
ف���ي البحري���ن ولألس���ف، تتدحرج ك���رة لهب بصمت ومس���كوت 
عنها رغم أن مخاطرها موصوفة علًما وشرًعا، وباختصار شديد 
ودون مقدم���ات القضي���ة غي���اب التش���ريعات الوقائي���ة المعلق���ة 
بالجث���ث المب���وءة والمتعاملين معها في المش���رحة من موظفي 
وزارة الصح���ة وكذلك بع���ض المتطوعي���ن والعاملين في مجال 

غسل الموتى في جبانات المقابر.
تل���ك كان���ت الوقائ���ع ولكن على المس���توى اإلنس���اني واألخالقي 
والقانون���ي يج���ب أن يعال���ج الموض���وع بصورة عاجل���ة من قبل 
ذوي االختص���اص في المؤسس���ات الرس���مية والمدنية ألنه ينذر 
بكارثة انتش���ار أمراض وبائية معدية خطيرة تعد س���بب رئيًس���ا 

للموت وتهدد سالمة المجتمع وأمنه االجتماعي.
ما نتحدث عنه اليوم هو ذلك المسكوت عنه والمتمثل في غياب 
التنس���يق بين وزارة الصحة كجهة وبين العاملين في المش���رحة 
وكذلك في مغاس���ل الموتى كجهة أخرى وأيًضا جهات أخرى لها 
أدوار غي���ر مباش���رة، وال���وزارة تعتبر المس���ؤول األول في غياب 
التنس���يق الواضح والصريح أثناء عملية نقل وتخزين وتغسيل 
الجثث الموبوءة بفيروس���ات خطيرة مثل الكبد الوبائي واإليدز 

والسل وغيرها من األمراض المعدية.

جانب من احتجاجات السترات الصفراء

افتتاح مخيم شروق ألطفال السكري في نسخته الـ19

باريس ـ وكاالت

أعلن���ت نقابة الش���رطة الفرنس���ية 
أمس، إضراب���ا مفتوحا يبدأ اليوم 
تزامنا م���ع اإلضراب ال���ذي أعلنت 
عن���ه م���ا يس���مى حركة “الس���ترات 
الصفراء”، الت���ي تنفذ احتجاجات 
واعتب���رت  نوفمب���ر.   17 من���ذ 
الحكوم���ة أن “عناص���ر راديكالية” 
االحتجاج���ات  اس���تغالل  تح���اول 

م���ن  مح���ذرة  النظ���ام،  إلس���قاط 
أن ال���رد عليه���م س���يكون “مناس���با 
وحاس���ما”.وفي تعليقه على الفعالية 
قص���ر  ق���رب  المزمع���ة  االحتجاجي���ة 
ق���ال  الي���وم،  باري���س  ف���ي  اإلليزي���ه 
المتح���دث باس���م الحكوم���ة بنجامين 
غريف���و: إن الرئيس إيمانويل ماكرون 
س���يلقي كلم���ة ف���ي وق���ت قري���ب عن 

الوضع في البالد.

الشرطة تدعم “السترات الصفراء”

أكدت وزارة ش����ؤون اإلع����الم أنها 
ماضية ف����ي إجراءاته����ا القانونية 
والتنس����يق م����ع الجه����ات العدلي����ة 
م����ن  كل  ض����د  يل����زم  م����ا  التخ����اذ 
يترب����ص بإعالمن����ا الوطن����ي، وفًقا 
لإلج����راءات القانونية المتبعة في 

هذا الشأن.

جاء ذلك على خلفية بث أحد  «
موظفي الوزارة السابقين 

وهو في العقد السابع من 
عمره( ويملك مؤسسة 

إنتاج فنية خاصة، رسالة 
إلكترونية تم تعميمها على 
وسائل التواصل االجتماعي 

المختلفة يسيء فيها 
للوزارة بغرض ابتزازها لشراء 

منتجاته الفنية.

موظف سبعيني 
سابق يبتز 

ن��واب يتوعدون عبر “^” بالتصدي للفس��اد األكاديمي“اإلعالم”

الشهادات المزورة أمام “البرلمان”

أك���د ع���دد م���ن الن���واب أن موضوع الش���هادات 
ف���ي  بأولوي���ة  س���يحظى  والم���زورة  الوهمي���ة 
برنام���ج عمل مجل���س النواب لما ل���ه من أهمية 
كبي���رة وتأثير مباش���ر عل���ى المواطن، وس���ينال 

نصيبه من المناقشة تحت قبة البرلمان. 
يذك���ر أن قضية الش���هادات المزورة التي أثارت 
ال���رأي الع���ام من���ذ أغس���طس الماض���ي وج���دت 
اهتماما حكوميا، إذ أصدر س���مو رئيس الوزراء 
أمرًا بالتحقيق بشأن كل ما أثير وتشكيل لجنة 
االعتم���اد األكاديم���ي التابع���ة لمجل���س التعلي���م 

العالي.
إش���كال  أن  القاض���ي  عيس���ى  النائ���ب  وبي���ن 
الش���هادات المزورة والوهمية هي محل اهتمام 
والبد م���ن التطرق إليها بالتع���اون واألخذ برأي 

أعضاء المجلس.
ملموس���ة  أم���ور  توج���د  اآلن  “حت���ى  وأض���اف 
س���معنا  فق���د  الم���زورة،  الش���هادات  بخص���وص 
الكثي���ر، وال نمل���ك بيدن���ا ش���يئا، يج���ب التحقق 

ث���م  المعلوم���ات،  ه���ذه  صح���ة  م���ن  والتثب���ت 
االنطالق على أساسها”.

مل���ف  أن  النفيع���ي  إبراهي���م  النائ���ب  ورأى 
“الش���هادات الم���زورة” المثي���ر للج���دل، ال يق���ل 
أهمي���ة ع���ن أي ملف���ات أخرى يش���وبها الفس���اد، 
ويتوج���ب علين���ا إثر ذل���ك، النظر فيه���ا باهتمام 
بال���غ، ألس���باب ع���دة، أوله���ا أن ذل���ك تقوي���ض 
لمبدأ المس���اواة، وتكاف���ؤ الفرص، وهدر للفرص 

المستحقة للكفاءات من أبناء البلد المخلصين، 
وإيص���ال من هم بخالف ذلك، لوظائف ليس���ت 
له���م. وق���ال النائ���ب أحمد الس���لوم “تح���ت قبة 
البرلم���ان م���ن حقنا أن نس���أل ع���ن النتائج التي 
توصل���ت لها اللجنة واإلج���راءات المتخذة بناء 
عل���ى تل���ك النتائ���ج”، مؤك���دا أن م���ن أولويات���ه 
ع���رض كل م���ا يهم الوض���ع المعيش���ي للمواطن 

لالرتقاء به.

عيسى القاضي إبراهيم النفيعي أحمد السلوم

األعل���ى  المجل���س  رئي���س  افتت���ح 
إدارة  مجل���س  رئي���س  للصح���ة 
جمعية الس���كري البحرينية الشيخ 
محمد ب���ن عبدهللا آل خليفة أمس 

مخيم شروق ألطفال السكري.
جمعي���ة  رئي���س  نائ���ب  وقدم���ت 
السكري البحرينية الشكر والتقدير 
إلى المب���رة الخليفة، وعلى رأس���ها 

س���مو الش���يخة زين بن���ت خالد آل 
تنظي���م  أن  إل���ى  مش���يرة  خليف���ة، 
مخي���م ش���روق ف���ي نس���حته ال�19 
س���موها.  م���ن  كري���م  بدع���م  نظ���م 
وقال���ت الهاج���ري إن المخي���م ه���و 
ت���م  خالص���ة  بحريني���ة  صناع���ة 
دول  ف���ي  بنج���اح  استنس���اخها 

مجلس التعاون.

مخيم شروق... صناعة بحرينية خالصة “الجثث الموبوءة”... كارثة صحية واجتماعية
ال����ع����دوى وت���ن���ق���ل  ت�����م�����وت...  ال  ال����ف����ي����روس����ات 

          
“Rain Or Shine” في البحرين“زراب” يتفوقإيران مالذا لطالبانثبات الدين العاميسرق سيارة ويحطمها

قضت المحكمة الصغرى  «
الجنائية الثالثة بحبس متهم 

6 أشهر مع النفاذ؛ لسرقته 
سيارة مملوكة آلسيوي، وظل 
يستعملها لمدة أسبوع حتى 

تعمد تحطيمها في حادث مرور 
ارتكبه في مدينة عيسى.

ثبت الدين العام البحريني في شهر  «
أكتوبر عند 11.74 مليار دينار، وهو 
الرقم نفسه المسجل في نهاية 

سبتمبر الماضي، ليشير إلى بدء 
نتائج برنامج التوازن المالي الذي 

أطلقته الحكومة لمعالجة العجز 
بمساعدة شقيقاتها من دول الخليج.

قال النائب األفغاني عبدالصبور  «
خدمت، إن إيران أصبحت مالذا 

آمنا لحركة طالبان، فحين 
“يتعرضون لضغوط من 

الحكومة األفغانية، يغادرون 
البالد ويبحثون عن ملجأ لهم 

في إيران”.

حقق فيلم “ زراب” للمخرج  «
الفنان جان البلوشي المركز 

األول في مسابقة نادي البحرين 
للسينما الثانية التي اختتمت 

فعالياتها قبل أيام، فيما حقق 
فيلم “روزنامة” للمخرج احمد 

أكبر الثاني.

بمبادرة طيبة من رئيس مجلس  «
إدارة االتحاد البحريني لكرة 

السلة سمو الشيخ عيسى بن 
علي بن خليفة آل خليفة، قّدم 

مجلس إدارة االتحاد دعوة لفريق 
“Rain Or Shine” الفلبيني؛ لزيارة البحرين وخوض لقاءين وديين 

مع المنامة والمحرق مطلع يناير المقبل.
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المحرر االقتصادي

بدور المالكي

علوي الموسوي

محرر الشئون المحلية
ليلى مال اهلل

هل تنتقل “لعنة الفراعنة” إلى البحرين؟



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة – وزارة األشغال وشؤون البلديات

اس���تقبل وزير االش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف رئيس مجموعة التطوير بإدارة تخطيط ومش���اريع الصرف 
الصحي بالوزارة نور أبوحسان، بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية من جامعة البحرين. 

نب���ذة  أبوحس���ان  قدم���ت  اللق���اء،  وخ���ال 
مختصرة عن رس���التها والت���ي تتمحور حول 
تقيي���م الروائ���ح المنبعث���ة من محط���ة توبلي 
للمعالج���ة، حي���ث ت���م أخ���ذ ق���راءات لتراكيز 
الغازات المنبعثة من المحطة بواسطة أجهزة 
رص���د ج���ودة اله���واء وقي���اس م���دى تأثيرها 
عل���ى البيئ���ة المحيطة. وقد ت���م التركيز على 
غاز كبريتيد الهيدروجين للدراس���ة الميدانية 
حيث تم اس���تخدام قراءات تراكيز هذا الغاز 
في عدة مناطق داخ���ل المحطة في تحضير 
نم���وذج المح���اكاة لتحديد مدى انتش���ار هذا 

الغاز حول المحطة. 
اس���تبيان  بتوزي���ع  المهندس���ة  قام���ت  كم���ا 
للقاطنين ف���ي المناطق القريب���ة من المحطة 
وذل���ك لتحدي���د م���دى استش���عارهم للروائح 
المنبثق���ة. علمًا بأنه من الممكن ش���م الغازات 

المنبعث���ة ضم���ن تراكيز منخفض���ة األمر الذي 
س���اهم ف���ي تفاق���م المش���كلة باإلضاف���ة إل���ى 
الزحف الس���كاني بالقرب م���ن المحطة خال 
األع���وام الماضي���ة. وم���ن جان���ب آخ���ر قامت 
بخص���وص  اقتراح���ات  بتقدي���م  المهندس���ة 

الروائ���ح  وإدارة  للتحك���م  المتاح���ة  الس���بل 
المنبعث���ة والتقلي���ل م���ن آثاره���ا ضم���ن ه���ذه 
التحك���م  يت���م  أن  المؤم���ل  وم���ن  الدراس���ة. 
بروائ���ح محط���ة المعالج���ة ف���ي توبلي ضمن 

مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة المحطة.

اس���تقبل وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني الش���يخ محمد بن أحمد آل خليفة، في مكتبه 
بمبنى وكالة الزراعة والثروة البحرية بالبديع، رئيس تطوير وحماية األراضي الزراعية محمد الهندي ورئيس عمليات وصيانة مصارف األراضي 

محمد توفيق، وتقدم لهما بخالص التهاني والتبريكات على الثقة الملكية السامية بتعيينهما أعضاًء في مجلس أمانة العاصمة.

وأش���ار إلى أن وكال���ة الزراعة والثروة البحرية 
تفخ���ر بوجود أعضاء بمجل���س أمانة العاصمة 
من منتس���بي وكالة الزراعة والث���روة البحرية، 
منوًه���ا إل���ى أن الثقة الملكية الس���امية تش���كل 
دافًعا نح���و مزيد من االهتمام بتطوير الكوادر 

البش���رية. وذك���ر المهندس محمد ب���ن أحمد آل 
خليف���ة، أن الهندي وتوفيق لهما بصماتهما في 
االرتقاء بمستوى العمل كل في موقعه بوكالة 
الزراع���ة والث���روة البحري���ة، معّب���ًرا ع���ن ثقت���ه 
بقدرتهم���ا عل���ى تحقي���ق إضافة ممي���زة خال 

فترة عضويتهما في مجلس أمانة العاصمة.
أن  البحري���ة  والث���روة  الزراع���ة  وكي���ل  وأك���د 
الوكال���ة تم���د يدها للتع���اون مع مجل���س أمانة 
العاصمة لكل ما من ش���أنه دف���ع جهود التنمية 

في مملكة البحرين.

وزير األشغال مستقبال رئيس مجموعة التطوير بإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي

اس��ت��ب��ي��ان ل��ل��ق��اط��ن��ي��ن ف���ي ال��م��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة

أبوالفت��ح يهن��ئ الهن��دي وتوفي��ق بتعيينهما ف��ي ”أمان��ة العاصمة”

زحف سكاني هربا من روائح محطة توبلي

الثقة الملكية دافع لتطوير الكوادر البشرية
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حمي��دان: توفي��ر س��بل الرعاي��ة لتقدي��م الحي��اة الكريم��ة

تحديث القوانين المتعلقة باألسرة 

تشارك مملكة البحرين المجتمع العربي االحتفال بيوم األسرة العربية الذي يصادف السابع من ديسمبر، وذلك تجسيًدا لحرص الحكومة على توفير 
كافة السبل الرعائية والتنموية لمختلف أفراد األسرة، حيث تسهم مختلف الجهات الحكومية واألهلية في االهتمام باألسرة البحرينية، ومن ضمنها 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية التي تعمل بشكل دؤوب على تقديم مختلف الخدمات لألسرة البحرينية، من خالل تعزيز الخدمات المقدمة لألسر 
وطرح العديد من البرامج والمبادرات الموجهة نحو األسرة المستقرة والفاعلة في المجتمع، وذلك من منطلق اإليمان بأن األسرة هي لبنة األساس 

في بناء المجتمع ومشاركتها في مختلف جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية وغيرها.

وبه���ذه المناس���بة، أك���د وزي���ر العم���ل والتنمية 
مملك���ة  أن  حمي���دان،  جمي���ل  االجتماعي���ة 
ا  البحري���ن تع���د من ال���دول ذات الري���ادة عربيًّ
ا في رؤيتها االس���تراتيجية للخدمات  وإقليميًّ
الرعائي���ة والتنموي���ة لمختل���ف أفراد األس���رة، 
وذلك تنفيًذا لما ورد في الدستور وما تشهده 
المملك���ة م���ن تط���ورات تش���ريعية ف���ي العه���د 
الزاه���ر لعاه���ل الب���اد وحكومته، حي���ث كانوا 
وال يزال���وا الداع���م الرئيس���ي لمواصل���ة توفير 
اإلمكاني���ات والخدم���ات والمب���ادرات الازمة، 
وبما يكفل لألس���رة البحرينية الحياة الكريمة 
لمكانته���ا  وعرفاًن���ا  تقدي���ًرا  تس���تحقها،  الت���ي 
الكبي���رة االجتماعي���ة واالقتصادي���ة ودوره���ا 

البارز في بناء وازدهار بلدنا الغالي.
وق���ال حمي���دان، إن تحقيق أه���داف النهوض 
باألس���رة البحرينية اقتض���ى إصدار وتحديث 
القواني���ن والتش���ريعات المتعلقة باألس���رة بما 
يت���اءم م���ن الش���ريعة اإلس���امية والدس���تور 
البحرين���ي والحاج���ات األس���رية، ويأت���ي ف���ي 
مقدم���ة ه���ذه التش���ريعات قان���ون رق���م )19( 
لسنة 2017 بإصدار قانون األسرة، األمر الذي 
يعك���س نضج وفاعلية تجربة مملكة البحرين 
الرائ���دة ف���ي ه���ذا المجال حتى أنه���ا أصبحت 
نموذًج���ا يحتذى به على المس���توى الخليجي 
والعرب���ي واإلقليم���ي، باإلضافة إل���ى ذلك فقد 
ص���درت العديد م���ن القرارات التي من ش���أنها 
أن تنظ���م مختل���ف أمور األس���رة، منه���ا قانون 
رقم )17( لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف 
األس���ري، المعن���ي بتنظي���م حماي���ة الطفل في 
مختل���ف الجوان���ب واألصع���دة، والقانون رقم 
)18( لس���نة 2006 بش���أن الضم���ان االجتماعي 
والمعني بتنظيم األمور المالية والدعم المالي 
لألس���ر المحتاج���ة، والق���رار رق���م )26( لس���نة 
2017 بش���أن ش���روط وإج���راءات الترخي���ص 

لمراكز اإلرشاد األسري. 
وف���ي ه���ذا اإلط���ار، فق���د ت���م تفعي���ل خدمات 
اإلرش���اد األس���ري منذ افتتاح مكاتب اإلرشاد 
األس���ري في مايو2007م بالمراكز االجتماعية 

التابع���ة ل���وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعية 
مملك���ة  محافظ���ات  جمي���ع  عل���ى  والموزع���ة 
البحري���ن، حي���ث ح���رص فري���ق العم���ل عل���ى 
الدف���ع بعجل���ة العم���ل م���ن أج���ل بن���اء قاع���دة 
صلبة راس���خة لدى أفراد المجتمع عن طبيعة 
اإلرش���اد األس���ري وخدمات���ه، به���دف تحقي���ق 
أعلى مس���تويات الصحة النفس���ية والس���عادة 
والرض���ا واالس���تقرار األس���ري، وخفض نس���بة 
س���واًء  األس���رية  والصراع���ات  المش���كات 
أكانت مش���كات أس���رية أم زوجية أم تربوية 
أم اجتماعي���ة أم ش���خصية، ذل���ك م���ن خ���ال 
والعاج���ي  الوقائ���ي  كالمنه���ج  مناه���ج  ع���دة 
واإلنمائ���ي، وذل���ك باإلضافة إلى نش���ر الثقافة 
األسرية في المجتمع من خال برامج مكاتب 
اإلرش���اد األس���ري المختلفة، م���ن المحاضرات 
التوعوية واإلنمائي���ة والوقائية وذلك لتزويد 
األف���راد بمه���ارات إيجابي���ة فعال���ة تمكنهم من 
التمت���ع باالس���تقرار والس���عادة والرض���ا وم���ن 

ث���م المحافظ���ة عل���ى بن���اء األس���رة البحرينية 
والمجتمع وحضارته. 

وقد بادرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
من���ذ العام 2004 إل���ى تفعيل برنام���ج الرعاية 
األس���رية المعن���ي بتنفيذ أحكام زي���ارات أبناء 
المطلقي���ن والمنفصلي���ن م���ن خ���ال المراك���ز 
االجتماعي���ة، وذلك تنفيًذا لتوجيهات صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليف���ة، قرين���ة جالة العاهل المفدى، رئيس���ة 
المجلس األعلى للمرأة، حفظها هللا، إيماًنا من 
س���موها بتحقي���ق األم���ن واألمان واالس���تقرار 
المجل���س  وج���ه  حي���ث  البحريني���ة،  لألس���رة 
األعل���ى للم���رأة العم���ل عل���ى اس���تقبال كاف���ة 
ح���االت زي���ارات أبن���اء المطلقين ل���دى المراكز 
االجتماعي���ة ب���دال م���ن مراك���ز الش���رطة وذلك 
بغي���ة توفير من���اخ أفضل وراح���ة للطفل، كما 
ت���م تفعيل المادة )27( والمادة )28( من قانون 
الطف���ل رق���م )37( لس���نة 2012 بش���أن تنفي���ذ 
أح���كام زيارات أبن���اء المطلقي���ن والمنفصلين 
في وزارة العم���ل والتنمية االجتماعية، حيث 
تولى قس���م اإلرش���اد األس���ري اإلش���راف على 
تنفيذ هذا البرنامج لما للفئة التي يخدمها في 

هذا المجال من خصوصية.
وتعزيًزا للجهود التي يقوم بها قس���م اإلرش���اد 
األس���ري، ونظًرا لتزايد المخاطر المترتبة على 
تقديم خدمة اإلرش���اد األسري من جهات غير 
متخصصة في التعامل مع المش���اكل األسرية، 
تم تفعيل الم���ادة رقم )4( من القانون رقم 17 
لس���نة 2015 بشأن الحماية من العنف األسري 
الت���ي تن���ص عل���ى أن���ه ال يج���وز ألي ش���خص 
طبيعي أو اعتباري فتح مركز إرشاد أسري إال 
بع���د الحصول على ترخيص بذل���ك من وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية وفق االشتراطات 
واإلج���راءات التي يصدر بها ق���رار من الوزير، 
وعلي���ه ف���إن قس���م اإلرش���اد األس���ري أصب���ح 
القس���م المعني بإص���دار التراخيص ومتابعتها 
وفًقا للقرار رقم 26 لس���نة 2017 بشأن شروط 
وإجراءات الترخيص لمراكز اإلرشاد األسري.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزير العمل والتنمية االجتماعية

local
@albiladpress.com

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ش���اركت وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة، ممثل���ة ف���ي مدي���رة إدارة دع���م 
المنظمات األهلية نجوى جناحي، في المؤتمر الثاني للحوار العربي األوروبي عن 

اإلدارة العامة )يورومينا(، الذي أقيم في إسبانيا بمدينة غرناطة مؤخًرا.

المؤتم���ر  ف���ي  جناح���ي  وقدم���ت 
ورق���ة عم���ل بعن���وان” م���دى فاعلي���ة 
التدابي���ر التي اتخذته���ا وزارة العمل 
تعزي���ز  ف���ي  االجتماعي���ة  والتنمي���ة 
المنظم���ات  ل���دى  الداخل���ي  الحك���م 
2008م  م���ن  الفت���رة  ف���ي  األهلي���ة 
إل���ى  2018م”، حي���ث تطرق���ت  إل���ى 
ف���ي  األهلي���ة  المنظم���ات  خصائ���ص 
مملك���ة البحري���ن، واس���تعرضت أبرز 

اإلحصائيات المتعلقة بهذا القطاع.

دع���م  إدارة  مدي���رة  واس���تعرضت 
التوصي���ات  األهلي���ة  المنظم���ات 
المتعلق���ة بالحوكمة الناتجة عن واقع 
التجربة العملية في قطاع المنظمات 
األهلية في عقد كامل من التعامل مع 
مؤسسات المجتمع المدني، التي تعد 
مكوًن���ا رئيًس���ا وفع���االً ف���ي المجتمع، 
مبين���ة م���دى نج���اح عملي���ة الحوكمة 
في القط���اع والتأثي���ر اإليجابي الذي 

انعكس على أداء المنظمات.

تطوير الحوكمة في المنظمات األهلية

الخميس  صباح  العامة  األم��ان��ة  دشنت 
مملكة  احتفاء  بمناسبة  خاصًا  إص���دارًا 
والذي  البحرينية  المرأة  بيوم  البحريني 
خصص هذا العام لالحتفاء بالمرأة في 
العمل التشريعي والعمل البلدي، “المرأة 
في العمل التشريعي المرأة... تحت قبة 

البرلمان نموذجا”.
التطور  يغطي  جانبًا  اإلص���دار  وتضمن 
السياسية،  ال��م��رأة  ل��ح��ق��وق  ال��ت��اري��خ��ي 
مملكة  في  للمرأة  السياسية  والحقوق 
التشريعي  العمل  في  وال��م��رأة  البحرين 
حول  إحصائيات  جانب  إل��ى  وال��ب��ل��دي، 
تحت  البحرينية  ال��م��رأة  عمل  إن��ج��ازات 
النواب في  البرلمان، ودور مجلس  قبلة 

دعم المرأة البحرينية داخل البرلمان.

القضيبية - مجلس النواب

“أمانة النواب” تدشن 

02إصدارا بيوم المرأة

افتتحت وزيرة الصحة فائقة الصالح أعمال المؤتمر الس���ابع للمجموعة الس���عودية لإلخصاب “األس���اليب المعاصرة في عالج 
العقم”، والذي يعقد للسنة الثانية على التوالي في مملكة البحرين بفندق آرت روتانا أمواج.

وض���م المؤتم���ر نخب���ة م���ن المختصي���ن في 
مج���ال اإلنج���اب وعاج العقم م���ن األطباء 
والمختصي���ن والطاق���م التمريض���ي الذي���ن 
يمتلك���ون خب���رات عريقة م���ن دول الخليج 
وال���دول العربية واألوروبي���ة وحضور أكثر 
م���ن 300 مش���ارك، وطرح���ه مجموع���ة م���ن 
األوراق العلمي���ة المهم���ة ف���ي مج���ال عاج 
وط���رح  واإلخص���اب  العق���م  وتش���خيص 
أخاقيات علم األحي���اء الوراثية وارتباطه 

ببرامج الخصوبة.
وأكدت وزيرة الصحة “الصالح” أن احتضان 
مملك���ة البحرين ه���ذا التجم���ع الطبي المهم 
يأت���ي ضمن جملة م���ن المش���اريع والبرامج 
الطموحة التي ترسخ أطر التعاون المشترك 

البحري���ن  مملك���ة  بي���ن  المثم���ر  والتنس���يق 
والش���قيقة المملك���ة العربية الس���عودية في 
العديد من المجاالت، وأبرزها ما تم إنجازه 
عل���ى صعي���د المجال الصحي م���ن إنجازات 
ومشاريع هادفة تسعى بدورها إلى مواكبة 
التط���ور العلمي والطبي المتس���ارع في أدق 
الطبي���ة وم���ن ضمنه���ا ط���ب  التخصص���ات 

اإلخصاب واإلنجاب.
وبينت الوزيرة أهمية استضافة المؤتمرات 
العلمي���ة المتخصص���ة، والت���ي يش���ارك ف���ي 
أعمالها خبرات طبية عريقة تعزز من موقع 
مملك���ة البحري���ن عل���ى الخارط���ة الدولي���ة؛ 
تحقيق���ا لتوجيه���ات س���مو رئي���س مجل���س 
ال���وزراء بأهمية عقد المؤتم���رات والندوات 

الصحي���ة والمش���اركة في المؤتم���رات على 
به���دف  والدول���ي؛  اإلقليم���ي  الصعيدي���ن 
ف���ي  العلمي���ة  المس���تجدات  آخ���ر  مواكب���ة 
التش���خيص والعاج وتب���ادل الخبرات بين 
المختصي���ن م���ن ممثل���ي ال���دول المش���اركة 
مس���توى  تعزي���ز  ف���ي  ُيس���اهم  بم���ا  وذل���ك 
المقدم���ة  والعاجي���ة  الصحي���ة  الخدم���ات 

لجميع المرضى.
وأش���ارت وزي���رة الصح���ة ف���ي كلمته���ا إلى 
يرك���ز  ال���ذي  المؤتم���ر،  موض���وع  أهمي���ة 
عل���ى األس���اليب المعاص���رة لط���ب التكاث���ر 
والجين���ات،  الوراث���ة  وعل���م  والخصوب���ة 
واالس���تفادة الت���ي س���تتحق م���ن جلس���ات 

العمل والورش المنعقدة.

المنامة - وزارة الصحة

مناقشات عن أحدث أساليب طب التكاثر

وزيرة الصحة افتتحت أعمال المؤتمر السابع للمجموعة السعودية لإلخصاب



له����ب  ك����رة  ولألس����ف،  البحري����ن  ف����ي    
تتدح����رج بصمت ومس����كوت عنه����ا على 
موصوف����ة  مخاطره����ا  أن  م����ن  الرغ����م 
علًم����ا وش����رًعا، وباختص����ار ش����ديد ودون 
التش����ريعات  غي����اب  القضي����ة  مقدم����ات 
المب����وءة  بالجث����ث  المعلق����ة  الوقائي����ة 
والمتعاملي����ن معه����ا ف����ي المش����رحة م����ن 
موظف����ي وزارة الصح����ة وكذل����ك بع����ض 
المتطوعي����ن والعاملين في مجال غس����ل 

الموتى في جبانات المقابر.

تل����ك كانت الوقائع ولكن على المس����توى 
اإلنساني واألخالقي والقانوني يجب أن 
تعال����ج القضي����ة بصورة عاجل����ة من ذوي 
االختص����اص ف����ي المؤسس����ات الرس����مية 
انتش����ار  بكارث����ة  تن����ذر  ألنه����ا  والمدني����ة؛ 
أمراض وبائية معدية خطيرة تعد س����بًبا 
رئيًس����ا للم����وت وته����دد س����المة المجتمع 

وأمنه االجتماعي.
ما نتحدث عنه اليوم هو ذلك المسكوت 
عن����ه والمتمث����ل في غياب التنس����يق بين 

ف����ي  والعاملي����ن  كجه����ة  الصح����ة  وزارة 
المش����رحة وكذل����ك ف����ي مغاس����ل الموتى 
كجه����ة أخ����رى وأيًض����ا جه����ات أخ����رى لها 
تعتب����ر  وال����وزارة  مباش����رة،  غي����ر  أدوار 
التنس����يق  غي����اب  ف����ي  األول  المس����ؤول 
الواض����ح والصري����ح أثن����اء عملي����ة نق����ل 
الموب����وءة  الجث����ث  وتغس����يل  وتخزي����ن 
بفيروس����ات خطيرة مث����ل: الكبد الوبائي 
واإلي����دز والس����ل وغيره����ا م����ن األمراض 

المعدية.

ألنه����ا  وأخي����ًرا؛  أوال  ال����وزارة  مس����ؤولية 
تتكتم بش����أن حقيقة ووقائ����ع الجثث؛ إذ 
ال تخب����ر القائمي����ن على مغاس����ل الموتى 
بحقيق����ة أم����ر ه����ؤالء الموت����ى المصابين 
ببع����ض األم����راض القاتل����ة، وه����ذا لي����س 
اتهام����ا على قول مرس����ل وإنما ش����هادات 
مغس����لو  به����ا  أدل����ى  االته����ام  ه����ذا  س����ند 
الموت����ى. و ”الب����الد” إذ تس����تند إل����ى ه����ذا 
الدلي����ل لكونه����ا ش����اهدت ذلك ع����ن كثب 
وبص����ر وبصي����رة عب����ر معاين����ات ميدانية 

مختلفة.
ش���هادات ومعاين���ات عل���ى أرض الواقع 
ش���اهدتها “الب���الد” ف���ي س���عيها للتح���ري 
ع���ن حقيقة ما يحدث في هذا الس���ياق، 
فمن المتابع���ات الميدانية لرصد حقيقة 
م���ا ي���دور فج���أة اتض���ح للصحيف���ة أن 
جثث الموتى المصابين بأمراض معدية 
)فيروسية، وبكتيرية( قاتلة يتم التعامل 
معه���ا أثناء غس���لها وتطهيره���ا، كما يتم 
التعام���ل م���ع الكل���ب العقور، لم���اذا؟ ألنه 

ال توج���د ل���دى ه���ؤالء المغس���لين ثقافة 
خاص���ة  وألبس���ة  أدوات  وال  وقائي���ة 
للتعام���ل مع مثل ه���ذه الجثث وفي كل 
األحي���ان، ف���إن وزارة الصح���ة ال تبلغهم 
كان  إذا  خصوص���ا  المي���ت  م���رض  ع���ن 

مرضه معديا!
وثم����ة تس����اؤل مش����روع، إذا كان األم����ر 
كذلك فكيف يعلم المغسلون عن حقيقة 
الجثث؟ نترك أصحاب الشأن يتحدثون 

ليدلوا بشهاداتهم عن حقيقة ما يدور.

ال����ع����دوى وت���ن���ق���ل  ت������م������وت...  ال  ال����ف����ي����روس����ات 

تل���ك ش���هادات الواقع من العاملين في المي���دان لكن على المقلب اآلخ���ر هناك آراء تتمتع 
بمصداقية علمية من قبل ذوي االختصاص من األطباء.

ف���ي طرحه���ا، توضح استش���ارية علم األمراض واألنس���جة ماجدة العم���ري أن الخالصات 
العلمية الكبرى تفيد بأن الفيروس���ات والبكتيريا الوبائية ال تموت بموت صاحب المرض، 
وإنم���ا تبق���ى عل���ى قيد الحي���اة لفترات طويلة ج���ًدا، ال يمك���ن تحديد عم���ر افتراضي لها. 
وتق���ول العم���ري يج���ب اعتماد إج���راءات وقائية مثل لب���س القفازات وقن���اع الوجه الذي 
يغط���ي الوجه بأكمله ولبس خاص يغطي جس���م المتعاملين م���ع الجثث. وتخلص إلى أن 
الجث���ث تبق���ى موبوءة إلى ما بعد الموت، وأن خطر نش���ر الجثث لألم���راض التي تحملها 

قائم بدرجة كبيرة.

أم���ا استش���اري األمراض الجلدي���ة وأخصائي التجميل حس���ين جمعة فله تعقيب 
عل���ى م���ا أثير عن تطهي���ر الجثث. يقول إن الم���واد المطهرة مث���ل: “الكلوركس” و 
“الفالش” و “الديتول” وجميع أنواع “الصابون” ال يمكن أن تش���كل قاتال أو رادًعا 
ومانًع���ا لوقف انتش���ار الفيروس���ات والبكتيريا المصابة به���ا الجثث أو حتى وقف 
انتش���ارها على المدى المنظور، مؤكًدا في الوقت نفس���ه أن للجثث خطورة كبيرة 

على نقل المرض ما لم يتم التعامل معها بصورة وقائية وصحية سليمة. 
ويلف���ت جمع���ة إلى أن الس���وائل والدماء الت���ي تفرزها الجثث أثن���اء عملية النقل 

والتغسيل كفيلة بنشر العدوى.

وب����دوره يكش����ف اختصاصي األورام علي حس����ن حقيقة تاريخية وض����اءة حينما يعيد 
للذاكرة “لعنة الفراعنة”، ولماذا سميت بهذا االسم؟ 

يق����ول إن التاري����خ العلم����ي والثقافي أبرز حقيق����ة ال جدال فيها بأن جزءا من التس����مية 
يعود إلى كون إصابة بعض الذين كانوا يفتحون قبور الفراعنة بأمراض خطيرة معدية 
وقاتل����ة كان����ت قد أصيب����ت بها جثث بع����ض الفراعنة في ذل����ك الزمان، مم����ا أدى إلصابة 

فاتح قبوهم.
ويضي����ف: ولو عكس����نا هذا على عل����ى أرض الواقع لتبي����ن لنا بالدليل العلم����ي القاطع أن 
الجث����ث تنق����ل العدوى لكل من يعنيه التعامل معها، ومن ش����أن إصابة أي فرد من هؤالء 
إصابة عائلة بأكملها، ولربما تكون العائلة قاعدة النطالق الوباء على مستوى اجتماعي.

تم التواصل مع  «
مسؤولي وزارة 

الصحة إال أن جميع 
الخطوط باردة، ولم 

يرد المسؤولون على 
اتصاالت “البالد”، على 

الرغم من محاولة 
االتصال مرات عدة 

عن القضية.

“الصحة”

قبل أن نسدل  «
الستار على واحدة 

من أعتى التحديات، 
البد أن نشير إلى أن 

الواجب يدعونا ألن 
نكون - مؤسسات 
ومجتمعا - وحدة 

واحدة في مواجهة 
القضية؛ لخطورتها، 

مثلنا كمثل وزارة 
الصحة والمؤسسات 

االجتماعية حينما 
تتحد من أجل 

مكافحة أي وباء.

أخيًرا

في إس���قاطه للتعريف الفقهي، يقول إمام وخطيب مس���جد الفاتح الش���يخ عدنان القطان: ش���رًعا كما إن هللا جل وعال جعل لإلنسان حرمة 
في حياته فله الحرمة ذاتها في مماته، وال يجوز التعامل مع حرمة اإلنسان في موته بمثل ما ورد لعلمنا في شأن تغسيل الجثث الموبوءة 
بمحاليل كيميائية عصرية، وبالمثل لكل من يتعاملون مع هذه الجثث من الناس الحرمة ذاتها، حرمة الوقاية وحماية النفس من اإلصابة 
بمث���ل ه���ذه األم���راض. ويضيف أن الواجب يدعونا جميًع���ا وفي مقدمتنا وزارة الصحة والجه���ات ذات االختصاص على البحث عن حلول 
ذات مخرجات إنس���انية تراعي حقوق جثث الموتى وحقوق المتعاملين معها من المغس���لين وغيرهم.وبدوره يقول الش���يخ مهدي البحراني: 
يستحب تنظيف الميت قبل تغسيله كما لو كان على جسده دم أو شيء من النجاسات وإزالة موانع الغسل ثم يغسل، أما تنظيفه ب� “البيوض” و “الفالش” 
فأعتقد أن هذا يعد هتًكا لحرمة الميت. ويبين أن استعمال “الديتول” و “الصابون” ال بأس به، خصوًصا مع بعض األموات الذين يكون على جسدهم قروح 

وجروح وذلك لقتل الجراثيم، أما تغسيله بالمواد الكيميائية ففيه شيء من اإلهانة وال يقبله عرف الناس وال أهل الميت. 
ويلفت البحراني إلى أن اس���تخدام المواد الكيميائية أيًضا من دون أخذ موافقة أولياء الميت فيه إش���كال ش���رعي، وعرًفا استخدام المواد 
الكيميائية يعد هتًكا، وعلى المغتس���ل يجب أن تراعي حرمة الميت المؤمن كالحي، مطالبا وزارة الصحة بأن ترش���د المغس���لين في كيفية 

عدم تفشي المرض من خالل الجثث الموبوءة وإعطائهم دورات خاصة في التعامل مع هذه الحاالت.

من جانب آخر، يقول النائب السابق محمد المعرفي: ال يجوز لوزارة الصحة أن تمارس الصمت عن القضية، بحيث ال تخبر 
مغسلي الموتى عن األمراض التي يعاني منها الموتى، خصوًصا الموبوءة منها.ويوضح أن عدم إفشاء أسرار المريض ليس لها 
محل في القضية؛ إذ إن من الواجب على الوزارة إبالغ مغس���لي الموتى بأمر الجثث الموبوءة، كما يجب عليها تدريبهم وتوفير المواد 

الالزمة لحفظهم ووقايتهم من انتقال األمراض.
ويبين أن هناك إمكانات كبرى لنقل المرض في اإلجراءات المتبعة حالًيا، ومن الممكن أن تحدث حالة وباء ال سمح هللا، إذ من الممكن 

أن ينتقل الفيروس من الجثة إلى المغسل ومن ثم إلى عائلته والمجتمع وهكذا دواليك.
ويحّمل المعرفي وزارة الصحة كامل المسؤولية، شاجًبا عدم صرفها مواد الوقاية للمغسلين بحجة التقشف؛ ألن الدنانير البسيطة التي 

تصرف على المواد من شأنها حفظ المجتمع وحفظ الوزارة من ماليين الدنانير التي قد تصرفها بعد إصابة أي أحد منهم بالمرض. 
ويضيف: ما يحدث في قضية الجثث الموبوءة جريمة ترتكبها الوزارة؛ إذ إنها غير مهتمة بسالمة المجتمع ونقل الجراثيم من الجثث، 
ومن ناحية ثانية ال تأخذ الوزارة مخلفات الجثة إلعدامها وتكتفي باجتهاد مغسلي الموتى الذين يرمون المالبس في حاويات القمامة 

الموجود في األحياء السكنية.

الرأي التشريعيالتعريف الفقهي

 ذوي االختصاص

ثياب الجثث المجرثمة 
ترمى بحاويات 
القمامة وسط 
األحياء السكنية

“الصحة” تسلم 
الجثث للمغاسل 

دون اإلخطار 
بخطورتها
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  “الجثث 
الموبوءة”

كارثة صحية واجتماعية

“ال��ف��ودر”  و  وال��دي��ت��ول  ب��ال��ك��ل��ورك��س  ال��م��ب��وءة  ال��ج��ث��ث  ننظف  ال��م��وت��ى:  مغسلو 

أطباء: المواد الكيميائية 
ال تقتل الفيروسات 

أمراض فتاكة تهدد 
بكارثة تمس اإلنسان 

هل تنتقل “لعنة 
الفراعنة” إلى البحرين؟

 ال تختلف الطريقة التي يجتهد بها مغس���لو الموتى ل� “تطهير” الجثث، إذ يقول عقيل الش���يخ ل� “البالد”: أعمل 
خلطة خاصة من أجل تطهير الجثة الموبوءة من الفيروس���ات، ونتقي بذلك نقل المرض، والخلطة عبارة عن 
)س���در، صاب���ون، كلوركس، ديتول( نخلطها مع بعضها ونغس���ل الجث���ة مرتين بها.ويضيف: نقوم بغس���ل الجثة 
بالخلطة أوال بالمالبس التي عليها وقطع القماش الملفوفة بها ومن ثم نباشر تغسيل الجثة المواد ذاتها، وبعدها 

نعيد تطهير األقمشة بهذه الخلطة.
ويبين أنه يعلم أن الجثة موبوءة من خالل اجتهاد خاص به، وهو وجود بطاقة أزرق )كارد( من ضمن البطاقة 
التعريفية بالجثة، وبوجود هذه البطاقة نعلم أن صاحب الجثة يحمل مرضا وبائيا، مشيًرا إلى أن بعض الجثث 

تحمل بطاقتين أزرق ووردي )كارتين( وهذا يعني أنه صاحب الجثة مصاب بمرض الكبد الوبائي.
ويبدو أن للشيخ عالقة ودية تراكمت مع مر الزمن مع سواق سيارة نقل الموتى، إذ يشير للصحيفة إلى أنه في 

بعض األحيان يخبره السائق أن الجثة موبوءة، ليأخذ احترازه منها.
وأوضح أن المالبس وقطع القماش التي تغطي الجثة تغسل أيًضا بخلطتنا سالفة الذكر، ومن بعد غسل الجثة 
بها نعد الجنازة من أجل غس���لها الغس���ل الش���رعي، مؤكًدا أنه تأتي ما ال يقل عن حالتين لجثث موبوءة في كل 

أسبوع، وقبل 4 أيام كانت هناك حالتان في يوم واحد في مقبرة الحورة بالمنامة.
وكش���ف أن وزارة الصح���ة كانت تزود مغس���لي الموتى ب���أدوات الوقاية من األقنعة والقف���ازات و “مريلة” توضع 

على المالبس، إال أنه بعد تفعيل آليات التقشف توقفت الوزارة عن صرف المواد الضرورية لمغسلي الموتى.

