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عواصم ـ وكاالت

دع���ا المبع���وث الدولي إل���ى اليم���ن مارتن غريفي���ث، أمس، 
إل���ى االلت���زام باتف���اق وق���ف  اليم���ن  الن���زاع ف���ي  أط���راف 
إط���اق الن���ار، الذي ت���م التوصل إلي���ه في الس���ويد، بعد أن 
ش���ن الحوثي���ون الموال���ون إلي���ران، عملي���ات نه���ب واس���عة 
لمؤسس���ات الدولة في الحديدة، وهجمات وس���ط استقدام 

مسلحين جدد.
واس���تبقت الميليش���يات بدء تنفيذ اتفاق س���توكهولم على 
األرض في الحديدة بإش���راف األم���م المتحدة، بعملية نهب 
واس���عة لمؤسس���ات المدينة ومرافقها الحكومية ومنشآتها 

التجارية، وفق ما قالت مصادر ميدانية.

أجل���ت المحكمة الكبرى الجنائي���ة األولى النظر 
ف���ي واقع���ة اس���تياء ش���قيقين )43 و39 عاما( 
عل���ى أكث���ر م���ن ملي���ون دين���ار م���ن 38 ضحية 
اس���تثمارها  بادع���اء  وخليجيي���ن،  بحرينيي���ن 
ف���ي تداول العم���ات “الفوركس”، حتى جلس���ة 
30 ديس���مبر الج���اري؛ للمرافع���ة الختامي���ة م���ع 

التصريح بنسخة من التحقيق التكميلي للنيابة 
العام���ة لوكيل المتهمين. وتمكن الش���قيقان من 
الخداع والنصب على ضحاياهما مس���تخدمين 

اسم شركة عقارات وهمية.
وبالتحقي���ق م���ع المته���م الثان���ي اعت���رف ب���أن 
المبال���غ الت���ي كان يتس���لمها م���ن كل ف���رد م���ن 
المجن���ي عليهم تت���راوح بي���ن 5 آالف و50 ألف 

دينار وزاد مجموعها عن مليون دينار.

اس���توردت البحري���ن س���جائر وتب���غ بكميات 
بقيم���ة  كيلوغ���رام  ملي���ون   1.1 ع���ن  تزي���د 
إجمالي���ة بلغت 4.5 ملي���ون دينار في أكتوبر 
هيئ���ة  إحص���اءات  آخ���ر  حس���ب  الماض���ي، 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
وكشف التقرير الرس���مي الصادر عن شؤون 

الجمارك أخيرا عن أن سلعة اللفائف العادية 
احتل���ت  التب���غ  عل���ى  المحتوي���ة  )س���جائر( 
المرتب���ة 15 م���ن بي���ن أه���م 50 س���لعة غي���ر 
نفطي���ة تم اس���تيرادها لش���هر أكتوبر 2018، 
ملي���ون   1.03 إل���ى  الكمي���ات  وزن  ويص���ل 
كيلوغرام بقيمة 4.3 مليون دينار مستوردة 
من أرمينيا، بلجيكا، سويس���را، ألمانيا، الهند، 

هولندا، الفلبين، بولندا، وتركيا.

استيراد سجائر وتبغ بـ 4.5 مليونينصبان مليون دينار بشركة وهمية

ق���ال عاهل الباد صاح���ب الجالة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة إن ذك���رى العيد الوطني 
المجي���د تجدد لدينا مش���اعر الفخ���ر واالعتزاز 
بعراق���ة الدول���ة البحريني���ة الت���ي ب���زغ نوره���ا 
قب���ل أكث���ر م���ن قرني���ن، وتواصل���ت عليها منذ 

ذلك الحين بش���ائر الخي���ر والتقدم، بفضل هللا 
وفض���ل رؤي���ة قادته���ا وإخاص ش���عبها، الذي 
يس���جل له التاري���خ بأنه نعم الس���ند والعضيد 
في إعانة قادت���ه على حمل أمانة الوطن على 

الوجه األمثل.
وكان جالة الملك قد تفضل، فش���مل برعايته 
الكريم���ة ف���ي قص���ر الصخي���ر أم���س، بحضور 

رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان ال خليفة، وولي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجلس 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
ب���ن حمد آل خليف���ة، لرئيس مجل���س الوزراء، 
االحتف���ال ال���ذي أقيم بمناس���بة أعي���اد مملكة 

البحرين الوطنية يومي 16 - 17 ديسمبر.

وق���ال جالت���ه ف���ي كلم���ة س���امية إنن���ا نفخ���ر 
الت���ي  والش���جاعة  الوف���اء  دروس  باس���تذكار 
التاري���خ،  م���ر  عل���ى  الب���ررة  ش���هدائنا  قدمه���ا 
لنس���تلهم منها العبر في ب���ذل الغالي والنفيس 
لحماي���ة الوط���ن وال���ذود عن مصالح���ه بأروع 
الصور. وتفضل جالة العاهل بتوزيع األوسمة 

التقديرية على 68 مكرما.

شعب البحريـن نعم السند والعضيد لقادتـه
جـــاللــــة الـمــلــــك يـمـــنــــح األوســـمــــة الــتـقــديــــريـــة لـ 68 مـــن رواد الـنــهـــضـــــة

المنامة - بنا

جاللة الملك يرعى، بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية

األعياد... فرح وربحمصارعة ديكة للنيابة

ألقى رجال األمن القبض على  «
4 أشخاص في أحد المواقع 

المخصصة لمصارعة الديكة 
في بوري، وتمكنوا من تحديد 

هوية مالك الموقع واستدعي 
للتحقيق قبل أن يحال للنيابة 

العامة.

سيطر اللونان األحمر واألبيض  «
على الشوارع التجارية وواجهات 

المحال في معظم شوارع 
البحرين؛ احتفاال باألعياد الوطنية 

التي تجلب الفرح والبهجة 
للجميع، والكسب والربح للتجار 

واألسواق.
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Û  يوما بعد يوم تتكش���ف لدينا وتتضح لنا المضامين العميقة للقرار الحكيم لجالة الملك
حمد بن عيس���ى آل خليفة عاهل الباد المفدى بتخصيص يوم الس���ابع عشر من ديسمبر 

من كل عام كيوم لاحتفاء بالشهداء بالتزامن مع ذكرى تولي جالته الحكم.
Û  فبنظرة فاحصة لما تشهده دول عديدة ليست بعيدة عنا في المكان من ويات وحروب

وم���ا تواجهه مجتمعاتها وش���عوبها من م���آس وفظائع وحرمان م���ن كل مقومات الحياة 
الطبيعي���ة، وم���ا ح���ل من عن���ف واحتجاجات ب���دول أخرى كن���ا نظنها مثاال ف���ي الحرية 
والديمقراطية والمس���اواة، يتأكد لنا أهمية نعمة األمن ألي مجتمع ومخاطر زوالها عنه، 
كما يتأكد لنا عظم الدور الذي قام به شهداء الوطن فيما نشهده اآلن من نهضة وتنمية 

وتقدم في كل المجاالت.
Û  ق���د تتمك���ن الدول من الوصول لمس���تويات هائل���ة من التقدم لكنها عل���ى رغم ذلك تظل

عرض���ة لان���زالق بأي لحظة إلى هاوية الفوضى والعنف إذا لم يكن التقدم مس���تندا إلى 
ركي���زة قوية وراس���خة تتمثل في اس���تتباب األمن وبس���ط االس���تقرار، وه���و ما نجحت 
في���ه أجهزتن���ا األمنية بأبنائه���ا المخلصين ورجالها األكف���اء الذي يكتبون س���طورا رائعة 
وم���ن ذه���ب في التضحية والفداء ألجل الحفاظ على أمن البلد، والتصدي لكل الش���رور 
المحدق���ة به���ا، س���واء كان���ت جه���ات خارجي���ة معادي���ة طامع���ة أو مخاط���ر داخلية من 
مجموع���ة فق���دت كل معاني الوالء واالنتماء للوطن وباعتها بأبخس األثماء في س���وق 

العمالة والخيانة.
Û  وإذا نظرن���ا لنج���اح االنتخابات النيابية والبلدية األخيرة وما أس���فرت عنه من تش���كيلة

متنوع���ة لمجل���س النواب تضم ش���بابا ونس���اًء وأكاديميي���ن وإعاميين، فس���ندرك أيًضا 
قيمة األمن في تحفيز العمل الوطني الخاق وتوفير األجواء الدافعة للتفوق واإلبداع، 
فالجميع يشعرون بأمن تام بما يعمق الوالء ويشجع على بذل مزيد من الجهود وظهور 

كفاءات في مختلف مجاالت العمل الوطني.
Û  وس���يظل يوم الش���هيد خالدا في س���جل تاريخنا الوطني المضيء ومناس���بة الس���تذكار

مناقب والتذكير ببطوالت شهداء الواجب من رجال األمن الذين قدموا أرواحهم ألجل 
حماية الوطن ليكون هؤالء قدوة لشبابنا وأبنائنا في معنى اإلخاص الحقيقي والعمل 

الوطني.
Û  فتحية واجبة إلى جميع شهدائها من القوات المسلحة والشرطة وممن ضحوا بأرواحهم

دفاعا عن وطن مستقر، وعن أشقاء عرب ومسلمين سعًيا إلعادة األمن واألمان لهم.

يوم الشهيد

مؤنس المردي 

)14(

)11( )08(

)04 - 02(

زينب العكري محرر الشؤون المحلية

على أعتاب السداسي

بات فريقا النجمة واالتحاد  «
على أعتاب التأهل إلى الدوري 

السداسي لدوري زين الدرجة 
األولى لكرة السلة في الموسم 

الرياضي الحالي، بعد األداء 
الفني الجيد والنتائج اإليجابية 

التي حققها كل منهما.
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تفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، فش���مل برعايته الكريمة 
في قصر الصخير أمس، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
ال خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لرئيس مجلس الوزراء، االحتفال الذي أقيم بمناسبة 

أعي���اد مملك���ة البحرين الوطنية يومي 16 - 17 ديس���مبر، إحياًء لذكرى قي���ام الدولة البحرينية 
الحديثة في عهد المؤس���س أحمد الفاتح دولة عربية مس���لمة عام 1783م، والذكرى الس���ابعة 
واألربعي���ن النضمامه���ا إلى األمم المتح���دة كدولة كاملة العضوية، والذكرى التاس���عة عش���رة 
لتس���لم صاح���ب الجالل���ة المل���ك لمقالي���د الحكم. ول���دى وصول موك���ب جاللة المل���ك إلى قصر 

الصخي���ر، ترافق���ه كوكبة م���ن الخيالة، أطلق���ت المدفعية 21 طلقة تحية لمق���دم جاللته، حيث 
كان في االس���تقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، ورئيس الحرس الوطني الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ووزير 

الداخلية الشيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة.

جاللة الملك يرعى، بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية

المنامة - بنا

العاهل: بشائر الخير مستـــــــمرة منذ أكـثـر مـن قرنيـن
ال���ب���ررة ش��ه��دائ��ن��ا  م���ن  وال���ش���ج���اع���ة  ال����وف����اء  دروس  ب���اس���ت���ذك���ار  ن��ف��خ��ر 

وبع���د ع���زف الس���ام الملك���ي، وت���اوة آٍي 
م���ن الذكر الحكيم، تفض���ل صاحب الجالة 

الملك بإلقاء كلمة سامية، هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحم���د لله، والصاة والس���ام على رس���ول 
وصحب���ه  آل���ه  وعل���ى  محم���د  س���يدنا  هللا 

أجمعين،
أصحاب السمو وال والسعادة،

الحضور الكريم،،،
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يطي���ب لن���ا ف���ي الب���دء أن نتوج���ه للجميع 
بخال���ص التهان���ي في ذكرى العي���د الوطني 
المجي���د، والذي تأتي ذك���راه العطرة لتجدد 
بعراق���ة  واالعت���زاز  الفخ���ر  مش���اعر  لدين���ا 
الدول���ة البحريني���ة الت���ي ب���زغ نوره���ا قب���ل 
أكثر من قرني���ن، وتواصلت عليها منذ ذلك 
الحي���ن بش���ائر الخي���ر والتق���دم، بفضل هللا 
وفضل رؤية قادتها وإخاص شعبها، الذي 
يسجل له التاريخ بأنه نعم السند والعضيد 
ف���ي إعان���ة قادته عل���ى حمل أمان���ة الوطن 

على الوجه األمثل.
وإنه���ا لمناس���بة طيب���ة نق���دم فيه���ا ش���كرنا 
وتقديرن���ا أله���ل البحري���ن الك���رام، برجال���ه 
ونس���ائه، على قيامه���م بواجباتهم الوطنية 
والدس���تورية في أرق���ى صورها، من خال 
عل���ى  والمس���ؤول  المنضب���ط  توافده���م 
صنادي���ق االقت���راع الختي���ار ممثليه���م في 
المجل���س النيابي والمجال���س البلدية، لبدء 
مرحل���ة عم���ل جدي���دة نح���و غدن���ا األجمل، 
وبعون من هللا. وفي ظل ما تش���هده الباد 
عام���رة،  وأف���راح  متتالي���ة  إنج���ازات  م���ن 
الب���د لنا هن���ا م���ن اإلش���ادة بوص���ول المرأة 
البحريني���ة لرئاس���ة مجل���س الن���واب وه���و 
ح���دث تاريخي وإنجاز وطني كبير نعتز به 
أشد االعتزاز، ونكرر لألخت فوزية عبدهللا 
زين���ل تهانين���ا الخالصة عل���ى جهودها التي 
أوصلته���ا إلى ه���ذا المنصب اله���ام، متمنين 
لها التوفيق والنجاح في حمل مسؤولياتها 

القادمة بإذن هللا.
الحض���ور الكري���م، ف���ي موق���ف االحتف���اء 
بي���وم الوط���ن، وم���ن منطل���ق واجبن���ا أمام 
تضحي���ات أبناء البحرين، نفخر باس���تذكار 
قدمه���ا  الت���ي  والش���جاعة  الوف���اء  دروس 
ش���هدائنا الب���ررة على مر التاريخ، لنس���تلهم 
منها العبر في بذل الغالي والنفيس لحماية 
الوطن والذود ع���ن مصالحه بأروع الصور، 

وال يس���عنا هن���ا إال أن نس���أل العل���ي القدي���ر 
ب���أن ينع���م عل���ى ش���هداءنا بواس���ع الرحمة 

والمغفرة ويسكنهم فسيح الجنان.
وف���ي الختام، نج���د في احتفالن���ا هذا خير 
فرص���ة لإلع���راب عما نكن���ه في نفس���نا من 

نهضتن���ا  ورائ���دات  ل���رواد  عمي���ق  تقدي���ر 
الوطني���ة، متوجهي���ن لجمعه���م الطيب، من 
مكرمين ومكرمات، بامتناننا الخالص على 
بذله���م وعطائه���م المخل���ص، ف���كل الش���كر 
والثن���اء لم���ن يجع���ل م���ن خدم���ة البحرين 

س���امية.  وغاي���ة  عظي���م  ش���رف  ورفعته���ا 
والس���ام عليكم ورحمة هللا وبركاته، وكل 

عام وأنتم بخير.
ث���م تفضل جال���ة العاهل بتوزيع األوس���مة 

التقديرية على المكرمين.

صاح���ب  صاف���ح  االحتف���ال،  خت���ام  وف���ي 
الملك���ي  الس���مو  المل���ك وصاح���ب  الجال���ة 
رئي���س ال���وزراء وصاح���ب الس���مو الملك���ي 
ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء، الحض���ور الك���رام 

أص���دق  المل���ك  إل���ى جال���ة  رفع���وا  الذي���ن 
والتمني���ات  التبري���كات  وأطي���ب  التهان���ي 
بمناسبة األعياد الوطنية، سائلين المولى عز 
وج���ل أن يديم على مملكة البحرين األفراح 

والمسرات واألمن والرخاء واالستقرار. 

ن��ش��ك��ر األه���ال���ي ل��ق��ي��ام��ه��م ب��واج��ب��ات��ه��م ال��دس��ت��وري��ة ف���ي أرق����ى ص��وره��ا 
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حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه ا� ورعاه

صاحب السمو الملكي
ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر

صاحب السمو الملكي
ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد ا�مين نائب القائد ا�على
النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء

أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا� ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي ا�مير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي ا�مير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد ا�على النائب ا�ول لرئيس مجلس الوزراء حفظه ا� ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة العيد الوطني المجيد 
لمملكة البحرين والذكرى لتولي جاللة الملك مقاليد الحكم.

16-17

巴林国庆节快乐
1 معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 

راشد آل خليفة
2 العميد الركن صالح علي عز الدين السادة

3 العميد الركن سلمان صقر سلمان آل 
خليفة

4 الرائد محمد ماجد صياح النعيمي
5 الرائد بشار خليفة راشد العبسي
6 المالزم أول سجي شاكر إبراهيم

7 الوكيل أول طالل عمر عبدالله احمد
8 الوكيل أول محمد ناصر الجنيد

9 الرقيب أول فيصل محمد احمد الخالصي
10 معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن 

محمد آل خليفة
11 معالي الشيخ احمد بن حمد بن احمد آل 

خليفة
12 العميد عبدالرحمن صالح السنان

13 المقدم الركن فهد ماجد فهد الرميحي
14 الوكيل محمد نبيل عبدالله المسلماني

15 سعادة الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة

16 سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد بن 
عبدالله آل خليفة

17 سعادة الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله 
آل خليفة

18 سعادة الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل 
خليفة

19 سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة بن 
سلمان آل خليفة

20 سعادة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
خليفة

21 السيد أسامة عبدالله العبسي
22 السيد محمد احمد بو راشد

23 السيد قيصر محمد زمان
24 الدكتورة هدى حسين المسقطي

25 المهندس طه محمود محمد فقيهي
26 السيد حسين احمد راشد آل شعيل

27 األستاذة نوال إبراهيم الخاطر
28 المهندس خالد محمد غريب الغريب

29المهندس إبراهيم حسن الحواج
30 المهندس أحمد عبدالكريم محمد 

بوجيري
31 السيد هشام عبدالرحمن محمد جعفر ال 

ريس 
32 الدكتور مؤمن محمد الريفي

33 الدكتورة فايزة حيدر علي حسن حيدر
34 الدكتور عادل محمد علي عبدالله بوجيري

35 المهندس إبراهيم يوسف الجودر
36 السيد غسان إبراهيم علي الصباغ

37 الدكتورة هبة نايف حرارة
38 السيدة هيا سالم محمد النعيمي

39 السيد خالد علي األمين
40 السيد يوسف حسن جاسم 
41 الدكتور محمد طاهر القطان

42 المستشار سامي عبدالله البوسميط
43 الدكتور عبدالرحمن احمد سيار

44 السيدة هدى يوسف الحمر
45 السيد عبدالجليل عبدالكريم األنصاري

46السيد حسين محمد علي رجب
47 السيدة مها عبد الحميد محمد مفيز

48 السيد إبراهيم هالل محمد
49 السيدة  دينا احمد الفايز

50 المهندس عادل رضي القميش
51 الدكتور عصام اسماعيل العلوي

52 السيدة هدى محمد الحمود

53 السيد نوار عبدالله المطوع
54 السيد محمد عبدالرحمن بوعلي

55 السيد يحيى محمد األنصاري
56 السيدة سارة احمد بوحجي

57 السيد حمد يعقوب عبد العزيز المحميد 
58 السيد يوسف محمد عبدالرحمن المحمود 

59 اآلنسة ايناس محمد الماجد
60 السيد  نبراس محمد علي طالب

61 السيد خليل يعقوب إبراهيم
62 السيد صالح احمد المحرقي

63 السيد دعيج درويش داميس شريدة
64 المحامية نوال علي عبداللطيف

65 القارئ علي صالح عمر
66 السيد محمد عبدالرزاق محمد الزوبعي

67 السيد سمير عبدالقادر محمد علي
68 اآلنسة فجر علي البنعلي

 قائمة المكرمين
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ألق���ى الرئي���س التنفيذي لهيئة تنظيم س���وق العمل رئي���س اللجنة الوطني���ة لمكافحة االتجار 
باألش���خاص أسامة العبس���ي في االحتفال الذي أقيم بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية 

يومي 16 - 17 ديسمبر، كلمة نيابة عن المكرمين، جاء فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
س���يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة ملك الب���الد المفدى حفظه 

هللا ورعاه

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر

صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف���ة ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر
أصح���اب الس���مو والمعالي والس���عادة الس���ادة 

الحضور الكرام،،، 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

يطي���ب لن���ا أن ُنهن���ئ جاللتكم وُنهن���ئ الوطن 
بأكمل���ه، فإنه اليوم الوطني ال���ذي تجّمع عليه 

كل أبنائه الذين يفتدون ُترابه.
لحظ���ات فخ���ر واعت���زاز وقد اكتملت س���يدي 
بمصافحتك���م فرح���ة العيد الوطن���ي ومنتهى 
س���عادتنا لقاؤك���م الميم���ون عندم���ا تفضلت���م 

الي���وم  ه���ذا  ف���ي  الفخ���ر  بأوس���مة  بتكريمن���ا 
المحف���ور بالنور من تاري���خ البحرين الحديث 
أيام ش���هدت إشعاع النهضة الحديثة المباركة 

التي عم خيرها على شعب البحرين.
وم���ا تكريمكم س���يدي لهذه الكوكب���ة من أبناء 
الوط���ن الذين قدموا بكل ج���دارة ما يحملونه 
م���ن حب وإخالص ووالء له���ذا الوطن العزيز 

فاستحقوا ما نالوه من التكريم.
فبمس���اهمة مختل���ف القطاع���ات الوطنية من 
عم���ال وموظفي���ن وقط���اع تج���اري ومثقفين 

وكتاب وكل مؤسس���ات المجتم���ع المدني وما 
ظهر به ش���باب البحرين خالل عامنا المنصرم 
المج���ال  ف���ي  س���واء  واضح���ة  بصم���ة  كان 
الرياض���ي أو العلم���ي وكان ل���ه نتائ���ج مبه���رة 
عند تمثيلهم في المحافل العلمية والرياضية 
ن���دًا  فب���رزوا  والفني���ة  والديني���ة  والثقافي���ة 
الت���ي  المش���رفة  النتائ���ج  وحمل���وا  ألقرانه���م 
عكس���ت مكان���ة البحرين على كاف���ة األصعدة 

والمستويات.
واالهتم���ام  المس���تنيرة  القي���ادة  إن  س���يدي 

لدالل���ة  ش���ؤونها  وتطوي���ر  بتنمي���ة  بالم���رأة 
واضح���ة على التطور النوعي لمش���اركتها في 

مجتمع آمن متحاب.
وف���ي الخت���ام فإننا نرف���ع إلى مق���ام جاللتكم 
السامي أخلص آيات الشكر والثناء واالمتنان 
مقرون���ة بالتهنئ���ة العط���رة و التبري���كات بهذا 
الي���وم األغ���ر أعادك���م هللا عل���ى أمثاله س���نين 

عديدة باليمن والبركات.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

المصدر

خير النهضة الحديثة عّم شعب البحرين
األوس��مة ومنحن��ا  جاللت��ه  بمصافح��ة  اكتمل��ت  بالعي��د  فرحتن��ا  المكرم��ون: 
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صاح���ب  الب���اد  عاه���ل  تس���لم 
الجال���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليف���ة، رس���الة خطي���ة م���ن أخي���ه 
خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين الملك 
س���لمان ب���ن عب���د العزيز آل س���عود 
عاهل المملك���ة العربية الس���عودية 
الش���قيقة، تتضم���ن دع���وة جالت���ه 
لحضور المهرجان الس���نوي لس���باق 
الهج���ن ضم���ن نش���اطات المهرجان 
ف���ي  والثقاف���ة  للت���راث  الوطن���ي 
دورت���ه الثالث���ة والثاثي���ن وال���ذي 
الوطن���ي  الح���رس  وزارة  تنظم���ه 
الس���عودية تحت رعاية كريمة من 
لدن خادم الحرمين الش���ريفين في 

منطقة الجنادرية.
س���لم الرس���الة إل���ى جال���ة المل���ك 
س���فير المملك���ة العربية الس���عودية 
ل���دى مملك���ة البحري���ن عب���دهللا آل 
الشيخ لدى استقبال جالته له في 

قصر الصخير أمس.
وأعرب صاحب الجالة عن خالص 
خ���ادم  ألخي���ه  وتقدي���ره  ش���كره 
ه���ذه  عل���ى  الش���ريفين  الحرمي���ن 
الدعوة الكريم���ة التي تعكس عمق 
وتميز العاقات األخوية التاريخية 
الراس���خة الت���ي تجم���ع المملكتي���ن 
الش���قيقتين، مؤكدًا اعت���زازه البالغ 
بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه 
التع���اون المش���ترك ف���ي المج���االت 
كاف���ة بم���ا يع���ود بالخي���ر والمنفعة 

على الشعبين الشقيقين.
وأش���اد جالته بجه���ود أخيه خادم 
الحرمي���ن الش���ريفين الرائ���دة ف���ي 
المحافظ���ة عل���ى الت���راث الش���عبي 
األصيل، ودع���م فعاليات االحتفاء 
بالتنوع الثقافي مع مواكبة التقدم 

العلم���ي والتقن���ي الحدي���ث، مؤكدًا 
يكتس���ب  الجنادري���ة  مهرج���ان  أن 
أهمية خاصة لما يعكسه من تاريخ 
الس���عودية  ومس���تقبل  وحاض���ر 
تعزي���ز  ف���ي  المش���رف  ودوره���ا 
الثقاف���ات  مختل���ف  بي���ن  الح���وار 

والحضارات.
ون���وه جالته بما يحقق���ه مهرجان 
نج���اح  م���ن  العري���ق  الجنادري���ة 
متواصل منذ انطاقته األولى، وما 

تحظى به فعالياته الفنية واألدبية 
من اهتمام وحضور واسع من قبل 
المفكري���ن والباحثي���ن والمثقفي���ن 
الش���عبي،  بالم���وروث  والمهتمي���ن 
ثقافي���ة  منص���ة  أضخ���م  باعتب���اره 
عربية جامعة للتنوع الحضاري في 
المنطقة. وأع���رب جالة الملك عن 
تمنياته التوفيق والنجاح لفعاليات 
المهرج���ان وجمي���ع القائمي���ن على 

تنظيمه.

جاللة الملك مستقبال السفير السعودي

المنامة - بنا

“الجنادرية” يحقق نجاحا متواصال منذ انطالقته األولى
ج��ال��ة ال��م��ل��ك ي��ت��س��ل��م دع����وة م���ن خ����ادم ال��ح��رم��ي��ن ل��ح��ض��ور ال��م��ه��رج��ان

يوم الشهيد لالحتفاء بمن أناروا سماء الوطن
ال��ت��ض��ح��ي��ات أروع  ب���دم���ائ���ه���م  س����ط����روا  ح���م���د:  ب����ن  ن���اص���ر 

أك���د ممث���ل جالل���ة المل���ك لالعم���ال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجل���س االعلى للش���باب 
والرياضة رئيس اللجنة االولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن يوم الشهيد 
البحريني الذي اطلقه عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مناسبة جليلة 
نحتف���ي م���ن خالله���ا بمن أن���ارت أرواحهم س���ماء البحرين وتعط���رت ارضها من طيب أجس���ادهم 

الطاهرة التي ستخلد في مشهد من مشاهد العزة والكرامة وبذل األرواح في سبيل االوطان.

وأشار س���موه الى أن يوم الشهيد يمثل تخليدا 
وب���ذل  وعط���اء  بتضحي���ات  وعرفان���ا  ووف���اء 
ش���هداء الوط���ن وأبنائ���ه الب���ررة، الذي���ن وهبوا 
أرواحه���م لتظ���ل راي���ة مملك���ة البحري���ن عالي���ة 
وواجباته���م  مهامه���م  ي���ؤدون  وه���م  خفاق���ة، 

الوطنية داخل الوطن وخارجه.
وق���ال س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليفة 
بمناس���بة يوم الش���يهد البحريني الذي يصادف 
17 من ديس���مبر “في مشهد عظيم يمثل أقصى 
البحري���ن واعت���زازا  لش���هداء  الوف���اء  درج���ات 
بتضحياته���م ف���ي س���بيل رفع���ة راي���ة البحرين 
اطل���ق  وأم���ان  أم���ن  واح���دة  المملك���ة  وجع���ل 

صاح���ب الجالة الملك مبادرته الرائدة والنبيلة 
بإق���ران ي���وم الش���هيد البحريني مع ي���وم تولي 
جالته مقاليد الحكم في الباد لتكون مناس���بة 
وطني���ة هام���ة نس���تذكر م���ن خالها م���ن قدموا 

ارواحهم في سبيل البحرين”.
واش���ار س���موه إلى إنن���ا في مملك���ة البحرين لن 
ننسى تضحيات ش���هدائنا األبرار الذين سطروا 
بدمائه���م أروع التضحيات وأنصع صور العطاء 
حتى س���الت دمائهم الزكية الطاهرة في سبيل 
ال���ذود عن حي���اض البحرين ومقدراته���ا وأمنها 
وأمانه���ا وف���ي س���بيل األمة وصون مكتس���باتها 
باعتبارهم نموذجا للتضحيات في سبيل حماية 

وطنهم وأراضي االش���قاء من الدول الخليجية 
من اإلرهابيين والحاقدي���ن والطامعين”. وتابع 
س���موه “إننا نق���ف في هذا الي���وم المهيب وقفة 
اجال واحترام وتقدير للمقام الرفيع لش���هداء 
البحري���ن الذي���ن قدم���وا أروع التضحي���ات في 
س���بيل البحرين منذ التأس���يس والى يومنا هذا 

وبذلوا دماءهم س���خية من أج���ل عزة البحرين 
وس���يادتها وعروبتها وليك���ون تكريمهم متصا 
ومتواص���ا بين جمي���ع االجي���ال، ولتبقى ايضا 
ذكراه���م العطرة تبعث االله���ام وتدخل العزيمة 
في ص���دور ابناء البحرين من أجل حماية البلد 
والدف���اع عن���ه والوق���وف ف���ي وج���ه الحاقدين 
والطامعي���ن وب���ذل الغالي والنفيس في س���بيل 
المحافظ���ة على امجاد البحرين ولينعم ابناؤها 
في الحاضر والمس���تقبل باالمن واالمان”. وبين 
س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة “ إن 
المجتمع البحريني يعتبر من أعظم المجتمعات 
ف���ي التاحم والتعاض���د والتكاتف وإعاء قيم 
االنس���انية والتراح���م فيما بينه���م ويتضح ذلك 
بكل جاء من خال االلتفاف الش���عبي المهيب 
حول شهداء الوطن وتقدير مواقفهم العظيمة، 
باالضاف���ة ال���ى االلتف���اف ح���ول ذويه���م تقديرًا 
لتضحي���ات أبنائهم التي ال تق���در بثمن وعرفانًا 
وامتنان���ًا لم���ا بذل���وه ف���ي س���بيل الوط���ن لتبقى 

البحرين آمنة مستقرة وتنعم بالخير”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

القضيبية- مجلس النواب

أش���ادت رئي���س مجل���س الن���واب فوزي���ة زين���ل بتفض���ل عاهل الب���الد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة بمنح عدٍد من الشخصيات األوسمة 

في االحتفال الذي أقيم في قصر الصخير العامر أمس. 

وأعربت عن عظيم ش���كرها وامتنانها 
إلش���ارة جالت���ه إل���ى فوزه���ا بمنصب 
رئي���س مجل���س الن���واب، مؤك���دة أن 
اإلش���ارة بمثابة وس���ام فخ���ر واعتزاز 
لي���س له���ا ش���خصيا وإنما ل���كل امرأة 
بحريني���ة، مؤك���دة أن الم���رأة تعي���ش 
في ظ���ل العهد الزاه���ر لجالته أزهى 
عصوره���ا، وأن كلم���ات جالته، حافٌز 
أن���ار الطريق من أجل االس���تمرار في 
العم���ل الوطن���ي، ووس���ام فخ���ر ل���كل 

امرأة بحرينية. 
الخط���اب  ف���ي  ج���اء  م���ا  أن  وبين���ت 
الس���امي م���ن توجيه���ات ه���و منه���ج 
حكي���م، وأن منح عاهل الباد وس���ام 
يرف���ع  الكف���اءة  ووس���ام  البحري���ن 
درج���ة العطاء واإلخ���اص والتنافس 

بلدن���ا  خدم���ة  أج���ل  م���ن  الش���ريف 
المملك���ة. وقال���ت “إن التفافن���ا خل���ف 
القي���ادة والوطن، هو بع���د المولى عز 
وجل، س���يظل السياج القوي والمتين 
ال���ذي يص���ون لمملكتنا العزي���زة أمنها 

واستقرارها”.

زينل: المرأة تعيش أزهى عصورها

 جهود 
رائدة لخادم 

 الحرمين 
 في المحافظة 

على التراث

 المهرجان يكتسب 
أهمية خاصة لما 
يعكسه من تاريخ 
وحاضر ومستقبل 

السعودية

الدعوة الكريمة 
تعكس عمق 

وتميز العالقات 
األخوية التاريخية 

الراسخة

القضيبية – مجلس الشورى

أع���رب رئيس مجلس الش���ورى علي الصالح، 
نه  عن عمي���ق فخره واعتزازه الكبير لما تضمَّ
صاح���ب  الب���اد  لعاه���ل  الس���امي  الخط���اب 
الجال���ة المل���ك حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة، 
م���ن مضامي���ن وطنية ش���املة، تعط���ي دفعة 
جديدة لش���عب البحري���ن المخلص، لمواصلة 
الوطني���ة،  والعط���اءات  اإلنج���ازات  مس���يرة 
وب���ذل المزيد من الجهود نحو تحقيق تنمية 
مس���تدامة ش���املة. وأش���ار إل���ى أن الخطاب 
الس���امي ال���ذي تفض���ل جال���ة المل���ك بإلقائه 
ف���ي حفل ذكرى تولي جالت���ه مقاليد الحكم 
وذكرى العي���د الوطني المجيد، مس���اء امس 
ج���اء مؤكًدا للنهج القويم واإلس���تراتيجيات 
الحكيم���ة والخطط المدروس���ة الت���ي تتبعها 
الدول���ة  تأس���يس  من���ذ  البحري���ن  مملك���ة 
البحريني���ة عل���ى ي���د القائ���د أحم���د الفات���ح، 
األماج���د،  البحري���ن  ح���كام  عليه���ا  ومض���ى 
وصواًل إلى جالة الملك، حيث أطلق جالته 
مش���روعه اإلصاحي الش���امل، وهو ما شّكل 
انطاق���ة جدي���دة نح���و جعل البحري���ن دولة 

المؤسس���ات والقانون. وأشاد رئيس مجلس 
بم���ا تفض���ل به جال���ة المل���ك ف���ي كلمته من 
إش���ادة كبيرة ألهل البحرين برجاله ونسائه، 
لقيامه���م بواجباته���م الوطني���ة والدس���تورية 
م���ن خ���ال توافده���م المنضبط والمس���ؤول 
عل���ى صناديق االقتراع الختيار ممثليهم في 
المجل���س النياب���ي والمجالس البلدي���ة. ونّوه 
الصال���ح بتضحي���ات ش���هداء الوط���ن، الذين 
ضح���وا بدمائه���م، وف���َدوا أرواحه���م لنص���رة 
مملكتن���ا العزي���زة، ولحماية س���يادتها وأمنها 
واس���تقرارها، وأعطوا أس���مى معان���ي الوفاء 

والوالء لتراب هذه األرض الطيبة.

تعجز الكلمات أن تفي الشهداء حقهمالصالح: الخطاب السامي حافز اإلنجازات
خال��د ب��ن حم��د: س��تبقى ذكراه��م العط��رة حي��ة جي��ا بع��د جي��ل

أك���د النائ���ب األول لرئي���س المجل���س األعلى للش���باب والرياضة رئيس االتح���اد البحريني 
أللعاب القوى س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة، أن ذكرى يوم الش���هيد الذي يصادف 
7 ديس���مبر من كل عام، والذي يتزامن مع األعياد الوطنية لمملكة البحرين وذكرى تس���لم 
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد مقاليد الحكم، هي ذكرى عظيمة وغالية على قلوب الجميع، 
يتجدد فيها تخليد المالحم والتضحيات التي جس���دها الشهداء األبرار في أروع قصص 
الوفاء واإلخالص، للدفاع عن الدين اإلسالمي الحنيف وتراب ومكتسبات الوطن الغالي 

وأوطان وشعوب المنطقة.

