
بع���ث رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة برقي���ة 
العربي���ة  المملك���ة  عاه���ل  أخي���ه  إل���ى  تهنئ���ة 
الس���عودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة 
الذك���رى الرابع���ة لتولي جاللت���ه مقاليد الحكم 
في المملكة الشقيقة. وقال سموه في البرقية 

“نغتنم هذه المناسبة لتأكيد اعتزازنا بقيادتكم 
ب���كل  واالزده���ار  التق���دم  لمس���يرة  الحكيم���ة، 
العزيمة واالقتدار، مهنئين الش���عب الس���عودي 
الش���قيق بدورك���م الرائد في نهضة واس���تقرار 
بلدن���ا العزي���ز مهبط الوحي وأرض الرس���االت، 
وإن���ه لموض���ع الفخ���ر م���ا تحق���ق عل���ى يديكم 
م���ن إنجازات على صعي���د تأكيد وحدة الصف 
العربي، وتوثيق عرى التضامن اإلس���المي في 
ظ���ل ما تواجه���ه المنطق���ة والعالم بأس���ره من 

أخط���ار جس���يمة وتحديات، فضال ع���ن تعزيز 
مج���االت التعاون المش���ترك بي���ن دول مجلس 
التع���اون ل���دول الخلي���ج العربي���ة والدفاع عن 

القضايا اإلسالمية والعربية المشروعة”.
البحري���ن  مملك���ة  اعت���زاز  س���موه  أك���د  كم���ا 
بالعالق���ات األخوية الوطيدة الت���ي تربط بين 
بلدين���ا الش���قيقين، وبالدع���م المتواص���ل الذي 
تلق���اه البحرين من ش���قيقتها المملك���ة العربية 

السعودية.

العاهل يترأس وفد البحرين لقمة الرياض
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خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

المنامة - بنا

أعل���ن الدي���وان الملك���ي أن عاه���ل الب���الد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة سيغادر 
أرض الوط���ن الي���وم األح���د متوجها إل���ى المملكة 
العربي���ة الس���عودية الش���قيقة؛ ليت���رأس جاللت���ه 

وف���د مملكة البحرين إلى أعمال الدورة التاس���عة 
التع���اون  للمجل���س األعل���ى لمجل���س  والثالثي���ن 
ل���دول الخليج العربي���ة التي تس���تضيفها المملكة 

الشقيقة.

مباشرة 63 قضية فساد وإحالة 53 للنيابة

سمو ولي العهد: الشباب البحريني يتمتع بالتفاؤل

المنامة - وزارة الداخلية

أك���د وزي���ر الداخلي���ة الفريق الركن الش���يخ راش���د بن 
عبدهللا آل خليفة أن اإلدارة العامة لمكافحة الفس���اد 
واألم���ن االقتص���ادي واإللكتروني باش���رت ف���ي العام 
2018 نح���و 63 قضي���ة ف���ي مج���ال مكافحة الفس���اد، 
وأحال���ت منه���ا 53 قضية للنيابة العام���ة، كما واصلت 
دوره���ا التوع���وي م���ن خ���الل سلس���لة م���ن الحم���الت 

الرامي���ة إل���ى تعزي���ز النزاه���ة ونش���ر ثقاف���ة محارب���ة 
الفساد من خالل األنشطة والفعاليات التي تستهدف 
العديد من فئات المجتمع. ووجه وزير الداخلية كلمة 
بمناس���بة الي���وم العالم���ي لمكافحة الفس���اد ق���ال فيها 
إن المش���روع اإلصالح���ي الش���امل لجالل���ة الملك يعد 
أح���د أبرز الركائ���ز التي تنطل���ق منها مملك���ة البحرين 
ف���ي جهوده���ا الرامية إل���ى تعزيز الش���فافية والنزاهة 

ومكافحة الفساد.

قال ول���ي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة إن روح التفاؤل 
واإلنج���از التي يمت���ع بها الش���باب البحريني هي 
انع���كاس وترجمة حقيقية لما يوليه عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

من رعاية واهتمام بقطاع الشباب والرياضة.
وكان س���موه قد رع���ى أمس حفل خت���ام بطولة 
الشرق األوس���ط للرجل الحديدي بحضور ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجن���ة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.

الشيخ راشد بن عبدالله

سمو ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 70.3

دور رائد لخادم الحرمين في االستقرار
س��مو رئيس الوزراء: نعت��ز بدعم الس��عودية المتواصل للبحرين

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

اشتعال اإلثارة بدوري زينفواتير شراء الذهب إلزامية

أكد الوكيل المساعد للتجارة  «
المحلية بوزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة حميد رحمة، إلزامية إصدار 
فواتير شراء الذهب والمجوهرات 

من محالت الذهب، محذرا من فرض 
عقوبات على عدم االلتزام بمنح 

أرصدة للمستهلكين.

اشتعلت حدة المنافسة  «
على التأهل إلى الدور 
السداسي بدوري زين 

الدرجة األولى لكرة 
السلة، وذلك بعد 

مرور 7 جوالت من 
عمر الدور التمهيدي.
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معرض خريي احتفايل
يف 9 و10 ديسمرب

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

خمفضة. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على الرقم 
17535344

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

Û  تحتض���ن المملك���ة العربية الس���عودية الش���قيقة الي���وم أعمال ال���دورة التاس���عة والثالثين
للمجل���س األعل���ى لمجل���س التع���اون ل���دول الخلي���ج العربي���ة، ف���ي قم���ة تكتس���ب أهمي���ة 
اس���تثنائية، حي���ث تنعق���د في توقيت دقيق ت���زداد فيه المخاطر وتتفاق���م فيه التحديات 
أمام الدول الخليجية والعربية، بينما تقود المملكة العربية السعودية بكل إيمان وشجاعة 
وحكم���ة جهود التصدي لهذه المخاطر؛ دفاًعا عن مصالحنا ومقدرات دولنا. وانعقاد القمة 
بالس���عودية يفتح أبواب األمل في التوصل لنتائج نوعية تصب في تقوية أركان ودعائم 

المنظومة الخليجية.
Û  م���ن الواض���ح للجمي���ع اآلن أن مجلس التعاون أكبر من أي خ���الف، وأن أزمة قطر لم تؤثر

عل���ى ق���وة المجل���س ولن تؤث���ر على الخط���وات التي يتخذه���ا ألجل رخ���اء وازدهار دوله 
وشعوبه، ولن تعرقل مشواره نحو التكامل، بدليل عمل ونشاط اللجان المختلفة للمجلس 

واالجتماعات اإلدارية والفنية المستمرة على مدار العام.
Û  ض فأزم���ة قط���ر لم تكن األول���ى ولن تكون األخيرة الت���ي تواجه مجلس التع���اون، بل تعرَّ

المجل���س عل���ى امتداد تاريخه للكثير من المش���كالت واألزمات، لكنه تمك���ن من معالجتها 
وتجاوزه���ا. وتأتي القم���ة الخليجية لتؤكد وعي وإدراك قادتنا ألهمية التمس���ك بمنظومة 
مجل���س التع���اون صماَم أمان في مواجه���ة التحديات اآلنية واآلتية كاف���ة، وكيانا عصريا 

يتوافق مع لغة عالم اليوم في التكتل االقتصادي والتحالف العسكري والدفاعي.
Û  التئام القمة الخليجية يثبت أن هذا المجلس وجد ليس فقط ليبقى، وإنما ليتطور استناًدا

إل���ى م���ا بين دوله من روابط قوية وممتدة تاريخي���ا، ودينيا، وثقافيا، واجتماعيا، وبفضل 
حكم���ة قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المنظومة المباركة التي أصبحت ركيزة 

األمن واالستقرار على المستويين اإلقليمي والدولي.

قمة الرياض.. التحدث بلغة العالم

مؤنس المردي 

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن  «
سلمان آل خليفة أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

كان وسيظل وثيقًة مهمة ومرجًعا رئيسا تستند عليه كل 
المبادرات األممية الهادفة إلى صون حقوق اإلنسان بما يوفر 
المناخ المالئم لعالم أكثر استقرارا وتعلو فيه قيم المساواة 
والكرامة لبني البشر في كل مكان. وجدد سموه التأكيد، في 

رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق 
اإلنسان الذي يصادف غدا )االثنين( ويقام هذا العام تحت شعار 

“اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.. سبعون عاما”، على حق 
اإلنسان في األمن والعيش بسالم في مناخ من االستقرار، 

داعيا سموه المجتمع الدولي إلى تبني رؤية جماعية؛ إلنهاء كل 
أشكال التعصب والعنف واإلرهاب.

دعوة لرؤية جماعية إلنهاء التعصب واإلرهاب

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى أخيه عاهل  «
المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل سعود؛ بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة 
الشقيقة، مشيدا جاللته بعمق العالقات األخوية التاريخية بين البلدين في شتى المجاالت.

جاللته يهنئ خادم الحرمين
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العاه��ل يرع��ى الحف��ل األربع��اء بالتزام��ن م��ع األعي��اد الوطني��ة

إعالن المكرمين في حفل العمال المجدين

أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، القائمة النهائية ألسماء المكرمين في الحفل الـ “34” لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة 
في القطاع األهلي، الذي يقام تحت الرعاية السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنظمه وزارة العمل والتنمية االجتماعية، يوم 
12 ديسمبر الجاري، في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بالزا. وأنهت وزارة العمل والتنمية االجتماعية االستعدادات والتجهيزات النهائية إلقامة حفل هذا 

العام، والذي يقام بالتزامن مع احتفاالت مملكة البحرين بمناسبة تولي صاحب الجاللة الملك مقاليد الحكم، والعيد الوطني المجيد.

وفي تصريح بهذه المناس���بة، قدم حميدان 
والمنش���آت  العاملي���ن  إل���ى جمي���ع  التهنئ���ة 
القطاع���ات  مختل���ف  ف���ي  والش���ركات 
اإلنتاجية واالقتصادية الذين تم اختيارهم 
للتكري���م في حف���ل ه���ذا العام، مش���يًرا إلى 
أن الرعاي���ة الملكي���ة الس���امية للحفل تعبير 
ص���ادق يعكس االهتمام الكبي���ر الذي يوليه 
عاه���ل الب���اد ألبنائ���ه العم���ال الذي���ن عملوا 
ب���كل ج���د وتميز وتفان ف���ي مختلف مواقع 
اإلنتاج ف���ي القطاع الخ���اص لمواصلة بناء 
مس���يرة التنمي���ة والنهض���ة الحضارية التي 

تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر.
وتض���م قائمة المكرمين األف���راد المتفوقين 
والمنش���آت المتميزة في مختلف القطاعات 
االقتصادي���ة واإلنتاجي���ة: ال���رواد البارزون 
المتمي���زة  المنش���آت  أف���راد،   )4( وعدده���م 
اإلداري���ون   ،)1( الصغي���رة  المش���اريع   ،)4(
المتميزون )11(، الشخصيات الداعمة لذوي 
اإلعاق���ة )2(، ذوو اإلعاق���ة )5(، إل���ى جان���ب 
العاملي���ن ف���ي االقتص���اد غي���ر المنظ���م )4(، 
قط���اع النفط والغ���از )7(، قط���اع الصناعات 
التحويلي���ة )14(، قط���اع النق���ل والتخزي���ن 
والم���ال  البن���وك  قط���اع   ،)8( والمواص���ات 
والتأمي���ن )8(، قطاع المقاوالت )10(، قطاع 
التج���ارة )20(، قطاع الفنادق والمطاعم )5(، 
قطاع األنش���طة االجتماعية واألخرى )14(، 
إضاف���ة إلى العاملين ف���ي المهن التي بدأت 
العمال���ة الوطنية اإلقب���ال عليها والتميز في 

مزاولتها )5(.
 وفيما يلي قائمة بأسماء المكرمين:

الرّواد الب���ارزون: محمد عبدالق���ادر العلوي، 
جمي���ل يوس���ف أحمد الغن���اه، عادل حس���ن 

العالي، والمرحوم حسين يتيم. 

المنشآت المتميزة

في مجال البحرنة: دلمون للدواجن، ومركز 
يونيكورن للتكنلوجيا.

ف���ي مج���ال تش���غيل ذوي اإلعاق���ة: ش���ركة 
دار أخب���ار الخلي���ج، وماج���د الفطي���م هايبر 

ماركتس.
العمال���ة  وتأهي���ل  التدري���ب  مج���ال  ف���ي 
الوطنية: مصرف الس���ام البحرين، وشركة 

انفيتا للمقاوالت.
ف���ي مجال الس���امة المهنية وس���امة بيئة 
العمل: شركة الكوهجي للمقاوالت، وشركة 

أيه بي إم تيرمينالز.

المشاريع الصغيرة

مصن���ع الس���لوى للحوم لصاحب���ه عبداألمير 
علي سلمان. 

عب���دهللا  المتمي���زون: عبداالل���ه  اإلداري���ون 
عب���د الرحي���م فخ���رو، خال���د يوس���ف صباح 

آل ب���ن عل���ي، عبدالعزيز رضي حس���ن أحمد 
زاير العجيمي، محمد جعفر يعقوب، محمد 
س���عيد رمض���ان حس���ن، عل���ي ج���واد عل���ي 
المش���عل، بدري���ة مهن���ا عبدهللا المس���لماني، 
أحمد حس���ين العريبي، وسيم وليم يوسف 
أب���و حم���د، عب���دهللا رض���ي عل���ي عبدعل���ي، 

طارق عبدالمجيد أحمد محمد شريف.
الش���خصيات الداعمة ل���ذوي اإلعاقة: زكريا 
إبراهي���م أحم���د الكاظ���م، وش���ريفة عبدهللا 

أحمد المالكي.
المكرم���ون م���ن العم���ال ذوي اإلعاق���ة: علي 
إيم���ان  العال���ي،  محس���ن  إبراهي���م  حس���ين 
عاش���ور عل���ي عاش���ور، ميث���م جمع���ة خلف 
مدن، علي محمد إبراهيم البس���تكي، وقمبر 

يوسف قمبر يوسف.
المكرم���ون من العاملين ف���ي االقتصاد غير 
المنظ���م: الحاج صباح طاهر الغانمي )صانع 
س���الم  والح���اج  البح���ري(،  الصي���د  حظائ���ر 
خميس محسن )بائع تمور(، والحاج عبدهللا 
���ار(، والحاج علي  عل���ي محمد الخردوي )بحَّ

اب(. جمعة ما عبدهللا علي )قصَّ

قطاع النفط والغاز

علي عبدالحس���ن ثامر، إبراهيم عبدالرحيم 
محمد عبدهللا، موسى جعفر حسين مهدي، 
أم���ل عل���ي عوض علي، ع���ادل غلوم حاجي 
محمد، أميرة محمد أمين عبدالقادر حس���ن 

البستكي، علي مسلم حسن الحبيلي.
يوس���ف  التحويلي���ة:  الصناع���ات  قط���اع 

عب���دهللا أحم���د حاج���ي، محمد الح���ر جواد 
البصري، الس���يد أحمد ش���بر حس���ين ماجد، 
س���امي عب���دهللا إبراهي���م الس���عيد، حبي���ب 
عب���دهللا محم���د عل���ي، ناص���ر حس���ن ناص���ر 
حس���ن، خلف عبدهللا محسن محمد، يونس 
من���دي عب���د الحس���ين عل���ي، دالل يوس���ف 
عب���دهللا محمد دخيل، عامر ناصر رضي آل 
طوق، فاطمة الس���يد هاش���م رضي القاف، 
فاطم���ة أحمد فض���ل، عبدهللا حس���ن أحمد 

القيم، حسين علي حسن ياسين.
قطاع النقل والتخزي���ن والمواصات: ناهد 
حبي���ب  المدن���ي،  عبدالواح���د  عبدالجلي���ل 
حس���ين محم���د عبدالرس���ول، خال���د صال���ح 
جاس���م العرادي، س���ناء س���يف محمد أحمد 
الش���ميري، أحمد راشد محمد ش���فيع، نوفة 
عب���دهللا عبدالن���ور العوض���ي، رابي���ة خليفة 
إبراهي���م  عبدالواح���د  هج���رس،  جاس���م 
عب���دهللا، مي محم���د علي بوكم���ال، حميدة 

زيد علي ابراهيم عبد العلي.

قطاع البنوك والمال والتأمين

جناح���ي،  حس���ن  عب���دهللا  محم���د  حس���ن 
عائشة عبدالمحس���ن علي جعفر علي، فواز 
عبدالحميد محمد صالح المرباطي، موسى 
جعف���ر عب���دهللا علي أحمد الرحيم، حس���ين 
علي حس���ن يوس���ف الوادي، ماه���ر عبدهللا 
عبدالرحي���م عب���دهللا محم���د، محم���د عل���ي 
أحم���د مدن عبدهللا، حس���ين عب���دهللا مكي 

السابوري.

قـطاع المقاوالت

 رض���ا أحمد عب���دهللا أحمد بوحمي���د، ثابت 
ج���واد  المطاوع���ة،  دروي���ش  حس���ن  عل���ي 
أحم���د حس���ين غواص، حس���ين علي عباس 
محمد الما، أحمد عبدالعزيز عبدالمحس���ن، 
يوس���ف عل���ي أحم���د الصديق���ي، معصوم���ة 
الس���يد محمد حس���ن عبدهللا، علي يوس���ف 
عبدالحس���ين، س���يد حي���در عباس حس���ين، 

زينب مسعود حسن الجشي.
قطاع التجارة: س���امي عبد الشهيد منصور 
محم���د، أمين���ة إس���ماعيل حس���ن عب���دهللا، 
حبي���ب علي عيس���ى حس���ن أحمد، حس���ين 
أحم���د صال���ح حس���ن عزيز، سوس���ن عباس 
محم���د علي تقي، س���يد جعفر س���عيد ماجد 
علي، سكينة رمضان حاجي الرويش، شاكر 
عبدالحس���ين علي س���ويد، محمد إسماعيل 
فاي���زة  الحلواج���ي،  أحم���د  عبدالحس���ين 
إبراهيم عمر نور، فاضل عباس علي حس���ن 
العلواني، محمود علي عبدهللا أحمد يحيى 
الخب���از، ج���ال إبراهيم علي منص���ور عياد، 
حس���ين ع���ون علي محمد الس���كران، فاضل 
عباس منصور محسن، جال السيد يوسف 
عبدالوهاب محمد، عبدالعزيز علي س���لمان 

عبدهللا، آمال أحمد عيسى الخباز.

قطاع الفنادق والمطاعم

يوسف عبدالرسول محمد إبراهيم، ابتسام 
جاب���ر عل���ي محم���د ناصر الش���ويخ، حس���ن 
مه���دي جعفر فردان محمد، س���كينة حس���ن 
عبدالوه���اب ربي���ع، حس���ن يوس���ف جعف���ر 

محمد مطر.

قطاع األنشطة         

االجتماعية واألخرى

أحم���د  أح���ام  الش���يخ،  س���عيد   مصطف���ى 
عيسى البناء، محمود داود محمود جغبير، 
نج���اة محم���د حس���ين خليفة، فاطم���ة علي 
عيس���ى الش���روقي، مه���دي حس���ن عيس���ى 
الدرازي، آيات علي أحمد ناس، سيد مجيد 
أحم���د  عب���اس  محم���ود  هاش���م،  محف���وظ 
الصالح، أس���امة محمد الماجد، هدى جمال 
منصور، مس���لم حس���ين علي الشيخ، بدرية 
س���لمان علي محمد محفوظ، سوسن هال 

إبراهيم أحمد.
المكرم���ون م���ن العاملي���ن ف���ي المه���ن التي 
بدأت العمالة الوطنية اإلقبال عليها والتميز 
ف���ي مزاولتها: حس���ين عطية علي، حس���ين 
عبد الحسين الصافي، عباس عيسى صالح 
التقي، شاهين بيكم بابو ميان عبدالرحمن، 

أمينة إبراهيم ضيف أحمد.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جاللة الملك

local
@albiladpress.com

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
أخيه  إلى  تهنئة  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن 
الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  عاهل 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود، أعـــرب جــاللــتــه فيها 
بمناسبة  أمنياته  وأطيب  تهانيه  خالص  عن 
ــي خـــــادم الــحــرمــيــن  ــتــول الــــذكــــرى الـــرابـــعـــة ل
ــيــد الـــحـــكـــم فــــي الــمــمــلــكــة  ــفــيــن مــقــال ــشــري ال
الــعــالقــات  الــشــقــيــقــة، مــشــيــدا جــاللــتــه بعمق 
تـــربـــط مملكة  الـــتـــي  ــتــاريــخــيــة  ال األخــــويــــة 
البحرين بالمملكة العربية السعودية في شتى 
قدرته  المولى جلت  المجاالت، سائال جاللته 
أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين 
مسيرة  لمواصلة  والسعادة  الصحة  موفور 
السعودية  العربية  للمملكة  والــتــقــدم  الخير 

الشقيقة في ظل قيادته الحكيمة.

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
خادم الحرمين

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

عل���ى هام���ش اجتم���اع لجنة السياس���ات 
التابع���ة لمنظم���ة الجم���ارك العالمية الذي 
عق���د بمدين���ة مومباي بالهن���د، وفي إطار 
مواصل���ة التعاون والتنس���يق في المجال 
الجمرك���ي بي���ن مملك���ة البحري���ن والهند، 
رئي���س  نائ���ب  الجم���ارك  رئي���س  بح���ث 
والممث���ل  العالمي���ة  الجم���ارك  منظم���ة 
اإلقليمي لمنطقة ش���مال إفريقيا والشرق 
األدنى واألوس���ط الش���يخ أحمد بن حمد 
آل خليف���ة م���ع رئيس المجل���س المركزي 

للضرائب غير المباش���رة والجمارك بالهند 
اس راميش، عددا م���ن األمور الجمركية 
والموضوع���ات ذات االهتمام المش���ترك، 
كما تم مواصلة التش���اور لتوقيع اتفاقية 
مش���تركة بشأن الش���ركات الحاصلة على 

شهادة المشغل االقتصادي المعتمد.
وأك���د رئيس الجمارك العاقات التجارية 
التاريخي���ة الت���ي تجمع مملك���ة البحرين 
بجمهورية الهند والت���ي وثقتها الكتابات 
القديمة في مجال االستيراد والتصدير. ماه���ا  تايلن���د  مملك���ة  مل���ك  تس���لم 

فاجيرالونجك���ورن، أم���س أوراق اعتم���اد 
أحمد الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا 
لمملكة البحرين ل���دى مملكة تايلند.ونقل 
الهاج���ري تحي���ات عاه���ل الب���اد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
ورئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي 
العه���د نائ���ب القائ���د األعلى النائ���ب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب الس���مو 

الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، 
إلى جالة المل���ك ماها فاجيرالونجكورن 
وتمنياتهم لجالته دوام الصحة والعافية، 
ولمملك���ة تايلن���د وش���عبها الصدي���ق دوام 
التق���دم واالزدهار. من جانبه، كلف جالة 
الملك ماه���ا فاجيرالونجك���ورن، الهاجري 
نق���ل تحياته إلى جالة الملك وإلى س���مو 
رئي���س ال���وزراء وإل���ى س���مو ول���ي العهد، 
متمني���ا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم 

واالزدهار.

بحث األمور الجمركية مع الهند

سفيرنا بتايلند يقدم أوراق اعتماده

02

المنامة - وزارة اإلسكان

برعاي���ة كريم���ة من عاهل الب���اد صاحب الجالة 
المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، تس���تضيف 
وزراء  مجل���س  م���ع  بالتع���اون  اإلس���كان  وزارة 
اإلس���كان والتعمي���ر الع���رب بع���د غ���د )الثاث���اء( 
أعمال مؤتمر اإلس���كان العربي الخامس، بحضور 
المدي���ر  ومش���اركة  والتعمي���ر،  اإلس���كان  وزراء 

التنفي���ذي لبرنامج األمم المتحدة للمس���توطنات 
البش���رية ميمون���ة ش���ريف، وع���دد م���ن الجه���ات 
اإلس���كان  بقط���اع  المهتم���ة  والدولي���ة  المحلي���ة 
والتنمي���ة المس���تدامة. ويناق���ش المؤتم���ر ال���ذي 
ينعق���د عل���ى م���دار يومي���ن تح���ت عن���وان “دور 
القطاع العام المس���تقبلي في السكن االجتماعي” 
4 مح���اور رئيس���ة، يأت���ي ف���ي مقدمته���ا مح���ور 
والبرام���ج  اإلس���كانية،  السياس���ات  مراجع���ة 

والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المس���تدامة 
وتطويره���ا، فيم���ا يناق���ش المحور الثان���ي آليات 
تعزي���ز دور القط���اع الخ���اص في توفير مش���اريع 
���كن االجتماعي، ويتطرق المحور الثالث إلى  السَّ
مويل المناسب  تس���هيل حصول المواطن على التَّ
المتاك المسكن، بينما يستعرض المحور األخير 
لل���دول الت���ي قام���ت بتبن���ي  التج���ارب العملي���ة 

مبادرات شراكة مع القطاع الخاص.

برعاية العاهل ويناقش محاور تش��مل الس��كن االجتماعي

البحرين تستضيف “مؤتمر اإلسكان العربي” الثالثاء

أفراح البحرين... 
كل عام وأنتم 

بخير
Û  ف���ي مث���ل ه���ذا اليوم م���ن األس���بوع المقبل س���تحتفل بحرينن���ا الغالي���ة، قيادة

وحكومة وش���عًبا، ببهجة وفخر واعت���زاز، بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس 
مليكن���ا المف���دى صاح���ب الجالة الملك حم���د بن عيس���ى آل خليفة حفظه هللا 
ورعاه، وبعدها بأيام سنوّدع هذا العام بعد أن نجتازه بسام وثبات وبحصيلة 
طيب���ة من النجاحات واإلنجازات على الرغم من الصعوبات الجمة والتحديات 
الش���اهقة الت���ي واجهناها خ���ال العام عل���ى األصعدة السياس���ية واالقتصادية 

واألمنية، وذلك نتيجة للمعطيات والظروف الدولية واإلقليمية المعروفة.
Û  وقب���ل أيام قليل���ة ُتوّجت تل���ك النجاحات واإلنج���ازات بتلبية الش���عب لواجبه

الوطن���ي عندم���ا ش���ارك المواطنون مش���اركة قياس���ية فعالة وبإقب���ال ملحوظ 
وبنسبة عالية الفتة في االنتخابات النيابية والبلدية بلغت 67 %. وبذلك فقد 
اجتاز الش���عب هذا االستحقاق الوطني بنجاح وبعزيمة راسخة ورغبة صادقة 
في المش���اركة اإليجابية في الحياة السياسية وفي صنع القرار وبناء مستقبل 

الوطن.
Û  وفي مؤش���ر واضح على اتجاه تجربتنا الديمقراطية نحو االس���تقرار والنضج

والتج���ذر فق���د تم���ت عملي���ة الترش���يح والتصوي���ت برزانة وحم���اس ودون أي 
انتهاك أو إخال أو إرباك وبكل نزاهة وحرية وشفافية وسهولة ويسر.

Û  وف���ي هذه الجولة من حراكنا الديمقراطي أثبت المترش���حون والناخبون على
حد س���واء أنهم على أرقى مس���تويات المس���ؤولية واالنضب���اط وأعلى درجات 
الوع���ي والح���س الوطني، كما تم في هذه الجول���ة أيًضا تحقيق إنجاز حضاري 
متق���دم ملم���وس لصال���ح المرأة الت���ي تمكنت م���ن تدعيم مكانته���ا ودورها في 
المجتم���ع وتحقيق مكاس���ب عززت م���ن حضورها ووجودها في س���احة العمل 
الوطني عندما نجحت عش���ر منهن في الوصول إلى المقاعد النيابية والبلدية. 
وألن المرأة البحرينية ال تنقصها مقومات الش���خصية القيادية والرئاسية فهي 
لذلك تطمح وتسعى اآلن لتتبوأ مقعد وسدة الرئاسة لمجلس النواب في قفزة 

وسابقة نوعية تحظى بدعم وتقدير الجميع. 
Û  ،وبع���د أن ُأنج���زت عملي���ة االنتخاب���ات وانته���ت مراس���م الع���رس الديمقراطي

وكإجراء دس���توري، تم على الفور، وبساس���ة تامة، تشكيل الحكومة الجديدة 
برئاسة الربان الحكيم صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه. إن هذا التكليف الملكي السامي يعكس مدى حكمة وحنكة 
وكياس���ة عاه���ل الباد المف���دى وعم���ق إدراك جالته لنبض الش���ارع ولتطلعات 
وطموح���ات المواطني���ن، ويعن���ي أيًض���ا أن اإلنس���ان البحرين���ي س���يبقى محور 

العملية التنموية وغايتها.
Û  لق���د جاء تش���كيل الحكوم���ة الجديدة برئيس���ها ونوابه وباقي األعضاء متس���م

بالتكامل والتوافق واالنس���جام ومتميز باالستمرارية ووضوح الرؤية والهدف 
ومحتفظ بالخبرات والتجارب والكفاءات وزاخر بها. 

Û  وبتش���كيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضاء مجلس الشورى وانعقاد الفصل
التش���ريعي الخامس س���تكتمل ركائز وأركان السلطات الدس���تورية، وسننطلق 

جميًعا نحو آفاق العام الميادي الجديد بكل ثقة وعزيمة وتفاؤل.
Û  وستباشر الحكومة الجديدة مسؤولياتها مرتكزة على حزمة وافرة من العزيمة

والتجارب واإلنجازات ومع إدراك تام لحجم وجس���امة التحديات والصعوبات 
التي س���تواجهها ضم���ن الظروف المحلية واإلقليمي���ة والدولية المعقدة ولذلك 
ف���إن برنامج عملها الحافل بالخطط والمش���اريع الطموح���ة يتطلب النجاح في 
تنفيذها تحقيق أقصى درجات التعاون والتنس���يق بين الس���لطتين التشريعية 

والتنفيذية.
Û  ،وس���يأتي عل���ى رأس أولويات ومح���اور البرنام���ج الحكومي، دون أدنى ش���ك

ترسيخ االنضباط األمني وتأكيد االلتزام بالتصدي للعنف واإلرهاب واالهتمام 
بقضاي���ا األم���ن والس���لم والتعاي���ش وحق���وق اإلنس���ان التي تش���كل بح���د ذاتها 

منظومة الركائز األساسية لتحقيق االستقرار والتنمية والتقدم.
Û  إال أن التح���دي األكب���ر الذي س���تواجهه الحكومة سيتجس���د ف���ي مهمة تقليص

العج���ز المال���ي ع���ن طريق ضب���ط المصروفات وزي���ادة اإليرادات أو ما يس���مى 
بالت���وازن المالي الذي يتطلب تحقيقه ضرورة تفهم وتقبل المواطن البحريني 
لإلجراءات التي س���يتم اتخاذها إلى جانب دعم وإس���ناد أش���قائنا في الرياض 

وأبوظبي والكويت. 
Û  وس���ُتضاعف الحكومة جهودها الهادفة إلى تدعيم القاعدة االقتصادية وخلق

مزيد من فرص العمل والسعي لتدشين مشاريع جديدة وإكمال إنجاز مشاريع 
البنية التحتية التي هي اآلن قيد التنفيذ بما في ذلك إكمال مش���روع توس���عة 
وتطوير مطار البحرين الدولي، وشبكة الشوارع والطرق والجسور، والمشاريع 
اإلسكانية ومشاريع الصرف الصحي وزيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة ألومنيوم 
البحري���ن باالنته���اء من تنفيذ خط اإلنتاج الس���ادس والش���روع ف���ي التخطيط 
لبناء الخط السابع بحيث يتم توفير مزيد من األلمنيوم للتصدير وكمادة خام 
لسلس���لة من الصناع���ات التحتية والفرعي���ة، إلى جانب إنجاز مش���روع تطوير 

مصفاة النفط. 
Û  كما ستتطلع الحكومة إلى تكثيف التنسيق مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية

الس���عودية للش���روع في تنفيذ مش���روع جس���ر الملك حمد والذي يتضمن أيًضا 
مشروع السكة الحديدية.

Û  وس���تعزز الحكوم���ة جهوده���ا للمحافظ���ة عل���ى س���امة أداء وتط���ور القط���اع
المصرف���ي ف���ي الباد وترس���يخ دور مجل���س التنمية االقتصادي���ة لتمكينه من 

استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية.
Û  وعل���ى الحكوم���ة الموق���رة أن تس���عى إل���ى زي���ادة حج���م مس���اهمة ومش���اركة

القطاع الخاص بتوفير الظروف المائمة والمش���جعة الستقطاب االستثمارات 
والمؤسس���ات العالمية المتخصصة والمرموقة؛ وذل���ك بهدف مواجهة التحدي 
المتمث���ل ف���ي المحافظ���ة عل���ى اس���تمرار توفي���ر وتطوي���ر مس���توى الخدم���ات 
الصحي���ة والتعليمية وإنجاز مش���روع التأمين الصح���ي للمواطنين والوافدين 
وضم���ان اس���تمرار جودة توفير الكهرب���اء والماء التي ت���م توفيرها بكل كفاءة 
ودون انقط���اع أو إرب���اك، باإلضاف���ة إل���ى تأكيد ع���زم المملكة عل���ى البحث عن 

مصادر بديلة للطاقة.
Û  تل���ك ه���ي بع���ض م���ن المهم���ات والملف���ات الت���ي س���تحتويها حقيب���ة الحكومة

الجديدة التي نتمنى لها كل النجاح والتوفيق والسداد، وكل عام وأنتم بخير.

عبدالنبي الشعلة

وزير اإلسكان
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بع���ث رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل 
خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة إلى أخي���ه عاهل 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بمناس���بة  س���عود،  آل  عبدالعزي���ز  ب���ن 
الذك���رى الرابع���ة لتولي جاللت���ه مقاليد 
الحكم في المملكة الشقيقة هذا نصها:

حضرة خادم الحرمين الشريفين
األخ العزيز الملك س���لمان بن عبدالعزيز 

آل سعود حفظه هللا ورعاه
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  عاه���ل 

الشقيقة

الس���الم عليك���م ورحم���ة هللا وبركات���ه 
وبعد..

فإن���ه ليس���رنا كثيًرا أن نبع���ث إلى مقام 
أخين���ا العزي���ز حض���رة خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز 
آل س���عود، معّبري���ن عن خال���ص تهانينا 
الرابع���ة  الذك���رى  وتبريكاتن���ا بمناس���بة 
لتوليكم حفظكم هللا مقاليد الحكم في 
بلدنا الغالي المملكة العربية السعودية.