ل  في رده على سؤال ل� “البالد” عن الكيفية التي تعرف بها حقيقة مرض هذا الميت أو ذاك، هنا ُمغسِّ
الموتى الش���يخ محمد الش���يخ يدلي بش���هادته. يقول: نميز الموتى المصابين بأمراض معدية بطريقة 
تغلي���ف تل���ك الجثث؛ إذ إنها تختلف اختالف���ا كليا عن الجثث التي يموت صاحبه���ا ميتة طبيعة دون 
إصابت���ه بأم���راض غير وبائية.ويضيف: “ع���ادة وزارة الصحة حينما تخرج جث���ث الموتى تتم بصورة 
تقليدي���ة مغط���اة بقم���اش خ���اص بالموت���ى، بينم���ا نجد جثث موت���ى األم���راض القاتل���ة المعدية تغلف 
بأكي���اس نايل���ون وبطريق���ة محكمة وهذا م���ا يثير الفضول لدينا بالتس���اؤل عن حقيقة ه���ذا اإلحكام، 

فنجاب بأنها جثث موبوءة”.
وألننا مجتمعات شرقية، والبحرين جزء منها، نخاف من الحقيقة حقيقة أن لدينا ابن معاق وأن لدينا 
مريضا بمرض معد وخطير؛ لذلك يجد هؤالء المغس���لون أن بعض العائالت تتكتم على حقيقة مرض 

ميتهم أسوة بالوزارة، وفًقا لحديث الشيخ.
وف���ي ظل المخاط���ر الصحية الكبرى التي تلق���ي بظاللها على هؤالء المغس���لين نجدهم يتعاملون مع 

حرمة الجثث بإنسانية مع مراعاة الجانب الوقائي باجتهادات شخصية.
فعلى س���بيل الذكر، يروي الش���يخ “حينما نغسل الجثث الموبوءة نس���تخدم )الكلوركس( لرش الجثث 

و)الديتول( وصابون غسل الثياب )الفودر(؛ ثم نغسلها بعد ذلك وفًقا لألصول الشرعية”. 

 يش���اطر بعض مغس���لي موتى مقبرة الح���ورة ما ذهب 
إليه محدثنا السابق، حينما أجمعوا على صحة ما جاء 
على لس���انه وأضاف���وا: إن وزارة الصح���ة تتعامل معنا 
بص���ورة غامض���ة وال تبلغنا عن حقيق���ة إصابة الجثث، 
وم���ن واق���ع الخب���رة نعرف الجث���ث الموب���وءة من غير 
الموب���وءة، لكن ذلك ال يعفي الوزارة من مس���ؤولياتها.
ه���م يقول���ون: “وزارة الصحة تتذرع بأن عدم الكش���ف 
ع���ن حقيق���ة المرض بعد الموت حق إنس���اني للمريض، 
لكنه���ا تتغاف���ل أنن���ا كبش���ر لنا حق���وق فهل م���ن العدالة 
تحقيق الش���رط اإلنس���اني للجثث الموبوءة وإسقاطها 

أمام المتعاملين معها من مغسلي الجثث؟”.
ويتف���وق ه���ؤالء المغس���لون عل���ى أقرانهم ف���ي المقابر 
األخرى في االجتهاد بتغس���يل وتطهير الجثث برش���ها 

بمحلول خاص بتنظيم الحمامات )فالش(.

الشهادة الثالثةالشهادة الثانيةالشهادة األولى
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افتتح رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية الشيخ 
محمد بن عبدهللا آل خليفة، مخيم ش���روق التاس���ع عشر لألطفال المصابين بالسكري أمس، 
بحضور األمين العام لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين، ونائب رئيس جمعية 
الس���كري البحرينية مري���م الهاجري، وأعضاء مجلس اإلدارة، وأطف���ال الجمعية من مرضى 
السكري وأسرهم. وأشارت الهاجري في تصريحات ل� “البالد” على هامش حفل االفتتاح إلى 
أن برنام���ج النس���خة ال� 19 متكام���ل يضمن تحقيق كل األهداف التي انطلق بس���ببها المخيم 
بمملك���ة البحري���ن قبل 19 عاما، ومازال يواصل مس���يرته العلمية الطبي���ة التوعية، وإيصال 
رس���الته بالتوعية والحد من مرض الس���كري بالبحرين لحد آالن، وبدعم متواصل من رئيس 

الجمعية، الذي مازال يواصل دعمه لنا في تحقيق األهداف التي نعمل عليها.

وأوضح���ت نائ���ب رئيس جمعية الس���كري 
البحريني���ة، أن���ه وضمن برامج���ه لألطفال 
عل���ى  القائمي���ن  م���ن  وس���عيا  الس���كري، 
المخيم لنش���ر الس���عادة في قلوب األطفال 
أم���س  نظمن���ا  فق���د  بالس���كري،  المصابي���ن 
الجمع���ة رحله لمحمي���ه العري���ن، مبينة أن 
الرحل���ة، والتي تعد األولى لمخيم ش���روق 
كانت بتعاون مش���ترك مع ش���باب مؤسسة 
المب���رة الخليفية.وأضاف���ت: لق���د ش���ارك 
بالرحل���ة ما يقارب 35 طفال من مملكة 
البحري���ن، إضاف���ة إل���ى ف���رق األطفال 
الت���ي تش���ارك معن���ا س���نويا م���ع أطفال 
دول مجلس التعاون من دوله الكويت 
العربي���ة  والمملك���ة  اإلم���ارات  ودول���ة 

السعودية.
وقدم���ت نائب رئيس جمعية الس���كري 
البحريني���ة الش���كر والعرف���ان والتقدير 
إلى المبرة الخليفة وعلى رأس���ها س���مو 
الش���يخة زي���ن بن���ت خال���د آل خليف���ة، 
مش���يرة إل���ى أن تنظي���م المخي���م ه���ذا 

العام جاء بدعم كريم من سموها.
االتح���اد  أيض���ا  الهاج���ري  وش���كرت 
البحرين���ي لكرة القدم برئاس���ة الش���يخ 
عل���ي بن خليفة آل خليفة على الرعاية 
الت���ي  والمس���اندة  والدع���م  المتمي���زة، 
قدمه���ا والتس���هيالت إلنج���اح المخيم، 
ال���ذي س���يكون عام���ه المقبل ه���و العام 
العشرون في مسيرته ومسيرة جمعية 
الس���كري البحريني���ة عموم���ا، مبينة أن 
المخي���م ه���و صناعة بحريني���ة خالصة 
دول  ف���ي  بنج���اح  استنس���اخها  ت���م 

مجلس التعاون. 
وأوضح���ت نائب رئي���س مجلس إدارة 
جمعية الس���كري البحرينية، أن اللجنة 
المنظم���ة العلي���ا للمخي���م ق���د وضع���ت 
ه���ذا الع���ام برنام���ج ممي���ز ومغاير عن 
السنوات الماضية، بالتعاون مع شباب 
المب���رة الخليفي���ة ف���ي وض���ع البرامج، 
والذي يش���مل على حزمة من األنشطة 
والمس���ابقات  والرياضي���ة  الترفيهي���ة 
التعليمي���ة ع���ن العناي���ة الذاتية بمرض 
الس���كري، والتي تس���اهم بشكل مباشر 
ف���ي تحقي���ق التعاي���ش م���ع المرض���ى 
الرياضي���ة  الممارس���ة  ثقاف���ة  وتعزي���ز 
له���ؤالء األطف���ال مما يدفعه���م للظهور 
إلى المجتمع بثقة أكبر وعزيمة أعلى.

فريق طبي يجري فحوصات 

مجانية

أش���ارت نائ���ب رئيس جمعية الس���كري 
البحريني���ة إل���ى أن ال���كادر الطب���ي من 
أعض���اء الجمعي���ة م���ن اللجن���ة الطبية 

بالمخي���م يتابعون ويجرون فحوصات 
األنس���ولين  حق���ن  وآلي���ات  الس���كري، 
كاف���ة  ومتابع���ة  الصحي���ة،  والتغذي���ة 
أطف���ال المخي���م، إضاف���ة ال���ى برام���ج 
متنوع���ة م���ن خ���الل خيم���ة األنش���طة 
الترفيهية وسهرات المرح والمسابقات 

التي يشارك بها كافة االطفال.

ورشة عن تغيير مواقع الحقن 

األنسولين

ذك���رت نائ���ب رئي���س جمعية الس���كري 
البحريني���ة أن���ه ت���م تقدي���م ع���دد م���ن 
البرام���ج التوعوية م���ن جانب الوحدة 
المتنقلة للتوعية عن السكري لألطفال 
م���ن جان���ب الكلية الملكي���ة اآليرلندية، 
حي���ث ت���م تقديم ورش���ة تغي���ر مواقع 
الحقن األنس���ولين والتغذي���ة بالتعاون 
م���ع اللجنة الصحية بالمخيم من خالل 

األلعاب الترفيهية
وقالت الهاجري: حص���ل األطفال علي 
التوعي���ة والتدري���ب ال���الزم من خالل 
يكس���بهم  أن  ش���انه  م���ن  مم���ا  اللع���ب، 
الثق���ة ف���ي التعايش م���ع الس���كر بأمان 
والتحكم فيه بش���كل جيد. ومما يبعث 
الس���رور واألمان لدى األطفال أن يروا 
أقرانه���م المصابي���ن بالس���كري يلعبون 
ويعيش���ون طفولتهم بصورة طبيعية. 
وكل ذلك تحت رقاب���ة حثيثة وحانية 
من الطاقم الطبي الذي يشرف بحرص 
عل���ى متابع���ة األطفال وقياس الس���كر 
لديه���م دوري���ا، والتأك���د م���ن حصولهم 
على الكميات الصحيحة من النشويات 

واألكل الصحي.

رئيس المجلس األعلى للصحة يفتتح مخيم شروق لألطفال

مريم الهاجري

مخيم شروق... صناعة بحرينية خالصة
الهاج��ري ل��� “الب��اد”: أطفال الس��كري يثمنون دعم س��مو الش��يخة زي��ن والمب��رة الخليفية

بدور المالكي
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أك���د محافظ الش���مالية علي العصفور أن الس���مة األب���رز لتكريم المرأة في يوم الم���رأة البحرينية هي تأكيد الش���وط الكبير الذي قطعته في 
كفاحها من أجل الوصول إلى مقاعد قمة البرلمان والمجالس البلدية.

وأوضح أن نتائ���ج انتخابات 2018 تعكس 
الثقة الشعبية في قرارات المرأة وجدارتها 
وأنها سوف تكون إضافة في أداء البرلمان 

المقبل والمجالس البلدية.
وق���ال العصف���ور ف���ي احتف���ال المحافظ���ة 
أم���س لتكري���م الفائ���زات والمش���اركات في 
االنتخابات النيابية والبلدية، إن هذا اللقاء 
يأت���ي بأجواء م���ن الفرح في رح���اب أعياد 
البحري���ن الوطني���ة، وه���ي أج���واء تتوال���ى 
والنهض���ة  والمكتس���بات  اإلنج���ازات  فيه���ا 
والتقدم في العهد اإلصالحي الزاهر لعاهل 
الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن 
عيسى آل خليفة، وتجمعنا مناسبة نحتفي 
فيه���ا ف���ي ي���وم الم���رأة البحريني���ة؛ عرفاًنا 
وإج���الاًل وتقدي���ًرا، فيوم الم���رأة البحرينية 

لهذا العام يتزامن م���ع العرس الديمقراطي 
ونجاح االنتخابات؛ لنحتفي جميعا بالمرأة 

في المجال التشريعي والعمل والبلدي.
الش���عبية  المش���اركة  أن  إل���ى  وأش���ار 
منقطع���ة النظي���ر ف���ي االنتخاب���ات النيابية 
ش���هدت   %  67 وبنس���بة   2018 والبلدي���ة 
مش���اركة المرأة البحريني���ة بكامل حقوقها 
ف���ي  الرج���ل  م���ع  السياس���ية  وواجباته���ا 
الترش���ح واالنتخاب في الحياة البرلمانية، 
مس���تحضرا م���رور مئ���ة عام على مش���اركة 
انتخاب���ات  أول  ضم���ن  البحريني���ة  الم���رأة 
منتص���ف  ف���ي  البحري���ن  ش���هدتها  بلدي���ة 
العش���رينات من الق���رن الماضي، وأصبحت 
المرأة البحرينية اليوم محور التنمية وركًنا 
مهًما لتعزيز وضع البحرين على المس���توى 

اإلقليم���ي والعالمي، مبدي���ا اعتزازه بجهود 
رئيس���ة المجل���س األعل���ى للم���رأة صاحب���ة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف���ة، الت���ي أثم���رت عن ه���ذه النتائج 

المشرفة.
عل���ى  كبي���رة  مش���اركة  “ش���هدنا  وأض���اف 
مس���توى دوائر المحافظة الش���مالية، حيث 
ترش���حت 17 ام���رأة، وأس���فرت النتائج عن 
وصول نائبتي���ن هما فاطمة القطري وكلثم 
الحايك���ي، و3 للمجلس البلدي وهن: بدرية 
إبراهي���م، زين���ة جاس���م، وزين���ب ال���درازي، 
إذ وصل���ت م���ن المحافظ���ة الش���مالية 5 من 
النس���اء ضمن 10 مترشحات على مستوى 
المملك���ة، وه���و أكب���ر إنج���از أم���ام التحدي 
للمرأة في المجتم���ع القروي، وهذه النتائج 

للم���رأة  المش���رفة  الص���ورة  أب���رزت  الت���ي 
البحريني���ة التي كان لها إنجازات مهمة في 

مختلف المجاالت”.
كما أكد مدير الش���ؤون اإلدارية واإلعالمية 
بالمجل���س األعل���ى للمرأة ع���ز الدين المؤيد 
التأثي���ر اإليجاب���ي للمش���اركة الواعي���ة م���ن 

جانب المترشحات خصوصا والمترشحين 
عموًم���ا وكذل���ك وع���ي الناخبي���ن، موضًحا 
المجل���س  وقي���ادات  س���بيكة  األمي���رة  أن 
األعل���ى يبذلن كل جهد م���ن أجل أن تحقق 
المرأة مؤش���رات متقدمة سواء في الحياة 

السياسية أو المجاالت المختلفة.

واختتم االحتفال بتوزي���ع الدروع وباقات 
الورود على الفائزات والمش���اركات وكذلك 
ضي���وف الحفل، فيما لفت العصفور إلى أن 
هذه المرحلة تكت���ب فيها المرأة البحرينية 
فصواًل جديدة من النجاح بجدارة واقتدار 

وإصرار على اإلنجاز الوطني الرائد.

الجنبية - المحافظة الشمالية

العصفور: نتائج االنتخابات تعكس الثقة في قرارات المرأة

محافظ الشمالية يكرم الفائزات والمشاركات في االنتخابات بيوم المرأة

قال النائب غازي آل رحمة إنه سيسعى إلى تشكيل مجلس استشاري 
لعمل���ه البرلمان���ي لمس���اندته ودعم���ه ف���ي تقدي���م مقترحات تش���ريعية 

وأدوات رقابية فاعلة تسهم في تطوير عمله البرلماني.

ون���وه إل���ى أن المجل���س س���يكون 
الخب���رات  م���ن  بنخب���ة  مطعم���ًا 
والكفاءات في مختلف المجاالت 
لضم���ان تقدي���م استش���ارات ف���ي 
مختل���ف القضاي���ا والموضوع���ات 
البرلماني���ة بحرفي���ة عالي���ة، وبم���ا 
ينت���ج عم���الً برلماني���ًا يس���هم ف���ي 
تطوي���ر التجربة النيابية ويدعمها 
بالمزي���د من األف���كار والطروحات 
العملي���ة البن���اءة. وأك���د آل رحمة 
في تصريح صحافي حرصه على 
الدفع بالعم���ل البرلماني لمزيد من 
االرتقاء والفاعلية في االضطالع 
بأهداف���ه ف���ي تمثي���ل المواطنين 
وإيص���ال أصواته���م والدف���اع عن 

حقوقهم ومطالبهم.
وش���دد عل���ى ض���رورة أن يك���ون 

بمس���توى  الجدي���د  المجل���س 
التحدي���ات االقتصادي���ة الكبي���رة 
وبحجم التجرب���ة البرلمانية التي 
ي���وم  بع���د  يوم���ا  رس���وخا  ت���زداد 
مس���تمدة وهجها م���ن التوجيهات 
األط���ر  وكل  الس���ديدة  الملكي���ة 
التش���ريعية والقانوني���ة ف���ي ظل 
لجالل���ة  اإلصالح���ي  المش���روع 

الملك.
ونبه إلى ضرورة انتقاء األولويات 
وباالسترش���اد  بعناي���ة  البرلماني���ة 
بالمبادئ البرلمانية المترسخة في 
ضوء تجارب الس���نوات الس���ابقة 
الراهن���ة  التحدي���ات  وطبيع���ة 
تواجهه���ا  الت���ي  والمس���تقبلية 
المملك���ة وبانتهاج التع���اون البناء 

مع السلطة التنفيذية.

مجلس استشاري لعمل برلماني احترافي

المنامة - جمعية األطباء

عق���دت اللجن���ة العمومي���ة لرابط���ة أطباء األش���عة ف���ي جمعية األطب���اء البحريني���ة اجتماع 
جمعيتها العمومية جرى فيه تزكية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة للعامين القادمين، 
حيث تألفت الرابطة من نوال إبراهيم الحمر رئيسًا، ومي إبراهيم مطر نائبًا للرئيس، ومريم 
أحم���د الخاجة أمينًا للس���ر، وطارق الطائي أمينًا ماليًا، وخالد أن���ور خان عضوًا إداريًا، فيما 

ضمت قائمة األعضاء االحتياطين كال من عائشة المطاوعة، ودياري هناري.

وعقب اإلعالن عن التش���كيل الجديد، أكدت 
رابط���ة األش���عة البحرينية أهمي���ة عقد مزيد 
م���ن المؤتمرات العلمية والمس���اهمة في رفع 
مس���توى الوع���ي الطبي والتثقي���ف الصحي، 

وإقام���ة المزي���د م���ن الن���دوات الطبي���ة التي 
تس���اهم في رفع كف���اءة الطبيب، إضافة إلى 
توطيد الص���الت وتطوير أوجه التعاون بين 

الهيئة اإلدارية وأعضاء الرابطة.

الحمر رئيسًا لـ “أطباء األشعة” بالتزكية

Û  قبل عدة أيام، وأثناء قيادتي السيارة ب� )الهايوي(، توقفت طوابير السيارات التي
أمام���ي فج���أة، وبدأت تتح���رك كالس���لحفاة، بل هي أق���ل، لفترة تج���اوزت النصف 
ساعة تقريبا، حتى وصلت للمخرج المطلوب، وكنت يومها مرتبطا بموعد عاجل، 

وأناس ينتظرونني.
Û  تطلعت بهدوء للس���يارات التي على يميني ويساري، بعين الصحفي، فرأيت تأففا

وضيق���ا غي���ر مس���بوقين للس���ائقين، ولمرافقيه���م، ومنهم من اتجه مباش���رة للخط 
األصف���ر، اختص���ارا للوقت، آخ���رون وجدوا ب�الضغط على )هرن( الس���يارة وس���يلة 

فارغة للتنفيس عن الغضب. 
Û  ،ونظرا لوفرة الوقت لدي، بدأت حينها أفكر، بحالنا، وبمس���تقبل ش���وارعنا الضيقة

الت���ي لم يطلها التطور كثيرا ألكثر من عقدين، كيف س���تكون بعد خمس، أو س���ت 
سنوات من اآلن؟ خصوصا وأنها تستقبل قرابة ستمئة سيارة جديدة شهريا.

Û  تس���اءلت أيضا عن األس���باب التي حالت دون أن يكون للدولة نظرة إس���تراتيجية
بعي���دة المدى، أس���وة ب���دول الجوار، ف���ي ضخ الموازن���ات العمالق���ة لتطوير البنى 
التحتي���ة، خصوص���ا، وأنه���ا الش���ريان األول لالقتص���اد، والعم���ران، والس���ياحة، بل 

والحياة نفسها.
Û  بع���د انقض���اء النصف س���اعة، من القي���ادة المجه���دة، والمملة، نفضت ه���ذه األفكار

عن ذهني، بعد أن تبين لي بأن س���بب هذا التعطيل، هم الس���ائقون أنفس���هم، حيث 
كان هنالك حادث مروري متوس���ط، وكان الس���ائقون يخففون السرعة؛ لمتابعة ما 
ح���دث، وم���ا يجري، ولماذا؟ وكيف؟ ومن؟ بل إن الس���ائق ال���ذي أمامي، ومن بطء 
قيادته السيارة، كاد على وشك أن يوقفها، وينزل على قدميه؛ للتحدث مع ضابط 

المرور، ويتناقش معه.
Û  ف���ي بريطاني���ا، ودول أخ���رى متقدم���ة كثي���رة، يس���تخدم ش���رطة الم���رور حواجز

بالس���تيكية معتم���ة ومتنقل���ة، لتطوي���ق أماكن الح���وادث المرورية، ف���ور حدوثها؛ 
حفاظ���ا على خصوصي���ة المصابين، ومنعا لتملق الس���واق الفضوليي���ن، وتعطيلهم 

حركة السير، نأمل تطبيق هذه التجربة المتحضرة هنا؛ لحاجتنا الفعلية لها.

الحوادث 
والفضوليون 

وأمور أخرى

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الشهادات المزورة أمام “البرلمان”
األك��ادي��م��ي للفساد  ب��ال��ت��ص��دي  “ال���ب���اد”  ع��ب��ر  ي��ت��وع��دون  ن���واب 

أكد عدد من النواب أن موضوع الش����هادات الوهمية والمزورة س����يحظى بأولوية في برنامج عمل مجلس النواب لما له من أهمية كبيرة وتأثير مباش����ر على المواطن، 
وسينال نصيبه من المناقشة تحت قبة البرلمان.  وأكد النائب عيسى القاضي أن كل ما يهم المواطن هو مجال اهتمامنا في مجلس النواب، مبينا أن إشكال الشهادات 

المزورة والوهمية وغيرها من اإلشكاالت التي تخص الشهادات غير المصدقة، هي محل اهتمام والبد من التطرق إليها بالتعاون واألخذ برأي أعضاء المجلس.

وقال “حت����ى اآلن توجد أمور ملموس����ة 
فق����د  الم����زورة،  الش����هادات  بخص����وص 
س����معنا الكثي����ر، وال نمل����ك بيدن����ا ش����يئا، 
يج����ب التحقق والتثب����ت من صحة هذه 
المعلومات، ثم االنطالق على أساسها”.

الم����زورة  الش����هادات  “موج����ة  وأض����اف 
أش����علت الرأي العام وخف����ت صيتها، وال 

ندرك السبب وراء هذا الصمت”.

أولوية كبرى

إل���ى ذلك، قال النائ���ب إبراهيم النفيعي 
“أي ملف���ات تمس المواطن، وتقصم من 
حقوقه ومكتس���باته، نح���ن على حرص 
ت���ام ب���أن تك���ون حاض���رة ف���ي المش���هد 
مجل���س  ف���ي  والرقاب���ي  التش���ريعي 
الن���واب، أم���ام مس���مع وم���رأى الجمي���ع، 
وس���نقوم ب���دور نتش���رف بحمل���ه عل���ى 

عاقتنا، تجاه البحرين، وأهلها”.
وأض���اف النفيع���ي أن ملف “الش���هادات 
الم���زورة” المثي���ر للج���دل، ال يقل أهمية 
ع���ن أي ملف���ات أخرى يش���وبها الفس���اد، 
ويتوج���ب علين���ا إثر ذل���ك، النظ���ر فيها 
باهتم���ام بال���غ، ألس���باب ع���دة، أولها أن 
ذل���ك تقويض لمب���دأ المس���اواة، وتكافؤ 
المس���تحقة  للف���رص  وه���در  الف���رص، 

للكف���اءات م���ن أبن���اء البل���د المخلصين، 
وإيصال من ه���م بخالف ذلك، لوظائف 

ليست لهم.
تنظ���ر  حكومي���ة  لجن���ة  “هن���اك  وتاب���ع 
باهتم���ام ف���ي كل ما يتعلق بالش���هادات 
التي تشوبها الشبهة، سواء للمواطنين، 
أن  هن���ا  واألوج���ب  للمقيمي���ن،  أو 
ننتظ���ر النتائ���ج التي س���تتمخض عنها، 
والتوصي���ات الص���ادرة، وحينه���ا فق���ط 
س���يكون لن���ا موقف���ا حاس���ما، وواضح���ا 
مم���ا يج���ري، وأؤك���د أن المل���ف يمث���ل 
أولوي���ة كب���رى لنا؛ ألن���ه يمث���ل بالمقابل 

أولوية للمواطن، الذي نمثله، ونعبر عن 
صوته”. 

حق السؤال

من جانبه، أكد النائب أحمد الس���لوم أنه 
ليس لديه توجه مباشر لطرح موضوع 
الشهادات المزورة والوهمية تحت قبة 
البرلم���ان بش���كل مباش���ر، خصوص���ا أن 

هناك لجنة تعمل على هذا الموضوع. 
وتاب���ع “تح���ت قب���ة البرلم���ان م���ن حقنا 
أن نس���أل عن النتائ���ج التي توصلت لها 
اللجن���ة واإلجراءات المتخذة بناء على 

تل���ك النتائ���ج”، مؤكدا أن م���ن أولوياته 
ع���رض كل م���ا يه���م الوض���ع المعيش���ي 

للمواطن لالرتقاء به.
يذكر أن قضية الشهادات المزورة التي 
أث���ارت الرأي العام منذ ش���هر أغس���طس 
حكومي���ا،  اهتمام���ا  وج���دت  الماض���ي 
حي���ث أصدر س���مو رئيس ال���وزراء أمرًا 
بالتحقي���ق بش���أن كل ما أثير وتش���كيل 
التابع���ة  األكاديم���ي  االعتم���اد  لجن���ة 
لمجل���س التعلي���م العال���ي وبالتعاون مع 
جميع الجهات ذات الصلة بالتدقيق في 

الحاالت المثارة.

عيسى القاضيإبراهيم النفيعي أحمد السلوم

إلعــادة دراســة الضـريبـة فـي “الـنـواب”

ال صحة لتخصيص 50 بيتا ألهالي دائرة عبداألمير

س��لمان ل��� “^”: أبعاده��ا غامض��ة عل��ى الجمي��ع حت��ى الش��ركات

المحافظ��ة بالتوزي��ع وف��ق األقدمي��ة وطلب��ات  “اإلس��كان”: ملتزم��ون 

بع���د ه���دوء عاصفة االنتخابات التش���ريعية بمملكة البحرين، عاد س���يل ضريبة القيمة 
المضافة من جديد ليرفع من منس���وب التكهنات واإلثارات عما س���يترتب على تطبيق 

الضريبة من آثار على دخل المواطن وأسعار السلع والخدمات.

ونش���رت “البالد” في عددها ي���وم األربعاء 
الموافق ٥ ديسمبر الجاري خبرا أكدت فيه 
مصادره اس���تثناء العق���ارات والمحروقات 
م���ن الضريب���ة، وش���مولها فواتي���ر المطاعم 

والكهرباء بدءا من يناير المقبل.
وف���ي الوق���ت ذاته، أش���ارت المص���ادر إلى 
أن الضريب���ة س���تطبق عل���ى ث���الث فترات 
ب���دءا من 20 ديس���مبر الج���اري وحتى 20 
ديس���مبر 2019، بن���اء على حج���م مبيعات 

الش���ركات، حي���ث س���يبدأ تطبيقه���ا عل���ى 
الش���ركات الت���ي تفوق مبيعاته���ا ٥ ماليين 
دين���ار وأكث���ر، وص���وال إلى الش���ركات التي 
تتج���اوز مبيعاته���ا 37.5 أل���ف دين���ار ف���ي 

المرحلة الثالثة.
وفي ه���ذا الس���ياق، رأى النائ���ب عبدالنبي 
ل���� “الب���الد” ض���رورة  س���لمان ف���ي حدي���ث 
أن يت���م إع���ادة دراس���ة ه���ذه الضريبة في 
للجمي���ع  يكف���ل  بش���كل  المقب���ل  البرلم���ان 

الوضوح والش���فافية في تطبيقها، ويعرف 
كل طرف معني بها ماله وما عليه.

بصف���ة  الضريب���ة  تمري���ر  أن  إل���ى  وأش���ار 
لإلج���راءات  توضي���ح  دون  اس���تعجال، 
المرتبطة بها أو التأكد من استعداد الدولة 
لتطبيقه���ا، تس���بب ف���ي تراك���م الكثي���ر من 
الغم���وض ع���ن أبع���اد ه���ذه الضريب���ة حتى 

بالنسبة إلى التجار والشركات.
وأوض���ح أن توجه���ه فيم���ا يتعل���ق بنظ���ام 
الضرائ���ب يمي���ل لصال���ح تطبي���ق الضريبة 
الكب���رى  الش���ركات  عل���ى  التصاعدي���ة 
والمؤسس���ات المالية، وليس على أس���اس 
الدخل، مما س���يكفل للدولة عدم المساس 
بأج���ور المواطني���ن وتحقيق عوائ���د مالية 

أكبر.

أفادت وزارة اإلسكان أن “ال صحة حول وجود 50 وحدة بأحد المشاريع سيتم تخصيصها 
لمجموعة من اهالي دائرة النائب زينب عبداألمير”. وأوضحت الوزارة أنها ملتزمة بتطبيق 
نظام اإلس���كان في آلية توزيع الوحدات وفق معايير االقدمية وحس���ب طلبات المحافظة 
المش���يد بها المش���روع، وأن نظام توزيع الخدمات اإلسكانية ال يقوم قطعيا على تخصيص 

حصص من تلك المشاريع. وفيما يأتي نص الرد:

باإلش���ارة إل���ى م���ا ت���م تداول���ه ح���ول وجود 
اتف���اق بي���ن وزارة اإلس���كان والنائب���ة زينب 
عب���د األمي���ر ع���ن اس���تعادة 50 بيت���ا لصالح 
اهال���ي دائرته���ا ف���إن ال���وزارة ت���ود توضيح 

التالي:
تؤكد وزارة اإلسكان عن اعتزازها وحرصها 
التام على التعاون مع جميع أعضاء السلطة 
التشريعية الموقرين، بل وتسعى الى زيادة 

وتوطيد هذا التعاون مع النواب من منطلق 
ايمانه���ا بالعالق���ة التكاملية بين الس���لطتين 

التشريعية والتنفيذية.
اال ان ال���وزارة تؤك���د ف���ي الوق���ت ذات���ه انها 
تم���ارس عمله���ا واختصاصاتها فيم���ا يتعلق 
بتوزيع الخدمات اإلس���كانية وف���ق المعايير 
المعمول بها في نظام اإلس���كان وليس وفق 

أي اتفاقات. 
وبالتال���ي فإن اللقاء الذي تفضلت به النائبة 
مع وزير اإلس���كان كان بهدف ابداء التعاون 

المش���ترك التي لطالم���ا حرصت الوزارة على 
التأكي���د علي���ه وتوطي���ده وال صح���ة ح���ول 
وج���ود 50 وح���دة بأح���د المش���اريع س���يتم 
دائ���رة  اهال���ي  م���ن  لمجموع���ة  تخصيصه���ا 
النائب���ة، وان الوزارة ملتزم���ة بتطبيق نظام 
االس���كان ف���ي آلي���ة توزي���ع الوح���دات وفق 
معايير األقدمية وحسب طلبات المحافظة 
المش���يد به���ا المش���روع، وأن نظ���ام توزي���ع 
الخدم���ات اإلس���كانية ال يق���وم قطعي���ا على 

تخصيص حصص من تلك المشاريع.

عبدالنبي سلمان

ليلى مال اهلل

سيدعلي المحافظة

 محرر الشؤون المحلية



بحض���ور رئي���س محكم���ة التميي���ز، نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء المستش���ار عب���دهللا البوعينين، والنائب الع���ام علي البوعينين، واألمي���ن العام للمجلس 
األعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي، أقام المجلس األعلى للقضاء احتفاال بيوم المرأة البحرينية، في مبنى األمانة العامة بالمنطقة الدبلوماسية. 

وبهذه المناس����بة رفع عبدهللا البوعينين أس����مى 
آي����ات التهان����ي والتبري����كات إل����ى عاه����ل الب����اد 
صاح����ب الجال����ة المل����ك حم����د ب����ن عيس����ى آل 
رئيس����ة  الب����اد،  عاه����ل  قرين����ة  وإل����ى   خليف����ة، 
المجل����س األعلى للم����رأة صاحبة الس����مو الملكي 

األميرة س����بيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وأش����اد 
ب����دور الم����رأة البحريني����ة الت����ي أثبت����ت جدارتها 
ًن����ا جه����ود  وتميزه����ا ف����ي المج����االت كاف����ة، ُمثمِّ
جمي����ع عض����وات الس����لطة القضائي����ة وموظفات 
األمان����ة العامة للمجلس األعلى للقضاء للنهوض 

بالمنظوم����ة القضائية ف����ي مملكة البحرين، الفتا 
إل����ى دوره����ن الب����ارز في تحقي����ق أس����س العدالة 
ب����كل حياد ونزاهة.  كم����ا هنأ النائب العام، المرأة 
البحريني����ة بما وصلت إليه م����ن مناصب قيادية 

لقطة تذكارية على هامش الحفلمهمة تفخر المملكة بها.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

البوعينين: دور بارز للبحرينية في تحقيق العدالة
ال��م��رأة ب��ي��وم  يحتفل  ل��ل��ق��ض��اء”  “األع���ل���ى 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أك���د وزي���ر التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة نجحت في الفترة الماضية في توظيف األنش���طة الرياضية ضمن مش���روع 
“المدرسة المعّززة للمواطنة وحقوق اإلنسان”، مما أسهم في تحقيق أهداف المشروع التربوي الحقوقي الرائد، على صعيد غرس 

وترسيخ قيم االنتماء والتسامح والتعايش والحوار والعمل الجماعي لدى األبناء الطلبة.

ج���اء ذلك ل���دى مش���اركته ف���ي المهرجان 
الوطني الرياضي )البحرين تستاهل( الذي 
نظمته إدارة التربية الرياضية والكش���فية 
والمرشدات بمتنزه ومحمية دوحة عراد، 
ضم���ن احتفاالت ال���وزارة بالعي���د الوطني 
المل���ك،  جال���ة  جل���وس  وعي���د  المجي���د 
بمش���اركة أكثر م���ن 3 آالف طالب وطالبة 
من مختلف المراحل الدراسية، وبحضور 

عدد من مسؤولي الوزارة.
وق���ام الوزي���ر بجولة ف���ي 25 ركنا تضمنها 
المهرج���ان، واش���تملت عل���ى العدي���د م���ن 
األلع���اب الرياضية والش���عبية، واألنش���طة 
لقي���م  المع���ززة  الطابي���ة  والمس���ابقات 
والصح���ة  اإلنس���ان  وحق���وق  المواطن���ة 
المدرس���ية، ث���م ش���ارك الوزي���ر الطلبة في 

مس���يرة المش���ي لمس���افة 3 كيلومت���رات، 
وقد أش���اد الوزير بما شهده المهرجان من 

برامج وأنشطة وطنية ورياضية متميزة، 
حظيت بمشاركة كبيرة من األبناء الطلبة.

أق���ام س���فير مملك���ة البحري���ن غير المقيم لدى المملكة اإلس���بانية الش���يخ فواز بن محم���د آل خليفة، حفل اس���تقبال ومأدبة غ���داء في العاصمة 
)مدريد(، بمناس���بة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، في يومي 16 و17 ديس���مبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد 
المؤس���س أحمد الفاتح دولة عربية مس���لمة عام 1783 ميالدية، والذكرى 47 النضمامها في األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 19 

لتسلم صاحب الجاللة الملك لمقاليد الحكم.

وأك���د الش���يخ ف���واز ب���ن محم���د ف���ي كلمت���ه 
بهذه المناس���بة، اعت���زازه بالعاق���ات الثنائية 
التاريخية، مش���يدا بالمس���توى ال���ذي وصلت 
ومنوه���ا  المملكتي���ن،  بي���ن  العاق���ات  إلي���ه 
بالرغبة المتبادلة لتعزيزها وتطويرها بصورة 

مستمرة في مختلف المجاالت واألصعدة. 
كم���ا أش���اد بصاب���ة المب���ادئ المش���تركة بي���ن 
البلدي���ن في تثبيت دعائم األمن واالس���تقرار 
واضح���ة،  إصاحي���ة  رؤي���ة  عب���ر  والتنمي���ة 
لانتخاب���ات  التاريخ���ي  النج���اح  أن  مؤك���ًدا 
ف���ي البحري���ن ما ه���و إال دليل على اس���تمرار 
النهج اإلصاحي والديمقراطي في المملكة، 
حيث كانت نس���بة المش���اركة في االنتخابات 
النيابي���ة والبلدية في الدورين األول والثاني 
ه���ي األكثر ف���ي تاري���خ المملكة. وأش���ار إلى 

ال���دور المهم للم���رأة البحرينية في المس���يرة 
الديمقراطية.

الع���ام إلدارة  المدي���ر  م���ن جهته���ا، تحدث���ت 
الش���رق األوس���ط إيفا مارتينا-سانتش���يز، عن 

التطل���ع لمزيد من التعاون بين المملكتين في 
ش���تى المجاالت خصوصا المجالين التجاري 
والرياضي وبناء ش���راكات م���ع القطاعين بما 
يعود بالنفع والخير على البلدين الصديقين.

وزير التربية يشارك في المهرجان الوطني الرياضي )البحرين تستاهل(

الشيخ فواز بن محمد يلقي كلمته

والمس��ابقات األلع��اب  تض��م  بالمهرج��ان  ركن��ا  فواز بن محمد: نجاح االنتخابات يعكس استمرار النهج اإلصالحي25 

رغبة متبادلة لتعزيز العالقات مع إسبانيا“التربيــــــة” تنظــــم “البحريــــن تستاهـــــل”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قّدم مركز رعاية الطلبة الموهوبين ورش عمل متخصصة في مجال 
برمج���ة الروبوت المتحرك، لفائدة عدد م���ن الطلبة المنضمين للمركز، 

ومن تقديم اختصاصية الحاسوب جليلة عمر.

ه���ذه  خ���ال  الطلب���ة  وت���درب 
بن���اء  خط���وات  عل���ى  ال���ورش 
الروب���وت، وتعرفوا على برنامج 
وأقس���امه،  بالروب���وت  التحك���م 

عل���ى  التدري���ب  إل���ى  إضاف���ًة 
برمجة الروب���وت للقيام بالمهمة 
طري���ق  ع���ن  من���ه  المطلوب���ة 

المعادالت الرياضية.

“الموهوبون” يبرمجون الروبوت

 

اختتم مؤتمر البحرين األول لطاقة المس���تقبل 2018 تحت عنوان )نحو تطبيق أهداف التنمية المس���تدامة واالس���تثمار في الطاقة 
المس���تدامة( ال���ذي نظمت���ه جمعي���ة البحرين للمؤسس���ات الصغيرة والمتوس���طة، برعاي���ة وزير الكهرب���اء والماء عبدالحس���ين ميرزا 
للحديث عن أهمية االس���تثمار في مجال الطاقة المس���تدامة والطاقة النظيفة والمتجددة وهو توجه استراتيجي انتهجته حكومة 

مملكة البحرين إيمانًا بأهمية هذا المجال على أكثر من صعيد.

وافتتح وزير ش���ؤون الكهرباء والماء، فعاليات 
المؤتمر بمش���اركة خب���راء دوليين م���ن المكتب 
االقليم���ي لبرنام���ج االم���م المتح���دة باإلضاف���ة 
إل���ى خب���راء م���ن مملك���ة البحري���ن ف���ي مج���ال 
الطاقة المس���تدامة، كما يش���ارك في المؤتمر ما 
يق���ارب م���ن 200 ممثل من الجه���ات الحكومية 
ومؤسس���ات القطاع الخاص المعنية باستدامة 

الطاقة.
وفي كلمته خال االفتتاح قال رئيس األوقاف 
الجعفرية محس���ن آل عصف���ور “تنبع أهمية هذا 
المؤتم���ر من حي���ث التوقيت لت���دارك تداعيات 
المرحل���ة المقبل���ة حيث يه���دف بالدرجة األولى 

لتس���ريع التوج���ه العتم���اد واس���تخدام الطاق���ة 
البديل���ة  الطاق���ات  م���ن  ونظائره���ا  الشمس���ية 
المجاني���ة  ب���ل  والرخيص���ة  للبيئ���ة  الصديق���ة 
واالس���تفادة منها في جميع مناح���ي المبادرات 
التنموي���ة”. ونوه بأن إحدى الخطوات الحكيمة 
المهم���ة الت���ي اتخذته���ا الحكوم���ة الموق���رة هو 
انش���اء وحدة الطاق���ة المس���تدامة بالتعاون مع 
برنامج االمم المتحدة االنمائي، تعنى بتشجيع 
االس���تثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة 
الشمس���ية وطاقة الرياح، كما حددت الحكومة 
اهداف���ًا وطني���ة لبل���وغ نس���ب مح���ددة مبدئية 
م���ن إجمال���ي اس���تهاك الطاق���ة المتج���ددة في 

الس���نوات القادمة كنسبة %5 مثاً من االعتماد 
عل���ى الطاق���ة المتج���ددة مقارن���ة باالس���تهاك 
الكل���ي النات���ج ع���ن مص���ادر انت���اج الكهرباء من 
الطاقات التقليدية في الباد بحلول عام 2025 

ونسبة %10 بحلول عام 2035م.
وأضاف:” بفضل من هللا وتوفيقه نجحت إدارة 
األوق���اف الجعفرية في أن يك���ون مبنى ادارتها 
الكائن بضاحية الس���يف هو أول مبنى حكومي 
يس���تخدم نظام الطاقة الشمس���ية بالتعاون مع 
ش���ركة سوالر solar 1( 1( مضافًا لطاقة الرياح، 
وذلك تمهيدًا لتوس���يع اس���تخدام ه���ذه التقنية 
الوقفي���ة  والعق���ارات  العب���ادة  دور  كاف���ة  ف���ي 

االستثمارية التي تشرف عليها اإلدارة”.
وكش���ف رئي���س األوق���اف الجعفري���ة ع���ن قرب 
افتتاح المش���روع بالتزامن مع االحتفال بالعيد 
الوطن���ي ال���� 47 لمملكة البحري���ن وعيد جلوس 
عاه���ل الب���اد وذل���ك ف���ي تاري���خ 12 ديس���مبر، 

حي���ث تمثل ه���ذه المناس���بات الوطني���ة مصدر 
فخ���ر واعتزاز لنا جميعًا، وفرصة طيبة إلطاق 
المش���اريع واالنجازات التي تساهم في تحقيق 
واالقتصادي���ة  االجتماعي���ة  التنمي���ة  أه���داف 
المس���تدامة بم���ا يتواف���ق م���ع رؤي���ة البحري���ن 

.2030
وبي���ن أن مجل���س األوق���اف الجعفري���ة ق���د أقّر 
تنفيذ مشاريع رائدة في هذا الجانب عبر تفعيل 
)الشمس���ية(  المتج���ددة  الطاق���ة  اس���تخدامات 
ف���ي دور العبادة من مس���اجد ومآتم والعقارات 
الوقفي���ة االس���تثمارية والتوس���ع بتزويد المآتم 
التي لها أوقاف بأنظمة الطاقة الشمسية لتامين 
حاجته���ا م���ن الكهرب���اء بالتش���اور م���ع اداراتها، 
األمر الذي سيس���هم مع تطور التقنيات الخاصة 
بهذا المجال في رفد الش���بكة الوطنية للكهرباء 
وتخفيف العبء عن الدولة واإلدارة والقائمين 
على المآتم والحس���ينيات، فضا عن مساهمته 
ف���ي توفي���ر مص���در دخ���ل جدي���د ل���دور العبادة 
والعقارات الوقفية عليها من خال مشروع بيع 
الكهرب���اء المنتجة الفائضة عن حاجتها لش���بكة 
الكهرباء الوطنية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 

هيئة الكهرباء والماء.

