���م المتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
97.63 أل���ف سه���م، ت���م تنفيذها من 

خالل صفقتين.

و تم يوم أمس تداول أسهم 10 شركات، ارتفعت أسعار أسهم 3  «
شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات، وحافظت بقية 

الشركات على أسعار اقفاالتها السابقة.

“البورصة”: تداول 6.9 مليون سهم

المنامة - المواصفات والمقاييس دبي - مباشر

ش���اركت إدارة المواصف���ات والمقايي���س ب���وزارة الصناع���ة والتجارة ف���ي معرض البحرين للس���يارات وال���ذي وُأقيمت نس���خته الثانية في مركز 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر على مدى 3 أيام.

وقال���ت مدي���ر إدارة المواصف���ات والمقاييس، 
من���ى العلوي، إن مش���اركة اإلدارة في المعرض 
والعارضي���ن  ال���زوار  توعي���ة  به���دف  تأت���ي 
بالبرنامج الخليجي لكفاءة المركبات والمطبق 
ف���ي البحري���ن، حي���ث يل���زم البرنام���ج بتثبيت 
احداهم���ا  تتعل���ق  والت���ي  الكف���اءة،  بطاقت���ي 
للمركب���ات  الوق���ود  ببطاق���ة كف���اءة استه���الك 
لتعريف المستهلك على مدى استهالك المركبة 
للوق���ود، فيما تخت���ص األخرى ببطاق���ة كفاءة 
الطاق���ة لإلط���ارات ليسترش���د به���ا المس���تهلك 
الختي���ار اإلط���ار األكث���ر توفيرًا للطاق���ة، وهذه 
كلها تصب في دعم الخطط والبرامج الوطنية 
الرامي���ة لرف���ع كف���اءة الطاق���ة والترش���يد ف���ي 
استهالكها. وأك���دت العلوي، أنه قد تم االلتزام 
بتثبي���ت بطاق���ة كف���اءة الوق���ود عل���ى جمي���ع 
ط���رازات المركب���ات للع���ام 2018 وم���ا بعده���ا، 

وه���ي بطاقة تعرف المش���تري بمع���دل اقتصاد 
بالكيلومت���رات  المقطوع���ة  المس���افة  لتعط���ي 
لك���ل لت���ر م���ن الوق���ود المس���تهلك، حي���ث كلما 
زاد المع���دل ق���ل استه���الك الس���يارة للوق���ود، 
علم���ًا ب���أن تصنيف الكفاءة ف���ي البطاقة عبارة 
ع���ن ست���ة مس���تويات هي: ممت���از، جي���د جًدا، 

جي���د، متوسط، سيء، سيء ج���دًا. من جانب 
آخ���ر، أف���ادت العل���وي أن اإلدارة حرصت على 
التحقق من أن جميع المركبات المعروضة في 
المع���رض تحمل بطاقات كفاءة الوقود لضمان 
حق ال���زوار ف���ي معرفة معدل ص���رف المركبة 

للوقود.

قال���ت وكالة موديز للتصنيف���ات االئتمانية، إن 
األنظم���ة المصرفية ف���ي دول مجلس التعاون 

الخليجي ال تزال مستقرة.
وأضاف���ت مودي���ز في تقرير له���ا، أن التوقعات 
المستقرة لبنوك الخليج تعكس تحسن ظروف 

بيئة التشغيل، ورأس المال القوي.
وأش���ارت الوكالة، إلى توقعاته���ا بنمو الجدارة 
االئتماني���ة للبن���وك الخليجية خ���الل ال� 12 إلى 
18 ش���هرا المقبلة. ولفت التقرير إلى أن أسعار 
النف���ط الحالي���ة م���ن ش���أنها أن تدع���م زي���ادة 
اإلنف���اق الحكومي ف���ي دول مجل���س التعاون 
الخليج���ي. ونوه���ت بالتفصي���ل إل���ى مع���رض 
إكس���بو دبي 2020 ف���ي اإلمارات، وخطة النمو 
ف���ي الس���عودية، باإلضاف���ة إل���ى تنظي���م كأس 
العال���م ف���ي قط���ر 2022، باعتباره���ا محف���زات 

الستقرار البنوك في تلك الدول.
وذكر أحد المحللين لدى موديز، أن العودة إلى 
ارتف���اع إنت���اج النفط بع���د تخفيض���ات اإلنتاج 
ف���ي 2018-2017، قد دفع نم���و الناتج المحلي 

اإلجمالي الحقيقي لدول الخليج إلى متوسط 
نحو %3.3، من %1 في 2017.

وتاب���ع “ أن نس���ب النم���و زادت بفض���ل زي���ادة 
أسع���ار النف���ط لتحاف���ظ عل���ى خط���ط اإلنف���اق 
مم���ا  الخ���اص،  القط���اع  وتحفي���ز  الحكومي���ة، 
سي���ؤدي إل���ى تخفيف الضغ���وط المالي���ة على 
البن���وك”.  من جانبه، ي���رى تقرير موديز مرونة 
واإلم���ارات  الكوي���ت  مث���ل  دول  ف���ي  البن���وك 
والسعودية وأيضًا قطر، في حين تبقي البنوك 
ف���ي البحري���ن وعم���ان تح���ت ضغ���وط مالي���ة 

بسبب عوامل اقتصادية في تلك الدول.
وعزت موديز تلك الرؤية، إلى استعداد الدول 

األربع على دعم اإلنفاق الحكومي بقوة تعزيزًا 
للبنوك.

 ،2019 ف���ي  نم���و اإلق���راض  وتتوق���ع مودي���ز، 
بنسبة تتراوح من %4 في السعودية إلى 6% 

7-% في الكويت وعمان والبحرين.
اإلق���راض  نس���ب  أن  عل���ى  التقري���ر  وأك���د 
ست���زداد لقطاعات بعينها على رأسها التش���ييد 
والعق���ارات. وعن الربحي���ة لبنوك الخليج وفقًا 
لوكال���ة مودي���ز، فمن المرج���ح أن يتم تخفيف 
ضغوط الربحية، مع وجود أصول قوية داخل 
بن���وك مجل���س التع���اون الخليجي بنس���بة نمو 

تتراوح بين %1.5 إلى 2.1%.

تثبيت بطاقة كفاءة الوقود على جميع المركبات

“المواصفــات” تشــارك فــي معــرض البحرين للســيارات البنــوك الخليجية مســتقرة مــع تحســن البيئة التشــغيلية
التوعية ببرنامج “كفاءة المركبات”“موديز”: أسعار النفط ستدعم زيادة اإلنفاق
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 1.3
مليون دينار

بناء محطة الطاقة الشمسية المستقلة

أمل الحامد

المنامة -  الحكومة اإللكترونية

ش���اركت هيئ���ة المعلوم���ات والحكوم���ة اإللكتروني���ة ممثل���ة ب���إدارة التراخي���ص 
الالس���لكية والت���رددات والرقابة في مهرج���ان بابكو البحرين ج���ي تي 2018 الذي 
نظمت���ه حلب���ة البحري���ن الدولية في الفترة م���ن 30 نوفمبر إلى 1 ديس���مبر الجاري، 
م���ن خ���الل إدارة أنظم���ة االتص���االت الراديوية، وتوفي���ر الت���رددات وحمايتها من 

التداخالت الضارة.

الالسلكي���ة  التراخي���ص  إدارة  مدي���ر  وق���ال 
المعلوم���ات  بهيئ���ة  والرقاب���ة  والت���رددات 
والحكومة اإللكترونية حس���ن محمد حس���ن، 
بتحقي���ق  إيمانه���ا  الهيئ���ة وم���ن منطل���ق  إن 
التكام���ل ف���ي العم���ل الحكومي م���ع مختلف 
الجهات بالبحري���ن، عملت على تجهيز فريق 
فن���ي متكامل من موظف���ي اإلدارة، وتزويده 
بأجه���زة رصد ومحطة رقاب���ة متنقلة لتقديم 
الدع���م الفن���ي ف���ي الحلبة قبل وخ���الل فترة 
الفعالي���ة، مش���يرا إل���ى األث���ر الب���ارز للطي���ف 
الت���رددي على مجري���ات الفعالية من الناحية 
الفنية والتقنية ألنظمة االتصاالت الراديوية.
الم���وارد  جمي���ع  تس���خير  ت���م  أن���ه  وأض���اف 
إلنجاح الفعالية وإدارتها بكفاءة، حيث جرى 

التنس���يق مع المنظمين وتم استالم 29 طلبا 
ألنظمة االتص���االت الالسلكي���ة وترخيص ما 
يقارب 300 من أجهزة االتصاالت الراديوية، 
إل���ى جان���ب تخصي���ص نح���و 110 ت���رددات 
ف���ي مختل���ف النطاق���ات الراديوي���ة، وحل 2 
من ش���كاوى التداخالت الض���ارة على أنظمة 

االتصاالت.
الالسلكي���ة  التراخي���ص  إدارة  أن  يذك���ر 
والت���رددات والرقاب���ة تق���وم ب���إدارة أنظم���ة 
االتص���االت الراديوي���ة للعديد م���ن الفعاليات 
الدولي���ة أبرزها سباق جائزة البحرين الكبرى 
الفورم���وال ون، ومع���رض  الخلي���ج  لطي���ران 
البحري���ن للطي���ران سابق���ا، وسب���اق التحمل، 

والعديد من الفعاليات األخرى.

إدارة أنظمة االتصاالت الراديوية

المنامة -  هيئة الكهرباء والماء

والم���اء  الكهرب���اء  وزي���ر  استقب���ل 
رئي���س  بمكتب���ه  مي���رزا  عبدالحس���ين 
مجل���س ادارة الش���ركة العربي���ة لبن���اء 
واصالح الس���فن )أسري( الشيخ دعيج 
بن سلم���ان آل خليف���ة يرافقه الرئيس 
 ،Andrew Shaw للش���ركة  التنفي���ذي 
 Sauvir ومدير أول المشاريع بالشركة
Sarkar، وبحضور عدد من المسؤولين 

بوحدة الطاقة المستدامة.
الوزي���ر  رح���ب  اللق���اء  بداي���ة،  وف���ي 
بالحض���ور مس���تعرضا معه���م العالق���ة 
أس���ري  ش���ركة  ترب���ط  الت���ي  الوثيق���ة 
والطاق���ة  والم���اء  الكهرب���اء  بقط���اع 
المتج���ددة والتع���اون األصي���ل القائ���م 

بينهم.
وت���م خ���الل اللق���اء تقديم ع���رض عن 

نتائ���ج الدراسة الت���ي قامت بها وحدة 
استف���ادة  ح���ول  المس���تدامة  الطاق���ة 
ش���ركة أس���ري م���ن الطاق���ة الشمس���ية 
وكفاءة الطاق���ة والتوفير المالي الذي 

ستجني���ه الش���ركة م���ن خ���الل تطبيق 
نتائج هذه الدراسة.

وص���رح الوزير في ه���ذا الص���دد، بأننا 
نش���جع مثل هذه المب���ادرات التي من 

ش���أنها المس���اهمة في تحقيق النس���ب 
واأله���داف الوطنية ف���ي استخدامات 
كف���اءة  ورف���ع  المتج���ددة  الطاق���ة 

استخدام الطاقة في البحرين.

وزير الكهرباء والماء مستقبال رئيس مجلس إدارة “أسري”

المتجددة  الطاقة  استخدامات  ألهداف  المحققة  المبادرات  نشجع  ميرزا: 

بحث استفادة “أسري” من الطاقة الشمسية
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لخ���ص رئي���س لجن���ة الث���روة الغذائية بغرفة تج���ارة وصناعة البحري���ن خالد األمين مش���كات تجار المواش���ي باألع���اف والتطعيم الصحي 
والمحج���ر، مبيًن���ا أن أب���رز مطالبهم هي توفير محج���ر في المنفذ البحري )ميناء خليفة(، على غرار معظم ال���دول التي عادة ما تضع المحاجر 

على منافذها الحدودية.

ف���ي  القط���اع،  مش���كالت  حص���ره  ورغ���م 
هام���ش  عل���ى  للصحفيي���ن  تصري���ح 
تج���ار  م���ع  المفت���وح  التش���اوري  اللق���اء 
المواش���ي،أمس، إال أن���ه ع���اد ليؤك���د أنه���ا 
كثي���رة م���ع ذلك، ف���إن إيج���اد الحل���ول لها 
يت���م  بعضه���ا  إن  بس���يط وسري���ع، حي���ث 
بالتش���اور م���ع المس���ؤولين فيم���ا يحت���اج 

اآلخر تشريعات.
ه���ي  التج���ار  مطال���ب  أب���رز  أن  وأوض���ح 
إيج���اد أراض أكبر الستي���راد كميات أكبر، 
ومناطق للتربية والسلخ )القصب(، مشيًرا 
إلى أن جميعها مطالب قانونية وطبيعية، 
باالجتم���اع  له���ا  الحل���ول  إيج���اد  وسيت���م 
م���ع الجهات المعني���ة األحد المقب���ل، الفتا 

إل���ى أن المس���احات المقترح���ة لألراض���ي 
أكث���ر م���ن 4 آالف مت���ر مرب���ع مقاب���ل أل���ف 
متر مرب���ع حاليا، واألراض���ي متوافرة في 
الهمل���ة ومقترح ألماكن خلف ش���ركة “ألبا” 
والموافق���ة عليه���ا يأتي بع���د خطط وزارة 

البلديات لها.
أدوي���ة  إن  التج���ار  ق���ال  اللق���اء  وخ���الل 
التطعيم���ات المتوف���رة ف���ي البحري���ن غير 
كافي���ة وال تتماش���ى م���ع موس���م الصي���ف 
والح���ر الش���ديد، م���ا سب���ب ض���رر للتج���ار 
ونف���وق األجن���ة بس���بب في���روس ل���م يتم 
العث���ور عل���ى حل له منذ 3 سن���وات، إذ إن 
البيطريين في وزارة الزراعة لم يكتشفوا 
الجرثوم���ة حتى اآلن بس���بب ع���دم وجود 

المختبر الالزم إلجراء الفحوصات.
كم���ا أوضح التجار أنهم يعانون قلة الدعم 
ف���ي جميع الجهات س���واء كانت حكومية 
أو خاصة، فمثال أوق���ف الدعم المخصص 
له���م م���ن صن���دوق العم���ل “تمكي���ن” منذ 7 
سن���وات بحج���ة أن هن���اك تالعب���ا، مبينين 
أن���ه يج���ب ح���ل المش���كلة والتالع���ب إن 
وج���د م���ن جه���ة تمكي���ن، حي���ث ال يج���وز 
التعمي���م على الجميع. وأضافوا أن فواتير 
الكهرب���اء والم���اء تك���ون بمبال���غ كبي���رة ال 
يس���تطيعون دفعه���ا دون دع���م حكوم���ي، 
كما أكدوا ضرورة فصل حظائر األبقار عن 
حظائ���ر األغنام، بدع���وى أن األغنام تحمل 
األمراض وتنشر العدوى لدى األبقار أيضا.

مشكالت قطاع “المواشي” على طاولة “الغرفة”
أب��������رزه��������ا ت�����وف�����ي�����ر ال����م����ح����ج����ر وال����ت����ط����ع����ي����م واألع�����������اف

جانب من اللقاء

المصارف اإلسالمية األكثر تأثيرا في القطاعات المالية
ال����م����وض����وع����ة ل����إس����ت����رات����ي����ج����ي����ات  وف�����ق�����ا  ال������ق������وي  أداءه  واص���������ل  “ب�����ي�����ت�����ك” 

ق���ال الرئي���س التنفي���ذي لبيت التمويل الكويت���ي “بيتك” مازن الناهض إن المصارف المتوافقة مع الش���ريعة اإلس���امية 
أصبح���ت ف���ي اآلون���ة األخيرة أكث���ر تأثيرا في القطاع المالي العالمي، وذلك بفضل إنش���اء منتج���ات وخدمات يمكن أن 

تتنافس مع نظيراتها التقليدية.

وك����ان الناه����ض ي����رد عل����ى س����ؤال خ����الل 
مقابل����ة م����ع مجموع����ة أوكس����فورد بيزنس 
إذا  عم����ا  واإلع����الم  لالستش����ارات  غ����روب 
ك����ان يعتقد أن هن����اك غياب����ا ألدوات إدارة 
الس����يولة المتوافقة مع الش����ريعة والحلول 
الت����ي يقترحه����ا، حيث أش����ار إل����ى أن بنوك 
مجموع����ة “بيت����ك” واصلت أداءه����ا القوي 
وفقا للخطط واإلستراتيجيات الموضوعة 
لالستفادة من عناصر القوة في كل سوق.

وق����ال الناهض إن����ه يجب معالج����ة قضية 
التموي����ل اإلسالم����ي  ف����ي  الس����يولة  إدارة 
م����ع األخ����ذ ف����ي االعتب����ار التط����ورات التي 
يش����هدها التموي����ل التقلي����دي ف����ي الوق����ت 
قضيتي����ن  هن����اك  أن  مبين����ا  الحاض����ر، 

رئيس����يتين، السيم����ا ف����ي الم����دى القصي����ر: 
األول����ى عدم وج����ود أسواق نق����د متطورة 
- السيم����ا ف����ي المعام����الت المتبادل����ة بي����ن 
البن����وك - م����ن النوع الذي يش����هده التمويل 
التقلي����دي، والقضية األخ����رى، فتتمثل في 
قصي����رة  االستثم����ار  أدوات  ف����ي  النق����ص 
األجل أو ذات مس����تويات التداول العالية، 
وذات المخاط����ر ال����رأس مالي����ة المحدودة 

والعائدات المتوقعة.
وأض����اف أن لجنة ب����ازل للرقابة المصرفية 
جديدي����ن  تنظيميي����ن  معياري����ن  تقت����رح 
لمخاط����ر الس����يولة أولهم����ا نس����بة تغطي����ة 
الس����يولة الذي يؤكد أن المؤسس����ات لديها 
م����وارد سائل����ة عالي����ة الج����ودة تمكنه����ا من 

ف����ي مواجه����ة سيناري����و إجه����اد  الصم����ود 
حاد يس����تمر لمدة ش����هر واحد. أم����ا الثاني، 
المس����تقر،  التموي����ل  مع����دل  فه����و صاف����ي 
وال����ذي يع����زز المرونة على الم����دى الطويل 
ع����ن طري����ق تش����جيع البن����وك عل����ى تمويل 

أنشطتها من مصادر أكثر استقرارا.

عوامل النمو

وردا عل����ى س����ؤال ع����ن العوام����ل الرئيس����ة 
التي تدفع النم����و االقتصادي في الكويت، 
وكيفية تأثيرها على الخدمات المصرفية 
اإلسالمي����ة، ق����ال الناه����ض إن النم����و ف����ي 
ه����و  اإلسالمي����ة  المصرفي����ة  األص����ول 
انعك����اس لالقتص����اد المتنام����ي ف����ي البالد. 

وعل����ى الكويت أن تتبع االتج����اه اإلقليمي 
االقتص����ادي  اإلص����الح  برام����ج  لمتابع����ة 
والمال����ي بمب����ادرات متع����ددة ته����دف إل����ى 
دعم التنوع االقتصادي للمش����روعات غير 
النفطية المدرة للدخل، بما في ذلك دورها 

التاريخي كمركز تجاري في الخليج.

وأوض����ح الناه����ض أن����ه يمكن للمؤسس����ات 
دورا  تلع����ب  أن  والمتوسط����ة  الصغي����رة 
محوري����ا ف����ي تحوي����ل الكويت إل����ى مركز 
مالي وتجاري جذاب للمس����تثمرين يتولى 
في����ه القطاع الخ����اص إدارة دفة االقتصاد 
ويعزز المنافس����ة وكف����اءة اإلنتاج، ويدعم 
تنمي����ة الم����وارد البش����رية بينما يله����م بيئة 
األعم����ال بالعم����ل عل����ى خل����ق خط����ة تنمية 
متوازن����ة. وف����ي الوقت الحالي، يس����تحوذ 
الج����زء  عل����ى  الع����ام  القط����اع  أج����ور  بن����د 
األكب����ر م����ن نفق����ات الحكوم����ة، فض����ال عن 
مخصصاته����ا الضخمة للدعوم بما في ذلك 
الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية 
األساسية، والتي تستحوذ على 22 % من 
اإلنف����اق الحكومي، بمتوس����ط مزايا مالية 
سنوي����ة تبل����غ نح����و 10 آالف دوالر للف����رد، 

منها 2500 دوالر دعم للوقود. 

 الصكوك تم تكريسها        

بنجاح في البحرين

عمل���ه  يج���ب  عم���ا  رده  مع���رض  وف���ي 
لتمكي���ن الكويت م���ن اللحاق بركب دول 
مجل���س التعاون الخليج���ي األخرى على 
صعيد الصكوك وتش���جيع إصدارها، قال 
الناهض إنه على الرغم من أن إصدارات 
الصك���وك الس���يادية قصي���رة األج���ل ق���د 
تم تكريس���ها بنج���اح ف���ي البحرين، فقد 
تك���ون الحكوم���ات األخرى مت���رددة في 
ه���ذا المج���ال، خاص���ة إذا كان���ت تحم���ل 
تكلفة تمويل أعلى. وعادة ما يتم اعتبار 
النقص الدولي في الصكوك سببا رئيس���ا 
في عدم وجود سوق تداول نش���طة في 
الكويت، برغ���م الجهود المبذولة لتطوير 

هذا النوع من الصكوك.

مازن الناهض

الكويت - رويترز

أص���در مص���رف البحري���ن المرك���زي أمس 
“الخدم���ات  بش���أن  النهائي���ة  التوجيه���ات 
ستفت���ح  والت���ي  المفتوح���ة”،  المصرفي���ة 
المج���ال بش���كل كبي���ر لعم���الء البن���وك في 
المملكة للحصول عل���ى مجموعة متنوعة 

من الخدمات المبتكرة.
 وقال المدي���ر التنفيذي للرقابة المصرفية 
بالمص���رف المركزي،  خال���د حمد “سيكون 
المفتوح���ة  المصرفي���ة  الخدم���ات  له���ذه 
أث���ر إيجاب���ي كبير عل���ى ج���ودة الخدمات 
المملك���ة  ف���ي  للمس���تهلكين  المقدم���ة 

وستعطي القطاع المالي في المملكة ميزة 
تنافسية في منطقة الشرق األوسط”.

 وتش���مل الخدم���ات المصرفي���ة المفتوحة 

عل���ى نوعين من الخدم���ات، فالنوع األول 
ه���و “خدم���ة معلومات الحس���اب” وتتمثل 
ف���ي من���ح العم���الء إمكانية الوص���ول إلى 
بيان���ات جمي���ع حس���اباتهم المصرفي���ة من 
خالل منصة واحدة فقط وبش���كل مجمع، 
الخدم���ات  ه���ذه  م���ن  الثان���ي  الن���وع  أم���ا 
الجدي���دة فتتمثل في الق���درة على إجراء 
المدفوع���ات والتحويالت بين الحس���ابات 
المختلف���ة للعمي���ل بش���كل سل���س وفعال، 
وك���ل ذل���ك يت���م من خ���الل تطبي���ق واحد 

بالجوال.

أش���ارت مص���ادر لوكال���ة رويت���رز إل���ى أن 
لجن���ة المراقب���ة الوزاري���ة المش���تركة بين 
أوب���ك وحلفائها ومن بينهم روسيا اتفقت 
عل���ى ض���رورة خفض إنت���اج النف���ط العام 
المقب���ل، مضيفي���ن أن المناقش���ات جارية 
بخص���وص حجم التخفيضات ومس���توى 
األس���اس له���ا، إذ يأت���ي ذل���ك عل���ى الرغم 
م���ن ضغوطات الرئي���س األميركي دونالد 
ترم���ب الت���ي ته���دف إل���ى خف���ض أسع���ار 

النفط.
وب���دوره، أك���د وزي���ر النف���ط العمان���ي أن 

الجمي���ع اتف���ق عل���ى حاج���ة لتخفيض���ات 
ف���ي اإلنت���اج، ويت���م مناقش���ة حج���م هذه 

التخفيضات.
عل���ى  الكويتي���ة  النف���ط  وتوقع���ت وزارة 
حس���ابها في “تويتر” أن يتم التوقيع على 
اتف���اق تعاون طوي���ل األجل بي���ن “أوبك” 

ومنتجي النفط من خارجها.
ف���ي حين، أش���ارت وكالة رويت���رز إلى أن 
وزير النفط اإليراني يس���عى إلعفاء بالده 

من أي تخفيضات في إنتاج النفط.
اتفق���ت  إذا  أن���ه  إل���ى  الوكال���ة  وأش���ارت 

منظم���ة أوب���ك وحلفاؤه���ا بقي���ادة روسيا 
عل���ى خف���ض إنت���اج النف���ط الع���ام المقبل 
بالع���ودة إل���ى حصص إنتاج الع���ام 2016، 
فذلك سيعني أن حجم الخفض في إنتاج 
“أوب���ك” وحده���ا ل���ن يقل ع���ن 1.2 مليون 

برميل يوميا.
وكانت وكالة تاس الروسية لألنباء ذكرت 
نقال ع���ن مصدر ب� “أوب���ك” أن هذه الفكرة 
قي���د النق���اش ف���ي اجتماع���ات المنظم���ة 
وروسيا وغيرها م���ن حلفاء المنظمة هذا 

األسبوع.