المناس���بة  ه���ذه  نغتن���م  أن  ون���ود  كم���ا 
لتأكي���د اعتزازن���ا بقيادتك���م الحكيم���ة، 
لمس���يرة التقدم واالزدهار بكل العزيمة 
واالقت���دار، مهنئين الش���عب الس���عودي 
نهض���ة  ف���ي  الرائ���د  بدورك���م  الش���قيق 
واس���تقرار بلدن���ا العزي���ز مهب���ط الوحي 
وأرض الرس���االت، وإن���ه لموض���ع الفخر 

ما تحقق 
عل���ى يديك���م من إنج���ازات على صعيد 
تأكي���د وحدة الص���ف العرب���ي، وتوثيق 
ع���رى التضام���ن اإلس���المي ف���ي ظل ما 

تواجه���ه المنطق���ة والعال���م بأس���ره م���ن 
أخط���ار جس���يمة وتحدي���ات، فضال عن 
تعزيز مج���االت التعاون المش���ترك بين 
دول مجل���س التع���اون ل���دول الخلي���ج 
العربية والدفاع عن القضايا اإلسالمية 

والعربية المشروعة.
كم���ا ويطي���ب لن���ا ف���ي ه���ذه المناس���بة 
المبارك���ة التأكي���د عل���ى اعت���زاز مملكة 
البحري���ن بالعالقات األخوي���ة الوطيدة 

الش���قيقين،  بلدين���ا  بي���ن  ترب���ط  الت���ي 
تلق���اه  ال���ذي  المتواص���ل  وبالدع���م 
البحري���ن من ش���قيقتها المملكة العربية 
المملك���ة  لبلدن���ا  متمني���ن  الس���عودية، 
العربي���ة الس���عودية المزيد م���ن النهضة 
والتق���دم والنم���اء ف���ي ظ���ل قيادتك���م 

الحكيمة.
أن  وتعال���ى  س���بحانه  هللا  داعي���ن 
يحفظك���م وأن يس���بغ عليك���م موف���ور 

الصح���ة وطول العم���ر لمواصلة دوركم 
الوطني الكبير الذي نعتز به كثيًرا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
أخوكم

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس وزراء مملكة البحرين

وبع���ث صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة رئي���س 

ال���وزراء برقي���ة تهنئ���ة إل���ى أخي���ه ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الس���عودية  العربي���ة  بالمملك���ة  الدف���اع 
الشقيقة صاحب الس���مو الملكي األمير 
محم���د ب���ن س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز آل 
س���عود؛ بمناس���بة الذكرى الرابعة لتولي 
مقالي���د  الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم 
الحكم في المملكة الشقيقة هذا نصها:

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود حفظه 
هللا ول���ي العه���د - نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء وزي���ر الدفاع المملك���ة العربية 

السعودية الشقيقة
الس���الم عليك���م ورحم���ة هللا وبركات���ه 

وبعد..
نعّب���ر  أن  س���رورنا  دواع���ي  لم���ن  فإن���ه 
لس���موكم عن أطيب تهانينا وتبريكاتنا 
ف���ي مناس���بة الذك���رى الرابع���ة المباركة 
لتولي حضرة خادم الحرمين الشريفين 
المل���ك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود 
حفظ���ه هللا ورعاه ملك المملكة العربية 
الس���عودية الش���قيقة مقاليد الحكم في 
بلدنا العزيز المملكة العربية الس���عودية 
باإلنج���ازات  مش���يدين  الش���قيقة، 
التاريخية التي تحققت في عهد أخينا 
العزي���ز خ���ادم الحرمين الش���ريفين في 
ش���تى المج���االت، وبقيادت���ه الحكيم���ة 
لمسيرة التقدم والنماء لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وترسيخ الوحدة 
والتضامن العربي وخدمة قضايا أمتنا 

العربية واإلسالمية.
اعتزازن���ا  ع���ن  ُنعّب���ر  أن  ون���ود  كم���ا 
بالعالقات األخوية التاريخية الوطيدة 
بي���ن بلدين���ا وش���عبينا الش���قيقين، وكما 
تلقاه مملكة البحرين من دعم متواصل 
من شقيقتها المملكة العربية السعودية 
أن  وتعال���ى  س���بحانه  هللا  داعي���ن 
يحفظكم ويسبغ عليكم موفور الصحة 
العربي���ة  للمملك���ة  ويحق���ق  والس���عادة 
الس���عودية وشعبها الش���قيق المزيد من 

الخير واالزدهار.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. 

أخوكم
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين

سمو األمير محمد بن سلمانسمو ولي العهدخادم الحرمين الشريفينسمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يهنئ خادم الحرمين وولي عهده
اإلسللامي والتضامللن  الصللف  وحللدة  صعيللد  علللى  المتحققللة  بالمنجللزات  نعتللز 

المنامة - وزارة الداخلية

ضمن حزم���ة االحتف���االت الوطنية التي 
تنظمه���ا المحافظ���ة الجنوبي���ة بالتع���اون 
م���ع البلدي���ة وكل الجه���ات م���ن مختلف 
العي���د  بمناس���بة  الداعم���ة  القطاع���ات 
الوطن���ي المجي���د وذك���رى تول���ي جالل���ة 
المل���ك، مقالي���د الحك���م، دش���ن محاف���ظ 
الجنوبية س���مو الش���يخ خليف���ة بن علي 
أم���س،  مس���اء  خليف���ة،  آل  خليف���ة  ب���ن 
الزين���ة الضوئية الموضوعة على ش���ارع 
16 ديس���مبر أحد أهم الش���وارع الرئيسة 
بالمحافظ���ة، وذل���ك بالتع���اون م���ع بلدية 

الجنوبية.

جاء ذلك بحضور كل من وكيل وزارة  «
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني لشؤون البلديات والمدير 
العام لبلدية المنطقة الجنوبية، 

والمدير العام لمديرية شرطة 
المحافظة الجنوبية وعدد من كبار 

المسؤولين.

سمو محافظ الجنوبية يدشن الزينة الضوئية بحضور وكيل وزير األشغال وشؤون البلديات

حلللزملللة احلللتلللفلللاالت تللنللظللمللهللا “اللللجلللنلللوبللليلللة” بللمللنللاسللبللة األعلللليللللاد الللوطللنلليللة

سمو الشيخ خليفة بن علي يدشن الزينة بشارع 16 ديسمبر

بعث ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  «
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة إلى 

أخيه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم 

الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة الشقيقة.

وأكد سمو ولي العهد في برقيته اعتزازه بالعالقات األخوية التاريخية التي  «
تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتكامل 

الوثيق بين البلدين في مختلف المجاالت والتنسيق في القضايا المهمة 
كافة؛ باعتبار المملكة الشقيقة العمق اإلستراتيجي والبلد صاحب الدور 

المحوري في المنطقة، سائاًل الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين 

الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر وللشعب السعودي 
الشقيق كل التقدم واالزدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين 

الحكيمة وللعالقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد برقية تهنئة مماثله إلى  «
أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، ضمنها سموه خالص تهانيه وتبريكاته في ذكرى هذه 

المناسبة، ضمنها سموه أطيب تهانيه وخالص أمنياته له موفور الصحة 
والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق المزيد من التقدم 

واالزدهار.

سمو ولي العهد يهنئ خادم الحرمين وولي عهده
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س��مو رئيس ال��وزراء يوجه رس��الة بمناس��بة الي��وم العالمي لحقوق االنس��ان

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان أن اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنس���ان، كان وس���يظل وثيقًة مهمة ومرجًعا رئيس���ا تس���تند عليه كل المبادرات األممية الهادفة، إلى صون حقوق اإلنسان بما يوفر المناخ المالئم لعالم أكثر استقرارا وتعلو فيه 

قيم المساواة والكرامة لبني البشر في كل مكان.

وأض���اف س���موه أن التحدي���ات العدي���دة الت���ي 
يواجهه���ا العالم ف���ي الوقت الراه���ن، خصوصا 
عل���ى الصعيدي���ن األمن���ي واالقتص���ادي، يجب 
أن تك���ون دافًعا نحو تع���اون أكثر عمًقا لتجاوز 
تداعياتها الس���لبية، بما يعزز من أجواء السالم 
واالس���تقرار والتنمية كحق أس���اس من حقوق 

اإلنسان.
وغاي���ات  أه���داف  تحقي���ق  أن  س���موه  ورأى 
أساس���ية  ركي���زة  يُع���د  المس���تدامة،  التنمي���ة 
لالرتق���اء بأوضاع حقوق اإلنس���ان ف���ي العالم، 
من خالل ترس���يخ قي���م الديمقراطية والحرية 
والمس���اواة والع���دل وس���يادة القان���ون، والت���ي 
تشكل مقومات أساسية لضمان العيش الكريم 
وبس���ط األمن واالستقرار والحفاظ على السلم 

والوئام المجتمعي.
ون���وه س���موه إل���ى أن مملك���ة البحري���ن بقيادة 
المل���ك حم���د  الب���الد صاح���ب الجالل���ة  عاه���ل 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، حرصت على ترس���يخ 
المب���ادئ التش���ريعية والقانوني���ة الت���ي تص���ون 
وتحفظ حقوق اإلنسان وتعّزز من قيم التآخي 
والتس���امح والتعايش في المجتم���ع؛ إيماًنا بما 

تشكله من دعامة أساسية للنهضة والتحضر.
وأك���د س���موه ف���ي رس���الة وجهه���ا إل���ى العال���م 
بمناس���بة اليوم العالمي لحقوق اإلنس���ان، الذي 
يص���ادف ي���وم غ���د االثني���ن ويق���ام ه���ذا الع���ام 
تحت شعار “اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.. 
س���بعون عام���ا” أن اإلع���الن العالم���ي لحق���وق 
اإلنس���ان ال���ذي تم إقراره قبل 70 عاًما، يش���ّكل 
نقلة نوعية في مسيرة التطور البشري وأسس 
لمرحل���ة هام���ة من تاري���خ اإلنس���انية؛ من أجل 

عالم تسوده الحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف سموه أن رغم األهمية الكبرى لإلعالن 
االهتم���ام  أن  إال  اإلنس���ان،  لحق���وق  العالم���ي 
إلق���رار  س���ابقا  كان  اإلنس���ان  حق���وق  بقضاي���ا 
اإلع���الن بقرون عدة، فاألديان الس���ماوية وفي 
مقدمته���ا الدي���ن اإلس���المي الحني���ف، ج���اءت 
بالتعالي���م والنص���وص الت���ي تحت���رم الكرام���ة 
اإلنسانية وتحفظ للنفس حقها في الحياة في 
أجواء من األمن والطمأنينة التي تمكن البش���ر 
من القيام برسالتهم السامية في إعمار األرض.
الرفيع���ة  المب���ادئ  أن  عل���ى  س���موه  وش���ّدد 
واألهداف النبيلة لقضايا حقوق اإلنسان يجب 
أن تظ���ل بعيدة ع���ن أي محاولة لتسييس���ها أو 

اتخاذه���ا ذريع���ة للتدخل في ش���ئون الدول، أو 
أن تك���ون وس���يلة للضغط بش���كل يتناقض مع 
ح���ق الس���يادة الوطني���ة، ألن ذلك من ش���أنه أن 

يؤدي إلى الفوضى وعدم االستقرار.
وأك���د س���موه مج���ددا حق اإلنس���ان ف���ي األمن 
والعيش بس���الم في مناخ من االستقرار، وقال 
إن هذا الحق يمثل مطلًبا ملًحا ال يمكن التنازل 
عن���ه أو التفري���ط في���ه، داعي���ا س���موه المجتمع 
الدول���ي إل���ى تبن���ي رؤي���ة جماعي���ة إلنه���اء كل 
أش���كال التعصب والعنف واإلرهاب؛ باعتبارها 

التهدي���د الحقيق���ي لح���ق اإلنس���ان ف���ي الحياة 
ه���و  واالس���تقرار،  واألم���ن  فالس���الم  بس���الم، 
األس���اس ألي تنمية وتحقيق تطلعات الشعوب 

في حياة أكثر رفاهية.
وأكد س���موه أن مملكة البحري���ن تؤمن بأهمية 
أن يك���ون نه���ج العم���ل الدول���ي عل���ى صعي���د 
احترام حقوق اإلنسان شامال لهذه الحقوق في 
مجاالتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافي���ة، وأنها في س���بيل ذلك حريصة على 
دع���م كل جهد دولي غايته إرس���اء دعائم عالم 

يسود بين دوله وشعوبه السالم والتعاون. 
إن  ال���وزراء  رئي���س  الس���مو  صاح���ب  وق���ال 
ج���زء  ه���ي  اإلنس���ان  احت���رام حق���وق  مب���ادئ 
أصي���ل من معتقدنا الدين���ي وموروثنا الثقافي 
واالجتماع���ي، ونعم���ل بش���كل متواص���ل؛ م���ن 
أج���ل مزيد من التطوير لمنظومتنا التش���ريعية 
والقانونية واإلدارية بما يجعلها مواكبة للعصر 

في مجال صيانة وترسيخ حقوق اإلنسان”.
وأش���ار س���موه في هذا الصدد إلى ف���وز مملكة 
البحرين في أكتوب���ر الماضي بعضوية مجلس 
حقوق اإلنس���ان العالم���ي، للفترة من 2019 إلى 
2021، واختياره���ا كذلك لتب���وء المنصب ذاته 
خ���الل دورتي���ن س���ابقتين، معتب���ًرا س���موه أن 
ه���ذا اإلنج���از يؤك���د ثق���ة المجتم���ع الدولي في 
توجه���ات المملك���ة على صعيد احت���رام حقوق 
عل���ى  الحري���ات، والح���رص  اإلنس���ان وص���ون 
الوف���اء بتعهداتها والتزاماته���ا الدولية في هذا 

المجال.
وج���ّدد س���موه رفض���ه ألي انح���راف بالمب���ادئ 
العالمية لحقوق اإلنس���ان، واستغاللها كوسيلة 
الخت���راق المجتمع���ات، وانته���اك خصوصيته���ا 
الثقافي���ة والحضاري���ة وتهدي���د الس���لم األهلي 
مملك���ة  نج���اح  أن  س���موه  مؤك���دا  للش���عوب، 
البحري���ن ف���ي الحف���اظ عل���ى س���مات التن���وع 
والتعددي���ة الثقافي���ة والعقائدي���ة والحضاري���ة 
الت���ي يتمت���ع به���ا المجتم���ع البحريني، يجّس���د 
ص���ورة مثالية لصون حقوق اإلنس���ان، وضمان 
حرية ممارس���ته لمعتقداته الديني���ة والثقافية 
بال قيود كس���مة إنس���انية نبيلة تعبر عن الرقي 

الحضاري والثراء الثقافي لمملكة البحرين.
وأش���اد صاحب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
بم���ا تقوم به األم���م المتحدة م���ن دور محوري 
ف���ي تعزي���ز جه���ود ال���دول ف���ي مج���ال تعزي���ز 
وصون حقوق اإلنس���ان، والت���ي كان لها عظيم 
األث���ر في تعزي���ز آليات ضمان حقوق اإلنس���ان 
عل���ى المس���توى الدولي من أجل عالم يس���وده 

األمن واالستقرار.
وش���ّدد س���موه عل���ى ض���رورة دعم م���ا تقوم به 
األم���م المتح���دة من جه���ود ومس���اعي من قبل 
جمي���ع دول العال���م، لترس���يخ حق���وق اإلنس���ان 
وحمايته���ا؛ كون���ه يش���كل مرتك���ًزا قوًي���ا لنش���ر 
الش���عوب  مختل���ف  بي���ن  والتعاي���ش  الس���الم 

والثقافات.

المنامة - بنا

تحقيق غايات التنمية المستدامة ركيزة 
أساسية لالرتقاء بأوضاع حقوق اإلنسان 

ترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة    
والعدل مقومات ضمان العيش الكريم

Û  تعي���ش مملك���ة البحرين في ه���ذا العصر الزاهر واحًدا م���ن أزهى عصورها، فالتناغ���م بين المثلث
الذهب���ي للقي���ادة أصبح مثاًل يحتذي، والتالحم بين األجيال صار نموذًجا لكل من يحاول التغريد 

بعيًدا عن التاريخ، أو معانًدا للحاضر أو متجاهاًل للمستقبل.
Û  ،كل ذل���ك انصه���ر ف���ي ملحم���ة بحريني���ة خالصة ال ه���دف له���ا إال تنمية الوع���ي بالهوي���ة الوطنية

وترسيخ االنتماء لهذه األرض الطيبة.
Û  لك���ن لم���اذا ه���ذه المقدمة، وم���ا الكيف الذي التق���ى مع الكم في ه���ذا العصر التنوي���ري اإلصالحي

الفريد؟
Û  من���ذ تدش���ين المش���روع اإلصالحي الكبي���ر لحضرة صاح���ب الجاللة الملك حفظ���ه هللا ورعاه في

الع���ام 2001 ومنظوم���ة الدول���ة الحديثة بمختل���ف أدواتها وعلى اخت���الف صالحياتها تحاول أن 
تمض���ي بالس���رعة نفس���ها الت���ي حددها ميث���اق العم���ل الوطني، فكان ذل���ك التأل���ق لمجلس رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه، إذ لم يعد مجرد اجتماع 
أس���بوعي تت���داول في���ه النخ���ب إرهاصاته���ا المتراكمة، ول���م يكن بمثاب���ة الملتقى الح���واري الذي 
تس���تعرض في���ه األط���راف المتفكرة ما يجري على الس���احات المحلية واإلقليمي���ة والدولية، لكنه 
أصب���ح بمثاب���ة المنبر األهلي ال���ذي يتنفس فيه المواطن هوائه الذي يستنش���قه، والفرح والمعاناة 
التي يعيش���ها، يس���بقه إلى إيجاد الحلول الناجزة لمش���كالته وقضاياه، يتفهم مع القيادة الرشيدة 

كيفية أن يكون للشمل المتحد تلك الرؤية المتوافقة بشأن ثوابت المملكة، ومقدسات األمة.
Û  لذل���ك خ���رج م���ن عباءة ه���ذا كل���ه التكليف الس���امي بمنح جالل���ة الملك ثقت���ه الغالي���ة لباني دولة

البحرين الحديثة خليفة بن سلمان؛ كي يقوم بتشكيل الوزارة الجديدة.
Û  وبالفع���ل جاء التش���كيل ال���وزاري صورة طب���ق األصل من لوحة االس���تقرار التي رس���متها القيادة

وحافظت عليها طوال العقود الخمسة أو الستة الماضية.
Û  ال أحد يش���ك في أن الدماء الجديدة لها فعل الس���حر عندما تس���ري في ش���رايين الدولة لتزيد من

س���رعة ومرونة حركتها، تجدد شبابها، وتساعد الخبرات المتمكنة على القيام بأدوارها المصيرية 
في خدمة األمن واالستقرار، وتدعيم التنمية واالزدهار.

Û  إن خليف���ة بن س���لمان وهو يق���ود منظومة يتحرك فيها نائ���ب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس
مجل���س ال���وزراء ول���ي العه���د صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد حفظهم���ا هللا، حركة 
واعي���ة قدي���رة، إنما يحقق بذلك آمال ش���عبية وطموحات وطنية، ويجيب ف���ي الوقت ذاته على 
أصع���ب أس���ئلة ف���ي تلك المرحل���ة الدقيق���ة م���ن تاريخنا، مجل���س نيابي جدي���د مفع���م بالحيوية 
وروح الش���باب والوج���وه الجدي���دة الطموح���ة، نظ���ام انتخابي مثال���ي يضع البحري���ن في مقدمة 
ال���دول الديمقراطي���ة الحديثة، ويجعل منها مح���ط أنظار العالم رغم أن���ف الحاقدين، ومؤامرات 
المتربصين، مجلس وزراء ينتمي لمدرس���ة التالحم بين األجيال، وهو ما س���وف يدعم االستقرار 
الوطن���ي، ويزي���د البحري���ن لحمة ومنع���ة ويضعها في مصاف ال���دول القادرة على ترس���يخ دعائم 
دولة القانون والمؤسسات، ومن ثم توفير مناخ الحرية المسؤولة وتلبية الحاجات عندما تتقابل 

مع اإلمكانات.
Û .بحرين آمنة مطمئنة نعيش فيها أو تعيش فينا، تلك األيام الجميلة التي لم نعشها بعد

مسيرة العمل الوطني

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

سمو رئيس الوزراء

للعي���د الوطن���ي المجيد لمملك���ة البحرين 
وعيد الجلوس لحض���رة صاحب الجاللة 
خليف���ة،  آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د  المل���ك 
مل���ك مملك���ة البحرين في مدرس���ة بيان 
البحري���ن زخم���ا خاص���ا، حي���ث تح���رص 
المدرس���ة ف���ي كل ع���ام عل���ى االحتف���ال 
بالذكرى السنوية بأسلوب متفرد ومميز.

احتفاال بالمناس���بة، نظمت مدرس���ة بيان 
البحري���ن مهرجانه���ا الس���نوي الذي أطلق 
عليه هذا العام “فريج البيان”، وذلك يوم 
السبت 8 ديس���مبر 2018 بحرم المدرسة 
مدين���ة  ف���ي  التعليمي���ة  المنطق���ة  ف���ي 

عيس���ى. حض���ر االحتف���ال البهي���ج حوال���ي 2000 فرد من 
طالب المدرس���ة وعوائلهم. وتقدمت رئيسة مجلس إدارة 
مدرسة بيان البحرين الشيخة مي العتيبي بهذه المناسبة 
بالتهنئ���ة لمل���ك مملك���ة البحري���ن صاح���ب الجالل���ة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى ب���ن س���لمان آل خليفة ورئي���س مجلس 
ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان 
آل خليف���ة وول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير 
س���لمان بن حمد آل خليفة وقرينة الملك رئيس���ة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة وشعب البحرين الوفي، راجية من هللا 
العل���ي القدي���ر أن يمن على البحرين بنعم���ة األمن واألمان 
واالس���تقرار والرخاء في س���بيل تحقيق مزيد من التنمية 

على أرض البحرين العزيزة.
وتضمن���ت فعاليات المهرج���ان، مجموعة 
مخت���ارة م���ن األلع���اب الش���عبية المحببة، 
أف���راد  جمي���ع  بمش���اركة  تس���مح  والت���ي 
العائل���ة لم���ا له���ا م���ن ذكري���ات خاصة في 

نفوسهم.
كم���ا خص���ص المهرج���ان زواي���ا متع���ددة 
ضم���ت مجموعة م���ن المطاعم والمقاهي 
المحلي���ة إلضاف���ة صبغ���ة وطني���ة تعت���ز 
بالتراث الش���عبي المتمث���ل في المأكوالت 
حرص���ت  حي���ث  اللذي���ذة،  البحريني���ة 
المدرس���ة عل���ى جل���ب نس���اء بحريني���ات 

مختصات بصنع تلك األطباق.
وأش���ادت الدكتورة الش���يخة م���ي العتيبي بالجه���ود التي 
يبذله���ا القائم���ون على المهرجان من أج���ل إظهاره بأفضل 
ص���ورة ممكن���ة بالش���كل ال���ذي يلي���ق بمكان���ة المناس���بتين 

العزيزتين على نفوس أهل البحرين. 
وازدان���ت حوائ���ط المدرس���ة وصفوفها باألع���الم الوطنية 
واألل���وان الت���ي ترم���ز به���ا لمنح المهرج���ان طابع���ا مختلفا 
وممي���زا، فيم���ا ح���رص الط���الب وأهاليه���م عل���ى اختي���ار 
المالبس الش���عبية لتدلل على م���دى ارتباطهم بهذا الوطن 

العزيز وثقافته المميزة.
من جهتها، عبرت رئيس مجلس اآلباء والمعلمين بمدرسة 
البي���ان الس���يدة ميع���اد منص���ور ب���ن رجب ع���ن “عمق هذه 
المناس���بة الوطنية وضرورة ترسيخها في نفوس الطالب 

م���ن أجل حمل رس���الة الوط���ن خالل مس���يرتهم الحياتية، 

رغبًة في تعزيز نهضة هذا الوطن لسنوات وسنوات”.

بـــحـــضـــــور 2000 شــــخــــص

“بيان البحرين” تحتفل بالعيد الوطني وعيد الجلوس



وّجه وزير الداخلية الفريق الركن الش���يخ راش���د بن عبدهللا آل خليفة، كلمة بمناس���بة 
اليوم العالمي لمكافحة الفساد، هذا نصها: 

الدول���ي  المجتم���ع  البحري���ن،  مملك���ة  تش���ارك 
الفس���اد،  لمكافح���ة  العالم���ي  بالي���وم  احتفال���ه 
وال���ذي حددته الجمعية العام���ة لألمم المتحدة 
ف���ي التاس���ع م���ن ديس���مبر م���ن كل ع���ام.  ولعل 
الب���اد  لعاه���ل  الش���امل  المش���روع اإلصاح���ي 
صاح���ب الجال���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى آل 
خليف���ة، يعد أحد أبرز الركائ���ز التي تنطلق منها 
مملك���ة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز 
الش���فافية والنزاه���ة ومكافح���ة الفس���اد، وه���و 
م���ا يتض���ح بج���اء ف���ي الكثي���ر م���ن الخطوات 
واإلج���راءات الت���ي اتخذته���ا البحري���ن في هذا 
المج���ال، وم���ن بينه���ا التعدي���ات الدس���تورية، 
دع���م الس���لطة التش���ريعية ب���األدوات الرقابي���ة 
الرقابي���ة  الجه���ات  واس���تحداث  والمس���اءلة، 
الوطني���ة  اإلس���تراتيجية  وإق���رار  وتطويره���ا، 

لمكافحة الفساد العام 2013.
كم���ا جاءت رؤي���ة مملكة البحري���ن االقتصادية 
2030 لتشكل اإلطار األشمل لمواصلة مكافحة 
للتنمي���ة  متكامل���ة  منظوم���ة  ضم���ن  الفس���اد، 
االقتصادي���ة.  وامتداًدا لهذه الجهود في مجال 
مكافح���ة الفس���اد، ووفًق���ا لالتزام���ات المترتبة 
على مملكة البحرين كدولة من الدول األطراف 
المتح���دة  األم���م  اتفاقي���ة  أح���كام  تنفي���ذ  ف���ي 
لمكافح���ة الفس���اد، فقد أح���رزت المملكة، تقدًما 
مرحلًيا في آلية اس���تعراض التنفيذ في دورتها 
الثاني���ة، كم���ا تواصل���ت المس���اعي لتوثيق أطر 
التع���اون الدول���ي، من خال الترحي���ب بافتتاح 
لمكافح���ة  الدولي���ة  األكاديمي���ة  ف���روع  أح���د 
الفس���اد ف���ي مملك���ة البحري���ن، األم���ر ال���ذي من 
ش���أنه المس���اهمة ف���ي تعزي���ز ق���درات العاملين 

ف���ي المجال الرقابي وتعزي���ز النزاهة ومكافحة 
الفس���اد عل���ى المس���توى الوطن���ي واإلقليم���ي. 
وباشرت اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني خال العام 2018 نحو 
)63( قضية في مجال مكافحة الفساد، وأحالت 
منه���ا )53( قضي���ة للنياب���ة العامة، كم���ا واصلت 
دورها التوعوي من خال سلسلة من الحمات 

الرامية إلى تعزيز النزاهة ونش���ر ثقافة محاربة 
الفس���اد م���ن خ���ال األنش���طة والفعالي���ات التي 
تس���تهدف العديد من فئ���ات المجتمع، وتم عقد 
عدد م���ن ورش العمل والمحاض���رات التوعوية 
والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة 
ف���ي القطاعي���ن الع���ام والخ���اص لتعزي���ز مبادئ 

الشفافية وقيم النزاهة لدى كافة الفئات.
وفي هذا المقام، فإنني أش���يد بجهود ومساعي 
الفس���اد ودوره���ا  بمكافح���ة  المعني���ة  األجه���زة 
الفاع���ل في الحف���اظ على المال الع���ام، كما أود 
أن أع���رب عن ش���كري وتقديري لكافة الوزارات 
والمؤسس���ات وفئ���ات المجتم���ع عل���ى تعاونه���ا 
وتواصله���ا ف���ي إقام���ة الفعالي���ات التوعوي���ة 
والتثقيفي���ة ف���ي س���بيل تعزي���ز قي���م ومبادئ 
الش���فافية ونبذ الفس���اد.  وفي الختام، أس���ال 
هللا أن يحف���ظ مملك���ة البحري���ن، وأن يدي���م 
عليه���ا نعم���ة األم���ن واألم���ان في ظ���ل قيادة 
عاهل الب���اد صاحب الجال���ة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
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المنامة - وزارة الخارجية

رحب���ت وزارة خارجي���ة مملك���ة البحري���ن 
بالتقري���ر الصادر عن وزير ش���ؤون حقوق 
اإلنسان بوزارة خارجية المملكة المتحدة، 
بشأن حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
وأش���ادت بم���ا اتس���م ب���ه ه���ذا التقرير من 
واس���تناده  وموضوعي���ة  عالي���ة  مهني���ة 
لحقائ���ق واضح���ة تعكس جه���ود المملكة 

في ترس���يخ حق���وق اإلنس���ان والحريات 
وم���ا حققت���ه م���ن إنج���ازات وم���ن بينه���ا 
حل���ول البحري���ن ضم���ن الفئ���ة األولى في 
تقرير وزارة الخارجية األميركية الخاص 
بتصنيف الدول بمج���ال مكافحة االتجار 
باألشخاص كأول دولة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا 

التصنيف العالمي.

“الخارجية” ترحب بتقرير بريطانيا عن حقوق اإلنسان بالبحرين

وزير الداخلية

مروة خميس

مباشرة 63 قضية فساد وإحالة 53 للنيابة
وزي��ر الداخلي��ة: المش��روع اإلصالح��ي أب��رز ركائز تعزي��ز الش��فافية والنزاهة

المنامة - وزارة الداخلية

“معًا”: تطبيق للمناهج المطورة بمدرسة أميركية
للطلب��ة المهاري��ة  المس��تويات  لرف��ع  الخب��رات  وتب��ادل  التع��اون  تعزي��ز 

ف���ي إط���ار التع���اون وتب���ادل الخب���رات لرف���ع المس���تويات المهارية ل���دى طلبة الم���دارس، قدم 
مدي���ر برنام���ج )مًعا( لمكافحة العنف واإلدمان، تطبيقا لدروس المناهج المطورة في مدرس���ة 
بوندمي���ل االبتدائية في والية ماريالند بالواليات المتحدة األميركية، بحضور رئيس ش���رطة 

والية ميرالند.

ت���م  أن���ه  “مًع���ا”  برنام���ج  وأوض���ح مدي���ر 
بالتع���اون م���ع المركز التدريب���ي لمكافحة 
العن���ف واإلدم���ان ف���ي الوالية بالتنس���يق 
مع ش���رطة DARE في المدرسة المعنية، 

تطبي���ق درس مه���ارات التواص���ل الفعال، 
بمفاهي���م  التعري���ف  إل���ى  يه���دف  ال���ذي 
وتحدي���د  وأنواع���ه  الفع���ال  التواص���ل 
مراح���ل التواص���ل وآليات���ه، مث���ل االنتباه 

التص���رف  وس���بل  واالس���تجابة  والفه���م 
وردات الفعل خال التحدث مع اآلخرين 
وإيجابي���ة،  بفاعلي���ة  معه���م  والتواص���ل 
م���ن  درس  تطبي���ق  عملي���ة  أن  مضيًف���ا 
منه���ج “مًعا” في إح���دى مدارس الواليات 
المتح���دة يأتي ضمن الخط���ة التطويرية 
لمنه���ج “مًع���ا” المعتم���د من قب���ل المنظمة 
واإلدم���ان  العن���ف  لمكافح���ة  الدولي���ة 
DARE. م���ن جهته، أش���اد رئيس ش���رطة 
والية ميرالند بالمهارات التدريسية التي 

تتحلى بها الشرطة المنفذة لبرنامج “مًعا” 
وقدراتهم في اإلدارة الصفية وإمكاناتهم 
ف���ي التعامل م���ع كل الطلب���ة، وتحقيقهم 
أهداف الدروس ب���كل احترافية ومهنية، 
كم���ا أثن���ت إدارة مدرس���ة بوندمي���ل على 
أهداف ال���دروس التي ستس���هم في بناء 
ش���خصية الطلب���ة، وتنم���ي قدرته���م على 
توصي���ل أفكارهم ومعلوماته���م لآلخرين 
بش���كل ايجاب���ي وفعال بم���ا يضمن تقليل 

نسب العنف والحد من معدالته.