وزير الكهرباء والماء يكرم رئيس األوقاف الجعفرية

اختت����ام مؤتم��ر البحري��ن لطاق���ة المس��تقب��ل بمش��ارك��ة جه��ات حكومي��ة وخب��راء دوليي����ن

تدشين الطاقة الشمسية في “الجعفرية” 12 ديسمبر

توافق التخصصات مع احتياجات السوق
الت���زام “العل��وم التطبيقي�����ة” باألنظم����ة “التعلي����م العال��ي يتفق����د” 

زار األمي���ن الع���ام لمجل���س التعلي���م العال���ي عبدالغن���ي الش���ويخ، عل���ى رأس وف���د م���ن 
المختصي���ن باألمان���ة العام���ة، جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة، وذل���ك ف���ي إط���ار الزيارات 
التفقدية لالطمئنان على س���ير العمل بمؤسس���ات التعليم العال���ي، والتأكد من التزامها 

باألنظمة واللوائح.

وف����ي الزي����ارة، بح����ث األمي����ن الع����ام م����ع 
مسؤولي الجامعة العديد من الموضوعات 
المتصل����ة بأدائه����ا، بم����ا في ذلك م����ا تقدمه 
ض����رورة  مؤك����ًدا  أكاديمي����ة،  برام����ج  م����ن 
ه����ذا  ف����ي  التع����اون  تعزي����ز  إل����ى  الس����عي 
المج����ال م����ع الجامعات الدولي����ة المرموقة 
����ا، موجًها في  ذات التصني����ف العالي عالميًّ
الوق����ت ذات����ه إل����ى ض����رورة وض����ع آلي����ات 
لمتابع����ة الطلب����ة الخريجين وم����دى توافق 
تخصصاته����م مع احتياجات س����وق العمل، 

لتحقي����ق التكام����ل م����ع مؤسس����ات قط����اع 
الصناعة واألعمال.

ثم قام األمين العام بتفقد عدد من مرافق 
المختب����رات  ومنه����ا  ومنش����آتها،  الجامع����ة 
لمعاينته����ا  وذل����ك  الرياضي����ة،  والمنش����آت 
والتأك����د من مدى توافقها مع اش����تراطات 
الائح����ة الهندس����ية الص����ادرة ع����ن مجلس 
التعليم العالي بهذا الش����أن، كما اّطلع على 
التوس����عة الجدي����دة للجامع����ة للتأك����د م����ن 
االلتزام باشتراطات األمن والسامة وفًقا 

لذات الائحة، ثم استمع إلى آراء عدد من 
الطلبة بش����أن الخدم����ات المقدمة من قبل 

الجامعة وبرامجها األكاديمية ومنشآتها.
وف����ي خت����ام الزي����ارة، أثن����ى األمي����ن العام 
الجه����ود  عل����ى  العال����ي  التعلي����م  لمجل����س 

لارتق����اء  الجامع����ة  قب����ل  م����ن  المبذول����ة 
بأدائه����ا، بم����ا ينعك����س إيجاًب����ا عل����ى جودة 
العام����ة  األمان����ة  أن  مؤك����ًدا  مخرجاته����ا، 
ل����ن تدخ����ر جه����ًدا ف����ي تقدي����م كل الدع����م 

والمساندة لمؤسسات التعليم العالي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

06local@albiladpress.com
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آسيوي يعرض الرشوة على شرطي
ال��ح��ب��س 3 أش���ه���ر آلس���ي���وي ي��ب��ي��ع ال����دي����زل ف���ي س����وق س����وداء

عاقب���ت المحكم���ة الصغرى الجنائية الثالثة متهما آس���يوي الجنس���ية عرض تقديم 
رش���وة على ش���رطي ضبطه وهو يدير عملية بيع ديزل بالمخالفة للقانون، فرفضها 
الش���رطي وأبل���غ عنه، بحبس���ه لمدة 3 أش���هر مع النف���اذ، وأمرت بإبع���اده عن مملكة 

البحرين لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وكان���ت النياب���ة العام���ة أحال���ت المته���م 
للمحاكم���ة عل���ى اعتب���ار أن���ه بتاري���خ 7 
نوفمب���ر 2018، عرض عل���ى موظف عام 
-شرطي برتبة عريف- دون أن يقبل منه 
عرض���ه، عطي���ة ليمتنع عن عمل���ه إخالال 

بواجبات وظيفته.
وتتمث���ل وقائ���ع الدع���وى فيم���ا أوردت���ه 
المحكم���ة بحكمه���ا أن عري���ف الش���رطة 
وأثن���اء أدائ���ه لواج���ب عمله ف���ي منطقة 
س���لماباد، بحوال���ي الس���اعة 12:30 بع���د 
منتص���ف الليل، الحظ وج���ود عملية بيع 
دي���زل بطريقة غي���ر مرخصة في س���وق 

س���وداء، وعندم���ا أعل���م المته���م بهويت���ه 
ع���رض علي���ه األخي���ر دون أن يقب���ل منه 
الش���رطي عطي���ة “رش���وة” لالمتن���اع عن 

أداء عمله إخالل بواجبات وظيفته.
القي���ام  وأثن���اء  أن���ه  الش���رطي  وق���ال 
م���ن  ع���دد  إبص���ار  ت���م  عمل���ه  بواجب���ات 
اآلس���يويين م���ن قب���ل دوري���ة الش���رطة، 
وبس���ؤال المتهم عن س���بب تواجده، قرر 
بأن���ه يقوم بإدارة عملية بيع الديزل، فتم 
إبالغه م���ن قبل أفراد الدوري���ة بأن ذلك 
مخال���ف للقانون، إال أن���ه عمد إلى تقديم 
ع���رض بمبلغ مالي على ش���كل أس���بوعي 

أو كل 10 أي���ام ل���ه مقاب���ل التس���تر علي���ه 
عل���ى  القب���ض  فت���م  أعمال���ه،  ومواصل���ة 

المتهم دون قبول رشوته.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نس���ب 
وبمحاض���ر  العام���ة  النياب���ة  أم���ام  إلي���ه 

الضبط.

أكدت وزارة ش���ؤون اإلع���الم انها ماضية 
ف���ي إجراءاته���ا القانوني���ة والتنس���يق مع 
الجه���ات العدلي���ة التخ���اذ م���ا يل���زم ض���د 
كل م���ن يترب���ص بإعالمن���ا الوطن���ي، وفًقا 
لإلج���راءات القانوني���ة المتبع���ة ف���ي ه���ذا 
الش���أن عل���ى خلفي���ة قي���ام أح���د موظفي 
العق���د  وف���ي  الس���ابقين،  اإلع���الم  وزارة 
الس���ابع م���ن عمره وال���ذي يملك مؤسس���ة 
إنت���اج فنية خاصة ببث رس���الة إلكترونية 
التواص���ل  وس���ائل  عل���ى  تعميمه���ا  ت���م 
االجتماعي المختلفة يسيء فيها للوزارة 

بغرض ابتزازها لشراء منتجاته الفنية.
وفي هذا الس���ياق كش���ف مصدر مسؤول 
بوزارة شؤون اإلعالم أن الوزارة كانت قد 
اشترت من صاحب الرسالة المنشورة عبر 
وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي عم���الً فنًيا 
تش���جيًعا منها للقطاع الخ���اص البحريني 
بالرغ���م م���ن محدودي���ة الميزاني���ة، إال أنه 

آثر أن يحتكر هذا الدور لنفسه فقط دون 
اعتب���ار لتكافؤ الفرص بين���ه وبين ُنظرائه 

في ذات القطاع.
وأضاف المصدر أن وزارة ش���ؤون اإلعالم 
تتبن���ى أعلى المعايير ف���ي تقييم األعمال 
الفنية المقدمة لها من مؤسس���ات القطاع 
الخ���اص وذل���ك م���ن خ���الل لجن���ة تقيي���م 

فني���ة متخصص���ة، وضم���ن معايي���ر ترتكز 
والمس���ؤولية  والتنافس���ية  العدال���ة  عل���ى 
االجتماعي���ة نحو الوطن، وص���ْون مبادئه 
القائم���ة عل���ى تكري���س الهوي���ة الوطني���ة 
وتعزي���ز االنتم���اء والوالء للوط���ن وعمقه 

العربي واإلسالمي.

قض����ت المحكم����ة الصغ����رى الجنائي����ة 
الثالث����ة بحب����س مته����م لمدة 6 أش����هر 
م����ع النف����اذ؛ لس����رقته س����يارة مملوكة 
لم����دة  يس����تعملها  وظ����ل  آلس����يوي، 
أس����بوع حت����ى تعم����د تحطيمه����ا ف����ي 
ح����ادث م����روري ارتكب����ه ف����ي مدين����ة 

عيسى.
وكانت النياب����ة العامة وجهت للمتهم 
أن����ه بتاري����خ 17 أكتوب����ر 2018، أوال: 
س����رق الس����يارة المبينة وصف����ا وقدرا 
بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه، 
ثانيا: أتلف الس����يارة الخاصة بس����الف 

الذكر.
وقال����ت إن الواقعة تتحصل في قيام 
 2018 أكتوب����ر   17 بتاري����خ  المته����م 
بس����رقة الس����يارة المملوك����ة للمجن����ي 
عليه اآلس����يوي الجنسية بنية تملكها، 
حيث تمكن المتهم من سرقتها عندما 

وجده����ا متوقف����ة ف����ي منطقة س����وق 
واس����تعمالها  بس����رقتها  فق����ام  واق����ف 
لم����دة أس����بوع واح����د وبعده����ا أتلفه����ا 
عمدا ع����ن طريق حادث مرور وتركها 

في منطقة مدينة عيسى.
أس����باب  ف����ي  المحكم����ة  وأوضح����ت 

ص����دق  إل����ى  اطمأن����ت  أنه����ا  حكمه����ا 
وأثن����اء  أمامه����ا  المته����م  اعت����راف 
التحقي����ق معه بمعرف����ة النيابة العامة 
لمطابقت����ه وقائ����ع الدع����وى، وم����ن ثم 
وتقض����ي  ب����ه  وتأخ����ذ  علي����ه  تع����ول 

بإدانته.

رسالة إلكترونية عممها على وسائل التواصل االجتماعي النف��اذ م��ع  أش��هر   6 المته��م  حب��س  تق��رر  المحكم��ة 

موظف سبعيني سابق يبتز “اإلعالم” يسرق سيارة ويحطمها في حادث

رفض���ت محكمة االس���تئناف العليا الجنائية األولى اس���تئناف ش���اب اعتدى 
على شرطي كان قد طلب منه التفرق من تجمع بالقرب من إحدى الجمعيات 
الخيرية اإلسالمية بمنطقة المحرق، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر 
عم���ا نس���ب إلي���ه من اته���ام بعدما تن���ازل المجن���ي عليه عن حقه الش���خصي 

الجنائي وأخذ المحكمة المستأنف بقسط من الرأفة.

وكان���ت محكمة أول درجة قد ذكرت 
في أس���باب حكمها س���الف البيان أنها 
عن���د تقديره���ا لعقوب���ة الس���جن تضع 
المس���تأنف،  ظ���روف  اعتباره���ا  ف���ي 
فتعم���ل بحقه الم���ادة )72( من قانون 

العقوبات.
وتعود التفاصيل حس���بما جاءت في 
حك���م المحكم���ة إل���ى أن المس���تأنف 
اعت���دى على س���المة جس���م المجني 
علي���ه ب���أن توجه األخي���ر إليه بصفته 
ش���رطيا أول ب���وزارة الداخلي���ة كونه 

مواق���ف  ف���ي  آخري���ن  م���ع  متجمع���ا 
خيري���ة  جمعي���ة  بج���وار  الس���يارات 
إسالمية في منطقة المحرق، وطلب 
م���ن الموجودي���ن التفرق م���ن المكان 
كون أن الساعة 2:00 صباحا، لوجود 
تعليم���ات بمنع التجمع هناك بعد ذلك 
الوق���ت، فاس���تجاب المتجمع���ون ل���ه 
ما ع���دا المس���تأنف ال���ذي رفض ذلك 
وطل���ب م���ن المجني علي���ه ومن معه 
من أفراد الش���رطة إب���راز أمر مكتوب 

بذلك.

علي���ه  المجن���ي  أج���اب  عنده���ا 
المس���تأنف بالق���ول إن���ه لي���س لدي���ه 
أم���ر مكتوب، وإنما ه���ي تعليمات من 
أحد المس���ؤولين بال���وزارة، فرد عليه 
المس���تأنف بقوله “يال توكل من هني 
ال أوديك في داهيه آنا أداوم في...”، 
فم���ا كان م���ن المجني علي���ه إال إبالغ 
مس���ؤول النوبة، الذي حضر وتحدث 
مع المس���تأنف، فقال ل���ه األخير “علم 
شرطتك شلون يتكلمون مع الناس”، 
ث���م تح���دث الم���الزم م���ع المس���تأنف 
ينف���ذ  علي���ه  المجن���ي  ب���أن  وأبلغ���ه 
التعليمات، فاس���تجاب له المس���تأنف 

وصعد إلى سيارته.
لك���ن وأثن���اء وج���ود المس���تأنف ف���ي 
س���يارته ن���ادى المجن���ي علي���ه، وقال 
له “هي تعال نس���يت ما س���جلت رقم 

الس���يارة”، فطل���ب من���ه المجني عليه 
تس���ليمه إثبات هويت���ه، فرد عليه “آنا 
محترم دريس���ك م���و محترمك إنت” 
ث���م فتح باب الس���يارة بقوة، مما أدى 
إل���ى ارتطام���ه برج���ل المجن���ي عليه 
اليس���رى ونزل من الس���يارة وأمس���ك 
بالمجن���ي علي���ه م���ن مالبس���ه جه���ة 
صدره بواسطة يده ثم دفعه مرتين، 
م���ا تس���بب في س���قوطه على األرض 

ث���م جث���م المس���تأنف ف���وق المجن���ي 
عليه ووجه له عدة لكمات على رأسه 

ووجهه بواسطة يده.
وأثناء تدخل قوات الشرطة لمحاولة 
إبع���اد المس���تأنف عن المجن���ي عليه، 
علي���ه  المجن���ي  ص���در  الجان���ي  ركل 
بواس���طة رجل���ه على، وأثن���اء صعود 
المستأنف إلى دورية الشرطة بعد أن 
ت���م إبعاده عن المجن���ي عليه، قال له 

)يا ابن المتعة آنا براويك(.
وأوضحت المحكمة أن ذلك االعتداء 
علي���ه  المجن���ي  إصاب���ة  إل���ى  أدى 
بس���حجات في اليد اليمن���ى والذراع 
األيم���ن وخ���دش ف���ي الركب���ة اليمنى 
وجرح س���طحي في الش���فاه السفلى، 
ولم تفض تل���ك اإلصابات إلى مرضه 
أو عجزة عن أعماله الش���خصية لمدة 

تزيد عن 20 يوما.
وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 
3 يوني���و 2016، اعتدى على س���المة 
جس���م أح���د منتس���بي األم���ن الع���ام، 
وه���و الش���رطي أول المجن���ي علي���ه 
الموصوف���ة  اإلصاب���ات  ب���ه  وأح���دث 
بالتقري���ر الطب���ي المرف���ق وكان ذل���ك 
أثناء وبس���بب تأديته أعمال وظيفته 
ولم يفض فع���ل االعتداء إلى مرضه 
أو عجزه عن أداء أعماله الش���خصية 
لمدة تزي���د عن 20 يوم���ا، ثانيا: رمى 
بإح���دى ط���رق العالني���ة موظف عام، 
وه���و الش���رطي أول س���الف الذكر بما 
يخدش من شرفه واعتباره باأللفاظ 
المبين���ة بالمحض���ر، وكان ذل���ك أثناء 
وبس���بب تأديته أعمال وظيفته دون 
أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

شاب يعتدي على شرطي منعه من التجمع

تغريم حارقي “صراف سلماباد” 20 ألفا
ال��ق��ض��ي��ة ف���ي  ل���م���دان  ع���ام���ا  ال��س��ج��ن 15  ت���ؤي���د  “االس���ت���ئ���ن���اف 

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى حكما معارضا فيه لمستأنف )23 عاما - 
وقت ارتكابه الواقعة( محكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما؛ إلدانته و3 آخرين بالحرق 
الجنائ���ي لص���راف آلي في منطقة س���لماباد، مع إلزامهم بقيمة الص���راف والتلفيات في 

البنك المجني عليه.

الواقع���ة تتحص���ل ف���ي أن���ه وردت رس���الة 
مفاده���ا  الوس���طى  العملي���ات  غرف���ة  م���ن 
أن أح���د البن���وك الواقع���ة بمنطقة س���لماباد 
إخم���اد  وت���م  بالكام���ل  للحري���ق  تع���رض 
الحري���ق بواس���طة الدف���اع المدن���ي، وكان 
س���بب الحري���ق مفتعال من أعمال الش���غب 
والتخريب، حسب ما أفاد به حارس األمن 
عل���ى الصراف، والذي ذكر أنه في منتصف 
م���ا  وأثن���اء   12:00 الس���اعة  بتم���ام  اللي���ل 
كان بغرف���ة المراقب���ة في البنك ش���اهد عن 
طري���ق الكامي���را األمنية التابع���ة للصراف 
عدد 3 أش���خاص ملثمي���ن يرتدون مالبس 

س���وداء بالكام���ل. وأضاف أن أح���د الجناة 
كان يحم���ل بيده “س���طال” به مادة س���ائلة، 
والثاني بي���ده زجاجة “مولوتوف” والثالث 
كان يراقب له���م الوضع من الخارج، حيث 

أشعلوا الحريق بالصراف اآللي.
وأس���فرت تحري���ات الم���الزم ع���ن ارت���كاب 
المتهمين الواقعة، وتم ضبط المتهم األول، 
فاعترف على نفسه بارتكاب الواقعة وفي 

النيابة اعترف على باقي المتهمين.
األربع���ة  المداني���ن  أن  للمحكم���ة  وثب���ت 
أش���علوا  أوال:   ،2014 أكتوب���ر   17 بتاري���خ 
وآخرون مجهول���ون عمدا حريقا في جهاز 

الص���راف اآلل���ي والممل���وك للبن���ك المجني 
عليه، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض 
حياة الناس واألموال للخطر وذلك تنفيذا 
لغ���رض إرهاب���ي، ثاني���ا: ح���ازوا وأح���رزوا 
عبوات قابلة لالش���تعال )مولوتوف( بقصد 
األش���خاص  لتعري���ض حي���اة  اس���تخدامها 

واألموال الخاصة والعامة للخطر.

وكان���ت محكم���ة أول درج���ة قض���ت ف���ي 
وقت س���ابق بمعاقبة 3 متهمين من الجناة 
بالس���جن لمدة 15 عاما، فيما عاقبت الرابع 
بالس���جن لمدة 7 سنوات؛ نظرا لصغر سنه، 
وألزمته���م جميع���ا متضامني���ن ب���أداء مبلغ 
20 ألف���ا و205 دنانير قيم���ة التلفيات التي 

تسببوا فيها بالصراف اآللي.

Û  يعتب���ر نق���ل ملكية المركبة أحد اإلج���راءات القانونية التي يقوم
بها المواطن أو المقيم في المملكة والتي تتطلب توافق إرادتي 
بائ���ع ومش���تري المركب���ة، حيث أك���د قان���ون المرور عل���ى أهمية 
توج���ه طرفي العق���د إل���ى اإلدارة العامة للم���رور أو احد فروعها 
وذل���ك إلتم���ام عملي���ة البيع م���ن خالل مل���يء االس���تمارة المعدة 
لذل���ك، والتوقي���ع عليه���ا من قبل طرف���ي العقد وختمه���ا من قبل 
قس���م المخالف���ات وذلك للتأكد بأن كال الطرفين مس���توفي كافة 
اش���تراطات نق���ل الملكية وأن���ه ال توجد عليهما أي���ة مخالفات أو 

التزامات قانونية.

Û  فاس���تخدام شخص لمركبة تحمل ملكية شخص آخر يعتبر أمرا
مخالفا للقانون حتى وإن كان هذا الش���خص قد قام بشراء تلك 
المركب���ة، فعن���د ارت���كاب س���ائق المركب���ة ألي مخالف���ة أو جريمة 
فان���ه يتم تس���جيلها ف���ي البداية عل���ى رقم المركب���ة ويتم اتخاذ 
اإلج���راءات األمني���ة والقانونية ض���د من تكون المركبة باس���مه، 
وف���ي بعض األحيان يكون من الصعب إثبات من كان يس���تخدم 
المركب���ة آن ذل���ك، إال ان الواضح في إدارة المرور بأنها مس���جله 
باس���م صاحبها الس���ابق مم���ا قد يترتب ذل���ك التزام���ات قانونية 
ض���ده، حي���ث إن األمر ي���زداد تعقي���دا إذا ارتكب س���ائق المركبة 

جريمة ومن ثم الذ بالفرار.

Û  وأوضح قانون المرور بأن ش���هادة تس���جيل المركبة هي اإلجازة
الرس���مية الصادرة من اإلدارة العامة للمرور والتي تجيز تس���يير 
المركبة على الطريق طوال مدة صالحيتها بالشروط المنصوص 
عليها في قانون المرور، وهي الوثيقة الرس���مية الخاصة بإثبات 
يعتب���ر  فيم���ا  اإلدارة،  م���ن  والص���ادرة  لمالكه���ا  المركب���ة  ملكي���ة 
الترخي���ص بأن���ه اإلجازة الرس���مية الص���ادرة م���ن اإلدارة وتجيز 
لحاملها اس���تخدام ن���وع أو أنواع معينة من المركبات لممارس���ة 

نشاط معين طوال مدة صالحيتها.

Û  وقد نصت المادة )45( من الباب السابع من قانون المرور أنه مع
عدم اإلخالل بالتدابير المقررة وفقًا ألحكام هذا القانون أو بأية 
عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة ال 
تقل عن عشرين دينارًا وال تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعاًل 
م���ن األفع���ال اآلتية: )16( عدم قيام من س���جلت المركبة باس���مه 
بإخط���ار اإلدارة ف���ي حال���ة نق���ل الملكية آلخر خ���الل المدة التي 

تحددها الالئحة التنفيذية.

Û  وم���ن أجل أن يأخذ كل ذي حقا حقه، فإنه يس���توجب قيام بائع
ومش���تري المركبة إتمام إجراءات نقل الملكية فور تسليم البائع 

المركبة للمشتري، وتسليم األخير المبلغ المتفق عليه للبائع.

 عدم نقل ملكية المركبة 
بعد بيعها مخالف للقانون
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محرر الشؤون المحلية

االستئناف أيدت 
معاقبة المتهم 
بالحبس 6 أشهر



ف����وك����ارو ت���ق���دم م���ح���اض���رة ف����ي ب�����اب ال��ب��ح��ري��ن

المنامة مدينة تنّوع الطوائف واألديان

تعزي���ًزا للوع���ي ح���ول مدينة المنامة وأهميتها التاريخية والثقافية، نّظمت هيئة البحرين للثقافة واآلثار مس���اء الخميس  محاضرة قّدمتها نيليدا فوكارو. وجاءت 
هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات عن مدينة المنامة، وبتزامن مع احتفاالت هيئة الثقافة باألعياد الوطنية لمملكة البحرين. 

وفي بداية حديثها، تقّدمت فوكارو 
بالش���كر للهيئة وعلى رأسها الشيخة 
مي بنت محم���د آل خليفة إلعطائها 
ه���ذه الفرصة للحدي���ث حول مدينة 
أنه���ا  إل���ى  أش���ارت  الت���ي  المنام���ة، 
تعم���ل عل���ى دراس���تها منذ عش���رين 
العمران���ي  تطوره���ا  وتراق���ب  عاًم���ا 

والثقافي. 
مختلف���ة  جوان���ب  واس���تعرضت 
للمنام���ة قب���ل عص���ر النف���ط وبع���ده، 
قائل���ة إن حركة العولم���ة أثرت على 
بع���ض الم���دن الخليجية وم���ن بينها 
عاصم���ة مملكة البحرين. وأوضحت 
أن المنام���ة اس���تقطبت العدي���د م���ن 
عل���ى  االعتم���اد  تط���ّور  م���ع  التّج���ار 
النف���ط. مس���تدركة أن تّج���ار اللؤل���ؤ 
ف���ي البحرين كان له���م دور كبير في 
حرك���ة التنمية ف���ي المدينة. وحول 
ا مع  اتص���ال مدين���ة المنام���ة حضاريًّ
العالم، أش���ارت إل���ى أن تجارة اللؤلؤ 
التي اشتهرت بها البحرين، ساهمت 
ف���ي صناعة جس���ور تواص���ل متينة 
م���ا بين س���ّكان المدين���ة والتّجار من 

حول العالم. 

وتوقفت ف���وكارو عند تاريخ مدينة 
المنامة ودور عوائلها المش���هورة في 
تجارة اللؤلؤ، مشيرة إلى أن المدينة 
واألدي���ان  الطوائ���ف  بتن���ّوع  تتمي���ز 

القاطنة فيه���ا، وهو ما يعطيها قيمة 
حضارية مضافة. وقالت إن المنامة 
تعك���س تنّوًع���ا كبي���ًرا حي���ث ترّحب 

بزوارها وبسّكانها األجانب. 

وعرض���ت مجموع���ة ص���ور قديم���ة 
للمنام���ة، قائل���ة إن المدينة أصبحت 
بع���د اكتش���اف النفط م���ن أهم مدن 

منطقة الخليج. 

“م���ح���م���ود دروي��������ش ف����ي ال����رب����اط”
نــــــدوة حـــــول تجربتـــــــه الشعريــــة

تأكيدًا لعمق العالقة التي نس���جها المغاربة مع محمود درويش، المبدع واإلنس���ان، ش���كلت الذكرى العاش���رة لرحيل ش���اعر 
»مديح الظل العالي« فرصة الس���تحضار تجربة هذا الش���اعر الفلس���طيني الكبير، بمس���اهمة كتاب وتش���كيليين، وذلك من 
خ���الل مظاه���رة كب���رى، أطلقها »بيت الش���عر في المغرب«، بش���راكة م���ع صندوق اإلي���داع والتدبير وكلي���ة اآلداب والعلوم 

اإلنسانية بالرباط، تحت عنوان: »محمود درويش في الرباط«.

 تضمن����ت عل����ى الخص����وص ن����دوة 
ع����ن  فض����اً  تش����كيليًا،  ومعرض����ًا 
مجل����ة  م����ن  خ����اص  ع����دد  ص����دور 
»البي����ت«، بمش����اركة مجموع����ة م����ن 

الكت����اب المغاربة والعرب، تصدرته 
وعب����ارة  الراح����ل،  للش����اعر  ص����ورة 
كأن����ي  أمش����ي  »محم����ود دروي����ش: 

واحد غيري«.

وتميزت ندوة »محمود درويش  «
والتجربة الشعرية وآفاقها 

الجمالية«، التي احتضنتها كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، بحضور 

محمود درويشرسمي ومشاركة كتاب.

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد

Osama.almajed
@albiladpress.com
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اختي���ر مع���رض الش���ارقة للكتاب من اوائ���ل انجازات االمارات ويجس���د ذلك 
تكريم���ًا م���ن اإلم���ارات لمجم���ل الثقاف���ة العربي���ة، واعت���زازًا محلي���ًا بالرؤي���ة 
واإلنج���ازات الت���ي كرس���ها وأسس���ها الش���يخ عض���و المجل���س األعل���ى حاكم 
الش���ارقة س���لطان بن محمد القاس���مي، الذي آم���ن منذ أربعة عق���ود بالمعرفة 
والكت���اب س���بياً للنهضة والتقدم ونافذة واس���عة للحوار م���ع مجمل ثقافات 
العال���م، حتى بات المعرض منصة تطل منها الثقافة اإلماراتية والعربية على 
العال���م، وتق���دم م���ن خالها رس���الة حضارية، قائمة على أس���س المش���تركات 
اإلنسانية، وثوابت السام، وقيم الخير والمحبة”. وقال رئيس هيئة الشارقة 
للكت���اب احمد العامري: هذا االختي���ار يعكس التقدير الذي يحظى به الكتاب 
ف���ي مس���يرة الدولة، واإليم���ان الذي تلتزم ب���ه تجاه المعرف���ة، فالمعرض كان 

صوت الثقافة واألدب.

“الشارقة للكتاب” من أوائل إنجازات اإلمارات

واحد من األفالم التي عرضت ضمن »مهرجان بيروت لألفالم الفنية الوثائقية« 
ذاك الذي كتب السيناريو له وأخرجه المصري محسن عبد الغني، محاوالً إعادة 
ق���راءة حياة األديبة مي زي���ادة التي لحق بها الظلم حية ومن ثم ميتة، وقليالً 
ما أنصفت وبقيت سيرتها مشوبة إن لم يكن باألسرار، فباألسئلة التي نادرًا ما 

وجدنا إجابات شافية عليها.

والفيل���م يلق���ي الضوء على ش���خصية هذه 
األديب���ة اللبناني���ة الت���ي عاش���ت بي���ن لبنان 
وفلسطين ومصر وتعلمت 9 لغات، وكتبت 
ف���ي  الش���عر والقص���ة والمقال���ة، وناضل���ت 
س���بيل تحري���ر الم���رأة، وأس���الت الكثير من 
الحب���ر، إال أن بع���ض تفاصي���ل حياتها تبدو 
لكثيري���ن وكأنه���ا إم���ا ش���وهتها المبالغة، أو 
أضف���ت عليها المخيلة بعضًا م���ن الفانتازيا 
ودس���ت بي���ن طياته���ا عب���ق المؤام���رة التي 

تحلو لمن يتناقلون الحكايات.
لك���ن الع���ودة إل���ى حي���اة م���ي زي���ادة تظهر 
ك���م أنها كان���ت ضحية تربية س���بقت زمنها 
العرب���ي ال���ذي كان ال ي���زال تقليدي���ًا، وه���ي 
تنه���ل من نصوص الحرية بالفرنس���ية حين 
كانت تلميذة في الناصرة، وبعد أن انتقلت 

مع عائلتها إلى لبنان وتعلمت في عينطورة 
وم���ن ثم ف���ي الراهب���ات العازاري���ة، قبل أن 

تنتقل إلى جامعة القاهرة.

صدر العدد )26(، ش���هر ديسمبرمن مجلة »الشارقة الثقافية«، عن دائرة الثقافة 
بالش���ارقة. وجاء في االفتتاحية، المعنونة ب»عالمية الثقافة العربية... التأثير 
واإلبداع«: »استطاعت الثقافة العربية أن تتحول منذ قرون إلى ثقافة منتجة، 
ق���ادرة عل���ى التأثير واإلبداع، وليس���ت هامش���ية جام���دة، وما زال���ت المؤلفات 
ف���ي مختل���ف الميادين تش���هد على عظم���ة ما أنتجت���ه، وكذلك كب���رى المكتبات 

التاريخية توثق إنجازات العرب

ضم���ن الع���دد وثيقة أدبي���ة، تمثلت 
نجي���ب  م���ن  مخطوط���ة  برس���الة 
محف���وظ إلى طه حس���ين، نش���رها 
عن���وان  تح���ت  ومداخل���ة  ف���رج، 
الس���حرية  بواقعيت���ه  »ماركي���ز 
وروايت���ه )مائ���ة ع���ام م���ن العزل���ة(« 
إضاف���ة  الدش���ناوي،  الناص���ر  لعب���د 
صن���ع  س���يرة  عل���ى  إطال���ة  إل���ى 
ف���ي  »تف���رد  ال���ذي  إبراهي���م  هللا 

الخط���اب والرؤية« لبهيجة إدلب���ي، ومن المواضيع األخرى، كتب محمد رفاعي عن إيزابيل 
إبيره���اردت »الت���ي جددت هويتها بانتمائها إلى اإلس���ام وإتقان اللغ���ة العربية«، فيما كتب 
صال���ح لبريني عن محمد ش���كري وعوالمه الس���ردية، ونش���ر ناجي العتري���س موضوعًا عن 
عبد العزيز البش���ري، واس���تعرض د. ط���ارق غرماوي تجارب مغربي���ة انفتحت على التراث، 

واستفادت من مظاهره، وحاور عاطف عبد المجيد الكاتب عمار علي حسن.
ونشرت المجلة حوارًا مع الروائي المترجم عبد الهادي سعدون.

بمع���رض  األدب���اء  رابط���ة  جن���اح  ف���ي 
الكويت للكت���اب، أقام أمين عام رابطة 
األدب���اء الكويتيي���ن ط���ال الرميض���ي 
حفل توقي���ع لكتاب من إعداده بعنوان 
” احتفالية مجلة البيان بمناس���بة مرور 
نص���ف ق���رن عل���ى صدوره���ا ” بحضور 

جمع كبير من األدباء والمثقفين.
وق���ال الرميض���ي:   مجلة “البي���ان” أحد 
المنج���زات الثقافي���ة الممي���زة لرابط���ة 
من���ذ  والرابط���ة  الكويتيي���ن،  األدب���اء 
تأسيسها عام 1964، حرصت على إبراز 
الحراك األدبي بدولة الكويت وانعكس 
كالمواس���م  جميل���ة  من���اح  ف���ي  ذل���ك 
الخارجي���ة  والمش���اركات  الثقافي���ة 
والمطبوع���ات األدبي���ة، وكان���ت البي���ان 
مش���روعًا ثقافي���ا رائع���ا وإش���عاعا أدبيا 
س���اطعًا في سماء الثقافة العربية، وقد 
ج���اء ضمن األه���داف المنصوص عليها 
في النظام الداخلي للرابطة بأن إصدار 
مطبوع ش���هري يتناول األدب واألدباء 
بدولة الكويت. وق���د صدر العدد األول 

في ش���هر أبريل 1960 وتولى تحريرها 
األستاذ عبد هللا الدويش.

واضاف: وبمناس���بة مض���ي نصف قرن 
عل���ى ص���دور المجل���ة ارت���أت الرابط���ة 
أن تنظ���م فعالي���ة الئقة بهذه المناس���بة 
الثقافي���ة المهمة على غ���رار االحتفالية 
الكبرى بمناس���بة مرور نصف قرن على 
تأس���يس الرابط���ة ع���ام 2014 وبرعاية 
س���امية من صاحب الس���مو أمير الباد 
الش���يخ صباح األحمد الجاب���ر الصباح، 

أمير اإلنسانية والثقافة واألدب.

مي زيادة الرائدة “الشارقة الثقافية” 50 سنة للبيان

احتفل���ت مجل���ة العرب���ي الكويتي���ة األول بالذك���رى ال���� 60 إلطاللتها األولى ف���ي عالم المج���الت العربية، التي حافظ���ت على نهجها 
القومي وخطها الذي رسمته كمدرسة قائدة للفكر والثقافة واألدب والفنون.

كلم���ات س���طرها رئي���س التحري���ر )العرب���ي( 
أحمد زكي في األول من ديسمبر عام 1958 
»باس���م العروب���ة.. خالص���ة بحت���ة محض���ة.. 
نخ���ط أول س���طر يق���ع عليه البص���ر من هذه 
له���ذا  )العرب���ي(  مجل���ة  إن  الولي���دة  المجل���ة 
الوط���ن العربي كله.. وهي ل���كل ما يتمخض 
ع���ن الفك���رة العربي���ة م���ن مع���ان« جعلت من 

المجلة سفيرة القومية العربية.
وخ���ال 6 عقود من الزم���ن حافظت المجلة 
عل���ى وعوده���ا القديم���ة مؤك���دة أن المعرفة 
وتعميقه���ا ف���ي عق���ول الناس وف���ي أفئدتهم 
ه���ي األمان���ة الكب���رى ف���ي عنقه���ا، خصوص���ا 
بع���د أن تأكد للقاص���ي والدان���ي أن المعرفة، 
وال ش���يء غيره���ا، ه���ي التي تبن���ي األوطان 

والمواطنين.
لقد وقفت »العربي« خال مس���يرتها الحافلة 
باإلنج���ازات الثقافي���ة والفكرية ض���د الجهل 

وم���ع المعرف���ة، وض���د المرض وم���ع الصحة، 
وم���ن الصحة صحة العقول، وضد الفقر ومع 
الغن���ى ووس���يلتها إل���ى ذلك الثقافة تنش���رها 

والوعي تحييه.
وجاءت »العربي« لتشكل ملتقى فكريا ألبناء 
األمة العربية يتش���اركون من خاله وجهات 
النظ���ر ح���ول القضاي���ا الت���ي ت���ؤرق أمته���م 

ويش���د بعضهم من خ���ال كتابتهم أزر بعض 
في س���بيل مكافحة عدوهم األول اس���رائيل 

والمستعمر كائنا ما كان.
وتضمن���ت أعداد المجل���ة مقاالت عديدة عن 
القضي���ة الفلس���طينية، ف���ي حين ض���م العدد 
الخمس���ون مرفقا لخريطة فلس���طين بس���تة 
ألوان، وذلك لتأكيد الهوية العربية لفلسطين 

في نفوس أبناء االمة العربية.
وس���بقت المجلة ف���ي والدتها والدة دس���تور 
دول���ة الكوي���ت واس���تقالها، حي���ث طبع���ت 
أول نس���خة منها في ديسمبر من عام 1958، 
وتن���اوب على تحريره���ا عدد م���ن المفكرين 
العرب بدءا م���ن الدكتور أحمد زكي وانتهاء 

برئيس التحرير الحالي عادل العبدالجادر.
وأنشئت »العربي« لتكون متنفسا  «

لمفكري العرب وعلمائهم، 
يستعرضون من خاللها أفكارهم 

وابتكاراتهم، وتكون متنفسا لألدباء.

ح�����اف�����ظ�����ت ع�����ل�����ى ن����ه����ج����ه����ا ال����ق����وم����ي 

“العربي”... 60 عامًا من التنوير

الدي���وان الكبي���ر، ال���ذي صدر ف���ي 600 صفحة عن »دار اآلداب« في بيروت س���يكون فاتح���ة معرفتنا الفعلية باإلرث الش���عري الذي 
تركه لنا الشيخ األكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي الطائي األندلسي، هذا المتصوف الكبير الذي اعتبرته »موسوعة ستانفورد 
للفلسفة« أعظم فالسفة المسلمين، إذا ما أخذت الفلسفة بمعناها الواسع الحديث. ولقد لقي نثره االهتمام األكبر من المستشرقين 
والباحثين العرب، ولم نعرف عن ش���عره - على أهميته وغناه - س���وى ما س���مي »ديوان ابن عربي«، وأصدرته »مطبعة بوالق« عام 
1855. وم���ن حين���ه، أعيد طبع هذا الدي���وان تكرارًا، دون تحقيق أو تدقيق، وبقي مليئًا باألخط���اء، وبعضها خطير، جلب لصاحبه 

التكفير والهجوم، ووجهت له اتهامات بالكفر بسبب التحريف دون أن يجد من يدافع عنه.

ويقوم الباحث المغربي عبد اإلله بن عرفة 
بدراسة تركة الشيخ األكبر منذ 35 سنة، 

يوم كان تلميذًا في السوربون، ليعثر 
مخطوطة،   40 ي��ق��ارب  م��ا  على 

التدقيق  خ��ال  من  تمكن 
وال��م��ق��ارن��ات ف��ي ما 

ب����ي����ن����ه����ا، م��ن 
ج���������م���������ع 
م�����������������ادة 
»ال���دي���وان 

الذي  الكبير«، 
س�������ي�������ص�������در 
ت������ب������اع������ًا ف���ي 

ال��ي��وم أن نحتفي  4 أج���زاء، وب��م��ق��دورن��ا 
ب��ص��دور أح���ده���ا، ال����ذي ي��ح��ت��وي على 
ن��ح��و 900 ق��ص��ي��دة، م��ا ي��ق��ارب 
كانت مجهولة  منها   700
ت����م����ام����ًا ل���ل���ق���ارئ، 
عليها  وسيطلع 
ل��ل��م��رة األول����ى. 
انتهى  والكاتب 
من إع��داد ج��زء ثاٍن 
من الديوان لن يتأخر في 
يكون  أن  ويتوقع  ال��ص��دور، 
بين أيدينا مطلع السنة المقبلة. 
باتا  ق��د  ج���زءان  يكون  وبالتالي، 

عرف  م��ا  تحقيق  سيعاد  فيما  ج��اه��زي��ن، 
الجزء  ليشكل  عربي«،  ابن  »دي��وان  باسم 

األول.
والمجل���د ال���ذي ص���ار ف���ي المكتب���ات ه���و 
المجل���د الرابع من »الديوان الكبير«، بدأ به 
الدكت���ور اب���ن عرفة ألنه وج���د مخطوطة 
ل���ه بخ���ط ي���د اب���ن عرب���ي نفس���ه. ويقول 
المحقق في مقدمته: قد يتساءل البعض 
عن س���بب االبتداء بتحقي���ق الجزء الرابع 
م���ن الديوان ب���دل الج���زء األول أو الثاني 
أو الثالث، لكن الس���بب يرج���ع العتبارات، 
منها أنني كنت حريصًا على الش���روع في 

التحقيق من النسخة األصلية.

ق��ص��ي��دة  900 م���ن  وأك���ث���ر  م���خ���ط���وط���ة...   40

“الديوان الكبير” البن عربي

إني أقّبل األلم قبلة 
الوداع، إذا قّبلتك. 