“أوبك” وحلفاؤها ستخفض اإلنتاج بـ 2019توجيهات بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة
فيينا - رويترزالمنامة – المصرف المركزي

خالد حمد

زينب العكري من السنابس

واشنطن - رويترز

قال���ت وزارة الع���دل الكندي���ة أم���س األربعاء إن كن���دا اعتقلت المدي���رة المالية 
لشركة هواوي في فانكوفر، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الواليات المتحدة 
لاش���تباه ف���ي أنها انتهكت العقوبات األميركية على إي���ران. وذكر مصدر مطلع 
أن االعتق���ال مرتبط بانته���اك العقوبات األميركية. ولم يتس���ن لرويترز التحقق 

من طبيعة تلك االنتهاكات.

وق���ال متحدث باس���م وزارة العدل الكندية 
إن من���غ وان���زو، وهي عضو بمجل���س إدارة 
الش���ركة وابنة مؤسس���ها رين شنغ، اعتقلت 
يوم األول من ديسمبر وتحدد يوم الجمعة 

موعدا لمثولها أمام المحكمة.
وأكدت هواوي اعتقال منغ في بيان وقالت 
إنه���ا لم تتل���ق معلومات كافية بش���أن التهم 
الموجه���ة له���ا. وأضاف���ت أنها ليس���ت ”على 

علم بأي مخالفة ارتكبتها السيدة منغ“.
كن���دا  ف���ي  الصيني���ة  الس���فارة  وطالب���ت 

باإلفراج فورا عن منغ.
أن  أبري���ل  ف���ي  رويت���رز  مص���ادر  وأبلغ���ت 
السلطات األميركية تحقق في أمر الشركة 
من���ذ 2016 عل���ى األق���ل بس���بب مزاعم عن 

أنه���ا تش���حن منتج���ات م���ن أص���ل أميركي 
إل���ى إيران ودول أخرى في انتهاك لقوانين 

التصدير والعقوبات األميركية.

اعتقال المديرة المالية لـ “هواوي”

منغ وانزو

بروكسل - أ ف ب

عرضت المفوضية األوروبية خطتها لتقليل هيمنة الدوالر على االقتصاد العالمي 
وتعزيز دور اليورو خاصة في تعامات الطاقة.

العواص���م  ف���ي  اإلحب���اط  مش���اعر  وتتزاي���د 
األوروبي���ة بس���بب هيمنة الدوالر ف���ي العالم 
كعمل���ة احتياطي���ة، وه���و ما يمن���ح الواليات 
المتح���دة قوة دبلوماسي���ة واقتصادية ليس 

لها نظير في العالم المعولم.
وتخض���ع الحكومات والمصارف والش���ركات 
الس���لطات  لرحم���ة  الجنس���يات  المتع���ددة 
األميركي���ة الت���ي تمل���ك الس���لطة القانوني���ة 
لمنع دخول أي ش���ركة أو دولة إلى االقتصاد 
العالم���ي في ح���ال وجود خ���الف بينها وبين 

الواليات المتحدة.
ف���ي  االقتصادي���ة  الش���ؤون  مف���وض  وق���ال 
االتحاد األوروبي، بيار موسكوفيتش���ي، في 

مؤتم���ر صحافي ف���ي بروكس���ل “وسط الجو 
الحال���ي م���ن الش���كوك - النزاع���ات التجارية، 
والعقوبات التي تفرضه���ا الواليات المتحدة 
عل���ى دول أخ���رى، يبح���ث المش���اركون ف���ي 

السوق عن بديل”.
الت���ي  األمثل���ة  أح���دث  م���ن  إي���ران  وتعتب���ر 
تتس���بب باإلحباط لالتح���اد األوروبي، إذ أن 
الش���ركات التي تختار التج���ارة أو االستثمار 
ف���ي الجمهوري���ة اإلسالمي���ة رغ���م العقوبات 
األميركي���ة المفروض���ة عليها تعرض نفس���ها 

لعقوبات من واشنطن.
وص���رح نائ���ب رئي���س المفوضي���ة األوروبية 
العمل���ة  أن  دومبروفس���كيس  فالدي���س 

األوروبي���ة الموح���دة التي ول���دت في األول 
م���ن يناي���ر 1999 “يج���ب أن تعك���س الثق���ل 
لمنطق���ة  والمال���ي  واالقتص���ادي  الس���ياسي 

اليورو”.
وتعتزم المفوضية، الذراع التنفيذي لالتحاد 
األوروب���ي، إج���راء مش���اورات م���ع الجه���ات 

الالعب���ة ف���ي الس���وق، خاصة بش���أن واردات 
النفط والغاز وغيرها من الس���لع التي يهيمن 

عليها الدوالر.
المفوضي���ة  ستعل���ن   2019 صي���ف  وف���ي 
ع���ن نتائ���ج مختل���ف االستش���ارات وتبح���ث 

الخيارات.

2019 ف����ي  ال����خ����ي����ارات  م��خ��ت��ل��ف  س��ت��ب��ح��ث  “ال���م���ف���وض���ي���ة” 

أوروبا تسعى لخفض هيمنة الدوالر
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018 -166913( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى 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: اسيا عبدهللا حسن عبدهللا

االسم التجاري الحالي: ابراج اليورو لتخليص المعامالت
االسم التجاري المطلوب: أبراج اليورو للسيراميك

األنش���طة التجارية المطلوبة: تجارة/بيع مواد البناء والمواد اإلنش���ائية المعدنية 
ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها

قيد رقم: 102424-02

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

)CR2018 -166790( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

29/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018 -169177( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

26/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018 -167537( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى 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: السيد ضياء سعيد عبدهللا محمد

االسم التجاري الحالي: مقاوالت قصر البتيل
االسم التجاري المطلوب: قصر البتيل للتجارة العامة

األنشطة التجارية المطلوبة: تجارة عامة

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى 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: عباس علي كاظم مهدي

االسم التجاري الحالي: عباس علي كاظم
االسم التجاري المطلوب: خباز وسندويشات ضواحي الجود

األنش���طة التجاري���ة المطلوبة: أنش���طة خدم���ات األطعمة والمش���روبات  المحلي 
صناعة الخبز البلدي

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى 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: احمد جميل عبدهللا جعفر علي فضل

االسم التجاري الحالي: بايثون للتجارة العامة
االسم التجاري المطلوب: وود بوينت للتجارة

األنشطة التجارية المطلوبة: تجارة عامة

قيد رقم
90399-01

شقة / محل
107

بناية
-

شارع / طريق / ممر
5405

مجمع
454

قيد رقم
15598-02

شقة / محل
945

بناية
0

شارع / طريق / ممر
3325

مجمع
433

قيد رقم
104408-01

شقة / محل
4279

بناية
0

شارع / طريق / ممر
1456

مجمع
1014

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة المدن للزجاج ذ.م.م

سجل تجاري رقم 102895

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء ف���ي ش���ركة الم���دن للزج���اج ذ.م.م المس���جلةعلى قي���د رقم  
102895، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد / الس���يد عبدهللا محس���ن علوي 

العلوي 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: 

)+973( 39988130
hr@cityglassbh.com :البريد اإللكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تآزر إي اس القابضة ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة / جاسم حس���ن يوسف عبدالعال باعتبارها المصفي القانوني شركة تآزر 
إي اس القابضة ذ.م.م، والمسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد 
رقم 70716، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 75503 التاريخ :2018/12/6  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه تق���دم إليه 
المالك لش���ركة ش���ركة كراوم وس���بروك للتكنولوجيا ش.ش.و )شركة الشخص 
الواحد( والمس���جلة بموجب القيد رقم 75503، طالبا تحويل الش���كل القانوني 
للش���ركة المذكورة إلي شركة ذات مس���ئولية محدودة برأسمال وقدره 50000 

دينار بحريني
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إلى إدارة التس���جيل مش���فوعًا 
بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن

5/12/2018
)CR2018-175410( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه: راش���د عبدهللا راش���د الظاع���ن بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي الى السيد/  خالد راشد عبدهللا الظاعن 

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
6574-17
6574-19

االسم التجاري
المبدع الدولي للتجارة
المبدع الدولي للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

لى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

مالك ش���ركة نمارق للتس���ويق والخدمات ش.ش.و لمالكها عبد الس���ميع الش���يخ 

الفاض���ل حام���د المس���جلة بموجب القيد رق���م 120582-1، طالبا تحويل الش���كل 

القانوني للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأسمال وقدره 

10000دينار بحريني، بين كل من:

1 - عبدالسميع الشيخ الفاضل حامد

2- سالم يوسف محبوب يوسف

القيد: 102452 - التاريخ :2018/12/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )163822( 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 مروة بهاء مصطفى الش���ين المالكة ل� مطعم اس���كندراني )الفرع الثالث 
م���ن مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القي���د رق���م 3-102452، طالبا تحويل 
الفرع المذكور من المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 
وق���دره )2000( دين���ار بحرين���ي، لتصب���ح الش���ركة مملوك���ة م���ن الس���ادة التالي���ة 

اسمائهم:
1 - مروة بهاء مصطفى الشين

2- محمد يوسف رمضان محمود يوسف
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بابا الفاتيكان يزور 
اإلمارات في فبراير

قال الفاتيكان أمس الخميس إن البابا 
فرنسيس سيزور أبوظبي عاصمة 

اإلمارات في فبراير في الزيارة السابعة 
لدولة مسلمة؛ من أجل الدعوة إلى السالم 
بين األديان. وقال الفاتيكان إن البابا قبل 

دعوة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان واألقلية الكاثوليكية 

الصغيرة هناك، وسيقوم بالزيارة في 
الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير 

لحضور اجتماع في إطار الحوار بين 
األديان. وزار البابا فرنسيس بالفعل تركيا 

واألردن ومصر وبنجالدش وأذربيجان 
واألراضي الفلسطينية، واستغل هذه 
الزيارات للدعوة للحوار بين األديان 

وإلدانة فكرة العنف باسم الرب.

الخليجي ال��ت��ك��ام��ل  تحقيق  ستناقش  ال��ري��اض  ق��م��ة 

“مجلس التعاون” مستمر رغم أزمة قطر

ق���ال وزي���ر الدول���ة للش���ؤون الخارجي���ة 
أم���س  قرق���اش،  أن���ور  اإلم���ارات  لدول���ة 
الخمي���س، إن قم���ة مجلس التع���اون في 
الرياض والرئاسة العمانية المقبلة مؤشر 
عل���ى أن مجل���س التع���اون وبرغ���م أزم���ة 

قطر مستمر.
وكت���ب في تغري���دة عل���ى “تويتر”،”نجاح 
جوانب���ه  ف���ي  األساس���ي  المجل���س 
خليج���ي  س���وق  وخل���ق  االقتصادي���ة 
ستنته���ي  الس���ياسية  واألزم���ة  مش���ترك، 
حي���ن ينته���ي سببه���ا، أال وهو دع���م قطر 
للتط���رف والتدخل ف���ي قضاي���ا استقرار 

المنطقة”.
وأض���اف “الواقعي���ة الس���ياسية الحالي���ة 
م���ن استم���رار  التع���اون  مكن���ت مجل���س 
عمل���ه، فاالجتماع���ات التقني���ة واإلداري���ة 
والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب 
اإلستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ 
المنظور القطري عن المصلحة الجماعية، 
الح���رص المس���ؤول للري���اض وأبوظب���ي 

والمنامة على المجلس تاريخي”.
يذك���ر أن القمة الخليجية التي دعا خادم 
الحرمي���ن المل���ك سلم���ان ب���ن عبدالعزيز، 
المقب���ل،  األح���د  الري���اض،  ف���ي  لعقده���ا 
ستناق���ش ملف���ات ع���دة، أهمه���ا سيك���ون 
بي���ن  اإلستراتيج���ي  العس���كري  التع���اون 

دول مجلس التعاون.
التع���اون  لمجل���س  الع���ام  األمي���ن  وق���ال 
إن  الزيان���ي،  عبداللطي���ف  الخليج���ي 
ستناق���ش  المقبل���ة  الخليجي���ة  القم���ة 
تحقيق التكامل بي���ن دوله في المجاالت 

السياسية والدفاعية واالقتصادية.

وم���ن المق���رر أن يعقد ق���ادة دول مجلس 
التع���اون الخليج���ي، يوم األح���د، اجتماع 
ال���دورة ال����39 للمجل���س األعل���ى لمجلس 
التعاون في العاصمة السعودية الرياض، 
برئاسة خادم الحرمي���ن الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.
الجالل���ة  أصح���اب  “إن  الزيان���ي  وق���ال 
والسمو سيبحثون عددا من الموضوعات 
الخليج���ي  العم���ل  مس���يرة  ف���ي  المهم���ة 
إط���ار  ف���ي  إنج���ازه  ت���م  وم���ا  المش���ترك، 

الخليج���ي  والتع���اون  التكام���ل  تحقي���ق 
والدفاعي���ة  الس���ياسية  المج���االت  ف���ي 
واالقتصادي���ة والقانونية، كما سينظرون 
ف���ي التقاري���ر والتوصي���ات المرفوعة من 
قب���ل اللجان الوزاري���ة المختصة واألمانة 

العامة”. 

 خادم الحرمين يبعث رسالة 

شفوية ألمير الكويت

إلى ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين، 

المل���ك سلمان ب���ن عبد العزي���ز آل سعود، 
رسال���ة ش���فوية إل���ى أخيه الش���يخ صباح 
األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وق���ام بنق���ل الرسالة ألمير دول���ة الكويت 
األمي���ر تركي ب���ن محمد بن فه���د بن عبد 
العزي���ز، المستش���ار ف���ي الدي���وان الملكي 

خالل استقباله بقصر بيان أمس.
األخوي���ة  العالق���ات  الرسال���ة  وتضمن���ت 
الراسخة الت���ي تربط البلدين والش���عبين 

الشقيقين. 

عواصم ـ وكاالت

الفاتيكان - رويترز

وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

دبي ـ العربية نتلندن ـ رويترزالقدس المحتلة - وكاالت

بنيامين  اإلسرائيلي  ال��وزراء  رئيس  رجح 
هناك  يكون  أن  الخميس،  أم��س  نتنياهو 

تحرك إسرائيلي داخل لبنان.
وطالب نتنياهو، لدى اجتماعه مع السفراء 
خالل  إسرائيل  ل��دى  المعتمدين  األج��ان��ب 
جولة في منطقة الحدود الشمالية “بإدانة 
وأن  اإلسرائيلية  للسيادة  هللا  حزب  خرق 
ي��ن��ض��م��وا إل���ى ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ف��رض ع��ق��وب��ات 
م���ش���ددة ع��ل��ى ح���زب هللا”. وق����ال “ن��ج��رد 
ممنهج  بشكل  األنفاق  س��الح  من  أع��داءن��ا 

وحازم ونفعل ذلك لحماس ولحزب 
الحاجة.  وفق  وسنتحرك  هللا 

م���ن ي��ع��ت��دي ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��رض 
هللا  ح��زب  للخطر..  حياته 
ي��ع��ل��م ذل���ك وح���م���اس تعلم 

ذلك أيضا.. قلت للسفراء إنه 
يجب عليهم أن يدينوا بشكل 

الذي  العدوان  هذا  فيه  لبس  ال 
تمارسه إيران ومنظمتا حزب 

الحال عليهم أيضا  هللا وحماس وبطبيعة 
تشديد العقوبات على هذه األطراف”.

وأطلع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السفراء 
على حيثيات عملية “درع الشمال”، وعلى 
اعتزام “حزب هللا” استخدام تلك األنفاق 
ض��د إس��رائ��ي��ل، م��ؤك��دا أن أن��ف��اق ال��ح��زب 
للعدوان  واح���دا  نموذجا  تشكل  اللبناني 
اإليراني في المنطقة. وأشار إلى أن “عملية 
األولية،  مراحلها  تزال في  ال  الشمال  درع 
ولكن في ختامها سالح األنفاق الذي بذل 
حزب هللا جهودا جبارة على 
ت���ط���وي���ره س���ي���زول ول��ن 

يكون فعاال”.
وت��������اب��������ع ن���ت���ن���ي���اه���و 
“إس���رائ���ي���ل ت��ت��وق��ع أن 
ت��ت��م إدان������ة ح����زب هللا 
وأنه  فيه  لبس  ال  بشكل 
س��ت��ف��رض ع��ل��ي��ه ع��ق��وب��ات 

إضافية”.

تيريزا  البريطانية  ال��وزراء  رئيسة  أعلنت 
م����اي، أم���س ال��خ��م��ي��س، أن أم����ام أع��ض��اء 
التصويت  قبيل  اخ��ت��ي��ارات   3 ال��ب��رل��م��ان 
االتحاد  الخروج من  بشأن  اقتراحها  على 
األوروب��ي هي: إما االتفاق على اقتراحها 
حتى  أو  اتفاق  دون  الخروج  مواجهة  أو 

عدم الخروج على اإلطالق.
أنها تتحدث مع نواب بشأن  وذكرت ماي 
إعطاء البرلمان دورا أكبر في حسم مسألة 
لكنها  الشمالية،  بإيرلندا  الخاص  الترتيب 

لم تورد مزيدا من التفاصيل.
البرلمان  ف��ي  البعض  أن  وأض��اف��ت 
يحاول إحباط عملية الخروج من 
االتحاد األوروب��ي، وأنها ال تعتقد 
آخ����ر على  اس��ت��ف��ت��اء  إج�����راء  أن 
الصحيح.  ال��م��س��ار  ه��و  ال���خ���روج 

3 خ���ي���ارات: األول  “ه��ن��اك  وق��ال��ت 
هو ال��خ��روج من االت��ح��اد األوروب��ي 
ب���ات���ف���اق... واالث���ن���ان اآلخ�����ران هما 

الخروج  عدم  أو  اتفاق  دون  من  الخروج 
ع��ل��ى اإلط������الق”. وت��اب��ع��ت “م���ن ال��واض��ح 
إحباط  يريد  َم��ن  العموم  مجلس  ف��ي  أن 
والعدول  األوروب���ي،  االتحاد  من  الخروج 
البريطاني  الشعب  تصويت  نتيجة  ع��ن 
وهذا يجانبه الصواب”. وتجنبت ماي مرارا 
ستؤجل  ك��ان��ت  إذا  عما  أسئلة  على  ال���رد 
لكنها  ديسمبر،   11 ي��وم  المقرر  التصويت 
لم تلمح إلى احتمال تقديم تنازالت فيما 
بأيرلندا  الخاص  بالترتيب  يتعلق 

الشمالية.
وم�������ن ن����اح����ي����ة أخ�������رى، 
ص����رح وزي�����ر ال���خ���روج 
من االت��ح��اد األوروب��ي 
س��ت��ي��ف��ن ب��ارك��ل��ي، ب��أن 
ب���ري���ط���ان���ي���ا س���ت���ك���ون 
ل��ل��خ��روج دون  م��س��ت��ع��دة 
اتفاق في مارس “لكن األمر 

يتطلب الكثير من العمل”.

ف���ي ظ���ل الجه���ود المبذولة م���ن المجتمع 
الدولي إلحالل الس���الم ف���ي ليبيا، ظهرت 
اإلس���الم  سي���ف  تأهي���ل  إلع���ادة  جه���ود 
القذافي وإرجاعه إلى المشهد السياسي، 
عبر تمكينه من القيام بدور بارز في مسار 

المصالحة الليبية، وإعادة توحيد ليبيا.
وتق���ود ه���ذه الجهود روسي���ا، التي تتبنى 
قيادته���ا، فكرة مفادها أنه ال يمكن إرساء 
س���الم دائ���م دون إش���راك سي���ف اإلسالم 
القذاف���ي، ال���ذي يحظ���ى بدع���م كبي���ر من 
قب���ل ج���زء م���ن الليبيي���ن، ودم���ج أنص���ار 
الزعيم الراحل معمر القذافي في العملية 

السياسية.
ه���ذه الفك���رة الت���ي طرحته���ا روسي���ا 
ودافع���ت عنه���ا ف���ي مؤتم���ر باليرمو 
ح���ول األزم���ة الليبية، أعط���ت دافعا 
القذاف���ي،  اإلس���الم  لس���يف  قوي���ا 
وه���و مرش���ح متحم���ل لالنتخاب���ات 

الرئاسية، فسارع بإرسال رسالة 

إل���ى الرئي���س الروس���ي فالديمي���ر بوتين، 
ق���دم فيه���ا وجهة نظ���ره للحل ف���ي ليبيا، 
ورأى أن���ه يرتك���ز عل���ى نقطتي���ن تتمثالن 
ف���ي إنجاح الملتق���ى الوطني الع���ام الذي 
يفضي إل���ى مصالح���ة وطني���ة مجتمعية 
شاملة، بمشاركة الجميع دون استثناء أو 

إقصاء، وإجراء انتخابات نزيهة.
واختف���ى سي���ف اإلس���الم القذاف���ي ع���ن 
األنظ���ار من���ذ إط���الق سراحه م���ن سجنه 
بالزنت���ان ف���ي يونيو 2017، كم���ا ال يعرف 
مك���ان وج���وده، لك���ن يب���دو أن���ه ينش���ط 
سياسيا وفي ك���ل االتجاهات، إذ 
كش���فت روسيا على لس���ان 
رئي���س مجموعة االتصال 
الروسية لتس���وية األزمة 
الليبي���ة، لي���ف دينغوف، 
اتص���االت  وج���ود  ع���ن 
بين ب���الده وسيف  اإلسالم 

القذافي.

روسيا تدعم سيف اإلسالم القذافيتيريزا ماي: اقتراحي أو ال اتفاقنتنياهو: هنالك احتمال للتحرك داخل لبنان
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بيروت - أ ف ب

طوكيو - أ ب

أك���دت مص���ادر سوري���ة مختلف���ة أن 5 
مدنيي���ن بينه���م أطف���ال ونس���اء، قتل���وا 
بقص���ف نف���ذه التحال���ف الدول���ي بقيادة 
واش���نطن عل���ى مدينة هجي���ن في ريف 
دير الزور شمال شرقي سوريا. بدورهم، 
نق���ل ناش���طون ع���ن مص���ادر محلي���ة أن 
مناط���ق  استهدف���ت  التحال���ف  غ���ارات 
متفرق���ة داخ���ل مدين���ة هجين، م���ا أدى 
إل���ى سق���وط 25 ضحي���ة مدني���ة، بينهم 
أطفال ونساء وعشرات الجرحى، فضال 

ع���ن الدمار الواسع الذي طال الممتلكات 
والمن���ازل. ويأت���ي ه���ذا القص���ف ال���ذي 
وصفه المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
باألعن���ف منذ ب���دء العمليات العس���كرية 
ف���ي المنطق���ة منذ 10 سبتمب���ر الماضي، 
ف���ي إطار دع���م التحالف لق���وات سوريا 
الديمقراطية التي شنت مؤخرا هجوما 
ش���رسا عل���ى “داعش”، حقق���ت به بعض 
التق���دم وسيط���رت على أكث���ر من نصف 

بلدة هجين.

قال مس���ؤولون إن 5 م���ن أفراد الجيش 
األميرك���ي فقدوا بعد اصطدام طائرتين 
األميركي���ة  البحري���ة  لمش���اة  تابعتي���ن 
ف���ي الج���و، وسقوطهما ف���ي البحر قبالة 
سواح���ل الياب���ان أمس الخمي���س، أثناء 

تدريب على إعادة التزود بالوقود.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن قواتها 
البحرية أنقذت اثنين حتى اآلن من بين 
7 م���ن مش���اة البحري���ة األميركي���ة كانوا 

عل���ى مت���ن الطائرتي���ن، وإحداهم���ا م���ن 
طراز “هورنت إف إيه 18” واألخرى من 

طراز “هركيوليز كي.سي 130”.
وأضاف���ت ال���وزارة أن أحدهما في حالة 
مس���تقرة في قاع���دة إيواكون���ي التابعة 
لمش���اة البحري���ة، بينم���ا عثر عل���ى اآلخر 
التص���ادم  م���ن  ساع���ات   10 نح���و  بع���د 
ونقلته سفينة حربية يابانية. وتواصلت 

مساعي البحث عن الخمسة الباقين.

مقتل مدنيين بغارات للتحالف شرقي سوريا

5  مفقودين بعد تصادم طائرتين أميركيتين

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحالن، إن حجم الخراب الذي ارتكبته قطر في الوطن العربي يحتاج  «
للمساءلة ويحتاج إلى 100 عام إلصالحه، مؤكدا أنه ال يتأثر باألكاذيب التي تبثها قطر عنه.

وأضاف في مقابلة مع “الحدث” أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستمر في حكم مصر، وعلى قطر وتركيا أن يتعايشا  «
مع هذا األمر، كما أكد أن ولي العهد السعودي باٍق في منصبه.

وأكد أن قطر ساهمت في االنقسام الفلسطيني منذ البداية، مشيرا إلى أنها دفعت فقط 5 ماليين لألونروا خالل 9 سنوات. «

وأضاف أن أموال قطر تحول لوزارة الدفاع اإلسرائيلية ثم تحول إلى حماس، الفتًا إلى أن قرار المصالحة من الرئيس محمود  «
عباس ثم حركة حماس.

دحالن: قطر تسببت بخراب يحتاج 100 عام إلصالحه

القاهرة - وكاالت عواصم - وكاالت

أعلن���ت هيئ���ة الرقاب���ة اإلداري���ة ف���ي مص���ر، 
ضبط ش���بكة دولي���ة لالتجار بالبش���ر ضمت 
جرائ���م  ف���ي  تورط���وا  وأجان���ب  مصريي���ن 
م���ن  مخ���درات  وجل���ب  جنس���ي  استغ���الل 
تركي���ا والهند، فيم���ا قد تكش���ف التحقيقات 
م���ن  وع���دد  مغم���ورة  مطرب���ة  ت���ورط  ع���ن 

الشخصيات المعروفة.
وقال���ت الهيئ���ة ف���ي بي���ان له���ا عل���ى موقعها 
الرسمي في “فيس���بوك”، أمس الخميس، إن 
“الشبكة التي تم ضبطها تضم 20 متهما من 
المصريي���ن واألجان���ب من جنس���يات عربية 
وأوروبي���ة لتورطه���م ف���ي جرائ���م استغالل 
حاجة بعض الس���يدات وممارس���ة الضغوط 
منافي���ة  أعم���ال  ف���ي  لالش���تراك  عليه���م، 
اآلداب وجل���ب مخ���در الهيرويي���ن واألي���س 
والكرست���ال والترامادول م���ن تركيا والهند، 
عب���ر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على 
عمالئهم من الش���باب”. وأص���در النائب العام 
المصري ق���رارا بندب نيابة األم���وال العامة؛ 

للتحقي���ق ف���ي القضي���ة، حس���ب بي���ان هيئة 
الرقابة.