المنامة - وزارة الداخلية

Û  لس���ت بحاج���ة لخريطة لمعرف���ة الدهاليز الموصلة لق���راءة طبيعة التضاريس
السياسية واالجتماعية في جدحفص. هذه المدينة المقبلة من جدل التاريخ، 
ومن أوسع أبوابه، تفاجئك دائما، وفي المنعطفات التاريخية كما يفاجئ بحر 

هائج طفا يعبث بكومة رمل على شاطئ.
Û  كل شيء فيها متوقع، وهي تكاد من المدن القليلة التي تتمرد، وتنقلب على

شروطها كما تنقلب المعجزة على تماسك الواقع. هذه المدينة كل شيء فيها 
جائ���ز، وتحمل في أحش���ائها ألوان���ا مختلفة م���ن المفاجآت الجدلي���ة التي قد 
ترمي بها على سطح الحدث دون سابق إنذار. فجدحفص، التي تشّكل جزء 
منها على يد الش���يخ س���ليمان المدني المش���ارك دائما مع الس���لطة في توليفة 
تنج���ب دائم���ا مصلحة وطنية للس���لطة والمواط���ن والدين، ه���ي مدينة كانت 
تس���تطيع أن تكون من أكثر مدن البحرين مش���اركة في االنتخابات البرلمانية 

لوال كدمات ضبابية قراءة الواقع.
Û  ه���ذه المدينة الس���ابحة ض���د التيار، والقادرة على كس���ر الموج لتصنع أش���كاال

مختلفة من الجدليات فكرا وسياس���ة وسوس���يولجيا صنعت نفس���ها بنفسها، 
تكبر مع الحدث، وتتمرد عليه لتعطي قوالب متقدة، كرات نار وأحيانا كرات 
ثل���ج، دائما وأبدا حبلى بالمفاجآت، لكنها س���رعان م���ا تتربص بإعادة التدوير، 
ورسم لوحات جديدة للتماشي مع كون متغير وصخب عالم ينام على جنون 

الضجيج.
Û  نس���جت جدحف���ص لتك���ون قلعة ديني���ة، ولمئات الس���نين، بيد أن ه���ذه المرة

ظه���رت نتائ���ج االنتخاب���ات بمامح ليبرالي���ة ال يمكننا الحك���م عليها باألحكام 
الجاهزة المرفوفة على رف الرفوف المس���بقة بتنجيم أو بلورة س���حرية تتنبأ 

بالمستقبل.
Û  ه���ي األس���ئلة بدأت معلق���ة على حبال الش���فاه الحي���رى، والعي���ون المطحونة

بالتساؤل: كيف المرأة عزالء إال من ساح الخطاب والكلمة اختطاف القلعة، 
وتمكنه���ا من حج���ز مقعد لها في داخل خيمة جدحفصية محاطة بالكاميرات 

المراقبة أن تتسلل إلى قلوب الكثيرين من جدحفص؟
Û  ،التس���اؤل يقود إل���ى صناعة رغبة ف���ي ذات القلعة إلى مراجع���ة المزاج العام

وض���رورة التغيي���ر، وفتح النوافذ لكل ما يخدم ه���ذه المدينة المثخنة بجراح 
التاري���خ وتقلب���ات الزمن ال���ذي طالما ابتلع والئمه المش���تهاة على فوهة جرح 
أو دمعة تتدحرج على رصيف غربة. جدحفص تس���تحق الكثير؛ ألنها أعطت 
الكثي���ر، وم���ن حق هذه المدينة األكثر نس���يانا م���ن الكعكة الرس���مية أن تكافأ 
بشوارع جديدة، وخدمات جديدة ووظائف لعاطليها الذين سددوا الكثير من 
قروضهم الوطنية حبا تجاه الوطن والحكم والمجتمع، فإكراما لها ولش���يخها 
المرح���وم ال���ذي كان خامة إنس���انية تس���تحق أن تكون تمثاال وطنيا، للش���يخ 
الجامع بين الدين والوطن، تس���تحق أن تحول كمدينة سانتوريني اليونانية، 

وهي التي تسبح فيها الوطنية في دورتها الدموية كرات والء بيضاء.
Û  ف���ي جدحف���ص وكل مدين���ة وقرية بحرينية ليس لن���ا أن نحكم على أي نائب

أو نائبة حتى نرى أداءهما ومقدار ما يمتلكون من خطاب وأداء يس���تطيعان 
بهم���ا صناع���ة األمل وبث الروح في أي قنديل مكس���ور ب���ا عمل على خريطة 

الوطن.
Û  حييت س���فحك عن بعد، فحييني يا مدينة الخير يا أم البس���اتيِن مع االعتذار

للشاعر الجواهري ودجلة. دمت مدينة، كل فصولها ربيع.

جدحفص... 
مدينة 

سيد ضياء الموسويالمفاجآت

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

مواطنة تشتكي من تلقيها إخطارا بإغالق مطعمها
البلدي��ة تعتب��ر المبن��ى مخال��ف وه��ي ل��م تدخ��ل علي��ه أي تعديل

ناش���دت مواطنة بحرينية رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة التدخل عقب تلقيها 
إخطارا من بلدية الجنوبية بإغالق مطعمها بعد رصد مخالفات بناء على الرغم أنها لم تقم بتغيير مبنى المطعم، والذي 

يعتبر مصدر رزقها الوحيد بعد مزاولته النشاط منذ 6 سنوات.

فق���د أبلغ���ت بلدي���ة الجنوبي���ة المواطن���ة البحريني���ة بوجود 
مخالف���ات بس���بب البن���اء ووض���ع إضاف���ات للمطع���م، بينم���ا 
أوضح���ت المواطن���ة أن المبن���ى لي���س ملكها وهو مس���تأجر، 
وأنه���ا لم تقم ب���أي تعديل بالبن���اء وإنما أحدث���ت تعديا في 
األث���اث والتصميم. وأش���ارت المواطنة عب���ر “الباد” إلى أنها 
س���بق وقابل���ت س���مو رئيس ال���وزراء كمتضررة وت���م إصدار 
إفادة برفع الضرر عنها بشأن رفض إصدار الموافقة النهائية 
للنش���اط التج���اري الخاص به���ا على الرغم م���ن وجود جميع 
الموافقات الرس���مية من الجهات المعني���ة. وبينت المواطنة 
المتض���ررة أن “بلدي���ة المنطق���ة الوس���طى )س���ابًقا( أص���درت 
قام���ت بإعطائ���ي الموافق���ة المبدئية بفتح مطع���م مع مقهى 
وبن���اًء على ذلك وضعت كل ما أملك من مال إليجاد مصدر 
رزق ل���ي”. وأضاف���ت “منذ 6 س���نوات وحتى الي���وم ما زالت 
بلدي���ة الجنوبي���ة تقوم بمخالف���ة جميع نش���اطاتي التجارية 

والت���ي تنحص���ر أيًضا عل���ى صال���ون التجميل ف���ي العاصمة 
بوض���ع مخالف���ة علي���ه، إذ س���بق وت���رددت لبلدي���ة الجنوبية 
ألعرف الرد الش���افي للمخالفات وكانت اإلجابة إلغاء وجود 
نش���اط الشيش���ة في المطع���م، فيم���ا أن جميع االش���تراطات 
لمزاولة النش���اط في المنطقة مبنية عل���ى الموافقة المبدئية 
بوج���ود الشيش���ة إل���ى جان���ب موافق���ة وزارة الصح���ة عل���ى 

مزاولة النشاط لبعده عن المناطق السكنية وغيرها.”
وأوضحت أن البلدية أخطرتها بعدم مزاولة نش���اط الشيشة 
ف���ي المقه���ى، في حين أنها تملك موافق���ة من وزارة الصحة 
بلدي���ة  الت���ي وضعته���ا  المخالف���ة  أن  إل���ى  للنش���اط، الفت���ة 
الجنوبية تعجيزية وتتعمد تعطيلها. وقالت “بس���بب تعطيل 
البلدي���ة عملي قام���ت وزارة الصحة بمخالفتي بس���بب عدم 
إكمال إجراءات السجل والتي حكمت علي فيها بدفع 4000 

دينار غرامة مالية”.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، أقامت جمعية باربار الخيرية 
احتف���ااًل أم���س؛ بمناس���بة م���رور 25 عام���ا على تأسيس���ها، بحض���ور محافظ الش���مالية علي 

العصفور، ورئيس مجلس إدارة الجمعية علي سبت، وعدد من الداعمين والوجهاء.

وبهذه المناس���بة، دعا حمي���دان الجمعية إلى 
مواصلة تقديم خدماتها الخيرية، مؤكًدا في 
الوقت ذاته دعم وتشجيع أنشطة المنظمات 
األهلي���ة المس���جلة تحت مظل���ة وزارة العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة؛ لم���ا لها م���ن دور بارز 
ف���ي خدمة المجتمع. وأع���رب الوزير عن بالغ 
االعت���زاز بنجاح تجربة بارب���ار الخيرية التي 
تعتبر من أنج���ح التجارب على صعيد العمل 
المجتمع���ي بدعم من المرحوم الس���يد جواد 
الوداع���ي وأبنائ���ه، إذ اس���تطاعت أن تحق���ق 
النجاح لتخدم أبناء المنطقة بروح الشفافية 

واس���تعرض  الناج���ح.   المؤسس���ي  والعم���ل 
رئي���س مجلس إدارة جمعي���ة باربار الخيرية 
في كلم���ة، إنج���ازات الجمعية، مؤك���دا العزم 
للمجتم���ع  تقدي���م خدماته���ا  مواصل���ة  عل���ى 
ف���ي المرحل���ة المقبل���ة والس���عي إل���ى تطوير 
خدماته���ا بما يلبي احتياجات المواطنين من 
أبن���اء المنطقة. كما وجه س���بت الش���كر البالغ 
إل���ى وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية على 
دعمه���ا المس���تمر لمنظمات المجتم���ع المدني 
ولجمعي���ة باربار الخيرية تحديدا س���عيا إلى 
إنج���اح جهودها في خدم���ة وتنمية المجتمع 

بجمي���ع فئات���ه، والعمل على االنتقال باألس���ر 
م���ن مرحل���ة االحتياج إل���ى مرحل���ة االكتفاء 
واإلنت���اج. بعدها، ق���ام وزير العم���ل والتنمية 
والس���يد  الش���مالية  ومحاف���ظ  االجتماعي���ة 
س���عيد الوداع���ي ورئي���س الجمعي���ة بتكري���م 

المؤسس���ين األوائ���ل للجمعية وعلى رأس���هم 
وكذل���ك  الوداع���ي،  ج���واد  الس���يد  الراح���ل 
األعم���ال  رج���ال  م���ن  ألنش���طتها  الداعمي���ن 
والوجه���اء والمؤسس���ات مم���ن كان له���م دور 

بارز في تحقيق أهداف الجمعية الخيرية.

وزير العمل ومحافظ الشمالية يشاركان في احتفال جمعية باربار الخيرية

“بارب��ار الخيري��ة” تحتف��ل باليوبي��ل الفض��ي والوزي��ر يك��رم المؤسس��ين

حميدان: دعم أنشطة المنظمات األهلية



رئي���س  العاصم���ة  محافظ���ة  محاف���ظ  أعل���ن 
بالعي���د  المحافظ���ة  العلي���ا الحتف���االت  اللجن���ة 
الوطني المجيد للعام 2018 الش���يخ هش���ام بن 
عبدالرحم���ن آل خليف���ة، اكتمال االس���تعدادات 
والترتيبات الالزم���ة إلقامة احتفال المحافظة، 
بالش���راكة م���ع أمانة العاصم���ة، بالعي���د الوطني 
وذك���رى تول���ي جاللة المل���ك مقالي���د الحكم، إذ 
م���ن المقرر أن يقام الحفل الس���بت الموافق 15 
ديس���مبر الج���اري بتمام الس���اعة الرابع���ة عصًرا 
بمش���روع “وات���ر جاردن س���يتي” مقاب���ل مجمع 
السيتي س���نتر. وسيشهد الحفل مفاجآت سارة 
للجماهي���ر الحاض���رة، من أبرزها الس���حب على 
س���يارتين مقدمتي���ن م���ن اس���تثمارات الزيان���ي 
وشركة مونتريال للسيارات، إضافة إلى عرض 

لأللعاب النارية، وس���وق “تمكين” لرواد األعمال 
يس���تمر حت���ى 16 ديس���مبر، إل���ى جان���ب فن���ون 
بحري���ة، والعرضة البحرينية، ومش���اركة الفرقة 
الموسيقية للش���رطة، وألعاب لألطفال، وجوائز 

قّيمة تشمل تذاكر سفر وهدايا متنوعة.
ج���اء ذل���ك خالل االجتم���اع الرابع للجن���ة العليا 
المنظم���ة وال���ذي حضرت���ه نائب رئي���س اللحنة 

المدي���ر الع���ام ألمان���ة العاصمة ش���وقية حمدان 
رئي���س مجل���س أمان���ة العاصمة صال���ح طرادة، 
وع���دد م���ن مس���ؤولي المحافظ���ة واألمان���ة، إذ 
اس���تهل المحاف���ظ االجتم���اع بتقدي���م التهنئ���ة 
إل���ى صالح ط���رادة؛ بمناس���بة صدور المرس���وم 
الملكي بتعيينه رئيًس���ا لمجل���س األمانة، متمنًيا 

له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

واطلع���ت اللجنة على فقرات وفعاليات الحفل، 
إذ م���ن المق���رر أن يتم الس���حب على س���يارتين 
الموس���يقية  للفرق���ة  اس���تعراض  إل���ى  إضاف���ة 
للشرطة، وفقرة العرضة البحرينية، ومسابقات 
وجوائز قيمة تش���مل تذاكر س���فر، وقرية ألعاب 
مخصص���ة لألطف���ال، ومعرض مخص���ص لرواد 

األعمال الشباب )تمكين( يستمر لمدة يومين.
آخ���ر  االجتم���اع  خ���الل  اللجن���ة  بحث���ت  كم���ا 
المتعلق���ة  التنظيمي���ة  واألم���ور  المس���تجدات 
باحتف���ال العيد الوطني، أبرزه���ا برنامج الحفل 
وخارطة الموق���ع، والخطة اإلعالمي���ة، والتأكد 
م���ن جهوزي���ة اللج���ان التي س���تعمل على أرض 
الموقع، وهي: األمني���ة، والخدمية، واإلعالمية 
والتش���ريفات، إضافة إلى لجنة اإلش���راف على 

الفعاليات.

ص���رح رئيس نيابة المحافظ���ة الجنوبية محمد 
ص���الح ب���أن النياب���ة العام���ة تلق���ت ش���كوى من 
وزارة ش���ؤون اإلعالم عن قيام أحد األشخاص 
بنش���ر وتداول رسالة مس���يئة للوزارة على أحد 

تطبيقات التواصل االجتماعي.

اإلج���راءات  اتخ���اذ  العام���ة  النياب���ة  وباش���رت 
القانونية فور ورود الش���كوى بإصدار أمر ضبط 
وإحض���ار بح���ق المته���م، فت���م اس���تجوابه بع���د 
القبض عليه ومواجهته بمضمون تلك الرس���الة 
والذي اقر بتداولها وإرس���الها لعدد من الفنانين 
والصحافيين، وأمرت بحبس���ه 7 أيام على ذمة 

التحقيق بعد أن وجهت له تهم السب والقذف، 
وإهانة هيئة نظامية وإس���اءة استعمال أجهزة 
االتصاالت السلكية والالسلكية، وطلبت تفريغ 
هاتف���ه النق���ال وج���اري اس���تكمال التحقيق���ات 
بالقضية.  وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي 
والتعبي���ر مكفول���ة وفق ما نص عليه الدس���تور 

ونصت عليه القوانين بش���رط أال تمس العقيدة 
اإلس���المية ووحدة الش���عب وبما ال يثير الفرقة 
أو الطائفي���ة وأنه���ا تتوق���ف عن���د ح���دود ع���دم 
التع���رض لألش���خاص أو أي جه���ة أخ���رى وأن 
تك���ون وف���ق الضواب���ط المباح���ة الخارج���ة عن 

التجريم.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

المنامة - بنا

خلف: تقديم الدعم للمزارعين البحرينيين
أك��ث��ر م���ن 18 أل���ف زائ����ر ل��س��وق ال��م��زارع��ي��ن ف���ي ي���وم االف��ت��ت��اح

أك���د وزير األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي عصام خلف أن س���وق 
المزارعين حظيت بمكانة كبيرة لدى الزوار من داخل وخارج مملكة البحرين.

وأش���ار إلى أن الوزارة تول���ي أهمية بالغة لدعم 
مثل هذه المش���اريع الوطنية التي تأتي اتساًقا 
م���ع رؤية قرين���ة عاهل البالد، رئيس���ة المجلس 
االستش���اري للمب���ادرة الوطني���ة لتنمي���ة القطاع 
الزراع���ي ف���ي المملك���ة صاحب���ة الس���مو الملكي 
األميرة س���بيكة بنت إبراهيم آل خليفة بإنشاء 
سوق للمزارعين البحرينيين تكون حاضنة لهم 
وتوف���ر له���م المنف���ذ الذي م���ن خالله يس���وقون 

منتجاتهم.
ج���اء ذلك خ���الل افتتاح النس���خة الس���ابعة من 
س���وق المزارعي���ن بالحديق���ة النباتي���ة بمنطق���ة 
البدي���ع صب���اح أم���س، بحض���ور وكي���ل ال���وزارة 
للزراع���ة والث���روة البحري���ة الش���يخ محم���د ب���ن 

أحمد آل خليفة وعدد من المسؤولين. 
وأوض���ح خلف أن التعاون مع المبادرة الوطنية 

ضم���ان  ف���ي  أثم���ر  الزراع���ي  القط���اع  لتنمي���ة 
اس���تمرارية النج���اح المش���هود ال���ذي تحقق في 
النسخ الست الماضية للسوق، مشيًدا بالقائمين 
علي���ه وجهوده���م ف���ي س���بيل إظه���ار الواجه���ة 

الحضارية للمملكة.
وأكد الوزير أن االهتمام باس���تمرار هذا السوق، 
يعكس االهتمام بالم���زارع البحريني، والحرص 
عل���ى توفي���ر مختل���ف أن���واع الدع���م؛ م���ن أجل 
تنمي���ة وتطوي���ر القطاع الزراعي ف���ي البحرين، 
لم���ا يمثل���ه م���ن عنص���ر مه���م ف���ي دع���م األم���ن 

الغذائي للمملكة.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
إن وكال���ة الزراعة والثروة البحرية اس���تطاعت 
م���ن خالل بل���ورة مجموعة من األف���كار المضي 
قدًما في تطوير الس���وق، منوًه���ا إلى أن تمديد 

الوق���ت يأت���ي ن���زواًل عند رغب���ة ال���زوار وإتاحة 
الفرص���ة أمام المزارعين لالس���تفادة في عرض 

وبيع منتجاتهم المحلية.
بلغ عدد الزوار 18 ألفا و500 زائر في األس���بوع 
األول النط���الق س���وق المزارعي���ن البحرينيي���ن 
بالبديع. وتس���تمر السوق على مدى 21 أسبوًعا 

ش���ركات  و6  بحرينًي���ا،  مزارًع���ا   40 بمش���اركة 

بحرينية، وتضم أقساما عدة للحرف التقليدية، 

وأنش���طة  المطاع���م،  م���ن  وع���ددا  والفناني���ن، 

ترفيهي���ة لألطفال، فيم���ا تختت���م فعالياتها في 

27 أبريل 2019.

وزير األشغال يفتتح سوق المزارعين في نسختها السابعة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نظم قس���م االحتفاالت والمهرجانات 
ب���وزارة  الطالبي���ة  الخدم���ات  ب���إدارة 
التربية والتعليم، معرضا فنيا بعنوان 
“اإلبداع التوعوي”، بمدرس���ة المالكية 
االبتدائي���ة اإلعدادي���ة للبن���ات، حيث 

قدمت 25 مدرس���ة مشاركة إبداعات 
ومش���روعاتهم  ومعلميه���ا  طلبته���ا 
مختل���ف  ف���ي  المبتك���رة  التوعوي���ة 
المجاالت، خصوصا التوعية الصحية 

والبيئية واالجتماعية.

25 مدرسة تقدم مشروعات مبتكرة

06local@albiladpress.com
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احتفاالت العاصمة 15 ديسمبر بـ “واتر غاردن سيتي”

حبس صاحب الرسالة المسيئة إلى “اإلعالم” 7 أيام

س���ح���ب ع���ل���ى س���ي���ارت���ي���ن وم�����ع�����رض ل���������رواد األع����م����ال

أق���ر ب��ت��داول��ه��ا وإرس���ال���ه���ا ل��ع��دد م���ن ال��ف��ن��ان��ي��ن وال��ص��ح��اف��ي��ي��ن

دع���ا الرئي���س التنفيذي لمؤسس���ة 
التنظي���م العق���اري الش���يخ محمد 
مدي���ري  آل خليف���ة   ب���ن خليف���ة 
ومدي���ري  الُم���الك  اتح���ادات 
توفي���ق  ض���رورة  إل���ى  العق���ارات 
عل���ى  والحص���ول  أوضاعه���م، 
قب���ل  المؤسس���ة  م���ن  تراخي���ص 
انته���اء الفترة االنتقالية بتاريخ 5 
يناي���ر 2019، وذلك بعد اس���تيفاء 
جمي���ع ش���روط التأه���ل للحصول 

على الترخيص.
التنفي���ذي  الرئي���س  وأض���اف 
أن  العق���اري  التنظي���م  لمؤسس���ة 
“المؤسسة تباشر أعمال ترخيص 
وتنظي���م مزاولي المه���ن العقارية 
في مملكة البحرين وتم ترخيص 
المبيع���ات  ووكالء  الوس���طاء 
والمطوري���ن العقاريين ومش���اريع 
ويعتب���ر  الخريط���ة.  عل���ى  البي���ع 
مديري اتح���ادات المالك ومديري 
المه���ن  فئ���ات  أح���دث  العق���ارات 
العقاري���ة الت���ي س���يتم ترخيصها 

وتنظيمها من قبل المؤسسة”.
وأك���د أن���ه اعتب���اًرا م���ن تاري���خ 5 
غي���ر  م���ن  س���يكون   2019 يناي���ر 
القانوني العم���ل كمديري عقارات 
ومديري اتحادات المالك من غير 

العقوب���ات  وس���ُتطبق  ترخي���ص، 
عل���ى  القانوني���ة  والغرام���ات 
المخالفي���ن بموج���ب القانون رقم 
2017 بش���أن تنظي���م  )27( لس���نة 

القطاع العقاري.
أه���داف  أه���م  “م���ن  أن  وأوض���ح 
مؤسس���ة التنظيم العقاري ضمان 
توفير خدمات فّعالة وشفافة من 
قبل العاملين في القطاع العقاري، 
مس���توى  س���يرفع  ب���دوره  ال���ذي 
الحماي���ة والضم���ان للمس���تثمرين 
إل���ى  س���يؤدي  مم���ا  والمش���ترين 
القط���اع  مس���اهمة  نس���بة  زي���ادة 
الكل���ي  االقتص���اد  ف���ي  العق���اري 

لمملكة البحرين”.
التطوي���ر  “برنام���ج  أن  وأردف 
عنص���ًرا  يع���د  المس���تمر  المهن���ي 
مهًم���ا للغاية لتحقيق هذا الهدف”، 
داعًي���ا مديري العق���ارات ومديري 
م���ن  وغيره���م  الم���الك  اتح���ادات 
العق���ارات  مج���ال  ف���ي  العاملي���ن 
المؤسس���ة  موق���ع  زي���ارة  إل���ى 
اإللكتروني للحص���ول على جميع 
بالتراخيص  المتعلق���ة  المعلومات 
وبرنامج التطوير المهني المستمر 
األخ���رى  المؤسس���ة  وخدم���ات 

.)www.rera.gov.bh(

دعوة مديري اتحادات الُمالك لتوفيق أوضاعهم

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

المنامة - بنا

أش���ار المدي���ر الع���ام لتنمي���ة الم���وارد البش���رية 
واألداء بديوان الخدمة المدنية عادل إبراهيم 
إلى ارتفاع نسبة الموظفين الذين تم تقييمهم 
حت���ى تاري���خ 3 ديس���مبر 2018 إلى 75 % في 
دورة إدارة األداء الوظيف���ي للع���ام 2018، إذ 
تترك���ز النس���بة الكب���رى للموظفين عل���ى تقدير 
“يف���ي تمام���ا بالتوقعات” بنس���بة 62 %، وذلك 
حس���ب اإلحص���اءات واألرق���ام الص���ادرة ع���ن 

ديوان الخدمة المدنية.
وأوض���ح إبراهي���م أن نظ���ام “أداء” يهدف إلى 
خ���الل  م���ن  اإلس���تراتيجي  التواف���ق  تحقي���ق 
باأله���داف  الفردي���ة  الموظ���ف  أه���داف  رب���ط 
اإلستراتيجية للجهة الحكومية ورفع مستوى 
اإلنتاجي���ة وتطوي���ر األداء الحكوم���ي وإب���راز 

الكف���اءات الوطني���ة، إذ إن النظ���ام يرك���ز على 
الخدم���ة  قط���اع  ف���ي  الوظيف���ي  األداء  إدارة 
المرغوب���ة  النتائ���ج  إل���ى  للوص���ول  المدني���ة 

والمتوقعة من جميع الموظفين. 
وش���دد على ض���رورة اس���تكمال إدخ���ال نتائج 
تقييم الموظفي���ن؛ ألن النظام يهدف إلى خلق 
بيئة تنافس���ية ترتبط بالترقي الوظيفي ومنح 
المكاف���آت اعتم���اًدا على اإلنج���ازات والقدرات 
والمهارات الش���خصية، وتحديد أوجه الضعف 
ف���ي أداء الموظ���ف، ووض���ع خط���ط لتحس���ين 
والتطوي���ر  التعل���م  وتش���جيع  ودع���م  األداء 
المس���تمر، كما وس���يترتب على عدم اس���تكمال 
تقييم الموظف وقف العالوة الدورية السنوية 
إل���ى حين إنه���اء تقيي���م أداء الموظفين، األمر 

اإلداري���ة  الق���رارات  عل���ى  س���لبا  يؤث���ر  ال���ذي 

والتدري���ب  والترقي���ات  بالحواف���ز  المتعلق���ة 

والتطوير، وس���يكون آخر موعد إلدخال نتائج 

تقييم األداء الوظيفي 13 ديسمبر الجاري.

أطلق���ت بلدي���ة المنطقة الش���مالية أمس الس���بت الهوّي���ة الخاصة 
باحتفاالته���ا للعي���د الوطن���ي المجي���د وعيد جلوس جالل���ة الملك 

تحت شعار “ابشر بعزك”. 
وصرح���ت المدي���ر العام لبلدية المنطقة الش���مالية لمي���اء الفضالة 
ب���أن التدش���ين يأتي في إط���ار التحضيرات التي تق���وم بها بلدية 
المنطق���ة الش���مالية إلط���الق مجموع���ة م���ن الفعالي���ات والبرامج 

تزامًنا مع احتفاالت البالد بالعيد الوطني لمملكة البحرين.
وأضاف���ت أن االحتفالي���ة س���تتضمن عروًض���ا فني���ة و “أوبري���ت” 
غنائي إلى جانب أنش���طة ترفيهية متعددة وألعاب نارية، ولفتت 

أن البلدية ستعلن عن برامجها خالل اليومين القادمين.
ودع���ت المدير الع���ام المواطني���ن والمقيمين المش���اركة وحضور 
االحتف���ال ال���ذي س���يقام في س���احل البدي���ع بتاريخ 13 ديس���مبر 
ابت���داء م���ن الس���اعة 6 مس���اء وبرعاي���ة وزير األش���غال وش���ؤون 

البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف. 
يذك���ر أن ش���عار “ابش���ر بع���زك” مأخوذ م���ن قصيدة لممث���ل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة، والتي يقول س���موه في مطلعها: “هذاك 
بو س���لمان قدوتنا على َمّر الس���نين.. اللي وق���ف لحمول داره في 

القسى واشتالها”.

عادل إبراهيم 

وقف العالوة أو تقييم الموظف قبل 13 ديسمبر

بلدية الشمالية تدشن “ابشر بعّزك”



البحرين نحو تصميم العوالم المفترضة للتعليم اإللكتروني
باحثة لـ ”البالد”: استخدام “الملتيميديا” في المدارس ساهم بتوصيل المعرفة

أكدت الباحثة التربوية والمتخصصة في وسائل التواصل االجتماعي أروى عبدالغفار أن التعليم اإللكتروني المتعدد الوسائط “الملتيميديا” ساعد في تطوير التعليم في مملكة 
البحرين بشكل ملحوظ، إذ استفادت وزارة التربية والتعليم من التطورات المتسارعة في عالم تقنيات االتصال الحديثة، مما أدى إلى تجويد التعليم واالرتقاء به.

إل���ى  ال���وزارة  “س���عت  عبدالغف���ار  وقال���ت 
رب���ط التعلي���م بتقني���ات االتصال والوس���ائط 
البحري���ن  ف���ي  التعلي���م  ليصب���ح  المتع���ددة؛ 
متقدما متط���ورا، وأكثر جذبا ومتعة، وبذلك 
أصب���ح التعلي���م راب���ط فع���ال بي���ن حاج���ات 
للتط���ورات  ومواكب���ا  جه���ة،  م���ن  األف���راد 
االتص���ال  تكنولوجي���ا  عال���م  ف���ي  الحديث���ة 
والمعلوماتي���ة والرقمن���ة م���ن جه���ة أخ���رى”، 
موضح���ة أنه وبفضل س���عي الوزارة الدؤوب 
لتحقي���ق معادلة التعلي���م اإللكتروني المتميز 
الت���ي تتمحور حول رب���ط التقنيات الحديثة 
ف���ي عالم االتص���ال بالتعلي���م والتعلم، أصبح 
التعلي���م ف���ي المملك���ة قوي���ا ومرن���ا وق���ادرا 
عل���ى التكيف مع آخر المس���تجدات في عالم 
تقنيات االتصال بما يؤهل���ه؛ ليكون أنموذجا 

يحتذى.
وأشادت الباحثة بالدعم والجهود المتواصلة 
لتطوي���ر  الحكوم���ة  وتقدمه���ا  تبذله���ا  الت���ي 
التعليم في البحرين، وجعله يضاهي التعليم 
في ال���دول المتقدمة، مش���يدة بجه���ود وزير 
ودوره  النعيم���ي،  ماج���د  والتعلي���م  التربي���ة 
الرائد في متابعة ودعم عملية تطوير التعليم 
ومتابعت���ه  المس���تمر  وحرص���ه  ”رقمنت���ه”،  و 
الش���خصية ف���ي عملي���ة التطوي���ر واالرتق���اء 
بالتعلي���م كمنظومة متكاملة تتحقق فيها كل 
الجوانب التي تتماش���ي بل وتنافس ما تقوم 

عليه المنظومات التربوية العالمية.  
وأش���ارت عبدالغفار في تصريحات ل� “البالد” 
إل���ى أن التعلي���م اإللكترون���ي ف���ي م���دارس 
البحرين حقق العديد من األهداف التعليمية 
التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بش���كل 
متس���ارع، وأدى ه���ذا إل���ى قف���زات تعليمي���ة 
ونجاحات حققتها الوزارة عموما والمدارس 
خصوصا، فاالتصال والمعلوماتية إلى جانب 
التعلي���م أصبح���ت تش���كل أضل���ع المنظوم���ة 
التعليمي���ة االتصالي���ة المتكامل���ة، وتتجس���د 
ه���ذه المنظوم���ة ف���ي البواب���ة التعليمية التي 
يستطيع الطالب من خاللها الولوج إلى عالم 
التعلي���م اإللكترون���ي، فهي تتي���ح العديد من 
التس���هيالت والخدمات للطال���ب وولي األمر 

وكذلك المعلم. 
ولتحقيق ذلك سعت وزارة التربية والتعليم 
إل���ى نش���ر ثقاف���ة التعلي���م اإللكترون���ي بي���ن 

أعض���اء الهيئة اإلداري���ة والتعليمية والطلبة، 
وه���ي بذلك تحق���ق أهداف رؤي���ة 2030 من 
خ���الل مش���روع جالل���ة الملك حم���د لمدارس 
 ،2005 الع���ام  ال���ذي انطل���ق ف���ي  المس���تقبل 
تعليمي���ة  بيئ���ة  إيج���اد  إل���ى  يه���دف  وال���ذي 
بحي���ث  الحديث���ة،  بالتكنولوجي���ا  مرتبط���ة 
ال يك���ون التعلي���م اإللكترون���ي ف���ي المملك���ة 

محصورا داخل أسوار المدارس.
وقال���ت الباحث���ة “أصبح التعلي���م اإللكتروني 
ف���ي المملكة عملية ديناميكية مس���تمرة بين 
البي���ت والمدرس���ة وبي���ن الطال���ب والمعل���م، 
وبذل���ك نج���د أن التعلي���م اإللكترون���ي حق���ق 
غاي���ة التعلي���م ع���ن ُبع���د، باس���تخدام أحدث 
التطبيق���ات وأش���هرها )س���كايب(؛ م���ن أج���ل 
اس���تمرار العملي���ة التعليمية التعلمية بش���كل 
فع���ال، ونج���د ف���ي مدارس���نا بيئ���ة محف���زة 

مشجعة على التعليم اإللكتروني”. 
وأك���دت أن ال���وزارة وف���رت جمي���ع الوس���ائل 
العدي���د  وعق���دت  اإللكتروني���ة  واألجه���زة 
م���ن ال���ورش وال���دورات التدريبية ف���ي عالم 

االتصال والتكنولوجيا والوس���ائط المتعددة؛ 
م���ن أجل االرتق���اء بالتعليم عموم���ا والتعليم 
اإللكترون���ي خصوصا، ومن أجل إيجاد جيل 
“وف���ر  متمي���ز، مضيف���ة  إلكترون���ي  تعليم���ي 
التعليم اإللكتروني في مدارس البحرين بيئة 
تعليمي���ة إبداعي���ة لجميع أعض���اء المنظومة 
التعليمي���ة، وه���و بذلك أعاد هندس���ة العملية 

التعليمي���ة ف���ي المملكة بش���كل يتناس���ب مع 
التطورات التكنولوجية الحديثة”.  

وبين���ت عبدالغف���ار أن���ه ولمواكب���ة التطورات 
االتص���ال  تقني���ات  عال���م  ف���ي  الحديث���ة 
والمعلوماتي���ة وم���ا صاحبه���ا م���ن تط���ورات 
المجتمع���ات  وظه���ور  الرقمن���ة  عال���م  ف���ي 
االفتراضي���ة، ص���ار لزاما عل���ى وزارة التربية 
عوال���م  إيج���اد  إل���ى  تس���عى  أن  والتعلي���م 
افتراضية تعليمية جاذبة وممتعة تستقطب 
الطالب والطالبات داخل البحرين وخارجها، 

من جهة، وتجذب المعلمين والمعلمات.
وقال���ت الباحث���ة عبدالغفار “ل���ن يتحقق ذلك 
إال إذا سعت الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية 
تقوم على تبادل المعلومات وتحليل األفكار 
واستش���راف الرؤى حول العملي���ة التعليمية؛ 
من أجل نشر ثقافة التعليم والتعلم المستمر، 
على أن يشرف على تلك العوالم االفتراضية 
عال���م  ف���ي  متخصص���ون  تربوي���ون  خب���راء 
تكنولوجيا واالتص���ال والمعلوماتية تصميما 

وتنظيما وإدارة وتقويما وتطويرا”.

وزير تربية خالل إحدى زيارته للمدارس

توافد العش���رات من المواطنين السيما من شريحة الشباب للتبرع بالدم في حملة 
العس���كريين الثامن���ة تحت ش���عار “دم���ك... حياة” صباح الس���بت 8 ديس���مبر 2018، 
بتنظي���م من جمعي���ة عالي الخيري���ة االجتماعية وجمعية البحري���ن لرعاية مرضى 
الس���كلر بالتع���اون م���ع بنك ال���دم المركزي ب���وازرة الصح���ة في صالة الح���اج أحمد 

منصور العالي، وبرعاية وكيل وزارة الصحة وليد خليفة المانع.