وق���ال س���موه: “نعت���ز ونفتخ���ر بذك���رى ي���وم 
الش���هيد الت���ي يتزام���ن إحياءه���ا م���ع أعيادنا 
الوطنية، والتي نس���تخلص م���ن خالها العبر 
والمعان���ي الجليلة. فمهما قلن���ا ومهما تحدثنا 
فإن الكلمات تعجز أن توفي ش���هدائنا حقهم، 
فه���م من س���طروا الماحم وس���جلوا بدمائهم 

الطاهرة أروع قصص الوفاء والتضحية”.

وأض���اف س���موه أن المع���ارك الخال���دة الت���ي 
خاضته���ا مملكة البحرين للدفاع عن عروبتها 
وس���يادتها هي ش���اهد على تل���ك التضحيات. 
فق���د كان���ت معرك���ة الزب���ارة الت���ي ق���دم فيها 
الش���هداء أرواحه���م الزكي���ة، الملحم���ة الت���ي 
ُنقش���ت  والت���ي  التاري���خ  أوراق  س���طرتها 
بدماء ش���هدائنا، لتكتب عنوانا جديدا اس���مه 

البحري���ن الحديث���ة س���نة 1197 ه���� المواف���ق 
1783م، لتظ���ل رايته���ا خفاق���ة وتبقى أرضها 
عزي���زة وش���امخة. وتابع س���موه: “إنه���ا ذكرى 

وطنية عزيزة نستحضر فيها األذهان ونقلب 
أبطالن���ا  لنس���تذكر  التاري���خ،  فيه���ا صفح���ات 
البواس���ل وش���هداءنا األب���رار، وم���ا قدموا من 
غال���ي ونفيس لنص���رة الحق والدي���ن والذود 
ع���ن ت���راب ووح���دة وكي���ان البحري���ن ودول 
العربي���ة”،  الخلي���ج  ب���دول  التع���اون  مجل���س 
معتبرا س���موه أنه يوم تقدير ووفاء وعرفان 
لشهداءنا البواسل الذين لن تنساهم البحرين 
وس���تبقى ذكراه���م العط���رة حّي���ة جي���ا بع���د 
جيل، مس���تذكرا سموه الرجال األبطال الذين 
خدم معه���م طوال 8 أع���وام، وكان بجوارهم 
في ميادين القتال والش���رف في حرب إعادة 
بقي���ادة  الش���قيقة  اليم���ن  لجمهوري���ة  األم���ل 
المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة، والذين 
أرواحه���م  مقدمي���ن  الش���هادة  ش���رف  نال���وا 

الطاهرة فداء لدينهم ووطنهم وأمتهم.

سمو الشيخ خالد بن حمد

المنامة - بنا

رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس الشورى



احتف���ل أهالي محافظة العاصم���ة بذكرى قيام 
الدول���ة البحرينية الحديثة في عهد المؤس���س 
أحم���د الفات���ح دولة عربية مس���لمة ع���ام 1783 
ميالدي���ة، والذك���رى 47 النضمامه���ا ف���ي األمم 
المتح���دة كدولة كاملة العضوي���ة، والذكرى 19 
لتس���لم صاح���ب الجاللة المل���ك لمقاليد الحكم، 
ضمن مهرجان ضخم نظمته محافظة العاصمة 
وأمانة العاصمة في “واتر جاردن س���يتي” على 
م���دى يوم���ي 15 و16 ديس���مبر، وس���ط أجواء 
جسدت معاني الوالء للوطن وقيادته الرشيدة 
بمش���اركة شعبية واسعة عكس���ت تعابير الفرح 
الت���ي  االحتفالي���ة  الوطنية.أقيم���ت  باألعي���اد 
الس���ابع  للع���ام  واألمان���ة  المحافظ���ة  نظمته���ا 
عل���ى التوالي بحضور وزير األش���غال وش���ؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي عص���ام خلف 
وعدد من المس���ؤولين في الجه���ات الحكومية 

والخاص���ة والوجه���اء واألعي���ان والمواطني���ن 
والمقيمي���ن وزوار المملك���ة، إذ ش���هدت عروضًا 
ضخم���ة ومفاجآت عدي���دة خصصت للجماهير 

الحاض���رة، م���ن أبرزه���ا ع���رض ضخ���م لأللعاب 
الناري���ة، والس���حب عل���ى س���يارتين مقدمتي���ن 
م���ن اس���تثمارات الزيان���ي وش���ركة مونتري���ال 

للس���يارات، وحفل غنائي قدمه الفنانين محمد 
جان���ب  إل���ى  التميم���ي،  ومحم���د  عبدالرحي���م 
عروض للفنون البحري���ة، والعرضة البحرينية، 

ومشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة، ومنطقة 
مخصصة أللعاب األطفال، ومسابقات وجوائز 
قيم���ة ش���ملت تذاك���ر س���فر وهداي���ة متنوع���ة، 

إضافة إلى سوق “تمكين” لرواد األعمال.
ويأت���ي تنظي���م الفعالي���ة الوطني���ة بفضل دعم 
ورعاي���ة 34 جه���ة حكومي���ة وخاص���ة، انطالقًا 
من ح���رص تلك الجهات عل���ى إقامة االحتفال 
بالمستوى الذي يليق به، وتحقيقًا ألهدافها في 

تعزيز الشراكة المجتمعية.
وق���ال محاف���ظ العاصم���ة رئيس اللجن���ة العليا 
لالحتف���ال الش���يخ هش���ام ب���ن عبدالرحم���ن آل 
خليف���ة ف���ي تصري���ح ل���ه به���ذه المناس���بة، إن 
الذكرى العزيزة على قلوبنا وما ش���هدته مملكة 
البحري���ن م���ن احتف���االت جميل���ة يؤك���د م���دى 
ح���ب ووالء ش���عب البحري���ن للوط���ن وقيادته 
الرش���يدة، منوهًا إلى المناس���بة العزيزة فرصة 
الس���تذكار م���ا حققت���ه المملك���ة في ظ���ل العهد 
الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليفة وما ش���هدته المملكة من 

إنجازات على مختلف األصعدة”.

تحت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبحضور وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان 
أطلقت جمعية “هذه هي البحرين” مهرجانها الس���نوي بمناس���بة األعياد الوطنية، والذي أقيم في أس���تاد البحرين الوطني، بمشاركة 
عدد من الس���فارات وممثلي الجاليات األجنبية واألندية والمدارس ومؤسس���ات المجتمع المدني، ضمن مش���اركة الجمعية المجتمع 

البحريني في التعبير عن الفرحة والبهجة بهذه األيام السعيدة والغالية على قلوب المواطنين والمقيمين على حد سواء.

تضم���ن االحتف���ال عروض���ًا فلكلوري���ة وفقرات 
فني���ة م���ن طلبة عدد م���ن الم���دارس والجاليات 
والس���فارات ف���ي المملك���ة، بعد ذلك ب���دأ الحفل 
الغنائي وال���ذي قدم فيه الفنان���ون البحرينيون 
زاد  الوطني���ة والمنوع���ة وم���ا  أجم���ل األغان���ي 
ومش���اركة  انس���جام  وبهج���ة  رونق���ًا  الحف���ل 
الجماهي���ر الغفي���رة م���ع تل���ك الفق���رات الفني���ة 
والوص���الت الغنائي���ة والت���ي م���ألت المدرجات 
والساحات الخارجية لالستاد حتى الساعة 11 

مساء.
كم���ا أعط���ى المهرج���ان كعادت���ه الفرصة لألس���ر 
المنتجة لعرض منتجاتهم البحرينية التقليدية 
وآخ���ر إبداعاته���م المنزلية إل���ى زوار المهرجان، 
ه���ذا باإلضافة إل���ى معرض الس���يارات القديمة 
والكالس���يكية المخت���ارة م���ن البحري���ن وبعض 
عش���اق  يس���تقطب  ال���ذي  الخليجي���ة  ال���دول 
تل���ك الهواي���ة المميزة، إذ عكس���ت المش���اركات 
المتنوع���ة من الجالي���ات ومؤسس���ات المجتمع 
المدن���ي واألندي���ة وغيرها تناغم���ًا مميزًا أعطى 

ص���ورة حقيقية ل���روح التع���اون والتم���ازج بين 
الثقاف���ات المتع���ددة عل���ى أرض البحري���ن كم���ا 
قدم���ت بوضوح ت���ام م���ا تتميز ب���ه المملكة من 
روح التعايش والوئام بين جميع األطياف على 
ه���ذه األرض الطيب���ة، ف���ي ظ���ل أج���واء تمألها 
المحبة والمش���اعر الصادقة م���ن كل المواطنين 

والمقيمين.
وأك���د وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة أن 
المل���ك،  الجالل���ة  لصاح���ب  الكريم���ة  الرعاي���ة 
لمث���ل ه���ذه الفعاليات، تأت���ي تعبيرًا ع���ن الدعم 
والتس���امح  لالنس���جام  األب���وي  واالحتض���ان 
الممي���ز، وامت���دادًا واقعي���ًا للتاري���خ البحرين���ي 
الثقاف���ات  بتن���وع  الس���نين،  عب���ر  تمي���ز  ال���ذي 
والديان���ات واألجناس التي تعي���ش على أرضه 
ب���كل حب وتآلف، حيث كان���ت مملكة البحرين، 
والتزال، وطن���ًا للجميع، فباتت نموذجًا يحتذى 
في ترس���يخ االنفت���اح االجتماعي وحرية الفكر 
والدين والمعتقد، ودع���م التقارب والحوار بين 
والمذاه���ب  واألدي���ان  والثقاف���ات  الحض���ارات 

المختلف���ة، ف���ي إط���ار م���ن التعددي���ة الفكري���ة 
والثقافية والتنوع الديني والمذهبي والفكري.

كما أع���رب الوزير العمل عن إعجابه باألنش���طة 
والفعالي���ات الت���ي تضمنه���ا الحفل والت���ي تعبر 
ع���ن ثقاف���ات الجالي���ات المختلف���ة، متمثلة في 
الع���روض والفن���ون عل���ى تنوعها، حي���ث عبرت 

عن الفرح���ة المتبادلة بأعياد البحرين الوطنية، 
مش���يدا ف���ي الوق���ت ذات���ه، بجه���ود الجالي���ات 
البحري���ن  عل���ى أرض  تعي���ش  الت���ي  األجنبي���ة 
مملك���ة  ع���ن  اإليجابي���ة  الص���ورة  تقدي���م  ف���ي 
البحري���ن، وما تعكس���ه ع���ن واقع الحي���اة فيها، 
حي���ث يعي���ش الواف���دون والبحريني���ون س���وّيًا 
ضم���ن أج���واء العائلة الواح���دة، محاطة باألمل 
والمحب���ة واالحت���رام المتب���ادل، مش���يرًا إلى أن 
المشروع اإلصالحي الش���امل لعاهل البالد عزز 
مبادئ العدل والمس���اواة بين الن���اس كافة، من 
مواطنين ومقيمين، ليعملوا معًا من أجل الخير 

والسالم للجميع.

... ويكرم “البالد”محافظ العاصمة يتوسط الداعمين والرعاة

المنامة - محافظة العاصمة

أعالمٌ  هنا وهناك، شوارٌع تزينت بأضواء باللونين األحمر 
واألبيض، أغان وطنية في كل مكان. أم المليون نخلة... 

تبين عيني... من خلقت الدنيا واحنا هل البحرين...
نعم أن���ا من أرض البحرين العظيمة، أنا منها وأنتمي لها، 
روحي فيها، ارتويت حبها، نشأت على أرضها، وخضبت 
ي���دي م���ن ترابه���ا... عاد عي���دج يا ب���الدي، ع���اد عيدك يا 
مليكن���ا الغال���ي، ع���اد عيدك���م يا خليف���ة الروح وس���لمان 

القلوب وعاد عيدكم يا شعب البحرين...
إن البحري���ن الي���وم تكتس���ي حلة عرس���ها األجم���ل، فهو 
ي���وم عيده���ا الوطن���ي، وإن عيدها هذه الس���نة مختلٌف، 
فالبحري���ن ه���ذه الس���نة م���ن أف���راح إل���ى أف���راح، فق���د 
تزام���ن عرس���ها الوطني مع الع���رس الديمقراطي ونجاح 

االنتخابات البرلمانية، فكم أنت عظيمة يا بالدي...
إن البحرين اليوم وبعد نجاح انتخاباتها البرلمانية أثبتت 
للعالم أجمع أنها ارتقت سلم للنجاح والنهضة، ودحضت 
بذل���ك كل الفت���ن والش���ائعات، فهي في جمي���ع المجاالت 
ترك���ت بصمة النجاح ف���ي العهد الزاه���ر لمليكها حمد بن 

عيسى آل خليفة حفظه هللا والحكومة الموقرة. 
إن عصور النهضة والتطور والتنمية تجلت بشكل واضح 
ف���ي مملكتنا وعلى جمي���ع األصعدة المحلي���ة والعالمية، 
وجمي���ع المج���االت الصحي���ة واالقتصادية والسياس���ية 
بجمي���ع المقاييس... والش���ك أن تكريم جاللته لفئة كبار 
السن ممن اجتازوا ال�100 عام وممن شاركوا في العملية 
االنتخابي���ة بوس���ام البحري���ن، له���و دالل���ة عل���ى اهتم���ام 
جاللت���ه بالمواطنين م���ن جميع الفئ���ات، وتقديرًا ووفاء 

لوعيهم السياسي.
ووراء كل وطن عظيم قائد أعظم، فهذا القائد وأقتبس 
من أقواله: يحلم بوطٍن يحتضن جميع شعبه، فهل هناك 

ما هو أسمى من ذلك!
س���يدي جالل���ة المل���ك، هنيئًا ل���ك عيد اس���تقالل مملكتنا 
وعي���د جلوس���ك، وأدام���ك هللا لش���عبك ومملكت���ك ذخرًا 

وعزًا...
وبهذه المناس���بة أرفع أس���مى آيات التهان���ي والتبريكات 
لحض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل 
خليف���ة، ورئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليفة بن س���لمان آل خليفة وولي العهد األمين صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة وشعب 

البحرين الوفي.
أع���اد هللا أعي���اد البحري���ن علينا وعليك���م بالخير واليمن 

والبركات.

عاد عيدج يا بالدي

قالت رئيسة جمعية هذه هي البحرين بيتسي ماثيسون “لقد تشرفنا برعاية صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة لفعالية الجمعية التي أقيمت احتفاال بالعيد الوطني، لنعرب 
ع���ن جزيل ش���كرنا للمبادرات الصادقة التي تعكس احتض���ان جاللته لجميع مكونات المجتمع 
البحرين���ي بالح���ب وبعين المس���اواة والتقدير، وهذه المحبة هي م���ا يجمعنا على هذه األرض 

الطيبة التي ينعم فيها الجميع بحرية ممارسة المعتقد والدين”.
كما أكدت في حديثها أن ما يجمعنا في البحرين، مواطنا ومقيما وزائرا هو حبنا العميق لهذه 
المملك���ة األمر الذي تترجمه فعالياتنا ف���ي البالد وفي مختلف دول العالم، للتعريف بالتعايش 
والتس���امح الديني والمجتمعي الذي تحتضن���ه البحرين على مر التاريخ ليأتي مهرجان العيد 

الوطني إهداء ًوعرفانًا لهذه المملكة الحبيبة وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم.

ماثيسون: حب البحرين يجمعنا

البحرين نموذج في ترسيخ االنفتاح والحرية
ح��م��ي��دان: ال��م��ش��روع اإلص���اح���ي ع���زز م��ب��ادئ ال��ع��دل وال��م��س��اواة

وزير العمل يرعى المهرجان السنوي لجمعية “هذه هي البحرين” بمناسبة األعياد الوطنية

06local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

حنان بنت سيف بن عربي

رغبة متبادلة لتعزيز العالقات مع بريطانيا
 المنامة - بنا

أق���ام س���فير مملك���ة البحري���ن ل���دى المملكة 
المتح���دة الش���يخ فواز بن محم���د بن خليفة 
آل خليف���ة، حف���ال ف���ي قص���ر النكس���تر ف���ي 
المملك���ة المتحدة بمناس���بة احتف���ال مملكة 
16و  ف���ي  الوطني���ة  بأعياده���ا  البحري���ن 
الدول���ة  قي���ام  لذك���رى  17 ديس���مبر إحي���اًء 
المؤس���س  ف���ي عه���د  الحديث���ة  البحريني���ة 
أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، 
والذك���رى 47 النضمامه���ا في األمم المتحدة 
كاملة العضوية، والذكرى 19 لتسلم صاحب 

الجاللة الملك لمقاليد الحكم.
وألق���ى الس���فير كلم���ة للحض���ور س���لط 
فيها الض���وء على العالقة بي���ن البلدين 
الصديقين مش���يدا ومفتخرا بالمستوى 
ال���ذي وصل���ت إلي���ه العالق���ات الثنائية، 
لتعزيزه���ا  المتبادل���ة  الرغب���ة  مؤك���دا 
وتطويرها بصورة مستمرة في مختلف 
ف���ي  تط���رق  واألصعدة.كم���ا  المج���االت 

كلمت���ه إلى النهج اإلصالح���ي والديمقراطي 
الواعد والمس���تمر في المملكة، وإلى النجاح 
التاريخ���ي لالنتخابات ف���ي البحرين، حيث 
بلغ���ت نس���بة المش���اركة فيه���ا 67 % وه���ي 

تمثل النسبة األكبر في تاريخ المملكة. 
وم���ن الجان���ب البريطان���ي الذي���ن حض���روا 
لش���ؤون  الدول���ة  وزي���ر  أع���رب  االحتف���ال، 
الدف���اع توبي���اس إل���وود عن تهاني���ه لمملكة 

البحري���ن ف���ي يومه���ا المجي���د، كم���ا أض���اف 
وزير الدولة الس���ابق لشؤون الدفاع  مايكل 
فال���ون، أن مملك���ة البحرين تع���د واحدة من 
أقدم األصدقاء والحلفاء للمملكة المتحدة، 
وأش���اد وزي���ر الظ���ل للس���الم ونزع الس���الح  
فابي���ان هاميلت���ون، بمكانة مملك���ة البحرين 
ف���ي العال���م، مؤك���ًدا أنه���ا حلي���ف مه���م جدًا 

للمملكة المتحدة.

سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تقيم احتفاال بمناسبة األعياد الوطنية للمملكة

المنامة - بنا

أك����د وزير ش����ؤون اإلعالم رئي����س مجلس أمناء معه����د البحرين للتنمية السياس����ية 
علي الرميحي أن يوم الش����هيد يمثل مناس����بة وطنية غالية تجدد من خاللها مملكة 
البحري����ن، قائ����ًدا وحكومة وش����عًبا، اعتزازها بتضحيات ش����هداء الواجب الوطني، 
الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات مضيئة في نصرة الدين والحق والعروبة، 

والذود عن أمن البالد واستقرارها ووحدتها وسالمة أراضيها.

الش����كر  آي����ات  أس����مى  الرميح����ي  ورف����ع 
صاح����ب  الب����الد  عاه����ل  إل����ى  والتقدي����ر 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عل����ى مبادرت����ه الكريم����ة لالحتف����اء بيوم 
الش����هيد بالتزامن مع احتف����االت المملكة 
بأعياده����ا الوطني����ة، بم����ا يعك����س تقدي����ر 
جاللت����ه لتضحيات ش����هدائنا األبرار التي 
ستبقى خالدة في س����ماء العدالة والعزة 
والكرام����ة، وس����تظل نبراًس����ا يهت����دي ب����ه 
جميع أبناء ش����عبنا واألجيال المقبلة في 
الدفاع عن الوطن ومكتس����باته التنموية 
والحضارية، وصون أمن خليجنا العربي، 

ونصرة حقوقنا العربية واإلسالمية.
وثم����ن وقف����ة الش����عب البحرين����ي بجميع 
قيادت����ه  خل����ف  واح����ًدا  صًف����ا  مكونات����ه 
الوط����ن  لش����هداء  وإكرام����ا  الحكيم����ة، 
م����ن أبن����اء قواتن����ا األمني����ة والعس����كرية، 
ف����ي  وعطائه����م  بتضحياته����م  وعرفان����ًا 
وحماي����ة  والطمأنين����ة،  األم����ان  ب����ث 
األرواح والممتل����كات العام����ة والخاص����ة، 
ميادي����ن  ف����ي  المش����رفة  وبطوالته����م 
الجهاد ضمن التحالف العربي الس����تعادة 
المملك����ة  بقي����ادة  اليم����ن  ف����ي  الش����رعية 
وأداء  الش����قيقة،  الس����عودية  العربي����ة 

واجباتهم الوطنية واألخالقية الس����امية 
ف����ي وج����ه المخطط����ات التي تس����تهدف 
المس����اس بأمنن����ا الوطن����ي، والني����ل م����ن 
األمن القومي العربي واإلسالمي، مؤكًدا 
أن هذه المناس����بة الغالي����ة واجبة لتقديم 
الش����كر والتقدي����ر إل����ى أهال����ي الش����هداء 

وذويهم على ثباتهم وصبرهم.

الرميحي: تضحيات شهدائنا خالدة

علي الرميحي

االح���������ت���������ف���������االت ل��������ي��������ل  ت������ش������ع������ل  ال����������ن����������اري����������ة  األل�������������ع�������������اب   

العيـد الوطنـي ينثـر ألوانـه فـي ربـوع العاصمـة



توج���ه رج���ل األعم���ال خال���د األمي���ن بعظي���م الش���كر والتقدي���ر 
واالمتن���ان إل���ى عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة عل���ى تفضل���ه وتكرم���ه بمنحه وس���ام العمل 
الوطني في مناس���بة االحتف���ال بالعيد الوطن���ي المجيد لمملكة 

البحرين وعيد جلوس جاللة الملك.

وق����ال األمي����ن ف����ي تصري����ح 
ل����ه إن المب����ادرة الكريم����ة م����ن 
العاه����ل  الجالل����ة  صاح����ب 
بتكري����م المواطنين المجدين 
الوط����ن  خدم����وا  الذي����ن 
بإخ����الص، تعتب����ر مهم����ة جدا 
تمن����ح المكرمي����ن الكثي����ر من 
واالعت����زاز  والثق����ة  الفخ����ر 
وقيادت����ه  للوط����ن  واالمتن����ان 
الحكيم����ة، الت����ي تق����در أعمال 
المخلصي����ن  أبنائه����ا  وجه����ود 
مم����ن قض����وا س����نوات طويلة 
الوط����ن  يخدم����ون  وه����م 
رفعت����ه  أج����ل  م����ن  ويعمل����ون 

وتقدمه وتطوره.
وق����ال إن مثل هذه المبادرات 
الكريم����ة ليس����ت بغريبة على 
المل����ك،  الجالل����ة  صاح����ب 
فمن����ذ تول����ى جاللت����ه مقالي����د 
الحك����م كانت هناك الكثير من 

المبادرات الوطنية الهامة منذ 
إقرار ميث����اق العم����ل الوطني 
ال����ذي مهد الطري����ق لمزيد من 
المب����ادرات التي مثلت خطوة 
تاري����خ  ف����ي  ومهم����ة  كبي����رة 
اإلص����الح والتطور في مملكة 
البحري����ن والذي يمضى حتى 

اليوم بخطى حثيثة.

فـوز زينـل يعكـس تقـدم المـرأة
ش������ارخ ال�����دوس�����ري: ال���ت���ج���رب���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ث���ري���ة وم��ل��ه��م��ة

أك���د رج���ل األعم���ال ش���ارخ الدوس���ري أن ف���وز فوزي���ة زينل برئاس���ة مجلس 
الن���واب يؤس���س لمرحلة جديدة زاه���رة من مراحل عمل المرأة وإس���هاماتها 

في مسيرة النهضة والتنمية في مملكة البحرين.

وأضاف الدوسري أن هذا الفوز يتوج 
مراحل س���ابقة م���ن الجه���ود الدؤوبة 
والدع���م الكبي���ر من لدن عاه���ل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وقرينة عاهل البالد رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملك���ي األميرة س���بيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة وما توليه سموها من رعاية 
واهتمام بالغين بالمرأة البحرينية من 
مختل���ف الجوانب، م���ا انعكس إيجابا 
ف���ي زي���ادة تكاف���ؤ الف���رص وتواج���د 
المرأة بكل المواقع والمناصب وأسهم 
ف���ي دعم التنمية ورفد االقتصاد بكل 

القطاعات بكفاءات نسائية مؤهلة. 
ون���وه إلى أن ف���وز زينل ج���اء نتيجة 
االنتخاب الحر المباشر وهو ما يعكس 
الثق���ة الش���عبية ف���ي الم���رأة وقدرتها 
الكبي���رة على إحداث ف���ارق في عمل 
الس���لطة التشريعية كما أحدثت فارًقا 

في مختلف مناحي الحياة.
مس���توى  يجس���د  اإلنج���از  أن  وتاب���ع 
الوعي والتحضر الذي يتسم المجتمع 
ف���ي  الم���رأة  يض���ع  ال���ذي  البحرين���ي 
مكانته���ا الت���ي تس���تحقها ويض���ع فيه 
ثقته لتقود مسيرة السلطة التشريعية 
ف���ي المرحل���ة المقبل���ة بم���ا تحمله من 

تحدي���ات وما يتطلع إليه الش���عب من 
آمال وطموحات.

وأعرب الدوس���ري عن اعت���زازه بتربع 
زينل على ع���رش أول امرأة بحرينية 
ليك���ون  الرفي���ع،  بالمنص���ب  تف���وز 
لمملك���ة البحري���ن قص���ب الس���بق في 

منطقة الشرق األوس���ط بأسرها، وبما 
يؤك���د الم���دى المتقدم لتمكي���ن المرأة 
البحرينية في جميع س���لطات الدولة، 
والذي أوصل المرأة إلى صدارة الهرم 
التش���ريعي، لتظل التجربة البحرينية 

ثرية وملهمة لآلخرين.

شارخ الدوسري

أختت���م أمس مهرجان العيد الوطن���ي المجيد الذي نظمته حلبة البحرين الدولية “موطن 
رياض���ة الس���يارات ف���ي الش���رق األوس���ط” بعد أن أس���تمر لثالثة أي���ام متواصل���ة ومليئة 
بالفعاليات الترفيهية المميزة والحفالت الغنائية، وبلغ مجموع الجماهير 80 ألف شخص 
خالل جميع أيام المهرجان الثالثة والذي أنطلق من يوم الجمعة 14 ديسمبر حتى األحد 

16 ديسمبر.

وتتقدم حلبة البحرين الدولية بالشكر لقوة 
دفاع البحرين متمثلة بس���الح الجو الملكي 
البحرين���ي، وزارة الداخلي���ة، وزارة ش���ؤون 
اإلع���الم، وزارة الثقافة، والح���رس الوطني 
وكل م���ن س���اهم ف���ي نجاح مهرج���ان العيد 

الوطني المجيد.
وتمي���ز مهرج���ان ه���ذا الع���ام بالعدي���د م���ن 
الفعالي���ات المميزة أبرزها الحفالت الغنائية 
وخ���الل أول ي���وم للمهرج���ان اس���تمتع زوار 
ولي���د  للفن���ان  الغنائ���ي  بالحف���ل  المهرج���ان 
الش���امي، والي���وم الثان���ي الحف���ل الغنائ���ي 
للفن���ان راب���ح صقر والذي أيض���ا القى إقباال 
كبي���را من الجماهير، الحف���ل الغنائي الثالث 
والختام���ي كان لفن���ان الع���رب محمد عبده 

والذي القى حضورا جماهيريا كبيرا.
إلى جانب أكبر العروض لأللعاب النارية في 
مملكة البحرين والتي أس���تمرت لثالث أيام 
متواصل���ة، والعروض الجوية لس���الح الجو 
الملكي البحريني وعروض المظليين التابع 
للح���رس الوطن���ي، إل���ى جان���ب الفعالي���ات 
كالعرض���ة  الش���عبية  البحريني���ة  األخ���رى 
والليوة، إلى جانب مشاركة إماراتية تتمثل 
ف���ي فرقة المزي���ود الحربي���ة التابعة لوزارة 
الثقاف���ة وتنمي���ة المعرفة لس���فارة اإلمارات 
للفعالي���ات  باإلضاف���ة  المتح���دة،  العربي���ة 
المقدم���ة لألطفال واس���تضافة ش���خصيتي 

“طف���اش” و “جس���وم” والت���ي الق���ت إلقباال 
المهرج���ان،  وزوار  األطف���ال  م���ن  كبي���را 
والمع���رض التس���وقي للش���ركات البحرينية 

والذي القى إقباال كبيرا من الجماهير.

80 ألفـا حضـروا مهـرجـان “الحلبـة”

عدالــة توزيــع اإلسكــان ضـروريـة
الس��لوم: أبنية تراعي الخصوصية وتوفر بمس��احة تالئم حديثي الزواج

دعا النائب أحمد السلوم إلى االستفادة من الخبرات المتراكمة لبعض الدول العربية الشقيقة في 
مجال اإلس���كان وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة لسرعة حلحلة الملف اإلسكاني في البحرين 
والقض���اء عل���ى طلب���ات االنتظار.وأش���اد باس���تضافة البحري���ن مؤتمر اإلس���كان العرب���ي الخامس 
األسبوع الماضي برعاية كريمة من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

وق���ال إن المؤتم���ر ش���هد العدي���د م���ن األف���كار 
الت���ي  والبح���وث  العم���ل  وأوراق  المتنوع���ة 
أس���همت ف���ي دع���م فك���رة المؤتم���ر الرئيس���ية 
وهي دور القطاع العام المس���تقبلي في السكن 
االجتماع���ي، مضيف���ا أن هن���اك أوج���ه تش���ابه 
كبيرة بين مختل���ف الدول العربية في معالجة 
الملف اإلس���كاني والتحديات والفرص وأهمية 
التموي���ل اإلس���كاني وكيفي���ة معالجت���ه وبحث 
الس���بل الكفيل���ة ف���ي اس���تمراره لدع���م المل���ف 
اإلس���كاني وتوفي���ر التموي���ل الالزم ل���ه بفوائد 
منخفض���ة. وتاب���ع أن مش���كلة اإلس���كان كان���ت 
إح���دى أه���م المش���كالت الت���ي ترك���زت عليه���ا 

طلبات المواطنين في فترة االنتخابات س���واء 
في دائرته أو في دوائر أخرى عديدة بالمملكة.

وأش���ار إل���ى وجود نماذج أبني���ة حديثة تراعي 
الخصوصي���ة م���ع التركيز على البن���اء العمودي 
وليس األفقي، وهي نماذج مستحدثة بمداخل 
مستقلة وتضم من 4 إلى 8 منازل في النموذج 
الس���كني الواح���د، وه���ذه النوعية م���ن النماذج 
الس���كنية األش���به بالبيوت الصغيرة المتالصقة 
واألس���ر  الش���باب  فئ���ة  تالئ���م  رباع���ي  بش���كل 

الصغيرة وحديثي الزواج كثيرا.
وأكد أن فئات الش���باب أكثر تقبال لهذه النماذج 
ويج���ب أن يت���م توعي���ة الن���اس أيض���ا بقب���ول 

األف���كار الجديدة كنوع من المس���اهمة في حل 
المشكالت... طالما أن األفكار والطرق النمطية 

لم تؤدي إلى نتيجة فعالة.
 وثم���ن الس���لوم عاليا ح���رص القيادة الرش���يدة 
على حلحلة الملف بش���كل حثيث في الش���هور 
األخي���رة بم���ا ف���ي ذل���ك أم���ر ول���ي العه���د نائب 

القائ���د األعل���ى النائ���ب األول لرئي���س مجل���س 
ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 وحدة سكنية 
إضافية قبل نهاية العام الجاري.  وأكد السلوم 
أن المجل���س النياب���ي س���يتابع مل���ف اإلس���كان 
وس���يكون حريصا على متابعة آلي���ة و ”عدالة” 
التوزي���ع بين جميع المواطنين وأن تصل أوامر 
القي���ادة الرش���يدة بالع���دل واإلنص���اف للجميع، 
فم���ن غي���ر المقب���ول أن تك���ون بع���ض المناطق 
به���ا طلبات مس���توفية حتى الع���ام 2005 مثال 
ومناط���ق أخرى بها طلبات غير مس���توفية منذ 

التسعينات.
وأثنى الس���لوم على جهود الوزير الحمر مشيدا 
بمعدالت األداء ف���ي وزارته، وتوزيع الوحدات 
السكنية في أماكن متنوعة منها مدينة سلمان، 
ومدين���ة خليفة، فضالً عن مش���اريع المجمعات 
وع���راد،  الحص���م،  أم  كمش���روع  الس���كنية 
س���ترة،  بمنطق���ة   609 ومجم���ع  والبس���يتين، 

ومشروعي الحجيات واللوزي.

أحمد السلوم

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التق���ى وكي���ل وزارة العم���ل والتنمية 
االجتماعية، صباح الدوس���ري، وكيل 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  وزارة 
والتخطيط العمراني، أحمد الخياط، 
في مكتبه بال���وزارة، وبحث التعاون 
بش���أن  الجانبي���ن  بي���ن  المش���ترك 
تنفذه���ا  الت���ي  اإلنش���ائية  المش���اريع 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  وزارة 
والتخطي���ط العمران���ي، حيث يجري 

حاليًا تنفيذ تش���ييد عدد من المباني 
والتنمي���ة  العم���ل  ل���وزارة  التابع���ة 
االجتماعية.تض���م المش���اريع مجم���ع 
اإلعاق���ة الش���امل ف���ي عال���ي، ومركز 
البدي���ع االجتماعي، ومجم���ع الرعاية 
االجتماعية في مدينة حمد، ومجمع 
الخدم���ات االجتماعي���ة ف���ي مدين���ة 
عيس���ى، ودار نهارية لكبار الس���ن في 

مركز جد حفص االجتماعي.

بحث مستجدات مشاريع “العمل”
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الصخير – حلبة البحرين الدولية  )تصوير: رسول الحجيري(



قالت المحامية الش���يخة س���لوى آل خليفة إن المحكمة الكبرى الجنائية )بصفتها االس���تئنافية( قضت ببراءة موكلها مما نسب 
إليه من اتهام بتزوير خطاب ضمان صادر من أحد البنوك العالمية في أوروبا، بقيمة 50 مليون يورو؛ ألن مجرد كون المستأنف 

شريكا صوريا في عقد تأسيس الشركة ال يعني أنه ارتكب الجريمة، وخلو األوراق مما يثبت ارتكابه ألي جرم.

وأوضح���ت المحامي���ة أن موكله���ا طع���ن 
على العقوبة الصادرة ضده باالس���تئناف، 
إذ دفع���ت بفس���اد الحكم في االس���تدالل 
والخط���أ ف���ي تطبي���ق القان���ون والقصور 
ف���ي التس���بيب، مش���يرة إل���ى أن الم���ادة 
)261( م���ن قان���ون اإلج���راءات الجنائي���ة 
تن���ص على أنه “يجب أن يش���تمل الحكم 
على األسباب التي بني عليها. وكل حكم 
باإلدان���ة يجب أن يش���تمل عل���ى الواقعة 
الت���ي  والظ���روف  للعقوب���ة  المس���توجبة 
وقع���ت فيها وأن يش���ير إلى نص القانون 

الذي حكم بموجبه”.
الحك���م  أن  مرافعته���ا  ف���ي  وأضاف���ت 
المس���تأنف معيب، إذ ع���ول على ما جاء 
بأقوال نائب مدير قس���م مكافحة غسيل 
األم���وال بالبن���ك الثاني، وكذلك ما ش���هد 
االحتي���ال  لمخاط���ر  األم���ن  رئي���س  ب���ه 
بالبن���ك األول المجن���ي علي���ه بتحقيقات 
النياب���ة والتي جاءت متس���قة مع أقوال 
أك���د أن  ل���ه، حي���ث  المس���تأنف ومبرئ���ة 
حس���اب المس���تأنف ال تش���وبه أي مشكلة 
مق���ر  إل���ى  يحض���ر  كان  المس���تأنف  وأن 
البن���ك الثاني بص���ورة ش���به يومية كونه 
يدي���ر حس���ابات ألحد األش���خاص، فضال 
المس���تأنف جريم���ة تزوي���ره  إن���كار  ع���ن 
للمح���ررات، فمجرد كونه ش���ريكا صوريا 
بالش���ركة التي حررت باس���مها المحررات 
الم���زورة ال يجعل���ه ش���ريكا ف���ي االته���ام 
طالم���ا لم يثب���ت بدليل قطعي اش���تراكه 
في تزوير تلك المحررات واس���تخدامها، 
قي���ام  يفي���د  مم���ا  األوراق  خل���ت  وق���د 

المستأنف بما نسب له.