وأسف���رت أعم���ال المراقبة الس���رية بإذن من 
النياب���ة العامة عن تأكي���د الوقائع وتوثيقها، 
حس���بما أض���اف البي���ان. وبع���د ص���دور قرار 
بضبط المتهمين كافة وتفتيش مقار سكنهم 

وعمله���م وأحد المقاهي المش���بوهة بمنطقة 
المهندسي���ن، قامت عناصر من هيئة الرقابة 
اإلداري���ة مدعوم���ة بمجموعات م���ن القوات 
الخاصة ب���وزارة الداخلية بضب���ط المتهمين 
وكميات من المخدرات، وجار عرضهم على 

نيابة األموال العامة.

أعل���ن المبع���وث األممي إل���ى اليمن مارتن 
لتب���ادل  اتف���اق  إل���ى  التوص���ل  غريفث���س 
األس���رى ف���ي اليم���ن، وذل���ك في الجلس���ة 
ف���ي  اليمني���ة  للمحادث���ات  االفتتاحي���ة 

السويد، أمس الخميس.
وانطلقت الجلس���ة االفتتاحية للمحادثات 
وف���دي  بحض���ور  الس���ويد،  ف���ي  اليمني���ة 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
واستهل غريفثس كلمته شاكًرا السعودية 
والكوي���ت وسلطن���ة عم���ان عل���ى جهودها 

لتحقيق هذا اللقاء.
وقال “يس���رني اليوم أن أعل���ن عن توقيع 
اتفاق بش���أن تب���ادل األس���رى والمعتقلين. 
ه���ذا أمر مه���م ج���ًدا آلالف العائالت الذين 

يأملون عودة أحبابهم”.
بالتوص���ل خ���الل  أمل���ه  أع���رب ع���ن  كم���ا 
األي���ام المقبلة إلى اتف���اق لتخفيف معاناة 
اليمنيين. وأضاف “كل المش���اكل لن تحل 

إال باإلصغاء لألصوات اليمنية كافة”.

م���ن جانب آخر، أكدت مص���ادر محلية أن 
مليش���يات الحوثي اإليرانية، تحفر شبكة 
أنف���اق ودهالي���ز أرضي���ة متصل���ة ببعضها، 
تح���ت من���ازل اقتحمته���ا في أحي���اء عدة 

بمدينة الحديدة، غربي اليمن.
وأوضح سكان أن ش���بكة األنفاق األرضية 

من���ازل  ف���ي  المليش���يات  تحفره���ا  الت���ي 
بأحياء مدينة الحديدة والمتصلة بدهاليز 
أرضية، تش���به أنفاق “داع���ش” التي جرى 
العثور عليها في مدينة الموصل العراقية، 
التنظي���م  قبض���ة  م���ن  استعادته���ا  عق���ب 

اإلرهابي العام الماضي.

قوات خاصة شاركت في عملية ضبط الشبكة غريفثس في مؤتمر صحافي بعيد الجلسة االفتتاحية النطالق محادثات السويد

ت����ض����م م����ط����رب����ة وش����خ����ص����ي����ات م���ع���روف���ة م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ح��وث��ي ت��ن��س��خ أس��ال��ي��ب “داع����ش”

مصر تضبط شبكة دولية لالتجار بالبشر اتفاق على تبادل األسرى في اليمن



باريس ـ رويترز

ق���ال مس���ؤول ف���ي الرئاس���ة الفرنس���ية 
أم���س الخميس إن الس���لطات قلقة من 
انطالق موجة أخرى من ”العنف الهائل“ 
والش���غب ف���ي باري���س مطل���ع األسبوع 
حرك���ة  محتج���ي  جان���ب  م���ن  المقب���ل 

)السترات الصفراء(.
ورغم التنازل ه���ذا األسبوع عن خطط 
زي���ادة الضرائ���ب عل���ى الوق���ود، والتي 
فج���رت احتجاجات في أرجاء فرنس���ا، 
ماك���رون  إيمانوي���ل  الرئي���س  يكاف���ح 
لتهدئ���ة الغض���ب ال���ذي أدى إل���ى أس���وأ 
اضطرابات في وس���ط باريس منذ عام 

.1968
وأض���رم محتج���ون الن���ار ف���ي سيارات 
وهشموا نوافذ متاجر ونهبوها ورسموا 
جداري���ات مناهضة لماكرون في أنحاء 

بع���ض من أرق���ى المناطق ف���ي باريس، 
حتى أنهم شوهوا قوس النصر.

وأعل���ن رئي���س الوزراء الفرنس���ي إدوار 
فيليب يوم األربعاء إن حكومته تخلت 
عن زي���ادة الضرائب عل���ى الوقود التي 

كانت مقررة في عام 2019.
وقال المسؤول باإلليزيه إن المعلومات 
تفيد بأن بعض المحتجين سيأتون إلى 

العاصمة ”للتخريب والقتل“.
ويش���كل خطر وق���وع المزيد من العنف 
كابوسا أمنيا للس���لطات التي تفرق بين 
محتجي )السترات الصفراء( السلميين 
والجماع���ات العنيف���ة ومثيري الفوضى 
والذين يأتون م���ن أحياء فقيرة بهدف 
النهب وتقول إنهم تس���للوا إلى صفوف 

الحركة.

واشنطن - أ ب

األميركي���ة  الجوي���ة  الق���وات  قام���ت 
بتحلي���ق غي���ر مخطط له مس���بقا فوق 
األراضي األوكراني���ة في إطار اتفاقية 

السماوات المفتوحة.
ب����  وصف���ه  م���ا  البنتاغ���ون  واعتب���ر 
“الهج���وم الروس���ي غي���ر المب���رر” عل���ى 
الس���فن األوكرانية في مضيق كيرتش 
النش���اطات  ضم���ن  خطي���را  “تصعي���دا 
الروسي���ة االستفزازي���ة والمهددة أكثر 

فأكثر”، حسبما قال في بيان له.
الطي���ران  أن  البنتاغ���ون  وأوض���ح 
ف���ي  التحلي���ق  ه���ذا  نف���ذ  األميرك���ي 
الع���زم  ه���ذا التوقي���ت “للتأكي���د عل���ى 
األميرك���ي دع���م أوكراني���ا وغيرها من 
الشركاء”، مؤكدا أن الواليات المتحدة 
“مصممة على الحفاظ على أمن الدول 

األوروبي���ة”. وأش���ار البنتاغ���ون إلى أن 
الوالي���ات المتحدة تس���عى ل���� “عالقات 
أفض���ل م���ع روسي���ا”، لك���ن ه���ذا األم���ر 
“مس���تحيل” م���ع استم���رار م���ا وصف���ه 
ومزعزع���ة  ش���رعية  غي���ر  “أعم���ال  ب���� 
ف���ي  روسي���ا  قب���ل  م���ن  لالستق���رار” 
أوكراني���ا أو غيره���ا. ويأت���ي ذل���ك بعد 
ح���ادث احتجاز البحري���ة الروسية ل� 3 
سفن أوكرانية دخل���ت المياه الروسية 
بص���ورة غي���ر مش���روعة ف���ي مضي���ق 
الماض���ي.  نوفمب���ر   25 ي���وم  كيرت���ش 
واتهمت كييف والدول الغربية روسيا 
بالقيام ب� “أعمال خطيرة”، فيما اعتبرت 
موسك���و تصرف���ات الس���فن األوكرانية 
استف���زازا، وأك���دت أنه���ا ستتخ���ذ ك���ل 

اإلجراءات لحماية حدودها.

تونس - سكاي نيوز عربية

تون���س  ف���ي  نقاب���ي  مس���ؤول  دع���ا 
“الس���ترات  تجهي���ز  إل���ى  المعلمي���ن 
البيض���اء” واالستع���داد الحتجاج���ات 
تش���به التي يقوم بها ذوي “الس���ترات 
الصف���راء” ف���ي فرنس���ا، بس���بب خطة 

الحكومة لتقليل األجور.
وق���ال الكات���ب الع���ام للنقاب���ة العاّم���ة 
للتعليم الثانوي لس���عد اليعقوبي، في 
تدوين���ة على صفحت���ه الرسمية على 
موق���ع “فيس���بوك”: “يبدوا أن���ه اختار 
المحروق���ة، جه���زوا  سياس���ة األرض 
ستراتك���م البيض���اء”، موجه���ا كالم���ه 

إلى وزير التربية حاتم بن سالم.
وف���ي لقاء مع إذاعة “ش���مس إف إم” 
المحلي���ة، قال اليعقوب���ي إن أصحاب 
“الس���ترات البيضاء”، في إش���ارة إلى 

المعلمين، جاهزون لالحتجاج.
بأج���ور  المس���اس  ت���م  “إذا  وأض���اف: 
المدرسي���ن وحرمانه���م م���ن رواتبهم 
وتجوي���ع أبنائهم، فإن ثمن الجوع لن 

يكون إال الشارع”.
وك���ان المس���ؤول النقاب���ي ي���رد عل���ى 
تصريح���ات الوزي���ر ب���ن سال���م، ال���ذي 
هدد باالقتطاع من أجور المدرسين.

والتوت���ر قائم بي���ن الحكومة وقطاع 
بس���بب  سن���وات،   3 من���ذ  التعلي���م 
خالف���ات ح���ول الزي���ادة ف���ي المن���ح 
الخاص���ة والترقي���ات المهنية، وتدني 
المؤسس���ات  ف���ي  العم���ل  ظ���روف 
النقاب���ة  اته���ام  بجان���ب  التعليمي���ة، 
لوزارة التربي���ة بالتنصل من اتفاقات 

سابقة.

السلطات الفرنسية 
تخشى “عنفا هائال”

الطيران األميركي 
يحلق فوق أوكرانيا

“السترات البيضاء” 
جاهزة لالحتجاجات

بيونغ يانغ وّسعت قاعدة للصواريخ

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

تقرير اليوم من قناة:

أكدت قناة “سي إن إن” األميركية أن كوريا الش���مالية وّسعت قاعدة مهمة للصواريخ بعيدة 
المدى في األشهر التي تلت القمة التاريخية بين زعيمها كيم جونغ أون، والرئيس األميركي 

دونالد ترامب.
وقالت القناة إن ما نشر يوم األربعاء من صور التقطتها األقمار االصطناعية، يؤكد أن بيونغ 
يانغ طّورت قاعدتها في يونغجيو دونغ في المناطق الجبلية الداخلية، وبنت منشأة لم يتم 

التعرف عليها بشكل علني.
واعتب���ر خب���راء “س���ي إن إن” أن مك���ان الموقع مناسب إلي���واء الصواريخ الكورية الش���مالية 

بعيدة المدى الجديدة وبينها تلك القادرة على حمل رؤوس نووية.
وصّرح البنتاغون “نحن نراقب كوريا الش���مالية عن كثب، لكن ال يمكننا التحدث عن مس���ائل 

استخباراتية”.
وأثناء لقائهما في سنغافورة في يونيو الماضي، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، 
والرئيس األميركي دونالد ترامب في إعالن مشترك ب� “نزع السالح النووي بشكل كامل” من 

شبه الجزيرة الكورية، دون تحديد الوسائل التي ستستخدم لتحقيق ذلك.
وأع���رب الرئي���س األميركي أخيرا عن أمله في تنظيم قمة ثانية مع الزعيم الكوري الش���مالي 

مطلع 2019.

تونسواشنطنباريس

دخل���ت المظاه���رات العمالي���ة ف���ي األح���واز 
يومه���ا 26 على التوالي، احتجاجا على تردي 
المعيش���ية وع���دم دف���ع رواتبه���م  األوض���اع 
ومس���تحقاتهم لعدة أش���هر، لكنها بدأت تركز 
على م���ا وصفه المتظاهرون ب�”مافيا” النظام، 
في إشارة إلى المؤسسات المالية التي نهبت 
أم���وال المودعي���ن لصال���ح مغام���رات طهران 

العسكرية الخارجية.
وتجم���ع ع���دد غفي���ر م���ن المواطني���ن أم���ام 
“بن���ك ص���ادرات” اإليران���ي ف���ي وس���ط سوق 
المركزي لمدين���ة األحواز العاصم���ة، وطالبوا 
الس���ياسات  ع���ن  والتراج���ع  رواتبه���م  بدف���ع 
المحتج���ون  وصفه���ا  الت���ي  واإلج���راءات 
بالتعسفية تجاه العمال والمعلمين والشرائح 
األخ���رى، وس���ط هتاف���ات “الم���وت للمافي���ا”، 
وكذل���ك “سنجع���ل األح���واز قيام���ة، في حال 

رفض حل مشاكلنا”.
وتجمه���ر عم���ال مصن���ع الصل���ب أم���ام مق���ر 

ف���ي األح���واز،  “الجزاي���ري” ممث���ل خامنئ���ي 
وهتف���وا “هيهات من���ا الذل���ة” و”ال الحاكم وال 

الحكومة تفكر بحالنا”.
ووفق���ا للتقارير ومقاطع الفيدي���و التي نقلها 
المركز األح���وازي للدراس���ات اإلستراتيجية، 
تظاهر عم���ال بلدية مدينة عب���ادان اعتراضا 
عل���ى عدم دف���ع رواتبه���م األربعاء أم���ام مقر 
بلدي���ة المدينة، وامتنعوا ع���ن اإلستمرار في 
عمله���م حت���ى تتحق���ق مطالبه���م، والحصول 

على رواتبهم الشهرية.
وف���ي نفس الس���ياق ش���هدت مدين���ة طهران 
تجمع ط���الب جامعة “أمير كبير”، تضامنا مع 
إحتجاحات العمال والمعلمين وطالبوا بتلبية 
مطالبهم المشروعة، واإلفراج عن المعتقلين 
الذي���ن أعتقلته���م الس���لطات اإليراني���ة خالل 

االحتجاجات في األيام الماضية.
ال���ى ذل���ك، أعلن���ت مواق���ع إيراني���ة رسمي���ة، 
استقال���ة جماعي���ة ضم���ت 18 نائًب���ا برلمانًيا، 

احتجاًجا على إلغاء مشاريع إمدادات المياه 
الخاصة بمحافظة أصفهان من ميزانية العام 

المقبل.
ونش���رت مواق���ع أصولية مقرب���ة من الحرس 
الث���وري اإليراني، منها وكالة “فارس” لألنباء، 
خب���ر االستقال���ة الجماعي���ة، ونش���رت رسال���ة 
الن���واب  جان���ب  م���ن  الموقع���ة  االحتج���اج 

األصفهانيين.
وق���ال الن���واب المس���تقيلون إن الحكوم���ة لم 
ت���ف بوعودها بتطوير نه���ر زايندة رود، الذي 
يم���ر م���ن م���دن أصفهانية، ب���ل ل���م تعتمد أي 
مش���روع في ميزانية العام المقبل لحل أزمة 

مياه الشرب في المحافظة.
يذكر أن ش���ح المياه من أخطر األزمات التي 
تض���رب المجتم���ع اإليران���ي، حت���ى إن بعض 
المحللي���ن يتوقع���ون أن تثي���ر ه���ذه األزم���ة 
صراعات داخلية بي���ن األقاليم المختلفة في 

المستقبل القريب.

طهران ـ وكاالت

استقالة جماعية تهز البرلمان اإليراني
اح�����ت�����ج�����اج�����ات ال�����ع�����م�����ال ت����س����ت����ه����دف “م������اف������ي������ا” ال����ن����ظ����ام

طهران ـ وكاالت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أظه���ر تقري���ر صادر عن المنتدى االستراتيجي العرب���ي، في دورته ال�11، 
بالتع���اون مع مرك���ز الدراسات الس���ياسية واالستراتيجية في مؤسس���ة 
المباش���رة  المباش���رة وغي���ر  التكالي���ف  المصري���ة، أن إجمال���ي  األه���رام 
للبرنام���ج الن���ووي اإليراني تج���اوزت 517 مليار دوالر من���ذ العام 2006 

وحتى اليوم.
وبّي���ن التقري���ر الذي جاء تحت عن���وان: “التكلفة والتبع���ات االقتصادية 
للبرنام���ج الن���ووي اإليراني على الدولة والش���عب”، وأطلق خالل جلس���ة 
حوار خاصة سبقت انعقاد المنتدى، أن التكاليف غير المباشرة للبرنامج 
المذك���ور، والمتمثل���ة ف���ي العقوب���ات االقتصادية الدولي���ة وتبعاتها على 

إيران، بلغت ما يقارب ال�500 مليار دوالر.
بينم���ا تج���اوزت التكلفة المباش���رة، التي تش���مل إنش���اء البني���ة التحتية 
والمراف���ق الخاص���ة بالبرنامج النووي والتكلفة الس���نوية لتش���غيلها، 50 

مليار دوالر تقريبا.
وأش���ار التقري���ر إلى أن ه���ذه التكلفة للبرنام���ج الن���ووي اإليراني تجعله 
“أح���د أكث���ر المفاع���الت النووي���ة في العال���م تكلفة على اإلط���الق، وذلك 
على الرغم م���ن قدراته التقنية المحدودة”، حيث تبلغ تكلفة المفاعالت 

الحديثة أقل من نصف هذه المبالغ.
ويعد هذا التقرير واحدا من التقارير والدراسات الس���نوية الصادرة عن 
المنت���دى االستراتيجي العربي الذي ينعقد يوم 12 ديس���مبر الحالي في 

دبي.

إيران وبوشهر.. 

الشعب يدفع ثمن “النووي”

أوقع هجوم بس���يارة مفخخة ضد مقّر قيادة الش���رطة في مدينة جابهار الس���احلية بجنوب 
شرق إيران، أربعة قتلى صباح الخميس، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي.

وفي حين أفادت وكالة فارس بمقتل قائد ش���رطة 
المدين���ة، نف���ى قائد القوات البري���ة للحرس الثوري 

اإليراني المتواجد في موقع االنفجار الخبر.
وقال لوكالة “تسنيم” إن المهاجمين الذين وصفهم 
ب�”اإلرهابيي���ن” ل���م يتمكن���وا م���ن تحقي���ق أهدافهم 
حي���ث قتل 4 من قوات حرس قيادة الش���رطة في 
الهجوم فقط. ونفى باكبور خبر مقتل قائد ش���رطة 
جابهار. من جهته، قال حاكم مدينة جابهار رحمدل 
بام���ري للتلفزيون الرسمي “هاجموا المقّر وصّدتهم 

قوات األمن قبل أن يفّجروا سيارة مفخخة”.
وأضاف “سقط أربعة أش���خاص”، مشيرًا إلى وقوع 

“الكثير من الجرحى” في هذا “الهجوم اإلرهابي”.
كما أكد أن االنفجار كان قويا جدا.

وكان���ت مص���ادر ل�”العربية.نت” أف���ادت بأن الهجوم 
استه���دف مركز قيادة قوات الش���رطة في المدينة. 
وأضاف���ت أن سي���ارة مفخخة اقتحم���ت المركز، ما 

أوقع عدة قتلى وجرحى.
ودوى ص���وت االنفج���ار ف���ي أرج���اء المدين���ة، تاله 
ص���وت إطالق ن���ار كثيف حس���ب ما نقل���ت وسائل 

إعالم محلية.
يذك���ر أن جابهار، القريبة من الح���دود اإليرانية مع 
باكس���تان على خليج عمان، تحتضن ميناء جديدًا 

شيد مؤخرًا، وهي منطقة اقتصادية حرة.

أنصار الفرقان” يتبنى

والحقًا تبن���ى تنظيم “أنصار الفرقان” العملية. وهو 
تنظيم تأسس قبل بضع سنوات بعد اندماج “حزب 
الفرق���ان” و”حرك���ة أنص���ار إي���ران” المنش���قين ع���ن 
“جي���ش العدل” ال���ذي ينفذ بهجمات ه���و اآلخر في 

وسط وشمالي بلوشستان إيران.
وغالب���ًا ما تعل���ن تل���ك التنظيمات بأنه���ا “تدافع عن 

حقوق البلوش الس���نة بش���كل عام والس���نة بش���كل 
ع���ام في إيران”. وف���ي 25 ماي���و 2017 نفذ “أنصار 
الفرق���ان” هجوم���ا استه���دف قط���ارا حم���ل بضائ���ع 
للحرس الثوري اإليراني حسب ما أكده “أبوحفص” 

المتحدث الرسمي باسم التنظيم حينها.

بع���د عملي���ات واسع���ة استم���رت بضع���ة أي���ام ض���د 
التنظيم أعلن الحرس الثوري في 10 أكتوبر 2017 
القضاء الكامل عل���ى تنظيم “أنصار الفرقان” إال أن 
التنظي���م أص���در وقتها بيان���ًا فند م���ا أعلنه الحرس 

الثوري مؤكدًا إصراره على االنتقام.

من مكان الهجوم في تشابهار

ت����ن����ظ����ي����م “أن��������ص��������ار ال�������ف�������رق�������ان” ي����ت����ب����ن����ى ال���ع���م���ل���ي���ة

هجوم انتحاري جنوب إيران

البرلمان اإليراني
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“البالد سبورت” تثني 
وتشيد بالجهود الكبيرة 

التي بذلها الوزير السابق هشام 
الجودر، ومساهمته في االرتقاء 

بعمل الوزارة وتحقيقها إنجازات 
في قطاعي الشباب والرياضية، 
وتتمنى التوفيق والنجاح للوزير 

الجديد أيمن المؤيد، ويكون قادرا 
على تحقيق الرؤى والتطلعات.

فريق الشباب لكرة القدم 
خسر مساء األربعاء مواجهة ذهاب 

أغلى الكؤوس أمام الرفاع. خسارة 
مستحقة عطفا على األداء الهزيل 

الذي ظهر به العبو الماروني رغم 
اعتذارهم ووعدهم الجهاز الفني 

وجماهيرهم بالظهور المغاير عما 
كان عليه مؤخرا.

حقق فريق المحرق فوزا مثيرا على نظيره فريق الرفاع، بنتيجة 76/72، في المباراة التي جمعتهما مس���اء أمس )الخميس(، في ختام منافس���ات الجولة الس���ابعة 
لدوري زين الدرجة األولى. وجاء رئيس االتحاد البحريني لكرة الس���لة س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي آل خليفة في مقدمة الحضور خالل المباراة، إلى جانب رئيس 

نادي الرفاع الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة.

واستع���اد المح���رق به���ذا الف���وز صدارة 
الترتي���ب الع���ام، رافعا رصي���ده إلى 14 

نقطة.
ف���ي المقاب���ل، تلق���ى الرف���اع الخس���ارة 
األول���ى وأصب���ح رصيده إل���ى 11 نقطة 

في المركز الرابع.
وجاءت نتائج أشواط المباراة كاآلتي: 
29/13 المحرق، 27/10 الرفاع، 11/10 

الرفاع و27/21 المحرق.

الشوط األول

وب���دأ المح���رق بتش���كيلة ضم���ت أحمد 
ماج���د،  كاظ���م  جاس���م،  ب���در  حس���ين، 
محمد حسن واألميركي ويليامز شون، 
فيما بدأ الرفاع بتش���كيلة ضمت محمد 
كوي���د، عبدالرحم���ن غالي، عل���ي جعفر، 
جوزي���ف  واألميرك���ي  مجي���د  محم���د 

جونز.
اللق���اء  ف���ي  المح���رق  وج���اءت بداي���ة 
جي���دة بخطف���ه عص���ا الس���بق وتقدم���ه 
مطل���ع الرب���ع األول 8/2؛ بفضل التنويع 
الهجومي باستخدام التصويب الثالثي 
بواسط���ة أحم���د حس���ن وب���در جاس���م، 
واالختراق من تحت الس���لة معوال على 

تحركات واختراقات كاظم ماجد.
ووس���ع المح���رق الف���ارق تدريجي���ا م���ع 
منتص���ف الرب���ع 18/9، مس���تغال بداي���ة 
الرفاع المرتبكة واالستعجال في إنهاء 
الهجم���ات الت���ي افتق���دت معظمها إلى 
التصويب���ات  التركي���ز والدق���ة السيم���ا 
الثالثية. وحاول مدرب الرفاع تنشيط 
الجبه���ة الهجومي���ة بإج���راء ع���دد م���ن 
المح���رق  دف���اع  أن  غي���ر  التغيي���رات، 
واصل تفوقه وفرض أفضليته وساهم 

في حسم نتيجة هذا الربع ب� 29/13.
واستغل الرفاع سلسلة الفرص المهدرة 
من جان���ب المحرق بداي���ة الربع الثاني 
وتأخره عن التس���جيل؛ لتقليص الفارق 
ونج���ح  المب���اراة،  ألج���واء  والع���ودة 
الس���ماوي من تس���جيل 8 نقاط متتالية 

قّرب بها الفارق إلى 8 نقاط 29/21.
وعل���ي  عب���اس  بعل���ي  المح���رق  ودف���ع 
ربيعة إلنهاء صيام التس���جيل، ثم تبعه 
بالوق���ت الفن���ي، وذل���ك بع���د أكث���ر م���ن 
5 دقائ���ق ل���م يتمك���ن فيه���ا الفري���ق من 

تسجيل أي نقطة خالل الربع.
الرفاع واصل استغالل موقف المحرق 
نقط���ة  إل���ى  الف���ارق  وقّل���ص  الس���يء 
واح���دة بواقع 29/28 منتص���ف الفترة، 
ثم خطف التقدم بثالثية محمد كويد.