وعل���ى الرغم م���ن أن الوقت المح���دد للحملة 
يب���دأ ع���ن الس���اعة 8 صباًح���ا وينته���ي ع���ن 
الس���اعة 12، إال أن المتبرعي���ن اس���تمروا في 
التواف���د إل���ى ما بعد الس���اعة الواح���دة ظهًرا 

ليصل العدد إلى 275 مشارًكا.
ووص���ف الوكي���ل المان���ع ه���ذا اإلقب���ال من���ذ 
الصب���اح الباكر بأنه “صورة مفرحة اس���تجابًة 
ف���ي  التكات���ف  تعك���س  وه���ي  الحمل���ة،  م���ع 
المجتمع البحرين���ي وحرص المواطنين على 
مس���اعدة المرضى والتخفيف م���ن معاناتهم، 
إضافة إلى دعم خدمات القطاع الصحي من 

خالل توفي���ر الكميات المطلوب���ة من فصائل 
الدم المختلفة”، مش���يًدا بس���مات أهالي عالي 
في التس���ابق لألعم���ال الخيري���ة، مبينا “هذه 
عال���ي  جمعي���ة  بي���ن  المجتمعي���ة  الش���راكة 
الخيري���ة وجمعي���ة البحري���ن لرعاي���ة مرضى 
الس���كلر ه���ي خي���ر دالل���ة وش���هادتي فيه���م 

مجروحة”.
وعب���ر العديد م���ن المتبرعين عن مس���اندتهم 
له���ذه الحمل���ة بما تحمل���ه من معان إنس���انية 
ول���و  المس���اهمة  عل���ى  واإلقب���ال  وتكافلي���ة، 
باليس���ير لتخفي���ف معان���اة المرض���ى الس���يما 

المصابين بال� “س���كلر”، وعلى حد وصفه، قال 
المتب���رع إبراهيم س���لمان “تبرعت في معظم 
الحم���الت عل���ى م���دى الس���نوات الماضي���ة.. 
وأش���عر بأنن���ي مس���ؤول ع���ن المش���اركة ب���ل 
لمس���اعدة  التب���رع  عل���ى  اآلخري���ن  وأحف���ز 
المرضى، ونحن نرى ونعايش مرضى السكلر 

وكيف تتحول حياتهم إلى معاناة مؤلمة”.
جمعي���ة  رئي���س  ق���ال  النس���ق،  ذات  وعل���ى 
البحرين لرعاية مرضى السكلر زكريا الكاظم 
إن ه���ؤالء المتبرعي���ن يقوم���ون بأم���ر مه���م 
وإيجابي للغاية يتعلق بحياة مريض السكلر، 
فحين يتبرعون بكيس من الدم فهم يحمون 

الترم���ل  م���ن  وزوج���ات  اليت���م  م���ن  أطف���ااًل 
واقتصاد ومعيشة أسرة من أن تتدهور”.

وامتدت فترة التحضير لهذه الحملة 6 أشهر 
وشارك فيها متطوعون في فرق عمل ولجان 
يزيد عددهم على 50 مش���ارًكا من الجنسين، 
وحس���ب رئي���س مجل���س إدارة جمعية عالي 

الخيري���ة االجتماعي���ة ع���ادل الس���تري ف���إن 
اإلقب���ال ال���ذي زاد عن الع���ام الماضي وكانت 
حصيلته 140 كيًسا من الدم، يؤكد أن رسالة 
سلس���لة الحمالت في السنوات الماضية أتت 
ثماره���ا لدعم األوجه اإلنس���انية والمس���اهمة 

في إنقاذ حياة المرضى.

“العسكريين 8 للتبرع بالدم” تستقطب المواطنين.. والشباب في الصدارة

أعداد كبيرة من المتبرعين توافدوا للتبرعوكيل وزارة الصحة يفتتح حملة العسكريين الثامنة للتبرع بالدم

م���ن المقرر أن تس���تضيف البحري���ن المعرض 
الس���نوي الراب���ع لمهرج���ان IDC التكنولوجي 
يوم 11 ديس���مبر الجاري ف���ي فندق الخليج، 
تحت عنوان “التحول الرقمي: استراتيجيات 

األتمتة واالبتكار واالستخبارات”. 
م���رة  الع���ام ألول  ه���ذا  المع���رض  وس���ينَظم 
جمعي���ة  م���ع  محلي���ة  وبش���راكة  بالتع���اون 
الذكاء االصطناعي، وس���يكون 9 من أعضاء 

الجمعية متحدثين رئيسين في المؤتمر.

 م���ن جانب���ه، ص���رح رئي���س جمعي���ة ال���ذكاء 
االصطناعي جاس���م حاجي بأن ال� IDC تلعب 
دورا مهم���ا في المنطقة، وهذه فرصة في أن 
تساهم في تطور التكنولوجيا في البحرين. 
وأضاف أن المنتدى، الذي سيشارك فيه أكثر 
من 100 شخص، سيركز على إستراتيجيات 
االصطناع���ي  وال���ذكاء  الرقم���ي،  التح���ول 
والتعلم اآللي إضافة إلى التهديدات األمنية 

في رحلة التحول الرقمي.

معرض IDC التكنولوجي 11 الجاري

Û  ،تتج���ه أنظار العالم اليوم، بإكب���ار، وإجالل، نحو القمة الخليجية بالرياض
والت���ي يحم���ل قادته���ا الك���رام عل���ى كاهله���م، راي���ة الوح���دة، والتوحي���د، 

والمسؤولية الكبرى نحو شعوب المنطقة.
Û  وتنعقد القمة، بظروف استثنائية للغاية، محورها األول إفشال مخططات

الب���ارود، والتش���طير، والم���وت، إلي���ران، وبقي���ة ق���وى االس���تكبار الحاقدة، 
الساهرة لليل بطوله، وهي تهندس سيناريوهات التمزيق، والتشرذم.

Û  وكما أُفش���لت الموجة النهضوية الكبرى الت���ي قادها الزعيم الراحل جمال
عبدالناصر من قبل، فإن مؤامرات التسقيط، واإلفشال، لكل ما هو عربي، 

ال تزال على حالها، هيئتها جديدة، وصناعها هم ذاتهم، لم يتغيروا.
Û  ويق���دم مجل���س التع���اون الخليجي نفس���ه الي���وم، كأحد أهم المؤسس���ات

العروبي���ة الناهضة، الحافظة لهوية األمة، ولكرامتها، وكما كان “المجلس” 
من���ذ البداي���ات، عام���ل تأثير، وضغ���ط، وكبس، عل���ى المخطط���ات الغربية 
الدخيل���ة، فإن���ه - بالت���وازي - صاحب قول فصل، والعب رئيس في رس���م 

مستقبل المنطقة، وفي بلورة مالمح هويتها .
Û  بالس���ياق، تقودن���ا وتي���رة التغيير األس���ود، التي قضمت بأس���نانها األخضر

والياب���س، هن���ا وهنال���ك، ألهمي���ة النظ���ر ف���ي التحالف���ات الجدي���دة، وفي 
اس���تثمار الودائ���ع بالبن���وك الغربي���ة، لتك���ون عام���ل مس���اندة ومعاض���دة، 

للقرارات السياسية التي تصدرها القمة.
Û  وكذل���ك النظرة العميقة، والج���ادة، ألن تكون دول المنطقة، هي من تصنع

س���الحها، وغذائه���ا، ودوائه���ا، بسياس���ة تح���ول، وتغيير حقيقيي���ن، ال تقل 
طموح���ا عن تجارب كوريا، وس���نغافورة، وتاي���وان، ودول أخرى ال تحمل 

ربع ثرواتنا، ومقدراتنا.
Û  ،قادة القمة، هم األمل، والساس واألساس، وكما كنا دوما جنود مخلصين

ألوطانن���ا، س���نظل كذل���ك مناصحي���ن، وصادقي���ن، وعلى أهبة االس���تعداد 
لتقديم جل ما لدينا، حماية، وكرامة، لهذه األرض، ولمن عليها.
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بدور المالكي من مدينة عيسى

سعيد محمد من عالي

أروى عبدالغفار

بدء القبول والتسجيل للفصل الثاني في “العلوم التطبيقية”
المســتجدين الســتقبال  المناســبة  التعليميــة  البيئــة  تهيئــة  الخيــاط: 

أعلن���ت جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة ع���ن فتح ب���اب القبول والتس���جيل للطلب���ة الراغبي���ن بااللتحاق بالجامع���ة في الفصل الدراس���ي 
الثان���ي م���ن الع���ام األكاديمي 2018 - 2019. وصّرح عميد القبول والتس���جيل عيس���ى الخياط بأن التس���جيل مفتوح في تخصصات 
البكالوري���وس ف���ي الحق���وق، إدارة األعم���ال، المحاس���بة، العل���وم السياس���ية، نظ���م المعلومات اإلداري���ة، علم الحاس���وب، التصميم 
الجرافيك���ي، التصمي���م الداخلي وتخصصات الماجس���تير في القانون، والقان���ون التجاري، وإدارة األعمال، والمحاس���بة والتمويل، 
إضافة إلى البرامج البريطانية الجديدة التي يحصل من خاللها الطالب على شهادة بكالوريوس بريطانية من جامعة لندن ساوث 
بانك في هندس���ة التصميم المعماري وهندس���ة مدنية وإنش���اءات، وجامعة كارديف متروبوليتان في تخصصات دراس���ات األعمال 
واإلدارة، والمحاسبة والتمويل، داعًيا الطلبة إلى اإلسراع بالتسجيل الختيار التخصص الذي يناسبهم ويناسب ميولهم ورغباتهم 

ويرغبون في دراسته.

البيئ���ة  هي���أت  الجامع���ة  أن  وأض���اف 
التعليمي���ة المناس���بة الس���تقبال أبنائه���ا 
الفص���ل  خ���الل  المس���تجدين،  الطلب���ة 
الدراسي الذي سوف يبدأ في األسبوع 
الثالث من شهر يناير المقبل، إذ ستعمل 
على توجيه الطلبة وإرشادهم أكاديمًيا 
له���م  والتوجيه���ات  النصائ���ح  وتقدي���م 
ف���ي اختي���ار المق���ررات الدراس���ية قبل 
تس���جيلها عب���ر المرش���دين األكاديميين 

في مختلف الكليات.
 كم���ا ن���وه إل���ى أن إدارة الجامع���ة ق���د 
حرصت عل���ى تقديم أفض���ل الخدمات 
للطلب���ة م���ن خ���الل تجهي���زات الح���رم 
قاع���ات  م���ن  يحتوي���ه  وم���ا  الجامع���ي 
الوس���ائل  بأح���دث  مجه���زة  دراس���ية 
التقنية لضمان أفضل األجواء الدراسية 
المراف���ق الخدمي���ة  إل���ى  له���م، إضاف���ة 
م���ن  وغيره���ا  والمالع���ب  والترفيهي���ة 

المرافق الحيوية التي تس���هم في إثراء 
الحياة الجامعية والعلمية.

ختاًم���ا دع���ا عمي���د القبول والتس���جيل 
كاف���ة الطلبة إلى زي���ارة الجامعة ولقاء 
موظفي���ن القبول والتس���جيل وممثلين 
الكلي���ات؛ للتع���رف أكث���ر عل���ى البرام���ج 
دعاه���م  كم���ا  المطروح���ة،  األكاديمي���ة 
إل���ى زيارة موق���ع الجامع���ة اإللكتروني 
WWW.ASU.( اإلنترن���ت  ش���بكة  عب���ر 

EDU.BH( لالط���الع عل���ى المزي���د م���ن 
للفص���ل  التس���جيل  ع���ن  المعلوم���ات 
الدراس���ي الثاني 2018 - 2019، إضافة 
لمواق���ع الجامع���ة الخاصة عبر ش���بكات 
التواص���ل االجتماع���ي في االنس���تغرام 

والسنابشات، والفيسبوك.

عيسى الخياط

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

إبراهي���م  الش���يخ  مرك���ز  يس���تضيف 
األكاديمي���ة  والبح���وث،  للثقاف���ة 
اللبناني���ة نه���ى بيومي، ف���ي محاضرة 
عل���ى  الطاق���ة  “تأثي���ر  ب�����  موس���ومة 
إذ  والرفاهي���ة”،  والس���عادة  الصح���ة 
الكوني���ة  الطاق���ة  ع���ن  س���تتحدث 
ومدلوالتها، وعن كيفية تعزيز الطاقة 
اإليجابية على اآلخ���ر، وتحويلها إلى 
ثقاف���ة اجتماعي���ة. يك���ون ذلك خالل 
الموس���م الثقاف���ي “كل ن���ور ال يزي���ل 
الظلم���ة ال يعول عليه”، لمركز الش���يخ 
إبراهي���م للثقاف���ة والبح���وث، يوم غد 
االثني���ن، عن���د الس���اعة 8 مس���اًء، في 
مق���ر المرك���ز. يذك���ر أن بيوم���ي تلقت 
دراس���اتها ف���ي لبن���ان وحصل���ت على 
دكت���وراه الحلق���ة الثالث���ة ف���ي األدب 
الفرنس���ي المعاص���ر والمقارن بجامعة 
الس���ربون الثالثة، باري���س 1981، عن 
م���ن  الس���ريالية  ص���ورة  أطروحته���ا: 

خ���الل مذك���رات الس���رياليين، وه���ي 
باحث���ة نش���طة ف���ي مج���االت الكتابة 
والمحاض���رات والندوات. ولها العديد 
من البح���وث والدراس���ات والمؤلفات 
“الكاتب���ات اللبناني���ات” بيبليوغرافي���ا، 
“دليل الباحث���ات العربيات في العلوم 
“المعرف���ة  واالجتماعي���ة”،  اإلنس���انية 
والكتاب���ة”،  “الم���رأة  والس���لطة”، 
“الكواكبي، كأن العمل نار وأجس���امهم 
م���ن ب���ارود” - مرك���ز الش���يخ إبراهيم، 
“س���ير النس���اء: عنهن ومن دونهن”، و 
“الرج���ال والنس���اء: م���اذا يعني لك أن 
تح���ب الي���وم؟”، كم���ا لها حض���ور بارز 

في الندوات والمؤتمرات.

اللبنانية نهى بيومي تحاضر عن تأثير الطاقة

نهى بيومي

محرر الشؤون المحلية



ِعـــــش حــــاضـــــــرك فقـــــــــط!
كثير منا من يعيش في قلق وتوتر مس���تمر، والس���بب في ذلك إما أننا نعيش في الماضي أو في المس���تقبل مع نسيان حاضرنا. 
هن���اك كثي���ر من الدراس���ات التي ترب���ط بين األمراض والوف���اة وكثرة الضغوط النفس���ية والتوتر، كل هذا نتيج���ة للتفكير في 

الماضي أو المستقبل.

مهم���ا كان الماضي قاس���ًيا بجراحاته 
وآالم���ه، البد من تركه خلفنا والمضي 

قدًما إلى األمام. 
ق���د يك���ون الماضي المؤل���م عبارة عن 
فش���ل س���ابق، أخطاء مختلفة، رحيل 
ش���خص قري���ب أو حبي���ب، كل ه���ذا 
يج���ب أن يمنحن���ا ق���وة دافع���ة ف���ي 
الحاض���ر م���ن خ���ال التعل���م والخبرة 

ومواجهة الصدمات.
 علين���ا أن ن���درك بداخلنا أن���ه ال “ينفع 
الب���كاء عل���ى اللب���ن المس���كوب”، كم���ا 
علينا أن نترك الحس���رة والندم خلفنا، 
فه���ي ل���ن تنفعنا بش���يء، فالل���ه يقدر 
ويفع���ل م���ا يش���اء، و“لو” تفت���ح عمل 
الش���يطان، كم���ا ج���اء ف���ي الحدي���ث 

الش���ريف عن الرسول صلى هللا عليه 
وسلم )المؤمن القوي خير وأحب إلى 
هللا م���ن المؤم���ن الضعي���ف، وفي كل 
خير، احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله وال تعجز، وإن أصابك شيء فا 
تق���ل: ل���و أني فعل���ت كذا وك���ذا ولكن 
ق���ل: قدر هللا وما ش���اء فع���ل، فإن لو 
تفتح عمل الش���يطان(، م���ا علينا فعله 
ه���و الت���وكل عل���ى هللا في كل ش���يء 
طريق���ة  بأحس���ن  باألم���ور  والقي���ام 
ممكنة وترك الباقي على هللا سبحانه 
وتعالى، ثم قلب صفحة الماضي إلى 
الحاضر، علينا أن نس���امح أنفسنا عن 
أخط���اء الماضي ونتذك���ر بأن هللا هو 

الغفور الرحيم.

كثيرون أيًضا من يفكرون بالمستقبل، 
م���اذا س���يحدث بع���د ك���م ع���ام؟ م���اذا 
والبي���ت  الم���ادي  بالدخ���ل  س���يحل 
والزواج والعائلة والمجتمع والدولة؟ 
التفكير كثيًرا بتلك األمور يخلق نوًعا 
م���ن الخوف واالرتباك ويش���تت الفرد 
عن حاضره، وعندما يتشتت الشخص 
الحاضر كيف سيبني المستقبل؟ البد 
م���ن رس���م األه���داف قصي���رة األجل، 
لك���ن األه���داف طويل���ة األج���ل تتغير 
حس���ب المعطيات واألحوال المقدرة 
بي���د هللا س���بحانه وتعال���ى، نح���ن ال 
نق���ول أن نقود الس���فينة دون خارطة 
ولكن علينا أال ُنفكر كثيًرا بالمس���تقبل 
وُنصاب بهوسه، أي أن نكون معتدلين 

حتى بالتفكير ف���ي أحامنا وأهدافنا 
المستقبلية.

هن���اك  والمس���تقبل  الماض���ي  بي���ن 
الحاض���ر، الحاض���ر م���ا نعيش���ه فع���ًا، 
أف���ق  م���ن  مقبل���ة  ثاني���ة  كل  وه���ي 

نف���ق  إل���ى  بس���رعة  لتم���ر  المس���تقبل 
الماضي.

 الحاض���ر ه���و الوقت ال���ذي يمكننا أن 
ندرك���ه ونس���تفيد من���ه فع���ًا، فيجب 
أال نتباك���ى عل���ى الماض���ي وأال نعيش 

ف���ي وهم المس���تقبل، علينا أن نعيش 
حاضرن���ا بجميع تفاصيل���ه، التفاصيل 
الص���ور  تصن���ع  م���ا  ه���ي  الصغي���رة 
الجميل���ة، فلنعش الحاضر ونس���تمتع 
به، ولنقم بجمي���ع األمور التي ترضي 
هللا لنعيش في س���ام نفس���ي، نصلي 
الصل���وات الخم���س في وقته���ا ونقرأ 
الق���رآن، نس���اعد الن���اس ونهت���م به���م، 
نتح���دث إل���ى م���ن نحبه���م ونزورهم، 
نعم���ل ف���ي وظيف���ة أو مش���روع لدينا 
ش���غف في���ه، نق���وم بأم���ور محلل���ة لم 
نق���م به���ا م���ن قب���ل، ونفعل األنش���طة 
الت���ي نحبه���ا م���ن قلبن���ا فع���ًا، لنفتح 
قلبنا ونبحث عن أنفس���نا في حاضرنا 
ونوص���د الب���اب عل���ى ماضين���ا ونغلق 

النوافذ على مستقبلنا.

ف���ي صباح يوم 24 نوفمبر ش���هدت البحرين واح���دا من أجمل أيامها على اإلطالق. 
فق���د ازدان���ت ش���وارعها بالش���عارات الوطنية وصور مرش���حين يدعون للمش���اركة 
ف���ي انتخ���اب من يرون���ه األصلح واألج���در لتمثيله���م ولدعم المش���روع اإلصالحي 
لجاللة الملك المفدى، وقد كان لي الش���رف أن أكون من ضمن هؤالء المترش���حين.. 
فنجاح االنتخابات النيابية والبلدية للعام 2018 هو نجاح لي وإلخواني وأخواتي 

المترشحين.

فك���م كان���ت جميلة ه���ذه التجرب���ة التي 
ش���اركت فيه���ا والت���ي استش���عرت فيه���ا 
أهمي���ة وعظمة هذا الوط���ن الغالي الذي 
يحتضنن���ا جميعا في ربوعه، فمنذ بداية 
ترشيحي وحتى اليوم الموعود تذوقت 
ح���اوة حب الوطن وجم���ال هذا العرس 
الديموقراط���ي ونزاهة االنتخابات فهذه 
ف���ي  وثابت���ة  ش���امخة  مملك���ة  المملك���ة 

خطاها نحو مستقبل مشرق.
وأم���ا ع���ن التناف���س الش���ريف ال���ذي دار 
بيننا نحن كإخوة اجتمعنا فيه على حب 
الوط���ن والتماس���ك والتاح���م والثب���ات 
لمس���تقبل بحريننا الغالية، فكان تنافس���ا 
يحمل روح التحدي والمنافسة الشريفة، 
فما أجمل المحطات التي تمر في ذاكرتي 

وأخوات���ي  أخوان���ي  فيه���ا  أرى  والت���ي 
المتنافسين في جميع الدوائر وباألخص 
دائرت���ي ف���ي المق���رات االنتخابي���ة وهم 
يقدم���ون دعمهم لبعضهم البعض معنويا 
البع���ض  لبعضه���م  زيارته���م  خ���ال  م���ن 
والمش���ورة،  الحدي���ث  أط���راف  وتب���ادل 
هذه األحاديث المش���بعة برسم مستقبل 
وط���ن ينع���م ب���ه المواطني���ن بحقوقه���م 
ويكفل األمن واألمان بين جميع طوائفه 

والمقيمين على أرضه الطيبة.
فهنيئا لقيادتنا الرش���يدة بقيادة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه على نجاح االنتخابات 
النس���بة  ه���ذه  وعل���ى  الجولتي���ن،  ف���ي 
المش���رفة الت���ي عكس���ت نج���اح رؤيت���ك 

ل���ك  وهنيئ���ا  اإلصاح���ي،  ومش���روعك 
س���يدي محبة ش���عبك ل���ك، والتي تجلت 
من خال التفافهم حولك داخل وخارج 
المملك���ة بالتس���ابق من���ذ الصب���اح الباك���ر 
للتصوي���ت، وهنيئا ل���ك عزيزي المواطن، 

ي���ا من حرص���ت على المش���اركة في هذا 
الع���رس الديمقراطي في الجولتين، فقد 
عكس���ت من خال تصويتك مدى وعيك 
الوطني ورغبتك في التطوير واإلصاح، 
والنمو لوطنك.. وبهذه المناسبة الجميلة 
أرفع أس���مى آي���ات التهان���ي والتبريكات 
لجالة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه وس���مو رئيس الوزراء 
آل  س���لمان  ب���ن  األمي���ر خليف���ة  الموق���ر 
خليف���ة أطال هللا في عمره، وس���مو ولي 
العه���د األمين األمير س���لمان بن حمد آل 
خليف���ة والقي���ادة الرش���يدة عل���ى نج���اح 
لجمي���ع  وتمنيات���ي  االنتخاب���ات..  ه���ذه 
أخوان���ي وأخوات���ي الفائزي���ن بالتوفي���ق 
والنجاح، وإنني أدعوهم جميعا لتوحيد 
كلمتهم على المنبر الديمقراطي والبلدي 
وتس���خير جهوده���م لخدمة ه���ذا الوطن 

العزيز.

الناشطة االجتماعية حنان بنت 
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أعاني عجزا بنسبة 93 % وعائلتي اقترضت ألجلي

العــــــرس الديمقراطـــــي 2018

تايلند ف���ي  ع��اج��ي  الس��ت��ك��م��ال  ال��م��س��اع��دة  ال��خ��ي��ر  أه���ل  أن���اش���د 

ن����زاه����ة االن����ت����خ����اب����ات ف����ي ال���م���م���ل���ك���ة ش���ام���خ���ة وث���اب���ت���ة

أن���ا مواط���ن بدأت عالجي في تايلند على إثر حادث الع���ام 2015، إذ تم تصنيف العجز 
ال���ذي تعرض���ت له بنس���بة 93 % مما تس���بب بش���ل حركتي وع���دم قدرتي على المش���ي 

وتمزق في الحبل الشوكي.

فبع����د إصابتي بالحادث بش����هر ونصف 
ذهب����ت للع����اج ف����ي الصي����ن وكان من 
الازم عمل عملية على حسب وضعي 
الصح����ي والت����ي بلغت كلفته����ا 45 ألف 
دين����ار بحرين����ي على نفقت����ي الخاصة، 
وبع����د عودت����ي اضطررت إل����ى اللجوء 
لمستشفيات خاصة عدة في البحرين 
اس����تنزفت من مالي الخ����اص لصعوبة 
حالتي الصحية، ولطول مدة جلوسي 
وعدم اس����تطاعتي على المشي أصبت 
بالقرحة السريرية مصاحبة للعديد من 

األعراض، فتم تنويمي في مستش����فى 
إبراهي����م خلي����ل كانو للع����اج الطبيعي 

مدة سنة وشهرين تقريبا.
تنقلت ما بين ألمانيا والتش���يك لمدة 6 
أش���هر، ثم عدت إل���ى البحرين للذهاب 
بعده���ا إل���ى الهند لم���دة 8 أش���هر وعند 
عودتي من مش���فى إلى آخر اس���تنزف 
مال���ي الخ���اص اضط���رت عائلت���ي إلى 
اقتراض المال إلجراء عملية أخرى لي 
ف���ي تايلند ومحاولة اس���تعادة قدرتي 
عل���ى المش���ي كالس���ابق. بع���د االنته���اء 

من العملية ت���م وضع جهاز في منطقة 
الظهر كج���زء من الع���اج والتي يجب 
أن يت���م برمجته���ا م���ا بي���ن 6 أش���هر أي 
م���ا يعادل 6 م���رات بنفس المستش���فى 
ف���ي تايلند مع المتابع���ة في أخذ عاج 
إب���ر تنش���يط الخاي���ا الجذعي���ة والتي 
جعلتني أتمكن من اإلحساس الداخلي 
بالمناط���ق المتأث���رة الت���ي أعج���ز ع���ن 

تحريكها.
أناشد أهل الخير مساعدتي للسفر إلى 
إل���ى تايلند؛ الس���تكمال عاج���ي باإلبر 
المنش���طة للخاي���ا الجذعي���ة مع تغيير 
بنتائج���ه  الجه���از إلحساس���ي  برمج���ة 
الفعال���ة عل���ى جس���دي، والت���ي يمك���ن 

للمتابعة بها أن تحسن وضعي الصحي، 
ف���ي حي���ن أن عدم المواصل���ة قد يأتي 
بنتائج عكس���ية، إذ أصبح الجهاز محل 
ضغط وتعب مم���ا يجعل التعجيل في 

استكمال العاج ضروريا.
طيل���ة فترة العاج أنفقت ما يصل إلى 
195 أل���ف دين���ار بحرين���ي تقريب���ا ف���ي 
حين تم صرف مبل���غ تعويض للحادث 
ق���دره 47 ألف���ا و700 دين���ار، ف���ي حين 
كان يج���ب أال يق���ل المبلغ وفقا لنس���بة 

العجز 93 % عن 200 ألف دينار.

)البيانات لدى المحرر(

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 
منها ما ال يتعارض مع قوانين 
النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد 
اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.
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الجبار”!
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سعيد محمد

Û  يب����دو أن كثي����را من الموظفين البحرينيي����ن في القطاعين
الع����ام والخ����اص على حد س����واء، ف����ي حاجة ملح����ة لفهم 
قواني����ن العم����ل جي����ًدا، الس����يما تل����ك المتعلق����ة بحقوقه����م 
االس����تهداف  ح����االت  م����ع  التعام����ل  وكيفي����ة  الوظيفي����ة، 
والتطفي����ش والتصي����د الت����ي تتع����رض له����ا ش����ريحة م����ن 
الموظفين من جانب “بعض المسؤولين” من فئة “شمشون 

الجبار”.

Û  قب����ل أش����هر، تعرفت عن طريق الصدف����ة في إحدى الدول
الخليجية، على شاب بحريني مبدع يمتلك أفكاًرا خاقة 
متجددة ف����ي مجال أنظمة المعلوم����ات، وبالطبع، تعلمون 
أن البحرينيي����ن حي����ن يتعرفون على بعضه����م البعض في 
مث����ل تلك الح����االت الجميلة الب����د من دع����وة للقاء “عيش 
ومل����ح” أو نزه����ة س����ريعة أو زي����ارة لمعارف م����ن أهل ذلك 

البلد.

Û  وسنحت الفرصة للحديث مع ذلك الشاب الذي كان يعمل
في ش����ركة متخصصة في أنظم����ة المعلومات لمدة تقارب 
4 س����نوات ذاق فيه����ا الوي����ل واالس����تهداف والتهميش من 
المس����ؤول األجنبي من جهة، وعدم حصوله على مساندة 
م����ن المس����ؤولين البحرينيي����ن في تل����ك الش����ركة من جهة 
أخرى، لكنه صبر.. فهذه لقمة عيش����ه وعيش أس����رته، وما 
إن حص����ل على فرص����ة عمل خارج البلد حتى ش����د رحاله 

وانطلق.

Û  هن����اك، وج����د بيئ����ة العم����ل الممي����زة الت����ي تق����در جه����وده
ومبادراته وتوفر له االمتيازات التي يس����تحقها، فيما كان 
باإلمكان حصوله على هذه االمتيازات ليخدم بلده، حتى 
ال نفق����د مث����ل ه����ذه الطاق����ات المبدعة، إال أن م����ن األهمية 
بم����كان – لم����ن ه����م ف����ي مث����ل ظ����روف عمل����ه – أن يفهموا 
القواني����ن واللوائ����ح الت����ي تحميه����م، فالدول����ة ل����م تقص����ر 
ف����ي اس����تحداث القواني����ن التي تحف����ظ حق����وق الموظف 
البحرين����ي بل وغي����ر البحريني أيًضا، وال يجب الس����كوت 
عل����ى أوض����اع العم����ل الس����يئة القس����رية م����ا دام م����ن ح����ق 
الموظ����ف أن يتظلم لدى دي����وان الخدمة المدنية أو وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.

Û  وإذا س����ألنا لم����اذا الصمت؟ س����يكون الج����واب “خوًفا على
لقم����ة العي����ش أو التع����رض للفص����ل أو على األق����ل التنكيل 
واالستهداف حال الشكوى”! وهذه أيًضا حاالت يضمن لها 
القان����ون الحماية، فابد من معرف����ة القوانين ما دمنا نكرر 
دائًم����ا “البحريني أواًل”، بل البد من محاس����بة أي مس����ؤول 
يس����تهدف البحرين����ي وف����ق ه����واه ومزاج����ه، بحرينًيا كان 

المسؤول أم وافدا.

ق���ال رس���ول هللا )صل���ى هللا علي���ه وس���لم( “علم���وا أبناءك���م الس���باحة والرماي���ة ورك���وب الخيل”. 
الفروس���ية والش���جاعة والنبل والوفاء والمروءة س���مات متأصلة في األسرة المالكة منذ مؤسس 
دول���ة البحري���ن المغف���ور له الش���يخ أحمد الفات���ح، فهو قائ���د بالفطرة وش���جاع وذو عزيمة، وقلب 
مملوء باإليمان بالله تعالى وحب التضحية في بناء الوطن المس���تقل؛ ليكون العامل الرئيس في 

قيادة دفة الحاضر والمستقبل المنشود أال وهم الشباب.

وهك���ذا انتقل���ت تل���ك الصف���ات الحمي���دة م���ن 
األج���داد إل���ى اآلب���اء وإل���ى األبن���اء واألحف���اد، 
وناصر وش���قيقه خالد، إذ ترعرع سموهما منذ 
نعوم���ة أظفارهما على ذل���ك اإلرث الذي ورثاه 
م���ن والدهم���ا صاح���ب الجال���ة المل���ك المفدى 
ي���زال حفظ���ه هللا  الرياض���ي األول، وكان وال 

تعالى ورعاه.
من���ذ م���ا يزي���د عل���ى العش���رين عاما، كن���ا نحن 
المنتفعي���ن م���ن ش���اليهات ب���اج الجزائ���ر، كن���ا 
نصل���ي الف���روض في المس���جد الصغي���ر الواقع 
إل���ى الش���مال الش���رقي من بواب���ة الش���اليهات، 
وكنا نش���هد س���موهما - الش���يخان ناصر وخالد 
برفق���ة أترابهم���ا م���ن الرفق���اء - يأت���ون لص���اة 
العصر والمغرب في هذا المسجد، فا تشغلهما 
رياضتهم���ا المحببة والمفضلة وهي الفروس���ية 

ورك���وب الخي���ل ع���ن الص���اة ف���ي وقته���ا في 
المس���جد م���ع من حضر م���ن أهالي الش���اليهات 

والمتنزهين.
إذن، طاع���ة هللا تعال���ى وطاع���ة الوال���د المل���ك 
المف���دى، هيأتهم���ا ألن يكونا فارس���ين وبطلين 

في سباق القدرة أيًضا.
وعندما أس���ندت مهام المجلس األعلى للشباب 
والرياض���ة ورئاس���ة اللجن���ة األولمبي���ة لس���مو 
الش���يخ ناصر، هن���ا تفتقت عبقرية ه���ذا البطل 
ف���ي قي���ادة الش���باب، إذ ن���ذر نفس���ه ألن يكون 
الق���دوة الحس���نة لش���باب المملكة، وفع���ًا، قاد 
وش���قيقه س���مو الش���يخ خالد، أكثر م���ن فعالية 
رياضية وأهمها تلك الفعالية التي خاضها سمو 
الشيخ خالد لعبور خليج البحرين من الساحل 
الشرقي للسعودية إلى الساحل الغربي لمملكة 

البحري���ن ف���ي وقت قياس���ي، وخل���د خالد هذا 
اإلنج���از ف���ي س���جل األبط���ال العالميي���ن ف���ي 
الس���باحة، ولس���مو الش���يخ خال���د الفض���ل ف���ي 

إحياء المسرح في األندية والمراكز الشبابية.
وإذا احتفلن���ا باإلنجاز الكبير الذي حققه س���مو 
الش���يخ ناص���ر ف���ي بطول���ة الرج���ل الحدي���دي 
العالمي���ة ف���ي أمي���ركا من���ذ فترة مض���ت، يأتي 
الف���وز نتيج���ة التماري���ن المكثف���ة والمس���تمرة 
واإلص���رار من ممثل قائد الرياض���ة البحرينية؛ 
ليض���رب لن���ا مث���ًا رائًعا بأن���ه إذا صمم ش���باب 
البحري���ن عل���ى ه���دف وأع���د العدة له، س���يناله 
بمشيئة هللا تعالى، ويحقق الذهب والصدارة.