المتهمي���ن  س���اعد  موكله���ا  أن  وتابع���ت 
الثاني والثالث في تأسيس الشركة، لكنه 
لم يقم بتقديم الش���يك وخطاب الضمان 
المزوري���ن م���ع المتهمي���ن األول والثاني، 
ولم يكن حتى معهم���ا وقت تقديمه فهو 
مجرد ش���ريك صوري، وطالبت بمراجعة 

كاميرات المراقبة بالبنك لبيان ذلك.
باالتف���اق  االش���تراك  تهم���ة  بش���أن  أم���ا 
والمس���اعدة ف���ي جريم���ة تزوي���ر مح���رر 
أوراق  م���ن  البي���ن  إن  فقال���ت  خ���اص، 
الدع���وى خلوه���ا من ثمة دليل مباش���ر أو 
غير مباش���ر بأن المس���تأنف قام باالتفاق 
مع باقي المتهمين وشخص مجهول، كما 
يتبي���ن م���ن وقائع الدعوى أن المس���تأنف 
ل���م يكن عل���ى علم بني���ة المتهمين الثاني 
والثالث واتفاقهم مع الشخص المجهول 
فيم���ا يتعل���ق بخط���اب الضمان والش���يك 
المزورين، ذلك فضال عن عدم علم حتى 
المتهمين الثان���ي والثالث بأنهما مزورين 
كم���ا يتضح م���ن أقوالهم���ا بمحاضر جمع 
كان  إن  المس���تأنف  وأن  االس���تدالالت، 
س���اعد في شيء فقد ساعد في تأسيس 

شركة لمستثمرين خليجيين.
الجنائي���ة  الصغ���رى  المحكم���ة  وكان���ت 
والمتهمي���ن  المس���تأنف  دان���ت  الرابع���ة 
ه���و  خ���اص،  مح���رر  بتزوي���ر  اآلخري���ن، 
خط���اب ضم���ان وش���يك إداري بمبل���غ 50 
مليون يورو صادر من بنك عالمي؛ وذلك 
حت���ى يتمكنوا من الحص���ول على قرض 
بن���ك إس���المي محل���ي،  اس���تثماري م���ن 
بالحب���س  المس���تأنف  بمعاقب���ة  وقض���ت 
لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة 

لمدة 3 س���نوات تبدأ من تاريخ صيرورة 
الثان���ي  المتهمي���ن  أم���ا  نهائي���ا،  الحك���م 
والثال���ث فق���د عاقبتهم���ا كذل���ك بالحبس 
لمدة س���نة واح���دة، وق���درت كفالة مالية 
بمبل���غ 100 دين���ار لوق���ف تنفي���ذ العقوبة 
بمص���ادرة  وأم���رت  االس���تئناف،  لحي���ن 

المحررات المزورة.
وأف���ادت المحامي���ة بأن بن���كا محليا كان 
ق���د تقدم بب���الغ ض���د المتهمي���ن الثالثة، 
للبن���ك  قدم���وا  أنه���م  ممثل���ه  في���ه  ذك���ر 
)خط���اب ضم���ان( ص���ادر من أح���د فروع 
بن���ك عالم���ي ف���ي أوروب���ا؛ لصالح ش���ركة 
يملكه���ا المتهمين الثالث���ة، وتصل قيمته 
إل���ى 50 ملي���ون ي���ورو، حت���ى يتحصلوا 
م���ن البن���ك المحل���ي عل���ى ق���رض بقيم���ة 
خط���اب الضم���ان س���الف البي���ان، وعن���د 
مخاطب���ة البنك مص���ّدر الخط���اب، أكدوا 
لهم أنه مزّور ولم يصدر من البنك لصالح 
المتهمي���ن أي خطابات ضم���ان في وقت 

سابق.
فأحال���ت النيابة العام���ة المتهمين الثالثة 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار أنه���م في غضون 
العام 2015، أوال: اشتركوا وآخر مجهول 
بطريق���ي االتفاق والمس���اعدة في تزوير 
محرري���ن خاصين وهما الش���يك اإلداري 
وخط���اب الضم���ان المنس���وب صدورهما 
زورا إل���ى البن���ك ب���أن اتح���دت إرادته���م 
مع���ه على اصطناع هذين المحررين كليا 
عل���ى غ���رار األص���ل وس���اعدوه ف���ي ذلك 
ب���أن أم���دوه بالبيان���ات الخاص���ة بالجه���ة 
المس���تفيدة من الش���يك فتم���ت الجريمة 
بناء عل���ى ذلك االتفاق وتلك المس���اعدة 

وذلك على النحو المبين باألوراق.
المزوري���ن  المحرري���ن  اس���تعملوا  ثاني���ا: 
المبيني���ن ف���ي البن���د أوال ب���أن قدموهم���ا 
إلى أحد البنوك اإلس���المية في البالد مع 
علمه���م بتزويره وذلك على النحو المبين 

باألوراق.
وأوضحت الشيخة سلوى آل خليفة أنها 
دفع���ت أم���ام محكم���ة أول درج���ة كونها 
وكيل���ة للمته���م األول ف���ي القضي���ة بعدم 
توافر أركان الجرائم المنسوبة إليه، وأنه 
ال عالقة له بتلك المحررات من األساس، 
حيث أفاد المتهم بأنه دخل مع المتهمين 

الثاني والثالث كشريك صوري، لتأسيس 
ش���ركة في البحرين برأس مال يبلغ 250 
ألف دينار، وهو ما استلزم دخول شريك 
بحرين���ي معهما وقد وافق على أن يكون 

شريكا صوريا بالشركة.
وأضاف���ت أن ما جاء على لس���ان كال من 
المتهمي���ن الثان���ي والثال���ث ب���أن المته���م 
الثال���ث ق���د تع���رف عل���ى ش���خص عربي 
الجنس���ية في دول���ة خليجية وأخبره أنه 
بإمكان���ه أن يوف���ر ل���ه اعتم���اد بنك���ي من 
بنوك أجنبية بمبالغ كبيرة، مقابل حصوله 
على ما يعادل 95 ألف دينار، فتم االتفاق 

بينه���م، وبع���د ذل���ك أخب���ر المته���م الثاني 
المته���م الثالث أنه يرغب في االس���تثمار 
بمملك���ة البحري���ن، لكن���ه واج���ه مش���كلة 
ض���رورة دخول ش���ريك بحريني بنس���بة 
%10 وهو ما قام به المتهم األول بشكل 

صوري.
وتابع���ت المحامي���ة أن الثاب���ت من واقع 
أوراق الدع���وى ع���دم علم المته���م األول 
ب���أن م���ا تم تقديم���ه من خط���اب الضمان 
والش���يك اإلداري مزوران، إضافة إلى أن 
المتهم األول لم يس���لم هذين المستندين 
المزوري���ن بنفس���ه للبن���ك فم���ن س���لمهما 
ال  فالمته���م  والثال���ث،  الثان���ي  المتهم���ان 
يعل���م بكون هذي���ن المس���تندين مزورين 
ولم يس���تخدمهما من األساس، كما أنه ال 
مصلح���ة له حت���ى في ذلك كونه ش���ريكا 
صوريا في الش���ركة وذل���ك فقط كان من 
أجل نس���بة الش���ريك البحريني بالش���ركة 
ودالل���ة كون���ه ش���ريكا صوري���ا أن المتهم 
الثان���ي ف���ور علم���ه ب���أن خط���اب الضمان 
والش���يك اإلداري م���زوران س���حب كامل 
رأس م���ال الش���ركة وه���و مبل���غ 250 ألف 
دينار، والذي كان أودعها س���ابقا بحساب 
الش���ركة، مم���ا يدل داللة قاطع���ة على أن 
المته���م األول ش���ريك ص���وري وال عالقة 

له بموضوع الدعوى من قريب أو بعيد.
ولفت���ت إل���ى أن النياب���ة العامة ل���م تقدم 
الدلي���ل الج���ازم على إدان���ة المتهم األول 
بما نس���ب إليه من اته���ام، فطبقا لما جاء 
ببن���ود التجريم أن المتهم األول اش���ترك 
وتل���ك  والمس���اعدة،  االتف���اق  بطريق���ي 
مفترض���ة  تك���ون  أن  يمك���ن  ال  الط���رق 
وإنم���ا يجب أن يكون ب���األوراق ما يؤكد 
وجوده���ا، ف���إذا خل���ت األوراق منه���ا فإن 
المتهم األول يكون في حٍل مما نسب له، 
وانتهت إل���ى طلب الحكم ببراءة موكلها 

مما نسب له من اتهام.

براءة شريك صوري من تزوير “ضمان” بـ 50 مليون يورو
القان��ون تطبي��ق  ف��ي  والخط��أ  االس��تدالل  ف��ي  الحك��م  بفس��اد  دفع��ت  المحامي��ة 

داه���م رج���ال األم���ن أح���د المواقع المخصص���ة لمصارع���ة الديكة في منطقة ب���وري وألقي القب���ض على أربعة اش���خاص بينما 
ف���ر البقي���ة. وتمك���ن رجال األمن من تحديد هوي���ة مالك الموقع وتم اس���تدعاؤه للتحقيق قبل أن يحول للنياب���ة العامة، وجار 
استدعاء مالكي الديكة المقرر اقامة المصارعة بينها علمًا بأن أحدها أعمى نتيجة مصارعة سابقة إذ يستبدل المالك خناجر 

الديكة الطبيعية بخناجر حقيقية )سكاكين صغيرة حادة( تعلق في أرجلهم وقت المصارعة التي تتواصل “حتى الموت“.

للرف���ق  البحري���ن  جمعي���ة  رئي���س  وق���ال 
بالحيوان، محمود فرج، إن الجمعية تلقت 
بالغ���ا م���ن أح���د المقيمي���ن يفي���د بوج���ود 
تجم���ع في موق���ع بالقرب من م���زارع قرية 
بوري وقد تأكد بعد اقترابه أن هذا التجمع 
إلقامة مصارعة للديكة. وعلى الفور اتصل 
فرج بمدير عام مديرية ش���رطة المحافظة 
الش���مالية العمي���د عب���دهللا الجي���ران، الذي 
ب���دوره أم���ر بالتص���رف الس���ريع لمداهم���ة 

الموقع واحالة المتورطين للنيابة العامة.
وأض���اف أن فريقا أمني���ا مكونا من المقدم 
محم���د عبدالرحمن الغت���م والنقيب محمد 

الج���ار والمالزمي���ن عبدهللا ع���ادل وماجد 
الدوس���ري بمعية أفراد من األم���ن، داهموا 
الموق���ع وألق���وا القب���ض عل���ى 4 أش���خاص 
بينم���ا ف���ر باق���ي المتجمهري���ن وأن الموقع 
كان مجهزا بالكامل لهذا الغرض بالتحديد 
إذ لوح���ظ وج���ود منصة لمصارع���ة الديكة 

تحيطها مساحة لجلوس الجماهير.
ُضب���ط  أن���ه  أوض���ح  الديك���ة  وبخص���وص 

ع���دد من الديكة وأحده���ا كان أعمى، وأنه 
لوح���ظ ع���دم وج���ود خناج���ر ف���ي أرجلهم 
وه���ذا يح���دث عندم���ا يصارع���ون بالديكة 
مس���تخدمين خناج���ر حقيقي���ة تعل���ق ف���ي 
األرجل مكان الخناجر الطبيعية المبتورة. 
منوه���ا أن الديكة حاليا في قس���م البيطرة 
التاب���ع للجمعي���ة لتلق���ي الع���الج والرعاي���ة 

اللزمة.

وبين فرج أن الموقع سبق أن تمت مداهمته لنفس السبب قبل عام، وعليه  «
فإن مدير مديرية أمن المحافظة الشمالية أوصى بتشديد العقاب على 

المتورطين في هذا الحدث بينما ستخاطب الجمعية مالك األرض ليطرد 
المستأجر الستخدامه الموقع في أفعال غير قانونية

عسكر- جمعية البحرين للرفق بالحيوان

مداهمة موقع لمصارعة الديكة وإحالة مالكه للنيابة
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عباس إبراهيم

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر في واقعة استيالء شقيقين )43 و39 عاما( على أكثر من مليون دينار من 38 ضحية 
بحرينيين وخليجيين، بادعاء اس���تثمارها في تداول العمالت “الفوركس”، بعد أن خدعاهم ونصبا عليهم تلك األموال مس���تخدمين 
اس���م ش���ركة عقارية وهمية، حتى جلسة 30 ديسمبر الجاري؛ للمرافعة الختامية مع التصريح بنسخة من التحقيق التكميلي للنيابة 

العامة لوكيل المتهمين.

م���ن  بالغ���ات  ع���دة  وردت  ق���د  وكان���ت 
الضحايا المجني عليهم في القضية بشكل 
منفص���ل، ض���د المتهمي���ن األول والثان���ي، 
والذين أفادوا جميعا أنهم سلموا للمتهمين 
مبال���غ كبيرة ج���دا بعدما ادعي���ا إليهم أنهم 
مج���ال  ف���ي  اس���تثمارها  عل���ى  س���يعمالن 
تداول العمالت “الفوركس”، خصوصا أنهما 
أطلق���ا له���م وع���ودا بتحقي���ق أرب���اح كبيرة 
ج���دا من خالل ه���ذا النوع من االس���تثمار، 
وبالفع���ل حص���ل بعضهم على مبال���غ مالية 
نتيجة لذل���ك إال أنهم عندما طالبوا بإعادة 

انقطع���ت  بعدم���ا  إليه���م  أمواله���م  رؤوس 
عنهم تلك األرباح بدأ المتهمان بالمماطلة.

م���ع  بالتع���اون  الواقع���ة  ف���ي  وبالتح���ري 
مصرف البحرين المركزي، تبين أن المتهم 
الثان���ي ال يمل���ك ترخيصا لجم���ع األموال، 
وأن���ه ادعى لمجموعة م���ن المجني عليهم 
أن لديه ش���ركة عقارية، لكن بالبحث عنها 
ف���ي الس���جالت تبي���ن أنه���ا غي���ر مس���جلة 
وال وج���ود له���ا عل���ى أرض الواق���ع، فت���م 
اس���تصدار إذن من النياب���ة العامة للقبض 

عليهما.

وبالتحقي���ق م���ع المتهم الثان���ي اعترف انه 
جمع األموال من ضحاياهم دون ترخيص؛ 
بغ���رض اس���تثمارها ف���ي تج���ارة العم���الت 
اإللكترونية، وأن المبالغ التي كان يتسلمها 
من المجني عليهم تتراوح بين 5 و50 ألف 
دين���ار، وأن���ه في س���نتين ونص���ف فقط تم 
جم���ع 250 ألف دينار، وزاد مجموع المبالغ 
المتحصل���ة من تل���ك العمليات ع���ن مليون 
دين���ار بعد تلك الفترة، مبينا أنهما بدآ جمع 

األموال منذ العام 2015.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة 

عل���ى اعتبار أنهما في غض���ون العام 2015 
وحت���ى 2017، أوال: جمع���ا أمواال من الغير 
عل���ى  الحص���ول  دون  اس���تثمارها  بقص���د 
ترخي���ص من مص���رف البحري���ن المركزي، 
أو غي���ره م���ن الجه���ات اإلداري���ة المختصة 

بمزاول���ة األنش���طة التي يت���م جمع األموال 
م���ن أجله���ا، بجمعهم���ا الم���ال م���ن قب���ل 38 
ش���خصا من الجنس���ين، بغرض استثمارها 

دون ترخيص.
النقدي���ة  المبال���غ  وب���ددا  اختلس���ا  ثاني���ا: 

المملوكة للمجني عليهم.
للرقاب���ة  خاضع���ة  خدم���ات  قدم���ا  ثالث���ا: 
للحص���ول على ترخيص م���ن قبل مصرف 

البحرين المركزي.
رابعا: زاوال نشاطا تجاريا دون ترخيص.

ن���ص���ب���ا ع���ل���ي���ه���م ب����ادع����ائ����ه����م����ا االس����ت����ث����م����ار ف�����ي “ال�����ف�����ورك�����س”

شقيقان يستوليان على أكثر من مليون دينار من 38 ضحية

محرر الشؤون المحلية
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ال يص���ح أن نطلق األحكام على مجلس لم يتس���ن له بع���د البدء باألعمال 
المطلوب���ة من���ه، كم���ا أن���ه يبدو واضح���ًا أن المجل���س النياب���ي الحالي يعد 
حالة خاصة، ينبغي أن ننتظر حتى نتعرف على ش���يء من مالمحه التي 

سترسم خارطة طريقه في السنوات األربع المقبلة.
طغت الوجوه الجديدة على برلمان )2018(؛ شخصيات لم نعتد وجودها 
ف���ي المجالس النيابية الس���ابقة، وهو ما يدل عل���ى أن الحكم مازال باكرًا 
عل���ى المجل���س، وإن كان���ت المؤش���رات األولي���ة تش���ير إلى طابع ش���بابي 
نوع���ًا ما، وش���به غياب للجمعيات السياس���ية، وس���طوة المس���تقلين، لكن 
هذه الس���طوة ال تمكن من تحديد رؤية ش���املة؛ بس���بب التباين الطبيعي 
ف���ي اآلراء والتوجه���ات، ف���ي حين أن الجمعي���ات السياس���ية، أو الوجوه 
السياس���ية الت���ي كان���ت س���ائدة ف���ي المجال���س النيابي���ة الماضي���ة، كانت 
توجهاتها معروفة تقريبًا، وآراؤها ش���به واضحة للجميع، بناًء على الرأي 

المعلن لهذه الكيانات.
في هذه الفترة، تمر البحرين بمرحلة مهمة جدًا؛ فالتحديات االقتصادية 
كثيرة وش���ائكة، وتحتاج إلى تكاتف الجهود، وإلى تش���ريعات تس���هم في 
الح���د من المش���كالت وتفاقمه���ا، وتمكننا من التغلب عليه���ا، وتعزز مكانة 
البحري���ن االقتصادي���ة في الداخ���ل والخ���ارج، وتحقق االس���تقرار المالي 
والتج���اري فيها، وهي مهمة في غاية الصعوبة في ظل األوضاع الراهنة، 
والن���واب وفق���ًا لطبيع���ة عمله���م والمهام الموكل���ة إليهم، فإنه���م يتحملون 
ج���زءًا كبيرًا من هذه المس���ؤولية الكبيرة الملقاة على كاهل كل مس���ؤول 

في هذه الدولة.

كل المساعي الحكومية، إلى جانب الوقفة الخليجية المميزة، والتي  «
تدل حقًا على التكاتف ومد يد العون، وعلى التعاون المطلق من 

األشقاء، استناداً إلى المساندات الواضحة من قبلهم؛ لتجاوز العقبات 
االقتصادية في البحرين، وتحقيق االستقرار االقتصادي بها، جديرة بأن 

تؤخذ بعين االهتمام، وأن نخطوا معها إلى منحى يحقق لنا التوازن 
المالي، ويؤمن لنا مستقبلنا.

مجلس مختلف

وزير الخارجية... 
يرد على قطر

أعيادنا الوطنية فخرنا

رد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية على 
وزير الخارجية القطري الش���يخ محم���د بن عبدالرحمن 
آل ثان���ي ردا مفحم���ا عل���ى خلفي���ة تصريح���ات األخي���ر 
خ���الل منت���دى الدوحة ع���ن مجلس التع���اون الخليجي 
والعالق���ة م���ع البحري���ن والس���عودية واإلم���ارات، حيث 
س���خر وزير الخارجية من دعوة قطر للحوار وهي التي 
أغلقت باب الحوار عندما لم يحضر أميرها قمة مجلس 

التعاون الخليجي.
قطر تدع���و لالحترام المتبادل، هذا م���ا يطالب به وزير 
خارجيته���ا! فما هو تعريف االحت���رام بالضبط؟ هل من 
االحترام أن تقوم أبواق الجزيرة بإهانة رموز وقيادات 
األم���ة لي���ال ونه���ارا؟ هل االحت���رام معناه ب���ث األكاذيب 

وفبرك���ة األحداث والقصص لإلس���اءة لقيادات الخليج 
وقيادات األمة كلها؟

النكت���ة الكبيرة في كالم وزير خارجية قطر هي دعوته 
لع���دم التدخ���ل في ش���ؤون ال���دول! قطر تعتب���ر مطالب 
الرباعي���ة العربية تدخال في ش���ؤونها، فهل نبذ اإلرهاب 
والدع���وة لع���دم تمويل وإي���واء اإلرهابيي���ن تدخل في 
الش���ؤون الداخلي���ة لقطر؟ ما هو تعريف ش���ؤون الدول 

في رأي وزير خارجية قطر؟
يبدو أن وزير خارجية قطر لم يس���مع المثل الذي يقول 
أن���ت حر، ما لم تضر! ويبدو أن ش���ؤون الدول في رأيه 
تعبي���ر مط���اط يتن���اول كل ما تري���د ال���دول إحداثه من 
تغيي���رات ف���ي ه���ذا العال���م، وبالتأكي���د هو ي���رى أن من 

ش���ؤون قطر أن تساند إيران ضد السعودية وتدعو إلى 
تدوي���ل إدارة مناس���ك الح���ج وتقوم بتموي���ل جماعات 
اإلره���اب لتتول���ى إس���قاط األنظم���ة العربي���ة المختلف���ة 

وإرباك وإضعاف األنظمة التي يصعب إسقاطها.
صحي���ح أن هن���اك امبراطوري���ات ودوال كبي���رة ترتكب 
م���ا ترتكبه قطر من ممارس���ات ولكن ه���ذا ال يبرر لدولة 
صغي���رة أن تفعل نفس الش���يء وال تبرر لوزير خارجية 
قط���ر أن يتص���رف وكأنه وزي���ر خارجي���ة االمبراطورية 

التي ال تغيب عنها الشمس.

يبدو أن قطر ستحتاج إلى وقت طويل لكي تعرف  «
حجمها ودورها في هذا العالم.

ف���ي 16 و17 ديس���مبر تحتف���ل مملك���ة البحري���ن أرًض���ا 
وقي���ادًة وش���عًبا بالعي���د الوطن���ي المجي���د وعيد جلوس 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة عاهل 
الب���الد المف���دى، وأعيادن���ا في ه���ذا العام ُمتمي���زة، فهي 
تتوافق م���ع انتخاب ن���واب البرلمان الخام���س وأعضاء 
المجالس البلدية وتش���كيل مجلس وزراء جديد برئاسة 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل 
خليف���ة، وف���ي ه���ذا الع���ام تبوأت س���يدة ألول م���رة في 

تاريخ البرلمان البحريني مقعد رئاسة البرلمان.
في 16 ديسمبر من كل عام نستذكر يوم االستقالل وما 
تحق���ق من إنج���ازات عم���ت كل مجاالت الحي���اة العامة 
ف���ي البحرين، نس���تذكر ما مرت ب���ه البحرين من أحداث 
وتحدي���ات اس���تطاعت بقيادتها وش���عبها أن تتجاوزها، 
نس���تذكر أولئ���ك العظ���ام الذي���ن ناضلوا من أج���ل نهضة 
البحري���ن فله���م من���ا كل التقدي���ر والعرف���ان، فبجهده���م 
العظي���م وضع���وا األس���س والمب���ادئ والنه���ج، نس���تذكر 
وق���وف الش���عب البحرين���ي خل���ف قيادته الرش���يدة في 
أوق���ات الِمحن واألزمات في أروع ملحمة وطنية وأدت 

الفتن وأنعمت علينا بنعمة األمن والسالم.
ف���ي 16 و17 ديس���مبر فرح���ة بحريني���ة واح���دة، فرح���ة 
ُتزي���ن البحرين باألع���الم والزينات على أس���طح البيوت 
والمؤسس���ات، ف���ي الش���وارع والق���الع، ي���وم تحقق فيه 
االس���تقالل وعهد انبثق منه مش���روع اإلصالح الوطني، 
مش���روع كان بحج���م آمال وتطلع���ات البحري���ن وأهلها، 

فإذا كان االس���تقالل الحياة فالمش���روع هو رس���الة هذه 
الحياة.

ف���ي كل ع���ام تحتف���ل البحري���ن وقيادتها وش���عبها بهذه 
األعي���اد، احتف���ااًل مليًئ���ا باألم���ل والتف���اؤل والثق���ة ب���أن 
البحرين في كل عام س���تكون أكثر أمًنا وأفضل ازدهاًرا، 
وأنه���ا بقيادته���ا وت���آزر ش���عبها ماضي���ة نح���و المس���تقبل 
ُمعتم���دة على س���واعد أبنائه���ا وثقتها بنفس���ها وقدراتها 
وروح الوح���دة الوطني���ة التي تربط بي���ن أهلها وطموح 

ُيعانق فضاء السماء.
ف���ي كل ع���ام س���نحتفل بيومي 16 و17 ديس���مبر ليكونا 
ع���ام  كل  ف���ي  والس���عادة،  والطمأنين���ة  لألم���ل  عنواًن���ا 
س���يتكاتف الجمي���ع بالعم���ل من أج���ل البحري���ن وأهلها، 
ف���ي كل عام تأتي أعياد ديس���مبر لتنثر الفرحة والبهجة 
واألمن وُكل ش���يء جميل على أرض البحرين وقيادتها 

وشعبها. 

هنيًئا للبحرين وقيادتها وشعبها هذه األعياد  «
حيث تنشد البحرين من المنامة إلى المحرق ومن 
الشمالية إلى الجنوبية نشيد االنتماء بلحن الوالء، 

وأهلها ُيرددون بلساٍن عربٍي ُمبين أغنية الوطن 
أغنية الفرح التي يتردد صداها في الجهات األربع ُحًبا 
لبالدهم وافتخارًا بقيادتهم وابتهاًجا بأعيادهم... إنها 
البحرين التي كتبت اسمها بأحرٍف من نور في طريق 

المستقبل.
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علي الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

عبدعلي الغسرة
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بدالة المواعيد بوزارة 
الصحة... أداء ضعيف

أتص���ور أن “بدال���ة مواعي���د المراك���ز 
الصحية” ال تناسب عصرنا وال تقدم 
خدماته���ا بالش���كل المطل���وب وف���ق 
رؤية وأسس واضحة، فمازالت هذه 
“البدال���ة” غي���ر منتج���ة، والعامل���ون 
والب���طء  بالجم���ود  يتس���مون  فيه���ا 
ف���ي الرد على مكالم���ات المواطنين، 
واكتش���فت شخصيا أن فترة ما بعد 
الس���اعة الواح���دة ظه���را ه���ي فترة 
والالمعن���ى  الحقيقي���ة  الالمب���االة 
ف���ي العم���ل، حي���ث يحت���رق الهاتف 
دون مجي���ب، وكل ما تس���معه فقط 
لم���رات متتالي���ة ص���وت التس���جيل 
وهو يرشدك إلى التعليمات، وكأنك 
تقرأ أو تس���تمع إل���ى رواية ذات بعد 

ميتافيزيق���ي، وتعج���ب بم���ا يفعل���ه 
موظ���ف البدالة الذي وضعته الدولة 
لمهمة الرد على مكالمات المواطنين 
وتس���جيل مواعي���د الدخ���ول عل���ى 
الطبي���ب، م���اذا يفع���ل حت���ى ال ي���رد 
على الناس من الواحدة ظهرا حتى 
الثالث���ة وه���ي س���اعة االنته���اء م���ن 

المواعيد. 
يقال دائم���ا إن عالقة أية جهة عمل 
م���ع الناس تبدأ من موظ���ف البدالة، 
فه���و الواجه���ة والمس���احة الزمني���ة 
بنوعي���ة الخدم���ة، ف���إن تأخ���ر ف���ي 
الرد واس���تهتر بمكالمات المواطنين 
ول���م يكن دقيقا ف���ي التحويل أيضا 
فإن ذلك س���ينعكس سلبا على جهة 

العمل، لهذا يفترض من المس���ؤولين 
بوزارة الصحة االهتمام بهذه النقطة 
للمواطني���ن،  الت���ي تس���بب إزعاج���ا 
وأن تعي���د تأهي���ل موظف���ي “بدال���ة 
المواعي���د” عب���ر إلحاقه���م ب���دورات 
متخصصة تكس���بهم آليات التعامل 
م���ع المراجعي���ن بالس���رعة المطلوبة 
وتسهيل ش���ؤونهم، ومن يتصور أن 
مهن���ة “البدالة” مهنة دون المس���توى 
وليس���ت مهمة بالقدر الذي تستحق 
خط���أ،  وعل���ى  واه  فه���و  االهتم���ام 
فالكثي���ر م���ن ال���دول تعتب���ر موظف 
للتواص���ل  رئيس���ية  قن���اة  البدال���ة 
وتهت���م ب���ه كعنص���ر واجه���ة خاص���ة 
ف���ي الجهات الصحي���ة التي تتطلب 

س���رعة االس���تجابة والتعامل الالئق 
أقس���ام  وكذل���ك  المواطني���ن،  م���ع 
والح���وادث  والم���رور  المطاف���ئ 
والكهرب���اء والم���اء، ألنه���ا خدم���ات 
تق���دم إل���ى المواطني���ن والحكوم���ة 
أفض���ل  تقدي���م  عل���ى  حريص���ة 
وبالس���رعة  للمواطني���ن  الخدم���ات 

المطلوبة. 

بكل صراحة... أداء بدالة  «
المواعيد بوزارة الصحة 

أداء ضعيف وال يتناسب 
مع مساعي الحكومة في 

تحقيق مزيد من التميز في 
نوعية الخدمات على جميع 

المستويات.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تع���رف المواطن���ة بأنها ش���عوٌر باالنتم���اء يربط المواط���ن ببلده ويجعل���ه محترمًا 
لنظامه���ا وقوانينها، مس���اهما بق���در إمكانياته في بقائها وفرض س���لطانها، فحب 
الوط���ن مفه���وم عمل���ي واقعي يتع���دى الش���عارات البراقة، وأعظم هدي���ة نقدمها 
للوط���ن ذلك االنتم���اء الذي يتجاوز حدود الذات ومصالحها ليصل إلى التضحية 

بكل وقتنا وحواسنا ومشاعرنا في سبيل بنائه ورفعته وحمايته.
فالم���دارس مس���ؤولة عن غرس وتنمية ش���عور الحب واالنتماء وال���والء، كما أن 
لألس���ر ومؤسس���ات المجتم���ع دورا مهما أيض���ًا في ذلك، فمن الجمي���ل حقيقًة أن 
ن���رى مق���ررات التربية للمواطنة تدرس ف���ي جميع المراحل الدراس���ية وتفرد لها 
مناهٌج خاصة هدفها غرس قيم المواطنة الصالحة لدى الطلبة، لكن من الواجب 
أن يتحول ما يتم تدريسه إلى ممارسات تربوية ليست فقط داخل المدرسة بل 
تتعدى حدودها لتصل للمجتمع الخارجي، فالمواطنة ليست مجرد مقرر يدرس 
ف���ي المدارس، بل هي منهج س���لوكّي، لذل���ك من الضروري الرب���ط بين المحتوى 
النظ���ري في المقررات الدراس���ية وتطبيقاته���ا العملية، كونها أس���اس تنمية روح 
المواطن���ة من خالل الممارس���ة، فالبد هن���ا أن تّفعل األنش���طة العملية والزيارات 
الميدانية واألفالم الوثائقية التي من شأنها تعزيز ما يتم تدريسه وترجمته في 
الواق���ع لك���ي ال تكون المواطنة مجموعة من المع���ارف ُتوضع في أذهان الطالب 

وتسترجع عند االمتحانات فقط. 
وال يمك���ن الحك���م على فعالي���ة هذه المق���ررات إال إذا رأينا آثاره���ا داخل وخارج 
المدرس���ة وذل���ك م���ن عدة جوان���ب أوالً: االحت���رام الكام���ل لنظام البل���د والقيادة 
الرش���يدة. ثاني���ًا: المحافظ���ة على الممتل���كات العامة والخاصة. ثالث���ًا: المحافظة 
على نظافة المرافق والشوارع العامة. رابعا: احترام القوانين التي تنظم شؤون 
الوطن وتحافظ على حقوق المواطنين. خامسًا: االلتزام بالسلوك المهذب وحب 
اآلخرين والتعايش السلمي بين الجميع وحب العمل المشترك. سادسًا: المشاركة 

الفاعلة في المناسبات الوطنية الهادفة والتفاعل معها.

فإذا لمسنا هذه السلوكيات اإليجابية التي تعزز الشعور بشرف االنتماء إلى  «
الوطن والحفاظ على مكتسباته  فعندها نحكم بفعالية مقرراتنا الدراسية 

في التربية للمواطنة.

المواطنة منهٌج سلوكي

أحمد عمران
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البورص��ة أس��هم  قيم��ة  م��ن   %  18.6 عل��ى  اس��تحوذت 

تداوالت “إي بي إم تيرمينالز” في أسبوع

اس���تحوذت تداوالت أس���هم ش���ركة إي بي إم تيرمينالز البحرين )APMT(، المشغل الحصري لميناء خليفة بن سلمان، في أول أسبوع إلدراجها في بورصة البحرين، 
على نحو 1.141 مليون دينار، ما نسبته 18.64 % من قيمة األسهم المتداولة، وبكمية قدرها مليون و441 ألفا و311 سهما، تم تنفيذها من خالل 142 صفقة.

وبلغ���ت كمي���ة األس���هم المتداول���ة ف���ي 
البورص���ة خ���ال األس���بوع الماضي 23 
ملي���ون و511 ألف���ا و540 س���هما بقيمة 
إجمالي���ة قدره���ا 6 مايي���ن و121 ألف���ا 
و693 دين���ارا، نفذه���ا الوس���طاء لصالح 

المستثمرين من خال 433 صفقة.
 9 األح���د  ي���وم  البورص���ة  وأدرج���ت 
إم  ب���ي  إي  ش���ركة   2018 ديس���مبر 
تيرمينالز البحرين )APMT( في س���وق 
االكتتاب���ات األولية لمدة 6 أش���هر، على 
أن يت���م نقله���ا إل���ى الس���وق النظام���ي؛ 
ليت���م تداولها ضم���ن قط���اع الخدمات. 
وبإدراجها يصل إجمالي عدد الشركات 

المدرجة بالبورصة إلى 44 شركة.
الش���ركة  أس���هم  عل���ى  الت���داول  وب���دأ 
والتج���ارة  الصناع���ة  وزي���ر  بحض���ور 
ومحاف���ظ  الزيان���ي  زاي���د  والس���ياحة 
رش���يد  المرك���زي  البحري���ن  مص���رف 
المعراج ووزير المواصات واالتصاالت 
م���ن  ع���دد  إل���ى  إضاف���ة  أحم���د  كم���ال 
بالش���ركات  التنفيذيي���ن  الرؤس���اء 
المدرج���ة وأعض���اء اإلدارة التنفيذي���ة 

بالبورصة.
وكان نصي���ب قطاع الخدم���ات 1.649 
ملي���ون دينار، ما نس���بته 26.94 % من 
إجمال���ي قيم���ة األس���هم المتداول���ة في 
البورصة وبكمية قدرها 3 مايين 205 
آالف و82 س���هما، تم تنفيذها من خال 

212 صفقة.
واستحوذت شركة إي بي إم تيرمينالز 
البحري���ن عل���ى 71.44 % م���ن إجمالي 

قيم���ة األس���هم المتداول���ة، الت���ي بلغت 
قدره���ا  وبكمي���ة  دين���ار،  أل���ف   539.3
662.24 أل���ف س���هم، ت���م تنفيذه���ا م���ن 
خال 51 صفقة. وأغلق س���هم الش���ركة 
عند 765 فلًس���ا ف���ي نهاية أول جلس���ة 
ت���داول مرتفًعا بنس���بة 16 % عن س���عر 

الطرح.
وفي اليوم الثان���ي للتداول االثنين 10 
ديس���مبر الج���اري، بلغ���ت قيم���ة أس���هم 
الش���ركة المتداول���ة 172.77 ألف دينار، 
بكمي���ة قدره���ا 228.26 أل���ف س���هم، تم 

تنفيذها من خال 25 صفقة.
وف���ي اليوم الثال���ث بلغت قيمة أس���هم 
الش���ركة المتداول���ة 167.70 ألف دينار، 
وبكمي���ة قدرها 220.71 ألف س���هم، تم 

تنفيذها من خال 19 صفقة.
أم���ا في الي���وم الراب���ع للت���داول فبلغت 
قيمة أسهم ش���ركة إي بي إم تيرمينالز 
البحري���ن المتداول���ة 78.65 ألف دينار، 
وبكمي���ة قدرها 102.07 ألف س���هم، تم 

تنفيذها من خال 15 صفقة.
ت���داول  باألس���بوع،  ي���وم  آخ���ر  وف���ي 

بقيم���ة  الش���ركة  أس���هم  المس���تثمرون 
أل���ف دين���ار، وبكمي���ة قدره���ا   182.91
228.03 أل���ف س���هم، ت���م تنفيذه���ا م���ن 

خال 32 صفقة.
يش���ار إل���ى أن رأس الم���ال المص���رح به 
لش���ركة إي ب���ي إم تيرمينال���ز البحري���ن 
المبل���غ  وذات  دين���ار،  مايي���ن   9 يبل���غ 
ل���رأس المال الصادر والمدفوع، موزعة 
عل���ى 90 ملي���ون س���هم ع���ادي، بقيم���ة 
اس���مية 0.100 دين���ار، عل���ى أن يك���ون 

الدينار هو عملة التداول.