التس���جيل  بعده���ا  الفريق���ان  وتب���ادل 
والتقدم وصوال لحس���م الرفاع الشوط 

األول متقدما بنتيجة 40/39.

الشوط الثاني

بي���ن  الثان���ي متكافئ���ا  الش���وط  وج���اء 
الفريقين اللذين تبادال سجال تس���جيل 
ف���ارق  يبتع���د  ول���م  والتق���دم،  النق���اط 
التس���جيل بينهم���ا أكث���ر م���ن نقطتي���ن 
حت���ى منتص���ف الفت���رة الت���ي ش���هدت 

التعادل في النتيجة 47/47.
الفريق���ان اعتم���اد عل���ى الس���رعة ف���ي 
الس���ريع،  الهجوم���ي  اللع���ب والتح���ول 
إل���ى جانب تدوي���ر الك���رة والبحث عن 
وك���ان  للتس���جيل،  المناسب���ة  الف���رص 
المحرق هو األنش���ط من خ���الل تفعيل 
االختراق���ات بش���كل أكثر تحت الس���لة 
فيم���ا  الش���خصية،  األخط���اء  وكس���ب 
الرفاع حاول االعتم���اد على التصويب 
الثالث���ي بش���كل أكث���ر بواسط���ة محمد 

كويد واألميركي جوزيف.
وتعادل���ت النتيج���ة بي���ن الفريقي���ن في 
أكث���ر م���ن مناسبة خ���الل الرب���ع الثالث 
آخره���ا 49/49، قب���ل أن يخطف الرفاع 

التقدم بنهاية هذا الربع 51/49.
وتواص���ل األداء المتكاف���ئ ف���ي الرب���ع 
األخي���ر، وحاف���ظ الرف���اع عل���ى تقدمه 
مطل���ع الربع مس���تغال فرص التس���جيل، 

قبل أن يرفع النتيجة إلى 58/50.

ولم يتأخر رد المحرق بتعديل النتيجة 
الثالثي���ة  التصويب���ات  بفض���ل   ،60/60

المحكمة.
وارتفع���ت وتي���رة اإلثارة ف���ي الدقيقة 
األخي���رة الت���ي تمكن فيه���ا المحرق من 
تس���ّيد الموق���ف بفض���ل عام���ل الخبرة، 

ليحسم فوزا مثيرا.
أدار اللق���اء طاق���م تحكي���م مك���ون من 
الس���لم  محم���د  ش���كيب،  عبدالكري���م 

ويونس جناحي.

فوز االتحاد

وفي المباراة األولى أمس، حقق فريق 
االتح���اد ف���وزا مس���تحقا عل���ى حس���اب 
سماهيج بنتيجة 97/52، رافعا رصيده 
إل���ى 9 نقاط، فيما وصل رصيد الخاسر 

إلى 7 نقاط.
المب���اراة  أش���واط  ف���ي  االتح���اد  وف���از 
األربعة بالنتائج اآلتية: 23/10، 24/14، 

23/8 و27/20.

جانب من لقاء المحرق والرفاع

“زي��ن” لص��دارة  يع��ود  والمح��رق  بوعوده��ا..  أوف��ت  قم��ة 

ذيب المحرق يرّوض أسود الحنينية
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ارتق����ى األهلي إلى صدارة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على مدينة 
عيس����ى بنتيج����ة )0-4(، ف����ي اللقاء الذي جم����ع الطرفين، أمس، عل����ى ملعب مدينة 

حمد، ضمن إطار منافسات الجولة 6 من المسابقة.

ويدين األهلي بفوزه الثمين إلى الالعب 
هدفي����ن  سج����ل  ال����ذي  العصف����ور  عل����ي 
وسج����ل مه����دي حميدان وناص����ر محمد 

هدفا لكل العب.
ووص����ل رصي����د األهلي إل����ى )13 نقطة(، 

وتجمد رصيد مدينة عيسى عند )11(.
وف����ي مب����اراة ثاني����ة أقيمت أم����س أيضا 
عل����ى استاد األهلي، كس����ب ست����رة فوزا 
ثمينا على حساب قاللي بنتيجة )4-0(.

ووص����ل رصي����د ست����رة إل����ى )10 نقاط(، 
وبقي قاللي دون نقاط.

وتأل����ق ف����ي المب����اراة العب ست����رة سيد 
قاسم علوي الذي سجل هدفين، وأضاع 

زميله سيد محمد أمين الهدف الثالث.
وبالع����ودة إل����ى مجري����ات المب����اراة، فقد 
نج����ح ست����رة ف����ي إنه����اء الش����وط األول 
لصالح����ه عب����ر تق����دم مس����تحق بهدفي����ن 

دون مقابل.
ولع����ب سي����د محم����د أمي����ن ك����رة طولية 
أمامي����ة لس����يد قاسم ال����ذي توغل داخل 
المنطق����ة وس����دد كرة أرضية على يس����ار 

حارس قاللي راشد محمد )21(.
وع����اد سي����د قاس����م ليوق����ع عل����ى هدف����ه 
الثان����ي ف����ي المب����اراة، بعدم����ا س����دد كرة 
قوية م����ن خارج المنطقة عانقت ش����باك 

قاللي )31(.

وفي الشوط الثاني، لعب سيد قاسم 
ك���رة عرضي���ة متقن���ة تابعه���ا  عل���وي 
زميل���ه سيد محم���د أمي���ن برأسه في 

الشباك )58(.

ك����رة  جعف����ر  أحم����د  الس����تراوي  ولع����ب 
عرضية بيس����اره تابعها محمود العريبي 
بيس����اره قوية في المرم����ى معلنا الهدف 

الرابع )83(.

الخش����رم،  راش����د  الحك����م  المب����اراة  أدار 

ن����واف ش����اهين وعل����ي سع����د،  وعاون����ه 

والحكم الرابع سيد عدنان محمد.

مباريات اليوم

منافس����ات  )الجمع����ة(  الي����وم  وتختت����م 
الجولة الس����ادسة بإقام����ة لقاءين عند 4 

عصرا.
يلع����ب البس����يتين )9 نق����اط( م����ع االتحاد 
)10 نقاط( على استاد األهلي، والبحرين 
)4 نق����اط( م����ع التضام����ن )3 نق����اط( على 

ملعب مدينة حمد.

األهلي يتصدر دوري الدرجة الثانية

من لقاء األهلي ومدينة عيسىفرحة العبي سترة تكررت 4 مرات

فتح باب التسجيل ليوم البحرين الرياضي
ت��ن��ظ��م��ه األول��م��ب��ي��ة ل��ك��اف��ة ال�������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع ال��خ��اص

تعلن اللجنة األولمبية البحرينية عن فتح باب التسجيل لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص 
الراغب���ة ف���ي تنظيم فعاليات بيوم البحرين الرياضي والذي س���تنظمه اللجنة األولمبية البحرينية ي���وم الثالثاء الموافق 12 فبراير 

.)www.sportsday.bh( المقبل 2019 وذلك عبر الموقع اإللكتروني الخاص بالفعالية

وك���ان مجل���س إدارة اللجن���ة األولمبية قد 
اعتم���د الموع���د الرسم���ي لي���وم البحري���ن 
إدارة  مجل���س  اجتم���اع  ف���ي  الرياض���ي 
المنعق���د  البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة 
مؤخرا برئاسة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياضة، رئي���س اللجنة 
األولمبي���ة سمو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 

خليفة.
ويمكن لوزارات وهيئات الدولة وش���ركات 
الراغب���ة  الخ���اص  القط���اع  ومؤسس���ات 
ف���ي تنظي���م برام���ج رياضية، إضاف���ة إلى 
الراغبي���ن في رعاية ودع���م فعاليات اليوم 

األولمب���ي من الش���ركات تس���جيل بياناتهم 
في الموق���ع اإللكتروني الرسم���ي للفعالية، 
عل���ى أن يت���م إتاح���ة الفرص���ة الحق���ا أمام 
المتطوعين والمش���اركين من عامة الناس 
والمقيمي���ن؛ لتس���جيل بياناتهم للمش���اركة 

في برامج ومسابقات اليوم الرياضي.
لألعمال  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة  ممثل  أن  وي��ذك��ر 
الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس 
اللجنة  رئيس  والرياضة،  للشباب  األعلى 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  األولمبية 
اللجنة  بتشكيل  ق���رارا  أص��در  ق��د  خليفة، 
الرياضي  الوطني  لليوم  المنظمة  العليا 
ب��رئ��اس��ة   2019 ل��ل��ع��ام  ال��ب��ح��ري��ن  لمملكة 

األعلى  للمجلس  المساعد  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
للجنة  ال��ع��ام  األم��ي��ن  وال��ري��اض��ة،  للشباب 
عسكر،  عبدالرحمن  البحرينية  األولمبية 
المجلس  ع��ن  م��ن��دوب  م��ن:  ك��ل  وعضوية 
م��ن��دوب عن  وال��ري��اض��ة،  للشباب  األع��ل��ى 
مندوب  والرياضة،  الشباب  شؤون  وزارة 
م��ن��دوب  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ع���ن 
وزارة  ع��ن  م��ن��دوب  الداخلية،  وزارة  ع��ن 
لقوة  العامة  القيادة  عن  مندوب  الصحة، 
البحرين، مندوب عن وزارة شؤون  دفاع 
األش���غ���ال  وزارة  ع���ن  م���ن���دوب  اإلع������الم، 
العمراني،  والتخطيط  البلديات  وش��ؤون 
وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  وزارة  ع���ن  م���ن���دوب 

الجمعيات  يمثل  االجتماعية 
وال��م��ؤس��س��ات وه��ي��ئ��ات ذوي 

االحتياجات الخاصة، ومندوب 
ومندوب  البحرين،  جامعة  عن 

عن كل محافظة من المحافظات 
األربع )العاصمة، المحرق، الشمالية، 

الجنوبية(، إضافة إلى كل من المدير 
باللجنة  الرياضية  للشؤون  التنفيذي 

إدارة  مدير  أس��د،  عبدالجليل  األولمبية 
المشاريع باللجنة األولمبية الوناس مادن، 
والدولية  العربية  العالقات  دائ��رة  مدير 

ب���ال���ل���ج���ن���ة األول���م���ب���ي���ة 
ف��ج��ر ج��اس��م ح��س��ن، 
م����ن����دوب ع����ن ق��س��م 
ال���م���ال���ي���ة ب��ال��ل��ج��ن��ة 
األول���م���ب���ي���ة ي��ع��ق��وب 

علي عبدالمحسن.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

حط���ت بعث���ة المنتخب الوطن���ي لبناء األجس���ام رحالها ف���ي مدينة 
تاراغونا بإس���بانيا مس���اء يوم أمس األول؛ استعدادا للمشاركة في 
بطولة العالم لبناء األجس���ام لألس���اتذة، والتي تقام منافساتها في 

الفترة من 8 وحتى 11 من شهر ديسمبر الجاري.

وش���هد صباح ي���وم أمس وصول 
جمي���ع المش���اركين ف���ي البطولة 
العالمي���ة الت���ي ينتظره���ا الجميع 
وإج���راءات  الصب���ر  بف���ارغ 
التس���جيل بالفن���دق ال���ذي تقي���م 
فيه الوفود ومقر إقامة المنتخب 

الوطني.
 وحرص العبو المنتخب الوطني 
بالتدريب���ات  األجس���ام  لبن���اء 
األخيرة بإش���راف الطاق���م الفني 
البعث���ة  ومس���ؤولي  المراف���ق 
البحرينية، حيث أبدى الالعبون 
التام���ة  والجاهزي���ة  االستع���داد 
العالمي���ة،  المنافس���ات  النط���الق 
والت���ي تش���هد مش���اركة أكثر من 
أنح���اء  مختل���ف  م���ن  دول���ة   70

العالم.
ويت���رأس البعث���ة رئي���س اتح���اد 
األجس���ام  لبن���اء  آسي���ا  غ���رب 
واللياق���ة البدني���ة، النائ���ب األول 

لرئي���س اتح���اد غرب آسي���ا لرفع 
األثقال، مس���اعد رئي���س االتحاد 
العرب���ي رئيس االتحاد البحريني 
الغان���م،  سلط���ان  األثق���ال  لرف���ع 
وإداري البعث���ة جاس���م بورش���يد 
أمين سر االتحاد البحريني لرفع 
الفني���ة  اللجن���ة  رئي���س  األثق���ال 
لبن���اء األجس���ام، والمدي���ر الفني 
طارق الفرساني، والحكم الدولي 
واإلعالم���ي  عل���ي،  عبداله���ادي 
مس���لم،  عم���اد  للبعث���ة  المراف���ق 
وتضم تشكيلة المنتخب الوطني 
نخبة م���ن الالعبين المخضرمين 
ف���ي فئ���ة بن���اء األجس���ام، وه���م: 
هش���ام إسماعيل، محم���د صباح، 
عرف���ات  العصف���ور،  عبدالواح���د 
يعقوب، علي الخي���اط، نادر مال 
هللا. وف���ي فئ���ة الكالسي���ك بناء 
أجس���ام سي���د حم���زة الحس���يني 

وطاهر سلمان.

اليوم تسجيل العبي بناء األجسام

أحمد مهدي

سترة يجتاز 
قاللي برباعية 

في افتتاح 
الجولة السادسة



أس���قطت كرة القدم الش���اب الرياضي محمود القطري فجأًة أثناء ممارس���ته هوايته المجنونة وذلك في إحدى المالعب الرياضية بمنطقة رأس 
الرمان مساء أمس األول األربعاء وسط ذهول الحاضرين من أصحابه.

وعلى رغم محاوالت المس���عفين الذين حضروا 
لموقع���ة الحادث���ة إلنقاذ ما يمكن إنق���اذه، إال أن 
الموت قد وقع، لتحل الفاجعة على الموجودين 
ف���ي الملع���ب وعل���ى من تلق���ى هذا الخب���ر الذي 

سبب فزعًا بالغًا.
محم���ود القطري )رحمه هللا( الذي لطاما عش���ق 
المالع���ب  بمختل���ف  المس���تديرة  الك���رة  ه���ذه 
الكبي���رة والصغيرة، المفتوح���ة والمغلقة، ُعرف 
بقوت���ه البدنية ومهاراته الفني���ة الكبيرة، والتي 
جعلت���ه يكون نجما لدى أصدقائه وأصحابه في 
اللعبة، ومن ضم���ن االنتدابات األولى ألي فريق 
يري���د االستفادة من خدمات���ه. القطري لعب في 
سن���وات معدودة مع فري���ق رأس الرمان آنذاك، 

إال أنه لم يس���تكمل المشوار مع األندية الحالية، 
واتج���ه للع���ب ف���ي مالع���ب الح���واري إل���ى أن 
ب���رز علنا حينما لع���ب في ال���دورات والبطوالت 
لمختل���ف المناط���ق والش���ركات، وأهمه���ا “دوري 
البن���وك” حينم���ا مث���ل البن���ك ال���ذي يعم���ل في���ه 

)األهلي المتحد(.
وُع���رف القط���ري ال���ذي ل���م يتجاوز عم���ره ال� 45 
عام���ا ُبحس���ن األخ���الق والطيب���ة والمعاملة في 
منطق���ة سكنه بالمنامة، ول���ه سمعة يحتذى بها، 
وه���و مت���زوج، ولديه طف���الن في عم���ر الورود، 

وهما عبدهللا وعلي.
وعاش القطري من���ذ صغره يتيم األب؛ كونه لم 
ُيعاي���ش حنان أبيه إال في سنوات معدودة وهو 

صغير السن كحال ولديه اآلن اللذين كتب لهما 
القدر أن يعيشا قصة والدهما نفسها.

الت���ي  األول���ى  ليس���ت  الحال���ة  ه���ذه  أن  يذك���ر 
تح���دث ف���ي مملك���ة البحرين، بل ه���ي استمرار 
لح���االت أخ���رى سبقتها، سق���ط فيه���ا الكثيرون 
م���ن الرياضيي���ن في المالع���ب، وأيضا من هواة 

الرياضة في الصاالت الرياضية “الجيم”. 

“البالد سبورت” يتقدم بخالص العزاء  «
والمواساة ألهل الفقيد، سائلين هللا عز 

وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه 
فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

ُيت��م األب في صغ��ره يتكرر م��ع أبنائه عب��داهلل وعلي

كرة القدم ُتسقط الشاب محمود القطري

محمود القطري مع ولديه عبدالله وعلي 

اللجنة اإلعالمية

حسم حامل اللقب فريق منتجع “الغونا” قمة المجموعة األولى حينما 
تغل���ب على منافس���ه فريق فندق “ويندهام ج���اردن” بنتيجة ٦-٢، فيما 
حق���ق فري���ق فن���دق “ماريوت” ف���وزا مثيرا عل���ى منافس���ه فريق فندق 

“جولدن توليب” بنتيجة ٨-٧.

 كم���ا أح���رز فن���دق “أرت روتان���ا” 
فوزا مستحقا على منافسه فريق 
فندق “فور سيس���نز” بنتيجة ٥-٢ 
ف���ي ثان���ي أي���ام مباري���ات ال���دور 
األول م���ن بطولة الفن���ادق الثالثة 
لكرة القدم للصاالت 2018 والتي 
أقيم���ت عل���ى صال���ة ن���ادي الح���د 

الرياضي بالمحرق.
وتمكن حامل اللقب فريق منتجع 
“الغون���ا” م���ن حس���م قمت���ه أم���ام 
فري���ق “وينده���ام ج���اردن” بس���تة 
أهداف مقاب���ل هدفين بعد مباراة 

مثيرة من الجانبين.
ورفع” الغونا”رصيده إلى ٦ نقاط، 
بينما بقي” ويندهام جاردن” على 

رصيده السابق ثالث نقاط.
واستطاع فري���ق فندق “ماريوت” 
أن يحقق فوزا مثيرا على حساب 
“جول���دن  فن���دق  فري���ق  منافس���ه 
تولي���ب” بثماني���ة أه���داف مقاب���ل 
سبعة أهداف في أولى مبارياتهما 

في المجموعة الثانية. 
وحق���ق فريق فن���دق “أرت روتانا” 
ف���وزه األول بالمجموع���ة األول���ى 
بعد فوزه المستحق على منافسه 
سيس���نز”  “ف���ور  فن���دق  فري���ق 
بخمس���ة أه���داف مقاب���ل هدفين، 
ليرف���ع رصي���ده إل���ى ث���الث نقاط، 
بينما بقي فريق “فور سيسنز” من 

دون أي نقاط.

“الغونا” يحسم قمته أمام “ويندهام” رئيس االتحاد يزور تدريبات أحمر السباحة
الفق��ري لالتح��اد العم��ود  الت��ي تمث��ل  الوطني��ة  المنتخب��ات  أك��د دع��م 

ح���رص رئي���س االتح���اد البحرين���ي للس���باحة محمد مجب���ل على متابع���ة تدريب���ات منتخبنا 
الوطني قبل مغاردته للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الصين في الفترة ما بين 

الحادي عشر والسادس عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ووقف رئيس االتح���اد على آخر استعدادات 
الفن���ي  الجه���از  عم���ل  وبرنام���ج  الس���باحين 
العالم���ي  الح���دث  ف���ي  للمش���اركة  لتهيئته���م 
األب���زر، ف���ي الوقت ال���ذي أكد فيه أن حس���ن 
تمثيل المملكة ورف���ع علم البحرين عاليا في 
مختلف المحافل هو الهدف األسمى واألبرز، 
متابعا: “إلى جانب ذلك يجب التمسك برؤية 
رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة سم���و 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة بأن الذهب 

هو أساس كل المشاركات”.
كم���ا وأك���د محم���د مجب���ل للس���باحين دع���م 
الكام���ل  الجدي���د  االتح���اد  إدارة  مجل���س 
للمنتخب���ات الوطنية، معتب���را بأن المنتخبات 
الوطنية تمث���ل العمود الفق���ري لالتحاد، وأن 

المعنيي���ن بإدارت���ه يملك���ون خط���ة متكامل���ة 
للنهوض وتطوير أداء المنتخبات في الفترة 
المقبلة. وأش���ار رئيس االتحاد إلى أن الهدف 
م���ن المش���اركة في بطول���ة العالم ه���و تواجد 
أس���م المملك���ة ف���ي أه���م البط���والت العالمية 
ف���ي مجال لعب���ة الس���باحة، إل���ى جانب منح 
السباحين الُشبان فرصة االحتكاك واكتساب 
الخب���رة والتع���رف كذل���ك على أج���واء وبيئة 
البط���والت العالمي���ة، مضيفا: “بالطبع نس���عى 
للمنافس���ة، ولكن بالنسبة للس���باحين الُشبان، 
فإن هناك أمورا أخرى يجب عليهم اكتساباها 
م���ن ه���ذه المش���اركات”، متمنيا ك���ل التوفيق 
للمنتخبنا الوطني في الحدث العالمي األبرز.

ويت���رأس وف���د منتخبن���ا الوطن���ي للس���باحة 

ف���ي بطولة العالم، في الصي���ن عضو مجلس 
اإلدارة ومدي���ر المنتخب���ات وس���ام الطي���ب، 
إل���ى جان���ب كل من الس���باحين ُعم���ر عبدهللا 
وآالء ع���ادل بن رجب وفاطمة عبدالمحس���ن 
المحميد إلى جانب الس���باح عبدهللا عيس���ى، 
وم���ن المقرر أن يش���ارك الطيب ف���ي اجتماع 

كونغ���رس االتحاد الدولي ال���ذي سيقام على 
هام���ش البطول���ة، وكانت استع���دادات أحمر 
الس���باحة قد اقتص���رت في الفت���رة الماضية 
عل���ى التدريب���ات المحلي���ة، التي كان���ت تقام 
تح���ت  ومس���ائية  صباحي���ة  فترتي���ن  عل���ى 

إشراف الطاقم الفني الخاص باالتحاد.

جانب من زيارة رئيس االتحاد للتدريبات

اتحاد السباحة - المركز اإلعالمي
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مشاركة كبيرة في السباق السادس للخيل
ك������ؤوس “ج���ي���ب���ك” وال���ح���ص���ان ال���ع���رب���ي ت��ش��ع��ل ص������راع ال���ج���ي���اد وال���ف���رس���ان

ينظم نادي راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة الس���باق السادس 
لهذا الموسم، والذي سيقام على كؤوس مؤسسة الحصان العربي لخدمات الفروسية وكؤوس شركة 

الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

وسيب���دأ الصراع من الش���وط األول الذي سيقام 
للجي���اد المبتدئ���ات “نتاج محلي” مس���افة 1000 
متر مس���تقيم والجائزة 2000 دينار وبمش���اركة 
8 جياد، ويحيط الغموض بالش���وط لكون أغلب 
الجي���اد جدي���دة وصغيرة الس���ن وتش���ارك للمرة 

األولى في السباقات. 
ويق���ام الش���وط الثان���ي لجي���اد جمي���ع الدرجات 
“نت���اج محل���ي”  4 سن���وات  للعم���ر  والمبتدئ���ات 
دين���ار   2000 والجائ���زة  مت���ر   1200 مس���افة 
وبمش���اركة 8 جياد، ويتوقع ان تكون المنافس���ة 
قوي���ة بي���ن عدد من جي���اد النت���اج المحلي التي 
تتمت���ع بمس���توى جي���د وحققت انتص���ارات في 
المواس���م الماضي���ة. ويقام الش���وط الثالث على 

لخدم���ات  العرب���ي  الحص���ان  مؤسس���ة  كأس 
الفروسي���ة والمخص���ص لجي���اد الدرج���ة الرابعة 
والمبتدئات من خي���ل البحرين العربية األصيلة 
مت���ر   1200 مس���افة  “الواه���و”  ف���ي  المس���جلة 
جي���اد،   8 وبمش���اركة  دين���ار   2000 والجائ���زة 
ثنائي���ة  منافس���ة  الش���وط  يش���هد  أن  وينتظ���ر 
قوية بي���ن الحصان “الجالبي 1683” ومنافس���ه 

الحصان “الجالبي 1661”.
ويقام الش���وط الرابع على كأس ش���ركة الخليج 
لصناع���ة البتروكيماويات “جيب���ك” لجياد سباق 
التوازن للفرسان المتمرنين “مس���تورد “ مس���افة 
دين���ار   2000 والجائ���زة  مس���تقيم  مت���ر   1200
وبمش���اركة 12 ج���وادا، وسيش���هد الش���وط أول 

ص���راع للفرس���ان المتمرني���ن ف���ي سباق���ات هذا 
الموسم وسيلعب الفرسان دورا مهما في حس���م 
مثل هذه األش���واط التي عادة ما تتميز باإلثارة 

والحماسة.
ويق���ام الش���وط الخام���س عل���ى كأس مؤسس���ة 
الحص���ان العرب���ي لخدم���ات الفروسي���ة لس���باق 
التوازن “مس���تورد” مس���افة 1600 متر والجائزة 

2000 دين���ار، وينتظر أن يش���هد منافس���ة مثيرة 
كع���ادة سباق���ات الت���وازن خصوص���ا ف���ي ظ���ل 
المش���اركة الكبي���رة والبالغ���ة 15 ج���وادا تتمت���ع 
وأوزان  متقارب���ة  بمس���تويات  منه���ا  مجموع���ة 
متكافئ���ة. ويق���ام الش���وط الس���ادس على كأس 
ش���ركة الخليج لصناع���ة البتروكيمايات “جيبك” 
لجي���اد سب���اق الت���وازن “نت���اج محل���ي” مس���افة 

1800 مت���ر والجائ���زة 3000 دينار وبمش���اركة 6 
من الجي���اد البارزة في سباق���ات النتاج المحلي 
مواس���م  من���ذ  المعروف���ة  األسم���اء  م���ن  س���واء 
وحققت أنتصارات وأبرزه���ا “حراش” و”فارنج” 
و”غراي���ب”. وستتج���ه األنظ���ار ص���وب الش���وط 
السابع واألخير الذي سيقام على كأس مؤسسة 
الحص���ان العرب���ي لخدم���ات الفروسي���ة لجي���اد 

جميع الدرجات والمبتدئات “مس���تورد” مس���افة 
ف���ي ظ���ل  3000 دين���ار،  2200 مت���ر والجائ���زة 
مش���اركة ع���دد م���ن الجي���اد المس���توردة القوية 
والمتقاربة في المس���توى، والت���ي حققت نتائج 
متفاوت���ة خ���الل مش���اركاتها الموس���م الماض���ي، 
وتس���عى لتحقيق أول���ى انتصاراتها في الموسم 

الجاري.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

منافسات قوية يشهدها سباق اليومحسن المدحوبعبدالرحمن جواهري

علي مجيد

قدمت ش���ركة أس���واق رام���ز المملوك���ة لرج���ل األعمال المع���روف بمملك���ة البحرين 
ودول الخلي���ج العربي���ة رامز محمد العواضي، رعايتها لمس���ابقة كأس جاللة الملك 
ومسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2018 - 2019.