تهنئ���ة م���ن القل���ب أزفه���ا إل���ى مليكن���ا المفدى، 
وإلى س���مو رئي���س الوزراء الموقر، وإلى س���مو 
ول���ي العه���د األمين حفظه���م هللا تعال���ى، وإلى 
الوس���ط الرياض���ي وعل���ى رأس���ه س���عادة وزير 
الش���باب والرياضة وإلى جميع شعب البحرين، 
وش���كًرا سمو الشيخ ناصر، وشكًرا سمو الشيخ 
خال���د، وإلى إنج���از بطوالت أكبر ف���ي الحاضر 

والمستقبل.

سمـــا ناصـــــر في سمـــــاء المجــــد

حنان بنت سيف بن عربي

مصطفى العديلي



أك���د رئي���س مجلس أمانة العاصم���ة صالح طرادة أنه تم االتفاق على رئاس���ات لجان 
المجلس الجديد، إذ سيعقد اليوم األحد اجتماعا لتثبيتها بعد أن انتهى األعضاء من 

عملية أداء القسم.

ولف���ت ف���ي حديث���ه ل� “الب���اد” إل���ى أنه تم 
تحديد يوم األربعاء الموافق 26 ديس���مبر 
موع���دا النعقاد أول���ى اجتماعات المجلس 
االعتيادية، إذ ستعقد اللجنة الدائمة التي 
تتول���ى إعداد جدول األعمال أول اجتماع 

له���ا ي���وم األربع���اء المواف���ق 19 ديس���مبر 
الجاري.

وأشار إلى أن المجلس مستمر على عادته 
الس���ابقة ف���ي عق���د المجل���س األس���بوعي 
المفت���وح م���ع األهالي صب���اح كل خميس، 
أبواب���ه  المجل���س  يفت���ح  يت���م  أن  مؤم���ا 
مجددا يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر. 
وف���ي تقييم���ه ألداء المجلس الس���ابق بين 
ط���رادة أن التجربة كانت ناجحة ألس���باب 
ع���دة، يأت���ي عل���ى رأس���ها أس���لوب العم���ل 
الجماع���ي بي���ن األعض���اء، إذ يرك���ز جمي���ع 
األعض���اء عمله���م عل���ى جمي���ع مجمع���ات 
ويحرص���ون  اس���تثناء،  دون  المحافظ���ة 
على تلبية احتياجات جميع هذه المناطق 

الخدمية. 

وذك���ر أن أب���رز التحدي���ات الت���ي واجه���ت 
عم���ل المجل���س الس���ابق تع���ود إل���ى نقص 
التموي���ل، األم���ر دف���ع ذل���ك المجل���س إلى 
ابت���كار الحل���ول البديل���ة عبر الش���راكة مع 
القطاع الخاص لتج���اوز هذا التحدي، في 
ظ���ل الظ���روف االقتصادي���ة الخاصة التي 

تمر فيها المملكة.

البرلمان العربي يجدد ثقته بالعسومي
ال���رئ���اس���ة ن���ي���اب���ة  ل��م��ن��ص��ب  م��ت��ن��اف��س��ي��ن   9 ع���ل���ى  ت��غ��ل��ب 

ع���ادل  بالنائ���ب  ثقت���ه  العرب���ي  البرلم���ان  د  ج���دَّ
العسومي وأعاد انتخابه نائبا للرئيس، باجتماع 
عق���د أم���س بمق���ر الجامع���ة العربي���ة بالقاه���رة، 
حيث وتغلب العس���ومي على 9 متنافس���ين من 

دول مختلفة.
وف���از بمنص���ب نائ���ب رئي���س البرلم���ان كل م���ن 
س���عد  المص���ري  العس���ومي،  ع���ادل  البحرين���ي 
الجم���ال، العماني راش���د الشامس���ي، الس���وداني 
عبدالرحم���ن س���عيد. وزك���ى األعض���اء مرش���ح 
السعودية مشعل السلمي رئيسا للبرلمان لوالية 

جديدة.
وقال العس���ومي إن تجديد الثقة بتوليه مركزا 
متقدم���ا بقيادة البرلمان العربي يأتي اس���تمرارا 
لمسيرة التقدم الديمقراطي التي أرساها جالة 
المل���ك وحازت ثق���ة المجتمع العرب���ي والدولي. 
وأكد أن فوز مترش���ح بحريني هو فوز للمملكة 
ولكل البحرينيي���ن، مقدما التهنئة لجالة الملك 
وس���مو رئيس الوزراء وس���مو ولي العهد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء. ومن بين المراكز 

دالل  الش���ورية  اختي���رت  باللج���ان،  الرئيس���ة 
الزاي���د نائبا لرئيس للجنة الش���ؤون التش���ريعية 

والقانونية وحقوق اإلنسان بالبرلمان العربي.
العرب���ي  البرلم���ان  يس���تأنف  أن  المق���رر  وم���ن 

اجتماع���ات لجانه األرب���ع الدائم���ة يومي األحد 
واالثنين، فيما يعقد مكتب البرلمان اجتماعاته 
ي���وم االثني���ن ال ق���رار ج���دول أعم���ال الجلس���ة 
الثاني���ة من دور االنعقاد الثالث، والتي س���تلتئم 

في 11 ديسمبر بمقر جامعة الدول العربية.
وترأس الشوري البحريني عبدالرحمن جمشير 
والت���ي  العرب���ي،  للبرلم���ان  الجلس���ة اإلجرائي���ة 

خصصت النتخاب رئيس البرلمان.

جمشير مترئسا الجلسة اإلجرائية األولى للبرلمان العربي رئيس البرلمان العربي ونائبه العسومي

اجتمع النائب عبدالنبي س���لمان مع ممثلين عن 
لجن���ة طلبات أهال���ي عالي اإلس���كانية، وخال 
االجتم���اع جرى تأكيد ض���رورة التحرك باتجاه 
اإلس���كان  وزي���ر  ف���ي  ممثل���ة  اإلس���كان  وزارة 
والمس���ؤولين المعنيي���ن في ال���وزارة، وضرورة 
تأكي���د التزام الجه���ات المعنية بال���وزارة بما تم 
إنجازه حتى اآلن عبر التواصل بين المسؤولين 
ف���ي الوزارة وأعضاء اللجن���ة لتنفيذ توجيهات 
س���مو رئيس الوزراء بض���رورة إعطاء األولوية 
ألصحاب الطلبات اإلس���كانية من أهالي منطقة 
عالي، خصوصا في مش���روع الرملي اإلسكاني 
وبقي���ة المش���اريع اإلس���كانية األخ���رى كما جاء 
ف���ي التوجي���ه الرس���مي ال���ذي تم اإلع���ان عنه 
نهاي���ة ش���هر أغس���طس الماضي. وش���دد خال 
اللق���اء مع أعضاء اللجن���ة على ضرورة انصاف 
أهالي المنطقة والعدالة في تخصيص مشروع 
الرملي اإلس���كاني انطاقا م���ن رؤية الحكومة، 
وكذلك انطاقا من مش���روع امت���دادات القرى، 

إذ ينتظ���ر أن تتم المباش���رة ف���ي توزيع البيوت 
اإلس���كانية عل���ى األهال���ي ابتداء م���ن أصحاب 
طلب���ات 2002 فصاع���دا أس���وة ببقي���ة المناطق 
األخ���رى الذين اس���تفادوا كثيرا م���ن العديد من 
المش���اريع اإلسكانية التي نفذتها الوزارة خال 
الس���نوات الماضي���ة، علم���ا أن مش���روع الرملي 
يتكون من أكثر من 1200 منزل تستعد الوزارة 
لتوزيعها. وجدد النائب عبدالنبي س���لمان ثقته 
ف���ي أن الوعود التي قدمته���ا الوزارة ألصحاب 

الطلب���ات اإلس���كانية م���ن أهال���ي عال���ي يج���ب 
أن تفع���ل؛ اس���تجابة للحاج���ة الملحة لمش���روع 
إسكاني يستفيد منه األهالي، ولتوجيهات سمو 
رئي���س الوزراء األخيرة بهذا الخصوص، والتي 
تدخل ضمن تنفيذ السياس���ات اإلسكانية؛ نظرا 
لما يمثله مش���روع الرملي اإلسكاني من أهمية 
يع���ول عليه���ا أهالي المنطقة خصوص���ا أنهم لم 
ينصف���وا م���ن خال م���ا تم م���ن توزيعات خال 

الفترات الماضية.

النائب عبدالنبي سلمان متوسطا مندوبين عن اللجنة األهلية

س��لمان: اإلنصاف والعدالة اإلس��كانية م��ن رؤية الحكومة اعتي��ادي ف��ي 26 ديس��مبر أول اجتم��اع  ط��رادة: عق��د 

توجيهات سامية بأولوية طلبات عالي بـ “الرملي” “أمانة العاصمة” يسمي رئاسات لجانه اليوم

استطالع “^”: 34 % يتوقعون الكوهجي رئيسا للبرلمان
%  22 نسبة  ع��ل��ى  ي��ح��ص��ل��ون  وف���وزي���ة  وال��ع��س��وم��ي  زي��ن��ل  ي��وس��ف 

أطلق���ت صحيف���ة “الب���اد” اس���تطاعا 

عبر حس���ابها عل���ى “التويتر” يطلب من 

المتابعي���ن توق���ع من س���يكون الرئيس 

المقبل لمجلس النواب من بين أس���ماء 
4 عازمين على الترش���يح، وهم: رئيس 
جلسة السن النائب يوسف زينل، نائب 
رئي���س البرلم���ان العربي النائ���ب عادل 
للجن���ة  الس���ابق  الرئي���س  العس���ومي، 

الش���ؤون المالية واالقتصادي���ة النائب 
فوزي���ة  والنائب���ة  الكوهج���ي،  عيس���ى 

زينل.
حس���اب   1074 باالس���تفتاء  وش���ارك 
توقع���ات  نتائ���ج  وج���اءت  “تويت���ر”. 

الرئيس المقبل كاآلتي:
- 34 % النائب عيسى الكوهجي.

- 22 % النائب يوسف زينل.
- 22 % النائب عادل العسومي.

- 22 % النائبة فوزية زينل.

القضيبية – مجلس الشورى

أك���د مجل���س الش���ورى دعم���ه الكام���ل ل���كل 
الجه���ود الرامي���ة إلى تجفيف منابع الفس���اد، 
وض���رورة مواصل���ة العم���ل التش���ريعي الجاد 
لمكافح���ة الفس���اد، من خ���ال س���ن القوانين 
والتش���ريعات، الت���ي تصب ف���ي تعزيز آليات 
محارب���ة الفس���اد، وترس���خ مب���دأ الش���فافية 
والمساءلة والنزاهة؛ للمحافظة على مسيرة 

اإلص���اح والتنمية المس���تدامة ف���ي المملكة؛ 
الدول���ي  بالي���وم  وذل���ك بمناس���بة االحتف���ال 
لمكافحة الفس���اد ال���ذي يصادف التاس���ع من 

ديسمبر.
وأش���اد المجل���س بال���دور ال���ذي تضطل���ع ب���ه 
وزارة الداخلي���ة لمكافح���ة أش���كال الفس���اد، 
مؤكدا مس���ؤولية الجهات الرسمية واألهلية 
والمواطنين كافة في التصدي ألي ممارسات 

خارجة عن نطاق القانون.

“الشورى”: عمل تشريعي جاد لمكافحة الفساد
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راشد الغائب

تيار
Û .”أنت العيد والباقون أيام“

جالل الدين الرومي

Û  ه���ل يجوز تناول موض���وع تعيين وزير محدد أو تجديد الثقة به؟اإلجابة
عن هذا السؤال متشعبة. ويوجد نموذجان على ذلك:

Û  األول موظف سابق بوزارة اإلعام تطاول على الوزارة والوزير، واقتيد *
للنيابة العامة، وحبس 7 أيام، بسبب إهانة هيئة نظامية.

Û  النم���وذج اآلخ���ر تناول خطيب جمعة الموض���وع، معتبرا أال وجود لوزير *
خ���ارق، يبقى بمنصبه س���نوات طويلة، ونش���رت صحيفة “أخب���ار الخليج” 

ملخصا للخطبة.
Û  ،الدس���تور يكفل حرية الرأي والتعبير، ولكن الموظف الس���ابق جاوز الحق

بينما الخطيب قدم رأيا قابا للتأييد أو المخالفة، ونشره بصحيفة رصينة 
مؤشر صحي على حيوية الصحافة.

Û  وطالما ارتأى أصحاب القرار تعيين وزير معين أو تجديد الثقة به فهذا ال
يعني أنه محّصن إذا قّصر أو أهدر المال العام.

Û  الحكوم���ة الجدي���دة هي حكومة الت���وازن المالي، ويخض���ع جميع الوزراء
للمس���اءلة من رئيس���ها س���مو رئيس الوزراء حفظه هللا، والذي لن يتوانى 

عن توبيخ أي وزير يتراخى بأداء واجبه الدستوري.
Û  كم���ا ف���ّوض س���مو رئيس الوزراء س���مو ول���ي العه���د النائ���ب األول لرئيس

مجل���س ال���وزراء بمهمة تطوير أجهزة الس���لطة التنفيذي���ة، وهذا يعني أن 
أداء الوزراء تحت مجهر المتابعة المستمرة.

Û  والبرلم���ان اليق���ظ ل���ن يس���مح بغف���وة أي وزي���ر ع���ن أداء عمل���ه، ومن حق
النواب توجيه األس���ئلة البرلمانية أو تش���كيل لجان التحقيق البرلمانية أو 

استجواب المقصرين وصوال لسحب الثقة عنهم.
Û  كما أن الصحافة و ”السوش���يل ميديا” رقابة ش���عبية موازية ال تقل تأثيرا

عن فضاء البرلمان.

يوسف زينل

صالح طرادة

عادل العسومي فوزية زينلعيسى الكوهجي

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية سيدعلي المحافظة

علوي الموسوي

المنامة - بنا البديع – بلدي الشمالية

لانتخاب���ات  الوطن���ي  البرنام���ج  حق���ق 
2018 )درب( ال���ذي أطلق���ه معه���د البحري���ن 
العملي���ة  دع���م  به���دف  السياس���ية  للتنمي���ة 
االنتخابي���ة، نتائ���ج إيجابي���ة عل���ى صعي���د 
تعزيز حظوظ المترش���حين في االنتخابات 
النيابي���ة والبلدي���ة، إذ نج���ح 7 مترش���حين 
مم���ن اس���تفادوا م���ن البرنام���ج ف���ي الف���وز، 
بينه���م اثن���ان ف���ازا ف���ي الجول���ة األولى في 
االنتخاب���ات البلدية، في حين فاز 5 آخرون 
نيابي���ون   4 منه���م  الثاني���ة،  الجول���ة  ف���ي 
ومرش���ح واحد بلدي، ووص���ل حجم الكتلة 
التصويتي���ة للمترش���حين المس���تفيدين من 
البرنام���ج 60981 ناخًب���ا بنس���بة 31 % م���ن 
إجمال���ي الكتل���ة التصويتي���ة عموًم���ا.  وبلغ 
إجمالي عدد المترش���حين الذين اس���تفادوا 
)منه���م  مترش���ًحا   78 “درب”  برنام���ج  م���ن 
67 مترش���ًحا نيابًي���ا و11 بلدًي���ا(، ونجح 16 
مترش���ًحا ف���ي الوصول إلى الجول���ة الثانية 

م���ن االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدي���ة بنس���بة 
ببرنام���ج  المش���اركين  ع���دد  م���ن   %  14.6
“درب”، وش���كلت الم���رأة البحريني���ة منه���م 
54 % هن نس���بة المس���تفيدات من إجمالي 
المترش���حات اللواتي وصلن للجولة الثانية، 
فيما بلغت نس���بة المترشحين الذكور الذين 

وصلوا للجولة الثانية 9.5 %.
وش���ارك في البرنامج منذ إطاقه 36 امرأة 
بنسبة 46 % من إجمالي عدد المستفيدين، 
إلى جانب 42 مترش���حا من الرجال بنس���بة 
54 % م���ن إجمالي المس���تفيدين، ووصلت 
نس���بة المستفيدات من البرنامج إلى 75 % 
من إجمالي ع���دد المترش���حات لانتخابات 
النيابي���ة والبلدي���ة ف���ي المملك���ة عموًم���ا، إذ 
ش���اركت ف���ي البرنام���ج 36 مترش���حة م���ن 
إجمال���ي 48 مترش���حة خض���ن االنتخاب���ات 
النيابي���ة والبلدية هذا العام، وهو ما يش���كل 
كذل���ك 14 % من إجمالي عدد المترش���حين 

الذي وصل إلى 430 مترشحا.

وبحس���ب إحصاءات أعدها المعهد، وصلت 
نسبة المستفيدين الرجال من البرنامج من 
المترشحين لانتخابات النيابية إلى 23 % 
م���ن إجم���ال المترش���حين، وذل���ك بواقع 67 
م���ن بي���ن 292 مترش���ًحا، فيما بلغت نس���بة 
المس���تفيدين م���ن المترش���حين لانتخابات 
البلدي���ة إلى 8 % بواقع 11 من بين إجمالي 

138 مترشًحا.
الجغراف���ي  التوزي���ع  صعي���د  وعل���ى 
فق���د  “درب”  برنام���ج  م���ن  للمس���تفيدين 
س���جلت المحافظة الش���مالية أكب���ر عدد من 
المس���تفيدين من البرنامج بنسبة 46 % من 
إجمالي المس���تفيدين م���ن البرنامج والذين 
وصل���وا إل���ى 36 مترش���ًحا من بي���ن إجمالي 
العاصم���ة  محافظ���ة  تلته���ا  مترش���ًحا،   78
والمحافظ���ة الجنوبي���ة بواقع 19 مترش���ًحا 
ل���كل منهما بنس���بة 24 %، فيما اس���تفاد من 
البرنامج في محافظة المحرق 14 مترشًحا 

فقط بنسبة 18.5%.

أعل���ن عضو مجلس بلدي المنطقة الش���مالية 
عن الدائرة العاش���رة محمد الظاعن، ترشحه 
لرئاس���ة المجلس البلدي، الفتا إلى أنه وضع 
أهداف���ا ع���دة لتطوي���ر العمل البل���دي عموما 

وتطوير مجلس بلدي الشمالية.
وقال الظاعن إن ترش���حه لرئاس���ة المجلس 
يأت���ي اس���تمرارا لخطت���ه الت���ي وضعها قبل 
الترشح، وهي أن يكون العمل البلدي برؤية 
مغايرة ومرحلة جديدة تؤس���س لفصل آخر 
من العمل البلدي تنقل البحرين إلى العالمية 

كدولة رائدة في العمل البلدي والمميز.
عاب���ًرا  برنامًج���ا  وض���ع  أن���ه  إل���ى  وأش���ار 
للمناطقي���ة، ب���أن يكون العمل البلدي ش���امًا 
ويس���تهدف  الش���مالية  المحافظ���ة  لتطوي���ر 
الدوائ���ر  باعتب���ارات  األخ���ذ  دون  الجمي���ع 
والمناط���ق، وه���ذا م���ا دفع���ه لط���رح اس���مه 
مترش���حا لرئاس���ة المجل���س البل���دي. وتاب���ع 
ف���ي خط���ة عملن���ا  “م���ا س���نطرحه  الظاع���ن 

س���يكون متوافق���ا علي���ه م���ن جمي���ع أعضاء 
المجل���س البلدي ك���ون أن خطتن���ا وأهدافنا 
المحافظ���ة  ف���ي  الجمي���ع  منه���ا  سيس���تفيد 
الش���مالية، وبرنامجنا سهل وسيحظى برضا 
الجهاز التنفيذي في بلدية الشمالية ووزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال 

العمراني وبقية الوزارات الخدمية”.
تطوي���ر  عل���ى  س���يركز  برنامج���ه  إن  وق���ال 

ف���ي  الامركزي���ة  لتحقي���ق  البل���دي  العم���ل 
اإلدارة وتحقيق التنمية المس���تدامة للدائرة 
والمحافظة الش���مالية، الفًتا إلى أنه سيعمل 
على زيادة صاحيات عضو المجلس البلدي 
وإص���دار  تعدي���ل  عل���ى  بالعم���ل  المنتخ���ب 
قواني���ن وتش���ريعات جدي���دة بالتنس���يق مع 

مجلس النواب والمجالس البلدية األخرى.
وذكر أنه يهدف إلى وضع آلية ثابتة لقياس 
إنجاز العمل البلدي بمش���اركة األهالي وذلك 
التواص���ل االجتماع���ي  باس���تخدام وس���ائل 
وعم���ل اس���تبيانات واس���تقبال المقترح���ات 
والش���كاوى، إضافة إلى االهتمام بالخدمات 
العام���ة والبيئ���ة واس���تحداث ط���رق جديدة 
لخدم���ة أهالي الدائ���رة. ولفت إلى أن خطته 
الس���ن  وكب���ار  المتقاعدي���ن  فئ���ة  ستش���مل 
وذوي الهم���م واالس���تفادة م���ن خبراتهم في 
المج���االت كاف���ة؛ حت���ى يتمتع���وا بم���ا يليق 
بتاريخهم بعد رحلة كفاح في خدمة الوطن 

والمواطن.

فوز 7 مترشحين استفادوا من “التنمية السياسية” الظاعن يترشح لرئاسة “بلدي الشمالية”

محمد الظاعن

المجلس مستمر 
على عادته السابقة 

في عقد المجلس 
األسبوعي المفتوح 

مع األهالي
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القيمة ح��ي��ث  م���ن  ال��م��س��ت��وردة  ال�����دول  أك��ث��ر  م��ص��ر 

صـادرات ألمنيـوم البحريـن

انطالق “العربي لتقنية االتصاالت” اليوم

رت البحرين أكثر م���ن 5.1 مليون طن  ص���دَّ
م���ن األلمنيوم إلى 48 دول���ة بقيمة إجمالية 
أكتوب���ر  ف���ي  دين���ار  ملي���ون   67.8 بلغ���ت 

الماضي.
وأوضح���ت بيان���ات إدارة الجمارك أن مصر 
ج���اءت ف���ي المرك���ز األول من حي���ث قيمة 
تصدي���ر األلمني���وم، إذ بلغ���ت قيمته���ا 18.3 
المّتح���دة  الوالي���ات  تليه���ا  دين���ار،  ملي���ون 
األميركّي���ة بقيم���ة 16.7 ملي���ون دين���ار، ث���م 
الس���عودية ب�7 ماليين دين���ار، فتركيا بقيمة 
4.8 ملي���ون دين���ار، والمغرب خامس���ا بقيمة 

3.1 مليون دينار.
وتصدرت س���لعة أس���الك م���ن ألمني���وم غير 
مخل���وط يتج���اوز مقاس عرضه���ا 7 مم في 
المرتب���ة األولى حيث بلغ���ت قيمة الكميات 
المصدرة 26.5 مليون دينار مرس���لة إلى 12 

دولة.
وجاءت ف���ي المرتبة الثانية س���لعة خالئط 
من ألمنيوم خام وبلغت قيمة الكميات التي 
ت���م تصديره���ا 19.1 ملي���ون دين���ار مصدرة 

إلى 26 دولة.
وسلعة ألواح مستطيلة من خالئط ألمنيوم 
يزيد سمكها عن 0,2 مم جاءت في المرتبة 
الثالثة حيث تم تصدير كميات بقيمة 10.9 

مليون دينار إلى 20 دولة.
وس���جلت سلعة ألمنيوم الخام غير مخلوط 
المرتب���ة الرابع���ة بكمي���ات بلغ���ت قيمته���ا 4 

ماليين دينار تم تصديرها إلى 8 دول.

وس���لعة “أس���الك كهربائي���ة من ألمني���وم لها 
قل���ب فوالذي )صلب(، غي���ر معزولة” وبلغت 
قيم���ة الكمي���ات التي تم تصديره���ا للخارج 

حوالي 1.9 مليون دينار إلى 5 دول.

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة هيئة االتصاالت محمد العامر، ينطلق المنتدى العربي لتقنية 
االتص���االت والمعلوماتي���ة 2018 بعن���وان “اإلب���داع والتصميم الهندس���ي لدعم الم���دن الذكية” 
الي���وم األح���د بمركز المؤتمرات والمعارض بفندق الخلي���ج، ويأتي المنتدى بتنظيم من جمعية 

المهندسين البحرينية ولجنة االتصاالت والمعلومات التابعة التحاد المهندسين العرب.

متحدثي���ن  الع���ام  له���ذا  المنت���دى  ويض���م 
رئيس���ين هما: رئي���س مجلس إدارة ش���ركة 
س���مارت ورلد والمدير العام لهيئة اإلمارات 
للهوية س���عيد الظاهري من دول���ة اإلمارات 
التنفي���ذي  والرئي���س  المتح���دة،  العربي���ة 
لش���ركة س���تاليت Vu العالمية أنتوني بيكر 

من المملكة المتحدة.
وم���ن المق���رر أن يتناول المنت���دى عددا من 
الموضوع���ات أبرزه���ا: االبت���كار والتصمي���م 
أنظم���ة  الذكي���ة،  الم���دن  لدع���م  الهندس���ي 

النق���ل الذكي���ة وإدارة الم���رور، االتص���االت 
وال���ذكاء  األتمت���ه  الذكي���ة،  والش���بكات 
الصناع���ي، تكنولوجي���ا المعلوم���ات للتنمية 
األنظم���ة  واالجتماعي���ة،  االقتصادي���ة 
والخدم���ات القائم���ة عل���ى تحدي���د المواقع، 
الحكوم���ات اإللكتروني���ة وخدم���ات الويب، 
م���ن خ���الل 3 جلس���ات متخصص���ة س���يتم 
خالله���ا تن���اول ما يق���ارب ال���� 12 ورقة عمل 
متخصص���ة يطرحها عدد م���ن خبراء قطاع 
تقني���ة المعلوم���ات واالتص���االت م���ن جميع 

أنح���اء الوطن العرب���ي، أبرزها ورقة بعنوان 
لتمكي���ن  االصطناعي���ة  األقم���ار  خدم���ات 
االقتصادي���ات الذكية، وأخ���رى بعنوان دور 
نظام النقل الذكي في المدن الذكية، وورقة 
عمل بعنوان تكنولوجيا المعلومات من أجل 
التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية وغيرها، 

م���ن  مقدم���ة  عم���ل  أوراق  إل���ى  باإلضاف���ة 
مملكة البحرين والكويت ولبنان وفلسطين 
والع���راق وليبي���ا، كم���ا وس���يركز على عرض 
واألبح���اث  المس���تجدات  آخ���ر  ومعالج���ة 
وتطبيقات تقني���ة االتص���االت والمعلومات 
ف���ي مختل���ف المج���االت الهندس���ية، وإل���ى 
تسليط الضوء على االتجاهات المستقبلية 
لتقني���ة المعلوم���ات واالتص���االت الخاص���ة 

بتهيئة بيئة عمل ومعيشة ذكية.

يشار إلى أن لجنة تقنية االتصاالت  «
والمعلومات – اللجنة المنظمة – 

هي إحدى اللجان الدائمة إلتحاد 
المهندسين العرب ومقرها البحرين 

ترأسها رائدة العلوي، وتضم أعضاء 
من دول عربية.

الجفير – المهندسين البحرينية

محمد العامر

تراجع صادرات 
وواردات الصين

أعلن���ت الصي���ن أن الص���ادرات والواردات 
المتوق���ع  م���ن  أبط���أ  كان���ت  نوفمب���ر  ف���ي 
مم���ا يعك���س تباطؤا ف���ي الطل���ب المحلي 
والعالمي ويثير احتمال اتخاذ الس���لطات 
إج���راءات لمن���ع انخف���اض مع���دل النم���و 

بشدة.
وأظهرت بيانات الجم���ارك الصينية أمس 
ف���ي  فق���ط   % 5.4 زادت  الص���ادرات  أن 
نوفمب���ر على أس���اس س���نوي وهو أضعف 
أداء منذ انخفاض بنسبة 3 % في مارس 
وأق���ل بكثير من زيادة بواقع 10 % كانت 

متوقعة في مسح أجرته “رويترز”.
وارتفعت الواردات 3 %، وهو أبطأ معدل 
من���ذ أكتوب���ر 2016 وأقل بكثي���ر من نحو 

14.5 % كانت متوقعة في المسح.

بكين - رويترز

ق���ال المحل���ل ف���ي الش���ؤون االقتصادي���ة 
حماي���ة  موض���وع  إن  المش���عل  يوس���ف 
ف���ي  كبي���رة  أهمي���ة  احت���ل  المس���تهلك 
الخ���داع  حظ���ي  إذ  األخي���رة؛  الس���نوات 
التسويقي باهتمام كبير من قبل الدارسين 
والباحثي���ن فض���ال ع���ن اهتم���ام الجه���ات 
الرس���مية بحماي���ة المس���تهلك ف���ي معظ���م 

دول العالم المتقدمة. 
ليس���ت  البحري���ن  أن  المش���عل  وأوض���ح 
بمس���تثناة ف���ي ه���ذا المج���ال فق���د ب���رزت 
حماي���ة المس���تهلك كقضي���ة مهم���ة ضم���ن 
قضاي���ا المس���ؤولية االجتماعي���ة الواج���ب 
على المنظمات الحكومية واألهلية أخذها 
ف���ي االعتب���ار عند وض���ع الخط���ط واتخاذ 
القرارات. وعرف المشعل حماية المستهلك 
والسياس���ات  القواع���د  مجموع���ة  أنه���ا 
الت���ي ته���دف إلى من���ع الض���رر واألذى عن 
المس���تهلك وكذل���ك ضم���ان حصول���ه على 
حقوق المس���تهلك حيث يعرف المستهلك 
لغ���ة بأن���ه الش���خص ال���ذي يق���وم بعملي���ة 

االستهالك فالشك أن موضوع حمايته من 
المواضيع الش���ائكة والمعق���دة. فمن ناحية 
أول���ى ه���ذا الموض���وع متح���رك ومتط���ور 
وال يمك���ن ضبط���ه ومن ناحي���ة ثانية هناك 
مبادئ ومسلمات قانونية يصعب تخطيها 
دعًم���ا للمس���تهلك ال���ذي يق���ف حائ���ًرا أمام 
الغش والفس���اد المس���تفحل وع���دم الوعي 
ونص���وص قانونية لم توض���ع أصال أو هي 

موجودة ولكنها متناقضة.

واختتم المشعل تصريحه  أنه على المؤسسات التشريعية كالبرلمان  «
والمنظمات الحكومية واألهلية أن تؤمن بتلك الحقوق وأن تترجم 

إيمانها بأهمية المسؤولية االجتماعية إلى حماية حقيقية للمستهلك 
في الواقع العملي ضمن تشريعاتها وسياساتها وأنشطتها المختلفة.

المشعل يطالب باحترام حقوق المستهلك
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المحرق - ديار المحرق

أعلنت شركة ديار المحرق، عن اعتمادها استخدام نظام “بنايات” المعني بإصدار تراخيص 
البناء، واالس���تفادة من الخدمات التي يقدمها لتنفيذ عدد من مش���اريعها العقارية بمدينة 

ديار المحرق.

“بناي���ات”  نظ���ام  عب���ر  الش���ركة  وب���ادرت 
الجدي���د، بطلب إص���دار تراخيص لتش���ييد 
173 فيال س���كنية عبر نظ���ام “بنايات”، وهو 
نظام إلكتروني يخت���ص بإصدار تراخيص 
البن���اء ف���ي البحري���ن، والتي تش���مل جميع 
المشاريع السكنية واالستثمارية والتجارية 
والصناعي���ة. وتم تدش���ين النظ���ام من قبل 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة، 

في الملتقى الحكومي 2018.
للمس���تخدمين  “بناي���ات”  منص���ة  وتق���دم 

خدمات مطورة بمس���توى عاٍل من الكفاءة 
واإلنتاجي���ة، مم���ا يس���هم في تعزي���ز وتيرة 
العق���ارات  وقط���اع  االس���تثمار  أنش���طة 
واإلنش���اء، بم���ا يدع���م الرؤي���ة االقتصادية 
للمملك���ة. ويتي���ح النظ���ام إم���كان الحصول 
إلع���داد  المس���اعدة  المعلوم���ات  كل  عل���ى 
المستندات والرسومات والخرائط الالزمة 
خريط���ة  ع���رض  عب���ر  الطلب���ات،  لتقدي���م 
االش���تراطات  تبي���ن  للبحري���ن  تفاعلي���ة 
توف���ر  كم���ا  أرض  قس���يمة  ل���كل  المتعلق���ة 
خاصي���ة دف���ع الرس���وم المتعلق���ة برخ���ص 

البناء.

دي���ار  لش���ركة  التنفي���ذي  الرئي���س  وأك���د 
المحرق ماهر الشاعر، أن تطبيق استخدام 
نظام “بنايات” ش���كل آلية متميزة وس���ريعة 

إلص���دار تراخيص البناء، قائ���اًل “بادرنا عبر 
هذه المنص���ة بطلب ترخيص تش���ييد 173 

فيال في المدينة”.

سكنية ف��ي��ا   173 لتشييد  ت��راخ��ي��ص  ب���إص���دار  ي��خ��ت��ص  ال��ن��ظ��ام 

“ديار المحرق” أول شركة تعتمد “بنايات”

67.8
ملي��ون دين��ار

المنامة – سناد

نجح���ت “ِس���ناد”، الش���ركة الرائ���دة في 
توفي���ر خدمات معالج���ة البطاقات في 
المنطق���ة، ف���ي الحص���ول على ش���هادة 
اعتم���اد معايي���ر أم���ن بيان���ات بطاقات 
 PCI DSS(  الدفع بنس���ختها الحديث���ة

V3.2(، عن منصتها في البحرين. 
اللت���زام  نتيج���ة  االعتم���اد  ويأت���ي 
المعلوم���ات  أم���ن  بمعايي���ر  الش���ركة 
الدولية الصارمة ف���ي مجال ِالبطاقات 
المصرفي���ة، وحرصها الدائم على إتباع 
الت���ي م���ن ش���أنها حماي���ة  اإلرش���ادات 
بيان���ات العمالء من خالل إضافة مزيد 
والموثوقي���ة.  األم���ن  إج���راءات  م���ن 
إل���ى الح���د  ويه���دف المعي���ار الش���امل 
م���ن خطر أي انتهاك م���ن خالل تطبيق 

توف���ر  معين���ة  ومتطلب���ات  إج���راءات 
الحماية لكل من مركز البيانات الرئيس 

والمركز البديل في حاالت الكوارث.  