 كارل ماركس
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إّن الحلم الذي بقي ردحًا من الزمن ال يبارح ذاكرة الكثيرين من أبناء المنامة ُقدر له أن 
يرى النور بإطالق مش���روع إصدار كتاب يوثق تاريخ مدينة المنامة، والمثير للدهشة 
أّن هن���اك كتاب���ات وثق���ت تاريخ العديد من الم���دن والق���رى إالّ أّن المنامة بقيت خارج 
التوثيق رغم ما تتمتع به من أصالة وعطاء وما أسهمت به من أدوار ثقافية وتنويرية 
عبر التاريخ، والمفارقة أّن المواد التاريخية من صور ومعلومات باتت متاحة لدى أي 

باحث وهي غاية في الثراء ومتوفرة لدى العديد من المهتمين بالتاريخ. 
األي���ام الماضية حملت مفاجأة س���ارة لكل مثقف بحرين���ي بإصدار الدكتور نادر كاظم 
كتاب���ًا يتن���اول س���يرة المنامة تحت عن���وان “ال أحد ين���ام في المنام���ة”، متقصّيا بجهد 
استثنائي ومنقّبا في كل شاردة وواردة لينسج حكاية اإلنسان منذ أن المست أقدامه 
ترابه���ا، “المنام���ة مدين���ة كوزموبوليتاني���ة”، هك���ذا وصفه���ا الباحث ألّن عل���ى حدودها 
الضيقة جدا تعايشت العديد من اإلثنيات والديانات والمذاهب من العرب والمسلمين 
والهولة والنجادة واإلحسائيين والعمانيين والهندوس والبوذيين والسنديين والبهرة 

واليهود والمسيحيين والبلوش والبهائيين وأقلية من الصابئة.
كان���ت المنام���ة في قلب األح���داث التي مرت باألم���ة العربية، بيد أّن حرب الس���ويس 
والخام���س م���ن حزي���ران مثل���ت انتكاس���ة ل���روح المنام���ة القومي���ة، وم���ن المؤك���د أّن 
األجي���ال التي عاش���ت ف���ي عق���دي الس���بعينات والثمانينات م���ن القرن العش���رين وما 
بعدهم���ا تتس���اءل ع���ن نمط الحياة الس���ائد الذي عاص���ره آباؤه���م وأجدادهم في تلك 
العقود. الباحث يس���لط الضوء بأسلوبه الش���يق على أّن موجات التحرر العالمية التي 
اجتاح���ت العال���م وصلت في تلك المرحلة إلى المنامة وانتش���رت بين الش���باب الكثير 
م���ن مظاه���ر التمرد والتح���رر من المين���ي ج���وب والمايكروجوب والش���وارب الكثيفة 
والش���عور الطويل���ة تقليدا لفرقة البيتل���ز والمالبس الضيقة والسالس���ل الذهبية حول 
الرقبة والتس���كع في الطرقات وموس���يقى البوب، غير أّن عامل التغيير األكبر بالنسبة 
للمنامة تمثل في النقلة النفطية، إذ ال يمكن للباحث في تاريخ المدينة أن يغفل األثر 

الذي تركته تيارات اإلسالم السياسّي بعد انحسار المد القومي والتيارات اليسارية.

يبقى التساؤل أخيرا ما الدروس التي تعلمنا إياها مدينة عالمية  «
كالمنامة؟ الدرس األول واألهم هو درس الجماعتين اللتين شاءت 
أقدارهما أن تعيشا معًا في بلد صغير المساحة وال مجال لهما إال 

التعايش والتسامح.

ال أحد ينام في المنامة
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“هل بيّور المواطن 
مكتسب يديد”؟

بالرغ���م من كل المحاوالت اإليرانية الش���ريرة المس���تميتة 
م���ن خ���الل أذرعها وأعوانه���ا في الداخل والخ���ارج للتأثير 
على س���ير انتخابات 2018، إال أن أهل البحرين وكعادتهم 
دوم���ا في المواق���ف المصيرية لم يترددوا ف���ي تلبية نداء 
الواجب من أجل البحرين، وذلك بدافع والئهم المطلق لها 
وإلنجاح المشروع اإلصالحي، ما يعكس قوة التالحم بين 

رؤية القيادة وتطلعات الشعب.
لق���د رصد العالم بأس���ره الفزعة البحريني���ة الكبرى من كل 
أطي���اف ومكونات ش���عبنا العظيم بمش���اركتهم الفعالة بما 
لديه���م م���ن إرادة وعزيم���ة وتصميم ف���ي انتخابات 2018 

وبنسبة مشاركة بلغت 67 بالمئة.
وفي هذا الس���ياق وبعد أن ظهرت أمامنا تش���كيلة مجلس 
النواب للفصل التش���ريعي الخامس نبدأ باإلشارة إلى رأينا 
المبدئ���ي المتواض���ع بأن���ه ل���ن تختلف ه���ذه التش���كيلة عن 
س���ابقاتها كثيرا، وأرجو أال أكون عل���ى صواب فيما ذهبت 
إليه، مع إدراكي بأنه ال يزال الليل طفال، وأن هناك متسعا 

من الوقت كي أقيم التجربة البرلمانية القادمة.
كبحرينيي���ن نتطل���ع ألن يك���ون أعضاء ه���ذه الكوكبة على 
ق���در كبي���ر م���ن الرقاب���ة والتش���ريع والمحاس���بة والمتابعة 
وأن تق���وم بواجبه���ا الوطن���ي خي���ر قي���ام وتض���ع مصلحة 
البحرين وشعبها نصب عينها وفوق كل اعتبار كي نتباهى 
ونفتخ���ر بها بين األمم األخرى، فقد ش���اهدنا من الناخبين 
المخلصي���ن من جاء إلى صناديق االقتراع وهو “يس���حب 
فخذه ويمش���ي على بّرد”، وآخرعلى الفراش األبيض وفي 
يده ابرة المغذي، ومنهم من جاء على الكرس���ي المتحرك، 
وآخ���ر حضر وه���و يتكئ على عكاز، وهناك من كبار الس���ن 
م���ن طلب الذهاب إليه في منزله أو في المستش���فى الذي 
ينام فيه كي يصوت وغيرها من الصور والمشاهد األخرى 
الت���ي حصلت من خالل س���فارات البحرين في دول العالم 
التي تنم عن الروح الوطنية الحقة التي تتجلى في أروع 
معانيه���ا في مثل هذه المواقف ونش���كرهم جميعا على ما 

قاموا به.

نتمن���ى أن نش���هد مجلس���ا يعوضنا ع���ن المجال���س النيابية 
الس���ابقة وعلى وجه الخصوص مجلس 2014 الذي عانينا 
م���ن إخفاقات���ه وضعف���ه وم���ا س���ببه لنا م���ن أل���م وإحباط، 
والمطل���وب أن يق���ف المجلس الجديد ف���ي صف المواطن 
مهم���ا كان���ت التحدي���ات والمواق���ف، وأن يك���ون الح���ارس 
الش���رس األمين على مكتس���بات المواطن وعدم االقتراب 

من جيبه والنيل من رزقه وأفراد أسرته. 
الب���د للدولة والحكوم���ة معا االلتفات لألوضاع المعيش���ية 
لقطاع عريض من المواطنين ومكافأتهم على ما قاموا به 
من دور وطني يس���تحق التكري���م، خصوصا ونحن نعيش 
أعيادن���ا وأيامنا الوطنية متمثلة ف���ي العيد الوطني وعيد 
جل���وس قائد س���فينة الوط���ن عاه���ل البالد المف���دى ويوم 
ذكرى الش���هيد ويوم المرأة البحرينية وجميعها مناس���بات 
مجيدة وعزيزة على قلب كل بحريني “فهل بيّور المواطن 

مكتسب يديد”؟ نأمل ذلك. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

اإلتقان في العمل
ش���اءت الصدف أن أس���تقل رحلة تابع���ة لناقلتنا الوطنية األس���بوع 
الماض���ي ف���ي رحل���ة قصيرة قادم���ًا من مدين���ة دبي، وأنا هنا لس���ت 
بصدد التطّرق إلى إيجابيات “طيران الخليج” أو ذكر سلبياتها، إنما 
م���ا لف���ت نظري هو تل���ك المضيف���ة الجوّية التي كان���ت ضمن طاقم 
الطائرة حيث كانت في قمة الروعة والرقي ودماثة الخلق، وتتمّتع 
بجمي���ع الصف���ات الحمي���دة، وكن���ت أراق���ب تحركاته���ا وأدهش���تني 
بالفعل سعة بالها وإقدامها على خدمة المسافرين وتقديم الضيافة 

لهم بكل أريحية، خّصوصا أنها ُترفق الخدمة بابتسامة عريضة.
لق���د كان لجهوده���ا الرائع���ة أث���ر كبير في رق���ي الخدم���ات المقدمة 
والت���ي تضاه���ي تلك التي يتم تقديمها في أرق���ى الدرجات في أية 
خط���وط طي���ران في العالم، ولس���ت أبالغ أبدًا في ه���ذا التعبير، فقد 
كنت منبهرًا بمستوى الخدمة التي تقدمها هذه المضيفة وبشاشتها 

للجميع.
عموم���ا... موض���وع مقال���ي الي���وم هو أنن���ي علمت أن هذه الس���يدة 
الفاضل���ة كان���ت تق���وم بعملها عل���ى أكمل وج���ه ليس بس���بب تلقيها 
التدريب المطلوب في الش���ركة، أو أنها تخرّجت من معهد التدريب 

التابع لش���ركة “طي���ران الخليج”، إذ إن زميلته���ا المضيفة األخرى لم 
تك���ن بمث���ل هذا التمّيز وال يمك���ن أن أقّيم أداءها إال بنس���بة ال تزيد 

على ٣ من ١٠.
ومن باب الفضول الصحافي اقتربت منها كي أبلغها امتناني الكبير، 
وتقديري البالغ الذي تس���تحقه لُحس���ن أدائها لعمله���ا وقدرتها الفّذة 
عل���ى التعامل م���ع مختلف المس���افرين، وتحّمل طلباته���م المتكررة 
دون ضج���ر أو مل���ل، حي���ث كان ذلك أقل ما يمكنن���ي تقديمه، وبعد 
أن عرفت جنس���يتها وعلمت أنها من مملكة تايلند، تالشت دهشتي 
ألنني أدرك جيدًا طيبة وُلطف هذا الشعب العظيم، فإنني وبحسب 
معلوماتي المتواضعة أدرك جيدًا أن أهّم ما يمّيز الشعب التايلندي 
المبادئ التي يلتزم بها ويتّخذ منها أسلوب حياة، ولعل في مقدمة 
تل���ك المب���ادئ “إتق���ان العم���ل واإلخالص في���ه”، فالعمال���ة التايلندية 
مع���روف عنه���ا اإلتقان في العمل والجودة ف���ي األداء باإلضافة إلى 
االنضب���اط وااللتزام، فالعمل لديهم عبادة بح���ّق، ناهيكم عن دماثة 

الُخلق التي يتحلون بها واالحترام الذي يكنونه للجميع.
برأيي إن تلك الس���يدة تس���تحق أن ُترفع لها القبعة عاليًا حيث إنها 

وبأس���لوبها الرائ���ع أس���همت في تعزي���ز جه���ود ناقلتن���ا الوطنّية في 
س���عيها لمزيد من التحس���ين لخدماتها، فما يريده المسافر على أّية 
ح���ال ه���و الخدم���ة الممتازة التي ُتش���عره بالراحة، فحب���ذا لو قامت 
إدارة ش���ركة “طي���ران الخلي���ج” بتكري���م ه���ذه الفئ���ة المتمي���زة م���ن 

الموظفين ليكونوا قدوة لآلخرين.
لقد تأّكدت قناعاتي التي طالما آمنت بها، وهي أن الثقافة والتربية 
والدي���ن تهدف جميعها إلى االرتقاء بس���لوكياتنا ولنكون أش���خاصًا 
أفضل، وإن كان هناك خلل أو تقصير فإنه يأتي من اإلنسان نفسه. 
َقاَل َرُس���وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم )ِإّن اللََّه َتَعالى ُيِحّب ِإَذا َعِمَل 
َأَحُدُك���ْم َعَم���الً َأْن ُيْتِقَنُه(، فالمقصود باإلتق���ان هنا هو اإلخالص في 
العمل، وأن يسعى العامل ألداء الواجبات والمسؤوليات المناطة به 
ب���كل إتق���ان وإخ���الص ال كما يدعي البعض بأن العم���ل هو على قدر 
األجر المدفوع، بل العمل هو بحسب ما تقتضيه الصنعة من إتقان.

“كم أتمنى أن نطبق ما ذكر في القرآن الكريم  «
والسنة النبوية الشريفة، فمشكلتنا في التطبيق 

وليس غير ذلك، والله من وراء القصد”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

يدعي أتباع إيران ومحبوها الشرف والحرية والعدالة في أحاديثهم وانتقاداتهم 
الت���ي يوجهونها لألنظمة التي كانوا يعيش���ون في ظله���ا وينعمون بما حققته من 
نهض���ة وتنمي���ة، وكون���وا ما لديه���م اآلن من ث���روة وأموال تتيح له���م التنقل بين 
البل���دان المختلفة وخصوصا إيران التي تفرد لهم المس���احات اإلعالمية الكافية 

إلخراج ما في صدورهم من أحقاد وما يحملونه من سموم.
لك���ن هل يدرك ه���ؤالء أنهم مجرد أدوات، لهم أدوار معين���ة يؤدونها إليران التي 
تحركه���م عل���ى الوجهة التي تريدها وإذا ما خالفوا ذلك أو فقدوا وظيفتهم التي 
رسمتها لهم طهران أو حتى فترت همتهم في الدفاع عن إيران، فإنهم سيكونون 
في مقدمة األعداء وأول ضحايا اإلرهاب اإليراني. إذا كانوا يدركون ذلك، فهذا 
يعني أنه ال أمل فيهم بعد أن أدمنوا العمالة والخيانة وارتضوا القيام بهذا الدور 
رغ���م المصير الذي س���يلقونه حتًما، وإذا كانوا ال يدرك���ون ذلك فأقل ما يمكن أن 
يق���ال عنهم إنهم حمقى وأغبياء ال ينظرون ألبعد من تحت أرجلهم ألن اإلرهاب 

والتنكيل اإليراني بالصديق قبل العدو واضح أمامهم ال تخطئه عين.
فق���د نش���رت صحيفة “ديل���ي تلجراف” البريطاني���ة مؤخرا تقري���را نقلت فيه عن 
مسؤولين أمنيين بريطانيين، قولهم إن طهران نشرت فرق اغتياالت في العراق 
بأوام���ر م���ن قائ���د فيل���ق القدس ف���ي الحرس الث���وري اإليراني قاس���م س���ليماني 

إلرهاب منتقديها بعد أن فشلت في التحكم في تشكيل الحكومة العراقية.
وإذا اس���تعرضنا نم���اذج م���ن الذي���ن تعرض���وا لالغتي���ال عل���ى أيدي ه���ذه الفرق، 
فس���نتأكد أن إي���ران ليس له���ا أي صديق، فم���ن بينهم عادل ش���اكر التميمي الذي 
كان حليف���ا لرئي���س ال���وزراء الس���ابق حي���در العبادي حي���ث اغتالته ق���وة القدس 
في س���بتمبر 2018م، ألن���ه كان عنصرا فعاال في محاوالت المصالحة بين الس���نة 
والش���يعة في العراق، ومحاوالت تحس���ين العالقات بين العراق والدول العربية، 
وه���ي أه���داف وطني���ة عراقي���ة خالصة لكنه���ا تناق���ض المصالح اإليراني���ة فكان 

مصيره االغتيال.

هناك أيضا شوقي الحداد، المقرب من الزعيم مقتدى الصدر، وكان  «
يتلقى دعم طهران، لكنه اتهم إيران بالتدخل لتزوير االنتخابات العراقية 

وتحول للعمل لصالح العراق فتم اغتياله.

إيران وإرهاب معارضيها في العراق

عطا الشعراوي

Ata2928 
@gmail.com

مؤامرة الربيع العربي... 
بدايات السياسة القطرية

من���ذ أن اس���تلم الش���يخ حمد ب���ن خليفة مقالي���د الحكم 
ف���ي قط���ر ع���ام 1995، ف���ي خط���وة وصفته���ا الدوح���ة 
بأنه���ا حرك���ة تصحيحي���ة، بينما وصفتها ال���دول الثالث 
المقاطعة لقطر حاليا، بأنها انقالب على شرعية المغفور 
له بإذن هللا تعالى الشيخ خليفة بن حمد، وقطر تنتهج 
سياس���ة مخالف���ة تمام���ا لسياس���ة المغف���ور ل���ه الش���يخ 
خليفة، حيث ارتكزت هذه السياسة على جملة واحدة، 
ذكرته���ا بكتابي “الجزي���رة... قناة أم حزب أم دولة” عام 
2006. وه���ذه الجملة هي “قطر أوال وأخيرا”، بمعنى أن 
كل م���ا هو خليجي أو عربي أو إس���المي فإنه يأتي بعد 
المصال���ح واألهداف واالس���تراتيجية القطرية. وبمعنى 
أدق: قط���ر فوق الوحدة الخليجي���ة، قطر فوق الوحدة 
العربي���ة، قط���ر ف���وق الوح���دة اإلس���المية، قط���ر ف���وق 
القضية الفلس���طينية، قطر فوق الجميع، لذلك، فإن من 
ينتق���د قطر وسياس���تها، فه���و ينتقدها مرتك���زا على أن 
الدوح���ة لم تلتزم بمفاهي���م الوحدة الخليجية والعربية 
واإلس���المية ف���ي سياس���تها وه���ذا خطأ كبي���ر، ألن هذه 

المفاهيم الثالث ال وجود لها في ش���عار قطر العام وهو 
“قطر أوال وأخيرا”. 

وللتوضي���ح أكث���ر، إن م���ن يق���ول إن قن���اة الجزيرة في 
تغطياتها األخيرة وحتى الس���ابقة غير مهنية وحيادية 
وموضوعي���ة فه���ذا خطأ كبي���ر جدا، ألن ه���ذه المفاهيم 
توج���ه للس���ي إن إن أو فوك���س ني���وز أو البي بي س���ي، 
وال توجه لقناة قطرية ناطقة باسم السياسة الخارجية 
القطري���ة، ت���م إنش���اؤها من أج���ل الدفاع ع���ن المصالح 
القطري���ة بطريقة قد تبدو مختلفة عن القنوات العربية 
األخ���رى، وبالتال���ي فهي قن���اة ال يفترض بن���ا أن نلومها 
على ما تبثه ونتهمها بعدم الحيادية، ألنها قناة رس���مية 
خاضع���ة للس���لطة القطري���ة وتنف���ذ تغطي���ات إعالمي���ة 
تحق���ق مصلحة وسياس���ة قط���ر، حت���ى وإن ادعت هي 

نفسها أنها قناة تمثل الرأي والرأي اآلخر.
لهذا، فإن السياسة القطرية الجديدة التي قادها الشيخ 
حم���د ورئي���س ال���وزراء ووزي���ر الخارجية الش���يخ حمد 
بن جاس���م، هدف���ت أوال وأخي���را إلى تحقي���ق المصالح 

القطري���ة، وأولها إس���قاط األنظمة العربية وعلى رأس���ها 
الس���عودية والبحرين واإلمارات ومصر، وإحالل أنظمة 
تابع���ة للدوح���ة تحقق مصالحه���ا، وكان خير من يحقق 
ذل���ك هم العلقميون الجدد اإلخوان المس���لمون الذين ال 
يتحالف���ون فق���ط مع قط���ر، بل يتحالفون م���ع أبي جهل 
وأبي لهب في سبيل تحقيق مصالحهم السياسية، لكن 
الب���د أوال من وج���ود جهاز إعالمي قوي يكون كس���الح 
الهندس���ة بالعملي���ات العس���كرية، يمهد الطري���ق للقوات 
البري���ة للدخ���ول م���ن غي���ر عقب���ات أو عراقي���ل، وكان 
هذا الس���الح القطري ه���و قناة الجزي���رة، والتي بدورها 

ستحقق شعار دولتها الخالد “قطر أوال وأخيرا”.

هذا باإلضافة إلى تسويق بعض الشعارات  «
التي يتم استخدامها أمام الدول الغربية، 

وأمام دكاكين وحانات ومواخير حقوق اإلنسان 
واإلعالم، إلضفاء الشرعية والدعم والثناء الغربي 

على الدوحة. وللحديث بقية.

tariq @cogir.org 

د. طارق آل شيخان
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بأكتوب��ر دين��ار  ملي��ار   11.7 عن��د  الع��ام  الدي��ن  ثب��ات 

هل بدأ جني ثمار “التوازن المالي”؟

ثب���ت الدي���ن الع���ام البحرين���ي في ش���هر أكتوبر عند 11.74 مليار دينار، وهو نفس الرقم المس���جل في نهاية س���بتمبر الماضي، ليش���ير إلى بدء نتائ���ج برنامج التوازن 
ا لتغطية  المالي الذي أطلقته الحكومة لمعالجة العجز المالي بمس���اعدة ش���قيقاتها من دول الخليج العربي. وجرت العادة ارتفاع الدين العام بنس���ب متفاوتة ش���هريًّ

العجوزات المالية وتأمين مصروفات الدولة، وهو األمر الذي لم يحدث في شهر أكتوبر الماضي. 

الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  وس���تضخ 
 10 م���ن  أكث���ر  واإلم���ارات  والكوي���ت 
مليارات دينار من خالل برنامج التوازن 
المالي خالل خمس س���نوات بهدف دعم 

المالية العامة للبحرين.
وتأم���ل المنامة أن يس���اعد ذل���ك إضافة 
إل���ى اإلصالح���ات الحكومي���ة المتعلق���ة 
باإلنفاق، والكش���ف النفط���ي الجديد، أن 
االئتماني���ة  التصني���ف  وكاالت  تتفاع���ل 
البحري���ن،  تصني���ف  وترف���ع  العالمي���ة 

وبالتالي خفض تكلفة االقتراض.
ويش���كل الدي���ن العام نح���و 88.4 % من 
النات���ج المحل���ي اإلجمال���ي، وهي نس���بة 
فمث���ال  االقتصادي���ون عادي���ة،  يعتبره���ا 
أميركا واليابان وهما من أكبر اقتصادات 
العال���م يتج���اوز الدين العام لهم���ا ال� 100 

% من الناتج المحلي اإلجمالي.
وكان الدي���ن الع���ام ارتف���ع خ���الل الرب���ع 
الثال���ث من العام الجاري نحو 24 مليون 
دين���ار، بع���د أن كان 11.5 ملي���ار دين���ار 
ف���ي النص���ف األول م���ن الع���ام الج���اري، 
فيم���ا كان 10.66 ملي���ار ف���ي الربع األول 

و10.58 مليار دينار نهاية 2017.
وتأت���ي هذه التط���ورات في الوقت الذي 
أعلن���ت في���ه وزارة المالية عن تأس���يس 
مكتب إلدارة الدين العام، وقد قال وزير 
المالية الس���ابق الش���يخ أحم���د بن محمد 
آل خليف���ة وقتها إنه���ا خطوة تهدف إلى 
تحقي���ق كفاءة أعلى في إدارة الش���ؤون 
المتعلق���ة بالدين العام إذ تن���اط به مهام 
وض���ع اس���تراتيجية الدين الع���ام ووضع 
خط���ة لالقتراض الس���نوي بهدف ضمان 
تس���عير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية 
الحكومة على المدى القصير والمتوسط 

والطويل.
وم���ا زال���ت س���ندات التنمي���ة الحكومية 
تحت���ل مرتبة األعلى م���ن بين إصدارات 
لك���ن  دين���ار  ملي���ار   5.9 بنح���و  الدي���ون 
الزي���ادة األكب���ر خ���الل الرب���ع الثال���ث من 
ه���ذا الع���ام جاءت م���ن صك���وك التأجير 

اإلس���المية التي ارتفعت من 1.97 مليار 
دوالر ف���ي الرب���ع الثالث م���ن 2017 لتبلغ 

2.53 في نفس الفترة من العام 2018.
وش���هدت أس���عار الفائدة على الس���ندات 

المحلي���ة  األج���ل  طويل���ة  الحكومي���ة 
والدولي���ة انخفاًض���ا طفيًف���ا ف���ي الرب���ع 
الثال���ث م���ن ه���ذا الع���ام مقارن���ة بالرب���ع 
الثال���ث لتبل���غ 2.53 %، لك���ن إص���دارات 

الدي���ن القصيرة التي تتراوح من ما بين 
ثالثة ش���هور وع���ام ارتفعت لتبلغ ما بين 
4 و4.23 %. مقارنة بمستويات تقل عن 

األربعة نقاط مئوية.

ارتفع الدين العام للمملكة نحو 67.7 % بغضون 11 عاًما

55.5 مليار دوالر العجز 
التجاري األميركي

س���جل العجز التجاري للوالي���ات المتحدة 
الماض���ي  أكتوب���ر  ف���ي  جدي���ًدا  ارتفاًع���ا 
ووص���ل إل���ى مس���توى غي���ر مس���بوق منذ 
عش���ر سنوات تحت تأثير واردات قياسية 

وتراجع في الصادرات.
التج���ارة  وزارة  نش���رتها  أرق���ام  وتفي���د 
األميركي���ة أن العجز ف���ي قطاعي البضائع 
والخدمات بلغ 55.5 مليار دوالر مع تراجع 
الص���ادرات بنس���بة 0.1 % إل���ى 211 مليار 
دوالر، وارتف���اع ال���واردات بنس���بة 0.2 % 

إلى 266.5 مليار.
وهذا العجز أعلى م���ن تقديرات المحللين 
الذين كان���وا يتوقعون أن يبلغ 54.7 مليار 
دوالر. والعج���ز ف���ي ف���ي قط���اع البضائ���ع 

وحده ارتفع بنسبة 9.8 %.

واشنطن - ا ف ب:

بنجالورو - رويترز:

ارتفع���ت أس���عار الذه���ب وتتجه صوب تحقي���ق أفضل أداء أس���بوعي في 
15 أس���بوعا، ف���ي الوقت الذي ينخفض فيه ال���دوالر بفعل تجدد التكهنات 
بشأن توقف وشيك في دورة تشديد مجلس االحتياطي االتحادي )البنك 

المركزي األميركي( للسياسة النقدية.

انتظ���ار  ف���ي  حالي���ا  واألس���واق 
بيان���ات الوظائ���ف ف���ي القطاعات 
غي���ر الزراعية األميركي���ة المتوقع 
أن تنش���ر ف���ي وقت متأخ���ر بحثا 
ع���ن مؤش���رات بش���أن متان���ة أكبر 
اقتص���اد في العالم والتي قد تؤثر 
عل���ى السياس���ة النقدي���ة للمركزي 

األميركي.
كم���ا م���ن المتوق���ع ص���دور بيانات 
الوالي���ات  ف���ي  البطال���ة واألج���ور 

المتحدة.
وارتف���ع الذه���ب ف���ي المعام���الت 
الفوري���ة 0.1 بالمئة إلى 1238.37 
دوالر لألوقي���ة )األونص���ة(، بعد أن 
بلغ أعلى مستوى في نحو خمسة 
أشهر عند 1244.32 دوالر لألوقية 
في الجلسة السابقة. ومع ارتفاعه 
بنح���و 1.5 بالمئ���ة ه���ذا األس���بوع، 
لتحقي���ق  متجه���ا  الذه���ب  يب���دو 
األس���بوع  من���ذ  مكاس���به  أفض���ل 

المنتهي في 24 أغسطس.
العق���ود  ف���ي  الذه���ب  وصع���د 
األميركية اآلجل���ة أيضا قليال إلى 

1243.8 دوالر لألوقية.
في غض���ون ذل���ك، يواجه مؤش���ر 
تعرض���ه  م���ع  صعوب���ات  ال���دوالر 
لضغ���وط ج���راء المخاوف بش���أن 
عوائد س���ندات الخزانة األميركية 

في األجل الطويل.
النفيس���ة  للمع���ادن  وبالنس���بة 
األخ���رى، لم تس���جل الفض���ة تغيرا 
يذك���ر عن���د 14.47 دوالر لألوقي���ة 
واح���دا  البالدي���وم  تراج���ع  فيم���ا 
دوالر   1197.76 إل���ى  بالمئ���ة 

لألوقية.
وارتفع البالتين قليال إلى 787.30 
دوالر لألوقي���ة، ليواصل خس���ائره 
لألس���بوع الخامس عل���ى التوالي. 
وهب���ط البالتي���ن نح���و 1.3 بالمئة 

هذا األسبوع.

الذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي
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انطالق النسخة الثالثة من “القهوة والشوكوالتة”
وآس������ي������وي������ة وأوروب�������������ي�������������ة  ع������رب������ي������ة  دول  م�������ش�������ارك�������ة 

انطلق���ت أم���س األول فعالي���ات النس���خة الثالثة من المعرض الدولي للقهوة والش���وكوالتة، حيث تم تدش���ين المع���رض الذي تنظمه 
شركة “بدايات” في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، والمقام خالل الفترة ما بين 6 و8 ديسمبر 2018.

وأصح���اب  الصناعي���ون  ويحش���د 
المتاج���ر والمح���الت والمهتم���ون بالقه���وة 
والش���وكوالتة تح���ت س���قف، فيما يس���لط 
الض���وء على أفض���ل المع���دات والخدمات 
والموردي���ن  المنتجي���ن  م���ن  والمنتج���ات 
اإلقليميي���ن والدوليين، كم���ا يقدم الحدث 
معظ���م المنتجات والخدمات العالمية ذات 
الصل���ة بإنتاج الش���وكوالته والقهوة ويوفر 
للعارضي���ن منص���ة مثالي���ة لبناء ش���راكات 
مثم���رة وتطوي���ر عالق���ات تجاري���ة طويلة 

األجل.

أربع دول عربية

مش���اركة  الع���ام  ه���ذا  نس���خة  وتش���هد 

إل���ى  عربي���ة  دول  أرب���ع  م���ن  عارضي���ن 
جان���ب البحري���ن، وه���ي: المملك���ة العربية 
المتح���دة  العربي���ة  الس���عودية واإلم���ارات 
واألردن وفلس���طين، إلى جان���ب أربع دول 
أوروبية هي: إيطاليا وإسبانيا وأذربيجان 
واليونان، باإلضافة إلى دولتين آسيويتين 

وهما ماليزيا وإندونيسيا.
وتضم هذه النسخة من المعرض مجموعة 
من العروض الترفيهية ذات الصلة بقطاعي 
تصني���ع الش���وكوالتة والقهوة، إل���ى جانب 
العروض الموس���يقية والمسابقات وإطالق 
المنتج���ات الجدي���دة. فض���الً ع���ن فعالي���ة 
توعي���ة صحي���ة ح���ول فوائ���د المنتج���ات 

المعروضة وأفضل استخداماتها.

 ق���ال الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة البحري���ن 
ب���ن  خال���د  الش���يخ  والمع���ارض  للس���ياحة 
حم���ود آل خليف���ة خ���الل حف���ل االفتت���اح 
م���ن  الثالث���ة  النس���خة  افتت���اح  “يأت���ي 
والش���وكوالتة  للقه���وة  الدول���ي  المع���رض 
ضم���ن التزام الهيئة بدع���م المبادرات التي 
تس���هم بش���كل كبير في االقتصاد الوطني، 
حيث يس���تعرض المعرض مشاريع عديدة 
ف���ي هذا القط���اع ال���ذي يس���تقطب محبي 
القه���وة والش���وكوالتة من داخ���ل البحرين 

وخارجها”.
المتمي���ز  المع���رض  “يس���تقطب  وأض���اف 
العارضي���ن للمش���اركة م���ن مختل���ف أنحاء 
العال���م، كما يوفر فرًصا جديدة لالس���تثمار 

وه���و المنص���ة المثالية للتروي���ج لمنتجات 

ف���ي  والمتوس���طة  الصغي���رة  المش���اريع 

المملكة. ويعد قطاع المعارض والمؤتمرات 

والحواف���ز م���ن أب���رز القطاع���ات التي تركز 

عليه���ا هيئة البحرين للس���ياحة والمعارض 
م���ن أج���ل تحقي���ق النم���و ف���ي المس���تقبل، 
كما أنه ركيزة أساس���ية من اس���تراتيجيتنا 
الس���اعية لجعل البحرين الوجه���ة المثالية 
اللتقاء أصحاب المش���اريع والمس���تثمرين، 
نظ���ًرا لم���ا تقدم���ه المملك���ة م���ن مقوم���ات 

مثالية الستضافة مختلف الفعاليات”.

تحقيق األهداف االستراتيجية

الدول���ي  المع���رض  ه���ذا  رعاي���ة  وتدع���م 
الفري���د م���ن نوعه، جه���ود الهيئة الس���اعية 
للترويج لمملكة البحرين وتحقيق أهداف 
استراتيجية “بلدنا، بلدكم”، بما يساعد في 
تنش���يط القطاع السياحي بالمملكة وإثراء 
الوطن���ي  االقتص���اد  نم���و  ف���ي  مس���اهمته 

تحقيًقا للرؤية االقتصادية 2030.

المنامة - هيئة السياحة:

الشيخ خالد بن حمود يتجول في أرجاء المعرض

وكان الدين العام للمملكة سجل في نهاية العام 2016 حوالي 8.7 مليار دينار، وفي 2015 نحو 7 مليارات، فيما كان  «
قبل 11 سنة )2007( حوالي 616.6 مليون دينار. يشار إلى أن األدوات اإلسالمية تصدر بالدينار البحريني والدوالر 

األميركي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولية بعد 10 سنوات.

ويحذر اقتصاديون من مغبة ارتفاع الدين العام ألكثر من ذلك، خصوًصا أن المشكلة تكمن في سداد فوائد هذا 
الدين التي تصل إلى نسبة كبيرة من المبلغ الرئيسي. وباتت البحرين تجد صعوبة في الحصول على ديون خارجية 

فضاًل عن ارتفاع نسبة الفائدة إلى مستويات قياسية. لكن رغم جميع هذه التشاؤمات فإن هناك أمل كبير من 
جراء الدعم الخليجي فضال عن بدء اإلنتاج بحقل النفط الجديد المتوقع عقب سنوات من اآلن، حيث أعلن عن 

احتوائه على حوالي 80 مليار برميل يمكن استخراج نحو 15 % منها، إضافة إلى 20 تريليون قدم من الغاز.

تطور الدين العام

تراجع���ت أس���عار النف���ط بع���د تأجي���ل “أوبك” اتخ���اذ الق���رار النهائي بش���أن خفض 
اإلنت���اج، ولك���ن الخ���ام قلل خس���ائره عق���ب بيانات أظه���رت انخف���اض المخزونات 
األميركية للمرة األولى في 11 أس���بوًعا.  وصرح مندوبون لدى “أوبك” لوكالة “داو 
جون���ز” بأن اجتماع المنظمة انتهى دون التوصل إلى اتفاق بش���أن خفض اإلنتاج، 
مش���يرين إلى مناقش���ات مع منتجين مس���تقلين على أن يتم اتخاذ القرار في وقت 

متأخر من اليوم.

وأعلنت إدارة معلوم���ات الطاقة هبوط 
مخزونات النف���ط األميركية 7.3 مليون 
برمي���ل خالل األس���بوع الماضي، مقابل 
توقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.4 

مليون برميل.
 وكش���فت الوكال���ة الحكومي���ة ع���ن أن 
ش���حنات  ص���درت  المتح���دة  الوالي���ات 
نفطي���ة في األس���بوع الماضي تجاوزت 
ما تم اس���تيراده من الخام للمرة األولى 

منذ عقود.

 وعند اإلقف���ال، تراجعت العقود اآلجلة 
لخام “نايمكس” األميركي تس���ليم يناير 
لتغل���ق  دوالر   1.40 أو   %  2.7 بنس���بة 
دوالر   51.49 عن���د  نيوي���ورك  جلس���ة 
 %  4.2 بنس���بة  خس���ائر  بع���د  للبرمي���ل 

خالل الجلسة.
وهبط���ت العق���ود اآلجل���ة لخ���ام “برنت” 
القياس���ي تس���ليم فبراير عند التس���وية 
1.5 دوالر وأغلق���ت  أو   % 2.4 بنس���بة 
جلسة لندن عند 60.06 دوالر للبرميل.

ونقل���ت وكال���ة اإلع���الم الروس���ية ي���وم 
الخمي���س ع���ن مص���در قوله إن روس���يا 
بح���د  النفط���ي  إنتاجه���ا  خف���ض  تري���د 
���ا ف���ي  أل���ف برمي���ل يوميًّ  150 أقص���ى 

الشهور الثالثة األولى من عام 2019.
وذك���رت الوكالة نقال ع���ن المصدر، الذي 
وصفت���ه بأن���ه مطل���ع عل���ى المناقش���ات 
بي���ن أوب���ك والمنتجي���ن  اتف���اق  بش���أن 
يخض���ع  ق���د  اإلنت���اج  أن  المس���تقلين، 

للمراجعة بعد ذلك.
م���ن جه���ة أخ���رى، قال���ت أربع���ة مصادر 

النف���ط  تكري���ر  ش���ركة  إن  بالقط���اع 
الحكومية الهندية هندوستان بتروليوم 
ا في يناير  كورب ستش���تري نفًطا إيرانيًّ
بعد توقف لمدة س���تة أشهر، مع تحديد 
إجمال���ي مش���تريات الب���الد م���ن طهران 

ا. عند تسعة ماليين برميل شهريًّ

ومنح���ت الوالي���ات المتح���دة في مطلع 
نوفمبر الهند إعفاء مدته ستة أشهر من 
عقوبات على صادرات النفط اإليرانية.

وبموج���ب اإلعف���اء، فإن���ه يتعي���ن عل���ى 
نيودله���ي تقييد مش���ترياتها م���ن النفط 
اإليراني عند 1.25 مليون طن أو تسعة 

ا. ماليين برميل شهريًّ
وقال مصدر مطلع على المسألة إنه في 
إطار االتفاق، فإن هندوستان بتروليوم 
س���تحصل على مليون برميل من النفط 

الخام اإليراني في يناير.
ول���م يتض���ح م���ا إذا كان���ت هندوس���تان 
النف���ط  ش���راء  س���تواصل  بترولي���وم 
اإليران���ي عل���ى أس���اس منتظ���م خ���الل 

فترة اإلعفاء.
بترولي���وم  هندوس���تان  وأوقف���ت 
مش���تريات النف���ط اإليراني ف���ي يوليو 
بعد أن رفضت ش���ركة التأمين المعنية 
بس���بب  للخ���ام  تغطي���ة  تقدي���م  به���ا 
العقوب���ات األميركي���ة، عل���ى الرغم من 
أن رئي���س مجل���س إدارة الش���ركة قال 
الش���هر الماضي إنها قد تس���تأنف شراء 
النف���ط اإليران���ي بموج���ب اإلعف���اء من 

العقوبات.

عواصم - وكاالت:

“أوبك” تخفض اإلنتاج و”برنت” 60 دوالًرا

الهند تشتري 9 ماليين برميل شهريا من إيران

المحرر االقتصادي

الهند تشتري 
ا  نفًطا إيرانّيً

بإعفاء أميركي
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ش���هدت أس���واق ومح���ال تجهيز الخي���ام وأدوات البر نش���اًطا ملحوًظا وانتعاًش���ا خالل األس���بوعين الماضيين مع بدء موس���م 
التخييم بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وتحس���ن الجو. وأقبل البحرينيون والمقيمون على ش���راء احتياجاتهم من هذه 
المح���ال لغايات تجيز مخيماتهم س���واء الخاصة )العائلية( أو المعدة للتأجير ما حس���ن ظ���روف القطاع ومنحة دفعة لتعويض 
الكس���اد ال���ذي يصيبه معظم أوقات العام.وأكد عبدهللا محمود وهو صاحب مح���ل متخصص في بيع أدوات الصيد والتخييم 
والرح���الت البرية “الكش���تات” أنه كغيره من العاملين في هذا المجال ينتظرون موس���م الب���ر النتعاش البيع، األمر الذي يعوض 

بعض الخسائر التي يتكبدونها بقية أيام العام، حيث تبقى الحركة ضعيفة إال على أدوات الصيد البحري.

وبّين أن الطلب يرتفع هذه األيام على الخيام 
وملحقاته���ا، فض���اً ع���ن أدوات إش���عال الن���ار 

والشواء.
وأوض���ح محم���ود أن ه���ذا الع���ام كان البي���ع 
ذل���ك  رابًط���ا  الس���ابقة  األع���وام  م���ن  أفض���ل 
بتطبي���ق ضريب���ة المبيع���ات ف���ي الس���عودية 
حي���ث صعدت األس���عار هناك قلي���اً، مما دفع 

الناس الشراء من السوق المحلية.
لكن���ه ع���اد ليؤك���د بأنه���م ف���ي الس���ابق كان���وا 
الس���عودية  م���ن  أغراضه���م  يجلب���ون معظ���م 
ا اآلن  )بأس���عار الجملة( إال أن ذلك توقف نسبيًّ

بس���بب الضريبة ما دفعهم الس���تيراد البضائع 
ا. من الخارج أو تجهيزها محليًّ

م���ن جهته، ق���ال أب���و علي، ال���ذي يعم���ل ببيع 
تجهي���زات المخيم���ات والرح���ات البري���ة من 
بيت���ه، إن هذا الموس���م أفضل من غيره حيث 
أع���داد المخيمي���ن أكثر، واعتم���اد الناس على 

السوق المحلية.
المحلي���ة  ال���ورش  عل���ى  يعتم���د  أن���ه  وأش���ار 
لتجهي���ز األدوات الت���ي يعرضه���ا ع���ن طري���ق 

وسائل التواصل االجتماعي.
ا بتصميم  وأوضح أبو علي أنه يقول ش���خصيًّ

األدوات ال س���يما الخيام ومن ثم يوكل مهمة 
تجهيزها لمحات يتعامل معها.

وحددت فترة موس���م التخييم لهذا العام من 
17 نوفمبر الماضي إلى 17 مارس المقبل.

إل���ى ذل���ك، ق���ال حمود فه���د، إنه جه���ز مخيم 
العائل���ة بمج���رد بدء الموس���م وذلك للحصول 

على موقع مناسب، واستراتيجي.
وأك���د أن موس���م البر فرصة للتنف���س وتغيير 
الروتي���ن، مؤك���ًدا أن التنظي���م ال���ذي تقوم به 
محافظة الجنوبية يجعل من الموسم ناجًحا 

بكل المقاييس.

وع���ن أس���عار أدوات التخيي���م أوض���ح حمود 
بأنه���ا طبيعي���ة وكأس���عار الس���نوات الس���ابقة، 
األدوات  بع���ض  وج���د  الع���ام  ه���ذا  أن  إال 

والتصميمات الجميلة والجديدة.

م���ن جهت���ه ق���ال محم���د الدوس���ري إن���ه لمس 
ا  بع���ض االرتف���اع باألس���عار لكن���ه كان مضطرًّ
للشراء، فالوقت داهمه هو وأصدقائه سريًعا.
وبّي���ن أن���ه تع���ّود وأصدقاؤه نص���ب مخيمهم 

ا في المنطقة المحددة للشباب، مؤكًدا  س���نويًّ
أن األس���عار وبقي���ة التفاصي���ل تصبح ليس���ت 
ذات أهمي���ة قياًس���ا بالمتع���ة الت���ي يحصلون 

عليها في هذه األيام.