وق���د ثم���ن رئي���س االتح���اد البحرين���ي لك���رة 
الق���دم الش���يخ عل���ي ب���ن خليفة ب���ن أحمد آل 
خليف���ة رعاي���ة ش���ركة أس���واق رام���ز القابضة 
للمس���ابقتين، مؤك���دا أن ه���ذه الرعاية تعكس 
ح���رص الش���ركة عل���ى تأكي���د حضوره���ا ف���ي 
مختل���ف الفعاليات واألنش���طة التي يش���هدها 
تعن���ى  الت���ي  السيم���ا  البحرين���ي  المجتم���ع 

بالش���باب والرياضة، مضيفا أن دعم الش���ركة 
للمس���ابقتين سيثري المنافس���ات وسيس���اهم 
ف���ي تحقيق النجاح المطلوب، موجها ش���كره 
وتقدي���ره لرئيس مجلس إدارة الش���ركة رامز 
محم���د العواض���ي عل���ى ه���ذا التفاع���ل المميز 
وال���ذي يعك���س حرصه عل���ى تعزي���ز التعاون 
بم���ا يحقق الش���راكة المجتمعية بين الش���ركة 

واالتح���اد، ف���ي سبي���ل دع���م وتطوي���ر الك���رة 
البحرينية.

م���ن جانب���ه، أكد رئي���س مجلس إدارة ش���ركة 
أس���واق رامز رامز محم���د العوضي عن فخره 
واعتزازه بتقديم الدعم لمسابقة كأس جاللة 
المل���ك ومس���ابقة ناصر بن حم���د الممتاز لكرة 
الق���دم، مضيفا أن ه���ذه الرعاية تأتي انطالقا 
من الحس الوطني الذي تنتهجه الش���ركة في 
دع���م جمي���ع الفعالي���ات التي من ش���أنها دعم 
الش���باب البحرين���ي والمس���اهمة ف���ي تطوي���ر 
الرياضة البحرينية، بما يتوافق مع توجيهات 
العاه���ل وجه���ود ممثل جاللة المل���ك لألعمال 

الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس 
اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى 
ناص���ر  الش���يخ  سم���و  البحريني���ة  األولمبي���ة 

ب���ن حم���د آل خليف���ة، بتفعي���ل دور الش���ركات 
والمؤسسات الخاصة في المشاركة الحقيقية 
لدع���م قط���اع الش���باب والرياض���ة بالمملك���ة، 

مش���يرا إل���ى أن الش���ركة تس���عى للمس���اهمة 
وبش���كل كبير في نجاح المس���ابقات الكروية 
الرسمي���ة، به���دف المش���اركة ف���ي تنفيذ رؤية 
سمو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 2022 

لتطوير لعبة كرة القدم بمملكة البحرين.

“رامز” ترعى أغلى الكؤوس ودوري ناصر بن حمد

علي بن خليفة  رامز محمد العواضي

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

علي بن خليفة: 

دعم الشركة 
سينعكس على نجاح 

المسابقتين
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رفع وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أسمى آيات الشكر والتقدير إلى عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة؛ بمناسبة الثقة الملكية الغالية من لدن جاللته بتعيينه وزيًرا لشؤون الشباب والرياضة. 

وق���ال المؤي���د ف���ي تصري���ح بع���د أدائ���ه 
اليمين الدستورية أمام جاللة الملك “إن 
الثق���ة الملكية الس���امية بتعيين���ي وزيًرا 
لش���ؤون الش���باب والرياضة تمثل الدافع 
األكب���ر من أجل بذل ك���ل الجهد لالرتقاء 
بالشباب والرياضة والتي أرسى دعائمها 
عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف���ة وسط دعم واضح من جانب 
رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن سلم���ان آل خليف���ة، 
واهتم���ام مباش���ر م���ن جانب ول���ي العهد 
نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة”. 
وتاب���ع وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياضة 

“لقد حققت الحركة الشبابية والرياضية 
عل���ى  ب���ارزة  إنج���ازات  المملك���ة  ف���ي 
المس���توى اإلقليم���ي والق���اري والعالمي، 
وجاءت ه���ذه اإلنج���ازات نتاجا حقيقيا 
لدع���م القيادة الرش���يدة لكافة منتس���بي 
القطاعي���ن الش���بابي والرياض���ي، إضافة 
إل���ى رؤية ممث���ل جاللة المل���ك لألعمال 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س 
سم���و الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة، 
وال���ذي تمك���ن من تحقي���ق نقل���ة نوعية 
ف���ي القطاع الش���بابي والرياضي، والتي 
نتج عنها االرتقاء الملحوظ بمس���تويات 
عل���ى  واضح���ة  بص���ورة  وأث���رت  األداء 

الوعي الرياضي والش���بابي في المجتمع 
عموما”. 

الرصي���د  ه���م  “الش���باب  وأش���ار 
اإلستراتيج���ي، وه���م الث���روة الحقيقية، 
الخي���ر  مش���اعل  م���ن سيحمل���ون  وه���م 
الغال���ي،  الوط���ن  به���ذا  واالرتق���اء 
أه���داف  تنفي���ذ  أج���ل  م���ن  وسيعمل���ون 
التنمي���ة المس���تدامة؛ ل���ذا سنحرص في 
المرحلة المقبلة على التركيز أكثر عليهم 
وعل���ى البرامج التي تنم���ي من قدراتهم 
الحقيقي���ة وتوجيهه���ا التوجيه الس���ليم 

نحو خدمة الوطن”. 
المقبل���ة  المرحل���ة  “أن  المؤي���د  وبي���ن 
تاري���خ  ف���ي  جدي���دة  مرحل���ة  ستمث���ل 
الحرك���ة الش���بابية والرياضي���ة، وسيتم 

التركي���ز م���ن خالله���ا عل���ى تنفي���ذ بن���ود 
برنام���ج “استجاب���ة”، وال���ذي انبث���ق من 
المل���ك  لجالل���ة  اإلصالح���ي  المش���روع 
وجس���د مفاهيم رؤي���ة البحري���ن 2030 
واستجاب���ة لدع���وة سم���و ول���ي العه���د، 
والتي مثلها ف���ي إطارها التنفيذي سمو 
الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة عندما 
أطلق البرنامج في شهر أبريل الماضي، 
إضاف���ة إل���ى التركي���ز عل���ى القطاع���ات 
الت���ي ترعاها الوزارة م���ن ناحية األندية 
وقط���اع  الش���بابية  المراك���ز  الوطني���ة 
المنش���آت، إضافة إلى القطاع الش���بابي 
وبم���ا يتواف���ق م���ع سياس���ات المجل���س 

األعلى للشباب والرياضة”. 
وأضاف وزير ش���ؤون الشباب والرياضة 
الجدي���دة  اإلستراتيجي���ة  “ستتضم���ن 
لوزارة ش���ؤون الش���باب والرياضة جملة 
من التع���اون البناء مع مختلف الوزارات 
في المملكة م���ن فريق البحرين، والذين 

سيمثل���ون لن���ا عون���ا وسن���دا؛ م���ن أج���ل 
تهت���م  الت���ي  الوطني���ة  البرام���ج  تنفي���ذ 
بالش���باب البحرين���ي والرياض���ة والعمل 
معه���م م���ن أجل تحقي���ق التفاف���ا وطنيا 

تجاه الشباب”. 
وأك���د المؤي���د “سنعم���ل من أج���ل البناء 
الش���بابية  للحرك���ة  تحق���ق  م���ا  عل���ى 
والرياضي���ة ف���ي المملكة، والت���ي أرسى 
ع���ن  الس���ابقون  المس���ؤولون  دعائمه���ا 
والذي���ن  والرياض���ي  الش���بابي  القط���اع 
سلم���وا لن���ا األمانة بكل إخ���الص ووفاء، 
وسنعم���ل عل���ى االستفادة م���ن خبراتهم 
ومشورتهم لالرتقاء بعملنا تجاه الشباب 
البحرين���ي، وهذا هو المفهوم الحقيقي ل� 

)فريق البحرين(”. 
وعاهد وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة 
جالل���ة المل���ك بالعم���ل الج���اد المخل���ص 
الش���بابية  الحرك���ة  مس���يرة  لدع���م 
والرياضي���ة وتقدي���م الخط���ط والبرامج 

التي تتناسب مع رؤية القيادة الرش���يدة 
ف���ي تطوي���ر كاف���ة منظوم���ة العم���ل في 
قطاعي الش���باب والرياضة والمس���اهمة 
ف���ي تقدي���م المب���ادرات واألفك���ار النيرة 
القطاعي���ن  لهذي���ن  لمس���يرة  الداعم���ة 
الرئيسين، والتي تضمن المحافظة على 
مكتس���بات الش���باب والرياض���ة، وتعزيز 

اإلنجازات التي تحققت.

أيمن توفيق المؤيد

المؤيد يعاهد جاللة الملك ببذل جهود مضاعفة
أك��د أن المرحل��ة المقبل��ة س��تركز عل��ى تنفي��ذ بن��ود برنامج اس��تجابة

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

أنهت لجنة رياضات الموروث الشعبي تحضيراتها النطالق فارس الموروث كبرى المسابقات التي تنظمها اللجنة التابعة 
للجن���ة األولمبي���ة البحرينية، وذلك برعاية كريمة من جانب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 

المل���ك لألعم���ال  وك���ان ممث���ل جالل���ة 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة 
المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة 
البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س 
سمو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 
ق���د وج���ه بتخصيص جوائ���ز ألصحاب 
ه���ذه  ف���ي  األول���ى  الثالث���ة  المراك���ز 
المس���ابقة، وهي عبارة ع���ن سيارة من 
ن���وع لكزس جي���ب للفائ���ز بالمس���ابقة، 
بينم���ا يحص���ل صاح���ب المرك���ز الثاني 
على جائزة مالية مقدارها 8000 دينار، 
عل���ى أن يحصل صاحب المركز الثالث 
على جائزة مالية مقدارها 5000 دينار.

وتنطلق المجموعة األولى من مسابقة 

)الخمي���س(،  الي���وم  الم���وروث  ف���ارس 
م���دى  عل���ى  المس���ابقة  تس���تمر  حي���ث 
يومي���ن ف���ي المخي���م الخ���اص بقري���ة 

البحرين الدولية للقدرة.  
ويتناف���س عل���ى بطولة الم���وروث أكثر 
أرب���ع  إل���ى  40 ش���خصا موزعي���ن  م���ن 
مجموع���ات، حيث يتأهل فارس واحد 
ع���ن ك���ل مجموع���ة للمرحل���ة النهائي���ة 
للمس���ابقة بع���د أن يجمع أكب���ر عدد من 
النقاط في مختلف الرياضات التراثية 
الت���ي تتضمنه���ا المس���ابقة، إذ تتنافس 

كل مجموعة بشكل منفصل.
لمس���ابقة  األول���ى  المجموع���ة  وتض���م 
أحم���د  م���ن  ك���ل  الم���وروث  ف���ارس 

ن���واف  الخال���دي،  راش���د  الدوس���ري، 
الكعبي، أحمد فتحي، سعود الس���عدي، 
سالم الس���عدي، سع���د النعيمي، فيصل 
المريس���ي، فه���د عاك���ف، ناص���ر العمري 
تق���ام  فيم���ا  المش���خص،  ويوس���ف 
المجموعات الثالث المتبقية تباًعا في 

األسابيع المقبلة.
الم���وروث  ف���ارس  مس���ابقة  وتتضم���ن 
الهج���ن  ه���ي  تراثي���ة  رياض���ات  أرب���ع 
لمس���افة 40 كيلومترا والخيل لمس���افة 
60 كيلومت���را وصي���د الصقور والرماية 
الثابت���ة والمتحرك���ة، حيث يمن���ع فيها 
المتس���ابقون من استخ���دام أي وسيلة 
تكنولوجي���ة خالل المراح���ل المختلفة 

التي تبدأ باجتماع عام وتوزيع الخيام 
عل���ى المش���اركين، ث���م الص���الة فج���ًرا 
ف���ي جماع���ة، فتن���اول وجب���ة اإلفط���ار 
وبدأ المس���ابقة برياض���ة الهجن تنتهي 
بالفحص البيطري من جانب المحكمين 
الذي���ن يتأك���دون م���ن تطبي���ق الفارس 
لكافة االشتراطات والضوابط الالزمة، 

بعد ذلك أداء صالة الجمعة في جماعة 
االتج���اه  وبعده���ا  الغ���ذاء  وجب���ة  ث���م 
لمي���دان الصقور لهدد الطي���ور من قبل 
المش���اركين، قب���ل أن يع���ود المتس���ابق 
الذب���ح  ث���م  العص���ر،  لص���الة  لخيمت���ه 
واالستعداد لوجبة العش���اء، وفي هذه 
األثناء تقوم اللجنة بزيارة المتسابقين 
كل على حده إلجراء اختبارات شفهية 
لهم عن تاريخ مملكة البحرين وتاريخ 

العائلة المالك���ة الكريمة، وعن رياضات 
الم���وروث الش���عبي المختلف���ة، وعندها 

ينتهي برنامج اليوم األول.
البرنام���ج  يب���دأ  الثان���ي،  الي���وم  وف���ي 
وأدائه���ا  الفج���ر  لص���الة  باالستيق���اظ 
ف���ي جماع���ة، ث���م االستع���داد لرياض���ة 
الخي���ل لمس���افة 60 كيلومترا مقس���مة 
عل���ى مرحلتي���ن كل مرحلة تمت���د ل� 30 
كيلومت���را بينهم���ا راح���ة إجبارية لمدة 

نصف ساعة.
وتس���تمر المس���ابقة بص���الة الظه���ر في 
جماع���ة ث���م وجب���ة الغ���ذاء ف���ي مخيم 
التوج���ه  بعده���ا  والمحكمي���ن،  اللجن���ة 
لمي���دان الرماي���ة للرم���ي على الش���وزن 
المتح���رك )صح���ون( والرماي���ة الثاني���ة 
العص���ر  ص���الة  أداء  قب���ل  بالس���كتون 

وبعدها تنتهي المسابقة بالمغادرة.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

كبرى مسابقات الرياضات التراثية تنطلق اليوم
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التهاني تنهال على وزير “الشباب والرياضة”
هنأ األمين العام المساعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة، األمين العام للجنة األولمبية 
البحرينية عبدالرحمن عسكر أيمن المؤيد بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه 

وزيرا لشؤون الشباب والرياضة.

وعبر عسكر عن ثقته الكبيرة في قدرة أيمن 
توفي���ق المؤي���د عل���ى مواصل���ة العم���ل الجاد 
لالرتقاء بالقطاعين الش���بابي والرياضة نظرا 
إلى ما يتمتع به من خبرة وكفاءة ولما يمتاز 
ب���ه م���ن طاقة ش���بابية سيس���خرها م���ن أجل 

النهوض بالحركة الشبابية والرياضية.
كما أكد عس���كر أن المؤيد ق���ادر على تحقيق 
وممث���ل  الرش���يدة  القي���ادة  وتطلع���ات  رؤى 
وش���ؤون  الخيري���ة  لألعم���ال  المل���ك  جالل���ة 
الش���باب، رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب 
والرياض���ة، رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة سم���و 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، في تحقيق 
نقل���ة نوعية لقط���اع الش���باب والرياضة على 

كافة األصعدة والمستويات.
لك���رة  البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س  هن���أ  كم���ا 
الق���دم الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة، 

مش���يرا  والرياض���ة،  الش���باب  ش���ؤون  وزي���ر 
إل���ى أن المؤي���د يعد م���ن الكفاءات الش���بابية 
التي ستس���هم ف���ي دعم الحركتين الش���بابية 
والرياضي���ة ف���ي مملك���ة البحرين عب���ر قيادة 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وتمن���ى الش���يخ علي بن خليفة ك���ل التوفيق 
ف���ي  والرياض���ة  الش���باب  ش���ؤون  لوزي���ر 
مهمت���ه القادم���ة، والس���ير في طري���ق تطوير 
المنظومتين الش���بابية والرياضية بما يس���هم 
في تحقي���ق التطلع���ات واالرتق���اء بالرياضة 

والشباب البحرينيين.
إلى ذلك، أشاد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الق���دم بالجه���ود الكبي���رة الت���ي بذله���ا الوزير 
السابق هشام الجودر، مشيرا إلى أن الجودر 
ساه���م في االرتقاء بعمل ال���وزارة وتحقيقها 
إنج���ازات مختلف���ة عب���ر البصم���ات المختلفة 

التي وضعها في قطاعي الشباب والرياضية.
رئي���س  المس���لم  أحم���د  ق���دم  جانب���ه،  م���ن 
مجل���س إدارة ن���ادي الح���د الرياض���ي بأسمه 
ونياب���ة ع���ن أعض���اء مجل���س اإلدارة وجميع 
منتسس���بي الن���ادي أح���ر التهان���ي واالمنيات 
أليم���ن المؤيد. معربًا ع���ن أمنياته بأن يحقق 
الوزير تطلع���ات وطموحات جميع منتس���بي 
القطاع الرياضي وم���ا تم المطالبة فيه مرارا 

من تطوير الجانب االستثماري كي تس���تطيع 
نفس���ها  تموي���ل  م���ن  واالتح���ادات  االندي���ة 
والتك���ون الحكوم���ة ه���ي العائ���ل الوحيد لها 
ف���ي ظل إرهاق الميزاني���ات في المصروفات 
المتك���ررة. وأك���د المس���لم أن الس���يرة الذاتية 
والخب���رة الت���ي يمتلكه���ا الوزي���ر الجديد في 
مج���ال االستثم���ار تعطي مؤش���رات إيجابية 
للنه���وض ف���ي المج���ال الرياض���ي. وأختت���م 

المس���لم تصريحه باالش���ادة بالجهود الكبيرة 
التي بذلها هشام الجودر في تطوير منظومة 

الشباب والرياضة.
كم���ا هنأ رئي���س االتحاد البحرين���ي لكرة اليد 
النائ���ب علي إسحاقي أيم���ن المؤيد، قائالً إن 
الوزير من الكفاءات الش���بابية التي ستس���هم 
ف���ي دع���م الحركتي���ن الش���بابية والرياضي���ة 
ف���ي المملكة من خالل قيادته وزارة ش���ؤون 

الش���باب والرياضة، مقدًرا في الوقت نفس���ه 
الجه���ود الت���ي قام بها الوزير الس���ابق هش���ام 
فت���رة  ط���وال  الب���ارزة  وإسهامات���ه  الج���ودر 

ترؤسه الوزارة.
وأع���رب إسحاقي عن ثقته الكاملة في قدرة 
الوزي���ر عل���ى قي���ادة وزارة ش���ؤون الش���باب 
والرياض���ة، والعم���ل عل���ى تطوي���ر القطاعين 

الشبابي والرياضي في الفترة المقبلة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أحمد المسلمعلي بن خليفةالنائب علي إسحاقيعبدالرحمن عسكر

... ويقوم بجولة في “الشباب والرياضة”
بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة 
رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة، وتجس���يدا ل���روح “فريق البحرين” قام 
وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد وبمعية وزير شؤون الشباب والرياضة السابق هشام الجودر بجولة 

في ارجاء وزارة شؤون الشباب والرياضة. 

 وخ���الل الجول���ة التق���ى أيم���ن توفي���ق المؤي���د وهش���ام 
الج���ودر بموظف���ي ال���وزارة واستم���ع ال���ى االعم���ال التي 
تق���وم بها إدارات وأقس���ام ال���وزارة والمه���ام الموكلة لهم 
والخدمات التي يقدمونها الى منتس���بي القطاع الشبابي 

والرياضي في المملكة. 
وأش���اد أيم���ن المؤيد بالجه���ود الطيبة التي بذلها هش���ام 
الج���ودر اثناء تولي���ه رئاسة الوزارة ف���ي الفترة الماضية 
وتنفيذه للعديد من المبادرات التي ساهمت في االرتقاء 

بالحركة الشبابية والرياضية في المملكة مثنيا في ذات 
الوق���ت على الجه���ود التي يبذلها موظفي وزارة ش���ئون 
الش���باب والرياض���ة من أجل تنفي���ذ استراتيجية الوزارة 
الرامي���ة الى تحقيق أعلى درج���ات المهنية واالحترافية 
في العمل وتس���خير جهودهم لالرتق���اء بمنظومة العمل 
اإلداري والفني في الوزارة االمر الذي ساهم في تسهيل 
الخدمات التي تقدمها الوزارة للجهات ذات االختصاص 

المؤيد والجودر خالل جولتهما في وزارة الشباب والرياضةوإنهاءها بالشكل المتميز.

جوائز تفوق 50 
ألف دينار وبرعاية 

ناصر بن حمد



أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، الرئيس الفخري لالتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات 
القدرة س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن إقامة بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية التاس���عة تعكس حرص مملكة البحرين وبتوجيهات من عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة عل���ى تنظي���م العدي���د من البط���والت الرياضية في مجال رياضة الخيل، ومن بينها بطوالت جمال الخيل العربية تحديدا، والتي تحفل بمش���اركة واس���عة من جانب المالك واإلس���طبالت 

والمرابط في مملكة البحرين.

وأض���اف سم���وه “إنن���ا نس���عى من خ���ال تنظيم 
البط���والت الرياضي���ة في جمال الخي���ل العربية 
إل���ى تأكيد مكان���ة البحرين عل���ى صعيد رياضة 
جم���ال الخي���ل، والت���ي عرف���ت منذ الق���دم وإلى 
وقتنا الحاضر بتواجد نخبة من ساالت الخيل 
العربي���ة األصيل���ة وبم���ا يعكس الموق���ع الريادي 

للمملكة على ساحة رياضة جمال الخيل..”.

وأك���د سمو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة أن 
بطول���ة العي���د الوطن���ي لجم���ال الخي���ل العربية 
دائم���ا ما تش���هد تفاع���ا كبيرا من جان���ب الماك 
م���ن البحرين وخارجه���ا، والذين يحرصون على 
المشاركة في البطولة بجيادهم العربية األصيلة 
التي تتمتع بمواصف���ات جمالية متميزة وباهرة 
وذل���ك بعدم���ا ش���هدت مختلف النس���خ الماضية 

مستويات كبيرة؛ نظرا لتطور مستويات الجياد 
العربي���ة وتواج���د العارضي���ن م���ن ذوي الخب���رة 
الكبي���رة والذي���ن يحرصون عل���ى تقديم أفضل 
مس���توياتهم، آم���ا ف���ي إظهار الج���واد بالصورة 

المتميزة في العروض.
كم���ا تطلع سموه أن تش���هد بطولة لجمال الخيل 
العربية األصيلة مس���تويات أرف���ع من تلك التي 

شهدتها مثياتها في السنوات الماضية، متمنيا 
لجميع الماك والعارضين التوفيق والنجاح في 

مسابقات البطولة.
جاء ذلك بمناسبة انطاق بطولة العيد الوطني 
لجمال الخي���ل العربية التاسعة، والتي ستنطلق 
الي���وم الجمعة بقرية القدرة بتنظيم من االتحاد 
الملك���ي البحرين���ي للفروسية وسباق���ات القدرة 
وذلك تحت رعاية سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليف���ة رئي���س االتح���اد الملك���ي البحرين���ي 
للفروسية وسباقات القدرة، في إطار الروزنامة 
 /  2018 الس���نوية لمس���ابقات االتح���اد لموس���م 

.2019

منافسات اليوم

الثالث���ة  الس���اعة  المنافس���ات  أول���ى  وستب���دأ 
بمس���ابفة فئ���ة المه���رات )A(، والمس���ابقة الثانية 
والمس���ابقة   ،)B( المه���رات  فئ���ة   3:35 الس���اعة 
الثالث���ة الس���اعة 4:10 للمه���رات بعم���ر سنتي���ن، 
والمس���ابقة الرابعة الساعة 5:30 مساء للمهرات 
عمر ثاث سنوات، والمسابقة الخامسة الساعة 
6:30 مساء لفئة األفرس من عمر 4 6- سنوات، 
والمس���ابقة السادسة الساعة 7:45 لفئة األفرس 

من 7 سنوات فما فوق.