وقالت المدير العام لشركة “ِسناد” رنا المعيلي “دأبت شركة )سناد( على  «
وضع حماية بيانات البنوك وتعزيز أمنها على قمة أولوياتها، وفي إطار 

سعيها الدؤوب لتعزيز أمن البيانات، سوف تواصل سناد بذل كل الجهود 
المتواصلة للحصول على المزيد من شهادات االعتماد رفيعة المستوى، بما 

يحقق صالح عمالئها من البنوك والمؤسسات المالية”.

“ِسناد” تنال شهادة أمن المعلومات

المحرر االقتصادي

يوسف المشعل

زينب العكري

أتمتة عمليات مبنى المطار الجديد بالكامل
%  70 ب����ل����غ����ت  ال�����ت�����ح�����دي�����ث  م�������ش�������روع  ف�������ي  اإلن��������ج��������از  ن����س����ب����ة 

قال وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد، إن نسبة اإلنجاز في مشروع تحديث مطار البحرين الدولي قد بلغت 70 % مما يعني 
“أننا قد أنجزنا مرحلة مهمة قبل البدء في التجارب التش���غيلية لمبنى المس���افرين الجديد والمتوقع انطالقها في فبراير وستس���تمر 
حتى س���بتمبر من العام المقبل، حيث س���نختبر فيها مع ش���ركائنا االس���تراتيجيين جاهزية األنظمة الرئيس���ية بالمطار واستعدادات 
الجهات المش���غلة للتعامل مع األنظمة المتطورة، فضالاً عن التأكد من سالس���ة العمليات كإنهاء الس���فر إجراءات والفحص األمني 
والجمارك وغيرها من العمليات التشغيلية المختلفة عند االنتقال إلى مبنى المطار الجديد، حيث سيساعد نظام الجاهزية التشغيلية 
على إشراك كل األطراف ذات العالقة بالمطار، مثل الوكاالت المعتمدة والخطوط الجوية والهيئات الحكومية ومزودي الخدمات 

والموردين، في العمليات التشغيلية لفهم آلية العمل وتنفيذه بما يضمن توفير تجربة سفر آمنة وسلسة لمستخدمي المطار.

وأعرب الوزير عن س���روره بالتقدم المطرد 
ال���ذي تح���رزه اللجن���ة الوطنية والتنس���يق 
المعني���ة  األط���راف  بي���ن جمي���ع  المس���تمر 
خالل العمليات التطويرية لضمان االنتقال 
الس���لس للعملي���ات التش���غيلية، وه���و األمر 
ال���ذي تس���اعد اجتماع���ات اللجن���ة الدورية 

على تحقيقه بمنتهى الفاعلية.
تقاري���ر  عل���ى  والحض���ور  الوزي���ر  واطل���ع 
الش���ركاء  كل  عم���ل  تط���ورات  أه���م  ع���ن 

االس���تراتيجيين، بما ف���ي ذلك موضوعات 
المعلوم���ات  تكنولوجي���ا  بأنظم���ة  تتعل���ق 
الحديث���ة الت���ي س���يتم تطبيقها ف���ي مبنى 
المس���افرين الجديد، والتي ستشمل جميع 
م���ن  االنته���اء  نقط���ة  م���ن  ب���دًءا  األقس���ام 
إج���راءات الس���فر وص���واًل ال���ى اس���تخراج 
بطاق���ة الصع���ود إل���ى الطائ���رة، مم���ا يع���زز 
كف���اءة عملي���ات المط���ار ويرتق���ي بتجربة 
مناقش���ة  إل���ى  باإلضاف���ة  عموم���ا،  الس���فر 

القادم���ة  األمتع���ة  فح���ص  إج���راءات 
وتجهي���زات المراف���ق الخاص���ة والتعام���ل 
م���ع األنظمة في إجراءات الس���فر ومناولة 
م���ن  وغيره���ا  الفن���ي  والفح���ص  األمتع���ة 
المتطلب���ات الالزم���ة للس���فر، وذل���ك بهدف 
االنتق���ال إل���ى المط���ار الجدي���د ب���كل أمان 

وفعالية وبخطى مدروسة.
واالتص���االت،  المواص���الت  وزي���ر  وكان 
رئيس مجلس إدارة ش���ركة مطار البحرين 

لّلجن���ة  الس���ادس  االجتم���اع  ت���رأس  ق���د 
الوطنية لإلعداد لتشغيل مبنى المسافرين 
الجديد في مط���ار البحرين الدولي، والتي 
ت���م تش���كيلها بن���اًء عل���ى الق���رار رق���م )10( 
لس���نة 2017 الذي أص���دره ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس الوزراء، 

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن 
حم���د آل خليف���ة، بهدف ضم���ان نقل جميع 
العمليات التش���غيلية إلى مبنى المسافرين 
والفاعلي���ة،  السالس���ة  بمنته���ى  الجدي���د 
بحض���ور الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة مطار 
البحري���ن محم���د البنف���الح وممثلي���ن ع���ن 

الش���ركاء االس���تراتيجيين الرئيس���ين، بم���ا 
في ذلك ش���ؤون الطيران المدني وش���رطة 
وش���ؤون  والج���وازات  والهج���رة  المط���ار 
الجم���ارك ب���وزارة الداخلي���ة وش���ركة مطار 
ج���ي  إي���ه  فراب���ورت  وش���ركة  البحري���ن 

فرانكفورت العالمية لخدمات المطارات.

المحرق - شركة المطار

المشاركون في االجتماع السادس للجنة جاهزية المطار

رنا المعيلي



األحـد 9 ديسمبر 2018 
2 ربيع الثاني 1440 11

أكد الوكيل المس���اعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة حميد 
رحمة، إلزامية إصدار فواتير شراء الذهب والمجوهرات من محالت الذهب، داعًيا 
المحالت التجارية والمس���تهلكين للتش���ديد على أصحاب المح���الت بمنحهم فواتير 

تحتوي على تفاصيل القطع المباعة.

ولفت رحمة للصحافيين أخيرا إلى 
فرض عقوبات على عدم الملتزمين 
م���ن متاج���ر الذه���ب بمن���ح أرصدة 
القان���ون  أن  مبيًن���ا  للمس���تهلكين، 
وعل���ى  بالفواتي���ر  االلت���زام  يحت���م 
هن���اك  أن  اكتش���ف  إذا  المس���تهلك 
فواتير بها معلومات ناقصة لش���رح 
معي���ن للقطع���ة علي���ه اللج���وء إل���ى 

الوزارة للتحقق من ذلك.
وعن وجود توجه لوضع سعر موحد 
لمصنعي���ة محالت الذهب خصوًصا 
تس���عيره  ل���ه  ذه���ب  مح���ل  كل  أن 
مختلفة، أوضح رحمة أن تس���عيرة 

المصنعي���ة يحدده���ا التاجر حس���ب 
يقدمه���ا  الت���ي  المصنعي���ة  نوعي���ة 
للمس���تهلك، فهنالك مصنعية مكلفة 
ألصح���اب المصان���ع؛ نظ���ًرا للتقني���ة 
المس���تخدمة  واألجه���زة  واألدوات 
والمه���ارات التي يقدمه���ا الصائغ أو 
الصان���ع للمس���تهلك النهائ���ي وه���ذه 
العناصر تح���دد وتحتم على التاجر 
أن يح���دد كلف���ة مصنعيت���ه، مؤكًدا 
أن ال���وزارة ال تتدخ���ل في موضوع 
المصنعي���ة ول���ن تتدخ���ل ف���ي قيمة 
المصنعي���ة، فهو أم���ر متروك التفاق 

التاجر والمستهلك.

المع���ادن  فح���ص  إدارة  أن  وأك���د 
واألحج���ار الكريمة بوزارة الصناعة 
والتج���ارة والس���ياحة تفحص عيار 
الذه���ب ونوعيته وحجم���ه وأعداد 
به���ا  المرصع���ة  الكريم���ة  األحج���ار 
القط���ع التي ترد إل���ى اإلدارة، داعًيا 
التج���ار للتأك���د م���ن ع���دد األحج���ار 
الكريم���ة الموج���ودة بالقط���ع ووزن 
الذه���ب ف���ي كل قطع���ة، متمنًيا أن 
يك���ون هنالك ش���فافية بي���ن التاجر 
والمس���تهلك بذك���ر تفاصيل القطعة 
الذه���ب وع���دد  م���ن حي���ث حج���م 
القطع م���ن المصوغ���ات أو األحجار 

الكريمة.
يش���ار إلى أن إدارة فحص المعادن 
واألحج���ار الكريم���ة بال���وزارة تعمل 
على الرقابة على األنشطة التجارية 
وتج���ارة  بصناع���ة  تتعل���ق  الت���ي 

المع���ادن الثمين���ة واللؤلؤ واألحجار 
الكريمة، لضمان مطابقتها للضوابط 
المنص���وص  الفني���ة  واالش���تراطات 
الرقابي���ة  التش���ريعات  ف���ي  عليه���ا 

المعمول بها في البحرين.

والرقابة على المختبرات المرخص  «
لها بأنشطة فحص اللؤلؤ أو 

األحجار الكريمة أو األلماس ومدى 
استيفائها للضوابط واالشتراطات 

الواجب توافرها في هذه 
المختبرات وذلك بناء على قرار 

وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
رقم )163( لسنة 2016، وذلك من 
حيث التحقق كفاءة فريق العمل 

الفني ومؤهالته والتجهيزات 
المستخدمة وطرق الفحص 

المتبعة وسالمة نتائج الفحص 
واألنظمة الفنية المعمول بها.

فواتير شراء الذهب إلزامية وعقوبات لعدم االلتزام
ال���م���ع���دن األص���ف���ر “ال����ت����ج����ارة” ال ت���ت���دخ���ل ف����ي ت��س��ع��ي��رة م��ص��ن��ع��ي��ة 

رحمة متحدًثا للصحافيين

الهند تستخدم تكنولوجيا بحرينية لمعالجة َخبث األلمنيوم
“رون������اي������ا” ت��ح��ص��ل ع���ل���ى ال���ت���رخ���ي���ص م����ن “ط�����ه ل���ل���خ���دم���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة”

 ،Runaya Refining قالت صحيفة “بيزنيس س���تاندارد” الهندية في عددها الصادر بتاريخ 5 ديس���مبر 2018 إن شركة رونايا رفاينغ
وه���ي ش���ركة معادن ناش���ئة يديرها األخ���وان أغاروال، حصلت على موافق���ة مجلس التحكم في التلوث في والية أوديش���ا الهندية 

لتشغيل وحدة معالجة خبث األلمنيوم، وذلك بعد إكمال االختبارات على الوحدة التشغيلية في أكتوبر الماضي. 

وكان���ت ش���ركة روناي���ا ق���د حصلت على 
ترخي���ص م���ن ش���ركة بحريني���ة، وه���ي 
“شركة طه الدولية للخدمات الصناعية” 
الس���تخدام تكنولوجيا ت���م ابتكارها في 
خب���ث  لمعالج���ة  وتس���تخدم  البحري���ن، 
األلمني���وم النات���ج ع���ن صه���ر األلمنيوم، 
قيم���ة  ذات  منتج���ات  إل���ى  وتحويله���ا 
عالي���ة، ب���دال م���ن دفنه���ا أو تركه���ا تلوث 

البيئة.
وحصلت شركة رونايا أيضا على موافقة 
هيئ���ة التخلي���ص المفردة على مس���توى 
الدولة )SLSWCA( إلنشاء وحدة تكرير 
َخبث ألمنيوم في مقاطعة جارسوجودا

وذل���ك  أوديش���ا،  بوالي���ة   Jharsuguda
بطاق���ة إنتاجية قدره���ا 30 ألف طن من 
خب���ث األلمني���وم في الس���نة، بقيمة تبلغ 
أكث���ر من 9 ماليين دوالر )644.3 مليون 
روبية هندية(، وهو ما من شأنه أن يولد 

فرص عمل ل� 175 شخصا.
 وس���تقوم ش���ركة روناي���ا بمعالجة خبث 
Ve�  ألأللمني���وم الناتج من مصهر ش���ركة
مصه���ر  لديه���ا  الش���ركة  وه���ذه   danta
ألمنيوم تبلغ طاقته اإلنتاجية الس���نوية 
نص���ف ملي���ون ط���ن ف���ي الس���نة، وتقوم 
مصه���ر  بتطوي���ر  حالي���ا  ذاته���ا  الش���ركة 
آخ���ر أللمني���وم بس���عة 1.25 ملي���ون طن 

ف���ي المنطق���ة االقتصادي���ة الخاصة في 
وس���تتولى  الحال���ي.  المصه���ر  محي���ط 
ش���ركة روناي���ا معالج���ة خب���ث األلمنيوم 
المبتك���رة،  التكنولوجي���ا  باس���تخدام 
والمس���جلة حقوقها لش���ركة طه الدولية 

للخدمات الصناعية، ومقرها البحرين.
ويأتي هذا التطور بعد أن وقت الش���ركة 
الهندي���ة اتفاقي���ة في الع���ام الماضي مع 
الش���ركة البحريني���ة الت���ي تمل���ك ب���راءة 
خب���ث  معالج���ة  لتكنولوجي���ا  اخت���راع 
األلمنيوم، الس���تخدام تل���ك التكنولوجيا 
في الهن���د، ومن ثم تصني���ع الخبث )بعد 
آخ���ر  منت���ج  إل���ى  وتحويل���ه  تصفيت���ه( 

ذا قيم���ة يس���تخدم ف���ي تس���هيل صه���ر 
الصلب، إضافة إلى تطبيقات أخرى في 

مجاالت مختلفة.
وكان الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة رونايا 

أنانيا أغاروال، قد صرح في وقت سابق 
لوس���ائل اإلع���الم بالق���ول “رؤيتن���ا ه���ي 
تمكي���ن النمو في ه���ذا القطاع من خالل 
مضاف���ة  قيم���ة  ذات  منتج���ات  تقدي���م 

مبتك���رة لصناع���ة األلمني���وم”. وأض���اف 
“هذه تكنولوجيا متقدمة لديها إمكانات 
هائل���ة ف���ي الس���وق ف���ي الهن���د، ويمك���ن 
أن تس���هم بش���كل كبير ف���ي تنمية قطاع 

الصناعات التحويلية في الهند”.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي  «
لشركة طه الدولية للخدمات 

الصناعية فران بولمان “نحن سعداء 
جدا بهذا اإلنجاز الذي يحتسب لكوادر 

شركتنا التي تبلغ فيها البحرنة 
مستويات عالية جدا، وقد أشرف 

بحرينيون على تدريب الكوادر الهندية 
على استخدام تكنولوجيا الشركة 
المبتكرة، هذا اإلنجاز يعتبر فخرا 

للمملكة التي استطاعت أن ترخص 
تقنية تم ابتكارها في البحرين لكي 

تستخدم في بلدان كبرى مثل الهند”.

بحرينيان ضمن فريق تدريب طاقم الشركة الهندية

ص���رح األمي���ن العام لمركز التحكي���م التجاري لدول مجلس التع���اون لدول الخليج 
العربي���ة “دار الق���رار” أحم���د نج���م ب���أن ل���دى دول مجلس التع���اون الق���درة والثقة 
لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وهو ما أكدته آلية تسوية المنازعات الناشئة 
عن االتفاقية االقتصادية الخليجية التي تم التوقيع عليها في 31 ديس���مبر 2001 

خالل انعقاد الدورة )22( في مدينة مسقط.

جاء تصريح نجم بمناسبة انطالق انعقاد قمة 
دول مجل���س التع���اون الخليج���ي )39( الي���وم 

األحد 9 ديسمبر الجاري. 
وأوض���ح أن إنش���اء مرك���ز التحكي���م التجاري 
يؤك���د  الق���رار”  “دار  التع���اون  مجل���س  ل���دول 
ذل���ك، إذ إن آلي���ة تس���وية المنازعات الناش���ئة 
ع���ن االتفاقي���ة بمرحلتيه���ا: التس���وية الودي���ة 
بوس���اطة األمانة العامة لمجلس التعاون ومن 
ث���م التحكي���م ل���دى “دار الق���رار” تثب���ت الثق���ة 
بوس���ائل تس���وية المنازع���ات عل���ى المس���توى 

اإلقليمي عبر دول مجلس التعاون.

ومم���ا يعزز ذل���ك أن الم���ادة 27 م���ن االتفاقية 
بي���ن وس���ائل  األولوي���ة  أعط���ت  االقتصادي���ة 
ث���م  الودي���ة  للتس���وية  المنازع���ات  تس���وية 
التحكي���م قب���ل اللج���وء إل���ى هيئ���ة قضائي���ة 

متخصصة يتم إنشاؤها بموجب االتفاقية.
وبخصوص الصالحيات المعطاة ل� “دار القرار” 
وفًق���ا له���ذه االتفاقي���ة، أوض���ح نج���م “أبرمت 
االتفاقية االقتصادية الموحدة أول مرة س���نة 
1981 وحل���ت محله���ا االتفاقي���ة االقتصادي���ة 
لس���نة 2001، وتن���ص االتفاقي���ة عل���ى معاملة 
مواطن���ي دول المجلس ف���ي كل دولة معاملة 

مواطنيه���ا ف���ي مجاالت مختلف���ة منها مزاولة 
المه���ن واالس���تثمار بأش���كاله المختلفة وتنقل 
رؤوس األم���وال. كم���ا تن���ص االتفاقي���ة عل���ى 
تس���هيالت في مجال خدمات النقل والمالحة 
وبالتال���ي من المتصور أن تقع منازعات تتعلق 
بمطالب���ات مالية وتعويضات كم���ا لو تم إلغاء 
رخصة مزاولة نش���اط اقتص���ادي لمواطن من 
دول���ة عض���و ف���ي دولة عض���و أخ���رى فيطلب 

تعويًضا”.
وتاب���ع نج���م أنه “وبحس���ب الم���ادة 27 )1( من 

االتفاقي���ة االقتصادي���ة )تنظ���ر األمان���ة العامة 
لمجل���س التع���اون ف���ي دع���اوى ع���دم تنفي���ذ 
أح���كام هذه االتفاقي���ة أو الق���رارات المصادق 
عليه���ا الصادرة تطبيًق���ا ألحكامها التي يرفعها 
أي م���ن الجه���ات الرس���مية أو مواطن���ي دول 
المجل���س وتس���عى إلى حلها ودًي���ا(. فإذا تعذر 
حل هذه الخالفات تح���ال إلى مركز التحكيم 

التج���اري )دار الق���رار( بمقتض���ى الفق���رة 2 من 
المادة نفسها”.

واستطرد “يستفاد من المادة 27 )1( المذكورة 
تنفي���ذ االتفاقي���ة  المنازع���ات بش���أن  أن  آنًف���ا 
االقتصادي���ة ق���د تك���ون بي���ن جه���ات رس���مية 
ف���ي ال���دول األعض���اء أو بي���ن جهات رس���مية 
ومواطن���ي ال���دول األعض���اء. م���ن هن���ا يمك���ن 
الق���ول إن المنازع���ات الحقوقي���ة الناجمة عن 
عق���ود إداري���ة تبرمه���ا دولة عضو مع ش���خص 
طبيعي أو معنوي من دولة عضو أخرى يمكن 
أن تخض���ع الختص���اص المرك���ز، ك���ون الدول���ة 
العض���و المتعاق���دة تلت���زم بموج���ب االتفاقية 
االقتصادية بمعايير محددة لمعاملة مواطني 
الدول األعضاء األخرى، وبالتالي يمكن اعتبار 
النزاع الناجم عن عقد إداري، مثل عقد التزام 
مرفق عام، يمس أحكام االتفاقية االقتصادية 
إذا كان الط���رف المتعاق���د مع الدولة يعتقد أن 

سلوك الدولة يخالف االتفاقية”.

عرض النزاع على “األمانة العامة” أوال

وأوض���ح نج���م أن���ه “بموج���ب الم���ادة 27 من 
االتفاقي���ة االقتصادية ف���إن إحالة النزاع إلى 
)دار الق���رار( تت���م باتفاق طرف���ي النزاع ولكن 
الم���ادة المذك���ورة نص���ت على مرحل���ة أولية 
لتسوية النزاع تسبق اللجوء إلى )دار القرار(. 
ه���ذه المرحلة هي عرض الن���زاع على األمانة 
العام���ة لمجل���س التع���اون س���واء كان النزاع 
بي���ن حكومتي دولتي���ن من ال���دول األعضاء 
أو بي���ن دول���ة عض���و وأح���د مواطن���ي دول���ة 
عض���و أخ���رى، حيث تنص الفق���رة األولى من 
الم���ادة 27 من االتفاقية االقتصادية على أنه 
)تنظ���ر األمانة العامة ف���ي دعاوى عدم تنفيذ 
أح���كام هذه االتفاقية أو الق���رارات المصادق 
عليه���ا الصادرة تطبيًقا ألحكامها التي يرفعها 
أي م���ن الجه���ات الرس���مية أو مواطن���ي دول 

المجلس وتسعى لحلها ودًيا(”.

المنامة - دار القرار

دول الخليج قادرة على تسوية المنازعات الدولية

أحمد نجم

أمل الحامد من السنابس

المحرر االقتصادي

نالت شركة “هيل آند نولتون ستراتيجيز” جائزة أفضل شركة عالقات عامة كبرى 
للعام 2018، في حفل توزيع الجوائز الس���نوي الذي نظمته جمعية الشرق األوسط 
للعالقات العامة “ميبرا” األسبوع الماضي في دبي، كما حصدت الشركة 12 جائزة 

أخرى، منها 6 جوائز ذهبية وثالث جوائز فضية وثالث برونزية.

يأتي اإلنجاز انطالقًا من جهود الش���ركة 
عمالئه���ا  بي���ن  االتص���ال  تعزي���ز  ف���ي 
خ���الل  م���ن  المس���تهدف  وجمهوره���م 
ورقمي���ة  إعالمي���ة  وحم���الت  خدم���ات 
مؤثرة، باإلضافة إلى ترسيخ ثقافة عمل 
ناجحة وتحقيق نمو مطرد في المنطقة.

وتعتب���ر “هيل آن���د نولتون س���تراتيجيز” 
أول���ى ش���ركات العالقات العام���ة الدولية 
التي تأسست في منطقة الخليج، حيث 
افتتحت أول مكاتبها في البحرين العام 
1985 تح���ت اس���م “الخلي���ج هي���ل آن���د 
نولت���ون” وس���اهم ف���ي تأسيس���ها رئيس 

الخليج”،خمي���س  “مارك���وم  مجموع���ة 
إدارة ش���ركة  المقل���ة، ورئي���س مجل���س 
“هيل اند نولتون س���تراتيجيز” في دول 

المنطقة. 
و ق���ال المقل���ة “من���ذ 33 عام���ًا س���جلت 
الشركة حضورها األول في المنطقة عبر 
بوابة البحرين، واليوم رس���خت مكانتها 
وع���ززت تواجده���ا اإلقليمي حيث تقدم 
خدماته���ا م���ن 11 مكتب���ًا موزعي���ن ف���ي 
مختلف أنحاء المنطقة، ويشكل اإلنجاز 
لحظة بارزة في مسيرة الشركة وتتويجًا 

لجهودها، ونفخر بما حققته الش���ركة من 
نجاحات ونتطلع إلى مواصلة مس���يرتها 

المتميزة”. 
التنفي���ذي  الرئي���س  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
للش���ركة لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقي���ا وتركي���ا، بش���ار القاضي “تحظى 
)هي���ل آن���د نولت���ون س���تراتيجيز( بفريق 
الش���ركة  الت���زام  يعك���س  متف���اٍن  عم���ل 
بتقدي���م أرقى خدمات العالق���ات العامة 
للعم���الء وبش���كل احتراف���ي  واالتص���ال 
مبتكر، وتؤك���د هذه الجوائز على قدرتنا 

عل���ى مواكبة المتغيرات المتس���ارعة في 
القط���اع واس���تحداث خدم���ات جدي���دة 
تلب���ي كاف���ة احتياجات العم���الء في كل 

أنحاء العالم”.

“هيل آند نولتون ستراتيجيز” األفضل بالعالقات العامة
المنامة - هيل آند نولتون ستراتيجيز

خميس المقلة

الشركة حصدت 
12 جائزة في 
حفل  “ميبرا” 

بدبي

“دار القرار” يؤكد 
آلية االتفاقية 

االقتصادية 
2001



+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
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

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

المتوقع 2700دينار في الشهر
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إسرائيل تطلق النار على 
عناصر من “حزب اهلل”

أعلن الجيش اإلسرائيلي أن جنوده 
المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا 
النار، أمس السبت، على أشخاص يشتبه 

بأنهم عناصر من ميليشيا حزب هللا.
وأضاف الجيش أن 3 أشخاص، وصفهم 

بأنهم “عناصر من حزب هللا على ما يبدو” 
اقتربوا من قواته المتمركزة على الجانب 
اإلسرائيلي من الحدود عندما كانت تنفذ 
عملية تستهدف أنفاقا قالت إسرائيل إن 

حزب هللا حفرها عبر الحدود.
وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان: 

“أطلقت القوات النار باتجاه المشتبه بهم 
بما يتفق مع اإلجراءات المتبعة خالل 

العمليات. فر الثالثة. العمل في المنطقة 
مستمر كالمعتاد”.

مقرب لخامنئي: “مدافعو العتبات” تمكنوا من االنتش��ار في المنطقة

إيران تفشل في اإلضرار بالسعودية

أقر رجل الدين اإليراني المتشدد، مهدي طائب، رئيس مقر “عّماريون” االستراتيجي للحروب الناعمة، وهو من جماعات الضغط المقربة من المرشد اإليراني األعلى 
علي خامنئي بفش���ل سياس���ة النظام في محاوالت التدخل لإلضرار بدول المنطقة، حيث كان قد توعد في الس���ابق باس���تهداف األمن القومي الس���عودي عن طريق 

ميليشيات الحوثيين التابعة لطهران في اليمن.

ووفق���ًا لوكال���ة “ف���ارس” فق���د كان يتحدث 
مهدي طائب في اجتماع في مدينة شيراز، 
الجمعة، ألعضاء منظمة الباس���يج ألساتذة 
الجامع���ات ف���ي محافظ���ة ف���ارس، جن���وب 
إيران، حيث قال إن قوات إيران العسكرية 
وميليش���ياتها الذي���ن أطل���ق عليه���م وص���ف 
“مدافعي العتبات” تمكنوا من االنتش���ار في 
المنطق���ة م���ا أدى إل���ى اس���تتباب األمن في 
العتب���ات في العراق وس���وريا، لك���ن ذلك لم 
يتحقق بعد جن���ب بيت هللا، ولذلك ال يزال 
هذا المكان غير آمن لظهور المهدي”، حسب 

تعبيره.
أطل���ق رئي���س قاع���دة “عم���ار” الت���ي تعتب���ر 
الث���وري  للح���رس  االس���تخباراتية  ال���ذراع 
اإليران���ي، تهدي���دات خطي���رة ضمن خطاب 
يمك���ن أن يوصف ب���� “التكفي���ري” على غرار 
المتطرف���ة  والتنظيم���ات  “داع���ش”  تنظي���م 
ينتش���ر  ل���ن  “اإلس���الم  إن  بقول���ه  األخ���رى، 
ف���ي العال���م م���ا ل���م تق���ع القبلتان، المس���جد 
الح���رام والمس���جد األقص���ى، بي���د اإلس���الم 
تهدي���دات  يحم���ل  بخط���اب  والمس���لمين”، 
مبطن���ة حول ني���ة النظ���ام االيران���ي لتكرار 
مح���اوالت التدخ���ل ف���ي الكعبة كم���ا حدث 

سابقا.
وكان طائ���ب ق���د اعت���رف ف���ي تصريح���ات 
إي���ران  2017، أن دع���م  أبري���ل  ل���ه  س���ابقة 
لميليش���يات الحوث���ي يأتي به���دف مهاجمة 
السعودية. وأكد أن “تزويد إيران للحوثيين 

بواس���طة  مراح���ل  عل���ى  ت���م  بالصواري���خ 
الح���رس الث���وري ودع���م وإس���ناد البحري���ة 

التابعة للجيش اإليراني”.
ويلع���ب مه���دي طائ���ب دورا رئيس���يا ف���ي 
تبري���ر التدخ���ل اإليران���ي في اليم���ن ودول 
المنطق���ة من خالل قيادته مق���ر “عماريون” 
المتخصص في الح���روب الناعمة بالتعاون 
الث���وري،  م���ع جه���از اس���تخبارات الح���رس 
الذي يترأسه ش���قيقه حسين طائب، والذي 

يعتب���ر جهازا موازي���ا لوزارة االس���تخبارات 
اإليرانية.

إن  التصريح���ات  تل���ك  ف���ي  وق���ال طائ���ب 
المرش���د عل���ي خامنئي هو من أمر بإرس���ال 
الق���وات البحري���ة التابعة للجي���ش اإليراني 
إل���ى ب���اب المن���دب لدعم إمدادات الس���الح، 

دون أن يعرف ذلك أحد”، حسب تعبيره.
كم���ا أكد طائ���ب أن اله���دف النهائ���ي للنظام 
اإليران���ي ه���و احت���الل مك���ة لكن ف���ي هذه 

التصريحات األخيرة عبر عن فش���ل النظام 
ف���ي التدخ���ل حت���ى ف���ي الس���عودية، نظ���را 
لتحقي���ق التحال���ف العربي بقي���ادة الرياض 
معظ���م أه���داف “عاصف���ة الح���زم” ف���ي صد 
هجم���ات ميليش���يات الحوثيي���ن ومس���اندة 
الحكوم���ة اليمنية الش���رعية على اس���تعادة 
والتق���دم  الجمهوري���ة،  أراض���ي  معظ���م 
المس���تمر لتحري���ر كامل الت���راب اليمني من 

قبضة الميليشيات.

دبي - العربية.نت

القدس - رويترز

مهدي طائب
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أعل���ن الرئي���س األميرك���ي دونالد ترامب، أمس الس���بت، تعيين قائد س���اح البّر 
الجن���رال م���ارك ميلي رئيس���ًا لهيئة أركان الجي���وش األميركية المش���تركة خلفًا 

للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد العام المقبل.

وق���ال ترمب ف���ي تغريدة عل���ى تويتر 
“يس���ّرني أن أعلن تس���مية الجنرال ذي 
النج���وم األربع���ة م���ارك ميل���ي، رئي���س 
أركان سالح البر األميركي رئيسًا لهيئة 
األركان المش���تركة خلف���ًا للجن���رال جو 

دانفورد الذي سيتقاعد”.
وأض���اف في تغري���دة ثانية “أن���ا ممتّن 
لهذين الّرجلين الرائعين على الخدمات 

التي قّدماها لبالدنا”.
والجنرال ميل���ي )60 عامًا( ضابط المع 
تخّرج في جامعة برينس���تون وش���ارك 
في حروب عديدة والسّيما في العراق 
وأفغانس���تان. وأنهى ترام���ب تغريدته 
الثانية بعبارة “موعد التسليم والتسلم 

سيّحدد الحقًا”.
الجن���رال  يتقاع���د  أن  المق���رر  وم���ن 

دانفورد في أكتوبر 2019، لكّن حديث 
ترام���ب ع���ن موعد التس���ليم والتس���لم 
يعن���ي أّن رئي���س األركان ق���د يتقاع���د 

قبل أوانه.
وبحس���ب وس���ائل إع���الم أميركية فإّن 
كان  ماتي���س  جيم���س  الدف���اع  وزي���ر 
يفّض���ل جنراالً آخر لتوّلي هيئة رئاس���ة 
األركان هو قائد س���الح الج���و الجنرال 
انطالق���ًا  وذل���ك  غولدفاي���ن،  ديفي���د 
م���ن القاع���دة المّتبع���ة ف���ي البنتاغ���ون 
والقائمة على مب���دأ المداورة بين قادة 
مختلف أسلحة الجيش في تبوؤ أعلى 

منصب عسكري في البالد.

ومنذ 2005 لم يعّين أي قائد  «
لسالح الجو رئيسًا لهيئة أركان 
الجيوش األميركية المشتركة.

فت���ح رئيس الوزراء األس���بق ن���وري المالكي، في بيان أمس الس���بت، النار على 
الزعي���م الصدري مقتدى الصدر، رافضًا اس���تبدال فالح الفياض من الترش���يح 

لوزارة الداخلية.

وف���ي بيان الت���ي حصل���ت العربية.نت 
على نس���خة منه، ق���ال ن���وري المالكي 
إن ائت���الف دول���ة القان���ون ل���ن يس���مح 
لتحال���ف “البن���اء” ال���ذي ينض���وي فيه، 
وال حت���ى لرئي���س الوزراء ع���ادل عبد 
ل���وزارة  المرش���ح  باس���تبدال  المه���دي 
الداخلي���ة فالح الفي���اض، وال حتى أي 
مرش���ح آخر من المرش���حين للوزارات 
الش���اغرة. واعتب���ر المالك���ي، أن تغيير 
الفي���اض ي���دل على ف���رض إرادات من 
قب���ل تحالف “س���ائرون” عل���ى البرلمان 
دس���تورية  غي���ر  وبط���رق  والحكوم���ة 
وه���و م���ا يش���كل خط���رًا عل���ى العملية 

السياسية، بحسب البيان.
أن���ه ف���ي ح���ال  إل���ى  المالك���ي  وأش���ار 
ل���م يحص���ل الفي���اض عل���ى األص���وات 

الت���ي تؤهله لتول���ي الداخلية فس���يتم 
اس���تبداله، مشيرًا إلى أن، إذا ما حصل 
على ثق���ة غالبية أعضاء البرلمان فهذا 
يعني أن الش���عب هو م���ن اختاره لهذا 
المنص���ب. ولفت المالكي، إلى أنه وفق 
الدستور فإن اختيار المرشحين لتولي 
ال���وزارات من عدم���ه يت���م بالتصويت 
عب���ر  ولي���س  البرلم���ان  قب���ة  داخ���ل 

الفوضى والتهديد والوعيد.

 تأتي تصريحات المالكي في ظل  «
تسريبات، حول مشاورات جارية 
بين هادي العامري زعيم تحالف 

الفتح ومقتدى الصدر الداعم 
الرئيس لتحالف سائرون، تحدثت 
عن موافقة العامري على استبدال 

الفياض بمرشح آخر.