لحظة قرع الجرس لبدء تداول أسهم “إي بي إم تيرمينالز”

مصر: مناقصة عالمية 
لشراء زيوت طعام

قال���ت الهيئ���ة العامة للس���لع التموينية 
المصري���ة إنه���ا تس���عى لش���راء زيت���ي 
الصوي���ا ودوار الش���مس ف���ي مناقصة 

عالمية.
وتطل���ب الهيئ���ة ش���راء م���ا ال يقل عن 
30 ألف طن من زيت الصويا وعش���رة 
آالف ط���ن م���ن زي���ت دوار الش���مس. 
وس���تقبل الهيئ���ة أيض���ا عروض���ا لما ال 
يق���ل ع���ن عش���رة آالف طن م���ن زيت 
الصوي���ا وخمس���ة آالف ط���ن من زيت 

دوار الشمس.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة 
إن الزيوت النباتي���ة مطلوبة للوصول 
بين العاش���ر والخامس والعشرين من 

فبراير.

دبي - رويترز

تعرض���ت مؤسس���ات مالي���ة ف���ي ش���رق 
أوروب���ا إل���ى خس���ائر بعش���رات مايي���ن 
الدوالرات خال العامين 2017 و2018، 
ج���راء عملي���ات س���طو معقدة. وش���ارك 
خبراء من ش���ركة كاسبرس���كي الب في 
االس���تجابة لع���دد م���ن ح���وادث الس���طو 
الت���ي تم���ت عب���ر اإلنترنت واس���تهدفت 
أوروب���ا.  ش���رق  ف���ي  مالي���ة  مؤسس���ات 
واكتش���ف الباحث���ون أن���ه ف���ي كل حالة 
م���ن ح���االت الس���رقة ه���ذه ت���م اختراق 
ش���بكة المؤسسة عبر جهاز غير معروف 
يس���يطر علي���ه المجرم���ون المهاجم���ون 
بعد تهريبه إلى مبنى المؤسس���ة وربطه 
بش���بكتها. وق���د تعرض���ت ثماني���ة بن���وك 
عل���ى األق���ل ف���ي المنطق���ة، حت���ى اآلن، 
لهجمات ُش���نت به���ذه الطريق���ة، وبلغت 
الخس���ائر التقديري���ة عش���رات المايي���ن 

من الدوالرات.
عملي���ات  ف���ي  المهاجم���ون  واس���تخدم 
الس���رقة هذه ثاثة أنواع م���ن األجهزة: 
Rasp�  ههاز حاس���وب محمول، وجهاز

berry Pi )حاس���وب صغي���ر م���ن لوح���ة 
أو  االئتم���ان(  بطاق���ة  بحج���م  واح���دة 
مصمم���ة  )أداة   Bash Bunny جه���از 
 USB خصيص���ًا ألتمت���ة الهجم���ات عب���ر
االتص���ال  بتقني���ة  م���زودة  وتنفيذه���ا(، 

GPRS أو بمودمات 3G أو LTE للسماح 
للمهاجمي���ن باختراق ش���بكة المؤسس���ة 

المالية عن ُبعد.
إنش���اء  بمج���رد  المجرم���ون،  وح���اول 
االتص���ال، الوص���ول إلى خ���وادم الويب 
يحتاجونه���ا  الت���ي  البيان���ات  لس���رقة 
لتش���غيل بروتوك���ول RDP )بروتوك���ول 
جه���از  عل���ى  البعي���د(  المكت���ب  س���طح 
حاس���وب مح���دد ث���م االس���تياء عل���ى 

األموال أو البيانات.
وق���ال الخبي���ر األمني لدى كاسبرس���كي 
الب، س���يرجي غلوڤان���وڤ، إن ش���ركته 
الحظت خال الس���نة والنصف الماضية 
“نوع���ًا جدي���دًا تمامًا م���ن الهجمات على 
البن���وك”، واصف���ًا طريق���ة الكش���ف ع���ن 
تلك الهجمات بأنه���ا “معقدة ومتطورة”، 
إل���ى  وأض���اف: “ظّل���ت نقط���ة الدخ���ول 
ش���بكة المؤسس���ة المالية مجهولة لفترة 
طويل���ة، إذ يمكن أن تكون موجودة في 
أي مكتب في أي منطقة، فهذه األجهزة 
الت���ي مّثل���ت نق���اط الدخ���ول المجهولة، 
ت���ّم تهريبه���ا وُخّبئ���ت وُجع���ل م���ن غي���ر 
الممكن العث���ور عليها عن ُبعد. باإلضافة 
إل���ى ذلك، اس���تخدم المجرم���ون مرافق 
وأدوات مش���روعة، م���ا زاد م���ن تعقي���د 

االستجابة للحادث”.

هجمات إلكترونية معقدة على البنوك
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موسكو - األناضول:

ق���ال وزير التنمي���ة االقتصادية الروس���ي، 
مكس���يم أوريش���كين، إن خف���ض منظم���ة 
ال���دول المص���درة للنف���ط “أوب���ك” إنتاجه���ا 
اليوم���ي م���ن النف���ط، س���يوفر االس���تقرار 

القتصاد باده.
“أوب���ك”  ق���رار  أن  أوريش���كين،  وأوض���ح 
وبع���ض ال���دول المنتج���ة للنف���ط، بخف���ض 
إنتاجها اليومي، سينعكس بشكل إيجابي 

على االقتصاد الروسي.
أيض���ا  س���يزيد  أوب���ك،  ق���رار  أن  وأض���اف 

االستثمارات في صناعة النفط الروسية.
وبّين أوريش���كين، أن قرار “أوبك”، سيقلل 
من التقلبات في األسواق المالية الروسية.

وتابع “كما أن تنمية بادنا ستدخل مرحلة 
االستقرار على المدى الطويل”.

“أوب���ك”  اتفق���ت  الماض���ي،  والجمع���ة 
ومنتجين من خارجها على خفض اإلنتاج 
ف���ي  يومي���ا  برمي���ل  ملي���ون   1.2 بمق���دار 
2019، حي���ث س���تخفض “أوب���ك” إنتاجها 

بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

روسيا: خفض 
 إنتاج “أوبك” 

يوفر االستقرار

1.14
دينار مليون 

“طيران الخليج” تطلق باقة التوقف في البحرين
أي������ام  4 ل�������  م���ج���ان���ي���ة  ت����أش����ي����رة  ال����م����س����اف����ري����ن  م����ن����ح 

أطلقت ش���ركة طيران الخليج باقاتها للتوقف في البحرين، وذلك كجزء من خططها للترويج للمملكة كوجهة س���ياحية بين قاعدة 
مس���افريها ف���ي أنح���اء العال���م.  ويمكن لمس���افري طي���ران الخلي���ج المؤهلين له���ذه الباق���ات الحصول على تأش���يرة دخ���ول مجانية 

الستكشاف البحرين في طريقهم لوجهاتهم النهائية ولمدة تتراوح بين يوم و4 أيام.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية 
والجوازات واإلقامة الشيخ راشد بن خليفة 
آل خليف����ة عل����ى أهمي����ة التعاون م����ع طيران 
الخلي����ج وجمي����ع الجه����ات المعني����ة في مثل 
هذه المب����ادرات التي ت����روج للبحرين وتعزز 
مكانته����ا الس����ياحية والتنافس����ية عل����ى كافة 
األصع����دة، مش����يرا إلى اس����تمرار الدعم الذي 
تقدمه شئون الجنسية والجوازات واإلقامة 

بهذا الشأن.
إل����ى ذل����ك، ق����ال الرئي����س التنفي����ذي لهيئ����ة 
الش����يخ  والمع����ارض  للس����ياحة  البحري����ن 
خال����د بن حم����ود آل خليف����ة “لطالم����ا اعتبرنا 
طيران الخليج ش����ريكًا أساسيًا في الترويج 

الس����ياحي للبحري����ن، ونح����ن عل����ى ثق����ة بأن 
ه����ذه المبادرات الجديدة مع الناقلة الوطنية 
قب����ل  م����ن  والرض����ا  باالستحس����ان  س����تقابل 
مسافري الناقلة، وسيحثهم على استكشاف 
المملك����ة ل����دى توقفه����م فيه����ا، وربم����ا العودة 

إليها ثانية الستكشاف المزيد”.
م����ن جهته بين كريش����مير كوتش����كو الرئيس 
التنفيذي لطيران الخليج أن جميع مسافري 
الشركة المؤهلين سيحظون بفرصة التوقف 
ف����ي البحري����ن حتى أرب����ع ليال الستكش����اف 
المملك����ة، حي����ث يبق����ى هدفن����ا الرئيس����ي هو 

الترويج لها على الصعيد الدولي”.
ع����ام  بأن����ه   2018 الع����ام  الناقل����ة  ووس����مت 

التغيي����ر ألن����ه تضم����ن العديد م����ن التغييرات 
على الصعيد التجاري مثل العامة التجارية 
واألس����طول  الجدي����د،  والل����ون  الجدي����دة، 
الجديد، والزي الرس����مي الجديد، والوجهات 
الجديدة، واالس����تراتيجية الجديدة لطيران 
الخلي����ج. وق����د  اس����تلمت طي����ران الخليج 5 
طائ����رات من ط����راز بوين����غ 787�9 دريماينر 
وطائ����رة م����ن ط����راز إيرب����اص 320 ني����و ف����ي 
الع����ام 2018. كم����ا أطلق����ت الناقل����ة الوطنية 
رحاته����ا إل����ى س����ت وجه����ات جدي����دة ه����ي 
بنغال����ور وكاليكوت في الهند، واإلس����كندرية 
وش����رم الشيخ في مصر، والدار البيضاء في 

المغرب، وباكو في أذربيجان.

المحرق - طيران الخليج

اعتبر وزير الصناعة والتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن بورصة البحرين زايد الزياني، أن إدراج أسهم الشركة بالبورصة يعتبر بداية مرحلة جديدة؛ “ألننا  «
مررنا بسنوات عجاف لم يكن فيها إدراج لشركات، )...( البورصة يجب أن يكون فيها تجديد حتى تبقى حيوية”، مؤكًدا أن السوق بتشكيلتها الجديدة ومجلس 

ا وعموديًّا. اإلدارة لديها هدف واضح هو توسيع قاعدتها أفقيًّ

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، أن انضمام “إي بي إم تيرمينالز” إلى البورصة وإدراجها سيساهم في إثراء  «
التنوع في القطاعات المدرجة على البورصة، كما سيساهم في توسعة آفاق الفرص االستثمارية للمستثمرين، منّوًها أن الشركة تعد أول شركة مدرجة 

تستفيد من خدمات االكتتاب اإللكتروني eIPO وهي إحدى أكثر الخدمات تطورًا وفاعلية في مجال االكتتاب اإللكتروني.

إثراء وتنوع القطاعات

زار س���ياح أجانب الس���عودية مطلع األس���بوع ضمن نظام تأش���يرات جديد، وذلك مع س���عي المملكة لتنويع اقتصادها 
بعيدا عن النفط. وتوافد آالف المش���جعين على مدينة الدرعية التاريخية في الرياض لحضور مس���ابقة “فورموال إي”، 

وهي سباق باستخدام السيارات الكهربائية. وتشمل الفعاليات حفالت موسيقية.

وكانت غالبية الحضور من السعوديين 
الذي���ن ل���م يألف���وا بعد مثل ه���ذا النوع 
م���ن الترفيه ف���ي بلده���م، حيث ظلت 
الموس���يقية  والحف���ات  الس���ينمات 
المفتوح���ة محظ���ورة قب���ل أن ُيج���ري 
ول���ي العه���د األمي���ر محمد بن س���لمان 

تغييرات في العامين الماضيين.
ويمضي رجل أميركي يدعى جيسون 
زوجت���ه  م���ع  المملك���ة  ف���ي  أس���بوعا 
الدراج���ات  يركب���ان  األلماني���ة، حي���ث 
وي���زوران  الصح���راء  ف���ي  الرباعي���ة 
مواقع أثرية في أش���يقر على بعد 200 
كيلومتر باتجاه شمال غربي العاصمة.
وقال جيس���ون ”الس���باق يب���دو ممتعا. 

لك���ن ألكون صادق���ا، فقد كان وس���يلة 
لرؤي���ة البلد. نح���ن س���عداء ألن نكون 
هن���ا... كن���ت دائما، ولس���نوات عديدة، 
أريد المجيء إلى هنا... أنا سعيد جدا 
ألنن���ي هن���ا وألنهم يس���محون لن���ا بأن 

نكون هنا“.
وق���ال جيم���س، وه���و س���ائح أميركي 
بع���ض  صحح���ت  الزي���ارة  إن  أيض���ا، 

المفاهيم المغلوطة التي كانت لديه.
أم���ا آرون )40 عام���ا(، وه���و مهن���دس 
برمجي���ات، فق���د ج���اء م���ن نيوي���ورك 
ليومي���ن. ووض���ع آرون، ونحو عش���رة 
غيره م���ن المغامرين الس���اعين لزيارة 
كل بلدان العالم، المملكة في خططهم 

لقضاء اإلجازة.
وبينم���ا كان العب���و الس���يرك يقدم���ون 
ال���زوار بي���ن مباري���ات  عروض���ا أم���ام 
الس���باق، ق���ال آرون ”ل���م يخط���ر ببالي 

أبدا أن أتمكن من المجيء إلى هنا“.
 80 م���ن  أجنب���ي  أل���ف  نح���و  وحص���ل 
دولة على تأش���يرة ”ش���ارك“ الجديدة، 
والتي ترتبط بح���دث ترفيهي محدد، 

للسلطات السعودية.
وه���ذا الع���دد ج���زء بس���يط ج���دا م���ن 

المستهدف جذبه في نهاية المطاف.
وق���ال األمي���ر عب���د العزي���ز ب���ن ترك���ي 
الفيص���ل، نائ���ب رئي���س الهيئ���ة العامة 
للرياض���ة، ”نأم���ل أن نتعل���م م���ن ه���ذا، 

وس���نرى م���ا نح���ن بحاج���ة إل���ى فعل���ه 
للمس���تقبل. لكن يمكنن���ي أن أقول من 

اآلن إن هناك الكثير من الطلب“.
وانطلقت سيارات الس���باق الكهربائية 
بي���ن أط���ال الدرعية، عاصم���ة الدولة 

السعودية األولى.

ويخض���ع الموق���ع األثري الم���درج في 
منظمة األم���م المتحدة للتربية والعلم 
والثقاف���ة )يونس���كو( لبرنام���ج إحي���اء 

بمايين الدوالرات.
ويس���عى ول���ي العه���د الس���عودي إل���ى 
النتش���ال  جدي���دة  قطاع���ات  تطوي���ر 

أكب���ر بلد مص���در للنفط ف���ي العالم من 
االعتماد على إيرادات النفط.

والس���ياحة عل���ى رأس األجن���دة، على 
التحتي���ة  البني���ة  نق���ص  م���ن  الرغ���م 
إل���ى  اإلصاح���ات  وته���دف  الازم���ة. 
زي���ادة اإلنف���اق اإلجمال���ي م���ن جان���ب 
السكان المحليين واألجانب إلى 46.6 
ملي���ار دوالر بحل���ول 2020 م���ن 27.9 

مليار دوالر في 2015.

الرياض - رويترز

سياح أجانب بالسعودية: الزيارة صححت مفاهيم مغلوطة

سياح أجانب في الرياض لحضور سباق “فورموال إي”

أمل الحامد

 تنويع 
االقتصاد بعيدا 

عن النفط
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س���يطر اللون���ان األحم���ر واألبي���ض على الش���وارع التجاري���ة وواجهات المحال ف���ي معظم ش���وارع البحرين؛ احتف���اال باألعياد 
الوطنية التي تجلب الفرح والبهجة للجميع، والكسب والربح للتجار واألسواق.

أع���ام ترف���رف عل���ى أب���واب المح���ال، و 
بهداي���ا  امت���أت  الدكاكي���ن  “فاترين���ات” 
أعي���اد البحرين، وأحب���ال األضوية تزين 
األس���واق، وتج���ارة ه���ذه األدوات راجت 
الف���رح  إلكم���ال  عليه���ا  الطل���ب  وارتف���ع 

والتعبير عن حب الوطن.
في ش���ارع “بوك���وارة” التج���اري بالرفاع، 
تصط���ف الس���يارات طوابير أم���ام محال 
تزيينه���ا، فهناك من يرغب بتغطية نوافذ 
س���يارته بملصقات أعام البحرين، وآخر 
يض���ع ص���ور جال���ة المل���ك عل���ى ناف���ذة 
الس���يارة الخلفي���ة، فيم���ا قرر آخ���ر وضع 
ص���ورة صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س 
ال���وزراء، وصورة صاحب الس���مو الملكي 
ولي العه���د. أحدهم فض���ل كتابة “عّيدي 
يالبحرين” على س���يارته، وعبارات أخرى 

ذات نفس المدل���ول، في منظر بانورامي 
جميل يش���ير إل���ى ح���ب األرض والوطن 

والقيادة.
في وسط هذا الصخب، “يترزق” أصحاب 
ه���ذه المح���ال، الذين أك���دوا أنه���ا فرصة 
وتحقي���ق  والف���رح،  لاحتف���ال  جميل���ة 
األرباح، فمعظم الش���باب يريدون تزيين 
سياراتهم وإظهارها على أتم االستعداد.

يقول سالم ناجي، الذي يعمل في إحدى 
محات إكسسوارات الس���يارات بمنطقة 
الرف���اع “إن اإلقب���ال كبي���ر عل���ى تزيي���ن 
السيارات احتفاء بالعيد الوطني، )...( لم 

ننم ليلة أمس من شدة الزحام”.
وتاب���ع “لدين���ا ص���ور وتصميم���ات مميزة، 
جميعها مس���توحاة من العل���م البحريني، 
وم���ن ص���ور القي���ادة الرش���يدة”. وأكد أن 

األرباح ممتازة ونسبة المبيعات ارتفعت 
كثيرا، )...( هذا موسم سنوي بالنسبة لنا، 

نستعد له منذ أسابيع”.

فائدة للجميع

م���ن جهت���ه يق���ول محس���ن عبداللطي���ف 
صاحب مح���ل للهواتف وإكسس���واراتها، 
إنه استعد للمناسبة بتجهيز بعض الهدايا 
وأحبال الزينة والصور رغم أن تخصصه 

بعيدا عن األمر.
بالهوات���ف  نعم���ل  “نح���ن  وأض���اف 
وإكسسواراتها، ولكن مثل بهذه المناسبة 
يمكنن���ا تخصيص جزء من المحل لهدايا 
األعياد الوطنية لتحقيق بعض األرباح”.

مح���ال الماب���س ه���ي األخ���رى كان له���ا 

نصيب من الف���رح والربح، حيث امتأت 
الحم���راء،  العي���د  بماب���س  الواجه���ات 
وأثواب “النشل” خصوصا لأطفال فضا 
ع���ن القبعات وبعض القط���ع األخرى ذات 

العاقة.

حصة لمحال المالبس 

وع���ن ذل���ك يقول كام���ي كرن���اش العامل 
ف���ي إح���دى المح���ال، إن البي���ع جيد جدا 
خال اليومي���ن الماضيين، إذ زاد الطلب 
على اللباس البحريني التقليدي لأطفال 
وعلى القبعات الحمراء والبيضاء، وعلى 

األعام.
وأوض���ح أن “الس���وق ع���ادة م���ا تنتع���ش 
ف���ي ه���ذه المناس���بات، )...( البحريني���ون 
يحتفلون بأعيادهم الوطنية ونحن نوفر 
لهم المابس والهداي���ا واألدوات الازمة 

لذلك”.

األعيــاد الوطنيــة... فــرح وربـــح
ال����م����ح����ال ت���ت���وش���ح ب����األح����م����ر واألب������ي������ض واألس������������واق ت��ن��ت��ع��ش

تزيين السيارات احتفاء بالعيد الوطني 

الذهب يرتفع... و“عيار 21” بـ 13.14 دينار
15 دينارًا لغرام “24” بزيادة 0.46 %

ارتف���ع س���عر الذهب عيار 21 قيراًطا بالس���وق المحلية إل���ى 13.14 دينار للغرام 
خالل تعامالت أول أمس الس���بت، مقابل 13.08 دين���ار للغرام أكتوبر الماضي، 

بارتفاع نسبته 0.45 %.

إل���ى ذل���ك، زاد س���عر الذه���ب عي���ار 24 
قيراطا إل���ى 15.02 دينار للغرام خال 
 14.95 تعام���ات أم���س األول مقاب���ل 
دينار في أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 

نسبتها 0.46 %.
أس���عار  تغي���ر  حرك���ة  تفاصي���ل  وف���ي 
الذهب عيار 21 قيراطا خال األسبوع 
الماض���ي، فق���د س���جل األح���د الماضي 
13.25 دين���ار للغ���رام وانخف���ض اليوم 
التال���ي إل���ى 13.20 دين���ار، وانخف���ض 
إل���ى  ج���دا  طفيف���ة  بنس���بة  الثاث���اء 
13.19 دين���ار، إال أن���ه ع���اود االرتف���اع 
ي���وم األربع���اء إذ س���جل 13.22 دينار، 

وتراج���ع ي���وم الخمي���س ووص���ل إل���ى 
ي���وم  انخف���ض  فيم���ا  دين���ار،   13.19

الجمعة إلى 13.14 دينار.
 24 عي���ار  بالذه���ب  يتعل���ق  وفيم���ا 
قيراط���ا، فس���جل 15.14 دين���ار للغرام 
في 9 ديس���مبر، وانخفض يوم االثنين 
دين���ار،   15.08 ليس���جل  الماض���ي 
وانخف���ض بش���كل غي���ر ملح���وظ إل���ى 
15.07 دين���ار اليوم التالي، ثم زاد يوم 
األربعاء ليس���جل 15.10 دين���ار للغرام، 
وفي الي���وم التالي تراج���ع ووصل إلى 
15.07 دين���ار، فيم���ا وصل إل���ى 15.02 

دينار يوم الجمعة.

جنيف - رويترز:

انتصرت الواليات المتحدة في معركة قانونية بش���أن تصنيف التونة التي تنتجها 
المكس���يك على أنها ”آمنة على أس���ماك الدولفين“، حيث رفض قضاة االس���تئناف 
بمنظم���ة التجارة العالمية دفع المكس���يك بأن قواع���د التصنيف األمريكية انتهكت 

قواعد المنظمة.

وقالت المكس���يك إنه���ا تمكنت قبل أكثر 
من عشر سنوات من خفض عدد حاالت 
نفوق أس���ماك الدولفين إلى الحد األدنى 
لكنها تتعرض لتمييز من جانب الواليات 
المتح���دة عب���ر مطالب���ات ب���أوراق، وفي 

بعض األحيان مراقبين حكوميين.
وأضافت أن أس���ماك التون���ة التي يجري 
صيده���ا ف���ي مناط���ق أخ���رى ال تواج���ه 

االختبارات المتشددة ذاتها.
وقال���ت ل���وز ماري���ا دي ال م���ورا، وكيل���ة 
وزارة التج���ارة الخارجي���ة المكس���يكية، 
ف���ي برنام���ج إذاع���ي محل���ي إن باده���ا 
صناعته���ا  لتنمي���ة  اآلن  م���ن  ستس���عى 
ف���ي قطاع التونة بأس���واق أخ���رى، بينما 
س���تحاول ف���ي الوق���ت ذاته إع���ادة بناء 

حوار مع الواليات المتحدة.
ويترك���ز الخ���اف عل���ى رف���ض الواليات 
المتح���دة من���ح صف���ة ”آمن على أس���ماك 

الت���ي  التون���ة  لمنتج���ات  الدولفي���ن“ 
يجري صيدها بأس���لوب تطويق أس���ماك 
الدولفي���ن بش���بكات كيس���ية. وع���ادة ما 
تك���ون أس���ماك التونة تس���بح ف���ي المياه 

تحت أسماك الدولفين.
ويس���تخدم أس���طول التونة المكس���يكي 
في المحيط الهادئ االس���توائي الشرقي 
أساليب الصيد هذه بشكل شبه حصري.

ويمك���ن تصنيف أس���ماك التونة على أنها 
”آمن���ة عل���ى أس���ماك الدولفي���ن“ فقط إذا 
كان جرى صيدها بش���باك ال تتسبب في 
ح���االت نف���وق أو إصاب���ة بالغة ألس���ماك 

الدولفين.

لكن منظمة التجارة العالمية  «
خلصت إلى أن تطويق أسماك 

الدولفين بشبكات كيسية يؤدي 
على األرجح إلى نفوقها أو إصابتها.

المكسيك تخسر قضية دولية عن “التونة”

استوردت البحرين سجائر وتبغ بكميات تزيد عن 1.1 مليون كيلوغرام بقيمة 
إجمالية بلغت 4.5 مليون دينار خالل أكتوبر الماضي، حسب آخر إحصاءات 

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

ع���ن  الص���ادر  الرس���مي  التقري���ر  وكش���ف 
س���لعة  أن  ع���ن  أخي���را  الجم���ارك  ش���ؤون 
اللفائ���ف العادية )س���جائر( المحتوية على 
التب���غ احتلت المرتب���ة 15 من بين أهم 50 
س���لعة غي���ر نفطي���ة تم اس���تيرادها لش���هر 
أكتوب���ر 2018، ويص���ل وزن الكمي���ات إلى 
1.03 ملي���ون كيلوغ���رام بقيمة 4.3 مليون 

بلجي���كا،  أرميني���ا،  م���ن  دين���ار مس���توردة 
سويس���را، ألماني���ا، الهند، هولن���دا، الفلبين، 

بولندا، وتركيا.
وأوضح���ت اإلحص���اءات أنه تم اس���تيراد 
6.7 أل���ف كيلوغ���رام م���ن لفائ���ف غليظ���ة 
ولفائ���ف  األط���راف،  مقطوع���ة  )س���يجار( 
صغي���رة )ريللوس( بقيم���ة 25.4 ألف دينار 

من اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة، بلجيكا، 
المتح���دة  والوالي���ات  ألماني���ا،  سويس���را، 
األميركي���ة، فيم���ا ت���م اس���تيراد 76.2 ألف 
كيلوغرام من تبغ األرجيله )معسل( بقيمة 
164.3 أل���ف دين���ار م���ن اإلم���ارات العربية 

المتحدة، مصر، واألردن.
كم���ا تم اس���تيراد 92 كيلوغرام���ا من التبغ 
المفروم أو المكبوس للغايين بقيمة 581 
دين���ار م���ن الدنم���ارك، و25 كيلوغرام���ا من 
غي���ره من أبدال تبغ بقيم���ة 133 دينار من 

اإلمارات العربية المتحدة.

افتتحت شركة بوينغ األميركية يوم السبت أول مصنع لتجميع الطائرة طراز 
737 في الصين، وهو استثمار استراتيجي يهدف لتسجيل مبيعات أعلى من 
منافس���تها ايرباص في واحد من أكبر أس���واق الس���فر في العالم، حيث تلقي 

الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة بظاللها.

كما سلمت أكبر شركة صناعة طائرات 
ف���ي العالم أول طائ���رة من طراز 737، 
وهو الطراز األكثر مبيعا، التي جمعت 
ف���ي المصن���ع في تشوش���ان عل���ى بعد 
نح���و 290 كيلومت���را جن���وب ش���رقي 
شنغهاي لش���ركة الطيران الصينية اير 

تش���اينا خال احتفال بهذه المناس���بة 
يوم الس���بت بحضور كبار المس���ؤولين 

التنفيذيين في الشركتين.
دوالر  ملي���ار   33 بوين���غ  واس���تثمرت 
عل���ى  لاس���تحواذ  الماض���ي  الع���ام 
حص���ة أغلبي���ة ف���ي مش���روع مش���ترك 

مع كوم���اك الصيني���ة المملوكة للدولة، 
والمتخصصة في الطائرات التجارية، 

لبناء مركز التجميع.
وتصف بوينغ ومقرها ش���يكاغو نفسها 
بأنها أكبر ش���ركة مصدرة في الواليات 
المتحدة وس���لمت الش���ركة واحدة من 
كل أرب���ع طائ���رات صنعته���ا ف���ي العام 
الماض���ي لعم���اء ف���ي الصي���ن، حي���ث 
تتوقع أن يصل الطلب خال السنوات 
العش���رين القادم���ة إل���ى 7700 طائ���رة 

جديدة بقيمة 1.2 تريليون دوالر.

“بوينغ” تفتتح أول مصنع في الصينالبحرين تستورد سجائر وتبغا بـ 4.5 مليون دينار

في مثل هذه األثناء من العام الماضي، كانت “بتكوين” وسوق العمالت الرقمية برمتها، تشهدان أفضل أوقاتهما على اإلطالق، 
ف���ي م���ا وصف بث���ورة األموال االفتراضية آنذاك، إذ ارتفع س���عر العملة الرقمية الرائدة مما دون 4 آالف دوالر خالل س���بتمبر 

العام 2017 إلى قرابة 20 ألف دوالر في ديسمبر من نفس العام، مالمسة مستوى غير مسبوق.

وكان���ت “بتكوي���ن” بدأت ت���داوالت العام 
2017 قرب مستوى األلف دوالر، وظلت 
تتزاي���د به���دوء طيلة 8 أش���هر م���ن العام 
5 آالف  تتج���اوز  الماض���ي حت���ى كادت 
دوالر، لك���ن التهدي���دات التنظيمي���ة ف���ي 
الصي���ن وروس���يا وع���دد م���ن دول العالم 
دفعتها إلى تقلبات ش���ديدة في سبتمبر، 
قب���ل أن تتخل���ص م���ن مخاوفه���ا وتقود 
مس���اًرا صعودًي���ا اس���تمر ألش���هر قليل���ة، 
ودف���ع القيمة اإلجمالية لس���وق العمات 
الرقمية إلى نحو 800 مليار دوالر مطلع 

العام الجاري.
لك���ن بع���د أي���ام قليل���ة م���ن بداي���ة الع���ام 

2018، س���لكت “بتكوين” مساًرا هبوطًيا 
بخاف ما فعلته العام الماضي، وهبطت 
قيمته���ا إل���ى قراب���ة 3500 دوالر حالًي���ا، 
وكونها صاحبة نصيب األسد )55 % من 
سوق العمات الرقمية المكون مما يزيد 
عل���ى ألف���ي عمل���ة(، فق���د هبط���ت القيمة 
اإلجمالي���ة للس���وق إلى نح���و 115 مليار 
دوالر، فه���ل يعن���ي ذل���ك أن “بتكوين” لم 
تكن سوى ظاهرة أو موضة وانتهت؟ أم 

هي كبوة وستستفيق منها مجدًدا؟
إل���ى  هبط���ت  “بتكوي���ن”  أن  صحي���ح 
مس���تويات ما قبل طف���رة العام الماضي، 
وصحي���ح أيًض���ا أنه���ا فق���دت 70 % من 

قيمته���ا هذا العام، لك���ن البعض يرى أنها 
تتطور منذ إطاقها قبل 8 أعوام.

البعض يرى أن طفرة العام 2017،  «
ما هي إال فقاعة، تم نفخها من قبل 
المضاربين ومطاردي الثراء السريع 

بجانب أفراد من عالم الجريمة 
المنظمة، من تجار مخدرات وقتلة 

مأجورين وغاسلي األموال، لكن 
بعيًدا عن أسباب الصحوة المفاجئة، 

فإن هبوط العملة الرقمية من 
19780 دوالرًا قبل عام، يعني بما ال 

يدع مجااًل للشك أنه كانت هناك 
فقاعة وانفجرت بالفعل.

دبي - أرقام

بعد انفجار الفقاعة... هل انتهت مغامرة “بتكوين”؟

سجلت البتكوين أعلى مستوياتها العام الماضي عند 19780 دوالرًا

تشوشان - رويترز:

زينب العكري

المحرر االقتصادي

زينب العكري

        إنفوجرافيك: 

محمد خليل

األسعار يوم أمس األول مقابل أكتوبر الماضي

استيراد الذهب خالل أكتوبر 2018

غرام الذهب (عيار 24) غرام الذهب (عيار 21) 

كيلو الذهب  

مقابل 464.97 ديناًرا بارتفاع 0.47 %مقابل 14951ديناًرا  بارتفاع 0.46 %

مقابل 104.66 دينارا بارتفاع 0.46 %

أوقية الذهب  

جنيه الذهب

محلًيا 
محلًيا 13.14 دينارًا

15.02 دينارًا

محلًيا 
محلًيا 15021 دينارًا

467.17 دينارًا

محلًيا 
105.15 دينارًا

قطع الحلي والمجوهرات التي أجزاؤها 
من ذهب 651 ألف قطعة تزن 777

غراًما بقيمة 8.7 مليون دينار.

استيراد 552 ألف سبيكة ذهب 
بوزن 558 غرام  بقيمة 8.2 ماليين دينار 

13 قطعة "أصناف صياغة من ذهب" 
بـ612 دينارا.



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر
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إسرائيل: اعتراف أستراليا 
بشأن القدس “خطأ”

اعتبرت إسرائيل، أمس األحد، أن اعتراف 
أستراليا بالقدس الغربية فقط عاصمة لها 
“خطأ يجب تصويبه”، وذلك بعد يوم من 
إشادته بخطوة كانبرا التي أثارت غضب 

الفلسطينيين. وقال وزير التعاون اإلقليمي 
للصحافيين تساحي هنغبي “لألسف في 

إعالنهم تلك األنباء اإليجابية قاموا بخطأ... 
ليس هناك تقسيم للمدينة بين شرق وغرب. 
القدس كيان واحد متحد. سيطرة إسرائيل 

عليها أبدية. وسيادتنا لن تتقسم ولن 
تقوض. ونأمل أن تجد أستراليا بسرعة 

وسيلة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته”.وكان 
رئيس الوزراء األسترالي، سكوت موريسون، 

أعلن، السبت، أن بالده تعترف رسميا 
بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل.

ميليش��يات “الحوث��ي” تخرق هدن��ة الحدي��دة وتس��تقدم مقاتلين

غريفيث يدعو الحترام “اتفاق ستوكهولم”

دعا المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس األحد، أطراف النزاع في اليمن إلى االلتزام باتفاق وقف إطالق النار، الذي تم التوصل إليه في السويد، بعد أن 
شن الحوثيون الموالون إليران، عمليات نهب واسعة لمؤسسات الدولة في الحديدة، وهجمات وسط استقدام مسلحين جدد.

وق���ال غريفيث في تغري���دة على “تويتر”: 
م���ع  كث���ب  ع���ن  المتح���دة  األم���م  “تعم���ل 
الحكوم���ة اليمني���ة والمتمردي���ن، لضم���ان 
التطبي���ق الس���ريع والت���ام لبن���ود االتفاق”، 
داعي���ا إل���ى االلتزام “بمقتض���ى نص وروح 
ف���ي  واالنخ���راط  س���توكهولم،  اتف���اق 
التطبي���ق الف���وري لبنود االتف���اق”، وفق ما 

نقلت فرانس برس.
واس���تبقت الميليش���يات بدء تنفيذ اتفاق 
الحدي���دة  ف���ي  األرض  عل���ى  س���توكهولم 
بإش���راف األم���م المتح���دة، بعملي���ة نه���ب 
ومرافقه���ا  المدين���ة  لمؤسس���ات  واس���عة 

الحكومي���ة ومنش���آتها التجاري���ة، وفق ما 
قالت مصادر ميدانية.

ونق���ل الحوثي���ون كل م���ا تم س���لبه ونهبه 
إل���ى صنعاء التي يحتلها المتمردون، وفق 
المص���ادر التي قالت إن المليش���يات نهبت 
وثائ���ق ومعدات من داخل مقر المؤسس���ة 
مت���ن  عل���ى  ونقلته���ا  لالتص���االت  العام���ة 

شاحنات. 
وتأت���ي عملي���ة النه���ب بع���د يومي���ن م���ن  
اس���تيالء مليش���يات الحوثي على معدات 
ووثائق في ميناء الحديدة، باإلضافة إلى 
مصادرة بضائع يملكها تجار ومستثمرون. 