البر... موسم “الكشتات” وتحريك األسواق الراكدة
وال��������رح��������ات ال�����ت�����خ�����ي�����ي�����م  أدوات  ب������ي������ع  ان������ت������ع������اش 

الصخير.. متعة التخييم 

“داو جونز” يقلص خسائره و“ناسداك” يرتفع
ف�������ي ان�����ت�����ظ�����ار ت�����ق�����ري�����ر ال������وظ������ائ������ف ال����ش����ه����ري

تراجع���ت غالبية مؤش���رات األس���هم األميركية خالل تداوالت أم���س األول بضغط من 
هبوط أسعار النفط والقلق إزاء النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين، لكنها 
قلصت خسائرها وسط أداء إيجابي من قطاع التكنولوجيا، وذلك قبيل صدور تقرير 

الوظائف الشهري.

بنس���بة  الصناع���ي  جون���ز”  “داو  وانخف���ض 
0.3 % أو 79 نقط���ة إل���ى 24947 نقطة بعد 
خس���ائر تجاوزت 760 نقطة خال الجلسة، 
 % 0.1 بنس���بة   ”S&P 500“ انخف���ض  كم���ا 
أو أرب���ع نق���اط إلى 2696 نقط���ة، فيما ارتفع 
“ناس���داك” بنس���بة 0.4 % أو 30 نقط���ة إل���ى 

7188 نقطة.
وعلى صعيد التداوالت، انخفض سهم “آبل” 
)AAPL.O( بنس���بة 1.1 % إلى 174.7 دوالر 
مع تزايد القلق بش���أن الحرب التجارية بين 

واشنطن وبكين.
مؤش���ر  هب���ط  األوروبي���ة،  األس���واق  وف���ي 
“ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 3.1 

% أو إحدى عشرة نقطة إلى 343 نقطة.
وانخفض مؤشر “فوتس���ي 100” البريطاني 
)- 217 نقط���ة( إل���ى 6704 نق���اط، كم���ا هبط 
“داك���س” األلماني )- 389 نقطة( إلى 10811 
نقط���ة، بينم���ا تراجع “كاك” الفرنس���ي )- 164 

نقطة( إلى 4780 نقطة.
وف���ي الياب���ان، انخفض مؤش���ر “نيك���ي” 1.9 
% عن���د 21501 نقط���ة، كما تراجع المؤش���ر 
األوس���ع نطاًقا “توبك���س” 1.8 % إلى 1610 

نقاط.
عل���ى صعي���د آخ���ر، ارتفع���ت العق���ود اآلجلة 
للذه���ب تس���ليم فبراير بأقل م���ن 0.1 % أو 

دوالر واحد إلى 1243.60 دوالر لألوقية.

 نيويورك - وكاالت:

المنام���ة - مباش���ر: من المقرر أن يبدأ التداول على س���هم ش���ركة “أي.بي.إم.تيرمينالز 
البحرين”، يوم األحد المقبل.

وأي بي إم تيرمينالز البحرين، هي الش���ركة المش���غلة لميناء خليفة بن س���لمان، التي 
تضم 500 موظف في جميع المجاالت البحرية واللوجستية.

تفاصيل اكتتاب “أي.بي.إم.تيرمينالز”

ق���ّرر مكتب االّدع���اء العام في طوكيو توجيه االّتهام إلى كارلوس غصن المش���تبه 
ا،  ف���ي إخفائ���ه جزًءا من دخله، وكذلك إلى مجموعة “نيس���ان” بصفتها كيانا قانونيًّ

بحسب ما أفادت صحيفة “نيكاي” االقتصادية.

وم���ن المتوّق���ع أن ُيَوّجه االّته���ام إلى غصن 
فت���رة  نهاي���ة  ف���ي  اإلثني���ن،  م���ن  اعتب���اًرا 
احتج���ازه. وه���و كان أوِقَف ف���ي 19 نوفمبر 
في طوكيو ألنه لم ُيصّرح، بحسب محققين 
يابانيين، للس���لطات عن إي���رادات بحوالي 5 
ملي���ارات ي���ن )38 ملي���ون ي���ورو( على مدى 

خمس سنوات.
وغص���ن الذي ينفي ارتكاب مخالفات مالّية، 
ال ي���زال الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة صناعة 
ُع���زل  لكن���ه  “رين���و”،  الفرنس���ية  الس���ّيارات 
م���ن منص���ب رئيس مجل���س إدارة ش���ركتي 

“نيسان” و”ميتسوبيشي موتورز”.
كما سيتّم توجيه االّتهام إلى مساعده غريغ 

كيل���ي ال���ذي اعُتق���ل م���ع غص���ن ف���ي الوقت 
نفسه، بحسب صحيفة “نيكاي”.

ووفًق���ا للصحيف���ة، ف���إّن النياب���ة س���ُتاحق 
كذل���ك “نيس���ان” ألّنه���ا تعتبر أّن المس���ؤولية 
تق���ع أيًضا على عاتق هذه الش���ركة، بصفتها 
الكي���ان ال���ذي ق���ّدم التقاري���ر الُمخالِف���ة إلى 

الُسلطات المالّية.
م���ن جهته���ا، ذّكرت “نيس���ان” بأّنه���ا “تتعاون 

بالكامل” مع النيابة.
م���ن جه���ة ثاني���ة، سيس���عى ممثل���و االدعاء 
إل���ى اس���تصدار مذّكرة توقي���ف جديدة ضد 
غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعّمده 
تقليل دخله على مدى ثاث سنوات، بمقدار 

���ا، هذا يعن���ي تمديد  4 ملي���ارات ي���ّن. وعمليًّ
ا اعتباًرا من اإلثنين. توقيفه 22 يوًما إضافيًّ
وغص���ن رج���ل أعم���ال فرنس���ي برازيلي من 

أصل لبناني.
إل���ى ذل���ك، اس���تفاق اللبنانيون ف���ي بيروت 
الخميس على لوح���ات إعانية تحمل صور 
غص���ن، انتش���رت ف���ي ع���دد م���ن الش���وارع 

الرئيسية في العاصمة.
وأرفق���ت اللوح���ات الت���ي وزع���ت بمب���ادرة 
م���ن ش���ركة إعان���ات خاصة، بتعلي���ق باللغة 

اإلنكليزية “كلنا كارلوس غصن”.
وقال داني كمال، أحد الش���ركاء في ش���ركة 
“م���اد كاي أن���د كاي” لوكال���ة فرانس برس إن 
الحملة تّمت “بمبادرة شخصية” انطاًقا من 

كونه أحد “معارف” غصن.
وأوض���ح  “إنه���ا مج���ّرد حمل���ة ض���د الظل���م.. 
كارل���وس غص���ن لي���س مذنًب���ا حت���ى إثب���ات 

العكس”.

طوكيو - ا ف ب

اليابان: االدعاء يستعد لتوجيه التهم لغصن

لوحات داعمة لغصن في شوارع بيروت

المحرر االقتصادي

دعا الش���ريك الضريبي المس���ؤول في منطقة الش���رق األوسط وش���مالي إفريقيا بشركة أرنست أند 
يون���غ ش���ريف الكيالن���ي دول مجلس التع���اون الخليجي إلى اإلس���راع في تهيئة المجتم���ع الضريبي 

لتطبيق “أتمتة” في عمليات التحصيل لتقليل الفاقد.

وأكد الكياني في لقاء مع وكالة األنباء الكويتية )كونا( 
أهمي���ة اإلع���داد الجي���د لتدري���ب الك���وادر البش���رية من 
مواطن���ي ومواطن���ات دول مجلس التع���اون الخليجي 
لمواجهة المتطلبات والتحديات الحالية والمس���تقبلية 

في هذا المضمار.
وناش���د القائمون على المجتم���ع الضريبي عدم اقتصار 
تعيي���ن الك���وادر عل���ى الناحي���ة الفني���ة فق���ط، بل يجب 

أن تتن���وع التعيين���ات ف���ي مصال���ح وإدارات الضرائب 
المختلف���ة لم���ن ه���م عل���ى دراي���ة وخب���رة بتكنولوجي���ا 
ألنظم���ة  األس���اس  المح���رك  بات���ت  كونه���ا  المعلوم���ات 

الضرائب.
وأض���اف أن التح���ول التكنولوج���ي ف���رض نفس���ه بقوة 
ف���ي مصال���ح الضرائ���ب المختلفة إذ ال نس���تطيع القول 
إن فاح���ص الضرائ���ب ه���و من يق���وم بكل مه���ام العمل 

الضريبي بما فيها األنظمة المتطورة التي تستخدم في 
آليات العمل، مؤكًدا ضرورة توافر متخصصين إلجراء 

الفحص اإللكتروني للممولين في المستقبل.
وبي���ن أن التحول التكنولوجي ليس مرحلة واحدة، بل 
مراحل عدة تصل إلى خمسة وأكثرها تقدًما المتبع في 
المملك���ة المتح���دة، إذ إن دافع الضرائ���ب ال يحتاج إلى 
تقديم إقرار ضريبي أو القيام بزيارة مصالح الضرائب، 
ألن كل المعلومات متاحة على النظام الذي يش���كل كل 

متطلبات اإلقرار الضريبي.
وأوض���ح الكيان���ي أن دول مجلس التع���اون الخليجي 
مض���ت ف���ي إط���ار ع���ام لتطبيق قان���ون ضريب���ة القيمة 

المضاف���ة، وين���ص ه���ذا اإلط���ار عل���ى الح���د األدنى من 
النص���وص ف���ي كل بلد يطب���ق القوانين في���ه حيث لكل 

دولة تحدياتها وأوضاعها الخاصة.
وأش���ار إل���ى نج���اح تطبي���ق ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة 
ف���ي منطقة الش���رق األوس���ط وش���مالي أفريقي���ا، مبيًنا 
أن الكوي���ت ش���هدت مس���تجدات ف���ي تهيئ���ة المجتم���ع 
الس���تخدام الضرائ���ب، ف���ي حي���ن ش���رعت الس���عودية 
واإلم���ارات ف���ي تطبيق ضريب���ة القيمة المضاف���ة يناير 
الماضي. ولفت إلى أن البحرين س���تطبق هذه الضريبة 
مطل���ع الع���ام المقبل، في حين لم تح���دد الكويت وقطر 
ا لتطبي���ق تلك الضريب���ة، إال أنها  وعم���ان تاريًخا رس���ميًّ

أك���دت التزامه���ا باتفاقي���ة إط���ار عم���ل ضريب���ة القيم���ة 
المضافة الموحدة بدول المنطقة.

دول الخليج مدعّوة لـ ”أتمتة” التحصيل الضريبي
الكويت - كونا:



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

العملیات البسیطة : الثآلیل ،األکیاس الدهنیة ..الخ

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

القيد: 15780 التاريخ :2018/12/6  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه تق���دم إليه 
المال���ك لمركز سلس���لة لتج���ارة العام���ة ويونايتد كمي���كل تكنولوجي وأس���واق 
المليوني���ر )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 15780، بطلب 
تحوي���ل الش���كل القانون���ي لف���رع 7-6-3 م���ن ٬وسس���ة فردي���ة إلي ش���ركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1٫000٫000 دينار بحريني
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمس���تثمرين  
مش���فوعًا بالمس���تندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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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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معهد أميركي: يجب عدم 
قطع العالقات مع السعودية

خلصت مراجعة أجراها معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا بشأن 

عالقته مع السعودية إلى أنه يجب 
عدم قطع العالقات مع المملكة في 

أعقاب مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي.وأدلى عميد المعهد 

ريتشارد ليستر بالتوصية بعدما طلب منه 
رافائيل رايف، رئيس معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا، إجراء المراجعة.
ومن المقرر أن يتخذ رايف القرار النهائي 

بعد جمع ردود الفعل. وكان تحليل أجرته 
“أسوشيتدبرس” لبيانات اتحادية خلص إلى 
أن شركة النفط الوطنية السعودية )أرامكو( 
منحت معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 4 

ماليين دوالر على مدار العقد الماضي.

المتم��ردون يضعون العراقيل أمام إنجاح مش��اورات الس��ويد

ال سالم دون إلقاء الحوثيين سالحهم

قال وفد الحكومة اليمنية أمس الجمعة إنه ال يمكن تحقيق الس���ام دون إلقاء الحوثيين س���احهم، الفتا إلى أن الحكومة مس���تعدة لفتح مطار صنعاء فورا وفق 
ش���روط معين���ة. وأض���اف وف���د الحكومة اليمنية المفاوض في مباحثات الس���ام حول اليمن في الس���ويد، أنه يج���ب وضع ضوابط لمنع اس���تغال مطار صنعاء في 

الحرب. وأردف “لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية”.

وتتواص���ل مباحثات الس���الم حول اليمن 
في الس���ويد للي���وم الثان���ي برعاية األمم 
الش���رعية  وف���دي  وبحض���ور  المتح���دة، 

واالنقالبيين.
اإليراني���ة،  الحوث���ي  أعلن���ت ميليش���يات 
الجمع���ة، رفض طل���ب الحكوم���ة اليمنية 
الحدي���دة  م���ن  االنس���حاب  الش���رعية 
الس���احل  عل���ى  االس���تراتيجي  ومينائه���ا 
الغربي لليمن، األمر الذي ينسف إجراءات 
بن���اء الثق���ة بي���ن االنقالبيي���ن والحكومة 
الش���رعية قبل االنتقال لمناقش���ة الملفات 

السياسية والعسكرية.
وعق���د وف���د المتمردي���ن مؤتم���را صحفيا 
أعل���ن فيه رف���ض إج���راءات بن���اء الثقة، 

صنع���اء  بمط���ار  المتعلق���ة  تل���ك  مث���ل 
واالنسحاب من الحديدة ومينائها.

وأش���ار الحوثي���ون إل���ى ع���دم موافقتهم 
عل���ى المرجعيات األساس���ية لحل األزمة 
المرجعي���ات  إل���ى  إش���ارة  ف���ي  اليمني���ة، 
الث���الث التي تش���مل قرار مجل���س األمن 
2216، والمب���ادرة الخليجي���ة ومخرجات 
الح���وار الوطني، داعين إل���ى إصدار قرار 

جديد في مجلس األمن.
اعتب���رت أن  اليمني���ة  الحكوم���ة  وكان���ت 
لديه���ا ش���روطا محددة بش���أن إج���راءات 
بن���اء الثقة في مش���اورات الس���ويد، فيما 
يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل 
مين���اء الحدي���دة. وأوضح���ت الحكوم���ة، 

أن إع���ادة فتح مطار صنعاء لن يتم دون 
آلي���ة واضح���ة، وإش���راف م���ن الحكومة، 
فض���ال ع���ن ش���رط اإلش���راف الحكوم���ي 
وص���ول  لضم���ان  وذل���ك  المين���اء،  عل���ى 
المس���اعدات للمدنيي���ن، إل���ى جان���ب فك 

الحصار عن مدينة تعز. 
وأك���د وف���د الش���رعية أن ع���دم تحقي���ق 
إنجاز في إجراءات بناء الثقة بمشاورات 
الس���ويد مع المتمردين الحوثيين سيعقد 
مناقش���ة  وس���يصعب  اليمني���ة،  األزم���ة 

الملفات األخرى.
وص���رح عض���و وف���د الحكوم���ة اليمني���ة 
ووزي���ر الدولة، عثمان مجل���ي: “إن نجاح 
مش���اورات الس���الم ف���ي الس���ويد مرهون 

بالت���زام الط���رف الحوث���ي بتنفي���ذ م���ا تم 
بحثه في إجراءات بناء الثقة”.

وكان مص���در في مكتب المبعوث الدولي 
مارت���ن غريفي���ث، قد أعلن أن مش���اورات 
الطرف���ان  أن  طالم���ا  مس���تمرة  الس���ويد 
واالنقالبيي���ن(  الش���رعية  )الحكوم���ة 
مستمران في التشاور مع األمم المتحدة 

ومناقشة إجراءات بناء الثقة.

وكانت مشاورات السالم بشأن اليمن  «
انطلقت في السويد، الخميس، 

وأعلن المبعوث الدولي خالل الجلسة 
االفتتاحية، اتفاقا بين وفدي الحكومة 
الشرعية والمتمردين، لتبادل األسرى 

والمعتقلين.

كامبيردج )ماساتشوستس( - أسوشيتد برس:

وفد الحكومة اليمنية يرفض أسلوب الترضيات بمشاورات السويد

باريس ـ اف بكابول - وكاالت:بكين ـ وكاالت:

أك���د ري يون���غ هو، وزي���ر خارجية كوريا الش���مالية، أمس الجمع���ة، بعد اجتماع 
م���ع نظي���ره الصيني وانغ ي���ي، أن التزام كوريا الش���مالية بنزع الس���اح النووي 
والحفاظ على السام واالستقرار في شبه الجزيرة الكورية لم يتغير. والصين 
هي أهم داعم اقتصادي ودبلوماسي لبيونغ يانغ رغم غضبها بشأن البرنامجين 

النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وتحس���نت العالقات بي���ن البلدين في العام 
الماضي بعد إصالح عالقات بيونغ يانغ مع 
س���يول وواشنطن. وقالت وزارة الخارجية 
الصينية في بيان بش���أن اجتماع الوزيرين، 
إن ري أش���ار إل���ى أن كوريا الش���مالية تأمل 
في بناء “ثقة متبادلة مطلوبة” مع الواليات 

المتحدة و”المضي في نفس االتجاه”.
ونقل���ت الوزارة عن وانغ قوله: “يتعين 

أن تواصل الصين وكوريا الش���مالية 
دفع ش���به الجزيرة الكورية نحو نزع 

السالح النووي”.
وخ���الل اجتماع���ه م���ع ري ف���ي وق���ت 

ش���ي  الصين���ي  الرئي���س  ق���ال  الح���ق 
جي���ن بين���غ، إن عل���ى البلدي���ن تعزيز 

االتص���االت. وذك���ر ش���ي ف���ي تصريح���ات 
الدول���ي  الوض���ع  ي���زال  “ال  للصحافيي���ن: 
واإلقليم���ي فض���ال ع���ن الوض���ع ف���ي ش���به 
الجزي���رة الكورية ف���ي حالة تغير مس���تمر، 
لذل���ك ُيعد التواص���ل في الوقت المناس���ب 
وتنس���يق المواق���ف بي���ن الصي���ن وكوري���ا 

الشمالية مهما للغاية”.

وتأتي زيارة ري وسط  «
تكهنات شديدة حول احتمال 

أن يزور زعيم كوريا الشمالية 
كيم يونغ أون كوريا الجنوبية 

هذا الشهر في أول زيارة 
يقوم بها زعيم كوري 
شمالي منذ الحرب.

قال مس���ؤول أفغاني امس الجمعة إن حركة طالبان ش���نت هجوما منسقا ليا 
عل���ى موقعي���ن عس���كريين أفغانيين حدوديي���ن غربي والية هرات أس���فرا عن 
مقتل 14 جنديا أفغانيا وأسرت 21 آخرين في هجوم هو األحدث في سلسلة 

هجمات يومية يشنها متمردون على القوات األمنية في الباد.

وق���ال نجيب هللا محبي عضو مجلس 
ب���دأ  الهج���وم  الوالي���ة ف���ي ه���رات إن 
في وق���ت متأخر مس���اء الخميس في 

منطقة شينداند.
وأوضح أن القتال استمر لست ساعات 
قبل وصول تعزيزات وصد المتمردين 
في وقت مبك���ر من يوم الجمعة - لكن 

ليس قبل أن يأسروا 21 جنديا.
لك���ن المتحدث باس���م وزارة الدفاع، 
غف���ور أحم���د جاوي���د، ق���ال إن عدد 

القتل���ى والجرح���ى ف���ي الجي���ش 
بل���غ 10. ول���م يتس���ن التوفيق بين 

الروايات المختلفة على الفور.
وبحس���ب رئيس منطقة ش���ينداند 

حكم���ت هللا حكم���ت، ف���إن نحو 

200 من مس���لحي طالبان ش���اركوا في 
الهجوم، مس���تخدمين قاذفات القنابل 

الصاروخية والمدافع الرشاشة اآللية.
مس���لحي  م���ن   30 إن  حكم���ت  وق���ال 
طالب���ان لق���وا حتفهم ف���ي القتال، الذي 
اس���تمر بش���كل متقط���ع ف���ي المنطق���ة 
ام���س الجمعة، معظمها عل���ى بعد نحو 
12 كيلومت���را م���ن عاصم���ة 
منطق���ة ش���ينداند، ربما في 
إطار محاولة لتعطيل الطريق 
الراب���ط بي���ن المنطق���ة ووالي���ة 

هرات، معقل طالبان.

يستحيل التحقق من  «
التقارير بسبب بعد المنطقة.

حذرت فرنس���ا، أمس، من أن لبنان قد يخس���ر مساعدات واستثمارات بمليارات 
الدوالرات تش���كل حاجة ماس���ة لاقتص���اد المتداعي، ويش���هد تراجعًا في زخم 

الدعم الدولي له، في حال تطّلب تشكيل حكومة جديدة وقتًا أطول.

ومن���ذ أكثر من 6 أش���هر، لم تثمر جهود 
رئي���س الوزراء المكلف س���عد الحريري 
ف���ي تأليف حكومة جديدة، في خطوة 
م���ن  لالس���تفادة  لبن���ان  إليه���ا  يحت���اج 
ق���روض ومن���ح تعّهد المجتم���ع الدولي 
تقديمها دعم���ًا القتصاده في مؤتمرات 
دولي���ة، أبرزه���ا مؤتم���ر “س���يدر” ال���ذي 

ستتم استضافته باريس في أبريل.
وقال السفير الفرنسي لدى لبنان برونو 
فوشيه في مؤتمر صحافي عقده على 
مت���ن فرقاط���ة فرنس���ية توقف���ت ف���ي 

بيروت الجمعة: “نأس���ف بشدة 
اللبنانيي���ن  أصدقاءن���ا  ألّن 
غي���ر قادري���ن عل���ى االتفاق 

على تأليف حكومة”.
ويعوق التأخير في تش���كيل 

الحكوم���ة تنفي���ذ مش���اريع اس���تثمارية 
كبرى، ال س���يما تلك الت���ي أقّرها مؤتمر 

“سيدر” بقيمة تفوق 11 مليار دوالر.
وح���ذر فوش���يه م���ن أن “ع���دم وج���ود 
حكوم���ة ف���ي لبن���ان يعن���ي المخاط���رة 
بفق���دان الزخ���م الذي أوج���ده المجتمع 
الدولي”، مضيفًا “س���يكون من المؤسف 
حقًا أن يفقد لبنان الفوائد” التي جناها 
“جراء التضامن الذي تمّكن من حشده، 

لكونه غير قادر على تأليف حكومة”.

ولطالما كان تشكيل الحكومة  «
مهّمة صعبة، إال أن التأخر 

في التأليف هذه المرة يثير 
مخاوف جدّية من تدهور 
الوضع االقتصادي المترّدي 

أساسًا.

فرنسا تحذر لبنان من تأخير الحكومةطالبان تقتل 14 جنديا وتأسر 21 بهراتبيونغ يانغ: ملتزمون بنزع “النووي”
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الرباط ـ اف ب:

ميالنو ـ رويترز:

فككت الشرطة المغربية، أمس الجمعة، 
خلية إرهابية تتكون من 6 أفراد، يشتبه 

في تأييدهم لتنظيم داعش المتطرف.
وقال بي���ان لوزارة الداخلي���ة إن األفراد 
بن���ي م���الل،  الس���تة ينش���طون بمدين���ة 
وس���ط الب���الد، ويش���تبه ف���ي تأييده���م 
لداع���ش. وذك���ر البي���ان أن الخلية كانت 
تعد لتنفي���ذ عمليات إرهابية تس���تهدف 
مواق���ع حساس���ة بالب���الد.  وأض���اف أن���ه 

وكت���ب  إلكتروني���ة  أجه���زة  ضب���ط  ت���م 
المتط���رف  الفك���ر  تتبن���ى  ومنش���ورات 
لداع���ش وتح���رض على العن���ف، إضافة 
إلى أس���لحة بيضاء بح���وزة الموقوفين. 
وس���يتم تقديم المش���تبه فيه���م للقضاء 
ف���ور انته���اء التحقيق���ات الت���ي تج���ري 
العام���ة  النياب���ة  إش���راف  تح���ت  معه���م 
المختص���ة. وتعل���ن الس���لطات المغربي���ة 

مرارا تفكيك “خاليا إرهابية”.

قال وزير خارجية روس���يا س���يرجي 
الفروف أمس الجمعة إن روسيا ترى 
أن الواليات المتحدة تسعى لتعطيل 
معاهدة )س���تارت( الجديدة لألسلحة 
م���ن  لالنس���حاب  بتحركه���ا  النووي���ة 
معاه���دة الق���وى النووية المتوس���طة 
الم���دى الت���ي تع���ود لحقب���ة الح���رب 

الباردة.
وكانت مس���ؤولة أمريكي���ة كبيرة قد 
موس���كو  عل���ى  إن  الخمي���س  قال���ت 
التخلص من صواريخ كروز الموجهة 

الق���ادرة عل���ى  )9إم729(  م���ن ط���راز 
حم���ل رؤوس نووي���ة وقاذفات هذه 
الصواريخ أو تعديل مداها بما يتفق 
مع معاهدة القوى النووية المتوسطة 
المدى الموقع���ة العام 1987 وتجنب 
انس���حاب الوالي���ات المتح���دة منه���ا. 
وق���ال الفروف ف���ي مؤتم���ر صحفي 
ف���ي ميالنو ”أصبح هناك انطباع بأنه 
تج���ري تهيئ���ة الس���احة لتعطيل هذه 
أيض���ا  الجدي���دة(  )س���تارت  الوثيق���ة 

نتيجة لذلك“.

المغرب يعلن تفكيك خلية “داعشية”

الفروف: أميركا تمهد إلنهاء “ستارت”

أوتاوا – أ ف ب: بيروت ـ اف ب

أعل���ن وزي���ر الدفاع الكندي هارجيت س���اجان عقب اجتماع دول���ي عقد بالقرب من أوتاوا أن مصير نحو 700 مقاتل أجنبي معتقلين في س���وريا 
س���تحدده البل���دان الت���ي يتحدرون منها. وإثر اجتماع في تشلس���ي بالقرب من أوتاوا لوزراء ومس���ؤولين دفاعيين كبار م���ن 13 بلدا أعضاء في 
التحالف الدولي المناهض للمتشددين في العراق وسوريا بقيادة واشنطن، قال ساجان إنه “يتعين على كل البلدان أن تتبع اآللية الخاصة بها”.

وف���ي انتظ���ار ذل���ك، أش���ار الوزير الكن���دي إلى 
أن “جه���ودا كثي���رة بذلت في مراك���ز االحتجاز 

للتأكد من مالءمتها المعايير الغربية”.
وقام���ت ق���وات س���وريا الديمقراطي���ة بس���جن 
هؤالء المعتقلين، الذين يتحدرون من نحو 40 
بلدا، بحس���ب وزي���ر الدف���اع األميركي جيمس 

ماتيس.
واجت���اح تنظي���م داع���ش مناطق شاس���عة من 
العراق وس���وريا العام 2014 معلنا الخالفة في 
األراض���ي، التي س���يطر عليه���ا، لك���ن العمليات 
وحلف���اؤه  التحال���ف  ش���نها  الت���ي  العس���كرية 
الغربي���ون أدت إلى دحر التنظيم. وهناك بعض 
البلدان األعض���اء في التحالف الدولي، التي ال 
تريد إعادة هؤالء المقاتلين إلى أراضيها نظرا 
إل���ى صعوب���ات جمع أدل���ة حولهم ف���ي منطقة 

ح���رب وتفاديا لحصول تطرف داخل س���جون 
هذه البلدان. وحضر اجتماع تشلس���ي ممثلون 

ع���ن 13 بل���دا بينه���ا أس���تراليا وكن���دا والمملكة 
المتحدة وألمانيا والواليات المتحدة.

أكدت قوات األمم المتحدة لحفظ الس���ام في لبنان )يونيفل( وجود نفق اكتش���فه الجيش اإلس���رائيلي، قرب الخط األزرق الحدودي بين لبنان 
وإسرائيل. وقال بيان لليونيفيل، إن رئيس البعثة وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، يرافقه فريق تقني، زار موقعا قرب المنطقة المطلة 
على الحدود اللبنانية ش���مالي إس���رائيل، حيث اكتش���ف الجيش اإلس���رائيلي نفقا بالقرب من الخط األزرق. و”بناء على تفتيش الموقع، تستطيع 

اليونيفيل أن تؤكد وجود نفق”، حسب البيان.

وقالت القوات الدولية إنها “منخرطة اآلن 
م���ع األط���راف للقي���ام بإج���راءات متابع���ة 
عاجل���ة. وم���ن المهم جدا تحدي���د الصورة 
الكامل���ة له���ذا الحدث الخطير، وسترس���ل 
اليونيفي���ل نتائجها األولية إلى الس���لطات 

المختصة في لبنان”.
وقال الجيش اإلس���رائيلي أن أحد األنفاق 
الت���ي ت���م رصده���ا ينطل���ق من من���زل في 
40 مت���را  بل���دة كف���ركال، ويمت���د مس���افة 
داخ���ل إس���رائيل، مضيف���ا أنه يعم���ل على 

“تدميرها”.
واصطح���ب رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي 
الدبلوماس���يين  نتنياه���و  بنيامي���ن 
المعتمدي���ن ل���دى إس���رائيل إل���ى الح���دود 

مع لبنان، ليش���اهدوا األنف���اق التي حفرها 
ح���زب هللا، داعيا إلى فرض عقوبات على 

الميليشيات.

وأعل���ن نتنياه���و أن���ه طل���ب م���ن األمي���ن 
العام لألم���م المتحدة، عقد جلس���ة طارئة 

لمجلس األمن الدولي إلدانة حزب هللا.

وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان الجيش اإلسرائيلي اكتشف النفق واليونيفيل أكدت وجوده

قل��ق غربي عل��ى مصيره��م بس��بب انتمائه��م لداعش اك��ت��ش��ف ع��ل��ى ال���ح���دود ب��ي��ن إِس���رائ���ي���ل ول��ب��ن��ان

700 سجين أجنبي في سوريا األمم المتحدة تؤكد وجود نفق حزب اهلل



كينشاسا ـ اف ب

أعلن���ت بلدي���ة مدين���ة بيني ف���ي ش���مال ش���رقي الكونغ���و الديموقراطي���ة، أمس 
الجمع���ة، أن 17 مدنيا قتلوا في مجزرتين نس���بتا إلى المتمردين األوغنديين في 

حركة “القوات الديموقراطية الحليفة” في المنطقة التي تحمل االسم نفسه.

نيون���ي،  بين���ي  بلدي���ة  رئي���س  وق���ال 
ماس���ومبوكو بواناكان���ا، لوكالة “فرانس 
بالس���اح  مدني���ا   12 :”أع���دم  ب���رس” 
األبي���ض بأيدي الق���وات الديموقراطية 
الحليفة” ف���ي مانغوليكيني في محيط 
بيني”، مضيفا “هذه الليلة قتل خمس���ة 
مدنيي���ن من قبل ه���ؤالء اللصوص في 

حي بايدا” بشمال شرق المدينة.
م���ن جهت���ه، ق���ال كيزيت���و بي���ن هانغي، 
رئي���س المجتم���ع المدن���ي المحل���ي، إن 
انفج���ارات ناجم���ة ع���ن أس���لحة ثقيل���ة 
وخفيفة س���معت ليل الخميس الجمعة 

ف���ي حي باي���دا و”هذا الصب���اح، الحظنا 
إعدام خمسة مدنيين”.

ف���ي  الجي���ش  باس���م  المتح���دث  وأك���د 
المنطق���ة، الكابت���ن م���اك ه���ازوكاي، أن 
“موقعن���ا ف���ي بايدا قد تع���رض للهجوم 
هذه الليلة، وحان الوقت اآلن لماحقة 
لك���ن  الحليف���ة،  الديمقراطي���ة  الق���وات 

خمسة مدنيين قد قتلوا ويا لألسف”.

وتأتي حوادث القتل الجديدة هذه غداة  «
مرور مارتن فايولو مرشح قسم من 

المعارضة لالنتخابات الرئاسية في 23 
ديسمبر، في إقليم شمال كيفو.

واشنطن ـ رويترز

ذكرت قناة تلفزيون )س���ي.إن.إن( أم���س الجمعة نقال عن مصادر لم تذكرها أن 
من المتوقع استقالة جون كيلي من منصب كبير موظفي البيت األبيض خالل 

ايام . ولم يتسن االتصال بممثلين للبيت األبيض للتعقيب على هذا النبأ.

وتحدث���ت تقاري���ر ع���ن توت���ر العاق���ة 
بي���ن الرئيس دونال���د ترامب والجنرال 
المتقاع���د كيل���ي )68 عام���ا( من���ذ فترة 

طويلة.
وقالت )سي.إن.إن( نقا عن مصادرها 
إن العاق���ات س���اءت اآلن عن ذي قبل 
لك���ن قرار مغادرة كيلي المحتملة ليس 

نهائيا ما لم يتم إعان ذلك.
كان مصدر قال لرويترز الشهر الماضي 
إن ترامب يدرس تعيين بديل لكيلي.

وذك���ر المص���در أن ناي���ك أي���رس كبي���ر 
موظفي نائ���ب الرئيس مايك بنس هو 

أحد المرشحين المحتملين.
م���ن  المزي���د  لتحقي���ق  كيل���ي  وس���عى 
البي���ت  ف���ي  واالس���تقرار  االنضب���اط 
األبيض الذي سادته حالة من الفوضى 
يصع���ب  ال���ذي  ترام���ب  إدارة  تح���ت 

التكهن بقراراته.
وقال الرئيس االميركي دونالد ترامب 
إنه سيعلن اليوم السبت عن تغيير آخر 

في منصب كبير.

وأضاف للصحفيين خارج البيت  «
األبيض ”سيتعلق األمر بهيئة 

األركان المشتركة، الخالفة“.

أنقرة ـ األناضول

تواصل تركيا حملتها على العس���كريين المش���تبه بصلته���م بالداعية فتح 
هللا غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة االنقالبية الفاشلة 

عام 2016.

وأش���ارت تقاري���ر صحفي���ة إل���ى أن الس���لطات التركي���ة اعتقل���ت، أم���س 
الجمعة، العشرات من العسكريين بزعم صلتهم بغولن.

األناض���ول،  أنب���اء  وكال���ة  وقال���ت 
إن الس���لطات القضائي���ة ف���ي أنقرة 
أصدرت مذك���رات توقيف بحق 87 
من قدامى الجنود في قيادة ساح 
الجو، مشيرة إلى إخضاع 41 منهم 

لاستجواب في الفترة الصباحية.
كما صدرت مذك���رات توقيف بحق 
41 من رجال الش���رطة، يش���تبه في 

أنهم على عاقة بحركة غولن.

ق���د  التركي���ة  الس���لطات  وكان���ت 
أص���درت الثاثاء مذك���رات توقيف 
بحق نحو 300 شخص من المشتبه 

بكونهم من أنصار غولن.

وعمدت السلطات التركية منذ  «
محاولة االنقالب الفاشلة إلى 

تنفيذ عمليات اعتقال واسعة 
النطاق شملت توقيف ما يزيد 

على 55 ألف شخص، وإقالة 
نحو 140 ألفا من وظائفهم.

مجزرتان في الكونغو 
الديمقراطية

كبير موظفي البيت األبيض 
يستقيل خالل أيام

تركيا... حملة اعتقاالت 
بتهمة “غولن”

ترامب يعين صحافية سابقة سفيرة باألمم المتحدة

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، تعيين هيذر نويرت الصحافية السابقة 
ف���ي ش���بكة “فوك���س ني���وز”، س���فيرة للوالي���ات المتحدة ل���دى األم���م المتحدة خلفا للس���فيرة 

المستقيلة نيكي هايلي.
وق���ال ترام���ب من البيت األبي���ض، إن نويرت التي تولت الس���نة الماضية منص���ب المتحدثة 
باس���م الخارجية األميركية فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياس���ية، هي “امرأة موهوبة جدا 
وذكية جدا”. ويوم الخميس، كانت وسائل إعام أميركية عدة قد أفادت بأن ترامب سُيعلن 

تعيين ناورت سفيرًة للواليات المتحدة في األمم المتحدة.
وس���تحل ن���اورت في هذا المنصب مكان نيكي هيلي، الس���فيرة األميركي���ة الحالية في األمم 

المتحدة، والتي أعلنت في أوائل أكتوبر الماضي استقالتها على نحو مفاجئ.
وكان���ت نوي���رت مراس���لة في قن���اة “فوكس نيوز” س���ابقا، كما ل���م تكن لديها خب���رة كبيرة في 
السياس���ة الخارجي���ة قب���ل أن تصبح متحدث���ة باس���م وزارة الخارجية األميركي���ة. وإذا تأكد 
الترش���يح من خال مجلس الش���يوخ، فس���تكون صوتا ب���ارزا لإلدارة األميركي���ة فيما يخص 
السياس���ة الخارجية لترامب. والش���هر الماضي، قال ترامب إنه ينظر “على نحو جاد” بتعيين 
ناورت في هذا المنصب، مصرحًا أمام وسائل اإلعام: “هي ممتازة. إنها إلى جانبنا منذ فترة 

طويلة. إنها تدعمنا منذ وقت طويل”.

أنقرةواشنطنكينشاسا

فيما أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية  امس الجمعة، إضرابا مفتوحا يبدأ اليوم تزامنا مع اإلضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة “السترات 
الصفراء”، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 نوفمبر، اعتبرت الحكومة الفرنسية أن “عناصر راديكالية” تحاول استغالل االحتجاجات إلسقاط 

النظام في البالد، محذرة من أن الرد عليهم سيكون “مناسبا وحاسما”.

وفي تعليق���ه على الفعالي���ة االحتجاجية المزمعة 
ق���ال  الي���وم،  باري���س  ف���ي  ق���رب قص���ر اإلليزي���ه 
المتح���دث باس���م الحكوم���ة بنجامي���ن غريفو في 
حدي���ث لصحيفة “لوباريزيان” الفرنس���ية: “عناصر 
مسّيس���ة وراديكالية تحاول استغال الحراك. هم 

يريدون اإلطاحة بالسلطة”.
وأع���رب المتحدث عن قلقه إزاء احتمال “انتش���ار 
األس���لحة النارية” بي���ن المتظاهرين، وق���ال: “قتل 
4 أش���خاص وأصيب مئات آخ���رون في الفعاليات 

االحتجاجية.
وتاب���ع: “الس���ترات الصف���راء” الحقيقي���ون يج���ب 
أال يكون���وا دروع���ا بش���رية. يوج���د ف���ي صف���وف 
المتظاهري���ن م���ن يمنع الش���رطة من ش���ن حمات 

التوقيف”.

كم���ا نصح غريف���و المواطنين بعدم المش���اركة في 
احتجاجات السبت في باريس، محذرا من أن “أي 
اعتداءات خال التظاهرات ستواجه برد مناسب 

وحاسم”.
وأك���د أن الرئيس إيمانويل ماكرون س���يلقي كلمة 
ف���ي وق���ت قري���ب ح���ول الوضع ف���ي الب���اد على 

خلفية االحتجاجات األخيرة.
وبينم���ا يخي���م توتر كبير على قص���ر اإلليزيه، قال 
في���ران إن “الرئي���س ال���ذي يعي الس���ياق والوضع” 
ق���رر أن ينتظ���ر قبل أن يتح���دث، كما يطالب جزء 

من المعارضة ومن المتظاهرون.
وفي تطور مهم، صرح نقيب الش���رطة الفرنس���ية 
ألكساندر النغوال لوكالة “نوفوستي” الروسية، بأن 
أفراد الش���رطة لن ينظم���وا إلى االحتجاجات التي 

تنظمها “السترات الصفراء” لكنهم يريدون تقديم 
الدعم لهم.

رافعي���ن  االحتجاج���ات  ف���ي  “سنس���ير  وأض���اف: 
يافطاتن���ا به���دف التعبي���ر ع���ن دعمن���ا للمطالب���ات 

بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين”.
األول���ى  الكبي���رة  التعبئ���ة  م���ن  أس���ابيع   3 وبع���د 
احتجاج���ًا على زيادة الرس���وم عل���ى المحروقات، 
تس���تعد الحكوم���ة لألس���وأ وتخش���ى موج���ة م���ن 
أعم���ال العن���ف ف���ي “الفص���ل الرابع” م���ن تحركات 

محتجي “السترات الصفراء”.
وق���ال رئي���س الحكوم���ة الفرنس���ية، إدوار فيليب، 
في حديث لقناة “تي إف 1” إنه سيتم اليوم تعبئة 
89 أل���ف ش���رطي )مقاب���ل 65 ألفًا في 1 ديس���مبر(، 
بينهم 8 آالف في باريس وحدها )مقابل 5 آالف(.

باريس ـ وكاالت

حكومة فرنسا تحذر الجهات الساعية إلسقاط النظام
ال���ش���رط���ة ت��ع��ل��ن إض����راب����ا م��ف��ت��وح��ا وت����دع����م “ال����س����ت����رات ال���ص���ف���راء”

دبي ـ العربية نت

لندن ـ العربية نت

أف���ادت الوكال���ة العمالية اإليراني���ة “إيلنا”، امس الجمعة، نقال ع���ن أحمد دنيا نور، 
عض���و لجن���ة الصلب، بأن االتح���اد األوروبي امتنع عن ش���راء الصلب والحديد من 
إي���ران حتى يتض���ح مصير اآللية الخاص���ة التي وعدت بها أوروب���ا لاللتفاف على 

العقوبات األميركية.

وقال أحمد دنيا نور في هذا الش���أن، إن 
الجان���ب األوروبي أعلن أنه ال يمكنه 
ش���راء الصل���ب والحدي���د م���ن إيران 
، بس���بب العقوب���ات األميركي���ة، وأنه 
ينتظر تطبيق آلية االتحاد األوروبي 
المالي���ة لالتفاف على العقوبات ضد 

طهران.
وأض���اف دنيا ن���ور: “ال تزال مش���كلة 
البل���دان األوروبية ه���ي تنفيذ اآللية 
بي���ن  المتف���ق عليه���ا   )SPV( المالي���ة 
طهران واالتحاد األوروبي، وما زالت 
الش���ركات األوروبي���ة تنتظ���ر معرفة 
الدولة التي يمكن أن تستضيف هذه 

اآللية وإدارتها”.
يش���ار إلى أنه بعد انسحاب الواليات 
االتف���اق  م���ن  األميركي���ة  المتح���دة 
الن���ووي، أعادت واش���نطن العقوبات 
ضد طه���ران على مرحلتي���ن: األولى 

دخل���ت  والثاني���ة  أغس���طس،  ف���ي 
حي���ز التنفي���ذ بعد الرابع م���ن نوفمبر 

الماضي.
وف���ي األثن���اء حاول���ت دول االتحاد 
الحف���اظ عل���ى عاقاته���ا  األوروب���ي 
التجارية مع إي���ران، دون االصطدام 
بالوالي���ات المتحدة، وذلك من خال 
إنش���اء آلي���ة مالية جدي���دة لالتفاف 

على العقوبات.