حذرت فرنسا الجمعة، من أن لبنان قد يخسر مساعدات واستثمارات بمليارات 
الدوالرات تش����كل حاجة ماس����ة لاقتصاد 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 
رئيس الوزراء المكلف س����عد الحريري 
في تأليف حكومة جديدة، في خطوة 
م����ن  لالس����تفادة  لبن����ان  إليه����ا  يحت����اج 
ق����روض ومن����ح تعّهد المجتم����ع الدولي 
تقديمه����ا دعمًا القتصاده في مؤتمرات 
ال����ذي  س����يدر  مؤتم����ر  أبرزه����ا  دولي����ة، 

استضافته باريس في أبريل.
وق����ال الس����فير الفرنس����ي ل����دى لبن����ان، 
برون����و فوش����يه، ف����ي مؤتم����ر صحافي 
مت����ن فرقاط����ة فرنس����ية  عل����ى  عق����ده 
توقف����ت ف����ي بي����روت الجمعة “نأس����ف 
بش����دة ألّن أصدقاءن����ا اللبنانيي����ن غي����ر 
قادري����ن عل����ى االتف����اق عل����ى )تألي����ف( 

حكومة”.
ويعوق التأخير في تش����كيل الحكومة 

تنفي����ذ مش����اريع اس����تثمارية كب����رى، ال 
س����يما تل����ك الت����ي أقّرها مؤتمر س����يدر 

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 “سيكون من المؤسف 
حقًا أن يفقد لبنان الفوائد” التي جناها 
“جراء التضامن الذي تمّكن من حشده، 

لكونه غير قادر على تأليف حكومة”.

وأضاف “في لحظة ما، فإّن  «
الشركات التي تبحث عن 

االستثمارات.. قد تجد فرصًا في 
مكان آخر” الفتًا الى أّن “هناك دواًل 

أخرى قد تحتاج إلى مساعدة 
دولّية”.

فرنسا تحذر لبنان من خسارة المساعداتالمالكي يتحدى الصدر ويتمسك بالفياضترامب يعّين ميلي رئيسًا لألركان
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بي���ان،  ف���ي  الداخلي���ة  وزارة  قال���ت 
أم���س الس���بت، إن الش���رطة المصري���ة 
قتل���ت مس���لحين اثني���ن نف���ذا هجوما 
وق���ع الش���هر الماضي عل���ى حافلة تقل 
مسيحيين في محافظة المنيا بجنوب 

مصر.
وقال���ت ال���وزارة في بيان إن الش���رطة 
مدعوم���ة بق���وات م���ن الجي���ش عثرت 
على المس���لحين في محافظة أسيوط 

وأضاف���ت  المني���ا.  جنوب���ي  الواقع���ة 
أنه���ا عث���رت بحوزتهما عل���ى “3 بنادق 
آلي���ة وطبنج���ة وكمي���ة م���ن الطلقات”. 
وعث���رت قوات األمن أيضا على إحدى 
المركبات التي استخدمت في الهجوم 
الذي وقع في الثاني من نوفمبر وأسفر 
ع���ن مقتل ما ال يقل عن 7 مس���يحيين 
كان���وا في طري���ق عودتهم م���ن تعميد 

أحد األطفال في دير بوسط مصر.

لحق���وق  العلي���ا  المفوضي���ة  أطلق���ت 
اإلنس���ان في العراق، أمس السبت، نداء 
اس���تغاثة، بعدم���ا تعرضت 3 آالف خيمة 
ت���ؤوي نازحي���ن ف���ي محافظ���ة نين���وى 
ش���مالي الع���راق إل���ى الغ���رق إثر س���يول 
ضرب���ت المنطق���ة. وذك���رت المفوضي���ة 
في بيان نش���رته على صفحتها الرسمية 
بموق���ع “فيس���بوك”: “المفوضي���ة تواصل 
توجي���ه نداءاتها إلى الجهات الحكومية 
والمنظم���ات اإلنس���انية بش���أن األوضاع 

أغرقته���م  الذي���ن  للنازحي���ن  اإلنس���انية 
السيول في نينوى”.

وق���ال عض���و مفوضية حقوق اإلنس���ان، 
فاض���ل الغراوي: “إننا نوج���ه نداء إغاثة 
إنس���اني للحكوم���ة والمنظم���ات الدولية 
والوطني���ة إلنقاذ النازحين في محافظة 
نين���وى الذين غرقت مخيماتهم بس���بب 
الس���يول”. وأوضح أن الس���يول أغرقت 
ف���ي مخيم���ات  3 آالف خيم���ة  حوال���ي 

المدرج والجدعة.

الشرطة المصرية تقتل مسلحين جنوب البالد

السيول تغرق خيام النازحين في نينوى

واشنطن - أ ف ب
باريس - أ ف ب

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس، إن ممثلي االدعاء لم يتوصلوا إلى دليل على التواطؤ مع روسيا رغم إجراء تحقيق 
طويل ومكلف لبحث اتهامات بتدخل موسكو في حملته االنتخابية عام 2016.

وبع���د يوم من حدي���ث مدعين أمريكيي���ن بالتفصيل عن محاولة 
روس���ية لم تكن معروفة في الس���ابق لمس���اعدة حملة ترامب في 
انتخاب���ات الرئاس���ة، كت���ب الرئيس األميركي تغري���دة على تويتر 
ق���ال فيه���ا “بعد عامي���ن وماليي���ن الصفح���ات والوثائ���ق )وتكلفة 

تجاوزت 30 مليون دوالر(، ال تواطؤ”.
وأتت تغريدة ترامب غداة إعالن مولر أّن فريق الحملة الرئاسية 
للمرش���ح الجمهوري تلّقى منذ 2015 عرضًا لتعاون “سياس���ي” مع 
موسكو، وذلك في آخر تطورات التحقيق حول االشتباه بتدخل 
موس���كو ف���ي االنتخاب���ات الرئاس���ية ف���ي 2016 وال���ذي يح���اول 

الرئيس األميركي باستمرار التشكيك في صدقيته.
وبحس���ب مول���ر فإن ماي���كل كوهي���ن المحام���ي الس���ابق لترامب 
إعترف بأنه كان في نوفمبر 2015 على اّتصال مع شخص روسي 

أّكد أّنه “رجل ثقة” لدى الحكومة الروسية.
ووردت ه���ذه المعلوم���ات ف���ي مجموع���ة وثائ���ق قّدمه���ا المدعي 
الخاص والقضاء في نيويورك تمهيدًا إلصدار حكم األربعاء على 

كوهين.

وكث���ف ترامب ف���ي األيام األخيرة هجماته عل���ى مولر والتحقيق 
ال���ذي يجري���ه ويصف���ه الرئي���س األميركي باس���تمرار بأن���ه “حملة 

اضطهاد”

جابت عربات مدّرعة أحياء وس���ط باريس الس���بت فيما دارت صدامات بين قوات مكافحة الش���غب ومتظاهري حركة “الس���ترات 
الصفراء” الذين أقاموا متاريس وأحرقوا سيارات والقوا الحجارة في يوم جديد من االحتجاجات العنيفة المناهضة لسياسات 

الرئيس إيمانويل ماكرون.

وف���ي حي���ن كانت الش���رطة تطلق قناب���ل الغاز 
كان  المتظاهري���ن  لتفري���ق  للدم���وع  المس���يل 
ه���ؤالء يرّددون “ارحل ماكرون”، في صدامات 
دارت بي���ن الطرفين قرب جادة الش���انزيليزيه 
الت���ي ش���هدت الس���بت الماض���ي أس���وأ أعم���ال 
شغب في باريس منذ عقود. وأعلن نائب وزير 
الداخلية لوران نونيز أن نحو 31 ألف ش���خص 
شاركوا في التظاهرات في سائر أنحاء البالد، 

من بينهم 8 آالف في باريس.
المتظاهري���ن  ألع���داد  مماثل���ة  أع���داد  وه���ي   

األسبوع الماضي.
ترامب في حديقة البيت األبيض بواشنطن أول أمس )أ ف ب(

محتجون يرتدون سترات صفراء في الشانزيليزيه في باريس أمس )أ ف ب(

ترام��ب: تحقي��ق مولر حمل��ة اضطه��اد طويل��ة ومكلفة المتظاهرون ي��رددون “ارحل ماكرون” قرب الش��انزيليزيه
ال دليل على التواطؤ مع روسيا استمرار االحتجاجات العنيفة في باريس

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس السبت، أن المطار الرئيس في اليمن سيكون في عدن، بينما تجري محادثات إلعادة فتح مطار صنعاء في  «
العاصمة التي يسيطر عليها االنقالبيون الحوثيون. وقال اليماني لـ ”فرانس برس” على هامش محادثات السالم اليمنية التي تستضيفها السويد “إننا 

على استعداد اليوم لفتح مطار صنعاء.. ولكن لدينا رؤية أن تكون عدن هي مطار السيادة الرئيس للجمهورية )اليمنية( والمطارات األخرى تكون مطارات 
داخلية. نقبل بتنسيق أممي في إدارة ميناء الحديدة”.  وفي تصريحات لـ ”العربية” قال اليماني “إن ميناء الحديدة جزء من سيادة اليمن ونقبل تنسيقا 
إداريا مع األمم المتحدة”. وأشار إلى قبول وفد الشرعية بمشاورات السويد اإلطار التفاوضي وإجراءات بناء الثقة أولى مراحل خارطة الطريق. وتتواصل 

مشاورات السالم اليمنية في يومها الثالث في استوكهولم حيث أفادت مصادر مشاركة في المشاورات بأنه تم تشكيل 3 فرق مشتركة من وفدي 
الحكومة واالنقالبيين للبحث في وضع برنامج تنفيذي إلطالق األسرى من الطرفين وفقا لالتفاق الموقع بينهما.

اليماني: مطار البالد الرئيس سيكون في عدن

أوقف نحو 400 شخص، أمس، في بروكسل وأصيب شرطي خالل تظاهرة السترات الصفراء، التي شارك فيها حولي  «
100 شخص، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية. ونشرت الشرطة حواجز حول الحي األوروبي، حيث تقع الهيئات 

األوروبية )المفوضية والمجلس والبرلمان( لمنع دخول السيارات والمارة.

“السترات الصفراء” تمتد لبروكسل
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على مدى مراحل من الزمن مضت، ش���هدت مملكة البحرين منذ اس���تقاللها في العام 
1971 نقل���ة نوعي���ة ف���ي كل مجاالت النهض���ة، واآلمال كبيرة بع���ون هللا في مواصلة 
المس���يرة وتحقي���ق مؤش���رات نمو تتج���اوز كل التحديات حي���ث إن الحكومة بقيادة 
صاح���ب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة حفظ���ه هللا ورعاه أمامها 
مرحلة جديدة من العمل، ومن أهم ركائزها تلك الخبرة المتراكمة واإلدارة المتجددة 
المتأسس���ة على منهج س���مو رئيس الوزراء في تنفيذ سياس���ات مبتكرة تمثل أسس 

النجاح في إدارة الدولة الحديثة.
ويمكنن���ا ق���راءة مح���اور مهمة، فحض���رة صاحب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه يمضي في مشروعنا اإلصالحي النوعي 
ويؤازره سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وكل أبناء البلد من منطلقات بحرينية 
كثواب���ت تواف���ق عليها الجميع لحمل األمانة الوطنية والعمل المش���ترك إلعالء صرح 
الوطن، وحين نتحدث عن دور س���مو رئيس الوزراء، فإن البحرين اليوم في مصاف 
الدول المتقدمة التي رس���م فيها س���موه سياسات وخططا استراتيجية وبرامج عمل 
وأولوي���ات في برنامج عمل الحكومة تتط���ور وتواكب المتطلبات العصرية عاًما بعد 
ع���ام، ونق���ف عند م���ا قاله س���مو رئيس ال���وزراء م���ن أن: “الحكومة حقق���ت وأنجزت 
الكثير للوطن والمواطن، ويكفيها فخًرا ما تحظى به من إشادة ملكية سامية ورضا 
م���ن قبل المواطنين”، وه���ذا يجعلنا كمواطنين نثق بأن قيادتنا الرش���يدة قادرة على 
المضي في طموحاتها نحو مراتب أعلى تلبي ما يتطلع إليه المواطن البحريني الذي 
ه���و محور كل ال���رؤى التنموية من أجل حياة كريمة مس���تقرة توليها قيادتنا المرتبة 

األولى من االهتمام.

وحين ننظر إلى الدعم الملكي الذي تحظى به الحكومة، سيكون أمامنا شكل  «
متقدم من التوافق التام نتج عنه عمل منجز لم تعقه التحديات والظروف 

المستجدة، فنظرة سمو رئيس الوزراء الثاقبة في االنتقال بالنمو االقتصادي 
من مؤشر متقدم إلى مؤشر أعلى، واستمرار تنفيذ مشاريع التنمية في 

إطاراتها التعليمية والصحية وخدماتها االجتماعية وتحسين مستوى دخل 
ومعيشة المواطن وغيرها، هي في أساسها قامت على سياسة انفتاحية 
قابلة للتعامل مع مختلف المتغيرات من حولنا “هندسها” سمو رئيس 

الوزراء باقتدار، وهي هندسة التطور للدول في عصرنا الحاضر.

إنجازات شاهدة على “نهج” سمو رئيس الوزراء
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رسالة إلى إدارة مكافحة 
الجرائم اإللكترونية

نشكر إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية على جهودها الحثيثة في مكافحة 
الجرائ���م اإللكترونية، لك���ن هناك عتب على طريقة وآلية العمل، حيث لوحظ 
البطء في متابعة شكاوى المواطنين وعدم التعامل معها بالسرعة المطلوبة 
التي يتطلبها رتم الحياة الس���ريع وهذا العصر الذي ال يحتمل التأخير في أي 
مج���ال خصوص���ا فيما يتعلق بالجرائم اإللكترونية، وذلك لما تحمل من تأثير 
خطير على الناس والمجتمع بأس���ره، وش���خصيا تعرضت لموقفين اس���تدعى 
األم���ر فيهما االتص���ال على الرقم 992، وكان أحدهما ي���وم الخميس الماضي 
حيث تمت س���رقة حسابي “الواتساب” وأخذ السارق يراسل قائمتي ويطلب 
منه���م تحويل مبالغ مالية وبقية القصة معروفة مع هؤالء الحوش المبتزين، 
وعندما أبلغت اإلخوة في الجرائم اإللكترونية بالحادثة وكان ذلك مساء يوم 
الخميس، قالوا لي بعد أخذ رقم الهاتف والرقم الش���خصي “س���نقوم بتحرير 
ب���الغ”، انتظ���رت إلى ظهر الجمعة ثم اتصلت للمراجع���ة وإذ بالموظف يقول، 
س���يتم إخب���ارك بالتطورات ي���وم األحد، فاليوم إجازة ونح���ن نعمل من األحد 
إل���ى الخمي���س! تخيلوا ذلك... ش���خص حس���ابه مس���روق ويتع���رض لمواقف 
محرج���ة يطلبون من���ه االنتظار إلى يوم األحد، وعندم���ا أخبرت أحد الزمالء 

في الجريدة بالقصة قال لي لن يفعلوا لك شيئا، عليك إرسال بريد إلكتروني 
عاجل إلى ش���ركة واتس���اب تخبرهم فيه بعملية السرقة، وفعال تمت مراسلة 
الش���ركة وحصلت منهم على الرد ومازلت في انتظار اس���ترجاع حسابي بعد 

أن أخبرت معظم أصدقائي بعملية السرقة. 
وقبل فترة أيضا تم اختراق بريدي اإللكتروني الخاص بالجريدة عبر “سبام” 
وتك���ررت نفس القضية، انتظر... قمنا بتحرير بالغ وإلخ... ولي صديق عزيز 
ق���ال إن “حس���اب” خدامتهم في الفيس���بوك تم “تهكيره” وتعرضت إلى أش���د 
أن���واع االبتزازات، وذهب ش���خصيا إل���ى إدارة مكافحة الجرائ���م اإللكترونية 

ولمدة أربعة شهور لم يتم استرجاع الحساب. 

أتصور أن اإلدارة بحاجة لمساعدة المواطنين بشكل أسرع  «
وبأفضل طريقة وأن يكون العمل بصورة سلسة وسهلة تواكب 
التطور واالستراتيجيات التي نتحدث عنها، فعنصر السرعة أهم 

ما يفترض أن تتصف به اإلدارة وإال سيكون العمل ال يتناسب مع 
حجم الجريمة التي تعد اليوم من أخطر الجرائم التي يواجهها 

العالم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

من اآلن وحتى 2022

المكان الطبيعي للبحرين هو العودة للمكانة المالية واالس���تراتيجية بالمنطقة 
ال لتناف���س ال���دول الش���قيقة المج���اورة بل لتتكام���ل معها بعدما اتس���ع الفارق 
بالس���نوات الخم���س عش���رة األخي���رة ألس���باب عدي���دة ف���ي مقدمته���ا هيمن���ة 
السياس���ة على المش���هد البحريني بعكس تاريخها العريق بالمالية واالستثمار، 
ول���ن أدخل بالتفاصيل وأنتم تعرفونها، لكن بعد االس���تحقاقات األخيرة ومنذ 
اآلن وللع���ام 2022 ح���ان الوق���ت لنقول كفى لعب���ا وتجريبا ورهانات خاس���رة 
ومغامرات سياس���ية، فهذه فرصتنا منذ اآلن لألعوام األربعة القادمة، فإن لم 
نحق���ق ش���يئًا خ���الل هذه الفت���رة أظن أنني ال أمل���ك تصورا لما بع���د ذلك، لكن 
أقوله���ا وبفم���ي م���اء أرجو وأتمنى ومعي ش���عب ينتظر النتيج���ة أن نكون قد 
تعلمن���ا م���ن دروس المرحل���ة الس���ابقة واكتس���بنا خب���رة ومنعة م���ن إخفاقات 
المرحلة السابقة ولنتطلع للمرحلة القادمة بشيء من العزيمة قواعدها العمل 
والخب���رة والكف���اءة والمهني���ة، ال التس���ييس وال التدين المفتع���ل ذو األهداف 
السياس���ية، وال للتج���ارب الت���ي اكتفينا منها، لدينا قائد حكي���م للحكومة لديه 
خب���رة وتج���ارب الماض���ي وحكم���ة الش���يوخ التي تجعل���ه يق���ود المركب بكل 
سالس���ة وحنكة ش���رط أن تتوفر له كل وس���ائل التعاون والتعاض���د والعزيمة 
والتي بحكمته مهما تكن التحديات سنتجاوزها فقد تجاوزنا بقيادته أصعب 

المحن من قبل.
مجلس نيابي راهن البعض على شبابيته وهذه نقطة سلبية وإيجابية وأرجو 
أن تتف���وق اإليجابي���ة وتثب���ت مكانة الش���باب، وهناك تيار ق���وي للمرأة يدخل 
مج���ال العم���ل النيابي والبلدي، وأرجو أن تثبت الم���رأة أنها بكفاءة ال تقل عن 
الرجل، وهناك عنصر الخبرة لدى بعض الوزراء ويمكن االس���تفادة منها لخلق 
االنسجام والتكامل والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة ال أن يغرد كل جهاز 
ب���واٍد، كم���ا هناك ش���عب متحضر متفهم مق���در صبر على الكثي���ر وانتظر كثيرًا 
وتفهم وقبل باألوضاع وتحمل في س���بيل تذليل العقبات وتجاوز التحديات 
م���ن أج���ل الخروج م���ن األزمات، إذا لدين���ا كل العوامل والعناصر التي تش���كل 
قواعد اس���تعادة البحرين مكانتها الس���ابقة وأكثر فلنس���تغل كل هذه العناصر 
ونبني عليها خطتنا للخروج من الدائرة الضيقة إلى المس���احة األوسع لتجري 

سفينتنا البحرينية بجانب سفننا الخليجية بتنسيق لبلوغ مرحلة التكامل.
لي���س كثي���رًا على البحري���ن تحقيق هذا الطموح لو صفي���ت النيات وتخلصت 

النفوس من التنازع واتجهت جميعها للبناء.

تنويرة: ال تغير طبعك فقط ألنه ال يعجب غيرك. «

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

التقارير شاهدة على جهود 
أحادية لإلعالم

في لغة اإلذاعة والتلفزيون يحضر التقرير شاهدا على تفاصيل أكبر للحدث، به عدد 
كبي���ر من التفاس���ير س���واء تعريفيا أو وصفي���ا أو منطقيا، ذل���ك أن التقرير يعمل على 
وصف الحدث أو تحليله أو أن يجمع بين النتيجتين فيصبح تقريرا ش���امال، ويحضر 
تقرير تقصي الحقائق في المرتبة األولى وهو صناعة قائمة بحد ذاتها ويقتصر العمل 
علي���ه وعرض���ه على القن���وات اإلخبارية المتخصصة، بس���بب طول فت���رة العمل عليه 
وكذل���ك الميزانية الضخمة الت���ي يحتاجها مثل هذا النوع من خالل رصد طاقم عمل 
متمكن وإجراء لقاءات كثيرة يراد من خاللها ربط األحداث وتحليلها والوصول إلى 
نتائ���ج منطقي���ة ذات أبعاد زمنية مختلفة تربط الحاضر بالماضي أو على األقل تربط 

المشكلة بأصلها. 
وحت���ى أبتع���د ع���ن الطاب���ع األكاديم���ي وأصب���ح أكثر قرب���ا م���ن الق���ّراء، وددت هنا أن 
أخ���وض ف���ي تفس���ير التقري���ر في مفهوم���ه التعريف���ي والوصف���ي ألنهما األق���رب إلى 
ثقافتنا وإعالمنا بل األجدر في االس���تخدام، فالمفه���وم التعريفي يقوم على توضيح 
المعاني واألفكار وبعث رس���االت واضحة للجمهور المس���تهدف لبيان فكرة أو قاعدة 
أو مصطل���ح بح���د ذاته، وفي حقيقة األمر أجد غيابا كبيرا في هذا النوع من التقارير 
التعريفي���ة وألق���ي اللوم هنا على بعض المؤسس���ات التي ال تب���دي تعاونا أو اتفاقا مع 
وزارة اإلع���الم في إنتاج مثل هذه التقارير، حيث إن المواطن يفاجأ بمصطلح جديد 

أو تطبي���ق جدي���د أو حت���ى قانون جدي���د دون أن يخرج عليه تقري���ر تعريفي يوضح 
ذلك )القيمة الُمضافة... نموذجا(، حيث تجد البعض يتشدق ببعض المصطلحات دون 
الولوج الحقيقي لمضمون معناها إلى أن يهضم الجمهور مفهوم المصطلح من خالل 
الممارس���ة وم���ع مرور الوق���ت وبمتابعته لبعض اللقاءات التي تب���ث على أثير اإلذاعة 

وشاشة التلفزيون. 
أما التقرير الوصفي فهو األكثر رواجا على شاش���تنا وقد أبدع القائمون على نش���رات 
األخب���ار ف���ي إنتاج عدد ال بأس به من هذه التقاري���ر بالصوت والصورة، وهي األقرب 
للجمهور على اإلطالق كونها تبين آلية العمل وتفاصيله وما آلت إليه النتائج، ومثال 
على ذلك فترة االنتخابات المنصرمة التي تكللت بنجاح هائل في تغطيتها اإلعالمية. 

ومضة  «

إن الجهد الذي يقوم به العاملون في القطاع اإلعالمي سيظل أحاديا إذا ما  «
غاب الطرف الثاني عن المشهد، وجب فتح أبواب أرحب إلعالم تنموي يخدم 

الدولة بالطريقة المثلى عن طريق تعاون جميع القطاعات مع ممثلي اإلعالم 
في مملكتنا.

ahmedjuma44@yahoo.com

سمر األبيوكي

رس���م البحرينيون قبل أيام مالمح التش���كيلة النهائية لمجل���س نواب جديد يفترض 
أن يلع���ب دورا محوري���ا ومفصلي���ا ف���ي صياغ���ة القوانين الت���ي تؤطر حياتن���ا العامة 
والخاص���ة، باإلضاف���ة إل���ى دوره المأم���ول ف���ي الرقاب���ة عل���ى األداء الحكوم���ي ألربع 

سنوات قادمة.
الحديث عن أن “النساء قادمات” - والذي مأل المجالس ووسائل التواصل االجتماعي 
قبال - أصبح واقعًا بعبور 6 سيدات إلى قبة الغرفة المنتخبة مقابل 3 سيدات فقط، 

دخلن البرلمان في 2014. 
تعك���س ه���ذه النتائج تقدم���ا في فهم الم���رأة البحرينية ألصول المنافس���ة االنتخابية 
ابت���داًء م���ن تحري���ك األدوات القانوني���ة للطع���ن في أهلية المرش���حين، م���رورا بعقد 
التحالفات مع المرش���حين الذين خس���روا الجولة األولى، ووصوالً إلى اكتس���اب ثقة 

العناصر الفاعلة في الدوائر والحصول على تأييدهم. 
وف���ي ذات المش���هد، تصع���ب عل���ى أي منا قراءة ه���ذه النتائج دون النظ���ر إلى الدعم 
الذي توليه قيادتنا للمرأة البحرينية، والخطاب الرس���مي المؤيد ألن تلعب دورًا أكبر 
في بناء وطنها حاضرًا ومس���تقبالً، ونتيج���ة لجميع هذه اإلحداثيات والوقائع، ارتفع 
س���قف البحريني���ة أكثر وبات���ت - تتطلع في تصريح���ات معلنة أطلته���ا النائب فوزية 
زينل - إلى رئاس���ة مجلس النواب التي س���تقودها إلى رئاسة السلطة التشريعية، هل 
تصل فوزية إلى هرم الس���لطة التش���ريعية؟ األمر يبدو غير محس���وم لغاية اللحظة، 
وهو مرتبط بمدى قدرتها على فهم التشكيلة الجديدة والتعاطي الذكي مع مفاصلها، 

بما يهيئ إلى إدارة جيدة للتوازنات والتكتالت، تقود إلى الهدف المنشود. 
األهم بتقديري في هذه القضية هو أن ال تلجأ بعض الجمعيات السياسية إلى تكتيك 
تقليدي يتمثل في تحش���يد الش���ارع ضد الخصوم السياسيين، وذلك عبر “استخدام” 

النص الديني وتوظيفه بما يتالءم مع موقفها ومصلحتها.
وأتح���دث هن���ا تحديدا عن ما صرحت به جمعية األصالة من رفض لترش���ح الس���يدة 
فوزي���ة زين���ل “انطالقا م���ن موقف ش���رعي”... “مع ت���رك الباب مواربا ف���ي حال طرح 

تطمينات واتخاذ خطوات معينة لقبول ذلك”. 

ليس من الحكمة أن تصل زينل إلى موقع الرئاسة لمجرد أنها امرأة، واألمر ذاته  «
ينصب على استخدام النص الديني المقدس والثابت إلضعاف الخصوم السياسيين، 

أو طلب تنازالت وتسويات تحت مسميات باتت مكشوفة لفئات واسعة من شعبنا.

البحرينية في قيادة البرلمان... بين الممكن والمطلوب

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com
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اش���تعلت حدة المنافس���ة على التأهل إلى الدور السداس���ي بدوري زين الدرجة 
األولى لكرة السلة، وذلك بعد مرور 7 جوالت من عمر الدور التمهيدي.

ويلعب الدور التمهي���دي بنظام الدوري من 
دور واحد يشارك فيه كل األندية المنضوية 
تحت مظلة اتحاد السلة وعددها 13 ناديا، 
إضاف���ة إل���ى المنتخ���ب الوطن���ي للش���باب، 
فيم���ا يتأه���ل الس���تة األوائ���ل م���ن ال���دوري 
إلى الدور السداس���ي والذي س���ينطلق يوم 
8 يناي���ر وس���يلعب بنظام ال���دوري من دور 
واح���د أيض���ا، أما مس���ابقة ال���دوري الفضي 
والتي س���تقام للفرق التي ل���م تتأهل للدور 
السداسي، إضافة إلى الفريقين الخاسرين 
من ملحق المربع الذهبي فس���تلعب بتاريخ 

9 يناير.

القمة حمراء

حافظ فريق المحرق على صدارة الترتيب 
العام، للجولة الثانية على التوالي، مستغال 
تقدم���ه بفارق مواجهة واحدة عن ش���ريكه 

السابق في الصدارة فريق المنامة.
وانتصارات���ه  نجاحات���ه  واص���ل  المح���رق 
ف���ي المس���ابقة بف���وز مثي���ر عل���ى حس���اب 
فري���ق الرف���اع بنتيج���ة )76/ 81(، في ختام 
منافس���ات الجول���ة الس���ابعة الماضي���ة م���ن 

الدور التمهيدي للدوري.
المحرق مرشح لمواصلة االنفراد بالصدارة 
حت���ى الجول���ة األخي���رة م���ن ال���دوري التي 

سيخضع فيها الفريق للراحة اإلجبارية.

الصدارة تنحصر

انحص���رت ص���دارة الترتي���ب الع���ام لل���دور 
التمهي���دي بش���كل كبي���ر بين حام���ل اللقب 
فري���ق  األول  ومنافس���ه  المنام���ة  فري���ق 

المحرق.
والفريق���ان هم���ا الوحي���دان الل���ذان حافظا 
عل���ى س���جلهما نظيف���ا م���ن الخس���ارة حتى 

اآلن.
لمواصل���ة  مرش���حان  والمح���رق  المنام���ة 
سلس���لة انتصاراتهم���ا بال���دوري عل���ى حتى 
الجول���ة الحادية عش���رة التي من المقرر أن 

تجمع بينهما في صراع حسم الصدارة.

تأمين التأهل

أّم���ن فريق���ا الرف���اع واألهل���ي تأهلهم���ا إلى 
ح���د كبير نحو التأهل إلى الدور السداس���ي 

الذهبي.
األهل���ي والرفاع خاض���ا 6 مواجهات خالل 
المرحل���ة الماضي���ة، ونجح���ا ف���ي تحقي���ق 
الفوز في 5 مناس���بات وخسر كل منهما في 
مناسبة واحدة كانت كالهما أمام المحرق.
الفري���ق الذي س���يحظى بنتيج���ة الفوز في 
اللقاء الذي سيجمعهما في الجولة الحادية 
عش���ر، هو من س���يظفر بالمركز الثالث على 
سّلم الترتيب، فيما الخاسر سيتبوأ المرتبة 

الرابعة.

صراع خماسي

وإذا م���ا اس���تثنينا اقت���راب الف���رق األربع���ة 
األول���ى م���ن حس���م التأه���ل بش���كل كبي���ر، 
ف���إن المنافس���ة عل���ى المقعدي���ن األخيرين 
المؤهلين للدور السداس���ي الذهبي ال زالت 

مفتوحة على مصراعيها.
مجموع���ة  ف���ي  الحس���ابات  ه���ي  صعب���ة 
المنطق���ة الدافئ���ة، إذ تتصارع 5 فرٍق على 
مقع���دي التأه���ل إل���ى المرحلة السداس���ية 

وإن تفاوتت درجة حظوظ كل فريق.
س���ترة  النجم���ة،  الحال���ة،  االتح���اد، 
والنوي���درات، ه���ي الف���رق الخم���س الت���ي 
س���تتقاتل خ���الل الج���والت المقبل���ة ف���ي 
ص���راع التأهل وتحديدا مع بدء األس���بوع 

الجديد الذي سينطلق يوم غٍد اإلثنين.
وستكش���ف الجول���ة المقبل���ة ع���ن مالم���ح 
س���يعززان حظوظهم���ا  اللذي���ن  الفريقي���ن 
بش���كل أكبر نحو خطف مقعدي التأهل، إذ 

س���يلتقي االتحاد مع النويدرات، والنجمة 
م���ع الحالة، فيما س���ترة صاحب الحظوظ 
األضع���ف، فس���يكون أم���ام مواجهة صعبة 

مع المحرق.
التأه���ل  م���ن  س���يقترب  االتح���اد  بنفس���ج 
أكثر م���ن أي وقت مضى ح���ال فوزه على 
النويدرات الذي يواجه ش���به اإلقصاء من 
المنافس���ة، إذ يدرك الفري���ق األزرق أن أية 
خسارة جديدة ستقضي على آماله تماما.

أّم���ا الحال���ة وس���ترة فيمتل���كان الحظ���وظ 
ذاته���ا، إذ أن الفائ���ز منهم���ا ي���وم الخميس 
بطاق���ة  نح���و خط���ف  س���يقوي حظوظ���ه 

التأهل األخيرة.

إلى الدوري الفضي

عرف���ت 3 ف���رق موقعه���ا من اإلع���راب على 
قائمة الترتيب مبكًرا.

ف���رق مدين���ة عيس���ى، س���ماهيج والبحرين 
رفع���ت الراي���ة البيض���اء س���ريعا، واتجهت 
ال���دور  ف���ي  المنافس���ة  نح���و  بتفكيره���ا 
الخماس���ي. ول���م تقدم تل���ك الف���رق الثالثة 
المس���توى الفن���ي المطلوب وبات���ت عرضة 

لتلقي الهزائم أمام المنافسين.
مدين���ة عيس���ى يحت���ل المرك���ز العاش���ر ب�7 
نق���اط، وه���و الرصي���د نفس���ه ال���ذي يمتلكه 
س���ماهيح من 7 هزائ���م، فيما يقبع البحرين 
في مؤخ���رة الترتيب ب�6 نقاط من 4 هزائم 

وفوز واحد.

جانب من منافسات الدوري

التأهل ع��ل��ى  خ��م��اس��ي  وص�����راع   ت��ن��ح��ص��ر...  ال���ص���دارة 

اشتعال فتيل إثارة دوري زين
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اختتمت منافسات المجموعة األولى من مسابقة فارس الموروث التي تنظمها لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة 
األولمبية البحرينية برعاية كريمة من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب 

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

وتس���تكمل المجموعات الثالث األخرى في 
األس���ابيع الثالثة المقبلة عل���ى مدى يومي 
الجمعة والس���بت من كل أسبوع، إذ يتأهل 
ع���ن كل مجموعة متس���ابق واح���د للمرحلة 
المرحل���ة  ف���ي  يتناف���س  النهائي���ة، بحي���ث 

النهائية 4 متسابقين على لقب المسابقة.
واختتم المش���اركون في المجموعة األولى 
المسابقة بمنافسات رياضة الخيل لمسافة 
الدولي���ة  البحري���ن  بقري���ة  كيلومت���را   60
للق���درة، حيث انطلقوا بالخيول في س���اعة 
مبك���رة م���ن صب���اح أم���س )الس���بت( عل���ى 
فترتين؛ بينهما نصف ساعة راحة إجبارية.
الثان���ي م���ن منافس���ات  الي���وم  كم���ا ش���مل 
المجموعة األولى لفارس الموروث الرماية 

على الش���وزن المتحرك )صح���ون( والرماية 
الثانية بالسكتون.