اس���تمرت  العس���كري،  الصعي���د  وعل���ى 
الميليش���يات الحوثي���ة ف���ي خ���رق وق���ف 
إط���الق الن���ار ال���ذي يع���د أول بن���ود اتفاق 
الس���ويد، فقد ش���نت هجوما ف���ي مديرية 
نجح���ت  الحدي���دة،  جنوب���ي  الدريهم���ي 
المقاوم���ة ف���ي إحباط���ه. ووفق���ا لمص���ادر 
عس���كرية، فإن كتيبة الزراني���ق المنضوية 
ضم���ن القوات المش���تركة نجحت في صد 

الهج���وم الحوث���ي ف���ي الدريهم���ي، ال���ذي 
أدى إل���ى مص���رع وإصاب���ة العش���رات م���ن 
المتمردي���ن وأس���ر آخري���ن. وف���ي مدين���ة 
الحدي���دة، واصل���ت ميليش���يات الحوث���ي 
القص���ف بقذائف الهاون على مواقع قوات 
المقاومة المش���تركة في شارع الخمسين، 
وأطراف التس���عين ومحيط مستشفى 22 

مايو.

وبعد إعالن بنود اتفاق السويد الذي ينص على تولي الشرطة المحلية إدارة  «
الملف األمني، شرع الحوثيون بمسح شعاراتهم من مركباتهم وصبغها بلون 
الشرطة المحلية، في حيلة منهم تهدف إلى التحايل على االتفاق وإطالة أمد 

احتاللهم للمدينة.

عواصم ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ رويترز

دورية لمسلحين من حركة الحوثي في مدينة الحديدة

لندن ـ رويترزالرباط ـ وكاالتأنقرة ـ وكاالت

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس األحد، أن تركيا س���تفّكر 
بالعمل مع بشار األسد إذا فاز بالرئاسة إثر انتخابات ديمقراطية بسوريا.

وأك���د أن “األولوي���ة اآلن ف���ي ه���ذه الفت���رة 
للب���الد، وأن عليه���م  ه���ي إلنش���اء دس���تور 
)أي الس���وريين( بأنفس���هم إع���داد مس���ودة 
الدس���تور”. وش���دد جاوي���ش أوغل���و عل���ى 
س���وريا،  ف���ي  انتخاب���ات  إج���راء  ض���رورة 
تح���ت مظل���ة األم���م المتح���دة، وأن تتس���م 
بالش���فافية  إليه���ا  المش���ار  االنتخاب���ات 
أن  الس���وريين  عل���ى  وأن  والديمقراطي���ة، 

يقرروا من يجب أن يحكمهم.
من جهة أخ���رى، أعرب جاويش 
أوغل���و في مؤتمر ف���ي الدوحة، 
الرئي���س  ب���أن  اعتق���اده  ع���ن 
ترام���ب  دونال���د  األميرك���ي 

قوات���ه  مغ���ادرة  حالي���ا  ي���درس 
لس���وريا. وف���ي س���ياق آخ���ر، كش���ف 
أبل���غ  ترام���ب  أن  أوغل���و  جاوي���ش 

طي���ب  رج���ب  الترك���ي  الرئي���س 

أردوغ���ان بأن واش���نطن تعمل على تس���ليم 
فت���ح هللا غول���ن رج���ل الدي���ن المقي���م في 
الواليات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير 
انقالب فاشل في 2016. وأوضح جاويش 
أوغل���و أنه على هامش قمة العش���رين التي 
انعقدت ف���ي األرجنتين نهاية نوفمبر “قال 
ترمب ألردوغان إنهم يعملون على تس���ليم 
كول���ن وآخرين”. وتس���عي تركي���ا منذ وقت 
طوي���ل لتس���لم غولن، ال���ذي يعيش في 
نح���و  من���ذ  المتح���دة  الوالي���ات 
عقدي���ن. وينف���ي غول���ن تورطه 

في محاولة االنقالب.

وقال جاويش أوغلو: “رأيت  «
في اآلونة األخيرة تحقيقًا 
موثوقًا لمكتب التحقيقات 

االتحادي )إف. بي. آي( عن تهرب 
منظمة غولن من الضرائب”.

أعلنت السلطات األمنية في المغرب، ضبط مدرج سري للطائرات بضواحي الداخلة )جنوبي 
البالد(، كانت شبكة إجرامية تعتزم استغالله في عمليات تهريب دولية لمخدر الكوكايين.

وتأت���ي المس���تجدات عل���ى خلفية تفكيك 
ش���بكة إجرامية عابرة للحدود، األس���بوع 
الماضي، تنشط في مجال االتجار الدولي 
في مخدر الكوكايين، من بينهم إسبانيان 
كولومبي���ة.  جنس���ية  م���ن  أش���خاص  و3 
ونقل���ت وكال���ة المغ���رب العرب���ي لألنب���اء، 
أمس، عن بالغ للمكتب المركزي لألبحاث 
القضائي���ة قوله، إن األبح���اث والتحريات 
الميداني���ة م���ع أح���د المش���تبه فيه���م م���ن 
جنس���ية كولومبية، توصلت إلى أنه تلقى 
الطي���ران.  مج���ال  ف���ي  تدريبي���ة  دورات 
وأوضح���ت أنه دخل المغرب بطريقة غير 
ش���رعية للمش���اركة في إعداد مدرج سري 
وتأمي���ن  الداخل���ة،  بضواح���ي  للطائ���رات 
عملي���ات إقالع وهب���وط الطائ���رات، التي 
تعت���زم الش���بكة اإلجرامية تس���خيرها في 
عملي���ات التهريب الدول���ي للكوكايين من 

أمي���ركا الالتينية في اتج���اه أوروبا مرورا 
بالمغرب. 

وأكد المكتب أنه يواصل عمليات  «
المسح والتمشيط بضواحي 

المدينة بهدف رصد وتحديد 
الممرات التي كان أعضاء الشبكة 

يعتزمون اتخاذها كمدرج سري 
للطائرات المستخدمة في 

التهريب. كما تمكن المكتب من 
تحديد ضيعة فالحية بضواحي 
مدينة بوجدور )الجنوب( يشتبه 

في استخدامها كقاعدة خلفية 
لتسهيل عمليات تخزين وتهريب 

الكوكايين. وأوضح البالغ أنه تم 
العثور على هذه الضيعة في سياق 
البحث نفسه، كما تم حجز معدات 
وآليات لها عالقة بالمسالك الجوية 

للتهريب الدولي للكوكايين.

ذك���ر وزي���ران أمس أن الحكوم���ة البريطانية ال تعد إلجراء اس���تفتاء ثان على الخروج 
م���ن االتح���اد األوروبي مش���ددين على أنه ال ي���زال من الممكن أن يق���ر البرلمان االتفاق 

الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال تغييرات بسيطة عليه.

وأرجأت م���اي التصويت عل���ى االتفاق 
ف���ي البرلم���ان األس���بوع الماض���ي ألنها 
كانت ستخس���ره على األرجح وتحاول 
الحص���ول عل���ى ”ضمانات“ م���ن التكتل 
المتش���ككين  الن���واب  إقن���اع  لمحاول���ة 
فيه. وقالت بروكسل األسبوع الماضي 
إنها مس���تعدة للمس���اعدة لكنها حذرتها 
م���ن أنه ل���ن يكون بمقدوره���ا التفاوض 
مج���ددا على االتف���اق. وم���ع تبقي أقل 
من 4 أشهر على الموعد المقرر لمغادرة 

األوروبي  االتح���اد  بريطاني���ا 
تعرق���ل  آذار،  م���ارس  ف���ي 
ف���ي  العميق���ة  االنقس���امات 
البرلمان وفي أنحاء البالد 

ال���ذي  الخ���روج،  عملي���ة 
يمث���ل أكب���ر تح���ول في 

التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا 
من���ذ أكث���ر م���ن 40 عاما. وق���ال داميان 
هايندز لسكاي نيوز ردا على سؤال عن 
إع���داد الحكوم���ة لمثل ه���ذا التصويت 
”ال.. إجراء اس���تفتاء ثان سيكون سببا 
للشقاق. لدينا تصويت الشعب.. أجرينا 
اس���تفتاء واآلن علينا المضي قدما في 

تنفيذ“ نتائجه.

كما قال وزير التجارة ليام فوكس  «
إن إجراء استفتاء ثان ”سيديم“ 

االنقسامات العميقة في بريطانيا 
مضيفا أن ماي في سبيلها 

للحصول على التأكيدات الالزمة 
إلقناع البرلمان بدعم 

االتفاق الذي توصلت 
إليه.

حكومة ماي ترفض التصويت على بريكستالمغرب يضبط مدرج طائرات سرياتركيا ستفّكر بالعمل مع األسد
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واشنطن ـ أ ف ب

تخل���ى الرئي���س العراق���ي برهم صالح، أم���س األحد، عن الجنس���ية الثانية 
التي يحملها، التزاما بالدستور العراقي الذي يمنع ازدواجية الجنسية لمن 

يتقلد منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا في البالد.

الرئاس���ة  باس���م  المتح���دث  وأعل���ن 
الرئي���س  أن  الفيل���ي،  لقم���ان  العراقي���ة، 
بره���م صال���ح “تخل���ى بص���ورة قانوني���ة 
ع���ن جنس���يته البريطاني���ة التزام���ا من���ه 
بما جاء في الدس���تور العراقي”. وتنص 
المادة 18 من الدستور العراقي على أنه 

“يج���وز تع���دد الجنس���ية للعراقي، وعلى 
من يتولى منصبا س���ياديا أو أمنيا رفيعا 
التخلي عن أية جنس���ية أخرى مكتسبة، 
وينظ���م ذلك بقان���ون”. وانتخب مجلس 
النواب العراقي، صالح، رئيسا للبالد في 

2 أكتوبر الماضي.

دم���ر التحال���ف العس���كري بقي���ادة الواليات المتح���دة مركز قي���ادة لتنظيم 
داع���ش ف���ي مس���جد هجي���ن، أكب���ر بل���دة ف���ي الجي���ب األخي���ر للمجموع���ة 

الجهادية في شرق سوريا، كما جاء في بيان للجيش األميركي.

ونف���ذت العملي���ة فيم���ا تق���وم قوات 
يقوده���ا األك���راد بالقض���اء على آخر 
البل���دة  ف���ي  الجهاديي���ن  المقاتلي���ن 
العراقي���ة.  الح���دود  م���ن  القريب���ة 
وأوض���ح البي���ان أن 16 عل���ى االق���ل 
“المدججي���ن  داع���ش  مقاتل���ي  م���ن 
بالسالح”، كانوا موجودين في “مركز 

القيادة والمراقبة” في هذا المس���جد 
محكم���ة”.  “ضرب���ة  دمرت���ه  ال���ذي 
واته���م الجي���ش األميرك���ي التنظيم 
الجهادي باالس���تمرار في اس���تخدام 
مواق���ع “محمية” لش���ن هجم���ات “مع 
استهتار تام بالمباني وكذلك بأرواح 

األبرياء”.

الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته الثانية

التحالف يدمر مركز قيادة لداعش في سوريا

بيروت ـ وكاالت القدس المحتلة ـ اف ب

لقي 8 أش���خاص، أمس األحد، مصرعهم بتفجير في مدينة عفرين الس���ورية، الخاضعة لس���يطرة قوات س���ورية مسلحة معارضة، 
مدعومة من تركيا. وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن التفجير وقع في أحد أسواق عفرين، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل 

8 أشخاص على األقل، دون أن يوضح ما إذا أصيب آخرون.

ويأت���ي ه���ذا التفجير بعد أي���ام قليلة على 
تفجير س���ابق في المدينة نفسها، أدى إلى 
مقتل 3 أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة 

أسوشيتد برس.
وكان���ت منطق���ة أخ���رى خاضعة لس���يطرة 
الق���وات التركية قد ش���هدت انفجارا آخر، 

وأسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصا.
وأصي���ب  قت���ل  الماض���ي  األربع���اء  فف���ي 
20 ش���خصا عل���ى األق���ل بانفج���ار س���يارة 
مفخخ���ة في أعزاز بريف حلب الش���مالي، 
فيما وصف ب�”أحدث فلتان أمني” تش���هده 
المناطق التي تسيطر عليها قوات تركية.

ويع���د االنفج���ار األخي���ر ف���ي عفري���ن ه���و 
ف���ي  هجم���ات  سلس���لة  ضم���ن  األح���دث 
المنطقة التي تس���يطر عليها قوات تركية 

وأخرى سورية متحالفة مع تركيا.
وكان���ت تركيا ق���د تعهدت بتوس���يع نطاق 
هجماته���ا للقضاء على المس���لحين األكراد 

السوريين، المدعومين من قوات التحالف 
الدولي���ة بقي���ادة الواليات المتح���دة لطرد 

تنظيم داعش.

أعل���ن الجي���ش اإلس���رائيلي، أمس األحد، اكتش���اف نفق هجومي جديد لميليش���يات ح���زب هللا، يمتد من أراضي لبن���ان إلى داخل 
إسرائيل، وهو الرابع منذ عملية أطلقها مطلع ديسمبر لتدمير أنفاق، يقول قد ُتستخدم في هجمات ضد إسرائيل.

ول���م يح���دد الجي���ش م���كان النف���ق عل���ى 
الح���دود م���ع لبن���ان، وق���ال إن���ه ال يش���كل 
“تهديدا وشيكا” للسكان اإلسرائيليين في 

محيطه، وفق “فرانس برس”.
وقال الجيش في بيان: “تتحمل الحكومة 
اللبناني���ة المس���ؤولية الكامل���ة ع���ن حف���ر 
األنف���اق الهجومي���ة م���ن داخ���ل األراض���ي 
اللبناني���ة”. وأش���ار إل���ى أن ه���ذه األنف���اق 
تش���كل “خرقا فادحا للق���رار األممي 1701 
)ال���ذي أنه���ى ح���رب 2006( وس���يادة دولة 
إس���رائيل”. وكم���ا ح���دث عندم���ا ُأعلن عن 
كش���ف األنف���اق الثالث���ة في وقت س���ابق، 
أش���ار الجيش إلى أنه وضع عبوات ناسفة 
داخ���ل النف���ق، وح���ذر م���ن أن أي ش���خص 
س���يكون  اللبنان���ي  الجان���ب  م���ن  يدخل���ه 
ف���ي  إس���رائيل  وب���دأت  للخط���ر.  معرض���ا 

الراب���ع م���ن ديس���مبر عملية أطلق���ت عليها 
اس���م “درع الش���مال” لتدمير أنف���اق، قالت 
إنها رصدتها على الجانب اإلس���رائيلي من 
الحدود. وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتانياهو، األربعاء، أن على قوات 

حف���ظ الس���الم األممية )يونيفي���ل( “القيام 
بمهمة أقوى وأكثر حزما”.

وج���ود  اليونيفي���ل  أك���دت  اآلن،  وحت���ى 
نفقي���ن م���ن األنفاق الت���ي قالت اس���رائيل 

إنها اكتشفتها.

موقع انفجار سيارة مفخخة في سوق بعفرين

جنديان لبنانيان يتابعان عمليات حفر إسرائيلية عند الحدود

المدين��ة خاضع��ة لس��يطرة ق��وات مدعوم��ة م��ن تركيا ي��م��ت��د م���ن أراض�����ي ل��ب��ن��ان إل���ى داخ����ل إس��رائ��ي��ل

قتلى في تفجير بأحد أسواق عفرين إسرائيل تكشف عن نفق رابع لحزب اهلل



بروكسل ـ اف ب

اندلع���ت اش���تباكات عنيف���ة ف���ي العاصم���ة البلجيكي���ة بروكس���ل، أم���س، بي���ن 
متظاهرين وقوات األمن احتجاجا على قانون الهجرة.

وتأت���ي المظاه���رات العنيف���ة احتجاجا 
عل���ى قان���ون الهج���رة، الذي ت���م تعديل 
بع���ض نصوصه مؤخ���را في بروكس���ل، 
والت���ي س���تدخل حي���ز التنفي���ذ بداي���ة 

.2019
وق���ال موق���ع “س���ود أنف���و” البلجيك���ي 
ق���ذف  بعدم���ا  ب���دأت  االش���تباكات  إن 
متظاه���رون، يقدر عدده���م بأكثر من 5 
آالف، أحج���ارا على الش���رطة، مما جعل 
العناص���ر األمني���ة تتدخ���ل بق���وة وت���رد 
عليهم بالعصي وخراطيم المياه والغاز 

المسيل للدموع.
ع���ددا  البلجيكي���ة  الش���رطة  وأوقف���ت 

م���ن المتظاهري���ن بالعاصم���ة، وتحديدا 
ف���ي محي���ط مق���ر االتح���اد األوروب���ي، 
المؤسس���ات  م���ن  ع���ددا  يض���م  ال���ذي 
مث���ل المفوضي���ة األوروبي���ة. ويرف���ض 
الحمل���ة  بروكس���ل  ف���ي  المتظاه���رون 
ض���د  البلجيكي���ة  للحكوم���ة  األخي���رة 
المهاجرين غير الشرعيين، التي تقضي 
بوضع العائالت المهاجرة وأطفالهم في 

مراكز لالحتجاز وترحيل آخرين.

 كما تحتج فئة أخرى من المتظاهرين  «
على ميثاق الهجرة واللجوء، الذي 

وقعته قبل أيام نحو 150 دولة، في 
مدينة مراكش المغربية.

سول ـ رويترز

نددت كوريا الشمالية أمس األحد باإلدارة األميركية لتصعيدها العقوبات والضغوط ضد 
بيونغ يانغ، محذرة من عودة ”تبادل إطالق النار“ وتوقف مسار نزع أسلحتها إلى األبد.

وج���اء رد الفع���ل القوي من جان���ب كوريا 
الش���مالية بع���د إع���الن الوالي���ات المتحدة 
يوم االثنين الماض���ي عقوبات على ثالثة 
مسؤولين كوريين شماليين، منهم مساعد 
كبير للزعيم كيم غونغ أون لمزاعم بش���أن 
انتهاكات لحقوق اإلنسان. ونسبت بيونغ 
يانغ إلى الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الفض���ل ف���ي تحس���ين العالق���ات الثنائية، 
لكنه���ا اتهم���ت وزارة الخارجية األميركية 
”بالمي���ل إلى العودة بالعالقات إلى الوضع 
ال���ذي كان���ت علي���ه الع���ام الماض���ي ال���ذي 
ش���هد تب���ادال إلطالق الن���ار“. وقالت وزارة 
الخارجي���ة ف���ي كوريا الش���مالية في بيان 

إن واش���نطن ”اتخ���ذت إج���راءات عقابية 
خطي���رة لنح���و ثماني مرات ضد ش���ركات 
وأفراد وس���فن تابع���ة... لكوريا الش���مالية 

وروسيا والصين... ودول أخرى“.

 وأضاف البيان أنه إذا ظنت اإلدارة  «
األميركية أن زيادة العقوبات 

والضغوط ستجبر بيونغ يانغ 
على التخلي عن أسلحتها النووية 

”فإنها تكون قد وقعت في أكبر 
إساءة )من جانبها( للحسابات 

وستغلق بذلك مسار نزع األسلحة 
النووية من شبه الجزيرة الكورية 
إلى األبد، وهي نتيجة ال يرغب بها 

أي أحد“.

لندن ـ رويترز

قال���ت الش���رطة اليابانية إن أكثر من 40 ش���خصا أصيبوا، أمس، ف���ي انفجار بمطعم في 
سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الرئيسية، شمالي البالد.

وأش���ارت الش���رطة إل���ى أن 41 ش���خصا 
أصيب���وا، جراح غالبيتهم متوس���طة، لكن 
أحده���م في حالة خطي���رة، مضيفة أنهم 
يتلقون العالج في المستشفيات القريبة.
ول���م ترد أنباء عن س���بب االنفج���ار الذي 
أدى إل���ى انهي���ار عدد م���ن المبان���ي. فيما 
أظهرت لقط���ات تلفزيونية النيران تلتهم 
المطع���م. وقال���ت الش���رطة إنه���ا ال تملك 

تفاصي���ل أخ���رى، فيما ذكرت بعض التقارير أن الس���بب ق���د يكون ناجما ع���ن “انفجار الغاز”. 
وذك���رت وكال���ة كي���ودو لألنباء أن الش���رطة ورجال اإلطف���اء يعملون للس���يطرة على الموقع 

ويكافحون ألسنة اللهب، وحذروا من احتمال حدوث انفجار آخر.

يذكر أن معدالت الجريمة منخفضة في اليابان وليست هناك جماعات معروفة تشن  «
أي حمالت عنف ضد الدولة.

قانون الهجرة يشعل 
بلجيكا

كوريا الشمالية تندد 
بالعقوبات األميركية

 عشرات الجرحى 
في انفجار باليابان

استطالع يظهر تراجع شعبية الرئيس الفرنسي

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أظهر اس���تطالع للرأي نش���رت نتائجه صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” أمس 
األحد، تراجع ش���عبية الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون إلى 23 %، وهي 

نسبة أقل بنقطتين عن شهر نوفمبر الفائت.

ويفي���د االس���تطالع أن نس���بة الذي���ن 
قال���وا إنه���م “راض���ون” ع���ن إيمانوي���ل 
ماك���رون تراجعت م���ن 25 % إلى 23 
%، بينما ارتفعت نس���بة “المس���تائين” 

من 73 % إلى 76 %.
وبقي���ت نس���بة “الراضي���ن ج���دا” 4 % 
وانخفض���ت نس���بة الذين أك���دوا أنهم 
“راض���ون إل���ى حد ما” م���ن 21 % إلى 

.% 19

فنس���بة  اآلخ���ر،  الجان���ب  ف���ي  أم���ا 
م���ا” م���ن أداء  إل���ى ح���د  “المس���تائين 
ماك���رون بلغ���ت 31 % )مقاب���ل 34 % 
ف���ي نوفمب���ر(. لك���ن “المس���تائين جدا” 
أصبح���ت نس���بتهم 45 % م���ن الذي���ن 
ش���ملهم االس���تطالع مقابل 39 % في 

الشهر السابق.
وكان���ت ش���عبية ماك���رون تبل���غ 62 % 

عند انتخابه في مايو 2017.

أجري االستطالع عبر الهاتف بين 07 و15 ديسمبر على عينة شملت  «
1943 شخصا يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسية، وفق طريقة 

الحصص.

 اليابان كوريا الشماليةبلجيكا

أعلن الحرس الثوري اإليراني، امس األحد، عن مقتل القيادي البارز فيه، اللواء قدرة هللا منصوري، لدى تنظيفه لسالحه الشخصي. وأوضح 
الحرس الثوري في بيان صدر عن قائده، اللواء محمد علي جعفري، ونقلته وكالة “فارس” اإليرانية أن منصوري، قائد مقر ثامن األئمة التابع 

للقوات البرية في الحرس الثوري، أصيب أثناء تنظيفه سالحه الشخصي بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور.

ونع���ا قائد الح���رس الثوري منص���وري واصفا 
إي���اه بالقي���ادي “الحكي���م والذكي والش���جاع” 
للثورة اإليرانية، مش���يدا ب�”جهوده في إحالل 
األم���ن الداخل���ي ف���ي إي���ران خدم���ة للش���عب 

االيراني”.
م���ن جان���ب آخ���ر، ج���ّدد تعيين صه���ر الرئيس 
لهيئ���ة  كرئي���س  روحان���ي  حس���ن  اإليران���ي 
المسح الجيولوجي اتهامات لمسؤولي البالد 
بالمحسوبية وأدى إلى استقالة مسؤول كبير 
أمس األحد، كما ذكرت وسائل إعالم إيرانية.

وواجه تعيين الش���اب الثالثيني قمبيز مهدي 
زاده، ال���ذي ت���زوج ابن���ة روحان���ي ف���ي حف���ل 
زف���اف تم بعي���دا عن األضواء في أغس���طس 

الفائت، النتقادات واسعة من اإليرانيين على 
مواقع التواصل االجتماعي.

كما أدى تعيينه الستقالة رئيس قسم التعدين 
ف���ي وزارة الصناعات جعفر س���ارغيني، الذي 
انتقد “التعيينات غير المهنية” دون أن يش���ير 
مباش���رة إل���ى مه���دي زاده، وفقا لوكال���ة أنباء 

تسنيم المقربة من المحافظين.
ومه���دي زاده طال���ب دكت���وراه ف���ي الهندس���ة 
البترولية وهو مستشار لوزير النفط اإليراني 
واتح���اد لعب���ة التايكون���دو ومنظم���ة الش���باب 

الوطني، على ما أفادت تسنيم.
وج���ّدد اإليراني���ون الغاضب���ون إزاء التعيي���ن 
انتقاداتهم للمحسوبية المستشرية في البالد 

الت���ي  “غود_جين���س”  هاش���تاغ  باس���تخدام 
تعن���ي بالعربي���ة الجينات الجيدة، في إش���ارة 
لتصريح البن إحدى الشخصيات اإلصالحية 
البارزة الذي ارجع نجاح أعماله التجارية إلى 

وراثة “جينات جيدة” من والديه.
وكتب إيراني على “تويتر” أمس “ليس عندي 
فك���رة إذا كان حتى األصهرة يورثون جينات 
جيدة”، في إشارة لتعيين مهدي زاده في هذا 

المنصب الكبير.
ودعت حملة إلكترونية أخرى الصيف الفائت 
المس���ؤولين الكب���ار لالعت���راف بالمزاي���ا الت���ي 
يحصل عليها أبناؤهم، خصوصا الدراسة في 

الواليات المتحدة ودول غربية أخرى.

عواصم ـ وكاالت

مقتـل قائـد بـارز فـي الحـرس الثـوري اإليـرانـي
ص���ه���ر روح����ان����ي ي����واج����ه ات���ه���ام���ات ب���االس���ت���ف���ادة م����ن ال��م��ح��س��وب��ي��ة

دبي ـ العربية نت

اسالم أباد ـ رويترز

تقدمت باكس���تان باحتجاج رس���مي إليران بش���أن مقتل 6 من قوات 
األمن كان مسلحون قد نصبوا لهم كمينا أثناء قيامهم بدوريات على 

الحدود.

إنه���ا  الخارجي���ة  وقال���ت وزارة 
اإليران���ي  الس���فير  اس���تدعت 
للمطالبة باتخ���اذ إجراءات ضد 
الجماع���ة المس���لحة المس���ؤولة 
ع���ن الهج���وم. فيما ل���م تعلن أي 
جهة مس���ؤوليتها ع���ن الهجوم، 
البلدي���ن  م���ن  أي  يح���دد  ول���م 

المسؤولين عنه.
وف���ي التفاصي���ل، هاج���م نح���و 

30 مس���لحا رت���ال عس���كريا م���ن 
قوات حرس الح���دود، الجمعة، 
م���ا أس���فر ع���ن مقت���ل 6 جن���ود 
وإصاب���ة 14 آخري���ن. فيما قتل 
4 مهاجم���ون في تبادل إلطالق 

النار. 
إي���ران  أدان���ت  جهته���ا،  م���ن 
الهجوم، وتعه���دت بالتعاون مع 

باكستان لمعرفة الجناة.

وعادة، يعمل عدد من الجماعات المسلحة وكذلك مهربي  «
المخدرات في المنطقة الحدودية.

باكستان تحتج وتستدعي سفير إيران

دع���ا رئي���س ح���زب األمة في العراق، مثال اآللوس���ي، الرئاس���ات الثالث لطرد الس���فير اإليراني لدى بغداد، إيرج مس���جدي، بعد انس���حابه أثن���اء وقفة صمت تكريمًا لقتل���ى القوات األمنية 
العراقية. وقال اآللوس���ي في رس���الة وجهها إلى رؤس���اء الجمهورية والبرلمان والوزراء، إن الس���فير اإليراني القيادي المعروف في الحرس الثوري استخف وتهجم بشكل ال أخالقي وغير 

دبلوماسي برفضه احترام شهداء العراق، وأكد اآللوسي أن التصرف يمثل موقفًا بحق العراق وشعبه.

وانس���حب الس���فير اإليراني في بغداد، إيرج 
مس���جدي، م���ن احتفالي���ة بص���ورة مفاجئ���ة، 
نظمه���ا تحال���ف “البن���اء”، الذي يض���م تحالف 
“الفتح” التابع لميليش���يات الحش���د الش���عبي، 
وائتالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء 
األس���بق، ن���وري المالك���ي، وجزء م���ن المحور 
الوطن���ي” الس���بت، بمناس���بة الذك���رى األول���ى 

للنصر على “داعش”.
وأظه���ر مقط���ع فيديو م���ن االحتفالي���ة، التي 
صال���ح،  بره���م  العراق���ي،  الرئي���س  حضره���ا 
ورئي���س تحال���ف “الفت���ح”، ه���ادي العام���ري، 
االحتفالي���ة  يغ���ادر  وه���و  اإليران���ي  الس���فير 
مباش���رة بعد طلب مقدم الحفل من الحضور 
“ش���هداء  وصفه���م  بم���ن  احتف���اء  يقف���وا  أن 
الع���راق”، ف���ي إش���ارة إل���ى م���ن س���قطوا ف���ي 

المع���ارك ض���د “داع���ش” م���ن الق���وى األمني���ة 
والحشد.

وبحس���ب مصدر مطل���ع ل���� “العربية.نت”، فإن 
الس���فير اإليران���ي ت���رك قاع���ة االحتفالية ولم 

يرجع؛ ألسباب مجهولة.
وأب���دى عدد م���ن السياس���يين امتعاضهم من 
تصرف الس���فير اإليراني، واعتبروه مرفوضًا 
ومؤش���را على عدم احت���رام دماء من ضحى 
بدم���ه م���ن أج���ل الع���راق، خصوصا أن���ه صدر 
م���ن ش���خصية دبلوماس���ية تمثل دول���ة جارة 

للعراق.
يش���ار إل���ى أن االحتفالي���ة ه���ي األول���ى، بع���د 
إعالن الحكومة العراقية النصر على “داعش” 
واالنته���اء م���ن العملي���ات العس���كرية منذ 10 
جمي���ع  فيه���ا  ش���ارك  الت���ي   ،2017 ديس���مبر 

القطع���ات العس���كرية العراقي���ة م���ن الجي���ش 
والشرطة، بدعم التحالف الدولي.

وكانت إيران بس���طت نفوذها في العراق عن 
طري���ق دع���م الميليش���يات المس���لحة التابعة 

له���ا بحجة المع���ارك ضد “داعش”، كما ش���ارك 
أفراد من فيلق القدس التابع للحرس الثوري 

اإليراني، وقتل العديد منهم خالل المعارك.

السفير االيراني انسحب من حفل اقيم بمناسبة الذكرى األولى للنصر على داعش

ب���ع���د ان���س���ح���اب���ه م�����ن اح���ت���ف���ال���ي���ة ال���ن���ص���ر ع���ل���ى “داع��������ش”
مطـالبـات بـطـرد سفيـر إيـران فـي الـعـراق

اللواء قدرة الله منصوري
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ب���ات فريق���ا النجمة واالتحاد عل���ى أعتاب التأهل إلى الدوري السداس���ي لدوري 
زين الدرجة األولى لكرة السلة في الموسم الرياضي الحالي. الرهيب النجماوي 
وبنفس���ج االتح���اد اقترب���ا كثيرا من تحقي���ق األمنيات عبر الوص���ول إلى الدوري 
السداس���ي، بعد أن أخفقا في بلوغ الهدف المنش���ود في المواسم الماضية، رغم 
القتالية الكبيرة التي أظهرها كل فريق آنذاك، غير أن جزئيات بسيطة أّدت إلى 

تأجيل تحقق تلك األهداف إلى الموسم الجاري.

النجمة واالتحاد يس���تحقان بكل تأكيد 
إكم���ال نصاب الفرق الس���ت ف���ي الدور 
السداس���ي، نظي���ر األداء الفن���ي الجي���د 
والنتائ���ج اإليجابي���ة الت���ي حققه���ا كل 
منهم���ا ف���ي المرحل���ة الماضي���ة من عمر 

الدور التمهيدي.
ويلعب الدور التمهي���دي بنظام الدوري 
من دور واحد يش���ارك في���ه كل األندية 
المنضوي���ة تح���ت مظل���ة اتحاد الس���لة 
وعددها 13 ناديا، إضافة إلى المنتخب 
الوطن���ي للش���باب، فيم���ا يتأهل الس���تة 
األوائل من الدوري إلى الدور السداسي 
والذي س���ينطلق يوم 8 يناير وسيلعب 

بنظام الدوري من دور واحد أيضا.

الطريق األسرع

النجمة يمتلك الطريق األسرع واألقرب 
نحو حج���ز المقعد الخامس على قائمة 
الترتي���ب، إث���ر فوزي���ه الثميني���ن عل���ى 
حساب المنافس���ين المباشرين االتحاد 

والحالة.
ف���ي  مواجه���ات   4 الفري���ق  وتنتظ���ر 
المرحل���ة المقبلة أصعبها س���تكون أمام 
أن  يتوق���ع  فيم���ا  النوي���درات وس���ترة، 
تكون مواجهتا البحرين وسماهيج في 

متناول الرهيب النجماوي.
النجم���ة ف���از أيًضا على مدينة عيس���ى، 
4 مواجه���ات أم���ام ف���رق  فيم���ا خس���ر 
األهل���ي  المح���رق،  المنام���ة،  المقدم���ة 

والرفاع.

الحظوظ األوفر

االتح���اد هو المرش���ح األكب���ر وصاحب 
الحظوظ األوفر لنيل المقعد الس���ادس 

في قطار الدور السداسي.
االتحاد فاز على أغلب المنافسين وفي 
مقدمته���م الحال���ة وس���ترة، وف���از أيضا 

على النويدرات وس���ماهيج، فيما خسر 
أمام األهلي، المحرق والنجمة.

وتبق���ت 4 مواجه���ات للبنفس���ج اثنتان 
منه���ا محفوف���ة بالمخاط���ر أم���ام حامل 
اللق���ب المنامة والرفاع، فيم���ا اللقاءان 
اآلخران يعتبران سهلين أمام البحرين 

ومدينة عيسى.
البحري���ن  لق���اءي  ف���ي  وح���ده  الف���وز 
البنفس���ج  تأه���ل  س���يكفالن  والمدين���ة 
لل���دور المقب���ل بغ���ض النظر ع���ن نتائج 
الحال���ة الذي يترقب كل تعثر لمنافس���ه 

األقرب.

بصيص األمل

برتقالي الحالة ال���ذي تعقدت آماله في 
بلوغ الدوري السداس���ي عقب خسارته 
األخي���رة أم���ام النجم���ة، إال أن���ه ما زال 

يتمسك بأنصاف الفرص.
الحال���ة خس���ر أه���م مواجهتي���ن ل���ه في 
س���باق المنافسة أمام االتحاد والنجمة، 
وهما اللتان كلفتا الفريق الثمن الباهظ.
 3 ف���ي  البرتقال���ي  ف���از  المقاب���ل،  ف���ي 
مواجه���ات عل���ى النويدرات، س���ماهيج 
والبحري���ن، غي���ر أن تل���ك االنتص���ارات 
ل���م تكن كافي���ة أمام خس���ارتي النجمة 

واالتحاد.
أم���ام  مواجه���ات   4 للفري���ق  وتبق���ت 
األهلي، سترة، المنامة ومدينة عيسى، 
إذ ف���ي ح���ال رغب الفريق ف���ي التأهل، 
فيتعي���ن علي���ه الفوز ف���ي 3 لقاءات مع 

خسارة االتحاد 3 مواجهات.

الصدارة حمراء

وع���زز المحرق صدارت���ه لترتيب أندية 
دوري زين، إثر فوزه السهل في الجولة 
الماضي���ة عل���ى حس���اب س���ترة، رافًع���ا 
رصي���ده إل���ى 16 نقط���ة بس���جل نظيف 

وب�8 انتصارات دون خسارة.
المحرق يبتعد بفارق 3 نقاط عن أقرب 
المنافس���ين وهم���ا الرف���اع واألهلي، وب� 
4 نق���اط ع���ن منافس���ه عل���ى الص���دارة 
المنام���ة الذي يحتل المركز الرابع حالًيا 

برصيد 12 نقطة.

بص���دارة  المح���رق مرش���ح لالحتف���اظ 
الترتي���ب حت���ى الجول���ة الثالث���ة عش���ر 
واألخي���رة م���ن عم���ر ال���دور التمهي���دي، 
وبغض النظر عن النتيجة التي ستسفر 
عنه���ا مواجهت���ه بالمنام���ة ف���ي الجول���ة 

الحادية عشر.