ويرى مراقبون أن مصير هذه  «
اآللية بات في مهب الريح، خاصة 

مع إصرار الواليات المتحدة 
على استكمال طريق العقوبات 

لنهايته، إضافة إلى عدم 
استعداد أي من دول االتحاد 

األوروبي استضافة هذه اآللية 
التي يمكن أن تعرض مضيفها 

لخطر العقوبات األميركية.

أوروبا تمتنع عن شراء الصلب من إيران

ق���ال النائ���ب األفغان���ي عبدالصبور خدمت، إن إيران أصبحت مالذا آمنا لحركة طالبان فحين “يتعرضون لضغوط من الحكومة األفغانية، يغادرون البالد ويبحثون عن ملجأ لهم 
ف���ي إي���ران”. وأك���د خدمت ف���ي مقابلة مع موقع “ إيران واير” المعارض، أن دعم إي���ران لطالبان ليس قضية جديدة، وأن النظام اإليراني دع���م ويدعم هذه المجموعة اإلرهابية 

ويسلحها من أجل إذكاء الحرب في أفغانستان”.

ل���وزارة  وكان بري���ان ه���وك، الممث���ل الخ���اص 
الخارجي���ة األميركي���ة لش���ؤون إي���ران، قد أكد 
الخمي���س الماض���ي أن إيران ترس���ل األس���لحة 
والمع���دات إل���ى حركة طالبان في أفغانس���تان 
والجماع���ات المتطرف���ة المس���لحة في الش���رق 

األوسط.
وازداد قل���ق المس���ؤولين األفغ���ان حي���ال هذه 
القضي���ة، ودع���ا عدد م���ن البرلمانيي���ن األفغان 

إلى اتخاذ خطوات جادة حيال هذا الموقف.
وأي���د عبد الصبور خدم���ت، ممثل والية “فراه” 
في البرلم���ان األفغاني، تصريحات بريان هوك 
وق���ال إن النظ���ام اإليران���ي يدعم ميليش���يات 
طالبان باألس���لحة والذخيرة ويقوم بتجهيزها 
وإرسالها إلى الحرب في محافظات أخرى في 
أفغانس���تان”. وأضاف: “م���ن الواضح أن إيران 

متورطة بدعم طالبان.. نحن نش���اهد بوضوح 
الدع���م الذي يحص���ل عليه تنظي���م طالبان من 
إي���ران في منطقتنا”. وتعتب���ر والية “فراه” من 
مناطق أفغانس���تان الحدودية مع إيران والتي 
تمت���د لع���دة كيلومت���رات حي���ث تنتش���ر هن���اك 
جماعة طالبان على نطاق واسع حيث حاولوا 

عدة مرات االستياء الكامل على الوالية.
بس���بب  فإن���ه  األفغ���ان،  للبرلمانيي���ن  ووفق���ا 
ع���دم ق���درة الحكوم���ة عل���ى الس���يطرة عل���ى 
ه���ذه الحدود المش���تركة، تس���تغل إي���ران هذه 
األوض���اع وتتس���لل م���ن خ���ال عناصره���ا إلى 
األس���لحة  ببس���اطة  وتس���لم  اإلقلي���م  داخ���ل 

والمعدات إلى طالبان.
التوت���ر  أن  خدم���ت  الصب���ور  عب���د  ويعتق���د 
المتح���دة  إي���ران والوالي���ات  بي���ن  المتصاع���د 

أح���د  يع���د  األخي���رة  األش���هر  خ���ال  خاص���ة 
العوام���ل الرئيس���ة وراء دع���م نظ���ام طه���ران 
لجماع���ة طالبان، محاولة منه لكس���ب األوراق 
ض���د األميركيي���ن. وأض���اف أن إي���ران تحاول 

أن تش���عل حرب���ا الوكال���ة م���ن م���ع أمي���ركا في 
أفغانستان في إطار تصدير مشاكلها الداخلية 
إلى الخارج ودول الجوار ولهذا الس���بب تدعم 

طالبان”.

عناصر مسلحة من طالبان

ت���دع���م اإلره��������اب م����ن أج�����ل إذك�������اء ال����ح����رب ف����ي أف��غ��ان��س��ت��ان

إيـران أصبحـت مـالذا آمنـا لـطالبــان

احتجاجات السترات الصفراء
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قدم العب المحرق لكرة 
السلة سيد كاظم ماجد 

أداًء الفتًا أمام الرفاع مساء الخميس 
وكان سببًا رئيسًا في تحقيق الفوز، 

ولكن األدهى من ذلك هو تغييرات 
المدرب التكتيكية في الربعين 

األخيرين والتي جعلته يعود للمباراة 
ويخطف نقاطها بجدارة.

فريق الرفاع لكرة السلة تلقى 
الهزيمة األولى له في الدوري، 

وهذا يعود للفردية القاتلة 
والتصويبات المبالغ فيها 

باإلضافة لتخبط الجهاز الفني 
في تعامله مع دكة البدالء لديه 
طيلة 40 دقيقة والتي لم تثمر 

عن أي شيء.

تنطلق صباح اليوم الس���بت الموافق 8 من ش���هر ديس���مبر الجاري منافس���ات بطولة العالم لبناء األجسام لألساتذة، والتي تقام في مدينة تاراغونا بإسبانيا وتستمر حتى 11 من الشهر 
نفسه، وقد شهد يوم أمس إجراءات التسجيل والميزان لجميع الالعبين، حيث باشر إداري البعثة البحرينية جاسم بورشيد أمين سر االتحاد البحريني لرفع األثقال ورئيس اللجنة 
الفنية لبناء األجس���ام بمعية عضوي اللجنة الفنية يوش���ع أش���كناني وعبدالعظيم علي بإنهاء إجراءات تس���جيل العبي المنتخب الوطني والتأكد من من جميع االس���تمارات المطلوبة 

من جانب االتحاد الدولي المنظم للبطولة العالمية.

 وح���رص س���لطان الغان���م رئي���س اتح���اد غ���رب آس���يا لبناء 
األجس���ام واللياقة البدنية، النائب األول لرئيس اتحاد غرب 
آس���يا لرف���ع األثقال، مس���اعد رئي���س االتح���اد العربي رئيس 
االتح���اد البحريني لرفع األثقال رئيس الوفد البحريني على 
متابعة اجراءات تسجيل جميع الالعبين واجراءات ميزان 
الالعبي���ن واالطمئنان على س���ير العملية بالش���كل المطلوب، 
مش���يدا بالتنظي���م المميز إلج���راءات التس���جيل والوزن من 

جانب االتحاد الدولي المنظم للبطولة.

عروس البحر األبيض المتوسط

تاراغون���ا ه���ي مدين���ة س���احلية تق���ع عل���ى البح���ر األبي���ض 
المتوس���ط، وهي عاصمة مقاطعة تاراغونا التي تقع بمنطقة 
كاتالونيا، هناك أس���طورة حول سبب تسمية مدينة تاراغونا 
بهذا االس���م، وهي أنه مش���تق من اس���م تاراهو النجل األكبر 
لتوبال حفيد س���يدنا نوح، وهناك أس���طورة أخرى، وهي أنها 
ُس���ميت على إسم تياركون اإلثيوبي، والذي قام بحملة على 
إسبانيا في القرن السابع قبل الميالد، ولكن التاريخ الحقيقي 
لتأس���يس المدينة ليس معروفا، ولكن يعتقد المؤرخ سميث 
أن أول من أس���س المدينة كان الفينيقيين والدذين أسموها 
تارك���ون، والت���ي تعن���ي القلع���ة وفق���ا لصاموئيل بوتش���ارت، 
وربما يكون سبب هذه التسمية هو موقعها على مكان عال.
 ف���ي العص���ر الرومان���ي ت���م تحصي���ن المدين���ة وتوس���يعها 
م���ن جان���ب األخ���وان بوبليوس وجناي���وس س���كيبيو؛ كونها 
مس���تعمرة رومانية مهمة، وتم تحويلها إلى حصن وترس���انة 
للحماي���ة ض���ذ كارثاجنيانس، وُس���ميت المدينة ف���ي البداية 
بإس���م كولونيا لوليا أربس تريمفاليس تاراكو وكانت عاصمة 
مقاطعة هيس���بانيا س���يتيريور، وفيما بع���د أصبحت عاصمة 
مقاطع���ة ُس���ميت عل���ى اس���مها، وه���ي مقاطع���ة هيس���بانيا 
تاراكونينس���يس ف���ي األمبراطوري���ة الروماني���ة، وق���د قضى 
األمبراطور أوغس���طس الش���تاء ف���ي تاراغونا عق���ب حملته 
عل���ى س���انتابريان، وقد أعط���ى للمدينة العديد م���ن الميزات 

الشرفية والتكريمية.
 وبع���د زوال األمبراطورية الرومانية الغربية وقعت المدينة 
ف���ي ي���د الوندال لفترة قصي���رة، ثم احتلها الق���وط الغربيين، 
وتم إس���قاط حكم القوطيين في المدينة على يد المس���لمين 
بع���د الفتح اإلس���المي لألندلس العام 714، وكان���ت تاراغونا 
مدين���ة حدودية مهمة أثناء الخالفة ف���ي قرطبة بين عامي 
750 وحتى 1013، وبعد س���قوط الخالفة اإلس���المية تنقلت 
المدينة بين العديد من الحكام منهم الطوائف، والمرابطون، 
ومقاطعة برش���لونة العام 1117، وبع���د اتحاد تاجي أراغون 
وبرسلونة أصبحت جزءا من مملكة أراغون منذ العام 1164 

وحتى 1412.

العبي المنتخب الوطني

من عملية ميزان الالعبين

ع��ال باس��تعداد  التح��دي  راي��ة  يرفع��ون  منتخبن��ا  العب��و 

انطالق منافسات بناء األجسام العالمية
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يتحدد اليوم )الس���بت( أول طرفين من المربع الذهبي لمس���ابقة كأس جاللة الملك 
لكرة القدم للموس���م الرياضي 2019-2018، وذلك عبر انطالق منافس���ات إياب ربع 

النهائي.

وتلع���ب الي���وم مبارت���ان على االس���تاد 
الوطني، حيث يلتقي الحد مع الرفاع 
الش���رقي عند 4.15 عصرا، فيما يلعب 

النجمة مع الحالة عند 7.15 مساء.
غ���دا  اإلي���اب  مباري���ات  وتس���تكمل 
)األحد(، حيث يلعب المحرق والمنامة، 

والرفاع والشباب.
وكان���ت مباريات الذهاب قد أس���فرت 
ع���ن النتائج اآلتي���ة: ف���وز الحالة على 
النجم���ة )2-3(، فوز الح���د على الرفاع 
عل���ى  المنام���ة  ف���وز   ،)1-0( الش���رقي 
عل���ى  الرف���اع  وف���وز   ،)2-1( المح���رق 

الشباب )1-0(.

وبالع���ودة إل���ى مباري���ات الي���وم، ف���إن 
المواجه���ة األولى تجم���ع حامل اللقب 
النجم���ة ال���ذي يأمل ف���ي الحفاظ على 
آماله في المحافظة على اللقب وعدم 
المغ���ادرة المبك���رة ل� “أغل���ى الكؤوس”، 
حينم���ا يواج���ه الحال���ة ال���ذي يدخ���ل 

المباراة بأفضلية الفوز ذهابا.
التونس���ي  الم���درب  النجم���ة  ويق���ود 
فتح���ي العبي���دي، فيم���ا يش���رف عل���ى 
ع���ارف  الوطن���ي  الم���درب  الحال���ة 

العسمي.
مجموع���ة  عل���ى  العبي���دي  ويع���ول 
محلية ب���ارزة يتقدمها الحارس س���يد 

ش���بر علوي، علي م���دن، إبراهيم أحمد 
حبي���ب، أحم���د عب���دهللا وعبدالرحمن 
يوس���ف، إضافة إلى المحترفين مؤيد 

الخولي وممادو.
عل���ى  يعتم���د  فإن���ه  العس���مي،  أم���ا 
الح���ارس حم���د الدوس���ري، والالعبين 
عمار عبدالحس���ين، س���لمان السعدون، 
إبراهيم المش���خص، عب���دهللا جناحي 
وعب���اس الس���اري، والمحترفين جواو 

وسامويل.
ويتوق���ع أن تحظ���ى المب���اراة بتنافس 
قوي في سبيل خطف البطاقة األولى 

نحو المربع الذهبي.
وف���ي المب���اراة الثاني���ة، يدخ���ل الح���د 
أم���ام الرفاع الش���رقي، وكل���ه أمل في 

مواصل���ة نجاحه بعد ف���وزه ذهابا، في 
حين يس���عى الرفاع الشرقي لتعويض 
خس���ارته ذهاب���ا وتحقيق ف���وز يمنحه 

الوصول إلى نصف النهائي.
يش���رف عل���ى الح���د الم���درب الوطني 
س���لمان ش���ريدة، وهي المباراة الثالثة 

له مع الفريق بعد تس���لمه المهام الفنية 
حديث���ا، فيما ي���درب الرفاع الش���رقي، 
جومي���ز  بي���درو  اإلس���باني  الم���درب 

كارمونا.
يعتم���د ش���ريدة على تواج���د الحارس 
عباس أحمد، والالعبين أحمد بوغمار، 
أحمد فالمرزي، عيسى مصبح، محمد 
المال���ود،  عبدالوه���اب  عبدالوه���اب، 
إضافة إلى المحترفين سليم المزليني 

ومحمد الداود.

أما الرفاع الشرقي، فإنه يعول على  «
تواجد الحارس إبراهيم لطف الله، 

والالعبين سامي الحسيني، فيصل 
بودهوم، عبدالله الهزاع، محمد 

عبدالعزيز، جاسم خليف، عالوة إلى 
المحترفين اإلسبانيين إيمانول 

وأليكس.

َمْن أول الواصلين لمربع أغلى الكؤوس؟

فريق الحالة

الرفاع – االتحاد البحريني للكرة الطائرة

هن���أ رئي���س االتحادي���ن البحريني والعرب���ي للكرة الطائرة الش���يخ علي بن 
محمد آل خليفة، أيمن المؤيد بمناس���بة صدور المرس���وم الملكي الس���امي 

بتعيينه وزيرا لشؤون الشباب والرياضة.

وعب���ر الش���يخ علي بن محم���د آل خليفة 
ع���ن ثقت���ه الكبي���رة ف���ي ق���درة المؤي���د 
عل���ى تحقيق تطلعات األس���رة الش���بابية 
والرياضية في المملك���ة بمواصلة العمل 
الج���اد للبناء على ما تحقق من إنجازات 
ومكتس���بات في الفترة الماضية؛ لتعزيز 
مس���يرة العم���ل الش���بابي والرياض���ي لما 
يتمتع به من خبرة وكفاءة ولما يمتاز به 
من طاقة شبابية وفكر جديد سيسخرها 

من أجل النهوض بهذين القطاعين.
ب���ن محم���د آل  الش���يخ عل���ي  أك���د  كم���ا 
خليفة أن المؤيد قادر على تحقيق رؤى 
وتطلع���ات جالل���ة المل���ك، وس���مو رئيس 
وممث���ل  العه���د،  ول���ي  وس���مو  ال���وزراء، 
جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون 
الش���باب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية س���مو 
الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة، في 
تحقي���ق نقل���ة نوعي���ة لقطاعي الش���باب 
والرياض���ة عل���ى األصعدة والمس���تويات 

كافة.

 
كم���ا أك���د أهمي���ة تع���اون جمي���ع األندي���ة 
والمراك���ز  الرياضي���ة  واالتح���ادات 
الش���بابية م���ع الوزي���ر بما يكف���ل تحقيق 
أهداف���ه وطموحات���ه المرتبط���ة ببرنامج 
“اس���تجابة”، مؤكدا أن االتحاد البحريني 
طليع���ة  ف���ي  س���يكون  الطائ���رة  للك���رة 
االتح���ادات الداعم���ة للوزي���ر الجديد في 
ظ���ل االرتباط الوثيق بين جميع الجهات 

الرياضية والشبابية في المملكة.

علي بن محمد يهنئ المؤيد

أكد المدير الفني لبعثة المنتخب الوطني لبناء األجسام البطل  «
السابق طارق الفرساني أن جميع العبي المنتخب الوطني لبناء 

األجسام لألساتذة معنوياتهم مرتفعة واستعداداتهم عالية، حيث 
كان باألمس آخر تدريب لهم قبل خوض المنافسات، وأكد الفرساني 
خالل تصريحه: “نحرص على متابعة جميع أمور الالعبين من ناحية 

التغذية واالحتياجات المختلفة، نقوم باالطمئنان على جميع أوضاعهم 
ونقدم لهم التوجيهات المطلوبة، وهذا جانب مهم بالنسبة لالعبي 

بناء األجسام عند المشاركات في بطوالت عالمية ضخمة لتفادي أي 
عقبات تواجههم وتوفير أي من االحتياجات واالطمئنان المستمر على 

أوضاعهم عموما، ونحن نعلم لما لهذه المتابعة الدائمة والمستمرة 
من أهمية وانعكاسات إيجابية على مستوياتهم ونفسياتهم.

الفرساني: متابعة مستمرة لالعبين

اتحاد السباحة – اللجنة اإلعالمية

تشد بعثة منتخبنا الوطني للسباحة رحالها اليوم إلى مدينة هانغتشو الصينية التي تحتضن منافسات بطولة العالم للسباحة في 
الفترة ما بين الحادي عش���ر ولغاية الس���ادس عش���ر من شهر ديس���مبر الجاري، حيث يمثل أحمر السباحة في البطولة األبرز عالميا 

أربعة سباحين في مختلف فئات الحدث.

عم���ر  الس���باح  يناف���س  أن  المق���رر  وم���ن 
مت���ر  و100   50 س���باقي  ف���ي  عب���دهللا 
ظه���را، والس���باحة آالء ع���ادل ب���ن رج���ب 
ف���ي س���باقتي 50 و100 مت���ر ح���رة، فيم���ا 
فاطم���ة  الس���باحة  زميلته���ا  س���ينافس 
المحميد في س���باقي 50 متر فراشة و50 
مت���ر ظه���را، وأخي���را س���يتواجد الس���باح 
عبدهللا عيس���ى في سباقي 50 و100 متر 

فراشة.
ف���إن  البطول���ة،  منافس���ات  جان���ب  وإل���ى 
س���يمثل  الطي���ب  وس���ام  الوف���د  رئي���س 
المملك���ة ف���ي اجتم���اع كونغ���رس االتحاد 
الدولي للس���باحة التي س���تقام في الفترة 
م���ا بي���ن الثام���ن ولغاية العاش���ر من ش���هر 

ديسمبر الجاري على هامش البطولة.

جانب من استعدادات السباحين لبطولة العالم

المجبل: الظهور المش��رف والمنافس��ة في بطول��ة العالم

أحمر السباحة يشد الرحال للصين

االتحاد البحريني للجولف

غادر البالد مساء أمس الجمعه 7 ديسمبر متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة وفد منتخب البحرين للجولف؛ للمشاركة في بطولة 
مجلس التعاون الثانية والعش���رين للرجال والحادية عش���رة ألقل من 18 س���نة والخامس���ة ألقل من 15 س���نة، والتي ستقام هناك 
في الفترة من 8 ولغاية 13 ديسمبر الجاري وبمشاركة جميع المنتخبات الخليجية، وتقام تحت مظلة اللجنة التنظمية الخليجية 

للجولف وتستضيفها مالعب نادي غال للجولف.

ويت����رأس الوف����د عض����و مجل����س إدارة االتح����اد البحريني 
عبدهللا الحبال والمدرب اإلسباني خوان مانويل فيونتس 
ومس����اعد المدرب عبدهللا سلطان الحكم، والعبي منتخب 
الرج����ال: محمد ذياب النعيمي وس����لطان عبدهللا س����لطان 
والش����يخ محم����د ب����ن إبراهي����م آل خليف����ة وعل����ي الكواري. 
منتخب البحريني تحت 18 س����نة بمشاركة كل من فارس 
القطامي ومحمد العاثم ورونن اسمث. وأيضا في منتخب 
الناش����ئين تح����ت تحت 15 س����نة سيش����ارك كل م����ن مناف 
المرباطي وعبدالرحمن إبراهيم سعد وعلي أحمد محمد.

كما سيعقد على هامش البطولة اجتماع الجمعية  «
العمومية للجنة التنظيمية للجولف برئاسة اللواء الركن 
علي بن صقر النعيمي رئيس اللجنة التنظيمية للجولف 

ورئيس االتحاد البحريني للجولف، حيث سيتم مناقشة 
جدول األعمال.

علي بن محمد 

تقام تحت مظلة التنظمية وتستضيفها مالعب غال بُعمان

منتخبات الجولف تشارك في بطولة الخليج

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

طارق الفرساني

وأكد رئيس االتحاد البحريني للسباحة المستشار محمد مجبل حيث ضرورة  «
الظهور بشكل مشرف والسعي للمنافسة في بطولة العالم، إلى جانب االستفادة 

من التواجد في هذا الحدث من الناحية الفنية وكسب المزيد من الخبرة 
واالحتكاك ومعايشة أجواء البطوالت العالمية.

الحالة والحد 
يالقيان النجمة 

والشرقي بأفضلية 
الفوز ذهاًبا

أحمد مهدي



اش���تدت المنافس���ة ف���ي مس���ابقة كرة الطاولة ضم���ن البرنامج الرياضي التنافس���ي للفتي���ات “رياضية” التي تنظمها وزارة ش���ؤون الش���باب 
والرياضة، وذلك إثر تمكن فتيات فريق عالي من الفوز على فتيات فريق البحرين بنتيجة 1-3 ضمن الجولة الرابعة، وهو الفوز الذي وضع 

فتيات عالي في الصدارة بمشاركة فتيات البحرين، ليصبح في رصيد كل فريق 7 نقاط. 

فتي���ات  تغلب���ت  األخ���رى،  المب���اراة  وف���ي 
س���ماهيج عل���ى فتيات س���ار بثالثة أش���واط 
نظيفة، وبذلك صعدت فتيات س���ماهيج إلى 
6 نق���اط ف���ي المرك���ز الثال���ث وظل���ت فتيات 
س���ار على 4 نقاط في المركز الرابع.  وستقام 
صب���اح الي���وم مباريات الجولة الخامس���ة من 
دوري كرة الطاولة على صالة اتحاد الطاولة، 

العاش���رة، حي���ث  الس���اعة  ف���ي  بمواجهتي���ن 
س���تلتقي فتي���ات عال���ي بفتي���ات س���ماهيج، 

وفتيات البحرين سيواجهن فتيات سار. 

منافسات األلعاب الجماعية 

تتواص���ل الي���وم الس���بت منافس���ات األلع���اب 
الجماعية، ففي دوري كرة اليد تقام مباراتان 

لحس���اب الجول���ة الرابعة على صال���ة نادي أم 
الحص���م، يلتق���ي في العاش���رة صباح���ا فريقا 
توبلي وأم الحصم، وتليها في الحادية عشرة 

والنصف مباراة تجمع النجمة والشباب. 
أما في دوري كرة الطائرة، تنطلق منافس���ات 
القس���م الثاني من الدوري مع الجولة الرابعة 
بمواجهتي���ن على صالة نادي البس���يتين، في 

العاش���رة تلتقي فتيات البسيتين مع األهلي، 
وفي الحادية عشرة والنصف ستكون فتيات 

المحرق على موعد مع فتيات النجمة. 
وأخيرا في منافس���ات كرة الس���لة تقام ثالث 
مباريات لحس���اب الجول���ة الرابعة أيضا على 
صال���ة ن���ادي الرف���اع، ف���ي الس���اعة التاس���عة 
مواجه���ة تجم���ع المح���رق والنجم���ة، ث���م في 
الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة لقاء 
يجم���ع الرفاع ومدينة عيس���ى، وفي المباراة 
الثالث���ة والختامي���ة بالجول���ة تلتق���ي فتي���ات 
المنام���ة والحال���ة ف���ي تم���ام الس���اعة الثانية 

عشرة والنصف ظهرا.

فتيات عالي يشعلن دوري كرة الطاولة

بمب���ادرة طيب���ة م���ن رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الس���لة س���مو الش���يخ عيس���ى بن علي بن خليف���ة آل خليفة، قّدم 
مجل���س إدارة االتح���اد دع���وة لفري���ق “Rain Or Shine” الفلبيني؛ لزيارة مملكة البحرين وخ���وض لقاءين وديين مع فريقي 

المنامة والمحرق مطلع شهر يناير المقبل.

ي���وم  الفلبين���ي  الفري���ق  وس���يلعب 
الخمي���س 3 يناي���ر المقب���ل المباراة 
الودي���ة األول���ى له ف���ي البحرين مع 

فري���ق المنام���ة، فيم���ا س���يواجه ف���ي 
اليوم التالي )الجمعة( فريق المحرق.

 Rain Or“ فري���ق  اس���تضافة  وتأت���ي 
مب���ادرة  ضم���ن  الفلبين���ي،   ”Shine
اآلس���يوية  األندي���ة  اس���تقطاب 

م���ن  أهمي���ة  م���ن  له���ا  لم���ا  للبحري���ن، 
خ���الل خوض األندي���ة الوطنية مثل هذه 
المباري���ات م���ع فرق له���ا مكانتها ف���ي لعبة 
كرة الس���لة على مستوى عاٍل، إذ إن دعوة 
الفرق األجنبية لمثل هذه اللقاءات الودية 
هي تأكيد على السمعة الطيبة التي تتمتع 
به���ا كرة الس���لة البحرينية وعل���ى ظهورها 
المس���تمر في المسابقات القارية والدولية، 

األم���ر ال���ذي بالش���ك س���تنال م���ن خالل���ه 
األندي���ة الوطني���ة الم���ردود اإليجاب���ي من 
خ���الل اللعب أمام هذه الف���رق التي تتمتع 
وس���تحقق  متط���ورة،  فني���ة  بمس���تويات 
االس���تفادة المطلوبة من الناحيتين الفنية 

والبدنية.
ويعتبر فريق “Rain Or Shine” من أفضل 
الف���رق الفلبيني���ة، حي���ث تأس���س الفري���ق 
العام 2006، وهو الموسم األول الذي شهد 
للمحترفي���ن،  الفلبين���ي  بال���دوري  ظه���وره 

كم���ا ن���ال الفريق عل���ى العديد م���ن األلقاب 
المحلية، وشارك في الكثير من المسابقات 
المش���اركة  وآخره���ا  واإلقليمي���ة،  القاري���ة 
ببطول���ة األندي���ة اآلس���يوية ف���ي الموس���م 

الماضي.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

م����ب����ادرة م����ن رئ���ي���س ات����ح����اد ال���س���ل���ة س���م���و ال���ش���ي���خ ع��ي��س��ى ب����ن ع��ل��ي

ا “Rain Or Shine” يالقي المنامة والمحرق وديًّ

 سمو الشيخ عيسى بن علي

تكريم أبطال الطاولة بإنجاز غرب آسيا
حمد ب��ن  ن��اص��ر  ومتابعة  دع��م  ث��م��رة  اإلن��ج��از  عبدالعزيز:  بنت  ح��ي��اة 

كرم���ت رئيس���ة مجل���س إدارة االتح���اد البحرين���ي لك���رة الطاول���ة الش���يخة حي���اة بنت 
عبدالعزي���ز آل خليف���ة العب���ي والعب���ات منتخباتن���ا الوطني���ة لك���رة الطاول���ة بمناس���بة 
االنجاز الذي حققته المنتخبات في بطولة غرب آسيا األخيرة التي أقيمت في األردن 
بحص���ول منتخباتن���ا على 13 ميدالية ملونة وهي 7 ميدالي���ات ذهبية وميدالية فضية 

و5 ميداليات برونزية.

 وش���هد التكري���م حض���ور أعض���اء مجلس 
اإلدارة وه���م أمي���ن الس���ر إبراهيم س���يادي 

وراشد الماجد وسيدجعفر هادي.
 وأش���ادت الش���يخة حياة بن���ت عبدالعزيز 
آل خليف���ة باالنجاز ال���ذي تحقق وهو ثمرة 
دعم ومتابعة س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال 
الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة والذي يأت���ي توافقًا 
مع رؤية س���موه للعام 2018 باطالقه “عام 

الذهب”.

 وأوضحت الش���يخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليف���ة أن اتح���اد الطاولة حريص على 
تحقي���ق رؤية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليفة في كافة المش���اركات الخارجية، 
مشيدة باالسهامات العديدة التي تحققت 
ف���ي الفت���رة الماضي���ة بفض���ل دعم س���موه 

واللجنة األولمبية البحرينية.
 وأكدت الش���يخة حي���اة بنت عبدالعزيز آل 
خليف���ة أن هذا التكريم س���يعطي الالعبين 
والالعب���ات دفع���ة معنوية عالي���ة لتحقيق 
النتائ���ج الممي���زة في المش���اركات القادمة، 
مش���يدة بالمس���تويات المميزة التي حققها 

الالعبين والالعبات في بطولة غرب آس���يا 
وجهود أعضاء مجلس اإلدارة.

 من جانبه، أعرب العبو والعبات منتخباتنا 
الوطني���ة لك���رة الطاولة عن بالغ س���عادتهم 

به���ذا التكري���م ال���ذي س���يكون حاف���ز كبير 
له���م في الفت���رة المقبلة، مش���يدين بالدعم 
والمتابعة المستمرة من الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز وأعضاء مجلس اإلدارة.

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز تتوسط األبطال

الرفاع - اتحاد الطاولة:

وزارة الشباب والرياضة
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اس���تقبلت اللجنة المنظمة للمهرجان الرياضي الس���نوي للدراجات النارية )مهرجان أس���بوع 
الدراجات النارية( والذي يقام في نس���خته التاس���عة هذا العام في الفترة من 6 حتى 8 من 
ش���هر ديسمبر الجاري تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 
المشاركين عبر جسر الملك فهد صباح امس والذي جاءوا من مختلف دول مجلس التعاون 

الخليجي.

 حي���ث بلغ ع���دد المش���اركين هذا الع���ام أكثر 
والذين عبروا جس���ر الملك فهد 580 مش���اركًا 
عبرو الجس���ر، ويقام هذا المهرجان الرياضي 
الس���نوي بمناس���بة احتفاالت المملك���ة بالعيد 

الوطني المجيد وعيد الجلوس.
المهرج���ان  عل���ى  القائم���ون  واس���تقبل 
وت���م  الس���عودي  الجان���ب  ف���ي  المش���اركين 
تنس���يق مرورهم جس���ر الملك فهد بالتنسيق 
مع مس���ئولي الجسر ووزارة الداخلية متمثلة 
ب���االدارة العام���ة للم���رور، حيث راف���ق المرور 
وف���د الدراجين من الجانب البحريني وصوالً 

لمق���ر المهرج���ان وفعاليات���ه بمجم���ع البحرين 
التج���اري، حي���ث ات���م الدراج���ون الواصل���ون 
لفعالي���ات  اس���تعدادًا  التس���جيل  اج���راءات 
المهرج���ان وحف���ل العش���اء ال���ذي أقي���م بمقر 

سكن المشاركين فندق غلف كورت.

حضور مميز

 وش���هدت منطق���ة الفعالي���ات بمق���ر فعاليات 
المهرجان حض���ورًا مميزًا من العوائل والكبار 
الفعالي���ات  ف���ي  ش���اركوا  الذي���ن  والصغ���ار 
فعالي���ة  تخصي���ص  ت���م  حي���ث  المختلف���ة، 
اآلمن���ة  القي���ادة  عل���ى  للت���درب  لألطف���ال 

لتعليمه���م  الهوائي���ة  الدراج���ات  باس���تخدام 
وكيفي���ة  الدراج���ة  رك���وب  أساس���يات  عل���ى 
اتباع االش���ارات الخاصة بالمرور، إلى جانب 
مع���ارض الش���ركات الراعي���ة والداعمة والتي 
حرص���ت بتقدي���م مختل���ف منتجاته���ا للزوار 

والحض���ور، إل���ى جان���ب مختلف الف���رق، كما 
ش���هد باألمس الجمعة الموافق 7 من ديسمبر 
الجاري المس���يرة الرئيس���ية للمهرجان تحت 
عنوان )مس���يرة ي���وم المع���اق العالمي( والتي 
انطلق���ت عند الس���اعة 2 ظه���رًا باتجاه المركز 

البحريني للحراك الدولي بمشاركة عدد كبير 
من الدراجين وبرفقة سيارات المرور.

 فعاليات متنوعة

للمهرج���ان  والختام���ي  الثال���ث  الي���وم  أم���ا   

س���تتنوع في���ه الفعالي���ات إل���ى جان���ب موعد 
مغ���ادرة المش���اركين عب���ر الجس���ر الملك فهد 
والذي سيكون ما بين الساعة التاسعة صباحًا 
وحت���ى 11 صباح���ًا، وطوال الي���وم تتواصل 
الفعالي���ات المختلف���ة بموق���ع المهرج���ان م���ن 
الس���اعة 3 عص���رًا وحتى المس���اء إلى جانب 

عرض للسيارات الكالسيكية.
 ودع���ت اللجن���ة المنظم���ة الجماهير للحضور 
لمواقف س���يارات مجم���ع البحري���ن التجاري 
واالس���تمتاع بالفعالي���ات الترفيهية والعائلية 
الب���الد  احتف���االت  بمناس���بة  أعدته���ا  الت���ي 
بالعي���د الوطني المجيد وعي���د جلوس عاهل 
الب���الد إل���ى جانب الع���روض الش���يقة األخرى 

والشركات.

اللجنة اإلعالمية

عدد كبير في مهرجان الدراجات النارية

جانب من الفعالياتجانب دخول المشاركين للمملكة 

من منافسات الطاولة

البالد سبورت

م���ن المؤمل أن ُتنه���ي إدارة نادي المحرق إجراءات االتفاق والتوقيع 
الرس���مي مع الم���درب التونس���ي نبيل الكوكي ليس���تكمل المش���وار مع 
الفري���ق األول لك���رة الق���دم خلف���ا للم���درب التونس���ي اآلخ���ر ناصي���ف 
البياوي الذي قدم استقالته رسميا إلى مجلس اإلدارة بداعي تعرضه 

لظروف عائلية قاهرة.

المح���رق  أن  المص���ادر  وبحس���ب 
وضع الكوكي في مطلع الخيارات 
ليتول���ى قي���ادة الفري���ق للمرحل���ة 
المقبلة عطفا على سيرة المدرب؛ 
ك���ون األخي���ر خ���اض الكثي���ر م���ن 
التج���ارب ف���ي تون���س، ومنها مع 
الصفقاس���ي(،  )اإلفريق���ي،  الف���رق 
كم���ا درّب في األردن والس���ودان، 
ب���ارز  مرش���ح  أن���ه  إل���ى  إضاف���ة 
لتدريب المنتخب التونسي األول 

واألولمبي.
س���انحة  الفرص���ة  وس���تكون 
أف���راد  إل���ى  للتع���رف  للكوك���ي 
الفري���ق وتقويت���ه بالخطط الفنية 

مكام���ن  ومعالج���ة  والتكتيكي���ة 
الضع���ف من خالل فت���رة التوقف 
المنافس���ات  س���تصاحب  الت���ي 

المحلية في الفترة المقبلة.
ُيذكر أن المحرق تعاقد مع البياوي 
في أكتوب���ر الماضي، وقاد الفريق 
في 8 مواجه���ات، خمس منها في 
ال���دوري، وثالث ف���ي كأس الملك، 
حق���ق خالله���ا خمس���ة انتصارات، 
وتع���ادال واح���دا، وهزيمتين، كان 
آخره���ا على يد المنامة في ذهاب 
ربع نهائي كأس الملك، وس���تكون 
المنام���ة  م���ع  األخي���رة  مبارات���ه 

لمرحلة اإلياب للبطولة ذاتها.

المحرق يقترب من التونسي الكوكي

المشاركون يعربون 
عن سعادتهم 
واليوم تختتم 

الفعاليات
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تح���ت رعاي���ة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة الرئيس الفخ���ري لالتحاد البحريني لفنون 
القت���ال المختلط���ة س���مو الش���يخ خالد بن حم���د آل خليفة، انطلق���ت يوم الجمعة الموافق 7 ديس���مبر منافس���ات 
النس���خة الخامس���ة من بطولة البحري���ن المفتوحة لفنون القتال المتلطة للهواة، الت���ي ُينظمها االتحاد البحريني 
لفن���ون القتال المختلطة BMMAF في الفترة 7 - 8 ديس���مبر الجاري عل���ى صالة االتحادالبحريني للكرة الطاولة 

بمدينة عيسى الرياضية، والتي تأتي بالتزامن مع احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة.

وق���د حض���ر منافس���ات الي���وم األول م���ن البطولة عضو 
مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد 
البحريني لفنون القتال المختلطة خالد الخياط، وامين 
الس���ر العام باالتحاد البحريني لفن���ون القتال المختلطة 
وليد خالد سيار، وعضو مجلس إدارة االتحاد اإلماراتي 
للم���واي تاي للكيك بوكس���ينغ مدير إدارة األنش���طة فهد 
العبدلي، وعدد من أعضاء ومنتسبي االتحاد البحريني 
لفن���ون القت���ال المختلط���ة وع���دد م���ن محب���ي وعش���اق 

وجماهير رياضة المواي تاي ورياضة المالكمة.

 جهود واضحة

من جانبه، أش���اد عضو مجل���س إدارة االتحاد اإلماراتي 
للم���واي تاي للكيك بوكس���ينغ مدير إدارة األنش���طة فهد 
خلف���ان العبدل���ي بالجه���ود المتمي���زة الت���ي يبذلها س���مو 
الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب لرئيس المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة الرئي���س الفخ���ري لالتح���اد 
البحرين���ي لفنون القتال المختلطة، والتي س���اهمت في 
تعزيز الرياض���ات القتالية بمنطقة دول مجلس التعاون 
بدول الخليج العربية، مؤكدا أن س���موه لعب دورا بارزا 
في نشر ثقافة هذه الرياضة السيما رياضة فنون القتال 

المختلط���ة والذي من���ح مملكة البحري���ن مكانة متقدمة 
على صعيد هذه الرياضة العالمية.

 نرحب بالتعاون

وق���ال العبدول���ي: “إن االتح���اد اإلمارات���ي للم���واي ت���اي 
والكيك بوكس���ينغ يرح���ب بالتعاون بين���ه وبين االتحاد 
البحرين���ي لفن���ون القتال المختلطة، م���ن خالل توفير 5 
حكام إماراتيين للمش���اركة في هذه البطولة”، مؤكدا أن 
هذا التعاون س���يفتح آفاق واس���عة في تعزيز الشراكات 
الت���ي من ش���أنها رفع مس���توى الرياض���ات القتالية الذي 
يع���زز من الحضور اإلماراتي البحريني في المش���اركات 

القارية والدولية.

 مسابقة المواي تاي

انطلق���ت منافس���ات الي���وم االفتتاحي بمس���ابقة المواي 
ت���اي التي ش���هدت مش���اركة 26 العبا ف���ي 13 نزاال، وقد 
أس���فرت النتائج على النحو التالي، فوز الالعب سلطان 
صالح من فريق بودي ماس���تر على الالعب أحمد محمد 
م���ن فريق وورير، ف���وز الالعب محمد حس���ن من فريق 
رضا على الالعب أنس ناصر من فريق كروس فت، فوز 

الالعب���ة س���ارا روث م���ن فريق رضا عل���ى الالعب إيمان 
ناصر من فريق كوبرا فتنس، وفوز الالعب حسن أحمد 
م���ن فريق جي دي بوكس���ينغ على الالعب صقر جاس���م 
م���ن فري���ق الكعبي، وفوز الالعب علي حس���ن من فريق 
رض���ا عل���ى الالع���ب فارون س���وريش م���ن فري���ق كوبرا 
فتن���س، ف���وز الالعب س���يد هادي م���ن فري���ق رضا على 
الالع���ب فهد ال���ذوادي من فري���ق ووريرز، ف���وز الالعب 
موسى عبدهللا من فريق رضا على الالعب علي سلطان 
م���ن فريق الكعبي، وفوز حس���ن أس���امة م���ن فريق رضا 
عل���ى الالع���ب عيس���ى أحمد م���ن فري���ق كوب���را فتنس، 
وف���وز الالعب محم���د جعفر من فريق رضا على الالعب 
إبراهي���م عادل من فري���ق وويريز، وف���وز الالعب أحمد 
خال���د م���ن الفري���ق التايلندي على الالعب س���لمان أحمد 
م���ن فريق رض���ا، وف���وز الالع���ب عبدالرحيم ع���ادل من 
فريق بودي ماس���تر على الالعب سلطان علي من فريق 
الكعبي، وفوز الالعب عبدهللا راش���د م���ن فريق الكعبي 

عل���ى الالع���ب محمد حس���ن م���ن فريق رضا النس���حاب 
األخي���ر وف���وز الالع���ب حس���ن أحم���د من ف���رق جي دي 
بوكسينغ على الالعب يوسف محمد من فريق الكعبي.

 السوداني رئيسا للجنة حكام

اس���تعان االتح���اد البحرين���ي لفن���ون القت���ال المختلط���ة 
بالحكم الدولي العراقي حس���ن الس���وداني لرئاسة لجنة 
الح���كام بمس���ابقة الم���واي ت���اي ضمن منافس���ات بطولة 
البحرين الخامس���ة المفتوحة. ويعتبر الحكم السوداني 
م���ن أب���رز الحكام العرب في هذه الرياضة، حيث ش���ارك 
ف���ي إدارة العديد من المواجهات في مختلف البطوالت 

العربية والقارية والدولية.

 30 بحرينيا و5 إماراتيين 

وق���د ش���ارك ف���ي إدارة نزاالت مس���ابقة الم���واي تاي 35 
حكم���ا من بينهم 30 حكما من مملكة البحرين و5 حكام 

م���ن دولة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة. وتأتي مش���اركة 
الحكام اإلماراتيين في هذه المس���ابقة تحقيقا للشراكة 
والتعاون بين االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 

واالتحاد اإلماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

 مسابقة المالكمة

وش���هد الي���وم األول كذل���ك إقام���ة منافس���ات مس���ابقة 
المالكمة للش���باب والرجال، والتي ش���ارك فيها 22 العبا 
ف���ي 11 ن���زال 5 منها ف���ي فئة الش���باب و6 منها في فئة 

الرجال.

تتويج األبطال

وبعد ختام منافسات اليوم األول، قام عضو مجلس إدارة 
اللجن���ة االولمبي���ة البحريني���ة رئي���س االتح���اد البحريني 
لفن���ون القتال المختلطة خالد عبدالعزيز الخياط بتتويج 

األبطال بمسابقتي المواي تاي والمالكمة.

انطالقة بطولة البحرين الخامسة بمشاركة 48 العبا
العبدول��ي: خال��د ب��ن حم��د س��اهم بتعزي��ز ثقاف��ة الرياض��ات القتالي��ة بالمنطق��ة

اتحاد فنون القتال المختلطة- المركز اإلعالمي:

اللجنة اإلعالميةلجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

أنهت المجموعة األولى التي تتنافس في مسابقة فارس الموروث كبرى مسابقات لجنة رياضات الموروث الشعبي اليوم األول من 
المنافسات بنجاح وذلك في المخيم الخاص بالمسابقة في الصخير. 