نقل مباشر وتغطية إعالمية للحدث

ستحظ���ى بطولة العي���د الوطني لجم���ال الخيل 
العربي���ة التاسع���ة بتغطية إعامي���ة تتواكب مع 
أهمي���ة الحدث وذلك م���ن خال النقل المباش���ر 
لوقائ���ع البطولة ابتداء من اليوم الجمعة ولغاية 
ي���وم غد الس���بت على قن���اة البحري���ن الرياضية 
وإج���راء اللق���اءات ع���ن طريق المذيعي���ن ناصر 
العمري وعايض الغي���ان بضيافة أفضل خبراء 

جم���ال الخي���ل ف���ي المملك���ة، وذل���ك ف���ي إط���ار 
حرص القناة المس���تمر على تغطية كافة أنشطة 
ومسابقات االتحاد الملكي البحريني للفروسية 
وسباق���ات الق���درة، ونظ���را لما تكتس���به البطولة 
م���ن أهمية كبيرة، خصوص���ا وأنها تقام بمناسبة 
العي���د الوطن���ي المجي���د وذك���رى تول���ي جال���ة 
الملك مقاليد الحكم في الباد، كما بدأت اللجنة 
اإلعامي���ة في إع���داد مواد تحريري���ة إلى كافة 
الصح���ف المحلية؛ لتغطية الح���دث في اإلعام 
المق���روء والعمل عل���ى تغطية البطول���ة بصورة 
موسع���ة تتناس���ب م���ع البطول���ة، كم���ا ستك���ون 
للبطولة حصة جيدة من التغطية اإلعامية في 

حسابات التواصل االجتماعي.
ويأت���ي هذا االهتمام اإلعام���ي في إطار تنامي 
ش���عبية رياضة جمال الخي���ل العربية خصوصا، 
ورياض���ة الفروسي���ة وسباق���ات الخي���ل عموم���ا 
على مستوى المملكة، إضافة إلى النجاح الكبير 
ال���ذي حصدت���ه عل���ى امت���داد النس���خ الثمان���ي 
الماضية من حيث التغطية اإلعامية والتنظيم 
ومحب���ي  عش���اق  م���ن  الجماهي���ري  والحض���ور 
رياض���ة الفروسية والمش���اركة الكبير من جانب 

مربي الخيل في المملكة وماكها.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

جانب من بطولة جمال الخيل العربية في النسخة الماضية

انطالق بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية
ناص��ر بن حم��د: البطول��ة تعكس اهتم��ام المملك��ة برياض��ة الخيل

اللجنة اإلعالمية

أقيمت منافس���ات أش���واط الفروخ فئة الحرار والشواهين والجيرات في افتتاح موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد 
في نسخته الخامسة أمس )الخميس( على كأس سمو الشيخ عبدهللا نجل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئي���س المجل���س األعلى للش���باب والرياضة رئي���س االتحاد البحرين���ي أللعاب القوى وذلك ف���ي المخيم الخاص 

بقرية البحرين الدولية للقدرة، حيث شهدت المنافسات صراًعا محتدًما وسط حضور الفت.

وف���ي فئ���ة ف���روخ الش���واهين حص���ل 
بدر عبدالوهاب الهاج���ري على المركز 
األول بعد أن قطع طيره المس���افة في 
زمن ق���دره 22.281 ثاني���ة، بينما جاء 
ف���ي المرك���ز الثاني الس���يد عل���ي سعد 
كمب���ش الم���ري بزم���ن ق���دره 22.285 
ثانية، أي بفارق أربع أجزاء من الثانية 
فق���ط، فيم���ا ح���ل ف���ي المرك���ز الثالث 
الس���يد عل���ي سعيد كمب���ش المري بعد 
أن قطع طيره المسافة في زمن قدره 

22.543 ثانية.
وفي فئة ف���روخ الحرار، تمكن برغش 

المنص���وري بالف���وز في الش���وط بزمن 
ق���دره 23.821 ثاني���ة، فيم���ا ج���اء في 
المرك���ز الثاني فهد العنب���ر بزمن قدره 
الثال���ث،  المرك���ز  أم���ا  ثاني���ة.   24.158
فك���ان من نصي���ب برغ���ش المنصوري 

أيضا بزمن قدره 24.47 ثانية.
وف���ي فئ���ة الجي���رات خل���ط، استطاع 
برغ���ش المنص���وري أيض���ا م���ن الف���وز 
 21.443 ق���دره  بزم���ن  األول  بالمرك���ز 
ثاني���ة، كم���ا ج���اء برغ���ش نفس���ه ف���ي 
المرك���ز الثان���ي بزم���ن 23.099 ثاني���ة، 
بينم���ا ح���ل ف���ي المرك���ز الثال���ث احمد 

ق���دره  بزم���ن  الهاج���ري  عبدالوه���اب 
23.313 ثانية.

وكان���ت قن���اة البحري���ن الرياضي���ة قد 
نقلت األش���واط على الهواء مباش���رة، 
حيث ق���ام فريق القن���اة بجهود كبيرة 
في سبيل نقل المسابقات للمشاهدين، 
والتي بدأت عند الساعة الثانية عشرة 

ظهًرا واستمرت حتى قبل المغرب.
كم���ا بث���ت قن���اة البحري���ن الرياضي���ة 
أستودي���و مباش���ر قب���ل وأثن���اء وبع���د 
نهاية األش���واط وذلك لنقاش وتحليل 
األش���واط  ونتائ���ج  الصقاري���ن  أداء 

ف���ي مختل���ف الفئ���ات، حي���ث تواج���د 
ف���ي االستودي���و عادل الكعب���ي رئيس 
لجنة الهجن بلجنة رياضات الموروث 

الش���عبي. وتقام اليوم الجمعة مسابقة 
الصقار الصغير، وهي مس���ابقة للنشء 
الصق���ور  صي���د  رياض���ة  لتعليمه���م 

الرياض���ات  فيه���م  وزرع  التراثي���ة 
توارثته���ا  الت���ي  األصيل���ة  الش���عبية 

األجيال.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

منافسات محتدمة في “ناصر بن حمد للصقور والصيد”

جانب من المنافسات سمو الشيخ عبدالله بن خالد 
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افتتاح بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي
ن��اص��ر ب���ن ح��م��د: م��س��اب��ق��ات األط���ف���ال س��ت��خ��ل��ق ج��ي��ا واع�����دا ف���ي “ال��ت��راي��ث��ل��ون”

تح���ت رعاي���ة ول���ي العه���د نائب القائد األعل���ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة، افتتحت 
فعاليات بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 التي تستضيفها مملكة البحرين في الفترة من 6 حتى 8 ديسمبر الجاري في خليج البحرين.

وبه���ذه المناسب���ة، أع���رب ممث���ل جال���ة المل���ك 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة  لألعم���ال 
رئي���س  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
اللجنة األولمبية البحرينية  سمو الش���يخ ناصر 
ب���ن حمد آل خليفة عن تقديره لصاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر سلمان بن حم���د آل خليفة على 
رعايت���ه البطولة التي تؤك���د حرص سموه على 
دع���م رياض���ة الترايثلون، والتي ش���هدت طفرة 
نوعية في الفترة الماضية وتحققت من خالها 
العدي���د م���ن النتائ���ج الممي���زة عل���ى المس���توى 
الش���رق  أن بطول���ة  العالم���ي. وأوض���ح سم���وه 
األوس���ط للرج���ل الحدي���دي إح���دى البط���والت 
المهم���ة الت���ي تقام سنوي���ا في مملك���ة البحرين 
وتج���ذب العديد من المش���اركين نظرا ألهميتها 

الكبيرة ومنافستها القوية، مشيرا سموه إلى أن 
البطولة بوابة جيدة للترويج لمملكة البحرين.

وتوقع سموه أن تشهد منافسات اآليرون كيدز 
واآلي���رون غيرلز منافس���ات قوي���ة خصوصا أن 
المش���اركين بلغ عددهم أكثر من 1000 مش���ارك 
ف���ي المس���ابقتين، مش���يرا سم���وه إل���ى أن ه���ذا 
العدد الكبي���ر يؤكد تحقيق العديد من األهداف 
وأبرزه���ا صقل المواه���ب الصغيرة وتش���جيعها 

على ممارسة هذه الرياضة.
وستكون األنظار شاخصة نحو مملكة البحرين 
ي���وم الس���بت بإقام���ة الس���باق الرئي���س للرج���ل 
الس���باحة  عل���ى  سيحت���وي  ال���ذي  الحدي���دي 

والدراجات والجري.
األكواثل���ون  بمس���ابقات  خاص���ة  وستك���ون 

واآليرون كيدز واآليرون غيرلز.

المؤتمر الصحفي

وعق���د المؤتم���ر الصحف���ي الخ���اص بالبطول���ة، 
حي���ث أك���دت في���ه عضو مجل���س إدارة ش���ركة 
أم���ل  للش���ركة  التنفي���ذي  والرئي���س  فعالي���ات 
المرباطي أن اللجنة المنظمة جاهزة الستضافة 
ممي���زة للبطول���ة بتوجيه���ات ودعم مباش���ر من 
سم���و الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة الذي 
حرص على المتابعة والتوجيه بإخراج البطولة 
الص���ورة  وعك���س  تنظيمي���ة،  ص���ورة  بأفض���ل 
المش���رقة الت���ي تش���هدها مملك���ة البحري���ن في 

االستضافات المميزة.
وأعرب رئيس التسويق بشركة طيران الخليج 
محمد جمش���ير عن بالغ سعادته بتواجد ش���ركة 

طي���ران الخليج في هذا المحفل العالمي الكبير 
ال���ذي يحظ���ى باهتم���ام من القي���ادة الرش���يدة، 
خليف���ة،  آل  حم���د  ب���ن  ناص���ر  الش���يخ  وسم���و 
مؤكدا أن ش���ركة طيران الخلي���ج تفتخر وتعتز 

بتواجدها في الرعاية.
كم���ا أعرب مدير أول القطاع المصرفي والمالي 

حس���ين  “بتلك���و”  البحري���ن  اتص���االت  بش���ركة 
عبدالمجي���د محم���د ع���ن بال���غ س���روره بتواجد 
باإلسهام���ات  مش���يدا  الرعاي���ة،  ف���ي  الش���ركة 
العدي���دة الت���ي تجنيه���ا رياض���ة الترايثلون في 
عل���ى  بااليج���اب  وتنعك���س  البحري���ن  مملك���ة 
المش���اركات الخارجية التي تحققت في الفترة 

الماضي���ة خصوص���ا م���ن سمو الش���يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة.

برنامج اليوم

وتش���هد البطولة إقام���ة منافس���ات األكواثلون، 
والت���ي ستك���ون مخصص���ة للس���باحة والجري، 
وت���م تس���جيل العدي���د م���ن المش���اركين الصغار 
للمش���اركة في البطولة التي س���وف تنطلق في 

تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
كم���ا سيك���ون فرص���ة كبي���رة لألطفال والنس���اء 
للمش���اركة في مسابقتي “آيرون كيدز” و”آيرون 
غيرلز”، حيث ستقام سباقات الجري والسباحة 
لألكواثل���ون، واآليرون كيدز للج���ري، واآليرون 

غيرلز للجري 5 كيلومترات.
عن���د  غيرل���ز  اآلي���رون  منافس���ات  وستنطل���ق 
الس���اعة الرابعة عصرا، ومسابقة اآليرون كيدز 

عند الساعة الخامسة عصرا.

اللجنة اإلعالمية

جانب من المؤتمر الصحافي



دربي إيطاليا
أك���د قائ���د وه���داف انتر ميالن، األرجنتيني ماورو إيكاردي، أنه يتطلع لمواجهة النجم البرتغالي كريس���تيانو رونال���دو عندما يحل فريقه ضيفا 
على يوفنتوس، المتصدر وبطل المواسم السبعة األخيرة، اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وسيح���اول إيك���اردي، ف���ي المواجه���ة األولى بي���ن الالعبين في 
البطول���ة اإليطالية، قيادة انت���ر ميالن الى إلحاق الهزيمة األولى 
بيوفنت���وس الذي حق���ق بداية موسم رائعة برقم قياسي هو 40 
نقط���ة ف���ي 14 مباراة )13 فوزا وتعادل( بعد أن ضم الى صفوف 
افض���ل الع���ب ف���ي العال���م 5 م���رات، من ري���ال مدري���د اإلسباني 
الصي���ف الماضي مقابل أكثر من 100 مليون يورو. ويحتل انتر 
مي���الن المركز الثالث في الترتيب الحالي برصيد 29 نقطة، لكن 
ف���وزه على يوفنتوس قد يبقى الصراع على اللقب قائما بعد أن 
ابتع���د فري���ق “الس���يدة العجوز” بف���ارق 8 نقاط ع���ن وصيفه في 
الموسم الماضي نابولي بقيادة مدربه الجديد كارلو أنش���يلوتي. 
وفي الحالة المعاكس���ة، قد تش���كل هزيمة انتر ميالن في “دربي 

إيطالي���ا” بي���ن عمالقي الش���مال، ضربة قوي���ة لطموحاته وتمهد 
الطريق أمام يوفنتوس نحو لقب ثامن تواليا.

وق���ال ايك���اردي “لعبت ض���ده )يوفنتوس( مرات ع���دة، لكن هذه 
الم���رة ه���ي األهم منذ أن جئت الى هنا” قادما من سمبدوريا في 
2013. وأض���اف ايك���اردي “ل���ن أقب���ل بالتعادل. يج���ب أن نذهب 
إل���ى هناك ب���دون خوف. ال استطيع االنتظار من أجل اللعب ضد 
كريس���تيانو رونالدو، سيكون من دواع���ي سروري أن أكون معه 
في المواجهة”. يتطلع فريق كارلو أنش���يلوتي إلى االستمرار في 
مطاردة يوفنتوس عندما يستقبل على ملعب يان باولو السبت 
فري���ق فروزينون���ي العائ���د الى النخب���ة وصاحب المرك���ز التاسع 

عشر قبل األخير )8 نقاط(.

لمحات من الحياة

وكاالت

ماورو ايكاردي وكريستيانو رونالدو

رغم فش���ل مانشس���تر يونايتد في الفوز ف���ي آخر 4 مباريات في ال���دوري اإلنجليزي 
الممت���از لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع أرس���نال يوم األربع���اء أظهر الفريق لمحات 

من الحياة باستاد أولد ترافورد سترضي جماهيره الغاضبة.

وأوضح���ت بع���ض اإلحص���اءات الت���ي دق���ت 
ج���رس الخطر قب���ل التعادل م���ع ساوثامبتون 
الس���بت الماضي م���دى تواضع فري���ق المدرب 
جوزي���ه مورينيو هذا الموسم إذ يحتل المركز 
خ���الل  الس���ريعة  االنطالق���ات  ع���دد  ف���ي   18
المباري���ات. لك���ن أمام أرسنال ورغ���م استمرار 
االفتقار للكفاءة أظهر يونايتد بعض الحماس 
وتف���وق ف���ي االنطالقات الس���ريعة بف���ارق 24 

مرة على فريق المدرب أوناي إيمري.
وفي أول 20 دقيقة عانى أرسنال للعثور على 

إيقاعه في ظل الضغط العالي ليونايتد.
ثم كما حدث في أربع من آخر خمس مباريات 
في الدوري اهتزت ش���باك يونايتد أوال لتزداد 
مهمت���ه صعوب���ة. لكن قب���ل أن تعب���ر الجماهير 
ف���ي أول���د ترافورد ع���ن غضبه���ا أدرك يونايتد 
التعادل عبر أنطوني مارسيال. وقال مورينيو 
وربما في إش���ارة إل���ى بول بوجبا العب وسط 

فرنس���ا ال���ذي جلس على مقاع���د البدالء للمرة 
الثاني���ة في ث���الث مباريات ”ال يوجد أي مكان 

لالعب ال يقدم كل ما لديه“.
ورد العب���و موريني���و عل���ى الف���ور بع���د اهتزاز 
شباكهم للمرة الثانية إذ أدرك جيسي لينجارد 
التع���ادل بع���د 13 ثاني���ة م���ن استئن���اف اللعب 

عقب هدف ألكسندر الكازيت.
 وق���ال موريني���و ”أن���ا سعي���د للغاي���ة )بوج���ود 
الرغب���ة(. ربم���ا نش���عر بالغض���ب م���ن النتيج���ة 
بس���بب األخط���اء وف���ي بع���ض اللحظ���ات كن���ا 
بحاج���ة إل���ى كفاءة أكبر. لك���ن يجب أن نكون 
سع���داء بال���روح“.  وربم���ا تنته���ى هن���ا أسباب 
التف���اؤل. فيونايت���د يتأخ���ر بف���ارق 18 نقط���ة 
عن مانشس���تر سيتي المتص���در وبعد 15 أول 
مب���اراة اهتزت ش���باكه أكث���ر مما أح���رز. وبعد 
15 مب���اراة في آخر موسم للمدرب لويس فان 
ج���ال، الذي تع���رض النتقادات بس���بب أسلوبه 

الس���لبي في اللعب، حص���د يونايتد ست نقاط 
أكثر من الوقت الحالي وأحرز عش���رة أهداف 
أكثر مما استقبلت شباكه. وحتى تحت قيادة 
ديفيد مويز في 2014-2013 والذي ُأقيل بعد 
عش���رة أش���هر كان لدى يونايت���د نقطة واحدة 
أق���ل م���ن الوقت الحال���ي لكن ف���ارق األهداف 

كان إيجابيا. وش���دد مورينيو عل���ى أن فريقه 
لي���س بحاج���ة إل���ى ”معج���زة“ إلنه���اء الموسم 
ف���ي المربع الذهبي إذ يتأخر بثماني نقاط عن 
تشيلس���ي صاح���ب المركز الراب���ع لكنه بحاجة 
إلى بعض الوقت لضمان التأهل لدوري أبطال 

أوروبا.

من مواجهة يونايتد وارسنال

وكاالت

وكاالت

تحظ���ى مب���اراة درب���ي “كوت دازور” بي���ن موناكو وجاره نيس باالهتمام في المرحلة الس���ابعة عش���رة من بطولة فرنس���ا لكرة القدم 
في ظل تأجيل مباراتي باريس س���ان جرمان المتصدر مع مونبلييه، وتولوز مع مس���تضيفه ليون بس���بب االضطرابات التي تش���هدها 

مناطق عدة على خلفية احتجاجات “السترات الصفراء”.

وستكون المواجهة مثيرة بين زميلين سابقين 
يش���رفان حالي���ا عل���ى تدري���ب الفريقي���ن وهما 
تيي���ري هن���ري في موناك���و وباتري���ك فييرا في 
نيس. ولعب اإلثنان جنبا الى جنب في صفوف 
أرسن���ال اإلنكليزي وحققا في صفوفه نجاحات 
كبي���رة أبرزها التتوي���ج ببطولة إنكلترا من دون 
أي هزيم���ة موس���م 2003 - 2004، كم���ا تزام���ال 
ف���ي صفوف منتخب فرنس���ا وأحرزا معه كأس 

العالم العام 1998 وكأس اوروبا 2000.
وإذا ك���ان فيي���را يعيش وضعا مس���تقرا بعد ان 
نج���ح ف���ي قيادة ني���س ال���ى مركز متق���دم بعد 
بداي���ة سيئ���ة )يحتل حاليا المركز الس���ابع(، فإن 
هن���ري يعان���ي ف���ي تجربت���ه التدريبي���ة األول���ى 
)عمل مس���اعدا لمدرب بلجيكا سابقا( ألن فريقه 
يحت���ل مرك���زا متأخ���را ف���ي الترتي���ب ويتهدده 
الس���قوط ال���ى الدرج���ة الثانية. ويدخ���ل فريق 
االم���ارة المباراة منتش���يا بع���د عودته من اميان 
منتص���را بهدفي���ن سجلهم���ا هداف���ه الكولومبي 

المخض���رم رادام���ل فالك���او م���ن ركلت���ي ج���زاء 
ويأم���ل ان يبني على ذل���ك للتقدم في الترتيب 

حيث يحتل المركز الثامن عشر.
ويح���وم الش���ك ح���ول مش���اركة الع���ب الوسط 

البلجيك���ي ناصر الش���اذلي بعد خروج���ه مصابا 
ض���د امي���ان، لكن هنري يس���تطيع االعتماد على 
الجن���اح الروسي ألكس���ندر غولوفين الذي غاب 

عن المباراة األخير بداعي اإليقاف.

هنري وفييرا وجهًا لوجه

موناكو يستقبل نيس

sports@albiladpress.com
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الدوري االسباني
خيتافي ليغانيس 23.00

الدوري االيطالي
انتر يوفنتوس 22.30

الدوري األلماني
دوسلدورف بريمن 22.00 

الدوري الفرنسي
نيس موناكو 22.45

وكاالت

حضر رالف هازنهوتل مدرب س���اوثهامبتون الجديد في مدرجات اس���تاد ويمبلي يوم األربعاء ليش���هد حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقه، إذ خسر فريقه المتعثر 3-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري اإلنجليزي.

وُأعلن قبل المباراة أن مدرب اليبزيج 
الس���ابق سيخل���ف م���ارك هي���وز، فيم���ا 
تكب���د ساوثهامبت���ون الهزيم���ة الثامنة 

في الدوري هذا الموسم.
ورغ���م الخس���ارة أش���ار كيلفي���ن ديفيز 
نظي���ره  أن  إل���ى  المؤق���ت  الم���درب 
النمس���اوي سيرث فريقا موهوبا، رغم 

أنه ال يقدم أداء جيدا.
صحف���ي  مؤتم���ر  ف���ي  ديفي���ز  وق���ال 
“أعتق���د أنن���ا نمل���ك مجموع���ة جي���دة 
ومخلص���ة م���ن الالعبي���ن. أعتق���د أنها 
)مشكلة( تفكير وليست ثقة. األهداف 
التي اهتزت بها شباكنا كان من السهل 

منعها”.
وأضاف “إنها مش���كلة ذهني���ة وأعتقد 
أنن���ا سنكتس���ب الثقة من حله���ا. األمر 
لي���س أن عقلي���ة المجموع���ة ف���ي غير 

محلها”.
وخطف هازنهوت���ل األنظار في ألمانيا 
عندما قاد اليبزيج الوافد الجديد إلى 
المرك���ز الثاني في ال���دوري في موسم 

2016 - 2017 قبل أن يرحل في مايو 
الماضي بعد نزاع بشأن عقد جديد.

وأصب���ح مهاج���م النمس���ا الس���ابق رابع 
عامي���ن  ف���ي  لس���اوثهامبتون  م���درب 
عق���ب إقال���ة كل���ود بويل وماوريس���يو 
بليجرين���و بع���د رحي���ل رونال���د كومان 

إلى إيفرتون في 2016.
ويؤمن ديفي���ز أن ساوثهامبتون وجد 
ضالته أخيرا والرجل المناسب للمهمة 

في هازنهوتل.
وال يمل���ك هازنهوتل الكثير من الوقت 
لالستع���داد لمبارات���ه األول���ى إذ يح���ل 
فريقه ضيفا على كارديف سيتي يوم 

السبت.
ولن يع���زز الفوز فقط م���ن ثقة الفريق 
ب���ل سيبع���ده ع���ن المرك���ز 18 ومنطقة 

الهبوط في الدوري.

تحت األنظار

رالف هازنهوتل

وص���ل فريق ريف���ر بليت إل���ى مدريد، أمس الخميس، اس���تعدادا 
لخ���وض إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، في اس���تاد س���انتياجو 
برنابي���و، بعد ي���وم واحد من وصول غريمه، ب���وكا جونيورز، إلى 

العاصمة اإلسبانية.

 2500 انتش���ار  المتوق���ع  وم���ن 
م���ن عناص���ر الش���رطة، لتأمي���ن 
الناديي���ن  بي���ن  القم���ة  مب���اراة 
األح���د،  ي���وم  األرجنتينيي���ن، 
والت���ي تصن���ف ضم���ن أش���رس 
المواجهات في ه���ذه الرياضة، 
وانتقل���ت من ملعب ريفر بليت 
إلى ملعب ريال مدريد، بس���بب 

أحداث الشغب.
وسيغل���ق طري���ق باسي���و دي ال 
كاستيان���ا، الواص���ل بي���ن قل���ب 
مدري���د واالست���اد، من الس���اعة 

بالتوقي���ت  صباح���ا  التاسع���ة 
بتوقي���ت  )الثامن���ة  المحل���ي 
إذ  األح���د،  ي���وم  جرينت���ش(، 
ستفصل الشرطة بين جمهوري 

الفريقين لتجنب العنف.
تق���ام  أن  المق���رر  م���ن  وك���ان 
المب���اراة، يوم 24 نوفمبر، لكنها 
تأجل���ت عق���ب إصاب���ة العبي���ن 
تعرض���ت  عندم���ا  بوك���ا،  م���ن 
حافل���ة الفري���ق العت���داء، م���ن 
بلي���ت،  ريف���ر  جماهي���ر  قب���ل 
خ���ارج است���اد مونيمونتال في 

العاصم���ة األرجنتينية، بوينس 
آي���رس. وانته���ى لق���اء الذهاب 
على ملعب بوكا بالتعادل 2-2، 

الش���هر الماضي. ورغم االنتقال 
لق���ارة أخ���رى، وقط���ع مس���افة 
10 آالف كيلومت���ر، نف���دت ك���ل 

تذاكر مباراة اإلياب، في ملعب 
سانتياج���و برنابي���و الذي يس���ع 

85 ألف مقعد.