النجمة يخطو بثبات نحو السداسي

األخ��ي��رة ال��ج��ول��ة  ح��ت��ى  ح��م��راء  ال��س��ل��ة  دوري  ص����دارة 

النجمة واالتحاد على أعتاب السداسي
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يواص���ل منتخبن���ا الوطن���ي األول لك���رة الق���دم تحضيرات���ه اإلعدادية ضم���ن المرحلة 
األخيرة قبل المشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستحتضنها دولة اإلمارات العربية 

المتحدة خالل الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير المقبلين.

ويس���تعد المنتخب لخ���وض أولى ودياته 
خ���الل ه���ذا الش���هر قب���ل المش���اركة ف���ي 
منتخ���ب  سيس���تضيف  إذ  آس���يا،  كأس 
ديس���مبر   20 ي���وم  ودي���ا  طاجيكس���تان 

الجاري.
ويع���اود المنتخب تدريبات���ه اليومية على 
فترتين صباحية ومسائية، بعد أن اكتفى 
بم���ران صباحي أمس، حي���ث منح الجهاز 
الفن���ي بقيادة المدرب التش���يكي س���كوب 
راح���ة لالعبي���ن خ���الل الفت���رة المس���ائية، 
لفت���ح الفرص���ة لالعبين لالحتف���ال بالعيد 
الوطن���ي المجي���د وعي���د جل���وس جالل���ة 

الملك.

ويش���ارك ف���ي التدريب���ات 25 العب���ا م���ن 
أص���ل 29 موجودين ف���ي القائمة بعد ضم 
الح���ارس علي عيس���ى حديث���ا، إذ يقتصر 
الغي���اب حالي���ا على الالعبي���ن المحترفين 
في الخ���ارج: عبدهللا يوس���ف )بوهيميانز 
براغ التشيكي( وسيد ضياء سعيد وسيد 

مهدي باقر )النصر الكويتي(.
وم���ن المؤم���ل أن ينض���م عبدهللا يوس���ف 
إل���ى صف���وف “األحم���ر”، خصوص���ا بعدما 
أنه���ى مش���اركته مع فري���ق بوهيميانز في 
الدوري التشيكي يوم أمس األول السبت 
15 ديس���مبر الجاري، إذ سيتوقف الدوري 
التش���يكي الممت���از خ���الل الفت���رة المقبلة، 

على أن يس���تأنف في األسبوع الثاني من 
شهر فبراير المقبل.

إلى ذلك، س���يقود الحكم الكويتي الدولي 
عم���ار إبراهي���م أش���كناني مب���اراة األحم���ر 
الودية مع طاجيكستان، على أن يساعده 
حكام بحرينيون، في حين وصل منتخب 
طاجيكستان، استعدادا للمباراة المرتقبة.

يش���ار إل���ى أن المنتخب س���يخوض أيضا 
مناورة ودية ي���وم 27 الجاري أمام لبنان، 
ومباراة ودية دولية أمام كوريا الش���مالية 
يوم 29، وه���ي األخيرة قبل المغادرة إلى 

اإلمارات لالستحقاق اآلسيوي.
يذك���ر أن قائم���ة المنتخ���ب األول ل���كأس 
آس���يا س���تضم 23 العب���ا بحس���ب اللوائح 

المتبعة في البطولة.

وتضم قائمة المنتخب حاليا 29 العبا هم: 
مهدي حميدان وجاس���م الشيخ )األهلي(، 
علي عيسى )الشباب(، أحمد ميرزا وأحمد 
بوغمار )الحد(، كميل األس���ود، عبدالكريم 
ف���ردان، محم���د مرهون، علي حرم، س���يد 
ومه���دي  شمس���ان  حم���د  عيس���ى،  رض���ا 
الحس���يني  س���امي  )الرف���اع(،  عبدالجب���ار 
ومحمد دعيج )الرفاع الش���رقي(، يوس���ف 
حبيب )المالكية(، سيد شبر علوي، إبراهيم 
أحم���د حبي���ب، علي م���دن وأحمد عبدهللا 
)النجمة(، محمد الرميحي وأشرف وحيد 
)المنامة(، جمال راش���د، عبدالوهاب علي، 
أحمد جمعة ووليد الحيام )المحرق(، سيد 
ضياء س���عيد وس���يد مه���دي باق���ر )النصر 
الكويت���ي(، عب���دهللا يوس���ف )بوهيميان���ز 
براغ التش���يكي(، محمد الحردان )اف سي 

سفانتول المالدوفي(.

صـافـرة كويتيـة لوديـة األحمـر وطاجيكستـان

من تدريبات المنتخب )تصوير: سيد علي الموسوي(

نادي البحرين لهوكي الجليد

يغ���ادر صباح اليوم اإلثني���ن فريق نادي البحرين لهوكي الجليد للمش���اركة 
ف���ي بطول���ة األندية الخليجي���ة للمحترفين التي تس���تضيفها دولة الكويت 
الش���قيقة، م���ن الفت���رة 18 ولغاي���ة 22 ديس���مبر الج���اري، بمش���اركة 5 فرق 
خليجي���ة، هي: دولة الكوي���ت ودولة اإلمارات العربي���ة المتحدة والمملكة 

العربية السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب مملكة البحرين.

وعل���ى الرغم من تواض���ع اإلمكانات 
والظ���روف الت���ي يم���ر به���ا الالعبون 
عل���ى  البحرين���ي  الفري���ق  يطم���ح 
الحص���ول عل���ى مراك���ز متقدمة في 
البطولة رافعين راية مملكة البحرين 
الرائ���دة ف���ي المج���ال الرياضي وما 
وصل���ت إلي���ه م���ن إنج���ازات خ���الل 
السنوات السابقة سائلين المولى عز 

وجل أن يوفقهم لتشريف المملكة.
وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

نادي البحرين لهوكي بجزيل الشكر 
والتقدير إلى نادي األلعاب الشتوية 
الكويتي على االس���تضافة وحرصها 
على مش���اركة الفريق البحريني في 
واهتمامه���م  ومتابعته���م  البطول���ة 
المتواص���ل، وإل���ى كل م���ن ق���دم لنا 
المساندة والدعم واالهتمام لتطوير 
بمملك���ة  الجلي���د  هوك���ي  رياض���ة 
البحري���ن الحبيب���ة، متمني���ن لجميع 

الفرق المشاركة التقدم والنجاح.

“هوكي الجليد” يشارك في الخليجية

وتكشفت مالمح فرق الدور الفضي التي لم تحظى بفرصة التأهل  «
إلى الدوري السداسي، بشكل كبير مع انتهاء الجولة الثامنة من الدور 
التمهيدي. وتلعب مسابقة الدوري الفضي والتي ستقام للفرق التي 

لم تتأهل للدور السداسي، إضافة إلى الفريقين الخاسرين من ملحق 
المربع الذهبي. فرق سماهيج، مدينة عيسى، سترة، النويدرات والبحرين 

ضمنت مقاعدها في هذه المرحلة، فيما فريق الحالة ال زال متمسكا 
ببصيص األمل.

مالمح الدوري الفضي

الرفاع - اتحاد الطاولة

تنطلق اليوم االثنين منافس���ات بطولة العيد الوطني المفتوحة لكرة الطاولة التي تأتي تزامنًا مع احتفاالت مملكة البحرين 
بالعي���د الوطن���ي المجي���د وعيد جل���وس جاللة المل���ك وتولي جاللت���ه مقاليد الحكم وذلك تح���ت رعاية رئيس���ة مجلس إدارة 

االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة على صالة االتحاد بالرفاع.
بإقام���ة  البطول���ة  منافس���ات  وس���تبدأ 
ف���ردي األش���بال والناش���ئين ف���ي األدوار 
التمهيدي���ة وذلك عند الس���اعة التاس���عة 
والنصف من صباح الي���وم االثنين، فيما 
ستبدأ منافسات فردي الشباب والعموم 

عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا.
وستشهد صالة االتحاد يوم غد الثالثاء 
إقام���ة دور ال 16 لألش���بال والناش���ئين 
والعم���وم والش���باب إضاف���ة إل���ى نص���ف 
منافس���ات  وانط���الق  الش���باب  نهائ���ي 

بطولة الفتيات.
منافس���ات  س���تقام  األربع���اء  ي���وم  أم���ا 
نصف نهائي األش���بال والناشئين إضافة 
إل���ى نهائ���ي الش���باب واألش���بال وبطولة 

الفتيات.
باالتح���اد  الع���ام  الس���ر  أمي���ن  وأك���د 

البحرين���ي لكرة الطاول���ة إبراهيم محمد 
سيادي أن االتحاد أنهى كافة الترتيبات 

والتجهي���زات الخاصة بالبطولة وأوضح 
إخراجه���ا  عل���ى  حري���ص  االتح���اد  أن 
بأفض���ل ص���ورة تنظيمية خصوص���ًا أنها 
تتزام���ن مع احتف���االت مملك���ة البحرين 
بالعي���د الوطن���ي المجي���د وعي���د جلوس 
جالل���ة المل���ك، مبينًا أن الفت���رة الماضية 
ش���هدت عق���د سلس���لة م���ن االجتماعات 
الخاص���ة بالبطول���ة م���ن أج���ل إخراجه���ا 

بصورة تنظيمية مميزة.
وأش���ار إل���ى أن الفت���رة المقبلة ستش���هد 
تحدي���د موع���د نهائ���ي فئت���ي الناش���ئين 
والعموم حيث س���يوجه االتحاد الدعوة 
للعديد من المس���ؤولين لحضور النهائي، 
لكاف���ة  والنج���اح  التوفي���ق  كل  متمني���ًا 
ف���ي  المش���اركين  والالعب���ات  الالعبي���ن 

البطولة.

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

تقام عل��ى صالة االتح��اد برعاي��ة حياة بن��ت عبدالعزيز

بطـولــة العيــد الـوطنـي للطـاولـة

نادي البحرين للتنس

بمناس���بة العيد الوطني الس���ابع واألربعون لمملكة البحرين وذكرى مرور 19 عاما مضيئا على تولي صاحب الجاللة الملك مقاليد 
الحكم في البالد، يقيم نادي البحرين للتنس اليوم العديد من الفعاليات، تبدأ في الساعة الثامنة صباحا بماراثون للمشي يشارك 
في���ه رئي���س وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء النادي، ويعقبه زيارة لطري���ق اللؤلؤ بالمحرق الذي يعد ثاني معلم من معالم مملكة 
البحرين التراثية التي تدرج على قائمة التراث العالمي لليونيس���كو، وعقب المش���ي س���يتم دعوة المش���اركين إلى حفل فطور في 

نفس المكان يتضمن المأكوالت البحرينية األصيلة.

تق���ام  عص���را  الرابع���ة  الس���اعة  وف���ي 
بطولة مراك���وم الخليج لزوجي التنس 
بمش���اركة أكث���ر م���ن 40 العب���ا والعب���ة 
م���ن أعضاء الن���ادي وضيوفهم ونجوم 
التن���س البحرينيي���ن، وس���يكون عل���ى 
رأس المش���اركين رئيس نادي البحرين 
للتن���س خمي���س محمد المقلة وس���فير 
ل���دى  األمريكي���ة  المتح���دة  الوالي���ات 
مملك���ة البحري���ن جاس���تين س���يبيريل 
والممث���ل  المتح���دة  األم���م  ومنس���ق 
المتح���دة  األم���م  لبرنام���ج  المقي���م 
اإلنمائ���ي ل���دى مملك���ة البحري���ن أمين 
الس���وري  الع���ام  والقنص���ل  الش���رقاوي 

ل���دى مملك���ة البحري���ن العب���اس حيدر، 
الس���اعة  ف���ي  المباري���ات  وتختت���م 
السادس���ة والنصف مس���اء حي���ث يتم 
الجمي���ع  يدع���ا  ث���م  الفائزي���ن،  تكري���م 
لحفل عشاء بالنادي، ودعا رئيس نادي 
البحري���ن للتن���س خميس المقل���ة كافة 
أعض���اء الن���ادي وضيوفه���م للمش���اركة 
في مسابقة المشي وفي بطولة التنس 
والتعبير عن فرحتهم بهذه المناس���بات 

الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا.
الخلي���ج  مارك���وم  مجموع���ة  وترع���ى 
كافة احتفاالت ن���ادي البحرين للتنس 

خميس المقلةبالعيد الوطني سنويا.

الي��وم ماراث��ون للمش��ي وبطول��ة مارك��وم الخلي��ج

نادي التنس يحتفل بالعيد الوطني

أحمد مهدي

سبورت

محمد الدرازي

معس���كر  البحري���ن  مملك���ة  تحتض���ن 
المنتخ���ب اللبنان���ي لكرة الق���دم، ضمن 
تحضي���رات لبن���ان لبطولة كأس آس���يا، 
الت���ي تنطلق مطل���ع الش���هر المقبل في 

اإلمارات.
ووصل���ت بعث���ة منتخ���ب لبنان مس���اء 
أمس األحد، إلى أرض مملكة البحرين 
لخوض معس���كرها التدريبي الخارجي 
الذي سيستمر حتى 28 الشهر الجاري.
وس���يخوض المنتخب اللبناني، مباراة 
ودي���ة م���ع البحرين يوم 27 من الش���هر 
الجاري، قبل أي���ام من انطالق البطولة 
الت���ي يلع���ب فيه���ا الفري���ق بالمجموعة 
الخامسة مع السعودية، وقطر، وكوريا 

الشمالية.

البحرين تحتضن 
معسكر لبنان

فريق نادي البحرين لهوكي الجليد

المنتخب 
يعاود تدريباته 

على فترتين 
ووصول 

المنافس



أك���د رئي���س اتحاد ك���رة القدم في بوتان داش���و أوجين تسيتش���وب، أنه يس���اند رئيس 
االتحاد اآلس���يوي للعبة الش���يخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة،، في االنتخابات المقررة 

في السادس من أبريل 2019، بالعاصمة الماليزية كوااللمبور.

وأوض����ح تسيتش����وب ف����ي تصريحات 
إعالمي����ة، عق����ب مش����اركته ف����ي القمة 
للعب����ة  الدول����ي  لالتح����اد  التنفيذي����ة 
)الفيف����ا(، الت����ي اختتم����ت بالدوحة، أن 
“العمل الذي قام به الش����يخ سلمان في 
س����بيل الوح����دة والتضام����ن اآلس����يوي 
كان اس����تثنائيا وه����و م����ا افتقدناه منذ 

سنوات طويلة”.
وأردف “لذل����ك أمن����ح صوت����ي للش����يخ 

سلمان رئيسا لالتحاد اآلسيوي”.
من جانبه، أكد دستا نبك، نائب رئيس 
اتح����اد قيرغيزس����تان، أن اتح����اد بالده 

يدعم االستقرار اآلسيوي.
وأض����اف “نع����م جميعن����ا ف����ي االتح����اد 
اآلس����يوي كفري����ق واحد، واالس����تقرار 
مه����م مع الش����يخ س����لمان ليك����ون على 

هرم االتحاد اآلسيوي”.
من جانب����ه، أكد محمد ف����ادي الدباس، 

رئي����س االتحاد الس����وري، أنه س����تكون 
هن����اك منافس����ة قوي����ة ف����ي انتخاب����ات 
أن  إل����ى  مش����يرا  اآلس����يوي،  االتح����اد 
الش����يخ س����لمان األوف����ر حظ����ا، متمني����ا 

التوفيق للجميع.
الياب����ان  اتح����ادات  رؤس����اء  وكان 
والفلبين وفلس����طين والهن����د والعراق، 
أعلنوا رس����ميا، دعمهم للش����يخ سلمان 
االتح����اد  رئاس����ة  ف����ي  ثالث����ة  لوالي����ة 
اآلسيوي للفترة من عام 2019 وحتى 

.2022

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم، خالل  «
اجتماع الجمعية العمومية الثامن 

والعشرين لالتحاد اآلسيوي الذي أقيم 
في كوااللمبور نهاية أكتوبر الماضي، 

تلقيه 40 رسالة دعم من االتحادات 
الوطنية اآلسيوية إلعادة انتخابه 

رئيسا لوالية ثالثة.

رئ���ي���س االت����ح����اد ال�����س�����وري: ح���ظ���وظ ال���م���رش���ح ال��ب��ح��ري��ن��ي ه����ي األوف�����ر

تواصل دعم سلمان بن إبراهيم في انتخابات اآلسيوي

رئيس االتحاد اآلسيوي مع رئيس اتحاد بوتان في زيارته األخيرة الشيخ سلمان بن إبراهيم مع رئيس االتحاد السوري

اتحاد التنس يستعد للموسم الجديد
وض����ع ال���م���رئ���ي���ات ودع�����ا ال���ج���ه���ات ال���راغ���ب���ة إل����ى ال��ت��س��ج��ي��ل

ف���ي إط���ار اإلعداد والتحضير للموس���م المقبل، ش���كل االتحاد البحريني للتنس اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العام 2019 برئاس���ة عدن���ان عبداللطيف كمال عضو مجلس إدارة 
االتحاد وخالد ناس عضو مجلس إدارة نادي البحرين للتنس، وجوزيف ممثال عن أكاديمية جيس���س للتنس بالرفاع فيوز، والمدرب حمد جاس���م الفردان اجتمعت اللجنة مس���اء 
األربع���اء الماض���ي وب���دأت ف���ي إعداد الالئح���ة وإجراءات التعديالت الالزم���ة عليها، وتم اس���تعراض قائمة الالعبين الذين ش���اركوا في البطولة العام الماض���ي بهدف وضع آلية 

تصنيفهم حسب المستويات.

وق����د ق����ررت اللجن����ة ف����ي اجتماعه����ا 
األول أن يستمر تسجيل الفرق حتى 
تاري����خ 21 ديس����مبر 2018، ولن تقبل 
أي استمارة دون رسم االشتراك البالغ 
100 دين����ار ل����كل فري����ق، وأن أقص����ى 
ع����دد العبين يس����جل في االس����تمارة 
العبي����ن،   8 ع����دد  وأق����ل  العب����ا   12
وسوف ترس����ل االس����تمارات مباشرة 
إل����ى الفرق الراغبة في التس����جيل، أو 
من خالل الموقع األلكتروني لالتحاد 
btf@bahraintennisfederation.

com وكذلك االنس����تغرام أو االتصال 

بالم����درب حم����د الف����ردان عل����ى الرقم 
عل����ى  كم����ال  أو عدن����ان   ،39664074
عل����ى  للحص����ول   39452623 الرق����م: 
مزيد من المعلومات، كما رأت اللجنة 
أن تك����ون المباري����ات يوم����ي الجمع����ة 
والس����بت م����ن كل أس����بوع ول����ن يقبل 
أي عذرلتأجي����ل المباري����ات، وترس����ل 
االس����تمارة  عل����ى  المس����جلة  النتائ����ج 
المخصص����ة لذل����ك ف����ي موع����د غايته 
يوم األحد التالي للمباريات، وس����وف 
تلغى نتيجة أي لقاء غير مسجل على 
االس����تمارة بصورة كامل����ة وواضحة، 

باألندي����ة  المنظم����ة  اللجن����ة  وتهي����ب 
والمؤسسات س����رعة التسجيل حيث 
الف����رق  لرؤس����اء  اجتم����اع  س����يعقد 
بتاريخ 3 يناي����ر 2019م، وتقام قرعة 
المباري����ات وإعداد الج����داول بتاريخ 
5 يناي����ر، على أن يبدأ الدوري رس����ميا 

بتاريخ 11 يناير 2018م.

وجدير بالذكر أن فريق نادي البحرين  «

للتنس قد حقق المركز األول وكأس 

البطولة للموسم 2018م وتاله فريق 

عدنان كمالوزارة الداخلية في المركز الثاني.

مدينة عيسى - اتحاد التنس
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هن���أ رئي���س االتح���اد البحرين���ي للس���يارات الش���يخ عبدهللا ب���ن عيس���ى آل خليفة، 
ول���ي العه���د نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة صاحب الس���مو الملكي األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود 
بمناس���بة النج���اح الكبير الذي حققته الش���قيقة الكبرى لدى تنظيمه���ا بطولة العالم 
لس���باقات ال)فورموال-E( في افتتاحية الموس���م الخامس م���ن الفورموال E والتي 

تقام للمرة األولى في الشرق األوسط على حلبة الدرعية بالرياض.

الس���عودي  االتح���اد  بجه���ود  أثن���ى  كم���ا 
للسيارات والدراجات النارية بقيادة أخيه 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خالد بن 
س���لطان الفيصل وما قام���وا به من جهود 
جبارة في تنظيم هذا الس���باق، وبلغ عدد 
أف���راد وف���د االتحاد البحريني للس���يارات 

130 من مختلف الفرق المنظمة.
واك���د عل���ى ان ه���ذا االنجاز الذي س���جله 
الي���وم ابن���اء البحري���ن ف���ي ه���ذا المحفل 
العالم���ي هو ثمرة للدع���م المتواصل الذي 

يتلق���اه قطاع الش���باب والرياضة من لدن 
ال���ى  ويض���اف  المل���ك  الجالل���ة  صاح���ب 
الت���ي  المتواصل���ة  النجاح���ات  س���جالت 
تش���هدها رياض���ة الس���يارات ف���ي مملك���ة 
البحرين بما تهيئ لهذه الرياضة من سبل 
احتض���ان الكف���اءات والقدرات الش���بابية 
البحريني���ة الت���ي اصبح���ت الي���وم محط 
انظ���ار العال���م بم���ا تحقق���ه م���ن نجاح���ات 
متتالية في ادارة الس���باقات في المملكة 

وخارجها.

ونوه رئيس االتحاد البحريني للس���يارات 
ول���ي  الملك���ي  الس���مو  بمتابع���ة صاح���ب 
العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء لمش���اركة الوفد 
البحرين���ي مش���يدًا ب���دور س���موه الكبي���ر 
اليم���ان  الش���باب  وتش���جيع  دف���ع  ف���ي 
س���موه المطل���ق بطاقاته���م وقدراتهم في 
اخ���ذ زم���ام المب���ادرة ف���ي ادارة وتنظي���م 
والعالمي���ة  الدولي���ة  الس���باقات  مختل���ف 
وس���باقات الس���يارات المختلف���ة وه���و ما 
تجلى واضحًا في ثقة االتحاد الس���عودي 

للس���يارات والدراج���ات الناري���ة باعتم���اد 
الك���وادر البحرينية بالمس���اهمة في ادارة 
وتنظيم واحدا من الس���باقات المهمة في 

.E سلسلة سباقات الفورموال
واش���اد الش���يخ عب���دهللا ب���ن عيس���ى آل 
ف���ي  البحرين���ي  الوف���د  بتفان���ي  خليف���ة 

تحقي���ق أعلى درجات النجاح في س���باق 
الفورم���وال إي م���ع اخوانهم الس���عوديين، 
واك���د ب���ان م���ا انج���زوه يع���زز من س���معة 
المملك���ة عل���ى صعي���د رياضة الس���يارات 
وم���ا تمتلكه م���ن امكانات كبي���رة متمثلة 
اك���دت  الت���ي  الدولي���ة  البحري���ن  بحلب���ة 

دوره���ا الفاعل في احتض���ان هذه النخبة 
ورف���ع  البحري���ن  ش���باب  م���ن  المتمي���زة 
وعي الش���باب بنظم س���باقات الس���يارات 
واتاح���ة الفرص���ة امامهم نح���و االنخراط 
ف���ي مختل���ف النواح���ي الفني���ة واالدارية 

المتصلة بسباقات السيارات.

الصخير االتحاد البحريني للسيارات

E عبداهلل بن عيسى يشيد بنجاح سباق الفورموال

وفد اتحاد السيارات محتفاًل بنجاح سباق الفورموال إي بالسعوديةالشيخ عبدالله بن عيسى

رف���ع رئي���س االتحاد البحريني لرفع األثقال س���لطان الغانم باس���مه ونيابة ع���ن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة منتس���بي االتحاد، 
خال���ص التهان���ي والتبري���كات إلى مق���ام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة، ورئيس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، والذكرى 19 لتسلم حضرة 

صاحب الجاللة الملك مقاليد الحكم. 

لرف���ع  البحرين���ي  وأك���د رئي���س االتح���اد 
االثق���ال س���لطان الغان���م أن ه���ذه األعياد 
الوطني���ة العزي���زة مناس���بة طيب���ة لتأكيد 
العه���د وال���والء واالعتزاز والفخ���ر بقيادة 

عاهل البالد، والتي تحقق آمال وتطلعات 
المش���رق،  ومس���تقبله  البحري���ن  ش���عب 
انطالق���ا م���ن ح���رص جاللت���ه والحكومة 
عل���ى تحقيق حياة كريم���ة ألبناء الوطن، 

ذات���ه تس���جيل نجاح���ات  الوق���ت  وف���ي 
اإلقليم���ي  الصعيدي���ن  عل���ى  وإنج���ازات 
البحري���ن  مكان���ة  م���ن  تع���زز  والدول���ي، 
وس���معتها الطيب���ة، وأن ش���عب البحري���ن 

عل���ى ثق���ة تامة ب���أن كل م���ا تس���عى إليه 
القي���ادة إنما يص���ب في مصلح���ة الوطن 

والمواطنين.
وأش���اد الغانم باإلنجازات الرياضية التي 
حققتها المنتخبات واألندية الوطنية في 
ع���ام الذهب الذي أعلن عنه ممثل العاهل 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة، وق���د أوف���ى 
سموه بوعده لجاللة الملك بما تحقق من 

حصد عدد الكبير من الميداليات الذهبية 
في العديد من المحافل الرياضية، حيث 
تمك���ن اتح���اد رفع األثقال في مش���اركاته 
الخارجية من تحقيق 58 ميدالية ذهبية 
و54 فضي���ة و23 برونزي���ة بمجموع 135 
ميدالي���ة ملون���ة، وس���يواصل اتح���اد رفع 
األثقال عطاءه ومشواره وتحقيق المزيد 
م���ن االنج���ازات والمكتس���بات ومواصلة 
تحقيق الرؤى الملكي���ة على أرض الواقع 
الري���ادة  ف���ي  الحبيب���ة  مملكتن���ا  وجع���ل 
والطليع���ة دائم���ًا وقال الغان���م أن االتحاد 

البحريني لرفع األثقال إنما يسعى جاهدًا 
لتحقي���ق رؤى وتطلع���ات المل���ك وس���مو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

الغـانـم يهنــئ بالعيــد الوطنــي المجيــد

سلطان الغانم

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

نادي الحد

مجل���س  وأعض���اء  رئي���س  رف���ع 
الرياض���ي  الح���د  ن���ادي  إدارة 
وجمي���ع منتس���بيه، بأس���مى آيات 
التهان���ي والتبري���كات إل���ى مق���ام 
الجالل���ة  صاح���ب  الب���الد  عاه���ل 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  وإل���ى 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 
ول���ي  وإل���ى  خليف���ة،  آل  س���لمان 
العه���د األمين نائ���ب القائد األعلى 
مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، 
الوف���ي،  البحري���ن  ش���عب  وإل���ى 
بمناس���بة احتفال مملكة البحرين 
بأعياده���ا الوطنية ف���ي يومي 16 
- 17 ديس���مبر، إحياء لذكرى قيام 
الدول���ة البحريني���ة الحديث���ة ف���ي 
عهد المؤس���س أحمد الفاتح دولة 
عربية مسلمة عام 1783 ميالدية 

والذكرى 47 النضمامها في األمم 
المتح���دة كدولة كامل���ة العضوية‘ 
صاح���ب  لتس���لم   19 والذك���رى 

الجاللة الملك لمقاليد الحكم.
وأكد رئيس ن���ادي الحد الرياضي 
المس���لم أن ه���ذه األعي���اد  أحم���د 
الوطنية العزيزة على قلوبنا تأتي 
لتؤك���د عم���ق ال���والء والتضحي���ة 
األرض  له���ذه  والفخ���ر  والعه���د 
عاه���ل  قي���ادة  تح���ت  المعط���اه 
الب���الد راع���ي نهضتن���ا الحديث���ة، 
أت���ت  األعي���اد  ه���ذه  أن  وأض���اف 
بع���د النج���اح الباهر الت���ي حققته 
والبلدي���ة  النيابي���ة  االنتخاب���ات 
الكبي���ر  واالنج���از   ،2018 لع���ام 
ال���ذي تحق���ق بالمش���اركة بنس���بة 
%67 وهو أنج���از يفتخر به أبناء 
المملك���ة جميع���ًا يأت���ي تجس���يدًا 
للنه���ج الديمقراط���ي الذي انتهجه 

صاحب الجاللة الملك.

عمق الوالء والتضحية والعهد

الثناء على جهود 
محمد بن سلمان 
واإلشادة بفريق 

االتحاد
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قلب فريق جامعة البحرين تأخره الى فوز على فريق جامعة AMA بثالثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على 
ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم.

ويعتب���ر ه���ذا الف���وز الثاني عل���ى التوالي 
ال���ى  ليرف���ع رصي���ده  البحري���ن  لجامع���ة 
7 نق���اط م���ن فوزي���ن وتع���ادل ويحاف���ظ 
عل���ى موقعه ضم���ن فرق المنافس���ة على 
الصدارة فيما خسر جامعة AMA مباراته 
األولى في ال���دوري علما بان له مباراتين 
مؤجلتي���ن بس���بب االختب���ارات على رغم 
ظهور الفري���ق بصورة جيدة وضمه لعدد 

من العبي األندية المحلية.
وجاءت المباراة قوي���ة وواحدة من ابرز 
مباري���ات ال���دوري حت���ى االن خصوص���ا 
دقائقه���ا األخي���رة الت���ي ش���هدت لحظات 
من اإلثارة والتوتر تخللها هدفين قاتلين 
لجامع���ة البحري���ن وكذل���ك حالت���ي طرد 
لفري���ق AMA، وش���هدت المب���اراة تكافؤا 
وندي���ة نظ���را لتق���ارب مس���توى الفريقين 
وم���ا يضمانه من العبين جيدين وعناصر 
ش���ابة ومنضمين ألندية محلية خصوصا 
ف���ي صفوف���ه  لع���ب  ال���ذي   AMA فري���ق 
قائ���ده احمد ميرزا وعل���ي حبيب حاجي 
“ المنام���ة “ وعلي جم���ال “ المحرق “ فيما 
غاب عنه رضا س���يد عيسى الرتباطه مع 
المنتخب، فيما غاب عن جامعة البحرين 
مجموعة العبي���ه المرتبطين بالمنتخبات 
الوطنية ورغم ذل���ك ظهر الفريق بصورة 
جي���دة اثبت م���ن خاللها امتالك���ه قاعدة 

من الالعبين لسد أي نقص في صفوفه.
وكان���ت بداي���ة المب���اراة ش���هدت افضلية 
مس���يطرا  كان  ال���ذي   AMA لفري���ق 
اللع���ب  ورك���ز  الك���رة  عل���ى  ومس���تحوذا 
ف���ي نص���ف ملع���ب منافس���ه وق���ام بعدة 
ف���ي  نج���ح  حت���ى  مح���اوالت هجومي���ة 
المبادرة بالتس���جيل بهدف مهاجمه علي 

حس���ين ال���ذي تابع الركلة الح���رة المرتدة 
من حارس جامعة البحرين. في الدقيقة 
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وش���كل اله���دف صح���وة لفري���ق جامع���ة 
البحرين الذي نش���ط بعدها وقام بمبادلة 
فري���ق AMA المح���اوالت حت���ى ش���هدت 
الدقيقة 25 طرد العب AMA عبدهللا ال 
سعيد اثر أعاقته مهاجم جامعة البحرين 
نقط���ة  المب���اراة  بعده���ا  لتش���هد  المنف���رد 
تح���ول وتميل كفة اللع���ب لصالح جامعة 
البحري���ن والذي نجح ف���ي ادراك التعادل 
عب���ر ضربة جزاء س���جلها قائ���ده المتميز 

علي العنزي في الدقيقة 32.
وفي الش���وط الثاني واصل فريق جامعة 
لك���ن  الك���رة  عل���ى  س���يطرته  البحري���ن 
 AMA دون فعالي���ة هجومي���ة فيم���ا تأث���ر
تدريجيا بالنقص العددي، وبدأت المباراة 

تدخ���ل أج���واء التوت���ر فكث���رت األخطاء 
ولج���ا مدربي الفريقين إلج���راء تبديالت 
حت���ى خطف البديل محمد جميل الهدف 
الثاني لجامعة البحرين برأس���ية اثر ركلة 
ركني���ة ف���ي الدقيق���ة 88، لتش���هد بعده���ا 
المب���اراة أج���واء توت���ر ط���رد عل���ى اثرها 
العبين من فريق AMA هما علي منصور 
وحس���ين عم���ران وه���و ما مهد لتس���جيل 
اله���دف الثالث لجامع���ة البحرين بتوقيع 
المهاج���م فه���د عبدالفت���اح بع���د انف���راده 

بالمرمى في الوقت بدل الضائع.

أمين جعفر: فوزنا مستحق 

وطموحنا اللقب

اكد مساعد مدرب فريق جامعة البحرين 
أمي���ن جعفر اس���تحقاق فريقه للفوز على 
فري���ق AMA الن���ه كان الط���رف األفض���ل 

في اغلب فترات المباراة، مش���يرا الى ان 
هذا الفوز ع���زز من طموحات الفريق في 
المنافس���ة على نيل لقب الدوري الوطني 

للجامعات.
وق���ال أمي���ن جعف���ر “ ق���دم فريقن���ا أداءا 
العبي���ه  م���ن  ع���دد  غي���اب  رغ���م  جي���دا 
بالمنتخب���ات،  المرتبطي���ن  األساس���ين 
ولك���ن بقي���ة الالعبي���ن اثبت���وا جدارته���م 
ومس���تواهم وطبق���وا التعليم���ات بتركيز 
خصوص���ا ف���ي الش���وط الثان���ي وترجموا 

األفضلية الى فوز صريح بثالثية”.
وأش���اد جعف���ر باالهتم���ام والمتابعة الذي 
يحظ���ى ب���ه فري���ق جامع���ة البحري���ن من 
رئي���س  رأس���ها  وعل���ى  الجامع���ة  إدارة 
الجامعة وهو ما يمنح دافعا لجميع أفراد 

الفري���ق لبذل العط���اء المطلوب وتحقيق 
س���نواصل  ونح���ن  اإليجابي���ة  النتائ���ج 
مش���وارنا بنف���س القوة، كما نش���يد بفكرة 
س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة 
بتنظي���م الدوري الجامع���ي والذي يحمل 
الكثي���ر م���ن األه���داف والتطلع���ات الت���ي 
ف���ي  المس���اهمة  جميع���ا  علين���ا  يج���ب 

إنجاحها بما يحقق المصلحة العامة.

قائد AMA: القرارات 

التحكيمية سبب خسارتنا

أرج����ع قائد فريق AMA احمد ميرزا 
خس����ارة فريق����ه في مبارات����ه األولى 
في الدوري الجامع����ي الى القرارات 

التحكيمي����ة والت����ي كان له����ا تأثي����را 
على مجريات اللعب.

وق����ال مي����رزا “ اجته����د فريقنا خالل 
المب����اراة وقدمن����ا أداءا جي����دا وكان 
بإمكانن����ا تحقيق نتيج����ة أفضل لوال 
الق����رارات التحكيمي����ة التي اضاعت 
جهد فريقن����ا النها كان����ت مؤثرة من 
حيث طرد واحتساب هدفين األول 
والثالث اللذان لم يكونا صحيحين”.

وأضاف بانه رغم كل ذلك كانت  «
المباراة قوية بين الفريقين خصوصا 

انها األولى لفريقنا ومن الممكن ان 
نقدم األفضل في مبارياتنا المقبلة 
نبارك لفريق جامعة البحرين الفوز.

أمين جعفر أحمد ميرزا

ختام الجولة الثالثة للدوري الجامعي
م��ث��ي��رة ب���ث���اث���ي���ة   AMA ع���ل���ى  ي���ق���ل���ب���ه���ا  ال���ب���ح���ري���ن  ج���ام���ع���ة 

اللجنة اإلعالمية

أقيمت على مدار اليومين الماضيين الجمعة والس���بت مباريات الجولتين الخامس���ة والسادس���ة من مس���ابقة كرة السلة ضمن 
البرنامج الرياضي التنافسي للفتيات “رياضية”، ومن خالل منافسات الجولتين فقد واصلت فتيات الرفاع صدارتهن المطلقة 
للدوري وتربعهن على عرش جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بتحقيق 6 انتصارات من أصل مباريات بعالمة كاملة، وانفردت 
فتيات المنامة بوصافة الترتيب )المركز الثاني( بوصولهن إلى 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر فريق، وحلت 
فتيات فريق مدينة عيس���ى في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبقية الترتيب في الجدول أصبح بوجود المحرق في المركز 
الراب���ع )8 نق���اط(، ث���م الحالة في المرك���ز الخامس )7 نقاط(، وأخيرًا النجمة في المركز الس���ادس واألخير برصيد 6 نقاط من 6 

هزائم متوالية دون تحقيق أي انتصار.