وش���هد الي���وم األول مراح���ل عديدة دخل فيه���ا المتس���ابقين منها 
رياض���ة الهج���ن لمس���افة 40 كيلومت���ر، ومنافس���ات صي���د الصقور، 
إضاف���ة إلى الذبح والطبخ، ثم االجتماع مع اللجنة المنظمة أخيًرا 
لمعرف���ة الثقافة العامة برياضات الم���وروث والثقافة الوطنية لكل 

مشارك. 
 وتس���تكمل منافس���ات اليوم الثاني من مس���ابقة ف���ارس الموروث 
اليوم الس���بت برياضة الخيل لمسافة 60 كيلومتر والرماية الثابتة 

والمتحركة.
 وحرص رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي خليفة بن عبدهللا 
القع���ود على التواج���د مبكرا في موقع المس���ابقة وذلك لالطمئنان 
عل���ى س���ير المنافس���ات والعملي���ة التنظيمي���ة الت���ي ج���رت بصورة 
سلس���لة وذل���ك بفضل جه���ود اللجن���ة المنظمة، حيث ش���هد القعود 
ع���دد م���ن المنافس���ات الرياضية الت���ي أقيم���ت فج���ًرا، إضافة إلى 
زي���ارة خي���ام المش���اركين لالطمئنان عليهم وم���دى توفر الخدمات 

األساسية لهم. 
 كم���ا تواج���د فهد الم���ري رئي���س اللجن���ة المنظمة لمس���ابقة فارس 

ف���ارس  لمس���ابقة  التنظيمي���ة  اللج���ان  أعض���اء  وبقي���ة  الم���وروث 
الموروث. 

وتتواص���ل مس���ابقة فارس الموروث ف���ي األس���ابيع المقبلة، حيث 
تتنافس بقية المجموعات، إذ يتأهل فارس واحد عن كل مجموعة 

للمرحلة النهائية التي تقام في وقت مبكر من العام المقبل.

نظم نادي راش���د للفروس���ية وس���باق الخيل أمس الجمعة الس���باق الس���ادس لهذا الموس���م، والذي أقيم على كؤوس مؤسس���ة الحصان العربي 
لخدمات الفروسية وكأسي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة بالصخير. 

الش���وط األول أقي���م للجي���اد المبتدئ���ات “نتاج 
محلي” مس���افة 1000 متر مس���تقيم والجائزة 
2000 دينار: وفاز ش���اجر. الشوط الثاني أقيم 
للعم���ر  والمبتدئ���ات  الدرج���ات  جمي���ع  لجي���اد 
4 س���نوات “نت���اج محل���ي” مس���افة 1200 مت���ر 
والجائزة 2000 دينار، وفاز بلوز غيتار. الشوط 
الثال���ث أقي���م عل���ى كأس مؤسس���ة الحص���ان 
العربي لخدمات الفروس���ية والمخصص لجياد 
الدرج���ة الرابعة والمبتدئات من خيل البحرين 
العربية األصيلة المسجلة في “الواهو” مسافة 
وف���از  دين���ار،   2000 والجائ���زة  مت���ر   1200
الجالب���ي “1683”. الش���وط الراب���ع أقي���م عل���ى 
كأس ش���ركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
للفرس���ان  الت���وازن  س���باق  لجي���اد  “جيب���ك” 
مت���ر   1200 مس���افة  “مس���تورد”  المتمرني���ن 
مستقيم والجائزة 2000 دينار، وفاز برنس بو 

نير. الشوط الخامس أقيم على كأس مؤسسة 
الحص���ان العرب���ي لخدمات الفروس���ية لس���باق 
التوازن “مستورد” مسافة 1600 متر والجائزة 
2000 دينار، وفاز منامة بوي. الشوط السادس 
لصناع���ة  الخلي���ج  ش���ركة  كأس  عل���ى  أقي���م 
البتروكيماي���ات “جيبك” لجياد س���باق التوازن 

“نت���اج محل���ي” مس���افة 1800 مت���ر والجائ���زة 
3000 دينار، وفاز غرايب. الشوط السابع أقيم 
على كأس مؤسس���ة الحصان العربي لخدمات 
الفروس���ية لجياد جميع الدرج���ات والمبتدئات 
“مس���تورد” مس���افة 2200 متر والجائزة 3000 

دينار، وكان الفوز ل� “كارتاغو”.

متسابق يقوم بعملية الذبح تحت أنظار لجنة التحكيم

جانب من التتويج

الس��باق الس��ادس لنادي راش��د للفروسية وس��باق الخيلال���ي���وم ت��س��ت��ك��م��ل م��ن��اف��س��ات ف�����ارس ال���م���وروث

“كارتاغو” يفوز بكأس “الحصان العربي”انتهاء المجموعة األولى بنجاح
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افتتاح بطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية
)B( و”عال��ي فري��دة” بالفئة )A( بدوي��ة المنام��ة” تفوز بالفئ��ة“

تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي البحريني للفروس���ية وس���باقات القدرة، نائب رئيس المجلس 
األعل���ى للبيئ���ة س���مو الش���يخ فيص���ل بن راش���د آل خليف���ة، انطلقت بقري���ة القدرة بطول���ة العيد 
الوطن���ي لجم���ال الخي���ل العربي���ة التاس���عة والتي ينظمه���ا االتحاد الملك���ي البحريني للفروس���ية 
وس���باقات القدرة بمناس���بة احتفاالت المملكة بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جاللة الملك 

مقاليد الحكم في البالد.

وش���هدت البطول���ة ي���وم أم���س أجم���ل ع���روض 
الخي���ل بمش���اركة واس���عة م���ن مختل���ف م���الك 
ومربي الخيول العربية واإلسطبالت والمرابط 
باإلضاف���ة إلى حض���ور أعداد كبيرة من عش���اق 
ومحب���ي الفروس���ية وباألخ���ص رياض���ة جم���ال 
بأج���واء  اس���تمتعوا  والذي���ن  العربي���ة  الخي���ل 
البطول���ة وم���ا حفلت به من ع���روض مثيرة في 
مختلف فئات المسابقة باإلضافة إلى الفعاليات 
الترفيهي���ة والوطنية المصاحب���ة والتي تعكس 
االنتم���اء وال���والء لمملكتن���ا الغالية ف���ي عيدها 

الوطني المجيد.

)A( نتائج المهرات فئة

أس���فرت نتائ���ج الي���وم األول للفت���رة األول���ى 
في مس���ابقة المهرات فئ���ة )A( عن فوز المهرة 
المحيش���ي  س���عيد  لمالكه���ا  المنام���ة  بدوي���ة 
بالمرك���ز األول )91.25 نقط���ة(، وف���وز المه���رة 
جوه���رة الجابرية لمالكه���ا محمد علي الصباح 
بالمرك���ز الثان���ي )90.75 نقط���ة(، والمه���رة ريم 
الن���وادر لمالكها حس���ام زهي���ر بالمرك���ز الثالث 
الجابري���ة  خيل���ة  والمه���رة  نقط���ة(،   89.88(
لمالكها مرب���ط الجابرية بالمركز الرابع )89.00 

 aali arabians نقطة(، والمه���رة مليكة لمالكها
بالمركز الخامس )88:63 نقطة(، وقام بتتويج 
األبطال السيدة هدى جناحي صاحبة محالت 

عز الخيل.

)B( نتائج المهرات فئة

أس���فرت نتائج مس���ابقة المه���رات فئة )B( عن 
aali ara�  ����وز المه���رة عال���ي فري���دة لمالكه���ا
bians بالمرك���ز األول )90.83 نقط���ة(، وف���وز 
المهرة كحيالت لمالكها مربط اوراسيا بالمركز 
الثان���ي )89.83 نقط���ة(، وف���وز المه���رة مزن���ة 
الزبي���ر لمالكه���ا مربط أوراس���يا بالمركز الثالث 
)88.83 نقط���ة( وف���وز المه���رة لطي���ف المحرق 
لمالكها حس���ين عبدهللا حس���ين بالمركز الرابع 
)88.67 نقط���ة(، وف���وز المه���رة غزال���ة لمالكه���ا 
مربط معرفي بالمركز الخامس )87.50 نقطة، 
وق���ام بتتوي���ج األبط���ال النائ���ب محمود مكي 

البحراني.

نتائج فئة المهرات )سنتين(

وأس���فرت نتائج مس���ابقة المهرات )سنتين( عن 
فوز المهرة عالي ش���يخة بالمركز األول )90.88 
نقط���ة(، وف���وز المهرة ريم���اس الريح���ي لمالكها 
سيد فيصل حسن كاظم بالمركز الثاني )89.75 
نقط���ة(، وف���وز المه���رة هدي���ل النب���راس لمالكها 
سيد محمد علوي محمد بالمركز الثالث )89.63 
نقطة(، وف���وز المهرة فدك لمالكها مربط أطياب 
بالمرك���ز الراب���ع )89.13 نقط���ة(، وف���وز المه���رة 
جميل���ة لمالكها مربط أطي���اب بالمركز الخامس 
)89.00 نقطة(، وقام بتتويج األبطال أمين س���ر 
االتحاد الملكي البحريني للفروس���ية وسباقات 

القدرة غالب العلوي.

منافسات اليوم

تتواص����ل منافس����ات ثاني أي����ام بطولة العيد 
والت����ي  العربي����ة  الخي����ل  لجم����ال  الوطن����ي 
س����تنطلق ابت����داء م����ن الس����اعة 2:30 ظه����رًا 

بإقامة مس����ابقة األمه����ر )A(، والس����اعة 3:10 
فئ����ة األمه����ر )B(، والس����اعة 4 فئ����ة األمه����ر )2 
ألداء  اس����تراحة  من����ح  أت  عل����ى  س����نوات(، 
صالة المغرب، لتس����تأنف المسابقات الساعة 
6 مس����اء بفئة األمهر )3 س����نوات(، والس����اعة 
6:35 فئة الفحول من 6�4 سنوات، والساعة 

7:35 فئة الفحول من 7 سنوات فما فوق.
كما س����تقام الس����اعة 8 مس����اء بطولة األمهر، 
والس����اعة 8:30 بطولة فئ����ة األمهر الصغيرة، 
وأخي����را الس����اعة 9 بطول����ة األفح����ل الكبيرة 
منافس����ات  عل����ى  الس����تار  يس����دل  أن  عل����ى 

البطولة.

تغطية – اللجنة اإلعالمية:

جانب من الفعالية

جانب من التتويج



تحت رعاية  ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، تنطلق صباح اليوم 
بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3 التي تستضيفها مملكة البحرين في خليج البحرين بمشاركة 3000 متسابق يمثلون 84 دولة.

ورح���ب ممث���ل جالل���ة الملك لالعم���ال الخيرية وش���ئون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة بالمش���اركين ف���ي البطولة 
س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيرًا سموه إلى 
أن المنافس���ة س���تكون مثيرة خصوصًا أن هن���اك العديد 

من األبطال المشاركين في الحدث العالمي.
ولف���ت س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حم���د آل خليف���ة إلى أن 
التوقع���ات تش���ير إل���ى منافس���ة مفتوح���ة بي���ن األبط���ال 
المحترفي���ن ف���ي كافة الفئ���ات، متوقعًا س���موه أن تكون 
المنافسة مفتوحة بين كافة المشاركين. وتشهد البطولة 
منافس���ات الترايثل���ون للس���باحة والدراج���ات والج���ري. 
يستهل الحدث انطالقته بمنافسة السباحة على شاطئ 
خلي���ج البحري���ن في مس���ار مرس���وم ينطلق ابت���داء من 
الشاطئ ومن ثم الدخول الى المسار المرسوم له بشكل 
مس���تطيل قب���ل أن يع���ود ناحية الب���ر بالقرب م���ن نقطة 
االنط���الق، ما يجع���ل المتابعة مثي���رة وممتعة في نفس 
الوقت على طول المسار الممتد 1.9 كيلو متر. وسينتهي 
س���باق السباحة ليدخل المتس���ابقون في مرحلة جديدة 
وهي الثانية في مس���يرة الس���باق على الدراجة الهوائية  
عب���ر مس���ار يمتد 90 كيلومت���را في رحلة م���ن البحر إلى 
البر تمتد أوال عبر معالم نهضة البحرين الحديثة، مرورا 
بالعاصم���ة المنام���ة وبمرف���أ البحري���ن المال���ي والمناط���ق 
العمراني���ة المتمي���زة باإلضافة إلى الطريق الس���ريع ومن 

ثم حلبة البحرين الدولية ومنتجع ومحمية العرين ومن 
ث���م تب���دأ رحل���ة العودة عل���ى ذات المس���ار تقريبا وصوال 
إل���ى نقطة خليج البحرين األمر الذي يوفر فرصة لوضع 
واختب���ار الخط���ط التكتيكي���ة للتعام���ل م���ع هذا المس���ار 
ال���ذي يش���كل تحدي���ا بين المتس���ابقين. والفص���ل األخير 
من س���باقات البطولة س���يكون المش���اركون أم���ام اختبار 
حقيقي لقدراتهم والسرعة والتحمل وتوزيع الجهد على 
مس���ار مسابقة للجري  التي تمتد لمسافة 21.1 كيلو متر 
عل���ى مضمار منطق���ة خليج البحرين الت���ي تتميز برقيها 
ومبانيها الجميلة التي تعطي طابعا رائعا للمشاركين من 

أجل بذل المزيد من الجهود للوصول الى خط النهاية.

 ناصر بن حمد يشهد منافسات األطفال

ش���هد س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة ممث���ل 
جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس 
اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
األولمبي���ة البحريني���ة منافس���ات األكواثل���ون واآلي���رون 
كي���دز واآلي���رون غيرلز التي أقيمت عل���ى هامش بطولة 
الت���ي تس���تضيفها  الحدي���دي  للرج���ل  الش���رق األوس���ط 
مملكة البحرين في خليج البحرين. وش���هد سمو الشيخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليفة س���باق األكواثلون الذي ش���هد 
مش���اركة أنجال سموه شيمة وحمد ومحمد بن ناصر بن 
حمد آل خليفة وبمش���اركة واس���عة م���ن األوالد والبنات، 

حيث أقيم السباق في السباحة والجري. واجتاز أنجال 
س���موه الس���باق بنجاح في الس���باحة والجري، حيث قام 
س���موه بتتوي���ج الالعبين الذين أنهوا الس���باق وجاء في 
المقدمة أنجال س���موه ش���يمة وحمد ومحمد. كما ش���هد 
س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة منافسات اآليرون 
كيدز واآليرون غيرلز، حيث تابع سموه كافة المنافسات 

وحرص على تشجيع المشاركين في المسابقات.
وانقس���مت منافس���ات األكواثل���ون على 6 فئات ش���هدت 
مش���اركة أنجال س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 
شيمة وحمد ومحمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، إضافة 

إلى أكثر من 1200 في كافة مسابقات األطفال.

 غياب ناصر بن حمد

وق���رر س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة ع���دم 
المشاركة في بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي.

وكان س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة قد حقق 
المركز األول في النسخة السابقة. وسيتابع سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة المتسابقين في البطولة اليوم.

 دانيال ريف لن تشارك

هذا ولن تش���ارك بطلة الش���رق األوسط للس���يدات دانيال 
ري���ف في البطولة، حيث قررت الراحة وعدم المش���اركة 

بعد بطولة العالم في كونا.

حفل االفتتاح

ه���ذا وأقي���م حف���ل االفتتاح بحض���ور أيم���ن المؤيد وزير 
ش���ئون الش���باب والرياض���ة وأعض���اء اللجن���ة المنظم���ة 
للبطول���ة. واش���تمل حف���ل االفتت���اح عل���ى العدي���د م���ن 
الفقرات المنوعة منه���ا كلمة ترحيبية من أمل المرباطي 
عض���و مجل���س إدارة ش���ركة فعاليات الرئي���س التنفيذي 
للش���ركة أش���ادت فيها بدعم سمو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة ومتابعة س���موه المس���تمرة. كما ت���م التعريف 
بالمشاركين على خط سير بطولة الشرق األوسط للرجل 

الحديدي.

الفريق البحريني جاهز

أنه���ى الفريق البحريني تدريباته واس���تعد جيدًا لخوض 
بطول���ة الش���رق األوس���ط للرج���ل الحديدي، حي���ث يأمل 
تحقي���ق نتائ���ج إيجابية في ظل اإلمكان���ات العالية التي 
يمتلكه���ا الفري���ق. ويتكون الفريق البحريني من الش���يخ 
خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة، الش���يخ خالد بن علي 
آل خليف���ة، وعل���ي عبدالعزي���ز جناحي، ومحمد عيس���ى 

الغيص وحمد المريسي.

 حفل الختام

يق���ام حف���ل الخت���ام وحف���ل توزي���ع الجوائ���ز وتتوي���ج 
الفائزي���ن في أمس���ية س���تقام عند الس���اعة الس���ابعة من 

مساء اليوم بقرية البطولة بالقرب من مجمع األفنيوز.
وسيش���تمل حف���ل الختام عل���ى توزيع الجوائ���ز وتكريم 

اللجنة المنظمة.

  غياب شيخة الشيبة

س���تغيب العبة الترايثلون المعروفة ش���يخة الشيبة عن 
بطول���ة الش���رق األوس���ط للرج���ل الحديدي بع���د تعرضها 

لحادث مروري قبل أيام.
وكانت ش���يخة الش���يبة التي تعاني من إعاقة في إحدى 
ذراعيها قد شاركت في النسخة السابقة واستطاعت أن 

تخطف األضواء وأنهت السباق بنجاح.

األكسبو يخطف األنظار

ش���هد المعرض المصاحب لبطولة الشرق األوسط للرجل 
الحدي���دي “األكس���بو” تواج���د العدي���د م���ن الجماهير من 
مختلف الجنس���يات. ويحت���وي المعرض المصاحب على 
العديد من األركان ومنها صور منوعة لسمو الشيخ ناصر 
بن حم���د آل خليفة بعد اإلنج���ازات العديدة التي حققها 
س���موه ف���ي الفت���رة الماضي���ة، ورك���ن خ���اص بالمنتجات 
الخاص���ة ببي���ع أدوات ولباس رياض���ة الترايثلون، عالوة 

على ركن خاص بالمطاعم.
وافتت���ح “األكس���بو” أبواب���ه في الصب���اح الباكر واس���تمر 

حتى الفترة المسائية

من التتويج من المنافسات

اليوم تنطلق منافسات الرجل الحديدي 70.3
ن���اص���ر ب���ن ح��م��د ي���ؤك���د ن���ج���اح ال��م��م��ل��ك��ة ف���ي اس��ت��ض��اف��ة أب���ط���ال ال��ع��ال��م

تغطية – اللجنة اإلعالمية

حق���ق البس���يتين ف���وزا ثمينا ومهما على حس���اب االتحاد بهدفين مقابل واح���د، في المباراة 
الت���ي جمع���ت الطرفي���ن أمس على اس���تاد األهل���ي ضمن ختام منافس���ات الجول���ة 6 لدوري 

الدرجة الثانية لكرة القدم.

وس���جل للبس���يتين كل م���ن: ح���ارس االتح���اد 
سيد محسن علي بالخطأ في مرماه وعبدهللا 
دعي���ج، ولالتح���اد أحم���د عاب���د. وف���ي مباراة 
ثاني���ة أقيمت أم���س على ملع���ب مدينة حمد، 
تعادل البحرين والتضامن سلبيا دون أهداف. 
وبالعودة إلى مباراة البس���يتين واالتحاد، فقد 
تمكن فري���ق “الس���فينة الزرقاء” من اس���تثمار 
خطأ غير مباش���ر داخ���ل منطقة الجزاء، حيث 
لعب محمد خالد كرة عرضية خرج لها حارس 
االتحاد س���يد محس���ن عل���ي وأبعده���ا بالخطأ 
ناحي���ة مرم���اه لتعان���ق الش���باك، معلن���ة تق���دم 

الفريق األزرق وصوال للدقيقة )25(.
ح���اول االتح���اد الع���ودة بع���د ذل���ك، وانتظ���ر 

الفريق حت���ى الدقيقة )40( ليس���جل التعادل 
بعدم���ا لعب المحترف فورتش���ن كرة عرضية 
تابعه���ا المهاج���م أحمد عابد بق���وة في مرمى 
حارس البسيتين ناصر يحيى لينتهي الشوط 

األول بالتع���ادل )1-1(. وف���ي الش���وط الثاني، 
تمكن البس���يتين من تس���جيل اله���دف الثاني 
عب���ر الالعب عبدهللا دعيج الذي وضع فريقه 
ف���ي المقدمة مرة أخرى، وذل���ك عند الدقيقة 

)48(. ولم تفلح محاوالت االتحاديين للعودة 
في نتيج���ة المب���اراة لتنتهي بفوز بس���يتيني 
ثمين. أدار المباراة الحكم إس���ماعيل حبيب، 
وعاونه ياسر تلفت وصالح بوعالي، والحكم 

الرابع أسامة إدريس.

جدول الترتيب

وبن���اء على نتائج أم���س، فإن ترتيب الدوري 

م���ع خت���ام الجول���ة السادس���ة ص���ار كاآلت���ي: 
مدين���ة   ،12 البس���يتين  نقط���ة،   13 األهل���ي 
عيس���ى 11، االتحاد 10، س���ترة 10، البحرين 

5، التضامن 4، االتفاق 1، قاللي بال نقاط.

فوز ثمين للبسيتين على االتحاد

من لقاء البسيتين واالتحادطاقم تحكيم المباراة مع قائدي البسيتين واالتحاد
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المؤيد: تعزيز استقطاب المستثمرين والتنمية الشاملة
أش������اد ب���رع���اي���ة س���م���و ول�����ي ال���ع���ه���د ودع������م ن���اص���ر ب����ن ح���م���د ل��ل��ت��راي��ث��ل��ون

أش���اد وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة أيمن 
المؤي���د برعاية ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل 
خليفة فعاليات بطولة الشرق األوسط للرجل 
تعتب���ر  70.3، والت���ي  للترايثل���ون  الحدي���دي 
من أه���م البطوالت التي تؤك���د مكانة مملكة 
البحرين باعتبارها موطنا لرياضة التريثلون 
ف���ي الش���رق األوس���ط.جاء ذلك ف���ي الجولة 
التفقدية التي قام بها الوزير إلى موقع إقامة 
بطولة الشرق األوس���ط للرجل الحديدي في 
منطق���ة خلي���ج البحري���ن، حي���ث اطل���ع على 
اس���تعدادات اس���تضافة البطولة، كما اس���تمع 
س���عادته إلى ش���رح مفص���ل عن اإلج���راءات 
اإلداري���ة والتنظيمي���ة التي اتخذته���ا اللجنة 
المنظمة ومتابعته���ا مع مختلف الجهات؛ من 

أجل إنجاح الحدث الرياضي المهم. 

وقال وزير شؤون الشباب والرياضة “حققت 
مملك���ة البحري���ن حض���وا كبيرا وواس���عا في 
رياض���ة الترايثل���ون بفض���ل االهتم���ام الكبير 
المل���ك لألعم���ال  م���ن جان���ب ممث���ل جالل���ة 
الخيري���ة وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة 
ناص���ر  الش���يخ  س���مو  البحريني���ة  األولمبي���ة 
ب���ن حم���د آل خليف���ة، وال���ذي وض���ع البحرين 
ف���ي دائ���رة األض���واء العالمي���ة بع���د تضاعف 
االقبال عل���ى الرياضية وممارس���تها في ظل 
رفع س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة 
س���قف طموحات الش���باب البحرين���ي بفضل 
الرج���ل  بط���والت  ف���ي  المتمي���زة  إنجازات���ه 
الحدي���دي، والتي كان آخره���ا التتويج بلقب 
بطول���ة العال���م الت���ي أقيم���ت ف���ي الوالي���ات 
المتح���دة األميركي���ة، إضاف���ة إلى أن س���موه 
تمك���ن م���ن نش���ر ه���ذه الرياضة في أوس���اط 

الش���باب البحرين���ي الذي���ن يحرص���ون عل���ى 
المش���اركة ف���ي بط���والت الترايثل���ون اقتداء 
بس���موه؛ بوصفه ملهم الشباب البحريني، كما 
أن س���موه أعط���ى اهتمام���ا مضاعف���ا بتنظيم 
الفعالي���ات  واس���تضافتها  البحري���ن  مملك���ة 
الرياضية العالمي���ة المختلفة، ومنها بطوالت 

الرجل الجديدي”.
وتاب���ع المؤيد “تمثل بطولة الش���رق األوس���ط 
للرج���ل الحديدي حدث���ا مهما تنظم���ه مملكة 
البحرين بشكل سنوي، ويشارك فيه مختلف 
أبط���ال العال���م ودائما ما تحفل ه���ذه البطولة 
بتنافس مثير بين جميع المتس���ابقين وننتهز 
هذه الفرصة للترحيب بالمشاركة في بلدهم 
الثان���ي مملك���ة البحرين، ونتمن���ى لهم بطولة 
طيبة وتنافس���ا ش���ريفا للوصول الى تحقيق 

المراكز األولى في البطولة”.
والرياض���ة  الش���باب  ش���ؤون  وزي���ر  وأع���رب 

ش���كره وتقديره إل���ى وزير الداخلي���ة الفريق 
الرك���ن الش���يخ راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليفة 
عل���ى  الداخلي���ة  وزارة  منتس���بي  وكل 
جهوده���م المتمي���زة التي يبذلونه���ا؛ من أجل 
إنج���اح الس���باق وإخراجه بحل���ة متميزة بما 

يتوافق مع الس���معة العط���رة التي تحظى بها 
البحرين عند اس���تضافتها لمختلف الفعاليات 

الرياضية. 

 استقطاب المستثمرين

وبين الوزير “أن البحرين أولت قطاع الرياضة 
اهتمام���ا كبي���را؛ بوصف���ه قطاعا أساس���يا من 
قطاع���ات الحي���اة، ومؤثرا في نم���و ورفاهية 
المجتم���ع وف���ي س���عادته وصحة أف���راده من 
مختل���ف الجنس���يات، كم���ا أن الرياضة تمثل 
جانبا مهما في استقطاب المستثمرين وتعزز 
من التنمية الشاملة التي تسعى إلى تحقيقها 
المملكة والمس���اهمة في دفع عجلة االقتصاد 
البحرين���ي، كما أنها تعزز م���ن مكانة البحرين 
بي���ن ال���دول كونه���ا تعكس األهمي���ة القصوى 
لقاط���رة التنمية ف���ي الدول واالس���تثمار في 
األجي���ال المقبل���ة، وه���و األم���ر ال���ذي ينطب���ق 
عل���ى اس���تضافة وتنظي���م البحري���ن لبطول���ة 
الش���رق األوس���ط التي حرصت شركات عدة 
ف���ي دعم البطولة، والتي وج���دت فيها مكانا 
مناسبا لدعم الحراك االقتصادي في المملكة 

والحركة الشبابية والرياضية في المملكة”.

وزارة الشباب والرياضة

جانب من الزيارة

أحمد مهدي

البحرين والتضامن 
يتعادالن سلبًيا 

في ختام الجولة 
6 للدرجة الثانية



قمة مرتقبة
ف���ي أق���ل من أس���بوعين، اختفت حالة التفاؤل التي تس���بب فيها حفاظ تشيلس���ي على 
سجله الخالي من الهزيمة، في أول 12 مباراة بالدوري مع ماوريسيو ساري، منذ توليه 

المسؤولية.

ويخ���وض المدرب اإليطالي اختباًرا صعًبا عندما 
يس���تضيف مانشس���تر س���يتي، متص���در ال���دوري 

اإلنجليزي.
ولإلنص���اف فمدرب نابولي الس���ابق ش���دد خالل 
ا لمنافس���ة  الخري���ف على أن فريقه ليس مس���تعدًّ
س���يتي على اللقب، وارتفع الفارق بينهما إلى 10 

نقاط، قبل مواجهتهما اليوم السبت.
جواردي���وال  بي���ب  الم���درب  فري���ق  وواص���ل 
انتصاراته بفوز ف���ي واتفورد يوم الثالثاء، وفي 
اليوم التالي خسر تشيلسي 1-2 أمام مستضيفه 

وولفرهامبتون، ليتكبد الهزيمة الثانية في آخر 3 
مباريات في الدوري.

وق���ال س���اري إن فريقه ق���دم أداًء جيًدا لمدة 55 
دقيق���ة فق���ط أم���ام وولفرهامبت���ون، ويعل���م أن���ه 
يج���ب أن يكون في قمة مس���تواه لو أراد إيقاف 

تقدم سيتي.
وأش���ار إل���ى أن���ه يتوق���ع “رد الفع���ل الكبي���ر” يوم 
الس���بت لكن يبدو أنه يتأقلم مع منافسة توتنهام 
هوتسبير وآرسنال على مكان في المربع الذهبي، 
أكثر من مطاردة ليفربول وس���يتي حامل اللقب. 

ورغم اس���تبعاد يورج���ن كلوب م���درب ليفربول، 
ال���ذي ل���م يخس���ر مثل س���يتي ف���ي ال���دوري هذا 
الموسم، روبرتو فيرمينو ومحمد صالح وساديو 
ماني من التش���كيلة األساس���ية في بيرنلي، خرج 

الفريق فائزا 1-3 األربعاء.
وم���ع انتظ���اره مواجهة ضد نابول���ي ال بديل فيها 
ع���ن الفوز للتأهل إل���ى أدوار خروج المغلوب في 
دوري أبط���ال أوروب���ا، ربم���ا يق���رر كل���وب إدخال 
بعض التغييرات على التشكيلة األساسية عندما 
يح���ل ضيف���ا عل���ى بورنم���وث، صاح���ب المرك���ز 

السابع، في مباراة مبكرة اليوم السبت.
مواجهت���ه  ف���ي  هوتس���بير  توتنه���ام  وس���يفكر 
الحاسمة في دوري األبطال ضد برشلونة، عندما 

يحل ضيفا على ليستر سيتي، مساء اليوم.

ولن يش���عر آرسنال صاحب المركز الخامس بهذا 
القلق، عندما يستضيف هيديرسفيلد تاون، يوم 
الس���بت، وهو يس���عى لتمديد س���جله الخالي من 

الهزيمة إلى 21 مباراة بجميع المسابقات.
ويس���تضيف مانشس���تر يونايت���د، ال���ذي يتأخ���ر 
بف���ارق 18 نقط���ة ع���ن س���يتي و8 عن تشيلس���ي 
صاح���ب المرك���ز الرابع، بعد 3 تع���ادالت متتالية، 

منافسه فولهام متذيل الترتيب.

وأدخل جوزيه مورينيو مدرب يونايتد  «
46 تغييًرا على تشكيلته األساسية 

حتى اآلن هذا الموسم، وستكون 
األنظار موجهة على اختياراته عندما 

يواجه كالوديو رانييري المدرب الجديد 
في فولهام.

كاتالونيا تنقسم

شالكه يتربص بدورتموند

)وكاالت(:
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الدوري اإلنجليزي
الجولة 16

بورنموث
ارسنال
بيرنلي
كارديف

م يونايتد
وست هام
تشيلسي

ليستر

ليفربول
هدرسفيلد

برايتون
ساوثامبتون

فولهام
ك باالس

مان سيتي

توتنهام

15.30
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
20.30

22.45

الدوري االسباني
 الجولة 15

اتلتيكو

فياريال
فالنسيا

اسبانيول

االفيس

سلتا
اشبيليه

برشلونة

15.00

20.30
18.15

22.45

الدوري االيطالي
 الجولة 15

نابولي
كالياري
التسيو

فروسينوني
روما

سمبدوريا

17.00
20.00
22.30

الدوري األلماني
الجولة 14

بايرن
شالكه
هرتا

نورنبرغ
دورتموند

فرانكفورت

17.30
17.30
20.30

يصطدم برش���لونة حامل اللقب والمتصدر بعقبة جاره ومضيفه اس���بانيول، ويخوض 
ري���ال مدري���د رحلة س���هلة إل���ى أرض هويس���كا متذي���ل الترتي���ب، فيما تش���هد المرحلة 
الخامس���ة عش���رة من الدوري اإلس���باني لك���رة القدم مب���اراة قوية بي���ن أتلتيكو مدريد 

الثالث وآالفيس الرابع.

ويأم���ل برش���لونة، المتص���در بف���ارق نقط���ة عن 
اش���بيلية الثاني الذي يحل ضيفا على فالنس���يا 
في مباراة قوية، االس���تفادة من سلس���لة سلبية 
لج���اره حرمته طع���م الفوز او التع���ادل في آخر 
ث���الث مباريات، وذلك بع���د بداية قوية وضعته 

في منافسة فرق الطليعة.
ويعول مدرب برش���لونة ارنستو فالفيردي على 
ع���ودة مهاجم���ه االوروغوياني لويس س���واريز 
بعد خضوعه لعالج طويل في ركبته المصابة.

وغ���اب س���واريز م���ع قائ���د الفري���ق االرجنتيني 
ليونيل ميس���ي ومعظم األساس���يين عن مباراة 
كولت���ورال ليونيس���ا م���ن الدرجة الثالث���ة )4-1( 
األربعاء في إياب دور ال�32 من مسابقة الكأس.

وف���ي خض���م مش���اركاته المحلي���ة واألوروبية، 
خس���ر الفري���ق الكاتالون���ي جهود العب وس���طه 
البرازيل���ي رافيني���ا ال���ذي س���يغيب حت���ى نهاية 
الموس���م ألجرائ���ه جراحة في الرب���اط الصليبي 

لركبته.
وتعرض جناحه الش���اب البرازيل���ي مالكوم )21 
عام���ا( اللت���واء بكاحله بعد تس���جيله في مباراة 
ب���وردو  م���ن  الق���ادم  الالع���ب  وت���رك  ليونيس���ا، 
الفرنس���ي مقابل 40 ملي���ون يورو، الملعب باكيا 
علم���ا بانه فش���ل منذ بداية الموس���م ف���ي إقناع 
ا في تشكيلة  المدرب فالفيردي واللعب أساس���يًّ

حامل اللقب.
وع���ن إراحة مالكوم بع���د إصابته، قال فالفردي 
“أعتقد بأنها ليست إصابة قوية. ال أعرف تماما 

ماذا حصل له، لذا تعين علي أن أكون حذرا”.
جناح���ه  الملك���ي  الفري���ق  تماري���ن  إل���ى  وع���اد 
البرازيلي مارس���يلو الذي ت���درب مع المجموعة 

الثالثاء في مقر “فالديبيباس”.
أرب���ع  ف���ي  مباري���ات  س���ت  ري���ال  ويخ���وض 
مس���ابقات مختلفة في ديس���مبر الج���اري، فالى 
ال���دوري والكأس ودوري أبط���ال أوروبا، يبحث 

عن االحتفاظ بلق���ب كأس العالم لألندية حيث 
يخ���وض نص���ف النهائي ض���د الفائز م���ن مباراة 
كاشيما انتلرز الياباني وغوادالخارا المكسيكي 

في أبوظبي في 19 ديسمبر.
ويخ���وض ري���ال مبارات���ه االول���ى بع���د تتوي���ج 
العب وس���طه الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة 
الك���رة الذهبي���ة ألفضل العب ف���ي العالم، منهيا 

احتكار الثنائي ميس���ي والبرتغالي كريس���تيانو 
رونالدو في العقد األخير.

وبع���د تأهل���ه أيض���ا إل���ى دور ال�16 من مس���ابقة 
الكأس، يستقبل أتلتيكو مدريد الثالث االفيس 
الراب���ع والفريق���ان ل���م يحقق���ا الف���وز ف���ي آخ���ر 
مرحلتين، م���ا أرجع أتلتيكو إل���ى المركز الثالث 

بفارق 3 نقاط عن برشلونة.

يحل���ق بوروس���يا دورتموند منف���رًدا، في صدارة ال���دوري األلماني، لكن منافس���ه التالي 
شالكه، يعمل جاهًدا لكي ينال شرف إيقاف هذه المسيرة المذهلة.

ويلتقي الفريقان اليوم الس���بت في ديربي 
الرور، ضمن المرحلة ال�14 للبوندسليجا.

وأنهى ش���الكه الموس���م الماض���ي في مركز 
الوصي���ف، لكنه يحتل حالي���ا المركز الثاني 
عش���ر، وبالتال���ي يبح���ث ع���ن الف���وز عل���ى 

دورتموند بأي ثمن.
بش���كل  دورتمون���د  ظه���ر  المقاب���ل،  وف���ي 
رائ���ع ه���ذا الموس���م، تح���ت قي���ادة مدرب���ه 

السويسري لوسيان فافر.
ف���ي  الماض���ي  الموس���م  أنه���ى  أن  وبع���د 
المرك���ز الراب���ع، ينف���رد دورتمون���د بصدارة 
البوندس���ليجا حالي���ا، وبس���جل خال���ي م���ن 

الهزائم.
ويتف���وق دورتمون���د ف���ي الص���دارة، بفارق 
س���بع نقاط ع���ن أقرب مالحقيه، بوروس���يا 

مونشنجالدباخ.
وفاز ش���الكه عل���ى دورتموند في الموس���م 
الماض���ي، وف���ي المب���اراة الثاني���ة نجح في 

تحوي���ل تأخره بأربعة أه���داف، إلى تعادل 
مثير.

وتعث���ر مونش���نجالدباخ ف���ي صراع���ه م���ع 
دورتموند على الصدارة، من خالل هزيمته 

أمام اليبزيج، األسبوع الماضي.
ويتطل���ع جالدب���اخ لتحقيق أفض���ل نتيجة 
يواج���ه  عندم���ا  األح���د،  ي���وم  ممكن���ة، 

شتوتجارت المتعثر.
وس���يخرج اليبزيج صاح���ب المركز الثالث 

لمواجهة فرايبورج، اليوم السبت.
ويلتق���ي باي���رن ميون���خ صاح���ب المرك���ز 
الراب���ع، م���ع ضيف���ه نورنب���رج، ف���ي ديرب���ي 

بافاريا، اليوم أيضا.

ولم يحقق بايرن حامل اللقب، أي  «
فوز على ملعبه في البوندسليجا، 

منذ منتصف سبتمبر الماضي، 
ويتأخر بفارق تسع نقاط عن دورتموند 

المتصدر.

برشلونة يواجه الجار المزعج

ديربي الرور يتصدر المشهد في المانيا

)وكاالت(:

)وكاالت(:
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غاب العب الوس���ط األلماني مس���عود أوزيل عن المباريات األربع األخيرة لفريقه أرس���نال، ومن المرجح أيًضا أال يش���ارك في 
مباراة اليوم السبت التي تجمع النادي اللندني بهدرسفيلد تاون في المرحلة السادسة عشرة من الدوري اإلنجليزي لكرة القدم.

ويعالج األلماني البالغ من العمر 30 عاًما 
من إصابة في ظه���ره، وقد ألمح مدربه 
اإلسباني أوناي إيمري أن هناك إمكانية 
لمنح���ه الض���وء األخضر للمش���اركة في 
مب���اراة الي���وم، إذا تخط���ى االختب���ارات 
البدني���ة الت���ي س���يجريها م���ع المعال���ج 

الفيزيائي.
وكش���ف إيمري في مؤتم���ر صحافي أن 
أوزي���ل ع���اود تمارين���ه م���ع الفريق وهو 
لك���ن حت���ى  الك���رة”،  “يرك���ض ويلم���س 
عافيت���ه  كام���ل  األلمان���ي  اس���تعاد  وإن 
ومنح الضوء األخضر للمش���اركة، فذلك 
ال يعن���ي عل���ى اإلط���الق ب���أن الم���درب 
اإلس���باني س���يختاره ليكون مع الفريق، 
والحديث هنا ليس على أرضية الملعب 

بل حتى على مقاعد البدالء.
واس���تناًدا إل���ى م���ا يحققه أرس���نال في 
بداي���ة مش���واره م���ا بع���د حقب���ة مدرب���ه 
فينغ���ر  أرس���ين  الفرنس���ي  التاريخ���ي 
األخي���رة  ال����20  المباري���ات  وسلس���لة 
الت���ي خاضه���ا دون هزيم���ة ف���ي جمي���ع 
أن  إيم���ري  اكتش���ف  المس���ابقات، 
باس���تطاعة “المدفعجي���ة” العي���ش دون 
الالع���ب الس���ابق لفي���ردر بريم���ن وريال 
ع���ن  النظ���ر  بغ���ض  اإلس���باني  مدري���د 
الموهب���ة التي يتمتع به���ا بطل مونديال 
2014 وصاحب أعل���ى راتب في النادي 

اللندني.
رات���ب  مضاعف���ة  خل���ف  فينغ���ر  وكان 
أوزيل وجعله 350 ألف جنيه استرليني 

أسبوعيا عندما مدد عقده لثالثة أعوام 
قبل ثالثة أش���هر فقط على الرحيل عن 

“استاد االمارات”.
التش���كيلة  وكان اس���تبعاد أوزي���ل ع���ن 
أول  نوفمب���ر   25 ف���ي  بورنم���وث  أم���ام 
المؤش���رات لم���ا ق���د تص���ل الي���ه األمور 
م���ع المدرب الجديد إيم���ري الذي حاول 
تبري���ر ق���راره دون أن ينج���ح في إقناع 
أح���د، بقوله بأن���ه قرر عدم ال���زج به من 
مقاع���د الب���دالء لش���عوره ب���أن الالع���ب 
األلمان���ي لي���س ق���ادًرا عل���ى التعامل مع 
“القوة البدنية واندفاع” الفريق الخصم.

وتبري���ر إيم���ري لم يكن ف���ي مكانه على 
اإلط���الق ألن بورنموث يعتبر من الفرق 
الت���ي ال يتمت���ع العبوها بالق���وة البدنية 

وحت���ى أن طريق���ة لعب���ه ال تعتم���د على 
الخشونة اليقاف الخصم.

ول���م يك���ن لغي���اب أوزيل عن التش���كيلة 
أي أث���ر عل���ى الفريق، إذ أضاف لس���جله 
 18 من���ذ  هزيم���ة  دون  أخ���رى  مب���اراة 
من���ذ  وتحدي���دا  الماض���ي،  أغس���طس 

خس���ارته مبارات���ه الثاني���ة توالي���ا ف���ي 
مس���تهل ال���دوري الممتاز ضد تشلس���ي 

)األولى ضد مانشستر سيتي(.
أرس���نال  يضي���ف  أن  المرج���ح  وم���ن 
الي���وم مباراة أخ���رى دون هزيمة عندما 
مش���اركة  دون  هدرس���فيلد  يس���تضيف 

أوزي���ل عل���ى األرج���ح، عل���ى أن تك���ون 
عودت���ه إل���ى الفريق الخمي���س ضد قره 
ب���اخ األذربيجاني في الدوري األوروبي 
“يوروب���ا لي���غ”، المس���ابقة الت���ي خاضها 
فينغر الموس���م الماض���ي بالعبين كانوا 
خ���ارج حس���ابات الفري���ق ف���ي ال���دوري 
الممت���از رغ���م خبرته���م وقيمته���م، على 
ويلش���ير  وج���اك  والك���وت  ثي���و  غ���رار 

والفرنسي أوليفييه جيرو.