وكاالت

بوكا وريفر في مدريد
وكاالت

قاد صانع العاب غولدن ستايت ووريز بطل الموسمين الماضيين، ستيفن كوري، 
فريق���ه ال���ى فوز صريح على مضيفه كليفالند كافالييرز 105-129 بتس���جيله 42 
نقطة، فيما عزز نجم أوكالهوما س���يتي ثاندر راس���ل وس���تبروك مركزه كأفضل 

ثالث العب في تاريخ الدوري على صعيد تحقيق ال� “تريبل دابل”.

وأثب���ت ك���وري أن اإلصاب���ة ألت���ي ابعدت���ه 
ع���ن المش���اركة ف���ي 11 مب���اراة، أصبحت 
م���ن الماضي ف���ي ثال���ث مب���اراة يخوضها 
بع���د عودته بعد أن أمط���ر سلة غريمه في 

المواسم األربعة األخيرة ب 42 نقطة.
تغل���ب أوكالهوم���ا على مضيف���ه بروكلين 
نتس 112-114 بفضل بول جورج صاحب 
47 نقطة 25 منها في الربع األخير السيما 
الرمية الثالثية التي أتت بنقاط الفوز قبل 

ثالث ثوان من صافرة النهاية.
ف���ي المقابل، رف���ع وستب���روك رصيده الى 
108 تريب���ل داب���ل )اكثر م���ن 10 في ثالثة 
األساسي���ة(  اإلحص���اءات  م���ن  عناص���ر 
و17  متابع���ة  و15  نقط���ة   21 بتس���جيله 
تمري���رة حاسم���ة، مع���ززا موقع���ه كثال���ث 

أفضل العب على هذا الصعيد.
وقاد ليبرون جيمس فريقه ليكرز الى فوز 
صري���ح على ضيف���ه سان انتوني���و سبيرز 
113-121 بتسجيله 42 نقطة منها 20 في 

الربع األخير.
فيالدلفي���ا  عل���ى  رابت���ورز  تورنت���و  وف���از 
سفنت���ي سيكس���رز 102-113، وميلووكي 
باك���س على ديترويت بيس���تونز 115-92، 
ومينيس���وتا تمبروولف���ز عل���ى تش���ارلوت 
أورليان���ز  وني���و   ،121-104 هورنت���س 
132- مافريك���س  داالس  عل���ى  بيليكان���ز 
106، فيم���ا خس���ر أتالنت���ا هوك���س أم���ام 
واش���نطن وي���زاردز 131-117، وأورالن���دو 
ماجيك امام دنف���ر ناغتس 124-118 بعد 

التمديد.

تألق كوري

لحظة وصول بوكا
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أمراض الشتاء هي مجموعة األمراض التي يصاب بها المرء عادة في فصل الشتاء، نتعرف عن قرب على أمراض الشتاء وعلى طرق الوقاية منها في السطور التالية. ال يعد البرد 
أو اإلنفلونزا مرضا بمعناه العام، ولكن يعرف على أنه حاله من انتشار الفيروسات بالجسم نتيجة لضعف مناعة اإلنسان، ويزداد نمو الفيروسات بالجسم ويتفاقم الوضع مع زيادة 

ضعف المناعة مما يؤدي إلى إصابة البعض بنزالت البرد المتكررة حتى في فصل الصيف.

وأيض���ا م���ن أسب���اب اإلصاب���ة بن���زالت البرد 
المتك���ررة التزاح���م والتواج���د ف���ي األماكن 
الن���اس  م���ن  بالكثي���ر  والمكتظ���ة  المغلق���ة 
مم���ا ي���ؤدي إل���ى سرع���ة انتق���ال الفيروس. 
باإلضاف���ة إلى أن استنش���اق رائحة الدخان 
والروائ���ح القوية كالعطور أو دهان الحائط 
وغيره���ا م���ن الم���واد الت���ي تحت���وي عل���ى 
ملوثات صناعية يمك���ن أن يؤدي إلى أيضا 
لإلصاب���ة باإلنفلون���زا، وبخاصة األش���خاص 
م���ا  دائم���ا  األن���ف  بحس���اسية  المصاب���ون 
ينصحه���م الطبيب باالبتعاد عن استنش���اق 
الروائ���ح بق���در اإلمكان واالبتع���اد عن وضع 
العط���ور في األماك���ن المغلقة حت���ى ال تثير 

حساسية األنف.
ارتف���اع كبي���ر ف���ي درج���ة ح���رارة الجس���م، 
سي���ان الم���اء من األن���ف، أو انس���داد األنف 
رغب���ة  الص���داع،  الش���م،  حاس���ة  وفق���دان 
ش���ديدة ف���ي النوم، ع���دم الق���درة على أداء 

المهام اليومية.
االهتم���ام  الوقاي���ة  ط���رق  أه���م  م���ن  يع���د 
بتغطي���ة ال���رأس واألن���ف عند الخ���روج من 
المن���زل خاص���ة في األيام ش���ديدة البرودة، 
والحرص على فت���ح النوافذ وتهوية البيت 
عند الخ���روج من المنزل، ويفضل استعمال 
المدف���أة الت���ي تعم���ل بالح���رارة وال يفض���ل 
استعم���ال الفح���م، ألن الفح���م يتصاعد منه 
أبخ���رة وملوث���ات تؤدي إل���ى االختناق، كما 
يجب الحرص على تناول الخضر والفاكهة 
بكث���رة وبخاص���ة المش���روبات التي تحتوي 

على فيتامين )C( مثل البرتقال والليمون.
ينبغ���ي استعم���ال المنادي���ل الورقية التي ال 
تحت���وي على أي���ة عطور مع الح���رص على 
إلقائه���ا والتخل���ص منها بع���د تنظيف األنف 
مباشرة حتى ال تؤدي إلى انتشار الجراثيم 
والفيروسات، ويفضل استشارة الطبيب أو 
الصيدل���ي قبل تناول أي دواء، وفي الغالب 
قد يعطي���ك الطبيب دواء يعمل على عاج 
اإلنفلون���زا فيم���ا ال يزي���د عن ثاث���ة أيام أو 
أكث���ر تبع���ا لقوة المرض. عن���د ارتفاع درجة 
حرارة الجسم بشكل مبالغ فيه يمكن تناول 
الباراسيتام���ول فه���و يخفض الح���رارة في 
فت���رات وجي���زة، كم���ا ينبغي الح���رص على 

شرب الكثير من المياه والسوائل والعصائر 
الطازجة، وكذلك يجب الحرص على غسل 
اليدي���ن باستم���رار، وفضا ع���ن فوائد هذه 
النصائ���ح في عاج البرد واإلنفلونزا إال أنها 

أيضا تفيد في عاج كافة أمراض الشتاء.

يعتبر حس���اء الدجاج أح���د العاجات التي 
توص���ف لع���اج ن���زالت الب���رد ويوص���ي ب���ه 
األطباء دائما الحتوائه على عناصر غذائية 
تقض���ي على نزالت الب���رد، فضا عن إضافة 
الليم���ون عليها لاستف���ادة بفيتامين “سي”. 

ويتميز شاي الزنجبيل بخصائصه المضادة 
لالتهابات القادرة على تقوية جهاز المناعة 
بالجس���م ومحاربة ن���زالت البرد.الكركم من 
التواب���ل المفي���دة ايض���ا ف���ي الب���رد، حي���ث 
يحتوي على مركب مضاد لالتهاب يس���مى 
ف���ي تنش���يط  “كركيومي���ن”، وه���و يس���اعد 
الخاي���ا عن تقوي���ة مناعة الجس���م. وايضا 
الم���اء، فعل���ى المص���اب بالبرد ش���رب الكثير 
م���ن الم���اء ألن���ه يس���اعد ف���ي التخل���ص من 
اإلف���رازات المخاطي���ة الض���ارة المصاحب���ة 
لن���زالت الب���رد. الش���وكوالته الداكن���ة، غنية 
بمركز ال�”ثيوبرومين” المضاد لألكسدة الذي 
يس���اعد ف���ي القض���اء عل���ى الس���عال. ايضا 
سمك السلمون والتونة، لكونها أطعمة غنية 
بأحم���اض أوميغ���ا 3 الدهني���ة التي تس���اعد 
عل���ى تقلي���ل االلتهاب���ات الض���ارة بالجس���م، 
والش���اي األخضر، فهو من المشروبات التي 
ترط���ب الته���اب الحل���ق وتخف���ف الس���عال، 
يس���تطيع  أيض���ا  فه���و  اليانس���ون،  وب���ذور 

ترطيب الحلق وتخفيف السعال.
واخيرا ال ننس���ى العس���ل، فهو من األطعمة 
الت���ي تتواف���ر فيه���ا مكون���ات تس���اعد على 

مقاومة البكتيريا.

الوقاي��ة تأتي م��ن تقوية المناعة وغس��ل اليدين باس��تمرار

البرد أو اإلنفلونزا أشهر أمراض الشتاء

يش���مل الجهاز البولي الخاص بك الكلى والحالب والمثانة واإلحليل، وكل هذا يلعب دورًا في إزالة النفايات من جس���مك، والكلى 
هي زوج من األعضاء على ش���كل حبة يقع خلف الجزء العلوي من البطن، وترش���ح النفايات من الدم وتنظم تركيزات العديد من 

المواد، وبها أنابيب تسمى الحالب تحمل البول من الكلى إلى المثانة، حيث يتم تخزينها حتى يخرج البول من الجسم.

يح���دث الته���اب المثان���ة بس���بب ع���دوى بكتيرية ف���ي المس���الك البولية، 
ويمكن أن تكون عدوى المثانة مؤلمة ومزعجة، ويمكن أن تصبح مشكلة 
صحية خطيرة إذا انتش���رت العدوى إلى الكليتين. ووفقًا للموقع الطبي 
األمريك���ي “MyoClinic” فيمكن أن يحدث التهاب المثانة كرد فعل على 
بعض األدوية، والعاج اإلشعاعي أو المهيجات، مثل المنظفات األنثوية، 
أو االستخدام الطويل األمد للقس���طرة، وقد يحدث التهاب المثانة أيًضا 
كمضاع���ف لمرض آخر. والع���اج المعتاد اللتهاب المثان���ة الجرثومي هو 
المض���ادات الحيوية، ويعتمد ع���اج أنواع أخرى من التهاب المثانة على 

السبب األساسي.  أعراض التهاب المثانة
وتش���مل عام���ات وأع���راض الته���اب المثان���ة غالًب���ا م���ا يل���ي: حافز قوى 
ومس���تمر للتب���ول، حرقان عن���د التبول، يمر بكميات صغي���رة متكررة من 
الب���ول، دم في البول، اجتياز بول خفي���ف أو قوى الرائحة، ألم الحوض، 
ش���عور بالضغط في أسفل البطن، حمى منخفضة. وفي األطفال الصغار 
ق���د تك���ون التبول النهاري الكثير أيًضا عامة عل���ى عدوى الجهاز البولي 
)UTI( ومن غير المحتمل أن يرتبط التبول الليلي في الفراش مع التهاب 
المس���الك البولي���ة. واطل���ب المس���اعدة الطبي���ة الفوري���ة إذا ك���ان لدي���ك 

عام���ات وأعراض ش���ائعة للعدوى في الكلى، بما ف���ي ذلك: ألم الظهر أو 
الجانب، حمى وقش���عريرة، استف���راغ وغثيان، إذا كنت تصاب بالتهابات 
عاجلة أو متكررة أو مؤلمة تدوم لس���اعات أو أكثر أو إذا الحظت وجود 

دم في البول، اتصل بطبيبك.

اطلب المس��اعدة الطبي��ة الفورية إذا الحظ��ت دما بالبول

ما أعراض التهاب المثانة؟

نجح باحثون بريطانيون في إبطاء تطور بعض أنواع الخاليا الس���رطانية في 
الفئ���ران، وتعزيز تأثير العالجات المس���تخدمة للقضاء على المرض باس���تخدام 

مكمل غذائي سكري يوجد في بعض الفواكه.

وبحس���ب هيئة اإلذاع���ة البريطانية )بي 
بي س���ي(، أجرى الباحث���ون دراسة على 
البنكري���اس  بس���رطان  مصاب���ة  فئ���ران 
أو الرئ���ة أو الجل���د باستخ���دام المكم���ل 
الغذائي مانوز، وه���و مركب سكر يوجد 
في التوت البري وفواكه أخرى، ووجدوا 

األورام  نم���و  أبط���أت  الم���ادة  ه���ذه  أن 
الس���رطانية بش���كل ملحوظ دون وجود 
آثار جانبية واضح���ة على الفئران. ومع 
ذل���ك، تم تحذي���ر مرضى الس���رطان من 
استخ���دام مكمل مانوز، بس���بب مخاطر 

آثاره الجانبية على البشر.

اللي���زر إلزال���ة الش���عر م���ن أكث���ر الوس���ائل التي انتش���رت ف���ي اآلون���ة األخيرة، 
وه���ي من أكث���ر طرق اإلزالة راحة، ولكن بعض الس���يدات ال تع���رف مدي أمان 

استخدامه أثناء فترة الحمل خصوصا أن الشعر يزداد في الحمل.

ويعم���ل اللي���زر عل���ى الح���د من نش���اط 
بصي���ات الش���عر، فيقض���ي عليه���ا، وال 
يوج���د م���ا يثب���ت أن استخ���دام المرأة 
اللي���زر إلزال���ة الش���عر في أثن���اء الحمل 
آمن، فتوص���ي جميع جمعيات الرعاية 
الصحي���ة بتجنب التع���رض لليزر أثناء 

فت���رة الحمل من أجل صح���ة الجنين. 
لذل���ك يمنع ك���ل األطباء اللج���وء لليزر 
آمن���ة  أخ���رى  وسيل���ة  أي  واستخ���دام 
إلزال���ة الش���عر الزائ���د ف���ي أثن���اء فترة 
الحمل، لتتجنب حدوث أي مش���كات 

صحية أو ُخلقية للجنين.

للع���ادات الغذائي���ة تأثير كبي���ر على ضغط الدم، عند التعامل مع مش���كلة ارتفاع 
ضغ���ط الدم م���ن الضروري اختيار نوعي���ة األطعمة بعناية، واس���تبعاد ما عليك 
استبعاده من قائمة الطعام. وإذا كان معدل ضغط الدم 140/90 أو أكثر يوصي 

األطباء بتقليل ملح الطعام إلى أقصى حد، وفًقا لموقع “اإلمارات 24”.

وإلى جان���ب ذلك يمكنك إضافة الموز، 
تل���ك الفاكهة االستوائي���ة سهلة المضغ، 
لتساعدك على خفض الضغط المرتفع. 
يس���اعد أك���ل الم���وز على ضب���ط ضغط 

الدم، ألنه يحتوي على نسبة كبيرة من 
البوتاسيوم الذي يحافظ على التوازن 
الم���وز  يمت���از  كم���ا  للجس���م،  الكهرب���ي 

بانخفاض محتواه من الصوديوم.

التوت البري لمكافحة السرطان

أضرار الليزر إلزالة الشعر على الحمل

الموز لضبط ضغط الدم
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الكس���تناء تعُد من تس���الي فصل الش���تاء المحملة بالفوائد، ولكن حذاِر تناولها بوفرة، فهي غنية بالس���عرات الحرارية. لكنها تسهل 
عملية الهضم بفضل محتوى الكستناء العالي من األلياف، فإَن فوائدها عديدة على الجهاز الهضمي. فهي تحسن وظيفة األمعاء 

وتسهل العبور المعوي. وإضافة إلى ذلك فإن الكستناء تكافح اإلسهال واالنتفاخات في البطن.

للكس���تناء تأثير قوي على الش���عور بالش���بع، إذ يكفي تناول كمية 
قليل���ة م���ن الكس���تناء فق���ط لك���ي تش���عر بالش���بع. وبالتال���ي ف���إَن 
الكس���تناء مثالي���ة في حال كنت تش���عر بالجوع ف���ي وسط النهار 
وتري���د أن تتجن���ب أكل الكثي���ر من أصناف الطع���ام. ولذلك فإنها 
حلي���ف مثال���ي ألي نظام غذائ���ي. بفضل األحم���اض الدهنية غير 
المش���بعة واأللي���اف الت���ي تحتويها الكس���تناء، فإنها مث���ل العديد 
من أصناف الفاكهة األخرى من العائلة نفسها، تساعد على تقليل 
مستوى الكولس���ترول السيئ في الدم. ووفًقا للدراسات العلمية، 
ف���إَن استه���اك حفنة صغيرة من الكس���تناء بش���كل يومي، سوف 
يس���اعد على تقليل مس���توى الكولسترول بنس���بة تتراوح من 10 
إلى 15 في المئة. باإلضافة إلى أن الكستناء تكافح الكولسترول 
السيىء في الدم، فإنها تساعد على حماية القلب، وتمنع اإلصابة 
بأم���راض القلب واألوعي���ة الدموية. وهذا من بين أش���ياء أخرى، 
بفضل األحماض الدهنية غير المش���بعة، التي تس���اعد على تقليل 
مس���توى الده���ون في ال���دم. الكس���تناء غنية بالحدي���د والنحاس 
وبالفيتامين “بيB6 ”6، وبالتالي فهي تعزز نمو الكريات الدموية 

الحم���راء، ولكن أيًضا تعزز نقل األوكس���جين في الدم. الكس���تناء 
فاكهة الش���تاء بامتياز، حيث إنها تس���اعد على مكافحة األمراض 

التي تنتشر في العادة عند نهاية فصل الصيف.

تساعد على مقاومة الحّمى ونزالت البرد وتعطي الجسم الطاقة

الكستناء لمكافحة الكولسترول

هن���اك أكثر من س���بب اللته���اب اللوزتين منه���ا التعرض للع���دوى البكتيرية 
الت���ي ق���د تصل إلى اللوزتين عبر الطعام أو الهواء الحامل لهذه البكتيريا، 

أو الشرب المتكرر للسوائل الباردة

ومن األسباب أيًض���ا التعرض لإلنفلونزا 
ونزالت البرد، وقد تكون اإلصابة ناتجة 
أيًضا عن نمو البكتيريا في تجويف الفم 
خاصة عند األشخاص الذين ال ينظفون 
أسنانه���م باستم���رار أو ال يس���تخدمون 
الت���ي  كالغرغ���رة  الف���م  وسائ���ل تعقي���م 
الدائم���ة،  الف���م  نظاف���ة  عل���ى  تس���اعد 

وللوقاي���ة م���ن هذا الم���رض، يجب على 
المري���ض تقوية جه���از المناعة بالتغذية 
كافي���ة،  لس���اعات  والن���وم  الصحي���ة، 
والمحافظ���ة عل���ى نظاف���ة تجويف الفم 
باستخ���دام وسائل التنظيف كالس���واك، 
واستخ���دام  والمعج���ون،  والفرش���اة 

غسول الفم )الغرغرة( بانتظام.

التهاب اللوزتين.. عالجه بالوقاية
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يخفف عنك الزمالء هذا اليوم الضغط فتزول 
المتاعب.

ال تسمح لنفسك بالوقوع ضحية المخادعين.

تضطر إلى التعامل مع بعض الغموض.

يجعلك اليوم تطل على بعض المشاريع الجيدة.

تنفتح على بعض اآلفاق رافضا التقوقع.

تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة.

يطرأ هذا اليوم أمرا مستجدا يجعلك قلقا.

معنوياتك قوية اآلن بخالف األيام السابقة.

تعمل لمشروع جديد، يتطلب عماًل جماعًيا.

ُكن حذًرا وانتبه لقراراتك الجديدة بخصوص 
المشروع.

يكون النجاح عنوانك، وفترة ذهبية من االكتشافات.

تصيب نجاًحا في مجال عملك أو مع شخص.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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بورقيبة في انقالب أبيض 
ويتولى الرئاسة في تونس.

قال الفنان البحريني 
القدير أحمد مبارك إنه 

سيجتمع قريبا مع مؤلف 
مسلسل “أم سحنون” 

الصحافي أسامة الماجد؛ 
للتناقش بشأن الجزء 
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سيبث في شهر رمضان.
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ض�����م�����ن ب�������رام�������ج “رب�������ي�������ع ال����ث����ق����اف����ة”

غوغوش.. في البحرين

ضم���ن فعالي���ات مهرجان “ربيع الثقافة” س���تحي المطربة الش���هيرة غوغوش حفال موس���يقيا في خليج البحرين وذلك بتاريخ 8 م���ارس 2019، وتتربع گوگوش على 
عرش موس���يقى البوب الفارس���ي بموهبتها الفذة وأدائها المميز، إذ لم تعرف الموس���يقى االيرانية صوتا حميما وساحرا قادرا على تجسيد الكلمة وااليقاع يضاهي 
ص���وت غوغ���وش، وق���د برهن���ت ملكة الب���وب االيراني في الحفالت الت���ي أحيتها في دبي، ول���وس انجليس، وطاجيكس���تان، والكويت، والس���ويد، ودول اخرى انها 

الصوت العذب الخالد في ذاكرة الناطقين بالفارسية في جميع ارجاء العالم.

ف���ي  غوغ���وش  خصوصي���ة  تكم���ن  ال 
ف���ي  وانم���ا  فحس���ب،  الع���ذب  صوته���ا 
مهارتها العالية في استلهام روح الكلمة 
وف���ي انس���جامها وتوافقه���ا المذهل مع 

الفرقة الموسيقية واالت العزف.
ول���دت فاغي���ه صاب���ر آتاش���ين والت���ي 
عرفت بغوغوش ف���ي طهران 2 فبراير 
1951 استطاع���ت غوغوش وبس���هولة 
تعلم وتقليد أغاني الفنانين المشهورة. 
أغان���ي ل  بغن���اء  ب���دأت  م���ا  وسرع���ان 
االهي���ه،  ديلك���اش،  باي���اان،  مصطف���ى 
ب���وران، غ���زال، أغان���ي هندي���ة وحت���ى 
ان  بمج���رد  للجمه���ور  جيت���ار  جون���ي 

مسكت الميكروفون.
وتنح���در غوغ���وش م���ن قومي���ة الترك 
أذربيجان أو اتراك اذربيجان وتقع في 
منطقة تبريز بالشمال االيراني، وتتمتع 
البل���دة ب���إرث تاريخ���ي عري���ق، وجمال 

ساحر في طبيعتها.
انفص���ل والداها وهي في س���ن الثالثة، 
فاحتف���ظ األب بحضان���ة صغيرتة. كان 
استعراضي���ة  فرق���ة  »صاب���ر«  لوالده���ا 
للرق���ص التركي، وبدأت تش���اركه وهي 
في سن الخامس���ة من العمر في تقديم 
عروض االكروبات البهلوانية مع احدى 
فرق الس���يرك، الطفل���ة الموهوبة ممثلة 
ومغنية ونجحت نجاحا كبيرا، ومن هنا 
ب���دأت موهبتها وحضوره���ا في مرونة 
الجس���د من خ���الل االداء التعبيري في 
الرق���ص والتمثيل و»لمع���ت« في الغناء 
ج���دا، اذ ظل���ت تتمل���ك ه���ذا الحض���ور 

حتى اليوم.
تزوج���ت م���ن رج���ل االعم���ال محم���ود 
قربان���ي ال���ذي احتكر صوته���ا وأنجبت 
من���ه ولده���ا الوحيد »كمبي���ز« وهو اسم 
قائد عس���كري قديم ش���هير جدا. برزت 
ش���هرتها الفائق���ة ف���ي سبعين���ات القرن 
ورم���ز  ايقون���ة  فأصبح���ت  الماض���ي، 

ألجي���ال متع���ددة، في زمن ش���اه ايران 
الس���ابق، وكانت له���ا برام���ج تلفزيونية 
ف���ي  اسبوعي���ة ش���هيرة ج���دا تقدمه���ا 
عطل���ة نهاي���ة االسبوع، وتخلو ش���وارع 
اي���ران في ليلة ع���رض برامجه���ا، فالى 

جانب براعته���ا في التقديم وحضورها 
اآلس���ر، فق���د كان���ت أيضا تتمت���ع بخفة 
ظ���ل غير عادية وتلقائي���ة في التقديم. 
فأس���رت قل���وب الكثيرين ولها ش���عبية 

ساحقة في افغانستان وباكستان.
غن���ت غوغ���وش بلغ���ات متع���ددة منه���ا 
الفارسي���ة طبعا..ث���م الهندي���ة التركي���ة 
والفرنس���ية  واالنجليزي���ة  واالرمني���ة 
وااليطالي���ة واالسباني���ة والعربي���ة عدا 
ف���ي  الموج���ودة  القومي���ات  لهج���ات 
اي���ران، وأقام���ت حف���الت ف���ي الكويت 
وتون���س.  واالردن  وابوظب���ي  ودب���ي 
بالحداث���ة  غوغ���وش  تجرب���ة  تمي���زت 
والمعاص���رة فبع���د سن���وات م���ن تداول 
االغني���ة االيرانية الكالسيكية، احدثت 
ثورة موسيقية في اعتمادها على لون 

موسيق���ى »ال���روك« و»الب���وب« الحديثة 
الذي نجحت به ايما نجاح. فلها حضور 
جميل تطابق مع جمال ش���كلها، وسحر 

وصوت آسر.

كوكوش في السبعين من عمرها،  «
وال زالت تحتفظ بجمال صوتها 

وحالوتها ورشاقتها.. وتحيي 
الحفالت في أمريكا وكندا ولندن 

وباريس وفي دبي، كما ال زالت 
تنتج أغاني جديدة وتصورها 

بنظام الفيديو كليب وتنطلق عبر 
قناة تلفزيونية ايرانية – ال تتبع 

حكومة ايران – والقناة متخصصة 
في االغاني والبرامج المنوعة. 

تعيش كوكوش مع نجلها كمبيز 
وطفلتيه بوالية كاليفورنيا. 