فتي���ات الرف���اع تمك���ن م���ن حص���د نقاط 
مواجهتهم���ا م���ع النجم���ة والمح���رق في 
الجولتين الخامسة والسادسة، في حين 
فتي���ات المنام���ة تمك���ن م���ن الف���وز على 
فتيات مدينة عيس���ى ف���ي أبرز مباريات 
الجولة الخامسة وأكثرها تقارب وتكافؤ 
وانته���ى اللق���اء بنتيج���ة 54 مقاب���ل 49 
نقط���ة لصال���ح المنام���ة، وتألق���ت قائ���دة 
فري���ق المنام���ة مريم خالد في تس���جيل 

اللق���اء  ف���ي  النق���اط  م���ن  األكب���ر  الك���م 
باإلضاف���ة إلى س���ارة عبدالعزيز، وضمن 
الجولة السادس���ة حققت فتيات المنامة 
انتص���ارًا جدي���دًا عل���ى النجم���ة بنتيج���ة 

كبيرة 79 مقابل 19 نقطة.
وضمن الجولة السادسة تمسكت فتيات 
مدين���ة عيس���ى بحظوظ المنافس���ة على 
مرك���ز متقدم وعوض���ن خس���ارة الجولة 
الخامس���ة م���ن المنام���ة عب���ر الف���وز على 

نقط���ة،   20 مقاب���ل   90 بنتيج���ة  الحال���ة 
وتألقت العبة مدينة عيس���ى منى جهاد 
في اللقاء وس���جلت أكبر عدد من النقاط 

لفريقها في المباراة.
وعلى صعيد متصل بفرق النصف الثاني 
م���ن جدول الترتيب، فقد تمكنت فتيات 
فري���ق المح���رق م���ن تحقي���ق االنتص���ار 
الثان���ي لهن ف���ي ال���دوري بهزيم���ة فريق 
الحال���ة ضم���ن الجول���ة الخامس���ة، حيث 

 16 مقاب���ل   57 بنتيج���ة  اللق���اء  انته���ى 
نقط���ة، وقدم���ت العب���ات المح���رق أداء 
جي���دا ف���ي اللقاء في ظل تف���وق عناصر 

على فريق الحالة.
ه���ذا وس���وف تتواصل منافس���ات دوري 
بإقام���ة  الق���ادم  األس���بوع  الس���لة  ك���رة 

والثامن���ة،  الس���ابعة  الجول���ة  مواجه���ات 
وتتج���ه التوقع���ات نحو منافس���ة ثنائية 
عل���ى اللقب بين الرف���اع والمنامة، حيث 
تتطلع العبات الرفاع لحس���م مواجهتهن 
م���ع المنامة من أجل االبتع���اد بالصدارة، 
فيما فتيات المنام���ة يدركن بأن تحقيق 
اللق���ب يتطلب اإلطاحة بفتي���ات الرفاع 
م���ن أجل مس���اواتهن ف���ي ع���دد النقاط، 
عيس���ى  مدين���ة  فتي���ات  وستس���عى 
لمواصلة حصد النقاط بأمل اللحاق بكل 

من الرفاع والمنامة.

اللجنة اإلعالمية

الرفاع ينفرد بصدارة السلة في “رياضية”

جانب من المنافسات

جانب من اللقاء
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الخيـــاط يهنـــئ بالعيـــد الــوطنـــي
“ال���������دف���������اع ع�������ن ال������ن������ف������س” ي����ن����ظ����م ب�����ط�����ول�����ة ل����ل����ك����ارات����ي����ه

رفع رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس أحمد الخياط باألصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أسمى آيات التهاني 
والتبري���كات إل���ى مق���ام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة بمناس���بة احتفاالت مملك���ة البحرين بالعيد الوطني 

المجيد وعيد جلوس جاللة الملك.

وهن���أ الخي���اط، رئيس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف���ة، وول���ي العه���د األمي���ن نائب 
لرئي���س  األول  النائ���ب  األعل���ى  القائ���د 
مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، بهذه 

المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.
وأك���د الخياط أن هذه الذك���رى الخالدة 
عل���ى  الجمي���ع  يح���رص  القل���وب  ف���ي 
االحتف���ال به���ا، وتزهر مملك���ة البحرين 
بقي���ادة حكيم���ة تح���رص عل���ى تهيئ���ة 
مبين���ًا  للمواط���ن،  المناس���بة  المعيش���ة 
أن االحتف���االت الكبي���رة التي تش���هدها 

الح���ب  عل���ى  تأكي���دًا  الغالي���ة  المملك���ة 
الرش���يدة، موضح���ًا  للقي���ادة  والطاع���ة 
أن الرعاي���ة الكريم���ة الت���ي تحظ���ى بها 
الرياض���ة البحريني���ة م���ن جالل���ة الملك 
تترج���م خطته���ا الرائ���دة الحكومة وهو 
تأكي���د عل���ى ترجم���ة رؤى وتوجيه���ات 

جاللة الملك.
وأش���ار الخي���اط أن االهتم���ام والدع���م 
الكبي���ر الذي يقدمه ممث���ل جاللة الملك 
الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة  لألعم���ال 
للش���باب  االعل���ى  المجل���س  رئي���س 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 

لرئي���س  األول  والنائ���ب  خليف���ة  آل 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
رئيس االتح���اد البحريني أللعاب القوى 
س���مو الش���يخ خالد بن حم���د آل خليفة 
يؤكد دائمًا حرص سموهما على ترجمة 

رؤى القيادة الرشيدة.
وأوض���ح الخي���اط أن اتح���اد البحري���ن 
عل���ى  حري���ص  النف���س  ع���ن  للدف���اع 
االحتف���ال به���ذه المناس���بة العزي���زة من 
خ���الل تنظي���م بطول���ة العي���د الوطن���ي 
للكاراتي���ه الت���ي س���تقام اليوم، مش���يرًا 
إل���ى أن االتح���اد أنهى كاف���ة الترتيبات 
والتجهيزات الخاصة بالبطولة من أجل 

إخراجها بأفضل صورة تنظيمية.
منافس���ات  إقام���ة  البطول���ة  وستش���هد 
البراعم واألش���بال والناشئين والشباب 
والعم���وم انطالقًا من الس���اعة التاس���عة 
صباح���ًا حتى الس���اعة التاس���عة مس���اًء 
على صالة نادي الشباب، وسوف تكون 
المنافس���ات لفئت���ي كات���ا ف���ردي وقتال، 
حيث وضع���ت اللجنة الفني���ة للكاراتيه 
مش���اركة 5 العبي���ن ف���ردي كات���ا ذك���ور 
وبن���ات لكل ناد، وع���دد 5 العبين فردي 
كوميتيه في كل وزن وفئة سنية ذكور 

وإناث.

وسيحصل الفائزون بالمراكز الثالثة األولى على  «
ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية إضافة إلى 
ميدالية برونزية لصاحب المركز الثالث مكرر.

اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

أحمد الخياط

مالحقة منامية 
ومدينة عيسى 
يتمسك بحظوظ 

المنافسة



تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة الس����لة س����مو الش����يخ عيسى بن علي آل 
خليفة، انطلقت صباح أمس األحد، فعاليات ومسابقات مهرجان كل النجوم، الذي 
يقيم����ه االتح����اد البحرين����ي لكرة الس����لة على مدار يوم����ي األحد واإلثنين، بمناس����بة 

احتفاالت المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس صاحب الجاللة الملك.

وأقيمت أمس منافس����ات 3×3 للس����يدات 
ف����ي الفترة الصباحية وأس����فرت عن فوز 
فري����ق الرف����اع )أ( باللق����ب بع����د التغل����ب 
ف����ي المب����اراة النهائي����ة 5-10 عل����ى فريق 
الرف����اع )ب(، وتك����ون الفري����ق البط����ل من 
حصة الجاب����ر، فاطمة بوش����هري، فاطمة 
عبدالرضا وحص����ة أحمد والفريق الثاني 
تكون من عائش����ة س����لمان، نورة الش����يخ، 
وأيض����ًا  الكعب����ي،  ومري����م  مري����م حس����ن 
الثالثي����ة  الرمي����ات  تصفي����ات  أقيم����ت 
للرج����ال وبطول����ة 3×3 للرجال في الفترة 

المسائية.

استعراض المهارات

مس����ابقات  اإلثني����ن  الي����وم  وتختت����م 
مهرج����ان كل النج����وم، وس����تبدأ فعاليات 
بمس����ابقة  للمهرج����ان  الختام����ي  الي����وم 
مه����ارات ك����رة الس����لة التي س����تنطلق في 
مس����اًء،  والنص����ف  الخامس����ة  الس����اعة 
عل����ى صالة زي����ن لكرة الس����لة، بمش����اركة 
المنضوي����ة  األندي����ة  يمثل����ون  8 العبي����ن 
تح����ت مظلة االتح����اد وه����م: محمد أمير 
)المنام����ة(، جاس����م أب����ل )األهل����ي(، حس����ن 
قراش����ي )الحالة(، باقر عيسى )المحرق(، 
عبدالرحم����ن غالي )الرفاع(، حس����ين تقي 
)س����ترة(، أحم����د س����لمان )مدينة عيس����ى( 

وقاسم حسن )النجمة(.
وأس����فرت قرعة المس����ابقة ع����ن مواجهة 
عبدالرحم����ن غال����ي لمحمد أمي����ر، وأحمد 
س����لمان لحس����ن قراش����ي، على أن يتقابل 
الفائ����زان ف����ي الدور نص����ف النهائي، فيما 
فيه����ا  س����يتواجه  المقابل����ة  المجموع����ة 
جاس����م أب����ل م����ع باق����ر عيس����ى، وقاس����م 
حسن مع حس����ين تقي، ويتأهل الفائزان 

إلى الدور نصف النهائي، وصوال للتحدي 
األخير في المواجهة النهائية.

قمة كل النجوم

القم����ة  المه����ارات،  مس����ابقة  وس����تلي 
الس����الوية المرتقبة بين القائدين هش����ام 
س����رحان ومحم����د كوي����د في مب����اراة كل 

النجوم.
ويض����م فري����ق هش����ام س����رحان كال م����ن: 
“حسين شاكر، أحمد حسن الدرازي، سيد 
كاظ����م ماجد، س����يد محمد حمي����د، ميثم 
جمي����ل، محم����د حس����ين كمب����س، حس����ن 
قراش����ي، صباح حس����ين، علي ش����كرهللا، 

أحمد نجف ومارسيل جونز”، بينما فريق 
الالع����ب محمد كوي����د يضم بدر جاس����م، 
أحمد عزيز، محمد بوعالي، أحمد سلمان 
رمضان، علي عباس، سيد هاشم حبيب، 
حسين سلمان، عبدالرحمن غالي، محمد 

أمير، محمد ناصر وواين تشيزم”.
وسيتولى المدرب الصربي ديجان قيادة 
س����يقود  بينم����ا  س����رحان،  هش����ام  فري����ق 
الم����درب الوطن����ي عل����ي عبدالغني فريق 
الالع����ب محمد كويد، وس����تكون المدربة 
فري����ق  ف����ي  مس����اعدة  ري����اض  فاطم����ة 
س����رحان ونورة المنصوري مس����اعدة في 
فري����ق كوي����د، بينما س����يكون حم����د علي 

حس����ين مدي����رًا لفري����ق س����رحان وهان����ي 
الدرازي مديرًا لفريق كويد.

الدانك

النج����وم، مس����ابقة  مب����اراة كل  وس����تتبع 
إذ  “الدان����ك”،  الحل����ق  عل����ى  الكب����س 
س����يتنافس عل����ى تحقيق لقب المس����ابقة 
والظف����ر بالمركز األولى 5 العبين يمثلون 
5 أندية وطنية، وهم: األميركي مارسيل 
جون����ز )األهل����ي(، عل����ي جاس����م )الرف����اع(، 
أمي����ر  )المح����رق(، محم����د  ناص����ر  محم����د 
كاس����ي  منص����ور  واألميرك����ي  )المنام����ة( 

)سترة(.

الجماهير السالوية على موعد مع اإلثارة في مباراة “كل النجوم”
الـرفــــاع “أ” بطـــال لبطــولـــة “3x3” للسيـدات... وتــذاكـــر ســفــــر للجمـــاهيـــر الــيـــوم

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي
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وسيسدل الستار عن المهرجان  «
السالوي “كل النجوم” بإقامة 

األدوار النهائية لمسابقة 
الرميات الثالثية، إذ سيتنافس 

على لقب المسابقة 7 العبين 
كانوا قد تخطوا التصفيات 

التمهيدية التي أقيمت يوم 
أمس بكل نجاح واقتدار، وهم: 

حسين شاكر، أحمد حسن 
الدرازي، محمد كويد، محمد 

حسين حلوم، بدر عبدالله 
جاسم، أحمد جمال وحسن 

قراشي.

الرميات الثالثية

وأعدت اللجنة المنظمة لمهرجان كل  «
النجوم جوائز متنوعة ومفاجآت عديدة خالل 

هذه الفعالية الوطنية الغالية، إذ خصصت 
اللجنة جوائز قّيمة للغاية للجماهير التي 

ستحرص على الحضور للمهرجان، في 
إطار حرص االتحاد على أن تكون الفعاليات 

تنافسية مميزة يستمتع بها جميع الحضور، 
إذ ستكون الفرصة متاحة للجميع للفوز 

بتذاكر سفر لوجهات متعددة منها وجهات 
أوروبية ومقدمة من العربية للطيران، 

ويتطلب التسجيل أواًل في الرابط التالي 
“https://airarabia.qrd.by/x6lare” مع 

ضرورة تواجد الفائز في الملعب.

جوائز ومفاجآت



مهاج���م  بالوتيل���ي،  ماري���و  عل���ق 
ن���ادي نيس الفرنس���ي، عل���ى واقعة 
رونال���دو،  كريس���تيانو  اس���تفزاز 
نج���م يوفنت���وس، لح���ارس تورينو 
س���لفادور إش���ازو، عق���ب تس���جيل 
مب���اراة  ف���ي  ج���زاء  ركل���ة  ال���دون 

الديربي السبت.
ف���وز  ه���دف  رونال���دو  وأح���رز 
يوفنت���وس )0-1( عل���ى تورينو من 
ركلة ج���زاء، ذهب بعدها لالحتكاك 
بالح���ارس أثناء احتفال���ه، ليحصل 

على بطاقة صفراء. 
وبحس���ب صحيفة “كوري���ري ديللو 
س���بورت”، فإن بالوتيلي نشر مقطع 
فيدي���و لتعدي رونالدو على حارس 
تورينو، وعلق قائ���الً: “ماذا لو كنت 

أنا من فعلت ذلك!!”.
ووصل يوفنتوس بفوزه على  «

تورينو )1/0(، إلى النقطة 46 
هذا الموسم بعد مرور 16 جولة 

فقط من البطولة.

انتصـار صـريـح
اس���تعاد ليفرب���ول ص���دارة الدوري اإلنجلي���زي الممتاز بالف���وز على غريم���ه التقليدي 
مانشس���تر يونايت���د 1-3 في قم���ة مباريات المرحلة الس���ابعة عش���رة. ورفع ليفربول 
رصيده إلى 45 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب. 

وتق���دم ليفربول عبر الس���نغالي س���اديو 
مان���ي )24(، ث���م أدرك يونايت���د التع���ادل 
بواسطة جيس���ي لينغارد )33( مستفيدا 

من خطأ الحارس البرازيلي اليسون. 
البدي���ل  س���جل  الثان���ي  الش���وط  وف���ي 
السويسري شاكيري ثنائية )73( و)81(. 

وف���ك تشلس���ي صاح���ب المرك���ز الراب���ع 
الشراكة مع أرسنال بفوزه على مضيفه 
برايتون 1-2، وخس���ارة ش���ريكه السابق 

أمام مضيفه ساوثمبتون 2-3.

ورف���ع تشلس���ي رصي���ده ال���ى 37 نقطة، 
وص���ار عل���ى بع���د نقطتين م���ن توتنهام 
هوتسبر الثالث الذي تغلب السبت على 
ضيفه بيرنلي -1صفر، وعلى بعد 3 نقاط 
عن أرس���نال الذي مني بخسارته الثالثة 
هذا الموس���م ف���ي مختلف المس���ابقات، 
واألول���ى من���ذ 22 مب���اراة وتحديدا منذ 
نح���و 4 أش���هر. وانتظ���ر تشلس���ي حت���ى 
الدقيق���ة 17 لزيارة ش���باك مضيفه ألول 
مرة عبر اإلس���باني بدرو رودريغيز الذي 

انه���ى كرة م���ن زميل���ه البلجيك���ي إيدن 
هازار في أسفل الزاوية اليمنى.

وق���اد البرازيل���ي ويلي���ان هجم���ة مرتدة 
س���ريعة من منطقة فريق���ه، ومرر الكرة 
ال���ى هازار ال���ذي لم يتوان ف���ي إيداعها 

الشباك هدفا ثانيا )33(.
وفي الشوط الثاني، قلص برايتون عبر 

س���ولي م���ارش ال���ذي دفعه���ا بقدمه في 
المرم���ى م���ن بي���ن ثالث���ة مدافعين على 
يسار الحارس اإلسباني كيبا أريثاباالغا 

.)66(
وش���هدت ألمب���اراة االخ���رى عل���ى ملعب 
س���انت ميريز تس���جيل األهداف الثالثة 
األولى من ث���الث ضربات رأس، وكذلك 

الخام���س، أي أن أه���داف س���اوثمبتون 
جميعها سجلت بهذه الطريقة.

ووجد رجال المدرب اإلسباني ألرسنال 
أون���اي إيمري أنفس���هم متخلفين بهدف 

في الدقيقة 20 عبر داني إينغز.
ورد أرس���نال بالطريق���ة ذاته���ا بواس���طة 

األرميني هنريك مخيتاريان )28(.

وأع���اد إينغ���ز التق���دم ألصح���اب األرض 
قب���ل دقيق���ة واحدة م���ن نهاية الش���وط 

األول.
وف���ي الش���وط الثاني، نج���ح مخيتريان 
ف���ي إع���ادة المب���اراة ال���ى نقط���ة الصفر 

بإدراكه التعادل الثاني )53(.
وس���جل س���اوثامبتون الهدف الحاس���م 
تش���ارلي أوس���تن برأسه مس���تغال فشل 
الحارس االلماني في التقاطها ووضعها 

في المرمى الخالي )85(.
والفوز هو األول لس���اوثمبتون في ثاني 
مباراة لمدربه النمسوي رالف هازنهوتل 
)خس���ر األول���ى أم���ام كاردي���ف صف���ر1-( 

الذي خلف الويلزي مارك هيوز.

تــألـــق لـيـبـــــرون

)وكاالت(

استعاد لوس انجليس ليكرز توازنه بالفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 100-128 في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، 
وذلك بفضل “تريبل دابل” لكل من المخضرم ليبرون جيمس والشاب لونزو بول.

وس���جل جيمس 24 نقطة م���ع 12 متابعة 
و11 تمري���رة حاس���مة، مقاب���ل 16 نقط���ة 
و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة لبول 
ال���ذي يخوض موس���مه الثان���ي في دوري 
المحترفي���ن، م���ا س���مح لليك���رز بتعويض 
خس���ارته مباراته الس���ابقة أمام هيوستن 
 18 ال���ى  رصي���ده  ورف���ع  روكت���س 
انتصارا في 29 مباراة حتى اآلن.

وه���ذه المرة األول���ى التي يحقق 
فيه���ا العب���ان م���ن نف���س الفريق 
“تريب���ل داب���ل” من���ذ 2007 عندما 
حقق ذلك جايسون كيد وفينس 
كارتر م���ع نيوجيرزي نتس، كما 
إنه���ا الم���رة الثاني���ة فق���ط ف���ي 
تاري���خ ليكرز الت���ي يحقق فيها 
العب���ان هذا االنجاز ف���ي مباراة 
واح���دة من���ذ 1982 م���ع ماجيك 

جونسون وكريم عبد الجبار.
واعتب���ر جيمس أن ه���ذا االنجاز تحقق 

“ألنن���ا نح���اول وحس���ب أن نن���وع في كل 
ش���يء تقريب���ا به���دف مس���اعدة فريقن���ا 
للف���وز. نح���اول وض���ع الك���رة في الس���لة، 
التق���اط المتابع���ات لك���ي نب���دأ الهجم���ات 

المرتدة ومن ثم تمرير الكرة لزمالئنا”.
وتابع “هذا هو األمر األهم بالنس���بة لنا نحن 
االثن���ان، أن يك���ون زمالؤن���ا منخرطين في 
اللعبة. إنه شعور رائع أن تمرر الكرة لزميلك 
وت���راه يس���دد ف���ي الس���لة”. وحس���م ليك���رز 
اللق���اء ف���ي الربع الثال���ث حين تف���وق على 
مضيفه 17-40، ما س���مح لجيم���س بالبقاء 
على مقاعد البدالء طيلة الربع األخير، فيما 

شارك بول لخمس دقائق فقط.
واعتب���ر إبن ال21 عاما ال���ذي حقق أيضا 
خمس سرقات “ستيل”، أنه بعد الخسارة 
أمام هيوس���تن 126-111 يوم الخميس، 
كان “الف���وز جيدا بالنس���بة لنا. لم نش���أ أن 
نخس���ر مباراتي���ن عل���ى التوال���ي. دخلن���ا 

بقوة... أنجزنا المهمة”.

)وكاالت(

)وكاالت(

)وكاالت(

بالوتيلي ينتقد 
كريستيانو

اعت���رف كريس���تيانو رونال���دو بمعاناة يوفنت���وس في قم���ة تورينو أمام 
ج���اره لكن���ه يعتق���د أن الف���وز 0-1 كان مس���تحقا ف���ي دوري الدرج���ة 

األول���ى اإليطال���ي لكرة الق���دم. وس���جل رونالدو اله���دف من ركلة 
جزاء في ش���باك تورينو ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري 

هذا الموسم ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.

وه���ذا اله���دف رفع رصي���د يوفنتوس إلى خمس���ة آالف هدف 
ف���ي دوري الدرج���ة األول���ى وأصب���ح رصي���ده 46 م���ن أص���ل 
48 نقط���ة وبف���ارق كبير عن أقرب منافس���يه. وق���ال رونالدو 
اله���داف التاريخ���ي لريال مدري���د ”كانت مب���اراة معقدة وكنا 
نلع���ب عل���ى ملع���ب صعب وأم���ام مناف���س صع���ب“. وأضاف 
المهاج���م البرتغالي المنتقل إلى يوفنت���وس الصيف الماضي 

”أعتق���د أننا لعبنا بش���كل رائع وحققنا فوزا مس���تحقا“. وبدأ 
رونالدو اللقاء بشكل متوسط وأطاح بركلة حرة بعيدا عن 
المرم���ى لكن���ه أطلق بعدها تس���ديدة نح���و المرمى ودخل 

ف���ي أجواء اللقاء. من جهت���ه، أكد والتر ماتزاري، المدير 
الفن���ي لتورينو، أن فريقه اس���تحق ركلتي جزاء. وقال 
مات���زاري: “لقد قدمنا كل ما لدين���ا، وفي النهاية، ركلة 
جزاء حس���مت المباراة”. وأضاف “أعتقد أننا نستحق 

التع���ادل لك���ن ه���ذه هي ك���رة الق���دم، يوفنت���وس لديه 
الكثير من الالعبين المميزين، خاصة جورجيو كيلليني”.

فــوز مستحـق
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)وكاالت(

ُتوف���ي وال���د كريس���تيان جينتن���ر، قائ���د ش���توتجارت، بش���كل مفاجئ، 
داخ���ل ملعب مرس���يدس بين���ز أرين���ا، بعد مب���اراة الفريق أم���ام هيرتا 

برلين، السبت، في الجولة ال�15 من الدوري األلماني.

وب����ح����س����ب 
ص���ح���ي���ف���ة 
“ديلي ميل” 
البريطانية، 
جينتنر  فإن 
ت��ل��ق��ى خ��ب��ًرا 

ص�������������ادًم�������������ا 
ع�������ق�������ب ف�������وز 

على  شتوتجارت 
بوفاة   ،)2-1( هيرتا 

والده.
وأصدر النادي األلماني بياًنا 

رس���مًيا ينعى فيه وفاة هيربيرت 
جينتنر، والد الالعب.

ولم يعلم الالعب خبر وفاة والده، 
وسائل  مع  مقابالت  أجرى  حيث 

اإلع�����������الم 
فوز  عقب 
ف����ري����ق����ه، 
أن  ق�����ب�����ل 
ي���������ه���������رع 
إل����ى غ��رف��ة 
ال����م����الب����س، 
ح��ي��ث ح���اول 
ال��ط��ب��ي��ب إن��ق��اذ 

والده.
من جانب���ه، بعث نادي 
هيرت���ا برلين برس���الة، عبر 
حس���ابه عل���ى موق���ع “تويت���ر”، 
إلى قائ���د ش���توتجارت، يتضامن 
النب���أ  بع���د  الالع���ب  م���ع  خالله���ا 

الحزين.

وفاة والد جينتنر في الملعب

االثنين 17 ديسمبر

الدوري االسباني
الجولة 16

بلباواالفيس 23:00

الدوري االيطالي
الجولة 16

التسيواتاالنتا 22:30

)وكاالت(:

)وكاالت(
انتش���رت مئ���ات الالفتات المعادي���ة لرئيس 
ن���ادي روم���ا لكرة الق���دم جيم���س بالوتا في 
العاصم���ة اإليطالي���ة، وذل���ك  أنح���اء  كاف���ة 
بحس���ب ما كش���فت األح���د وس���ائل االعالم 
ه���ذه  م���ن  العظم���ى  والغالبي���ة  المحلي���ة. 
الالفت���ات متطابق���ة وتحمل رس���الة “بالوتا، 
ال���ى  أخ���رى  تش���ير  فيم���ا  بعي���دا”،  ارح���ل 
الجنس���ية األميركية لبالوت���ا الذي يعمل في 
بوسطن ونادرا ما يكون موجودا في روما، 
وكت���ب عليها “بالوتا، عد الى بلدك” أو “روما 

وبالوتا لم يكونا يوما متحدين”.
لكن هن���اك الفتات أكثر عدائي���ة كتلك التي 
وزعت على مقربة من أكبر الحدائق العامة 
ف���ي العاصمة “فيال بورغيزي”، وكتب عليها 

“بالوتا، خنزير، نريد دفنك”.
وأصب���ح رج���ل األعم���ال األميرك���ي رئيس���ا 
لروما في أغس���طس 2012 ونجح “الذئاب” 
تح���ت قيادت���ه ف���ي الحل���ول بي���ن الثالث���ة 
األوائل في الدوري المحلي خالل المواس���م 
الخمسة الماضية، في إنجاز لم يسبق لنادي 
العاصمة أن حققه. كما وصل روما الموس���م 
الماض���ي ال���ى نص���ف نهائي مس���ابقة دوري 
أبطال أوروبا للمرة األولى منذ 1984، بعدما 
حقق “المعجزة” وأقصى برشلونة اإلسباني 
ف���ي ربع النهائ���ي بالفوز علي���ه -3صفر ايابا، 
معوضا بذلك خسارته ذهابا في “كامب نو” 
بنتيجة 4-1، إال أن مش���واره انتهى على يد 
ليفربول اإلنجليزي )5-2 ذهابا و2-4 ايابا(.

لكن الفريق يعاني هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي  «
قبل استضافته لجنوى مساء االحد على الملعب األولمبي، حيث من المتوقع 
أن ترفع ايضا الفتات معادية لبالوتا والمدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو والمدير 

الرياضي اإلسباني مونشي الذي يعتبره الجمهور مسؤوال عن رحيل بعض نجوم 
الفريق مثل الحارس البرازيلي اليسون )الى ليفربول( والعبي الوسط البلجيكي 

راديا ناينغوالن )انتر ميالن( والهولندي كيفن ستروتمان )مرسيليا الفرنسي(.

تالعب العين اإلماراتي، بمنافس���ه الترجي التونس���ي، في المباراة التي جمعت 
بينهما الس���بت، في كأس العالم لألندية، بعدما فاز عليه 3 - 0 في الدور الثاني 

للبطولة.

بمنته���ى  اإلمارات���ي  الفري���ق  وتعام���ل 
االحترام والذكاء مع خصمه التونسي، 
ال���ذي لم يحس���ن التعامل م���ع المباراة، 
وكأن البط���ل األفريق���ي كان يدرك قبل 
اللق���اء أن الف���وز س���يكون م���ن نصيب���ه 

مهما كانت قوة الزعيم.
وم���ن الواض���ح أن الترج���ي لم يس���تفد 
من تجارب الماضي، حيث عاد الفريق 
في 2018 ليكرر سيناريو 2011 عندما 
خس���ر في مباراة ال���دور الثاني بنتيجة 

.2 - 1
وخرجت تصريحات كثيرة، سواء من 
النج���وم القدام���ى للك���رة اإلماراتية، أو 
المدربي���ن التونس���يين العاملي���ن بدولة 
اإلم���ارات حاليا، حيث أكدوا جميعا أن 

العي���ن كان جدي���را بالتأه���ل، ومواجهة 
ريف���ر بليت ف���ي المب���اراة المقبلة، وأن 
الترج���ي كان غائبا ع���ن المباراة، وكأنه 

لم يأت من تونس.
وقال إس���ماعيل راش���د، نجم المنتخب 
األس���بق:  الوص���ل  ون���ادي  اإلمارات���ي 
والحاف���ز  الزعام���ة،  ف���وق  “الزعي���م 
الفريقي���ن، والتحضي���ر  ل���دى  مختل���ف 
الجيد كان واضح���ا لدى العين بخالف 

الترجي”.
والخط���ة  التش���كيلة  “اختي���ار  وتاب���ع: 
المناس���بة من قبل الجه���از الفني للعين 
كان رائع���ا، وأن يقوم الفريق اإلماراتي 
به���ز ش���باك بطل أفريقيا 3 م���رات فهذا 
يحس���ب له بل كان في مق���دوره الفوز 

بع���دد أكب���ر م���ن األه���داف لوال تس���ابق 
الالعبين في إهدار الفرص”.

وأض���اف: “التنظيم ف���ي صفوف العين 
كان أكث���ر من رائع، س���واء ف���ي الدفاع 
الكروات���ي  والم���درب  الهج���وم،  أو 
زوران ماميت���ش أج���اد إج���ادة كامل���ة 

ف���ي إدارته للمباراة م���ن البداية وحتى 
النهاية، س���واء في اختيار التشكيلة أو 

التغييرات وغير ذلك”.
وواص���ل: “من الصع���ب أن تلعب بعد 4 
أشواط بهذه القوة التي ظهر بها العين 

أمام الترجي”.

عد إلى بلدك الـزعيــم فــوق الـزعــامـة

العين تألق واكتسح بطل افريقيا

ليفربول واصل التألق واجتاز يونايتد
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إعداد: هبة محسن

احتفلت ش���ركة خدمات مطار البحرين 
)ب���اس( بالعي���د الوطن���ي المجي���د وعيد 
الجلوس لعاه���ل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك 

بمقر الشركة.

وابتك���رت جميع إدارات الش���ركة، وفي 
أج���واء بهيج���ة، طريق���ة للتعبي���ر ع���ن 
حب الوطن والقيادة الرش���يدة، ما بين 
بالبصم���ة  والتوقي���ع  البن���رات  تصمي���م 
على خريطة البحري���ن وتبادل التهاني 

فيم���ا  الحم���راء،  الوش���احات  وارت���داء 
أبدع���ت إدارة التموي���ن بصناع���ة كعكة 
العي���د الوطن���ي، باإلضاف���ة إل���ى إعداد 
ال���ذي ت���م توزيع���ه عل���ى  الك���ب كي���ك 
المس���افرين عبر مطار البحرين الدولّي 

ف���ي إجازة العيد الوطني، فيما دش���نت 
والتس���ويق  العام���ة  العالق���ات  إدارة 
bas_com� @سسابقة عبر االنستغرام 
pany_ إلع���الن فائ���ز بتذكرة س���فر إلى 

اسطنبول.

ضم���ن حف���ل تكري���م العم���ال المجدين 
والمتفوقي���ن والمنش���آت المتمي���زة في 
تح���ت  أقي���م  ال���ذي  األهل���ي،  القط���اع 
الرعاية الس���امية لعاه���ل البالد صاحب 
ب���ن عيس���ى آل  المل���ك حم���د  الجالل���ة 
خليفة، ونظمت���ه وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي���ة، ت���م تكري���م أحمد ش���فيع 
م���ن ش���ركة خدم���ات مط���ار البحري���ن 
)ب���اس( عن فئة قط���اع النقل والتخزين 

والمواصالت.
وبه���ذه المناس���بة، صرح نائ���ب الرئيس 
التنفي���ذي للدع���م المرك���زّي في ش���ركة 
)ب���اس( فه���د القاض���ي قائ���الً: تح���رص 
الش���ركة عل���ى مد جس���ور التع���اون مع 

الجه���ات الرس���مية ذات العالقة، والتي 
تس���اهم ف���ي إع���الء ش���أن الموظفي���ن. 
لذلك تؤكد الش���ركة اس���تمرار وجودها 
التحفي���ز  تق���دم  الت���ي  المحاف���ل  ف���ي 

للموظفين.
ولفت القاض���ي إلى أن تكريم الموظف 
أحمد راشد شفيع يأتي تقديرًا لجهوده 
المبذولة في س���نوات عمله الطويلة مع 
الش���ركة، والتي تحظى بعميق التقدير 
للش���ركة،  التنفيذي���ة  م���ن قب���ل اإلدارة 
مضيف���ا أن مث���ل ه���ذا التكري���م ال���ذي 
يأت���ي من ل���دن صاحب الجالل���ة الملك، 
يعتبر وسام شرٍف لكل موظف وعامل 

مجتهد.

“اإلنس��تغرام” للفائ��ز بمس��ابقة  تذك��رة س��فر إلس��طنبول 

العاملي��ن “الع��ام” وتحفي��ز  التع��اون م��ع  القاض��ي:  فه��د 

“باس” تحتفل بالعيد الوطني

... وتكرم أحمد راشد ضمن المجدين
قال المدير التنفيذي فؤاد نونو لشركة نونو للصرافة: “بدأنا عام 1993 حيث 
كان بالسوق ما يقارب 8 شركات صرافة، واليوم السوق اتسعت وزادت عدد 

الشركات، ولكن نونو للصرافة تعتبر من اكبر أربع شركات في البحرين”.

واضاف: “لقد تس���لمت إدارة الش���ركة 
إل���ى توس���عتها  2013 واس���عى  ع���ام 
وزيادة عدد المتعاملين معها، واليوم 
النج���اح  ف���ي  نك���رم ش���ركاءنا  نح���ن 
ب���دأوا معن���ا من���ذ انطالقن���ا  والذي���ن 
م���ع  نتعام���ل  فنح���ن  البحري���ن  ف���ي 
أفراد ومؤسس���ات وعدد المؤسسات 
30 ف���إن  ال����  المتعامل���ة معن���ا يف���وق 
عقدين من االبتكار والنمو والفلس���فة 
التجاري���ة الثابت���ة ت���ؤدي إل���ى معل���م 

خاص”.
ثم ق���ام المدي���ر التنفيذي ف���ؤاد نونو 
بتكريم الش���ركات المتعاملة مع نونو 

للصراف���ة، حي���ث عب���ر المكرمون عن 
دعمه���م الدائ���م للش���ركة ومواصلتهم 

التعاون المثمر معها.