وأوزيل ليس النجم الوحيد في  «
الدوري الممتاز الذي يجد نفسه هذا 
الموسم خارج التشكيلة األساسية، 

فالفرنسي بول بوغبا والبلجيكي 
روميلو لوكاكو ونجم أرسنال السابق 

التشيلي أليكسيس سانشيس 
يعانون األمر ذاته تحت قيادة 

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
في مانشستر يونايتد.

)وكاالت(:

لغز أوزيل

مسعود أوزيل
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إعداد: هبة محسن

تحت رعاية وحضور سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة افتتحت مجموعة الحواج البوتيك األول من نوعه في مملكة البحرين “بوتيك نيش جاردن للعطور” 
بمجمع األفينيوز، وهو البوتيك الذي يحتضن عددا كبيرا من العطور العالمية التي تتوافر حصريا بهذا البوتيك فقط.

وف���ور وصول س���مو الش���يخه ثاجبة بنت س���لمان 
آل خليف���ه وحض���ور الس���فيرة الفرنس���ية وع���دد 
كبي���ر م���ن س���يدات المجتم���ع وأعض���اء جمعي���ة 
س���يدات األعمال والصحفيين وزوجات السفراء 
ترحيبي���ة  بكلم���ة  الحف���ل  ب���دأ  والدبلوماس���يين، 
لعبدالوهاب الحواج، أعرب فيها عن شكره لسمو 
الش���يخة ثاجب���ة عل���ى تش���ريفها الحف���ل بالرعاية 

الس���امية والحضور الثمي���ن، وهنأ فيه���ا البحرين 
بق���رب احتف���االت العي���د الوطن���ي المجي���د وعيد 

جلوس جاللة الملك.
 كما هنأ خاللها جميع س���يدات البحرين بمناس���بة 
يوم المرأة البحرينية، كما أعلن عن قيام مجموعة 
الحواج بتخصيص نس���بة من دخل البوتيك يوم 

االفتتاح لصالح المؤسسة الخيرية الملكية.

ثم تفضلت صاحبة السمو الشيخة ثاجبة بقص  «
الشريط إيذانا باالفتتاح الرسمي، ثم قامت 

بجولة تفقدية داخل البوتيك، وأبدت إعجابها 
بمجموعة الماركات العالمية المعروضة، وأثنت 

على مجموعة الحواج الذين دائما ما يتميزون 
بالجودة والدقة والرقي في اختيار ما يقومون 

بعرضه في فروعهم.

تخصيص نس��بة م��ن دخ��ل البوتيك ل��� “الخيري��ة الملكية”

“الحواج” يفتتح “نيش جاردن” 
تصوير: رسول الحجيري

البحري���ن” بجائ���زة  “انفيت���ا  ف���ازت 
التمي���ز في “توطين الوظائف” على 
مس���توى الخلي���ج العربي لمنش���آت 

القطاع الخاص. 

قب���ل  م���ن  الجائ���زة  انفيت���ا  وتس���لمت 
وزي���رة الش���ؤون االجتماعي���ة والعم���ل 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية هند 
الصبيح، في اجتماع لجنة وزراء العمل 
االجتماعي���ة  الش���ؤون  وزراء  ولجن���ة 
ب���دول مجلس التع���اون الخليجي الذي 

عقد في الكويت، وبحضور وزير العمل 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان.

وبه���ذه المناس���بة ص���رح رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة إنفيتا رش���اد أكبري قائالً: 
“في إنفيتا، نح���ن نؤمن بتكافؤ الفرص 
ورعاي���ة وتطوي���ر المواه���ب البحرينية 
المحلية. لذلك يمكنن���ا أن نصرح وبكل 
فخ���ر أنه خ���الل 12 عاًما م���ن الخدمة، 
مع���دل  عل���ى  الحف���اظ  ف���ي  نجحن���ا 
يزي���د ع���ن 90 % ف���ي توظي���ف العمالة 

الوطنية”.

“انفيتا” تفوز في “توطين الوظائف”

ترح���ب المملك���ة بافتتاح مركز “Adventure Cube” كجزء من سلس���لة “Air Cube” المتكاملة من مراكز األنش���طة الفعالة القائمة 
على مفهوم تنشيط العمليات الذهنية التي تهتم بتعزيز مهارات التفكير لدى األفراد من جميع األعمار، والتي ستتواجد في عدد 
من دول مجلس التعاون الش���قيقة. وتم تنظيم حفل االفتتاح بيوم األربعاء الموافق 21 نوفمبر في مجمع وادي الس���يل، بتواجد 

جمع من الضيوف الكرام واإلعالميين. 

وعك���ف الفري���ق المكون من أمه���ر المتخصصين 
البحرينيي���ن ف���ي مج���ال األنش���طة الفعال���ة على 
 ،”Adventure Cube“ تطوي���ر وإنش���اء مفه���وم 
بالتركيز على خلق مساحة تفاعلية شاملة تجمع 
م���ا بين بيئ���ة اللع���ب المرحة وإكس���اب الالعبين 
مه���ارات ح���ل المش���كالت وتعزي���ز روح الفري���ق 
والمش���اركة، مم���ا يس���هم ف���ي تحس���ين اللياق���ة 
البدنية والذهنية على حٍد سواء لكافة األفراد. 

وس���يحتضن المرك���ز كذلك ع���دًدا من المش���اريع 
المحلية العاملة في مجال األطعمة والمشروبات 
في س���بيل دعمها والتروي���ج لمنتجاتها، على أن 
يتول���ى إدارة المرك���ز فريق محت���رف بغالبية من 
الكف���اءات الوطني���ة لإلش���راف على س���ير العمل 

بأعلى المستويات.

أقام���ت الكلي���ة الملكي���ة للجراحين في آيرلندا - جامعة البحرين الطبية )RCSI Bahrain( حفل اس���تقبال الخريجين الس���نوي في 
حرم الجامعة الواقع في البسيتين. 

وحض���ر الحفل موظف���و الجامعة وخريجين 
م���ن الع���ام 2010 وص���وال إل���ى الع���ام 2018 

الذي يعد الفوج األكبر حتى اآلن. 
وألقى الرئي���س التنفيذي للعمليات س���تيفن 
هاريس���ون ميرفيل���د، الخط���اب االفتتاحي، 
حي���ث رح���ب في���ه بالضي���وف والخريجين، 
وق���دم لهم نظرة عامة عن أب���رز التحديثات 

التي مرت بها الجامعة. 
جوائ���ز  مش���روع  إط���الق  الحف���ل  وش���هد 
الت���ي   )Inspiring Excellence( الملهمي���ن 
تش���مل عرض ص���ور للخريجي���ن المتميزين 
ح���ول ح���رم الجامع���ة إلله���ام الطلب���ة وزوار 
الجامع���ة، حيث يمثلون ش���عار الجامعة في 
تطوي���ر ق���ادة الرعاي���ة الصحي���ة ف���ي جميع 

أنحاء العالم. 
كما أن تم تكريم ثالثة خريجين دفعة 2010 

م���ن جانب رئيس الكلي���ة الملكية للجراحين 

وهاريس���ون  ميل���ي،  كيني���ث  أيرلن���دا،  ف���ي 

ميرفيل���د، حيث س���يتم ع���رض صورهم في 

أنح���اء الجامع���ة، وه���م استش���اري أم���راض 

الجه���از الهضم���ي ف���ي جورجي���ا، الوالي���ات 

مدي���ر  ومس���اعد  بوكن���ان،  أيم���ن  المتح���دة 

التمري���ض في وح���دة العالج باألوكس���جين 
المضغوط والعناية بالجروح في مستش���فى 

الملك حمد الجامعي إيمان الجهمي.

 إضافة إلى أسماء النجار ممرضة في  «
الوحدة العناية المركزة العامة في 
المستشفى العسكري – قوة دفاع 

البحرين.

ق���ائ���م ع���ل���ى ت��ن��ش��ي��ط ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ذه��ن��ي��ة إط���������اق م������ش������روع ج������وائ������ز ال���م���ل���ه���م���ي���ن
افتتاح “Adventure Cube” بمجمع وادي السيل “البحرين الطبية” تستقبل الخريجين
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البستكي تخطف “مهندس أديبك 2018”
ال���ب���ارزة األك��ادي��م��ي��ة  خلفيتها  أس����اس  ع��ل��ى  م��ن��ح��ت  ال��ج��ائ��زة 

تمكنت ريم البس���تكي من ش���ركة الخليج 
تج���اوز  م���ن  البتروكيماوي���ات  لصناع���ة 
والف���وز  النهائي���ة  التصفي���ات  مراح���ل 
بجائ���زة مهن���دس أديب���ك الش���اب للع���ام 
 488 عل���ى  التف���ّوق  بع���د  وذل���ك   2018
ش���ركة   172 م���ن  ومهندس���ة  مهندس���ا 
يعمل���ون ف���ي 32 دولة، تقدّم���وا جميعهم 
لخ���وض غم���ار التصفيات الخاص���ة بهذه 

الجائزة العالمية المرموقة.

دول���ة  رئي���س  برعاي���ة  المس���ابقة  ه���ذه  تق���ام 
اإلمارات العربّية المتحدة س���مّو الش���يخ خليفة 
ب���ن زايد آل نهيان، وخالل “معرض ومؤتمر أبو 

ظبي الدولي للبترول” )أديبك(. 
وق���د ُمنح���ت البس���تكي الجائ���زة بع���د الع���رض 
لجن���ة  أم���ام  ال���ذي قدمت���ه  الش���امل  التقدم���ي 
التحكيم، ثم المقابلة الش���خصية التي اجتازتها 
بكل نجاح لتتأهل، وبكل جدارة، للحصول على 

جائزة  “مهندس أديبك الشاب لعام 2018”.

وق���د تّم تقييم مهندس���ة الش���ركة على أس���اس 
خلفيته���ا األكاديمية، وقدرته���ا على التّكيف مع 
بيئ���ة العم���ل واألف���راد والح���االت الطارئة وغير 
المتوقّع���ة، واإلنجازات التي حققتها في مجال 
عملها، وخصائصه���ا القيادية كعضوة في فريق 
عم���ل، إضاف���ة إل���ى تأثيره���ا عل���ى المهندس���ين 
تتمت���ع  الت���ي  واإلمكان���ات  اآلخري���ن،  الش���باب 
وتتمي���ز بها كي تكون قدوة للش���باب بما يكفي 

لجذبهم للعمل بهذه الصناعة.
وبه���ذه المناس���بة، وبحض���ور المدي���ر والممث���ل 
 – للبيئ���ة  المتح���دة  األم���م  لمكت���ب  اإلقليم���ي 
مكتب غرب آس���يا س���امي ديماس���ي، ال���ذي زار 
الشركة مؤخرا، قّدم جواهري تهنئته للبستكي، 
قائ���ال إن الش���ركة تفخ���ر باإلنجاز ال���ذي حققته 
والجائزة المرموقة الت���ي حصلت عليها، منوها 
بااللت���زام الالمح���دود ال���ذي أبدت���ه ف���ي جمي���ع 

مراح���ل التصفيات حتى تمكن���ت من الحصول 
على الجائزة.

وأوضح أن الشركة ومنذ البدايّة قد  «
وضعت ثقتها بأبنائها قبل أّي شيء 

آخر، وأدركت بأن الكفاءة وحدها قد ال 
تصلح لتسيير عجلة العمل، بل البد 

من وجود فريق يخرج أفضل ما لديه 
بالتحفيز والثّقة.

احتفلت ش���ركة عقارات الس���يف بمناس���بة ي���وم الم���رأة البحرينية وذلك 
عب���ر تكريم موظفاتها بتجمع في مقهى مايا ال ش���وكوالتيري في مجمع 
الس���يف - ضاحي���ة الس���يف. وق���د ت���م توزي���ع الهداي���ا عل���ى الموظف���ات 
المحتفى بهن، والالتي عبرن عن شكرهن وامتنانهن لهذه اللفتة الكريمة 

من قبل الشركة.

“عقارات السيف” تكرم موظفاتها
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يشير هذا اليوم إلى حشد من الناس حولك.

 عالقات مهنية معقدة تضعك أمام خيارات.

ُكن حذرًا ومتحّفظًا وابتعد عن الحوادث.

يعيد إليك هذا اليوم االطمئنان المهني.

لن تدور عجلة العمل كما ترغب، استرح.

عليك أن تكون أكثر اتزانًا ألن هنالك مسؤوليات.

يثير هذا اليوم قضية شراكة وردًا ال يأتي.

تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط.

يزيد هذا اليوم األمور تعقيدًا، فال تتسرع.

انتبه لصحتك ولسالمتك، واحرص عليها.

يوفر لك هذا اليوم بعض الحلول المالية.

ضع روزنامة واضحة لمفكرتك الصحية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

8 نوفمبر

1949
رئيس وزراء إسرائيل   

دافيد بن غوريون 
يعلن عن حق 

إسرائيل 
بضم القدس 

إليها، وكان 
هذا أول تصريح 

يكشف نيه إسرائيل بضم 
القدس إلى دولة إسرائيل.

تصدر الممثل الهندي 
الشهير سلمان خان 

قائمة مجلة “فوربس” 
في نسختها الهندية 

للشخصيات الشهيرة 
األكثر دخال لعام 2018
 وبذلك يتصدر سلمان 

)52 عاما( قائمة األعلى 
دخال بين الشخصيات 

الشهيرة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

إع����ان ال��ق��ائ��م��ة ال��ط��وي��ل��ة ل��ف��رع ال��م��ؤل��ف ال��ش��اب

جائزة الشيخ زايد للكتاب

أعلن���ت جائزة الش���يخ زايد للكت���اب القائمة 
الطويل���ة لفرع المؤلف الش���اب ف���ي دورتها 
الثالثة عشرة ) -2018 2019( التي اشتملت 
عل���ى اثني عش���ر عمال متنوعا بي���ن الرواية 
والشعر والدراس���ات، وقد اختيرت من بين 

365 عمال تقدم إلى الجائزة.
القائم���ة  ف���ي  األدبي���ة  األعم���ال  تتضم���ن 
الطويل���ة العناوي���ن التالي���ة: رواي���ة “أعي���اد 
حي���در،  نغ���م  الس���ورية  للكاتب���ة  الش���تاء” 
الصادر عن هاش���يت أنط���وان/  نوفل 2018، 
ال���ورد”  يش���تهي  “م���وت  الش���عر  والدي���وان 
للكاتب الس���عودي حس���ن بن عب���ده صميلي 
م���ن منش���ورات الن���ادي األدب���ي بالري���اض - 
المرك���ز الثقاف���ي العرب���ي 2018، وديوان”ال 
ريح للناي” للكاتبة اإلماراتية بشرى عبدهللا 
الصادر عن دار كتاب للنشر والتوزيع 2016، 
داخ���ل  “الحديق���ة  الش���عرية  والمجموع���ة 
البيت” للكاتب األردني عبدهللا أبو بكر، من 
منش���ورات الهيئ���ة المصرية العام���ة للكتاب 
2018، ورواي���ة “حم���ام ال���دار أحجي���ة اب���ن 
أزرق” للكاتب الكويتي س���عود السنعوس���ي، 
من منش���ورات الدار العربية للعلوم ناشرون 
- منشورات ضفاف 2017، ورواية “شهريار 
يحك���ي ويق���ص” للكات���ب المغرب���ي توفي���ق 

بامي���دا، من منش���ورات دار األم���ان للطباعة 
والنشر - دار التنوير للطباعة والنشر 2018.

أما الدراس���ات واألطروحات المدرجة على 
القائم���ة الطويلة للمؤلف الش���اب، فتتضمن 
العناوي���ن: “إحي���اء عل���وم اإلس���كندرية: من 

اليوناني���ة إل���ى العربي���ة” للكاتب���ة المصري���ة 
رض���وى  زك���ي، والص���ادر عن الهيئ���ة العامة 
لقص���ور الثقاف���ة 2017، و”ف���ي التداولي���ات 
االس���تداللية قراءة تأصيلية  في المفاهيم 
والّس���يرورات التأويلّي���ة” للكات���ب المص���ري 

ث���روت مرس���ي، م���ن منش���ورات دار كن���وز 
المعرفة للنش���ر والتوزي���ع 2018، و”المعرفة 
والس���لطة: في االقتراب من عوالم ميشيل 
الت���اور،  عم���ر  المغرب���ي  للكات���ب  فوك���و” 
م���ن منش���ورات مؤسس���ة مقارب���ات للنش���ر 
والصناع���ات الثقافي���ة 2018، و”روح القيم 
وحرية المفاهيم نحو السير إلعادة الّترابط 
والعل���وم  القي���م  منظوم���ة  بي���ن  والّتكام���ل 
االجتماعي���ة” للكاتب الجزائ���ري عبد الرزاق 
بلعق���روز م���ن إص���دارات إب���داع المؤّسس���ة 
العربي���ة للفكر واإلب���داع 2017، و”وما يبقى 
يؤسس���ه الفن؛ مقاربات في الباليه واألوبرا 
والتش���كيل” للكاتب الجزائري بهاء بن نوار 
م���ن إص���دارات فض���اءات للنش���ر والتوزي���ع 
والطباع���ة 2018، و”إفريقي���ا أن���اس ليس���وا 
مثلن���ا” للكات���ب اللبنان���ي محم���د  طرزي من 
إص���دارات ال���دار العربي���ة للعل���وم ناش���رون 

.2018
يذك���ر أنه تم اإلع���الن عن القائم���ة الطويلة 
في فروع “اآلداب” و”التنمية و بناء الدولة” 
و”أدب  النقدي���ة”  والدراس���ات  و”الفن���ون 
الطفل والناشئة” األسابيع الماضية، وسيتم 
اإلع���الن ع���ن بقية الف���روع خالل األس���ابيع 

المقبلة.

أس���اب���ي���ع   3 م�����ن  ب��������دالً  أش����ه����ر   3 ي���س���ت���م���ر 

“مهرجان عوافي التراثي”

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية الس���ياحة عن عودة “مهرجان عوافي التراثي” المرتقب إلى اإلمارة. وس���يقام المهرجان 
هذا العام على كورنيش القواس���م، ليتيح للزوار والمقيمين إمكانية الوصول إليه بس���هولة والتمتع بمجموعة واس���عة من 

الفعاليات الثقافية التي ستقام على مدى 3 أشهر اعتبارًا من 15 ديسمبر 2018 حتى 15 مارس 2019.

والحض���اري  الثقاف���ي  بالت���راث  واحتف���اًء 
العري���ق ال���ذي تتمت���ع ب���ه اإلم���ارة، س���يضم 
م���ن  التراث���ي” سلس���لة  عواف���ي  “مهرج���ان 
لجمي���ع  الممتع���ة  والفعالي���ات  الع���روض 
أف���راد العائل���ة ب���دءًا م���ن الفن���ون والح���رف 
إل���ى الع���روض الثقافي���ة وأنش���طة األطفال 
والع���روض الترفيهي���ة الحي���ة إضاف���ة إل���ى 
سوق تقليدي، ليتيح لزواره فرصة التعرف 

على الثقافة المحلية واختبارها عن كثب.
ال���ذي يمك���ن دخول���ه  وس���يضم المهرج���ان 
مجان���ًا، 54 منف���ذًا لبي���ع وع���رض مختل���ف 
لألطعم���ة  مناف���ذ  وخمس���ة  المنتج���ات، 
الخفيف���ة  الوجب���ات  تق���دم  والمش���روبات 
والمرطب���ات الش���هية، ومنطق���ة مخصص���ة 
لألطفال تمتد على مس���احة 800 متر مربع، 
إضاف���ة إل���ى ع���روض ترفيهي���ة حي���ة على 

المسرح في نهاية كل أسبوع.
وفي هذا الس���ياق، قال هيثم مطر، الرئيس 
لتنمي���ة  الخيم���ة  رأس  لهيئ���ة  التنفي���ذي 
ع���ودة  ع���ن  اإلع���الن  “يس���عدنا  الس���ياحة: 
“مهرج���ان عواف���ي التراثي”، والذي س���يقام 
هذا العام على كورنيش القواسم، أحد أشهر 
المناطق في إمارة رأس الخيمة. وسيستمر 
المهرج���ان لم���دة 3 أش���هر كامل���ة ب���دالً م���ن 

3 أس���ابيع كم���ا عه���د س���ابقًا، ليتي���ح لل���زوار 
إمكاني���ة التع���رف عل���ى الثقاف���ة واألصال���ة 
اإلماراتي���ة واالس���تمتاع بها لفت���رة أطول”. 
وأض���اف مط���ر: “يعتب���ر ’ مهرج���ان عواف���ي 
التراث���ي‘ حدثًا ب���ارزًا على أجندة الس���ياحة 
في اإلم���ارة، إذ يجت���ذب زوارًا من مختلف 
أنح���اء دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة 
ودول مجلس التع���اون الخليجي لالحتفاء 
بثقافة رأس الخيمة وتراثها الغني. ونتطلع 
قدم���ًا الس���تقبال ال���زوار الراغبي���ن بخوض 
التجارب الثقافي���ة الجديدة والتمتع بأرقى 

معايير اإلقامة والضيافة العربية األصيلة.

تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات 
واالقام����ة الرئيس الفخ����ري لجمعية البحرين للفنون التش����كيلية 
الش����يخ راشد بن خليفة آل خليفة تقيم جمعية البحرين للفنون 
التش����كيلية المعرض الثالث����ي للفنانين علي مبارك وعبدالش����هيد 
للفن����ون  البحري����ن  ف����ي مق����ر جمعي����ة  خم����دن وعل����ي خمي����س، 
التش����كيلية عل����ى ش����ارع البديع وذلك عند الس����اعة الس����ابعة من 
مساء يوم غد االحد 9 ديسمبر وسوف يستمر المعرض مفتوحا 
لغاية 27 ديسمبر من الساعة 9 الى 1 ظهرا ومن 4 الى 8 مساء.

معرض ثالثي بالبحرين التشكيلية
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1793
حكومة الثورة الفرنسية يفتح أبواب قصر اللوفر كمتحف للعموم.

1889
مونتانا تصبح الوالية رقم 41 من الواليات األميركية المتحدة.

 1942
حكومة فيشي الفرنسية تقرر قطع العالقات الدبلوماسية مع الواليات المتحدة.

1981
جامعة األرجنتين تمنح شهادة دكتوراه فخرية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

 2004
أكثر من عشرة آالف جندي يحاصرون مدينة الفلوجة العراقية.

22

محرر مسافات

يق��ام بجمعية البحرين للفن المعاصر معرض فني للفنانة تمارا 
صالح البا ج هجي وذلك في تمام الس��اعة الس��ادية والنصف 
من مس��اء اليوم الس��بت 8 نوفمبر والمع��رض كما وصفته 
الفنان��ة عبارة عن سلس��لة اعم��ال وترجم��ة بصرية لخطوط 
زمنية مختلفة الشخاص من خالل مجموعة صور فوتوغرافية 

ملتقطة ألسطح مختلفة. يعتمد العمل على بناء مفتاح بصري 
مكون من اس��طح مختلفة امثل خط زمني لكل من ال� 25 ش��خصا 
في هذا المعرض حيث يعبر كل سطح عن حالة انسانية للعاطفة.

أعربت المطربة الش��عبية المصرية أمينة عن س��عادتها باختيار 
الجمه��ور له��ا “أفض��ل مطربة ش��عبية” للع��ام 2018 ضمن 
االستفتاء الس��نوي الذي تقيمه مؤسس��ة “وشوشة” الفنية 
كل عام، وستوزع الجوائز بقاعة المنارة في التجمع الخامس.

وتحّدث��ت أمين��ة ع��ن س��عادتها الختيارها ضم��ن كوكبة من 
النجوم من خالل الجمهور ك “أفضل مطربة ش��عبية”، وقالت 

ف��ي بيان: “س��عدت عندما تواصل معي القائمون على االس��تفتاء، 
وأخبروني بالجائزة”.

اختي��ر الفنان المص��ري محمد صبحي، لرئاس��ة لجنة الدراما 
بالمجلس األعل��ى لإلعالم، وهو رح��ب بالمنصب، وقال إن 
اللجن��ة لن تكون مهمتها فرض الوصاية أو المنع أو وضع 
المحاذي��ر عل��ى األعمال الفني��ة، بل هدفها إزال��ة العوائق 
ووض��ع سياس��ات حقيقي��ة وتص��ور واضح يك��ون الفنان 

والمب��دع مس��ؤوَلين عنه��ا. وأض��اف صبحي، ف��ي مداخلة 
هاتفية مع برنامج “كل يوم” عبر فضائية “ONE”، أنه تحدث مع 

رئيس المجلس األعلى لإلعالم مكرم محمد أحمد.

صبحي رئيساأفضل مطربة شعبيةمعرض لتمارا صالح



ه������دى ح���س���ي���ن وح�����زم�����ة م�����ن األع����م����ال

انتهت النجمة هند صبري منذ يومين من تصوير آخر مشاهدها  «
في فيلمها التونسي الجديد، الذي يحمل اسما مؤقتا هو “نورا 

تحلم”، تأليف وإخراج هند بوجمعة، وإنتاج شركة بروباجندا - عماد 
مرزوق. ويشارك النجمة هند صبري بطولة العمل نخبة من النجوم 
التونسيين هم لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وإيمان الشريف.

تبدي الفنانة هدى حس���ين خالل الفترة المقبلة نش���اطًا واضحًا في الدراما التلفزيونية 
ونظيرته���ا اإلذاعية، كما تلتقي جمهورها مس���رحيا مطلع العام الجديد. وتش���هد األيام 
األخيرة من العام الحالي نشاطا فنيا كبيرا للنجمة هدى حسين، بين المسرح والدراما 
التلفزيونية واإلذاعية، فعلى مس���توى المس���رح تلتقي هدى الفنانة أسمهان توفيق في 
“نيوت���ن”، بينما تواصل تصوير مسلس���ل “غصون في الوحل”، فضال عن مش���اركتها في 

الدراما اإلذاعية “بنقول لكم سالفة”.

الدرام���ا  بي���ن  التن���وع  ش���عار  ترف���ع  ه���دى 
اختياراته���ا  ف���ي  الس���يما  والمس���رح، 
للشخصيات التي تقدمها، وأيضا من ناحية 

األسماء التي تتعاون معها.
وفي هذا الصدد، أعربت هدى عن سعادتها 
للنش���اط الذي تش���هده إذاعة الكويت تحت 
قي���ادة الوكي���ل المس���اعد لقط���اع اإلذاع���ة 
الش���يخ فهد المبارك، مثّمنة مش���اركتها في 
مسلسل “بنقول لكم سالفة”، الذي يبّث عبر 
األثير خ���ال الش���هر الجاري، ويش���ارك في 
بطولت���ه نخب���ة من الفنانين، منه���م إبراهيم 
الصال، وجاسم النبهان، وإبراهيم الحربي، 
وزهرة الخرجي، بينما كتبت أحداثه أحام 

الصراف وأخرجه عبدالمحسن العمر.
حس���ين  تواص���ل  المس���رح،  صعي���د  عل���ى 
بروفات مس���رحية “نيوت���ن”، المقرر عرضها 

مطل���ع الع���ام الجدي���د، وتش���اركها بطولته���ا 
الفنانة أسمهان توفيق في عودتها للمسرح 

بعد غياب استمر سنوات.
المس���رحية م���ن تألي���ف جاس���م الجاهم���ة 
وإخراج عبدالمحسن العمر، إنتاج مؤسسة 
“س���تيج غروب” لإلنتاج الفني والمسرحي، 
وم���ن المق���رر ع���رض العم���ل عل���ى مس���رح 
جمعي���ة ش���رق، ويش���ارك هدى ف���ي بطولة 
المسرحية أس���مهان توفيق، وس���عيد الما، 

وعبدالمحسن العمر، وعبدهللا الحمادي.
ودرامي���ا تواص���ل ه���دى تصوي���ر مسلس���ل 
“غص���ون في الوح���ل”، الذي يوّث���ق تعاونها 
م���ع المخ���رج محم���د دح���ام الش���مري، ومن 
تألي���ف من���ى النوفل���ي، وس���يعرض خ���ارج 

السباق الرمضاني.
وف���ي ه���ذا الصدد قال���ت عن ش���خصيتها في 

العم���ل: “ش���جون ام���رأة صعب���ة ج���دا، قبيحة 
م���ن الداخ���ل والخارج، لها طريق���ة معّينة في 
المشي واإليماءات وحتى الجلوس، مستفزة، 

ولها ماض أوصلها إلى هذه المرحلة”.
وش���ددت عل���ى أن الجمه���ور ق���د يكرهها عند 
مش���اهدة المسلس���ل، بينما تعتب���ر أن ذلك في 
ح���د ذاته يعد نجاحا، ألن���ه يؤكد قدرتها على 
التعام���ل مع الش���خصية، وأن الدور قد وصل 

إلى المشاهدين.
وت���دور أحداث مسلس���ل “غصون في الوحل” 

اس���مها  ام���رأة  ح���ول  اجتماع���ي،  إط���ار  ف���ي 
المواق���ف  م���ن  للعدي���د  تتع���رض  غص���ون، 
الحياتي���ة، الت���ي تؤث���ر عليها وعل���ى عاقاتها 
بالمحيطي���ن حوله���ا، م���ع التط���رق إل���ى بعض 
القضاي���ا اآلني���ة الت���ي ته���م الن���اس، بأس���لوب 

درامي شيق ومثير.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب  «
هدى، نخبة من الفنانين منهم محمد 

الرشيد، وعبدالله الطراروة، وريم 
ارحمة.
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أسامة الماجد

حقق فيلم “ زراب” للمخرج الفنان جان البلوش���ي المركز األول في مس���ابقة نادي البحرين للس���ينما الثانية والتي اختتمت فعالياتها 
قب���ل أي���ام، فيم���ا حقق فيل���م “ روزنامة” للمخرج احمد اكب���ر الثاني، وذهبت جائ���زة المركز الثالث لفيلم ”آخر مكالم���ة” للمخرج محمد 
الدوس���ري، والش���هادات التقديرية كانت من نصيب. افضل تمثيل، فيلم عربة للمخرج حس���ين العويناتي، الجرأة في الطرح.. فيلم 
353 للمخرج عبدهللا محسن، افضل تصوير وثائقي.. فيلم فاتنة الحي الشرقي، للمخرج زكريا عمران. هذا وقد شارك في المسابقة 

25 فيلما من داخل المسابقة وعروض خاصة من دول شقيقة كمصر والسعودية والكويت، واألفالم المشاركة.

فيل���م “رزنامة” للمخ���رج احمد احمد ومدته 
ث���اث دقائق. فيل���م” 353” للمخرج عبدهللا 
محسن ودته 13 دقيقة. فيلم “ثاثة شهور” 
للمخ���رج مكي احم���د ودته 3 دقائ���ق. فيلم 
“العرب���ة” للمخ���رج حس���ن العويناتي ومدته 
10 دقائ���ق. فيل���م “التنم���ر نق���ص” للمخ���رج 
حس���ن عبدالغف���ار ومدت���ه دقيقتي���ن. فيل���م 
“ص���ورة وب���رواز“ للمخرج محمد الس���عدون 
ومدت���ه 7 دقائ���ق ع���رض خاص م���ن مصر. 
فيل���م “فتاة داع���ش” للمخرج عبدالمحس���ن 
المطي���ري... ع���رض خ���اص من الس���عودية. 
فيل���م “وزر” للمخ���رج ل���ؤي التت���ان ومدته 3 
دقائق. فيل���م “أموال اليتي���م” للمخرج على 
معراج ومدته 8 دقائق. فيلم “ خطبة العمر” 
للمخ���رج محمد الدوس���ري ومدته 6 دقائق. 
فيلم “حل���م“ للمخرجه غدي���ر محمد ومدته 
8 دقائ���ق، فيل���م “ حات���م صدي���ق جاس���م “ 
للمخ���رج احمد اي���راج ومدت���ه 23 دقيقة... 
ع���رض خ���اص م���ن الكوي���ت. فيلم “لس���ان” 
للمخ���رج محمد الس���لمان ومدته 20 دقيقة. 
عرض خ���اص من الس���عودية. فيل���م “وهم” 
للمخ���رج محم���د جاس���م ومدت���ه 3 دقائ���ق. 
فيلم “خطوة“ للمخرج صادق الغدير ومدته 
5 دقائق. فيلم “ س���كر والد” للمخرج محمد 
السعدون ومدته 6 دقائق وهو عرض خاص 
م���ن مص���ر. فيل���م “س���هام نعام���ة” للمخ���رج 
عل���ي مره���ون ومدت���ه دقيقتي���ن. فيلم اخر 
مكالم���ة للمخرج محمد الدوس���ري ومدته 3 
دقائق. فيلم “س���عادة با ح���دود“ للمخرجة 
س���ناء هللا البلوش���ي ومدت���ه 3 دقائق. فيلم 
المقل���ة  يعق���وب احم���د  للمخ���رج  الحل���م”   “
ومدت���ه 7 دقائق.فيلم “زراب” للمخرج جان 
البلوشي ومدته 58 دقيقة. فيلم “انسحاب” 
للمخرج يوس���ف فريدون” ومدته 6 دقائق. 
فيلم “ فاتنة الحي الش���رقي” للمخرج زكريا 
عمران” وفيلم “فاقد الوعي” للمخرج محمد 
العلي���وات” ومدت���ه 4 دقائق. وفيل���م “اتور” 
للمخرج حس���ين المطلق ومدت���ه 20 دقيقة 

وهو عرض خاص من السعودية.

ف�يل�م “زراب” ي�حق�ق ال�مرك�ز األول
خ�����ت�����ام م����س����اب����ق����ة ن����������ادي ال����ب����ح����ري����ن ل��ل��س��ي��ن��م��ا
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الهزاني فاز عن بحث تأثير األنماط الجينية على مرضى الصرع
عالم سعودي يحصد إحدى جوائز البحث العلمي البحريني

حص���د رئي���س الجمعية الس���عودية للس���كتة الدماغية العالم الس���عودي عادل 
الهزان���ي عل���ى جائزة متقدمة م���ن جوائز يوم البحث العلم���ي البحريني 2018 
التي تم تنظيمها الخميس الماضي تحت رعاية وزير الديوان الملكي الش���يخ 
خال���د بن أحم���د آل خليف���ة وبحضور رئي���س المجلس األعلى للصحة الش���يخ 
الدكت���ور محم���د بن عب���دهللا آل خليفة وعدد م���ن كبار المس���ؤولين في وزارة 

الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي والجامعة األيرلندية للجراحين.

وأشار الهزاني لـ “البالد” إلى الدراسة 
التي نال عليها جائزة البحث العلمي 
هـــي حـــول تأثيـــر األنمـــاط الجينية 
المختلفة لجين MDR وتأثيرها على 
خصائـــص وحركة عقار الفينيتيوين 
واالســـتجابة له عنـــد مرضى الصرع 
بالمملكة العربية السعودية، موضحا 
أن الدرســـة اســـتمرت علـــى مدى ما 
يقارب العام وعينة شـــملت نحو 90 
مريضا من مختلف األعمار، وقسمت 
للعـــالج  مســـتجيبين  مرضـــى  إلـــى 

وآخرين غير مستجيبين للعالج.
وذكر الهزاني أن النتائج أشارت إلى 
أنه بالفعل تتعدد األشـــكال الوراثية 
في موقع C343ST للجين قد يحدد 
التغيرات الدوائية واالستجابة لعقار 
الفينيتيوين، مبينا أنه سيســـتمر في 
دراســـته في األيـــام المقبلة للوصول 

إلى مزيد من النتائج العلمية.
يذكر أن العالم السعودي البروفسور 
فـــي  مشـــارك  أســـتاذ  هـــو  الهزانـــي 
واألعصـــاب  المـــخ  طـــب  تخصـــص 

والســـكتة الدماغيـــة، وحاصـــل على 
زمالـــة الكلية الملكيـــة الكندية لطب 
األكاديميـــة  وزمالـــة  األعصـــاب، 
األميركيـــة لطـــب األعصـــاب، وزمالة 
جامعة هارفـــارد لألشـــعة التداخلية 
العلمـــاء  مـــن  ويعـــد  والقســـطرة، 

واألطباء العـــرب القالئل المعروفين 
هـــذا  فـــي  العالـــم  مســـتوى  علـــى 
الدراســـة  هـــذه  وتعـــد  التخصـــص. 
األولى من نوعها لطبيب عربي على 
المســـتوى الســـعودي ودول الخليـــج 

والعالم.

أطلقـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية، أمـــس الجمعة، 
بنجـــاح، القمريـــن االصطناعييـــن “ســـعودي ســـات 5أ” 
و”ســـعودي ســـات 5ب” على متن صـــاروخ صيني من 

قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.
وســـتتم االســـتفادة مـــن هذيـــن القمريـــن فـــي تزويد 
الجهـــات الحكوميـــة بالصـــور الفضائيـــة عاليـــة الدقة 
التـــي تضاهـــي مثيالتها في الـــدول المتقدمـــة، وذلك 

الستخدامها في شتى مجاالت التنمية الوطنية.

وســـتجري إدارة وتشـــغيل هذيـــن القمرين من محطة 
تحكـــم متطورة تقع في مقر مدينـــة الملك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية بالرياض.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء الســـعودية عـــن األميـــر تركـــي 
بن ســـعود بن محمـــد، رئيس مدينة الملـــك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية، قوله إن هذا اإلنجاز “جاء الستكمال 
العديـــد من اإلنجازات التي تـــم تحقيقها في مجاالت 

الفضاء والطيران انسجاما مع رؤية المملكة 2030”.

السعودية تطلق قمرين اصطناعيين

أطفال يلعبون بإطارات العجل في مدينة دكا، 
بنغالدش

أث���ار نش���ر عدد م���ن رواد مواق���ع التواصل االجتماعي صور لس���ائحين 
أجنبيي���ن يمارس���ان أفعاالاً منافية لآلداب فوق س���طح أح���د أهرامات 
الجيزة، موجة جدل في مصر، في وقت لم تتأخر الهيئة الرسمية في 

التعقيب على الواقعة.

ونشـــر مصـــور دنماركـــي يدعى أندرياس هيفيـــد” لقطات فيديـــو برفقة من تبدو 
أنها صديقته يتســـلقان الهرم األكبر “خوفـــو” بمنطقة الجيزة، للوصول إلى قمته، 
وتصوير مشاهد وصورا جنسية، مما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل 

االجتماعي، حسب ما نقلت صحيفة “الشروق” القاهرية، الخميس.
فـــي المقابـــل أكـــد مديـــر منطقـــة األهرامات، أشـــرف محيـــي، أن الصـــور ومقطع 
الفيديو المنشـــور للمصور الدنماركي، ليســـت حقيقية، ومـــن المؤكد أن تكون قد 

صممت بطريقة تقنية “فوتوشوب”.
وأضـــاف محيي، فـــي تصريحات نقلتها “الشـــروق” أن منطقـــة األهرامات مؤمنة 

بشكل جيد جًدا وال يمكن السماح بحدوث أي مخالفات صغيرة في المنطقة.

“فيديو إباحي” أعلى الهرم 
يثير الغضب

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

النفايات الخطرة

تفاعـــل متابعـــة إنســـتغرام “البـــالد” 
مع تصريـــح النائب محمد بوحمود، 
الذي حذر فيه من تضاعف مخزون 
البحريـــن  فـــي  الخطـــرة  النفايـــات 
بســـبب االزديـــاد المطـــرد لألنشـــطة 
الصناعيـــة والطبيـــة المنتجـــة لهـــذا 
واقتـــرح @ النفايـــات.  مـــن  النـــوع 
muharraqi1 إنشـــاء مصانع إلعادة 
التدويـــر؛ لتعـــود المنفعـــة على البلد 
العمـــل  فـــرص  توفيـــر  حيـــث  مـــن 

وكذلك التصدير للخارج.

أشـــارت دراســـة نشـــرت فـــي دوريـــة 
)النســـيت بالنيتيري هيلث( إن تلوث 
الهواء في الهند تسبب في وفاة 1.24 
مليون شخص في عام 2017، وهو ما 
يشـــكل 12.5 % من مجموع الوفيات 
وقالـــت  العـــام.  ذلـــك  فـــي  المســـجلة 
أكاديميـــون  أجراهـــا  التـــي  الدراســـة 
وعلماء مـــن معاهد مختلفة في الهند 
ودول أخـــرى إن أكثـــر مـــن 51 % من 
هـــذه الوفيـــات كانت ألشـــخاص تقل 
أعمارهـــم عن 70 عامـــا. وجاء تمويل 
الدراســـة من مؤسســـة بيـــل وميليندا 
جيتس والحكومة الهندية والمجلس 

الهندي لألبحاث الطبية.

 ومن بين العدد اإلجمالي توفي  «
نحو 670 ألفا جراء تلوث الهواء 

عموما، فيما توفي 480 ألفا 
بسبب تلوث الهواء في المنازل 

نتيجة استخدام وقود الطهي 
الصلب.

في ظل مساعيها لتشجيع المواطنين 
علـــى اإلنجـــاب وســـط تراجـــع مقلـــق 
للمواليد الجـــدد، تعتزم حكومة كوريا 
الجنوبيـــة منح مكافأة مالية “مجزية” 
لـــكل امرأة تلد طفال. وبحســـب موقع 
“شـــوزن إلبـــو”، فقـــد وافـــق برلمانيـــو 
تخصيـــص  علـــى  الجنوبيـــة  كوريـــا 
لـــكل  دوالر   2200 قدرهـــا  مكافـــأة 
امـــرأة تنجـــب. واتفق كل مـــن الحزب 
الديمقراطـــي الحاكم وحـــزب الحرية 
المعـــارض، علـــى إدخـــال المكافأة إلى 

موازنة العام المقبل.
ومن المرتقب أن يدخل قرار المكافأة 
حيـــز التنفيـــذ فـــي كوريـــا الجنوبيـــة 
ابتـــداء مـــن أكتوبـــر 2019، لكـــن هـــذا 

اإلجراء لم يسلم من االنتقادات.

وبما أن هذا البلد اآلسيوي يسجل  «
300 ألف والدة في العام، فإن 

الكلفة اإلجمالية لهذا القرار 
ستناهز 666 مليون دوالر.

تلوث الهواء 
قتل 1.24 مليون 

هندي

مكافأة “مجزية” 
لكل امرأة تنجب 

طفال

تودي الحوادث المرورية بعدد متزايد من األشخاص في العالم، وفق 
ما حذرت منظمة الصحة العالمية، مع 1.35 مليون قتيل سنويا، معربة 

عن قلقها من غياب إجراءات السالمة في الدول الفقيرة. وفي تقرير 
عالمي حول السالمة المرورية، أشارت المنظمة إلى أن حوادث السير 

باتت السبب الرئيس لوفيات األطفال والشباب بين سن الـ 5 و29. وفي 
السنوات األخيرة، تواصل ارتفاع العدد اإلجمالي لضحايا الحوادث 

المرورية في العالم ليصل إلى 1.35 مليون قتيل احتسبوا في تقرير 
العام 2018، فيما كان عددهم 1.2 مليون قتيل في تقرير لمنظمة الصحة 

صدر العام 2009. وتودي حوادث السير بقتيل كل 24 ثانية في العالم. 
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اسم المحرر من المنامة

“البالد” خالل حديثها مع العالم السعودي 
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