 

أحيا مركز عيسى الثقافي أمسية موسيقية بالتعاون مع سفارة جمهورية 
ألماني���ا االتحادي���ة لدى مملكة البحرين، وذلك ف���ي إطار عالقات الصداقة 

الثقافية بين البحرين وألمانيا.

وفي كلمته، رحب سفير ألمانيا لدى 
البحرين كاي ثامو بوكمان بالجمهور 
المش���ارك في األمسية، مشيدا بدور 
مرك���ز عيس���ى الثقاف���ي وعلى رأسه 
الدكت���ور الش���يخ خال���د ب���ن خليف���ة 
مجل���س  رئي���س  نائ���ب  خليف���ة  ال 
األمناء المدي���ر التنفيذي للمركز في 
احتضان األمس���ية والمس���اهمة في 

تنظيمها.
داغم���ار  األلمان���ي  الثنائ���ي  وق���دم 
ارمل���در  ورينه���ارد  هارتم���ان 
م���ا  اروع  م���ن  ممي���زة  مقطوع���ات 
االوركيس���تارلية  الفن���ون  صاغت���ه 
األوروبي���ة الكالسيكية، والتي تعود 
لموسيقيي���ن أوروبيي���ن عاش���وا في 

الحقبة من 1810 - 1975.

أمسية موسيقية كالسيكية
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1972
 إعادة انتخاب ريتشارد نيكسون رئيًسا للواليات المتحدة لفترة رئاسية ثانية.

1973
مصر وأميركا تستأنفان العالقات الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد قطيعة.

 1983
 الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا.

 2004
 الحكومة العراقية المؤقتة تعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يوًما.

1990
 انتخاب ماري روبنسون رئيسة لجمهورية ايرلندا.
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محرر مسافات

ت��زور الفنانة الكويتي��ة لولوة الم��ال مملكة البحرين؛ لمباش��رة 
تصوير مش��اهدها ف��ي المسلس��ل الدرامي “الع��ذراء” الذي 
تش��ارك ف��ي تأليفه األخ��وان محم��د وعلي ش��مس، إخراج 
محم��د القف��اص، وبطولة نخب��ة كبيرة من النج��وم، بينهم 
ش��جون الهاج��ري، أحمد إيراج، مرام البلوش��ي، س��عاد علي، 

الفنان البحريني محمد ياس��ين إلى جانب مشاري البالم، عبير 
أحمد، وإلهام علي،. وفي خٍط مواٍز، أوضحت المال أنها تتهيأ حاليًا؛ 

لتصوير المسلسل الكوميدي “قرقاشة 2”.

يواصل المخرج محمد النقلي، تصوير ما تبقى من المش��اهد 
الداخلية ف��ي الجزء الثاني من مسلس��ل “البي��ت الكبير”؛ 
تمهي��داً لعرضه قبل الموس��م الدرامي في ش��هر رمضان 
الفضي��ل. والعمل يض��م نخبة كبيرة م��ن النجوم، بينهم 
لوس��ى وأحم��د بدي��ر وسوس��ن ب��در وري��م ه��الل، حجاج 

عبدالعظيم ولقاء س��ويدان وطارق صب��ري، وغيرهم الكثير. 
كما ش��هد “البيت الكبير” انضمام داليا مصطفى وعبير صبري 

إلى فريق العمل، والذي تولى تأليفه أحمد صبحي.

تتهيأ قيث��ارة الخليج المطرب��ة الكويتية ن��وال إلحياء حفلين 
كبيرين في دار األوبرا الس��لطانية، يومي 25 و27 من ش��هر 

يناير العام المقبل. 
وأج��رت ن��وال اس��تفتاًء لجمهوره��ا عل��ى حس��ابها ف��ي 
“السوشيال ميديا”؛ الختيار قائمة األغاني المزمع تقديمها 

خ��الل الحفلين، وه��و ما دف��ع محبيها إلى تقديم “لس��تة” 
طويل��ة من األغاني القديمة والحديثة، على غرار “تكفون خلوه”، 

“أكو مثلك”، “قضى عمري”، “صحيتني” و “تبغى الصدق”، وغيرها الكثير.

نوال في عمانالبيت الكبيرلولوة في البحرين



مهرج��ان األفالم الكورية 2018 بس��ينما الس��يف

شارفت الفنانة فاطمة الصفي على االنتهاء من تصوير دورها في  «
الدراما االجتماعية “وما أدراك ما أمي”، تحت إدارة المخرج حسين 
الحليبي، ومن إنتاج المجموعة الفنية. وتحدثت فاطمة عن أبعاد 
الشخصية التي تجسدها في العمل قائلة: أتصدى لشخصية مي 

االبنة الكبرى للفنانة إلهام الفضالة، ليست ضعيفة شخصية، وأيضا ال 
يمكن اعتبارها متجبرة، وإنما هي انسانة عادية.

تنظ���م س���فارة جمهورية كوري���ا بالمملكة وللمرة الخامس���ة على التوال���ي مهرجان األفالم 
الكورية بعنوان “2018  اسابيع الفيلم الكوري” والذي تحتفي فيه مجددا بمجموعة راقية 
اخرى من األفالم الكورية الحائزة على الجوائز واستحسان النقاد في مهرجانات األفالم 

وتتمي���ز مجموع���ة ه���ذه الس���نة بكونه���ا 
األول���ى م���ن نوعه���ا فه���ي تجم���ع م���ا بين 
الوطني���ة والجريمة والغم���وض والدراما 
العائلي���ة وق���د افتت���ح المهرج���ان بالفيلم 
وال���ذي   ”As One“ الوطن���ي  الرياض���ي 
يقتب���س القص���ة الحقيقي���ة لالعبتي بينغ 
بونغ من شمال وجنوب األرخبيل الكوري 
والت���ي تتعاونان على ني���ل البطولة رغما 
ع���ن الظ���روف التاريخي���ة المأساوية بين 

بلديهما.
والغم���وض  الخي���ال  فيل���م  ع���رض  ث���م 
واإلث���ارة “Along with the Gods” ف���ي 
جزئ���ه األول حي���ث يتن���اول قص���ة رحلة 
رج���ل في حيات���ه األخرى ما بع���د الموت 
 Midnight“ وتال عرض الفيلم البوليس���ي
Runners” وال���ذي يحك���ي قص���ة طالبان 
من الش���رطة يش���هدان جريم���ة اختطاف 
ال تن���ال اهتم���ام ال���رأي الع���ام فيتخ���ذان 
عل���ى عاتيقيهم���ا ح���ل غم���وض الجريمة، 

وسيختت���م المهرج���ان بالفيل���م الدرام���ي 
العائل���ي “ سونغ هاي” م���ن بطولة الممثل 

.Gang Dong-wo الموهوب
حي���ث يتناول قصة فت���ى مصاب بمرض 
الش���يخوخة يس���تأنس بوقته ف���ي كتابة 
قصة الحب التي جمعت والديه واثمرت 

عن والدته.
ه���ذا وتع���رض األف���الم ك���ل ي���وم أربع���اء 
من ش���هر ديس���مبر في سينما السيف “ 1” 
عند تمام الس���اعة الس���ابعة مساءا تحت 
الت���ي  البحري���ن  سينم���ا  ش���ركة  اش���راف 
استضافت المهرج���ان للعالم الثالث على 
التوالي استضافة ناجحة، وياتي تنظيم 
ه���ذه الفعالية تأتي ضمن سعي الس���فارة 
الكوري���ة  الثقاف���ة  نش���ر  ف���ي  الكوري���ة 
لمحبيه���ا ف���ي البحري���ن وايض���ا ترويجها 
للجمهور البحرين���ي على االصعدة الفنية 
والثقافي���ة.  مهرج���ان األف���الم الكوري���ة 
يتمي���ز بكون���ه مجان���ا ومفتوح���ا لجمي���ع 

فئات العمر ويس���تقبل رواده على اساس 
ع���رض  تواري���خ  للحض���ور   األفضلي���ة 
األفالم كاآلتي: 5 و12و 19 و25 ديسمبر 

2018 ف���ي صالة رقم 13 م���ن سينما “ 1” 
سينما مجمع الس���يف كل أربعاء في تمام 

السابعة مساء.
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 أسامة الماجد

مذيع���ة وفنان���ة امتلك���ت نفوس وقل���وب األطفال وذلك م���ن خالل العديد م���ن البرامج واألنش���طة التي 
قدمتها. تميزت في المرئي والمسموع بتثقيف الطفل وتقديم المضمون الجيد له وتوسيع خياله وترسيخ 
القيم والمعلومات. إنها أش���هر مذيعات ومربيات األطفال منى فيروز التي تقوم بدور كبير وأساس���ي في 

نشر الوعي بين أطفالنا وبنائهم بناء سليما. “البالد” التقت منى فيروز وسجلت معها هذه الوقفة:

أصداء مشاركتك في مسرحية “نوح العين” خاصة  «
بعد اختيارها لتمثيل البحرين في مهرجان المسرح 

الخليجي بالشارقة في شهر فبراير المقبل؟

من���ذ أن دخل���ت بروفات المس���رحية واألص���داء، وكانت 
ممتازة ومحف���زة، حيث كان يعتقد البعض أنني معتزلة 
أو مبتعدة عن الساحة مع أن الحقيقة هي أني موجودة 
ف���ي الس���احة، ولكن في تخصص أعم���ال األطفال، وبعد 
العرض مباشرة تلقيت إعجاب الجمهور والزمالء الذين 
أشادوا بدوري في المس���رحية والشخصية الجادة التي 

قدمتها.  

أين وصل مشروعك التطوعي “قصتي”؟ «

بم���ا أنني أمتلك دار حضانة، فقد وجدت أن هناك ضعفا 
في طريقة إلقاء القصة على األطفال، صحيح هناك من 
يق���رأ، ولكن طريقة اإللق���اء ربما ال تكون صحيحة وغير 
محبب���ة للطف���ل وال تجذبه، فعلى ض���وء ذلك فكرت في 
مش���روع “قصتي”، حيث ب���ادرت وقمت بارتداء مالبس 
محبب���ة للطف���ل وقمت )كفنانة أو كضيف���ة ( بزيارات إلى 
ري���اض األطفال، وأخذت اقرأ عليهم القصص وبأسلوب 
مش���وق، وكان هدف���ي هو إرجاع الكت���اب إلى يد الطفل 
بع���د أن غزت���ه التكنلوجي���ا، ووصل عدد األطف���ال الذين 

استهدفهم المشروع 450 طفال. 
 

كونك مذيعة برامج أطفال ناجحة، ما رأيك فيما  «
يقدم للطفل اليوم من برامج على الشاشات 

الخليجية، وهل تشبع حصيلته الثقافية؟

هن���اك قنوات “ام بي س���ي” تقدم برام���ج لفئات مختلفة 
من األطفال فيها أفكار جيدة ومحببة وتحظى بمتابعة، 
والشيء الجميل الذي لفت انتباهي هو أن مقدمين تلك 
البرام���ج ه���م من األطف���ال أو القريبين م���ن سنهم، وبعد 
أن يتق���دم اولئ���ك المذيعي���ن ف���ي العمر قلي���ال يتحولون 
مباش���رة بتقديم برامج ش���بابية تناسب أعمارهم، وهذا 
ش���يء جميل، ويعكس اإلستراتيجية التي تس���ير عليها 
القن���اة. ولكن ما ينقصنا عموما ف���ي الخليج هو البرامج 
التي توازي المناهج الدراسية. ففي القنوات األجنبية لو 
تالح���ظ ستجد أن محت���وى البرامج التي تقدم لألطفال 
فيها “إعادة بش���كل أو بآخر” لما تم تدريس���ه للطفل في 
المدرس���ة وم���ا سوف يدرس مس���تقبال، بمعن���ى.. برامج 
تعتب���ر استكم���اال للمنه���ج، ولكن في قالب م���رح وقريب 

من الطفل. 

لماذا تلفزيون البحرين مقل في برامج االطفال ؟ «

الج���واب ال���ذي كنا نس���معه باستم���رار “ما ف���ي ميزانية”، 
وهناك ش���يء مه���م وهو عدم إيم���ان المس���ؤول بأهمية 
برام���ج االطف���ال ودورها في تكوي���ن الحصيلة الثقافية 
، واعتق���اد اخ���ر مفادة ان اطفالنا ال يش���اهدون تلفزيون 
المتخصص���ة  القن���وات  يش���اهدون  م���ا  بق���در  البحري���ن 
ف���ي برام���ج األطفال، وه���ذه نظرة في تص���وري خاطئة 

وتحتاج إعادة نظر.

ما مواصفات مذيع األطفال الناجح؟ «

أوال لنع���رف أن ح���ب الطف���ل للش���خص يك���ون بالفطرة، 
فمهما كنت مرحا وتمتلك معلومات تجذبه إال أن الحب 
والتج���اوب يك���ون بالفط���رة. ثانيا البد أن يك���ون المذيع 
بعي���دا ع���ن التصن���ع والتكلف، كم���ا يستحس���ن أن يكون 
وجه المذيع طفول���ي “بيبي فيس”، وهناك طبعا جوانب 
أخرى مث���ل كيفية التعامل مع الكامي���را والتصرف على 
اله���واء سواء ك���ان البرنامج على الشاش���ة أم المس���رح، 
ولك���ن في النهاية أعود وأقول لي���س كل مذيع سيتقبله 

الطفل 

هل أنِت مع تخصص المذيعة؟ «

طبعا أنا مع التخصص.

جديدك؟ «

قص���ة لألطف���ال ستص���در قريب���ا، وهن���اك أفك���ار أخ���رى 
سأنفذه���ا م���ع الفن���ان نضال العط���اوي، ناهيك ع���ن قناة 
خاص���ة عل���ى “اليوتي���وب” سيت���م تفعيله���ا قريب���ا، وهي 
مختص���ة بالفقرات التوعوية التعليمية الموجهة ألولياء 

األمور في كيفية التعامل مع األطفال. 

شكلِت مع الفنان نضال العطاوي ثنائيا ناجحا  «
في مختلف برامج وأنشطة االطفال  حدثينا عن 

هذه العالقة؟ 

عالقت���ي مع نضال العطاوي عالق���ة قديمة وقوية تعود 

إل���ى التس���عينات، واعتبره حقيقة العتب���ة األولى لي في 
عالم المسرح، فأول مسرحية لي كانت مع نادي المحرق 
ف���ي النش���اط الصيف���ي، وحينه���ا ك���ان نض���ال يق���دم لن���ا 
أساسيات المس���رح، ومنذ ذل���ك الوقت وعالقتنا مازالت 
مس���تمرة والمع���روف عنه أن���ه ال يبخل أبدا م���ن خبراته 
على الش���باب والمواهب الصاعدة، فنحن “دويتو ناجح” 

أمانة. 

بماذا تحلمين؟ «

بما أني أعش���ق الفروسية أحلم بتأسيس إسطبل خاص 
بالنساء فقط.

كلمة أخيرة؟  «

أتمنى وجود مهرجان مسرحي خاص لألطفال.

منى فيروز: جديدي قناة موجهة ألولياء األمور
األط������ف������ال ب������ب������رام������ج  ي������ؤم������ن������ون  ال  ع�����ن�����دن�����ا  ال������م������س������ؤول������ون 

منى فيروز

البالد تحاور منى فيروز
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بعد أن أصبحت عمليات نقل األعضاء بين البشر 
ش���ائعة، يبدو أن ثورة طبي���ة قادمة قريبا، حيث 

باتت أعضاء الحيوانات أيضا صالحة لإلنسان.
وحس���بما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 
ف���إن علماء م���ن ألماني���ا نجحوا م���ن زراعة قلب 
خنزي���ر ف���ي جس���م ق���رد باب���ون؛ من أج���ل عالج 

مشكالت صحية خطيرة.

واس���تطاع الق���رد ال���ذي اس���تفاد م���ن زراعة قلب 
الخنزير أن يظل عل قيد الحياة لمدة وصلت إلى 
195 يوما، ورأى الباحثون أن هذا اإلنجاز الطبي 
ينع���ش آماال كب���رى. وبعد الجراح���ة التي وصفها 
العلماء باالختراق الطبي الكبير، يرى األطباء أن 
نق���ل األعضاء المهمة مث���ل القلب من الحيوانات 

إلى البشر “بات على بعد خطوة واحدة”.

قال علماء في ورقة بحثية إن الغطاء الجليدي في 
غرينالند، وهي أكبر بؤرة جليدية في العالم، يذوب 
بوتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل وإن االحتباس 
الحراري سيس���رع بذوبان الجليد، ويسهم في زيادة 

مناسيب البحار.
ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار المدن المنخفضة 

والجزر والصناعات في أنحاء العالم.
وتنظ���ر الج���زر المداري���ة المنخفض���ة، م���ن المالديف 
إلى توفالو، للغطاء الجليدي الذي يبلغ س���مكه ثالثة 
آالف مت���ر في غرينالند، بعين الح���ذر، إذ يحوي من 
الجلي���د ما يكفي لزيادة مناس���يب البح���ار في العالم 
بنحو سبعة أمتار إذا ذاب كله على مدار قرون عدة.
وتتف���اوت بص���ورة كبي���رة التوقع���ات بم���دى ارتفاع 
الزيادة وقرب حدوثها ألس���باب من بينها أن العلماء 
ل���م يح���ددوا بع���د إلى أي م���دى يؤدي ارتف���اع درجة 

حرارة المحيطات إلى ذوبان األغطية الجليدية.
وتقول إدارة الطيران والفضاء األميركية )ناس���ا( إن 
م���ن المعتق���د أن ذوب���ان الجليد في غرينالن���د، التي 
يوجد بها ثاني أكبر كتلة جليدية بعد القارة القطبية 
الجنوبي���ة، س���يضيف 0.8 ملليمت���ر م���ن المي���اه إل���ى 
مناس���ب المحيط���ات العالمية س���نويا، وه���و ما يزيد 

عن أي منطقة أخرى.
وف���ي الورق���ة الت���ي نش���رت بدوري���ة )نيتش���ر(، حلل 

علم���اء م���ن الوالي���ات المتح���دة وبلجي���كا وهولن���دا 
الطبق���ات الذائب���ة في قل���ب الجليد بغ���رب غرينالند 

لوضع سجل يمتد إلى 350 عاما.
وبين���ت الدراس���ة أن درج���ة ذوبان غط���اء غرينالند 
الجليدي “اس���تثنائية” على م���دار 350 عاما األخيرة 
عل���ى األقل وأن اس���تمرار زي���ادة المتوس���ط العالمي 
لدرجات الحرارة سيس���رع بالذوبان، وسيس���هم في 

زيادة مناسيب مياه البحار.
وب���دأت وتيرة ذوب���ان الغطاء الجليدي ف���ي الزيادة 
بع���د قلي���ل من العقد األول من القرن التاس���ع عش���ر. 
وكان نط���اق ذوبان الس���طح أكثر اتس���اعا في 2012 

من أي وقت في الثالثمئة والخمسين عاما الماضية، 
وكان الذوب���ان أكثر اس���تمرارا وش���دة في الفترة من 

2004 و2013 من أي عشر سنوات أخرى مسجلة.
وقال���ت س���ارة داس المش���اركة ف���ي إع���داد التقري���ر 
المحيط���ات  لعل���وم  ه���ول  وودز  بمعه���د  والباحث���ة 
ومق���ره الوالي���ات المتحدة ف���ي بيان “نش���هد بالفعل 
مس���تويات لم يس���بق له���ا مثيل م���ن ذوب���ان الغطاء 
الجليدي وارتفاع منس���وب المياه في غرينالند أكثر 
من القرون القليل���ة الماضية )واأللفية الماضية على 
األرج���ح( ف���ي تأثي���ر مباش���ر الرتف���اع درج���ة حرارة 

األرض منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية.

دراسة: األرض تواجه “كارثة كبرى”أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

يافعون يرقصون الرقصة التقليدية على تل 
أوكميريون في كوتايسي، جورجيا

فج���ر فيدي���و مت���داول عل���ى مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي، موج���ة غض���ب بين 
الجزائريين؛ بس���بب ما تضمنه من مشاهد قاسية، لتعرض تلميذ مصاب بالتوحد 

لمعاملة غير إنسانية وتعامل سيئ من طرف معلمته، داخل أسوار المدرسة.
وظهر في المقطع المصور الذي وثقته إحدى العامالت بمدرسة واقعة في والية 
بوم���رداس ش���مال الجزائ���ر، عملية احتجاز وس���جن طف���ل مري���ض بالتوحد بين 
بابين أحدهما خش���بي وآخر حديدي في فصل دراس���ي من طرف مدرس���ته؛ من 
أج���ل تقييد حركته دون مراع���اة الحتياجاته الخصوصية، بينما بدا وهو يحاول 
اإلف���الت م���ن خل���ف القضبان، قبل أن يطل���ب النجدة من الفتاة الت���ي كانت تقوم 

بتصويره عندما اقتربت منه، لتخليصه من سجنه.
وأث���ارت المش���اهد التي ظهرت ف���ي الفيديو، غضب الجزائريين من مس���تخدمي 
مواق���ع التواصل االجتماعي، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعّلمة، 
كم���ا فتح���ت النقاش مجددا حول مس���ألة التكفل الدراس���ي به���ذه الفئة وطريقة 

التعامل معها ومدى قدرة المدارس العمومية على االعتناء بها ورعايتها.

معلمة تسجن طفال مصابا بالتوحد

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

رئاسة البرلمان

ح���از خب���ر ترش���يح يوس���ف زين���ل 
وعيس���ى  العس���ومي  وع���ادل 
الكوهج���ي وفوزي���ة زين���ل لرئاس���ة 
البرلم���ان أعل���ى مع���دل تفاعل على 
وفيم���ا  أم���س.  “الب���الد”  إنس���تغرام 
رأى أكث���ر المتابعي���ن أن المحام���ي 
يوس���ف زينل هو األج���در للمنصب، 
 farshy_tarb@ المس���تخدم  ق���ال 
إن العب���رة بطاع���ة أمر هللا، مش���يرا 
إل���ى أن نس���اء كثي���رات قامت على 

أكتافهن أمور عظام.

تعتني ش���ابة صغيرة بقطي���ع من الذئاب 
البرية ف���ي محمية طبيعي���ة في الصين، 
حي���ث تفرغ���ت لتربيته���ا وإطعامه���ا منذ 
وق���ت طويل، ما س���مح له���ا بالتقرب من 
أفراد القطيع وتطوير لغة تواصل خاصة 
معهم. وانتشر مؤخرا مقطع فيديو يوثق 
الصداق���ة الوثيق���ة الت���ي تجم���ع الش���ابة، 
تشو ش���ين يويه، بقطيع من الذئاب، في 
مقاطعة “منغوليا الداخلية”، الواقعة في 

شمال الصين.
رواد  أخ���ذ  الفيدي���و،  انتش���ار  وعق���ب 
الفت���اة  يلقب���ون  االجتماع���ي  التواص���ل 
الجريئة باسم “ملكة الذئاب”، اللقب الذي 

استخدمته وسائل إعالمية كذلك.

وفي تعليقها على الفيديو المتداول،  «
أكدت الشابة أن حبها للذئاب 

بدأ في سن مبكرة، عندما كانت 
تساعد عمها في تربية حيوانات 

برية لسنوات عديدة، وذلك قبل أن 
تنتقل للعمل كمربية للذئاب في 

المحمية الطبيعية.

أكل���ت معز تدعى “بيل���كا” 20 ألف يورو 
نقدا من صاحبها في وسط صربيا.

 ،”arandjelovacinfo“ لموق���ع  ووفق���ا 
فقد أعدت عائلة س���يميتش في جنوب 
أل���ف   20 بقيم���ة  بلغ���راد، مبلًغ���ا كبي���ًرا 
يورو لشراء 10هكتارات من األراضي، 
ووضع���وا المبلغ على الطاولة منتظرين 

البائع.
وقال���ت ميلين���ا س���يميتش “خ���رج والد 
زوجتي ف���ي الصباح إلطعام الماش���ية، 
ولكن���ه ل���م يالح���ظ أن الب���اب األمام���ي 
دخل���ت المع���ز  للمن���زل ظ���ل مفتوح���ا… 
“بيلكا” البيت، والتي عاشت لدينا لعدة 
س���نوات، وبدأت في تن���اول النقود من 

الطاولة”.

وتابعت “عندما سمعنا ضوضاء  «
في المنزل، أسرع زوجي لمعرفة 

ما يحدث، وتفاجأ مما رآه. لقد 
أكلت المعز كل المال من 

الطاولة، وبقي نحو 300 يورو فقط، 
والباقي ابتلعته”. ووفقا للموقع، 

فقد تم طهي المعز بعد تلك 

شابة تصادق قطيعا 
من الذئاب البرية

معز تأكل 20 ألف 
يورو من صاحبها

ذكرت تقارير إعالمية أن محكمة فرنسية منحت الحرية المؤقتة 
للمطرب المغربي الشهير سعد لمجرد بعدما قضى فترة من االعتقال 

على إثر االشتباه في تورطه بقضية اغتصاب ثانية. وأكد محامي 
النجم المغربي رضوان بوزيد في تصريح صحفي أن لمجرد غادر 

السجن دراغيغان جنوبي فرنسا. وبموجب قرار اإلفراج لن يستطيع 
لمجرد أن يغادر فرنسا إال بعد إصدار حكم نهائي بشأن قضيتين 

تالحقانه أمام القضاء. فضال عن ذلك، ُيمنع على لمجرد أن يقترب 
من المشتكيتين أو أن يخل بالنظام العام الفرنسي. وكانت منابر 

فرنسية قد ذكرت، مؤخرا، أن لمجرد يعاني اكتئابا حادا داخل 
السجن بسبب قضيتي االغتصاب حتى أنه فكر في االنتحار.

مياه تتدفق من الغطاء الجليدي في غرينالند
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