“نونو للصرافة” تكرم شركاءها

الوكي���ل  موترس���يتي،  ش���ركة  أطلق���ت 
الحص���ري لس���يارات س���وبارو ف���ي مملك���ة 
 Forester 2019 البحرين، س���يارة سوبارو
الجديدة كليًا، والتي تمثل الجيل الخامس 
 )SUV( من سيارات سوبارو للدفع الرباعي

األكثر مبيعًا.
 ،Forester 2019 تتمي���ز س���يارة س���وبارو
قاع���دة  إل���ى  باالس���تناد  صمم���ت  الت���ي 
بتوفيره���ا  العالمي���ة،  س���وبارو  س���يارات 
مس���تويات أعلى من الخف���ة، نظام حماية 
من التصادم، وأجواء الراحة والهدوء في 
المقص���ورة، مما يمنحك تجربة قيادة أكثر 

متعة. 
تعم���ل س���وبارو Forester 2019 بخاصية 
الحق���ن المباش���ر وتأت���ي م���زودة بمح���رك 
Boxer ذي 4 اسطوانات سعة 2 لتر وينتج 
قوة 154 حصانًا. كما يتصل المحرك بناقل 
الحركة األوتوماتيكي Lineartronic الذي 
 ،”CVT“ يعم���ل بتقنية التعش���يق المس���تمر
فض���الً عن اعتماد جمي���ع فئاتها على نظام 

الدفع المتناس���ق بالعجالت األربعةوتقنية 
مساندة الس���ائق )EyeSight( الحائزة على 

عدة جوائز.
ش���ركة  إدارة  مجل���س  رئي���س  وص���رح 
موترسيتي، وليد كانو، قائالً: “نحن نفتخر 
 Forester 2019 بإطالق س���يارة س���وبارو
الجدي���دة كليًا ف���ي البحري���ن والتي تظهر 
التزامنا المستمر بتزويد السوق البحرينية 

بالس���يارات متع���ددة االس���تخدامات التي 
الس���المة  م���ن  عالي���ة  بمس���تويات  تتمي���ز 
أس���عار  مقاب���ل  العمل���ي  واالس���تخدام 
معقولة”. وأردف “هدفنا الرئيس هو إمداد 
الس���وق المحلية بالعالم���ات الرائدة عالميًا 
ف���ي قط���اع الس���يارات ودعمه���ا بخدم���ات 
عالية المس���توى لضمان توفير راحة البال 

للعمالء”.

العائلي���ة  الوجه���ة  الس���يف،  أعل���ن مجم���ع 
مملك���ة  ف���ي  والترفي���ه  للتس���وق  الرائ���دة 
البحري���ن، ع���ن أس���ماء الفائزي���ن بحملت���ه 
الترويجي���ة “تس���وق يومًيا وارب���ح 1,000 
دينار نقًدا أس���بوعًيا” لش���هر نوفمبر 2018، 
والت���ي م���ن المق���رر أن تس���تمر حت���ى 31 
ديس���مبر الج���اري، ف���ي مجمع الس���يف في 

ضاحية السيف والمحرق.
ُأج���ري الس���حب بحض���ور مس���ؤولين م���ن 
إدارة مجمع الس���يف وبحض���ور ممثل عن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ويمكن لكافة زبائن المجمع التأهل لدخول 
الس���حب بإنف���اق مبل���غ 20 دين���ارا أو أكثر، 
بحي���ث يحص���ل المتأهل���ون عل���ى فرص���ة 

ذهبية للفوز ب�1,000 دينار كل أسبوع.
وبهذه المناس���بة، ص���رح الرئيس التنفيذي 
لش���ركة عق���ارات الس���يف أحم���د يوس���ف: 
“بأننا سعيدون بنس���ب المشاركة المرتفعة 
م���ن زبائنن���ا األع���زاء، ونتطل���ع دائًم���ا إل���ى 

منحهم أفضل العروض والجوائز القيمة.

وأضاف: “كما أننا نحرص دائًما على تقديم 
أعل���ى قيم���ة للزبائ���ن ليس���تمتعوا بتجربة 
تس���وق غني���ة وفري���دة، مهنئ���ا الفائزي���ن، 
متمني���ا أن يكون الحظ حليف الجميع في 

الس���حوبات القادمة التي ستجرى بصورة 
أسبوعية حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا 
االس���تمرارية ف���ي ط���رح الجوائ���ز القيم���ة 

والعروض المميزة”.

اهتمامنا م��ح��ور  ال���رائ���دة  ال��ع��ام��ات  ك��ان��و:  ول��ي��د  أحم��د يوس��ف: س��عيدون بنس��ب المش��اركة المرتفع��ة
إطالق سوبارو Forester 2019 الجديدة كليا إعالن الفائزين بحملة “السيف” لنوفمبر

17 ديسمبر 2018 االثنين
للتواصل: 1017111509 ربيع الثاني 1440

أك���دت ه���واوي، ش���ركة التقني���ة الرائ���دة عالمي���ًا، مرة أخ���رى قدرتها المتفوق���ة عالميًا عل���ى ابت���كار التقنيات من خ���ال نجاحها في 
المحافظ���ة عل���ى ترتيبه���ا كثاني أكبر ش���ركة بائعة للهواتف الذكية ف���ي العالم للمرة الثانية على التوالي خ���ال الربع الثالث من هذا 
العام، وفق البيانات التي نشرتها مؤسسة آي دي سي ألبحاث السوق حسب متتبع أرقام الربع السنوي لقطاع الهاتف النقال عالميًا. 

اليوم  المستهلكين  ألع��م��ال  ه���واوي  مجموعة  وتتصدر 
الذكية،  ال��ه��وات��ف  صناعة  قطاع  ف��ي  االب��ت��ك��ارات  سباق 

السادسة  المرتبة  إل��ى  صعدت  أن  بعد 
على مستوى العالم في مجال األبحاث 
وال��ت��ط��وي��ر، إذ ب��ل��غ إن��ف��اق��ه��ا ف���ي ه��ذا 
خ��الل  دوالر  م��ل��ي��ار   45 ن��ح��و  ال��م��ج��ال 
 13.23 منها  الماضية،  العشرة  األع��وام 
مليار دوالر أنفقتها خالل العام الماضي 

وحده.
وت��م��ك��ن��ت ه������واوي م���ن اك���ت���س���اب ثقة 
المستهلكين في منطقة الشرق األوسط 
تحمل  ذكية  هواتف  بإطالقها  وإفريقيا 
في قلبها من االبتكارات والمزايا ما يفوق 

مستقبلية  وتقنيات  عملية  منافع  لهم  ويقدم  توقعاتهم 
ومن  واالس��ت��ق��رار.  األم��ان  مستويات  أعلى  على  تحافظ 
خ���الل االس��ت��ث��م��ارات ال��ك��ب��ي��رة في 
مجال الذكاء االصطناعي والتزامها 
باالبتكار، انتقلت هواوي من مجال 
ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة إل����ى ال��ه��وات��ف 
الحادة الذكاء عبر تطوير المكونات 
الحوسبة  ت��ق��وي  ال��ت��ي  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال��م��دع��وم��ة ب��ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي 
وتمنح المستخدم تجربة أكثر ذكاء 
آمنة  منظومة  ضمن  أداًء  وأس���رع 
في  للمستهلكين  ج���دًا  وم��س��ت��ق��رة 

المنطقة.

أعلنت شركة VIVA البحرين وبنك ستاندرد 
تشارترد عن شراكة استراتيجية بين شركة 
الخدم���ات  ومؤسس���ة  الرائ���دة  االتص���االت 
المالي���ة العالمي���ة. وق���د أقيم حف���ل التوقيع 
ف���ي المقر الرئيس���ي لش���ركة VIVA البحرين 
وحض���ره علي���ان الوتي���د الرئي���س التنفيذي 
كلين���ك  وبط���رس  البحري���ن   VIVA لش���ركة 
الرئي���س التنفيذي لبنك س���تاندرد تش���ارترد 
التع���اون  مجل���س  ودول  البحري���ن  ف���ي 
الخليج���ي، باإلضاف���ة إل���ى كبار المس���ؤولين 

من كال المؤسستين.
وبموج���ب الش���راكة االس���تراتيجية االول���ى 
م���ن نوعها في مجال االتص���االت المصرفية 
البحري���ن   VIVA س���تقوم  البحري���ن،  ف���ي 
وبن���ك س���تاندرد تش���ارترد بتقدي���م البطاقة 
قيم���ة  ع���روض  م���ع  المش���تركة  االئتماني���ة 

ومميزات فريدة. باإلضافة إلى ذلك، تسمح 
االتفاقي���ة أيًضا لس���تاندرد تش���ارترد بتوفير 

.VIVA خدماتها المالية من خالل
 VIVA لش���ركة  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
البحرين عليان الوتيد: “تتوج هذه الش���راكة 
الي���وم مجموع���ة منتج���ات VIVA المتمي���زة 
المصممة خصيًصا لعمالئها. كما أنها ش���هادة 

على التركيز البحت على رضى العمالء الذي 
“ .VIVA يقع في صلب استراتيجية شركة

وأضاف قائالً: “نحن نفخر بالشراكة مع بنك 
س���تاندرد تش���ارترد حي���ث انها تتماش���ى مع 
اس���تراتيجية VIVA لتقدي���م حل���ول مبتكرة 
جمي���ع  وإله���ام  الخدم���ات،  معايي���ر  ورف���ع 

المؤسسات في مختلف القطاعات”.

شراكة بين “فيفا” و “ستاندرد تشارترد”“هواوي” ثاني أكبر شركة للهواتف
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أع��وام  10 ف��ي  إنفاقه��ا  إجمال��ي  دوالر  ملي��ار  تقديم بطاقة ائتمانية مشتركة مع عروض قيمة ومميزات فريدة45 

محررة ملتقى من المنامة
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حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة. 

ُيكافئك الحظ بتعاطف كبير ولن يخذل آمالك.

تمهل في الحكم على اآلخرين بانفعال.

ال تتدخل في أمور ال تعنيك وال تخصك.

يشتد الغضب وتشعر بعدم األمان اليوم.

تنعم بأجواء جيدة وتشعر باالنتصار.

ربما تحمل إليك األيام المقبلة أحالما قريبة.

ليس ثمة مخاطر بالعمل لكنك توهم نفسك بذلك.

تتلّقى عروضًا واعدة تكون بمثابة حافز.

تحاول الترفيه عن نفسك لكنك مثقل 
بااللتزامات.

تتحّمس ثم تقع في القلق وتشعر بالجهد.

تذكر أن الوقاية خير من العالج، لذا يلزمك 
االنتباه.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

17 ديسمبر

 2003
الرئيس الفرنسي جاك 

شيراك يعلن في خطاب 
عن قبوله لتقرير 
رسمي يوصي 

بعدم السماح 
لألطفال 

بحمل أمور دينية 
مثل الصلبان والحجاب 

اإلسالمي والقلنسوات 
اليهودية.

ظهرت النجمة العالمية 
جنيفر لوبيز أنيقة 

وجميلة جدا أثناء حفل 
ترويج فيلمها الجديد 
Second Act. وكادت 

لوبيز تسقط لوال أن 
تداركت نفسها أثناء 

نزولها من السيارة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الفن��ان عبداهلل يوس��ف في مس��امرات “المس��رح الصحراوي”

ثقافـة بصريـة مبهـرة 

ق����ال المخ����رج البحرين����ي عبدهللا يوس����ف ف����ي المس����امرة الفكرية الت����ي تلت عرض 
“الفزع����ة” ال����ذي افتت����ح ال����دورة الرابع����ة لمهرج����ان الش����ارقة للمس����رح الصح����راوي، 
بحضور محمد العامري، وكاتب النص س����لطان النيادي، وفريق العرض المس����رحي 
المش����ارك من “الشارقة الوطني” وعدد كبير من الضيوف والفنانين العرب “شاهدنا 
ثقاف����ة بصري����ة مبهرة وظفها العامري في هذا العرض الذي يس����تحق اإلش����ادة، بما 
اشتغل عليه من مفردات مسرحية كالصوت واإلضاءة التي كونت لوحة تشكيلية، 

وظفها العامري بوعي بصري هائل”.

بتقني����ة  فنًي����ا  عم����اًل  “ش����اهدنا  وأض����اف 
إخراجي����ة عالي����ة عن����د محم����د العام����ري، 
ال����ذي اس����تطاع أن ينق����ل باقت����دار أفكار 
ودالالت النص إلى الفض����اء الصحراوي؛ 
ليرى ما ال يمكن أن ُيرى في فضاء العلبة 
وه����ذه  الضيق����ة،  بحدوده����ا  اإليطالي����ة، 
البانورامي����ة العالية تعود إليمان العامري 
وفريق عمله بضرورة اإلنجاز حين آمنوا 

بقيمة العمل الفني”.
ويأت����ي المهرج����ان مواصل����ة للنجاح����ات 
بم����ا  الس����ابقة،  ال����دورات  حققته����ا  الت����ي 
يعك����س الرؤية الحكيم����ة لعضو المجلس 
األعل����ى حاك����م الش����ارقة صاحب الس����مو 

القاس����مي،  ب����ن محم����د  الش����يخ س����لطان 
ف����ي دع����م المس����رح والمس����رحيين ونقل 
حي����ث  الصح����راء،  قل����ب  إل����ى  المس����رح 
يقيده����ا  ال  الت����ي  الجدي����دة  الفض����اءات 
حدود خشبة المس����رح، وليعيش جمهور 
ف����ي  فري����دة  تجرب����ة  المس����رح  وعش����اق 
مش����اهدة ع����روض مس����رحية في وس����ط 

الصحراء.
ويش����ارك في مهرجان الش����ارقة للمسرح 
الصحراوي 5 مسرحيات عربية، من دولة 
اإلم����ارات العربي����ة المتح����دة، وجمهورية 
مص����ر العربي����ة، والجمهورية التونس����ية، 
الموريتاني����ة،  اإلس����المية  والجمهوري����ة 

وس����لطنة عم����ان، إذ تتواص����ل الع����روض 
بمس����رحية  االفتت����اح  بع����د  المس����رحية 
“الفزعة” لمسرح الشارقة الوطني، حيث 
ستقدم مس����رحية” عنترة” لفرقة كريشن 
قروب من إعداد وإخراج الفنان المصري 
“فتي����ان  ومس����رحية  ياق����وت،  جم����ال 
المس����رحيين  جمعي����ة  لفرق����ة  الفري����ك” 
ف����ي نواكش����وط، وهي من إع����داد محمد 

آدمو وس����لي عبدالرحمن، وإخراج س����لي 
التونس����ية  والمس����رحية  عبدالرحم����ن، 
“خض����راء” لفرقة فن الضفتين من تأليف 
حات����م الغريان����ي وإخراج حاف����ظ خليفة، 
ويختت����م عروض المهرجان بالمس����رحية 
الصح����وة  لفرق����ة  “الهي����م”  العماني����ة 
المس����رحية وهي من تأليف محمد سيف 

الرحبي وإخراج أحمد سالم البلوشي.

يع���رض ن���ادي البحرين للس���ينما وضمن 
فعاليات���ه ي���وم األربع���اء المقب���ل الفيل���م 

البريطاني”4 حفالت زفاف وجنازة”.
وت���دور أح���داث الفيل���م مجموع���ة م���ن 
األصدق���اء هم تش���ارلز، فيونا، وجاريث 
حف���الت  م���ن  سلس���لة  ف���ي  يتقابل���ون 
الزف���اف ف���ي إنجلت���را. ف���ي واح���دة من 
)هي���و  تش���ارلز  يقاب���ل  الحف���الت  ه���ذه 
كاري  األميركي���ة  الحس���ناء  جران���ت( 

)آن���دي ماكدويل(، والت���ي عليها أن تعود 
لموطنها في خالل شهوٍر قليلة. 

وبينما يدرك تشارلز أنه يحب كاري حًقا، 
تج���د هي صعوبة ف���ي تقبل ذل���ك؛ ألنها 
مخطوبة لهاميش )كوري���ن ريدجريف(، 
ويب���دو أن األم���ر بينهم���ا يس���ير جي���ًدا، 
لكن جاريث )س���يمون كال���و( - واحد من 
أصدقاء تشارلز المقربين - ُيصاب فجأة 

بأزمة قلبية ويموت.

4 حفالت زفاف وجنازة
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 1951
بدء ثورة الحبيب بورقيبة في تونس من أجل االستقالل.

 1978
التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد.

1982
افتتاح المركز اإلسالمي في طوكيو.

1983
عملية للجيش الجمهوري اإليرلندي داخل متجر هارودز في لندن.

1992
إسرائيل تبعد 415 فلسطينيا إلى لبنان.
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طرح الشاعر الغنائي هشام  «
الشروقي جديدة للعيد الوطني 

وهي أغنية بعنوان “بالد الحب”، 
من ألحان طارق الجار وغناء الفنان 

محمد عبدالرحيم والفنان محمد 
التميمي وتوزيع عارف عامر. واألغنية 
من إنتاج محافظة العاصمة، واعتاد 

الشاعر الشروقي على رفد الساحة 
الغنائية باإلبداعات خصوصا في المناسبات الوطنية، إذ يعد من أهم 

وأقوى شعراء األغنية على مستوى المملكة والخليج أيضا.

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان  «
آل خليفة وبمناسبة احتفاالت المملكة 

بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة 
الملك، ينظم مركز شباب حالتي النعيم 
والسلطة أمسية شعرية وطنية بعنوان 

“أبيات في حب الوطن 2”، يشارك فيها 
نخبة من الشعراء وهم الشاعر عبدالعزيز 

الباكر وسبيكة الشحي وجمال العون 
وعريفة األمسية شيماء رحيمي، وذلك في تمام الساعة 7 من مساء يوم غد 

الثالثاء 18 ديسمبر في مقر المركز ويوجد مكان مخصص للنساء.

أمسية بحالتي النعيم والسلطةأغنية “بالد الحب”

تعرضت الفنانة السعودية وعد لموقف محرج جدا على المسرح 
أثناء وجودها في إحدى حفالت تكريم النجوم.

وتداول ناش��طون مقطع فيديو يظهر قيام منظمي الحفل 
بوض��ع ص��ورة وعد على الشاش��ة الكبي��رة الموج��ودة على 
المسرح، مما جعلها تستعد للصعود إلى المسرح لتكريمها.

وظه��رت وعد وه��ي تصعد المس��رح لتتفاج��أ بالمذيعة التي 
تقدم الحفل قائلًة “أهاًل وس��هال في برنسيس��ة الفن العربي ديانا 

حداد”، األمر الذي أدى إلى صدمتها وتسّمرها في مكانها.

حقق فيديو كليب “قضى عمري” للفنانة نوال نسبة مشاهدة 
مرتفع��ة ج��دا، إذ بلغ عدد المش��اهدات أكثر م��ن 5 ماليين 

مشاهدة عبر قناة الفنانة على موقع “يوتيوب”.
ونجح الكليب، الذي شارك فيه النجمة نوال زوجها مشعل 
الع��روج وابنتهما حنين إضافة إل��ى الممثلة فرح الصراف 

وبعض الموس��يقيين، إذ اس��تطاعت قيث��ارة الخليج جذب 
االنتب��اه إليها م��ن خالل األداء المتقن واإلحس��اس العميق في 

الكلمة والنغم، وكان صوتها كرذاذ المطر يدخل البهجة إلى القلوب.

أعلن المطرب تامر عاش��ور، تأخر صدور ألبومه الجديد، وذلك 
بعد تشويق جمهوره منذ شهر يوليو لأللبوم.

وكت��ب عاش��ور تغريدة عبر حس��ابه عل��ى “تويت��ر”، قائال 
“لظ��روف خارجة عن إرادت��ي، األلبوم س��يتأخر صدوره إلى 
مطلع الع��ام المقبل رغم إعالنه عن اقت��راب طرح األلبوم 

منذ ش��هر 7 الماضي”. ويضم ألبوم” أيام” لعاشور 11 أغنية، 
ويتع��اون م��ن خالله مع ع��دد كبير م��ن الش��عراء والملحنين 

والموزعين وهم نادر عبدالله، وأمير طعيمة، وتامر حسين

ظروف طارئةإنجاز نوالإحراج لوعد

سبيكة الشحيمحمد عبدالرحيم شيماء رحيميهشام الشروقي

مهرجان المسرح الصحراوي عبدالله يوسف خالل افتتاح المهرجان

الفنان عبدالله يوسف متوسطا الفنانين



الحمدان مش��اركا ف��ي مهرجان الكويت المس��رحي

كشفت الفنانة التونسية درة عن سر عدم زواجها أو ارتباطها عاطفيا  «
حتى اآلن، مؤكدة أنها لم تجد الشخص المناسب، وأن “المواصفات 
الحلوة” في الرجال صارت نادرة، وأشارت إلى أن أي رجل يطلب منها 

التفرغ له واالبتعاد عن الفن “ال يحبها” ولن ترتبط به؛ ألنها لن تتزوج 
إال عن “قصة حب”.

يش���ارك الناق���د المس���رحي البحريني يوس���ف 
الكوي���ت  مهرج���ان  فعالي���ات  ف���ي  الحم���دان 
المس���رحي ال���دورة 19 الذي ينظم���ه المجلس 
الوطني للثقاف���ة والفنون واآلداب في الفترة 
من 19 حتى 29 ديس���مبر الج���اري، من خالل 

ندوة فكرية عن اإلبداع المسرحي. 
والمع���روف أن مهرج���ان الكوي���ت المس���رحي 
وحسب المنظمين يستقطب متخصصين في 
مجال المسرح من خارج الكويت، مما يساهم 
في اكتس���اب الخب���رات وتبادلها واالس���تفادة 

من تجارب المختصين والمهنيين.
كم���ا س���يكرم ع���ددا م���ن رواد المس���رح م���ن 
افتت���اح  حف���ل  ف���ي  أخ���رى  ودول  الكوي���ت 
فعاليات���ه؛ عرفان���ا بجهودهم وم���ا قدموه في 

هذا الحقل الفني.
وس���تتنافس 7 ع���روض في المهرج���ان وهي 
و  الفض���اء”  إل���ى  اللج���وء  المتض���رر  “عل���ى 
“الج���الدان” و “حقيب���ة الذكري���ات” و “درس” 
و “مي���الد غري���ب” و “دوغمائي���ة” و “وح���ش 
جائ���زة   15 عل���ى  س���تتنافس  إذ  ط���وروس”، 
مقس���مة ألفض���ل ع���رض مس���رحي متكام���ل 

مؤل���ف  وأفض���ل  مس���رحي  مخ���رج  وأفض���ل 
مس���رحي وأفضل ممث���ل وممثلة ع���ن تمثيل 
دور أول وأفض���ل ممث���ل وممثل���ة ع���ن تمثيل 
دور ث���ان وأفض���ل ديك���ور مس���رحي إضاف���ة 
إلى جوائز ألفضل إض���اءة ومؤثرات صوتية 

وأزياء.
فكري���ة  ون���دوات  عم���ل  ورش  س���تقام  كم���ا 
فني���ة  ورش   5 هن���اك  إذ  نقاش���ية،  وحلق���ات 
يقدمه���ا كل من ايفدوكيموس تس���والكيدس 

- م���درب في التمثيل واإلخ���راج من اليونان، 
وميهي���ال ميه���ات - مدربة تمثيل م���ن أميركا، 
تمثي���ل  م���درب   - اربازيويس���كي  وداني���ال 
 - افكي���ران  بولن���دا، وأحم���د  م���ن  للمبتدئي���ن 
مدرب ثمثيل وانعكاسات الجسد من إيطاليا، 
وجم���ال ياقوت - مدرب تمثيل للمبتدئين من 

مصر.
المس���رح  تاري���خ  ع���ن  مع���رض  س���يقام  كم���ا 
ويق���دم  المهرج���ان  هام���ش  عل���ى  الكويت���ي 

الس���تينات  من���ذ  الكويت���ي  المس���رح  وثائ���ق 
حت���ى الثمانين���ات. من جانب آخر، سيش���ارك 
الحمدان أيضا في فعاليات مهرجان المس���رح 
العرب���ي الدورة 11 الذي س���يقام ف���ي القاهرة 
ف���ي الفترة من 10 حتى 16 يناير وس���يتخلله 
مؤتم���ر فكري بعن���وان “نقد التجربة للمس���رح 
للكت���ب  ومع���ارض  عم���ل  وورش  المص���ري” 
تطبيقي���ة  ون���دوات  الفوتغرافي���ة  والص���ور 

وإصدار مؤلفات للمبدعين.

االثنين
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نظمت هيئة البحرين للثقافة واآلثار وللمرة السادس���ة على التوالي فعالية “ما نامت 
المنامة”، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2018. 

وج���اءت الفعالي���ة احتفاًء باألعي���اد الوطنية البحرينية وبالذكرى الثالثين لتأس���يس 
متح���ف البحري���ن الوطني، إذ أحيت الهيئة 12 س���اعة متواصلة من النش���اط الثقافي 
ف���ي كل متح���ف البحرين الوطن���ي، الصالة الثقافي���ة ومركز الفن���ون. وأقيمت فعالية 
“ما نامت المنامة” بدعم من مؤسس���ة “تمكين” وبالتعاون مع الس���فارة الفرنسية لدى 
البحرين، وبمش���اركة الفنان والعازف س���عد جواد، والذي قدم عبر “س���الم العود، بين 
متح���ف وعالم” نهاًرا كاماًل من العزف على آلة العود وموس���يقى من مختلف األقطار 

العربية من دون توقف.

وانطلق���ت “م���ا نام���ت المنام���ة” ف���ي به���و 
متحف البحرين الوطن���ي مع وقفة ألقت 
الضوء على كتاب “أطياف” الذي يصدره 
س���نوًيا مهرج���ان ت���اء الش���باب. وتحتفي 
نس���خة ه���ذا الع���ام م���ن الكت���اب بالفن���ان 
العريف���ي.  راش���د  البحرين���ي  التش���كيلي 
وش���هدت الوقف���ة حض���ور رئيس���ة هيئ���ة 
البحري���ن للثقاف���ة واآلث���ار الش���يخة م���ي 
بنت محمد آل خليفة، عائلة الفنان راش���د 
العريف���ي، والعدي���د م���ن ش���باب مهرجان 
“تاء الش���باب” والمهتمين بالشأن الثقافي 
ف���ي مملك���ة البحري���ن ورواد فعالي���ة م���ا 

نامت المنامة.
وقال���ت الش���يخة م���ي بن���ت محم���د بهذه 
المناس���بة “تعود فعالية م���ا نامت المنامة 
إلى متحفنا الوطني للمرة السادس���ة على 
التوال���ي؛ لُتثب���ت أن فع���ل الثقاف���ة هو ما 
يرتقي بالمجتمع���ات واألوطان”، مضيفة 
“هذه طريقتنا الخاصة لالحتفاء بأعيادنا 
الوطني���ة المجي���دة وبالذك���رى الثالثي���ن 

لتأسيس متحف البحرين الوطني”.
وتوجه���ت بالش���كر الجزيل إلى مؤسس���ة 
“تمكين” وللس���فارة الفرنس���ية لدى مملكة 
نام���ت  “م���ا  البحري���ن وإل���ى كل داعم���ي 
المنامة”، مش���يرة إل���ى أن المنجز الثقافي 
يتحقق بفض���ل تضافر جهود مؤسس���ات 
“لي���س  كاف���ة ومحبي���ه، وقال���ت  الوط���ن 
هن���اك طريق���ة أفضل ب���أن نعبر ع���ن حبنا 
لمملك���ة البحري���ن، م���ن االلتف���اف ح���ول 
ثقافته���ا والترويج لمقوماته���ا الحضارية 

واإلنسانية”. 
أعرب���ت  الش���باب،  ت���اء  مهرج���ان  وع���ن 
الش���يخة م���ي بن���ت محم���د ع���ن تمنياتها 
بالتوفيق والنجاح للمهرجان في نسخته 

العاشرة، شاكرة ش���باب “التاء” لجهودهم 
ف���ي تنظي���م فعالية كتاب “أطي���اف” الذي 
يحتف���ي ه���ذا الع���ام بالفن���ان التش���كيلي 
البحريني الراحل راش���د العريفي، مؤكدة 
ال���دوام  أن هيئ���ة الثقاف���ة تس���عى عل���ى 
لتخلي���د ذاكرة مبدع���ي المملكة والحفاظ 
عل���ى إرثه���م اإلنس���اني وتوثيق���ه ليبق���ى 
منارة لألجي���ال القادمة تدلهم إلى طريق 
تحقي���ق المزي���د م���ن المنج���زات الثقافية 

والحضارية.
ب���دوره ق���ال رئيس تحرير كت���اب أطياف 
أطي���اف  كت���اب  إن  الش���هابي  غس���ان 
التاس���ع يتناول الفنان العريفي الذي يعد 
ش���خصية فنية تش���كيلية كبيرة ومؤثرة 
على الساحتين العربية والعالمية، مشيًرا 
إل���ى العدي���د م���ن الفناني���ن التش���كيليين 
والنق���اد أبدوا رغبتهم في المش���اركة في 

الكتاب. 
وتوج���ه الش���هابي بالش���كر لعائل���ة الفن���ان 
راش���د العريف���ي؛ لتوفيره���م العدي���د م���ن 
الكت���اب،  ع���ززت محت���وى  الت���ي  الم���واد 
معرًبا عن أمله أن يشكل “أطياف” إضافة 

نوعية للمكتبة األدبية العربية. 
أم���ا الفن���ان الش���اب راش���د العريف���ي، ابن 
أخ الفن���ان الراحل راش���د العريفي، والذي 
ق���دم خ���الل الوقف���ة عم���ال فنًيا مباش���ًرا، 
فأكد أن عم���ه كان بمثابة القدوة والمعلم 
ل���ه، مش���يًرا إل���ى تأث���ره بأعمال���ه الفني���ة 
الت���ي عكس���ت غن���ى حض���ارات البحرين 
وخصوًص���ا حضارة دلم���ون بكل ما تملكه 

من خصوصية وتميز.
وتال ذلك حف���ل اإلعالن عن مهرجان تاء 
الش���باب العاش���ر والذي يق���ام في النصف 
األول م���ن ش���هر فبراير المقب���ل بدعم من 

مؤسس���ة تمكين ويحمل ش���عار “تش���ييد، 
تخليد، تجديد”. 

وش���هد الحف���ل تدش���ين الهوي���ة البصرية 
الجدي���دة وعرض مب���ادرات “الت���اء” لهذا 
الع���ام وهي: كلن���ا نقرأ، درايش، تش���كيل، 
وأدوار  بريمي���ر  هارمون���ي،  تكني���ك، 

وحفاوة. 
كم���ا وأطلق المهرج���ان وألول مرة جائزة 
حسن الحريري لألداء التطوعي المتميز، 
الش���باب”؛  “ت���اء  ينظمه���ا  جائ���زة  وه���ي 
تخلي���ًدا لذك���رى الش���اب حس���ن الحريري 

والذي تميز بعطائه في المهرجان.
أم���ا الصالة الثقافية فاس���تضافت حفلين 
بالتع���اون  األول  أقي���م  موس���يقيين، 
البحري���ن  ل���دى  الفرنس���ية  الس���فارة  م���ع 
الفن���ان  وقدم���ه  فرنس���يز  واألليان���س 
الغين���ي دجيلي موس���ى كون���دي وفرقته 

الموسيقية.
وقدم���ت الفنان���ة بانه باقة م���ن األغنيات 
الت���ي تمازج���ت فيه���ا موس���يقى الش���رق 
والغرب مع صوته���ا المميز، برفقة الفرقة 

الموس���يقية بقي���ادة الفن���ان زي���اد زيمان. 
وف���ي مقه���ى دارس���ين بمتح���ف البحرين 
الوطن���ي، أحي���ت فرقة مب���ادرة هارموني 
من مهرجان تاء الش���باب فقرة موسيقية 
الوطني���ة  األغني���ات  خالله���ا  قدم���ت 

البحرينية المشهورة.
المنام���ة”  نام���ت  “م���ا  فعالي���ة  وانتقل���ت 
ال���ذي  الفن���ون  مرك���ز  إل���ى  بالحض���ور 
يس���تضيف معرض “نس���يج” للفنان هشام 
زب���اري، ال���ذي راف���ق الجمه���ور ف���ي جولة 
عرفهم خالله���ا بطبيعة أعماله المعروضة 
وأس���اليبه الفني���ة وأب���رز المحط���ات ف���ي 
مس���يرته الطويل���ة. كم���ا قدم���ت الفعالية 
الطب���خ  مس���ابقة  دارس���ين  مقه���ى  ف���ي 
“ف���ي المتحف طه���اة”. وخالل المس���ابقة 
اس���تخدم المتنافس���ون مكون���ات محلية 
لطهي أطباق مس���تحدثة بنكهة بحرينية. 
وش���ارك الجمه���ور ف���ي تقيي���م األطب���اق 
واختيار الفائزين جنًبا إلى جنب مع لجنة 
التحكي���م الت���ي ضم���ت كل م���ن الش���يف 

ناريس قمبر وبسام العلوي.

12 س�اع�ة مت�واصل��ة م��ن النش��اط الثق��اف��ي
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لوحة بريشة الفنان محمود غريب بمناسبة العيد 
الوطني المجيد وذكرى تولي جاللة الملك مقاليد 

الحكم

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

علم البحرين يرفرف على “غوغل”
المنام���ة -بن���ا احتف���ى مح���رك البحث 
مملك���ة  أعي���اد  بمناس���بة  )غوغ���ل( 
 16 يوم���ي  ف���ي  الوطني���ة  البحري���ن 
قي���ام  لذك���رى  إحي���اء  ديس���مبر  و17 
الدول���ة البحرينية الحديث���ة في عهد 
المؤس���س احم���د الفاتح دول���ة عربية 
مس���لمة عام 1783 ميالدية، والذكرى 
47 النضمامه���ا ف���ي األم���م المتح���دة 
كدول���ة كاملة العضوي���ة، والذكرى 19 
لتس���لم صاحب الجاللة الملك لمقاليد 
الحكم، من خالل تغيير ش���عار محرك 
البح���ث بعل���م مملك���ة البحري���ن الذي 
الرئيس���ية  الصفح���ة  عل���ى  يرف���رف 

للموقع. 

وكان “غوغ���ل” ق���د ش���ارك احتف���االت 
المملك���ة ف���ي مناس���بات س���ابقة، م���ن 
خالل تغيير صورة الصفحة الرئيسية 
بش���عارات ومعال���م  البح���ث،  لمح���رك 
بثقاف���ة  ترتب���ط  وتاريخي���ة  ثقافي���ة 

وهوية مملكة البحرين العريقة.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  إحدى مناس���بات التكريم التي ترفض مبارحة ذاكرتي رغم مرور أكثر من 20 عاما
عل���ى معايش���تي له���ا كان ذاك الحف���ل الذي فقد في���ه أحد المكرمين الس���يطرة على 
مشاعره فأخذ في البكاء الحاد لفترة جعل الحاضرين فيها يقفون في صمت مهيب 
احترامًا وتعاطفًا مع ذاك الموقف المؤثر. تلك ربما كانت إحدى صور االستجابة أو 
“رد الجميل” لدى البعض وكأنه كان يريد أن يقول وبأسلوبه التلقائي الصادق شكرًا 

لتقديركم لي، لن أنسى هذا أبدًا... وهكذا هو وقع التقدير على البعض.
Û  في الحقيقة إن حاجتنا للتقدير ربما توازي في األهمية حاجاتنا ألساسيات الحياة

مثل الطعام والش���راب واألمن واألمان واالس���تقرار... إلخ وهذا ما أكد عليه ماسلو 
)Maslo( عندم���ا تح���دث عن حاجات التقدير والتي تعني حاج���ة الفرد إلى احترام 
النف���س أو تقدي���ر ال���ذات وتقدي���ر اآلخرين له، وه���ي، أي حاجات التقدي���ر هي رابع 

أنواع الحاجات من حيث درجة أهميتها وقوتها طبقا لتصنيف ماسلو للحاجات.
Û  التقدي���ر ف���ي أجم���ل معاني���ه ومفهومه وفي أصدق ص���وره وأبهاها ج���اء من خالل

اللفت���ة الملكي���ة الس���امية لجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليفة عاه���ل البالد 
المف���دى حفظ���ه هللا ورع���اه في افتت���اح دور االنعق���اد األول من الفصل التش���ريعي 
الخامس لمجلسي الشورى والنواب عندما عبر جاللته عن سعادته البالغة لتصويت 
المتقدمي���ن في العمر من المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام وش���كر لهم 

جاللته هذا الحرص المعبر عن إرادتهم الصلبة.
Û  فقد اعتبر جاللة الملك المفدى مش���اركة ه���ؤالء األفراد من المواطنين خير نموذج

اللتزام المواطن البحريني بإدارة ش���أن وطنه وفي لفتة ملكية س���امية عبر جاللته 
م���ن خالله���ا ع���ن تقديره له���م حيث قال: “... يس���عدني به���ذه المناس���بة أن نمنحهم 
“وسام البحرين” كاعتراف وتقدير من هذا الجيل إلى ذاك الجيل العظيم، شاكرين 

تواجدهم معنا اليوم ولهم منا جميعا كل الشكر والتحية والتقدير”.
Û  في الحقيقة كان لهذه اللفتة اإلنسانية السامية وقعًا خاصًا في نفوسنا جميعًا، فقد

رأين���ا ولمس���نا فيه���ا تقديرًا ملكيًا رفيعا له���ؤالء األفراد. لقد تجل���ى ذلك معنويا في 
عب���ارات الش���كر والتقدير وعمليًا بتفضل جاللته حفظه هللا ورعاه بمنحهم “وس���ام 

البحرين” كاعتراف وتقدير لهم.

هذه اللفتة 
اإلنسانية 

المؤثرة 
لجاللة الملك
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