ش���مل  ق���د  للمس���ابقة  األول  الي���وم  وكان 
رياضة الهجن لمسافة 40 كيلومترا، إضافة 
إل���ى الصق���ور والصي���د، عالوة عل���ى الذبح 

والطبخ.
تقييمه���ا  ف���ي  التحكي���م  لجن���ة  وتعتم���د 
للمش���ارك عل���ى عوامل عدة منه���ا المهارات 
األساس���ية ف���ي الرياض���ات األرب���ع: الهج���ن 
والصق���ور والخي���ل والرماي���ة، إضاف���ة إلى 
العوام���ل األخ���رى مث���ل التقي���د بالمواعي���د 
وأداء الصالة ف���ي جماعة، والثقافة العامة 
م���ن  وغيره���ا  الذب���ح  وإج���ادة  والوطني���ة 
العادات والتقاليد األصيلة التي تمثل تراث 

المجتمع البحريني.
وتق���رر أن تجتمع لجن���ة التحكيم في وقت 
الح���ق لتحدي���د هوي���ة المتأه���ل للمرحل���ة 
النهائي���ة عم ه���ذه المجموعة بعد مداوالت 

لجمع النقاط.
الم���وروث  رياض���ات  لجن���ة  رئي���س  وكان 
الش���عبي خليف���ة القع���ود ورئي���س اللجن���ة 
المنظم���ة لمس���ابقة ف���ارس الم���وروث فه���د 
الم���ري ق���د ش���هدا انطالق���ة رياض���ة الخيل 
فج���ًرا وختام المس���ابقة بالرماي���ة بعد ظهر 

أمس.
لمس���ابقة  المنظم���ة  اللجن���ة  رئي���س  وق���ال 
ف���ارس الم���وروث فهد المري إن منافس���ات 
المجموع���ة األولى جاءت ناجحة تنظيميا، 

مؤكدا أن اللجنة لم تس���جل أي مش���اكل أو 
صعوبات س���واء تلك الت���ي تتعلق بالعملية 
التنظيمي���ة أو حتى أي عقبات للمش���اركين 

العشرة في المجموعة األولى .
وأضاف “لمسنا تعاونا كبيرا من المشاركين 
مع أعضاء اللجان المنظمة للمسابقة، وهذا 

الش���يء س���هل من مهمتنا كثي���را. أعتقد أن 
األس���ابيع المقبلة من المنافس���ات س���تكون 
مثي���رة قياًس���ا عل���ى التجرب���ة األولى ألول 

مجموعة”.
حققت���ه  ال���ذي  النج���اح  أن  الم���ري  وأك���د 
يبش���ر  األول���ى  المجموع���ة  ف���ي  المس���ابقة 

بنج���اح المس���ابقة ف���ي بقي���ة المجموع���ات 
والمراحل النهائية، مش���يرا إلى أن مسابقة 
ف���ارس الم���وروث تعد األكبر على مس���توى 
لجن���ة رياض���ات الم���وروث الش���عبي؛ كونها 
تض���م 4 رياضات تراثية مختلفة وتس���تمر 

ليومين متتاليين.
وأوضح المري أن زيادة االهتمام برياضات 
األه���داف  أح���د  تع���د  الش���عبي  الم���وروث 
األساس���ية لعمل اللجنة، وأن هذه المسابقة 
تس���اهم في نشر ثقافة الموروثات األصيلة 

والحفاظ عليها.

يذكر أن الفائز بالمسابقة سيحصل  «
على سيارة من نوع لكزس جيب، 

فيما سيحصل صاحب المركز 
الثاني على مبلغ نقدي مقدراه 

8000 دينار، أما صاحب المركز 
الثالث فسيحصل على مبلغ نقدي 

مقداره 5000 دينار.

لجنة رياضات الموروث الشعبي

“فارس الموروث” تختتم مجموعتها األولى بنجاح

جانب من رياضة الخيل

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يش���ارك مس���اعد مدرب المنتخب األولمبي لكرة الق���دم بدر خليل، ومدرب 
اللياق���ة البدنية لمنتخبي الناش���ئين واألكاديمية محس���ن الغانم، في دورة 
إع���داد المحاضري���ن التي ينظمه���ا االتحاد الدولي لكرة الق���دم )الفيفا( في 
إم���ارة دب���ي بدولة اإلم���ارات العربية المتح���دة خالل الفت���رة 9 وحتى 13 

ديسمبر الجاري.

ويش����ارك ب����در خليل ومحس����ن الغانم 
ف����ي ال����دورة الت����ي تض����م 15 دارس����ا 
من 8 دول آس����يوية. وتأتي مش����اركة 
المدربي����ن بدر خليل ومحس����ن الغانم 
في دورة المحاضرين الدولية 2018، 
بعدما س����بق لهما المش����اركة في دورة 
إع����داد المحاضري����ن اآلس����يوية الت����ي 

أقيمت العام 2017.
التدري����ب  رئي����س  ال����دورة  ويحض����ر 
وتطوي����ر الالعبي����ن باالتح����اد الدول����ي 
إضاف����ة   ،Branimir ujevic )الفيف����ا( 
إلى مدي����ر التدريب وتطوير الالعبين 
بصي����ر،  محم����د  الدول����ي  باالتح����اد 
ومدي����ر المكت����ب اإلقليم����ي للتطوي����ر 
آس����يا  غ����رب ووس����ط  ع����ن منطقت����ي 
باالتح����اد الدولي عصام الس����حيباني، 
ونائب رئيس اللجن����ة الفنية باالتحاد 
اآلس����يوي لك����رة القدم ومدي����ر اإلدارة 

الفنية باالتح����اد اإلماراتي لكرة القدم 
عبدهللا حس����ن، والمحاضر اآلس����يوي 

عبدهللا حسن.
وتتن����اول الدورة العدي����د من المحاور 
وف����ق برنام����ج مكث����ف يمت����د 5 أي����ام، 
وأخ����رى  نظري����ة  جوان����ب  ويش����مل 

عملية.
ويعتب����ر المدربان الوطنيان بدر خليل 
ومحس����ن الغان����م م����ن الك����وادر الفنية 
الوطني����ة ف����ي المنتخب����ات الوطني����ة، 
دبل����وم  ش����هادة  يحم����الن  وكالهم����ا 

المحترفين.

خليل والغانم يشاركان بدورة المحاضرين

الصخير - حلبة البحرين الدولية

جول���ة جدي���دة من ليال���ي إبراهيم خليل كانو ل� “ال���دراغ والدرفت” تنطلق فعالياتها مس���اء غد االثنين على مضم���ار حلبة البحرين 
الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط”.

واس���عة  بمتابع���ة  تحظ���ى  الت���ي  والفعالي���ة 
البحري���ن تتي���ح  الس���يارات ف���ي  م���ن عش���اق 
الفرصة أمام الراغبين بالمش���اركة بس���ياراتهم 
ودراجاته���م الناري���ة الخاص���ة عل���ى المضم���ار 
ضم���ن  مي���ل،  رب���ع  طول���ه  والبال���غ  المس���تقيم 
مجموع���ة مضامي���ر الحلب���ة بالصخي���ر، حي���ث 
تتوف���ر جميع المقومات الفنية وأطر الس���المة 
بمواصف���ات عالمي���ة تجع���ل منها قبلة لعش���اق 
الس���رعة والتس���ابق في مملكة البحرين وبقية 

دول المنطقة.
وعلى صعيد آخر تش���هد الحلب���ة أيًضا انطالق 
فعالي���ة “ليال���ي الدرف���ت” التي دائًما م���ا ترافق 
المنطق���ة  ف���ي  وتق���ام  “ال���دراغ”،  س���باقات 
المخصص���ة بمواقف س���يارات حلب���ة البحرين 
الدولية، وتتيح للمش���اركين اختب���ار مهاراتهم 
ف���ي الس���يطرة عل���ى الس���يارات المجه���زة لهذا 

الش���أن ف���ي مس���ار يحت���وي عل���ى العدي���د م���ن 
تض���ع  الت���ي  والحواج���ز  الح���ادة  المنعطف���ات 
الس���ائقين أم���ام امتح���ان جاد لمعرف���ة قدرات 

السائقين على االنزالق والتحكم بالسيارة.
وسيكون التسجيل للفعالية في موقع الحدث 

ب���دءا من الس���اعة 5 مس���اء، فيما تطلق ش���ارة 
البدء عند الس���اعة 6 وحت���ى 11 قبل منتصف 
اللي���ل. ويتعّي���ن عل���ى المش���تركين الخض���وع 
لفح���ص الس���المة اإللزامي لس���ياراتهم قبل أن 

تطأ إطاراتها أرضية المضمار.

جانب من المنافسات

البحري��ن حلب��ة  عل��ى  غ��د  مس��اء  فعالياته��ا  تنطل��ق 

ليالي إبراهيم كانو لـ “الدراغ والدرفت”

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصاالت تحت 20 عاما، عند 5 من مساء اليوم )األحد( بتوقيت البحرين، لقاء مهما ومفصليا نحو 
التأهل لكأس آس���يا للصاالت تحت 20 عاما 2019، وذلك أمام منتخب الس���عودية على صالة مجمع زايد الرياضة بإمارة الفجيرة 

في اإلمارات العربية المتحدة.

وكان منتخب الصاالت تحت 20 عاما نجح 
ف����ي التأهل إلى المباراة الفاصلة بعد حلوله 
ثاني����ا في المجموع����ة الثانية ع����ن تصفيات 
منطق����ة غ����رب آس����يا، وذلك خل����ف منتخب 
الع����راق الذي تأه����ل متصدرا ومباش����رة إلى 
النهائيات اآلسيوية؛ ليضرب األحمر الشاب 
للص����االت موع����دا م����ع منتخ����ب الس����عودية 

اليوم في المباراة الفاصلة.
وفي حالة فوز منتخبنا اليوم على منتخب 
الس����عودية، فإنه سيتأهل لكأس آسيا 2019 

التي ستقام خالل شهر يونيو المقبل.
يش����ار إل����ى أن المنتخ����ب لع����ب مبارتين في 
دور المجموع����ات، خس����ر ف����ي األول����ى أمام 
العراق )1-5( وس����جل للمنتخب سيد عدنان 

محم����د، وفاز في الثانية عل����ى اإلمارات )-4
2( وس����جل للمنتخ����ب س����يد عدن����ان محم����د 

)هدفان(، صالح أحمد وكميل زكريا.
وتأهل ع����ن المجموعة األولى لمنطقة غرب 

آس����يا منتخب لبنان والعراق عن المجموعة 
البطاق����ة  وبقي����ت  مباش����ر،  بش����كل  الثاني����ة 
الثالث����ة محص����ورة بي����ن منتخبن����ا ومنتخب 

السعودية.

منتخب الصاالت تحت 20 عاًما

آس��يا 2019 ل��كأس  المتأه��ل  مب��اراة فاصل��ة لتحدي��د 

منتخب الصاالت للشباب يالقي السعودية

سبورت

محمد الدرازي

مهرجان كل 
النجوم

يواص���ل االتح���اد البحرين���ي لك���رة الس���لة 
اس���تعداداته عل���ى ق���دم وس���اق لمهرجان 
كل النج���وم، ال���ذي يقيمه األح���د واإلثنين 
الموافق 16 و17 ديسمبر المقبل؛ بمناسبة 
احتفاالت المملك���ة بالعيد الوطني المجيد 

وعيد جلوس جاللة الملك.
م���ن  العدي���د  المهرج���ان  وس���يتضمن 
المفاج���آت خ���الل ه���ذه الفعالي���ة الوطنية 
الغالية، إضافة إلى العديد من المس���ابقات 
 ،”3 أون   3“ بطول���ة  وأبرزه���ا  الس���الوية 
مسابقة الرميات الثالثية، مسابقة الكبس 
عل���ى الحلق الدانك، مس���ابقة مهارات كرة 
السلة، عالوة على مباراة كل النجوم التي 

ستختتم البرنامج.



ش���ارك المدي���ر الع���ام لالتح���اد البحريني للس���يارات عض���و لجن���ة المتطوعين 
والمحكمين الدولية التابعة لالتحاد الدولي للسيارات عبدالعزيز الذوادي في 
اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد الدولي للس���يارات FIA، الذي عقد بمدينة 

سانت بيترسبيرغ بروسيا يوم الجمعة الماضي الموافق 7 ديسمبر الجاري.

وت���رأس رئي���س االتح���اد الدول���ي 
ت���ود  ج���ون  الفرنس���ي  للس���يارات 
العمومي���ة  الجمعي���ة  اجتم���اع 
للس���يارات  الدول���ي  لالتح���اد 
وأعماله���ا، إذ تم مناقش���ة روزنامة 
بطوالت العالم للس���يارات للموسم 

المقبل واعتمادها، ومناقش���ة عدد 
من التغييرات في القوانين والتي 
تنص���ب ف���ي مصلح���ة البط���والت 
المختلف���ة والف���رق والمتس���ابقين، 
ومناقش���ة االقتراح���ات والتقاري���ر 
التابع���ة  اللج���ان  م���ن  المقدم���ة 

لالتح���اد الدولي إلى جانب العديد 
من المحاور التي تم طرحها خالل 
هذا االجتماع، كما ش���هد االجتماع 
مس���ؤولي  م���ن  العدي���د  حض���ور 
رياضة السيارات من مختلف دول 

العالم.

وجاءت مشاركة الذوادي في هذا  «
االجتماع وتمثيل مملكة البحرين 
فيه بتكليف من االتحاد البحريني 

للسيارات الشيخ عبدالله بن 
عيسى آل خليفة.

يحرص المدير التنفيذي لبطولة كأس جاللة الملك لكرة 
الق���دم راش���د البوعيني���ن عل���ى متابعة جمي���ع التفاصيل 
المتعلقة بالمسابقة، إذ شهد منافسات الدور ربع النهائي 
الت���ي انطلقت يوم الثالثاء الماضي الموافق 4 ديس���مبر 

الجاري.

ويحض���ر البوعيني���ن بش���كل مس���تمر ف���ي منافس���ات “أغلى 
الك���ؤوس”، متابعا الجوانب التنظيمية المختلفة ضمن إطار 
حرص���ه على س���ير العملي���ة التنظيمي���ة واإلدارية للمس���ابقة 
وإخراجها بالصورة األفضل، إذ ظهرت البطولة بحلة جديدة 

من منافسات الدور ربع النهائي عبر الهوية الجديدة.

البوعينين يتابع مسابقة كأس الملكالذوادي يشارك بعمومية “دولي السيارات”
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راشد البوعينين

حج���ز فريق���ا الحد والحالة مكانهما في نصف نهائ���ي كأس جاللة الملك لكرة القدم، 
بع���د أن تخطي���ا فريقي الرفاع الش���رقي والنجمة على التوالي، ف���ي إياب ربع نهائي 

المسابقة، والذي أقيمت مبارياته أمس على االستاد الوطني.

وتمك���ن الحد م���ن تكرار ف���وزه ذهابا 
على الرفاع الش���رقي ب���ذات النتيجة 
وبواقع )0-1( عبر ذات الالعب محمد 
ه���دف  س���جل  وال���ذي  عبدالوه���اب، 
أم���س من ركل���ة جزاء بعد أن س���جل 

ذهابا من ركلة ثابتة.
الحال���ة  تع���ادل  ثاني���ة  مب���اراة  وف���ي 
س���لبيا مع النجمة؛ ليتأهل إلى المربع 
الذهب���ي، مس���تفيدا م���ن ف���وزه ذهابا 

بنتيجة )3-2(
وس���يلتقي الحد م���ع الحالة في الدور 
نصف النهائي ذهابا وإيابا خالل شهر 
فبراي���ر المقبل نحو مش���وار الوصول 

إلى نهائي أغلى الكؤوس.

الحد والرفاع الشرقي

ج���اء الش���وط األول متوس���ط المس���توى 
بي���ن الطرفين، مع أفضلية نس���بية لفريق 
الح���د الذي كان األكثر نجاعة نحو مرمى 
ح���ارس الرف���اع الش���رقي إبراهي���م لطف 

هللا.
وحص���ل الحد على ركلة ج���زاء بعد حالة 
مس���ك عل���ى المحترف التونس���ي س���ليم 
المزليني من قبل مدافع الرفاع الش���رقي 
الالع���ب  للك���رة  وتق���دم  دعي���ج،  محم���د 
محم���د عبدالوه���اب ال���ذي س���جل ه���دف 

التقدم لفريقه وصوال للدقيقة )28(.
ف���ي  الع���ودة  الش���رقي  الرف���اع  ح���اول 
مجري���ات المب���اراة، خصوصا أن���ه متأخر 
اإلس���باني  المحت���رف  وس���دد  بهدفي���ن، 
أليكس كرة قوية من خارج المنطقة تألق 
ف���ي إبعاده���ا الح���ارس الح���داوي عباس 

أحمد )40(.
وانف���رد الع���ب الحد أحمد مي���رزا بمرمى 
الك���رة  تمري���ر  الش���رقي وفض���ل  الرف���اع 
ب���دال من التس���ديد، وبالفعل وصلت كرته 
العرضية إلى س���ليم المزليني، إال أن كرة 

األخي���ر المس���ددة نح���و مرم���ى الش���رقي 
نجح في إبعادها لطف هللا ببراعة كبيرة 
بقدمه اليسار حاميا شباكه من هدف ثان 
محقق )43(؛ لينتهي الشوط األول بتقدم 

حداوي بهدف دون رد.
وش���هدت الفترة بين الش���وطين استبعاد 
مدرب الرفاع الش���رقي، اإلس���باني بيدرو 
ف���ي  المب���اراة  ليتاب���ع  كارمون���ا؛  جومي���ز 

الشوط الثاني من على المدرجات.
الشوط الثاني

وف���ي الحص���ة الثاني���ة من اللق���اء، ضغط 
العبو الرفاع الش���رقي عل���ى مرمى الحد 
ألج���واء  والع���ودة  التعدي���ل  أج���ل  م���ن 
المباراة، وكان���ت فرصة علي عبدهللا في 
الدقيقة )47( بارزة بالنسبة ل�”الليوث”، إال 
أن عبدهللا سدد كرة قوية خارج الملعب 

بعد توغله يمين المنطقة.
ودف���ع م���درب الرف���اع الش���رقي ب���أوراق 
بديلة كفيصل بودهوم لتنش���يط الجانب 
تماس���كا  أظه���ر  الح���د  أن  إال  الهجوم���ي، 

جيدا في مناطقه.
وش���هدت الدقيق���ة )85( اس���تبعاد مدرب 
اإلس���باني  الش���رقي،  للرف���اع  اللياق���ة 

سيرجيو.
وانف���رد الع���ب الح���د محم���د عبدالوهاب 
إل���ى حال���ة  ليتع���رض  الش���رقي؛  بمرم���ى 
مس���ك م���ن قب���ل عل���ي عب���دهللا؛ وأش���هر 
الحكم عيس���ى عب���دهللا الورق���ة الحمراء 

لالعب )87(.
الح���د  م���درب  أيض���ا  الحك���م  واس���تبعد 

سلمان شريدة.
عب���دهللا،  عيس���ى  الحك���م  المب���اراة  أدار 
وعاون���ه س���يد ج���الل محف���وظ وص���الح 

جناحي، والحكم الرابع محمد بونفور.

النجمة والحالة

لم يحفل الشوط األول من المباراة بكثير 
من المجريات، ورغم الضغط الكبير الذي 
ش���كله فريق النجمة عل���ى مرمى حارس 
أن  إال  الدوس���ري،  حم���د  الحال���ة  فري���ق 
النجم���ة افتقد للحلول في خط المقدمة، 

وعجز عن التسجيل.
وألغ���ى الحك���م محمد خالد هدفا س���جله 
النجم���ة بداع���ي التس���لل بعد إش���ارة من 
المس���اعد األول محم���د جعف���ر، إذ لع���ب 
إبراهي���م أحمد حبيب ك���رة ثابتة تداخل 
معه���ا المداف���ع المتق���دم، الس���وري مؤي���د 

الخولي )10(.
وفيم���ا عدا ذل���ك، فإن مح���اوالت النجمة 
هش���ام  بتواج���د  األط���راف  خ���الل  م���ن 
منصور يمينا وعبدالعزيز خالد يس���ارا لم 
تكل���ل بالنجاح رغم المس���اندة في العمق 
م���ن عل���ي م���دن وإبراهيم أحم���د حبيب، 
في حين اكتف���ى الحالة بالمحافظة على 
المناط���ق  إغ���الق  ش���باكه معتم���دا عل���ى 

الخلفية؛ لينتهي الشوط األول سلبيا.
الشوط الثاني

ح���ارس  أخط���أ  الثان���ي،  الش���وط  وف���ي 
النجمة س���يد ش���بر علوي في إمساك كرة 
س���قطت عل���ى األرض ووج���دت مهاج���م 
الحال���ة عباس الس���اري، والذي س���دد كرة 
قوية خارج الملعب رغم خلو المرمى من 

حارسه )56(.
وأنقذ حارس الحالة حمد الدوسري هدفا 

محقق���ا للنجم���ة بع���د أن لعب عل���ي مدن 
ك���رة عرضية تابعها إبراهيم أحمد حبيب 
برأسه، إال أن الدوسري أبعد الكرة بنجاح 

عن مرماه )71(.
وواصل الدوس���ري تألقه وأنقذ كرة قرب 
المرمى من محترف النجمة ممادو )73(.

وش���هدت الدقيق���ة )82( حال���ة ط���رد على 
الع���ب النجم���ة إبراهي���م أحم���د حبي���ب؛ 

لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وش���هدت الدقيق���ة )84( إش���هار البطاق���ة 

إبراهي���م  الحال���ة  لالع���ب  الحم���راء 
البطاق���ة  عل���ى  لحصول���ه  المش���خص؛ 

الصفراء الثانية أيضا.
واحتس���ب الحكم 9 دقائ���ق كوقت بديل 
للضائ���ع، وف���ي الدقيقة الثالث���ة منه طرد 
الع���ب النجم���ة باس���كال؛ لحصول���ه عل���ى 
البطاق���ة الصف���راء الثاني���ة، كم���ا تم طرد 
العب الحالة المس���تبدل يوسف يعقوب، 
عل���ى مرم���اه وخط���ف  الحال���ة  وحاف���ظ 

بطاقة التأهل.

الحد والحالة إلى نصف نهائي كأس الملك
اللق��ب حام��ل  أخ��رج  “البرتقال��ي”  و  الش��رقي..  عل��ى  ف��وزه  ك��رر  “التس��ونامي” 

أحمد مهدي )تصوير: إسماعيل السقاي(

حالة الطرد على العب الرفاع الشرقي الحد كرر فوزه على الرفاع الشرقي من لقاء الحد والرفاع الشرقي

من لقاء الحالة والنجمة

فرحة حاالوية بالتأهل      )تصوير: رسول الحجيري(

محترف النجمة متأثرا بالخروج

حالة الطرد لالعب الحالةحامل اللقب ودع أغلى الكؤوس مبكًرا

 5 حاالت طرد 
و3 حاالت 

استبعاد في 
مباريات أمس

تختتم اليوم )األحد( مباريات إياب ربع نهائي كأس الملك، وذلك بإقامة  «
لقاءين على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

يلعب المحرق مع المنامة عند 5.30 مساء، والرفاع مع الشباب عند 8  «
مساء.

في المباراة األولى، يدخل المنامة بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة  «
.)2-1(

ويسعى المحرق الذي لم يغب عن نهائي بطولة “أغلى الكؤوس” في آخر  «
3 مواسم إلبقاء حظوظه في المنافسة على الوصول إلى أبعد حد في 

المسابقة.
يقود المحرق المدرب التونسي ناصيف البياوي، والذي ستكون له المباراة  «

األخيرة بعد تقديمه االعتذار عن المواصلة؛ لظروفه العائلية، فيما يشرف 
على المنامة المدرب الوطني محمد الشمالن.

وفي المباراة الثانية، يهدف الرفاع لمواصلة مشواره الناجح هذا الموسم،  «
والوصول إلى نصف النهائي، خصوصا أنه يدخل مباراة اليوم مستفيدا من 

الفوز ذهابا بهدف دون رد.
أما الشباب، فإنه يأمل في تحقيق العودة وتكرار ما نجح في الوصول إليه  «

الموسم قبل الماضي، حينما وصل إلى نصف النهائي.
يقود الرفاع المدرب الوطني علي عاشور، والشباب المدرب السوري هيثم  «

جطل.

مباريات اليوم
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م���زق فري���ق جامعة العلوم التطبيقية ش���باك خصمه جامعة المملك���ة بنتيجة كبيرة 
قوامه���ا 12 هدف���ا ب���دون مقاب���ل، ف���ي افتتاح الجول���ة الثاني���ة من ال���دوري الوطني 
للجامع���ات لك���رة القدم للطالب، الذي يقام تحت رعاي���ة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وبالتالي حقق فريق العلوم التطبيقية فوزه 
الثان���ي عل���ى التوالي؛ ليحاف���ظ على صدارة 
ترتي���ب ال���دوري الوطن���ي للجامع���ات لك���رة 
الق���دم للطالب بعد الجولة الثانية، فيما ظل 
رصي���د المملكة خاليا من النقاط بعدما تلقى 

خسارته الثانية.
الفري���ق  وحي���د  عب���دهللا  المهاج���م  وق���اد 
بتس���جيله 4 أه���داف رفع���ت رصي���ده إلى 7 
أه���داف ف���ي ص���دارة الهدافي���ن، وتأل���ق في 
المب���اراة أيض���ا زميله طالل الش���روقي الذي 
س���جل ثالثي���ة )هاتري���ك( فيم���ا س���جل بقية 
األه���داف فيصل ش���وقي، إبراهي���م المالود، 
دعي���ج الدوس���ري، جاس���م محم���د ويوس���ف 

أحمد.
جاءت المب���اراة من جانب واحد تفوق فيها 
العب���ي العلوم التطبيقي���ة بصورة كبيرة منذ 
بدايته���ا وحت���ى نهايته���ا وس���ط مح���اوالت 
هجومية كثيرة فيما استسلم العبي جامعة 
المملك���ة للخس���ارة ف���ي ظل الف���وارق الفنية 
والبدنية بين الالعبين، والفوز الكبير للعلوم 
التطبيقي���ة يؤك���د أن الفري���ق ع���ازم وبق���وة 
عل���ى المنافس���ة عل���ى اللقب ويبق���ى الفريق 
واحد من أب���رز المرش���حين للتتويج باللقب 
هذا العام الس���يما م���ع ما يملكه م���ن العبين 
يلعب���ون غالبيته���م في األندي���ة الملحية إلى 
جان���ب الدع���م الكبير الذي توف���ره لهم إدارة 

الجامعة.

المعهد يشارك في الصدارة

شارك فريق معهد البحرين للتدريب صدارة 

ترتي���ب دوري الجامع���ات بف���وزه على معهد 
المصرفيي���ن ب���� 3 أه���داف له���دف؛ ليحص���د 
السادس���ة مش���اركا فري���ق جامع���ة  النقط���ة 
تكب���د  فيم���ا  الص���دارة،  التطبيقي���ة  العل���وم 
معهد المصرفيين خس���ارته األولى في أولى 
مباريات���ه بالدوري و بقى رصي���ده خاليا من 

النقاط.
وانتهى ش���وط المب���اراة األول بتقدم المعهد 
به���دف دون مقابل، وق���اد العب النجمة عبد 
هللا س���يف الدوس���ري فريقه معه���د البحرين 
للفوز بتس���جيله للثالثية على مدار ش���وطي 
المباراة، فيما سجل هدف المصرفيين العبه 

يوسف منصور رحمة.
وش���هدت المباراة ندية وإثارة من الفريقين 
عل���ى م���دار ش���وطيها قب���ل أن ينج���ح معهد 
البحرين للتدريب في إنهاء المباراة لصالحه 
في الدقائق األخيرة من عمر المباراة؛ وذلك 
لخب���رة العبي���ه إل���ى جان���ب تراج���ع المردود 
الفن���ي والبدن���ي لالعب���ي المصرفيي���ن وبعد 
شوط أول أنهاه معهد البحرين لصالحه عاد 
المصرفيي���ن بالتع���ادل مع انطالقة الش���وط 
الثان���ي، إال أن العب���ا معه���د البحري���ن عل���ي 
شبيب وعبد هللا سيف الدوسري رجحا كفة 
فريقهما خصوصا في الدقائق األخيرة على 
عك���س العب���ي المصرفيين الذين ب���رز منهم 

العب وقائد الفريق يوسف منصور رحمة.

الخليج تسعى للفوز أمام “العربية”

تق���ام اليوم )األح���د( مب���اراة واحدة ضمن 

الوطن���ي  ال���دوري  م���ن  الثاني���ة  الجول���ة 
للجامع���ات لك���رة الق���دم وتجم���ع فريق���ي 
الجامع���ة العربي���ة المفتوح���ة م���ع جامعة 
الخلي���ج العربي عند الس���ابعة مس���اء على 

ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق.
وتعتبر هذه المباراة الثانية لكال الفريقين 
ف���ي  متفاوت���ة  بص���ورة  ظه���را  اللذي���ن 
مباراتهم���ا األولى حيث قدم فريق جامعة 
الخلي���ج العربي أداء جيدًا وخرج متعادالً 
م���ع فري���ق جامع���ة البحرين الطبي���ة 2/2، 
فيم���ا جاءت بداية فريق الجامعة العربية 
المفتوح���ة مه���زوزة وتلقى خس���ارة ثقيلة 
أم���ام جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة برباعية 
نظيفة، وبالتالي فإن هذه البداية رس���مت 
مؤشرات أولية عن الوضع الفني والبدني 
للفريقي���ن وال���ذي ق���د يعط���ي األفضلي���ة 
لفري���ق جامع���ة الخلي���ج العرب���ي لتحقيق 
ف���وزه األول الي���وم إذا م���ا أس���تثمر تل���ك 
األفضلي���ة، فيما س���يحاول فريق الجامعة 
المفتوحة تصحيح أوضاعه وتقديم أداء 
أفض���ل وتعويض خس���ارته الثقيلة ألن أي 
خس���ارة جدي���دة س���تصعب أم���ور الفريق 
المعنوي���ة والفني���ة في بقية مش���واره في 

الدوري.

المالود: هدفنا اللقب

أك���د العب فري���ق جامعة العل���وم التطبيقية 
إبراهي���م المال���ود أن فري���ق احت���رم الفري���ق 
الخصم ودخل المباراة بقوة؛ من أجل تأكيد 
الصدارة ومواصلة المشوار، معتبرا أن الفوز 
الكبي���ر ج���اء نتيج���ة العم���ل الج���اد لزمالئ���ه 
الالعبي���ن على أرضية الملعب. وقال المالود 
“دخلن���ا المب���اراة وعيننا على الف���وز والنقاط 
الث���الث وترجمن���ا أفضليتن���ا وتفوقن���ا عل���ى 

أرضية الملعب”.

وعب���ر المال���ود ع���ن ثقت���ه الكبي���رة بزمالئ���ه 
القوي���ة  الع���روض  مواصل���ة  ف���ي  الالعبي���ن 
ف���ي ق���ادم المباريات بغض النظ���ر عن هوية 
الفرق األخرى، وقال “هدفنا التتويج باللقب 
ف���ي ظ���ل ما نحص���ل عليه من دع���م ورعاية 
واهتم���ام م���ن إدارة الجامعة، وس���نلعب كل 
مب���اراة كأنه���ا بطولة؛ بهدف الخ���روج بالفوز 

بغض النظر عن الفريق الخصم”.

الناجم: نستحق الفوز

قالت مش���رفة وإدارية فريق معهد البحرين 

للتدري���ب بدري���ة الناجم إن فريقها اس���تحق 
الف���وز ال���ذي وضع���ه ف���ي ص���دارة ال���دوري، 
مؤك���دة أن الالعبي���ن قدم���وا مس���توى فني���ا 
جي���دا توج���وه بف���وز ث���ان، مش���يدة بال���روح 
ال���ذي  الكبي���ر  والحم���اس  العالي���ة  القتالي���ة 
ظه���ر عل���ى الالعبي���ن وس���اهم ف���ي تتوي���ج 
مجهوداته���م ف���ي المباراة، وأش���ادت الناجم 
م���ن  للفري���ق  المق���دم  الالمح���دود  بالدع���م 
المدير العام لمعهد البحرين سماح العجاوي، 
المتدربي���ن س���هير  أنش���طة  ورئيس���ة قس���م 
المهن���دي، مؤكدة أن متابعته���ن لكل صغيرة 
وكبي���رة س���هل الكثي���ر م���ن األم���ور المتعلقة 

بارتباطات الالعبين في المعهد.
وم���ن جانبه���ا، اتفق���ت المس���ؤولة اإلعالمية 
للفريق أس���ماء الحسيني مع زميلتها الناجم 
ف���ي اس���تحقاق الفري���ق للف���وز، مؤك���دة أن 
فريقه���ا يس���عى لتقديم األفضل في نس���خة 
هذا العام خصوصا بعدما نجح في الوصول 
للمربع الذهبي في الموس���م الماضي السيما 
مع الدع���م الكبير المقدم للفري���ق والالعبين 
م���ن مس���ؤولي المعه���د، متمني���ة أن يواصل 
الالعبون تقديم المس���تويات الفنية الجيدة 

خالل المباريات المقبلة.

معهد البحرين يحتفل بأحد األهداف على المصرفيين فرحة التطبيقية بأحد األهداف على المملكة

بدرية الناجم وأسماء الحسيني

افتتاح الجولة 2 لدوري الجامعات الكروي
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وم���ع���ه���د ال���ب���ح���ري���ن ي����ت����ص����دران ب���ال���ع���ام���ة ال��ك��ام��ل��ة

اللجنة اإلعالمية

اختتمت مساء الخميس بطولة السنوية ال� 32 لكرة القدم، التي أقيمت هذا العام على مجمع مالعب 
Soccer Avenue للوجي���ه محم���د بن منص���ور العريض الراعي الذهبي لهذا الع���ام للدورة، والراعي 
الفضي مؤسسة السرايا للمقاوالت، إذ أقيمت تحت رعايتهما وبحضور رئيس المركز صادق سلمان.

وبحض���ور جمهور غفير عل���ى جوانب الملعب 
رق���م )1( أقيمت المب���اراة النهائية بين فريقي 
ألمنيوم المنار وفريق قرين ارج، إذ فاز فريق 

قرين ارج بلقب البطولة.
وعل���ى عك���س التوقع���ات التي كان���ت ترجح 
ألمنيوم المنار فاجأ حارس قرين ارج المتألق 
أحمد عبدالرسول )كاسياس( بتسجيل هدف 
التق���دم لفريق���ه بطريقة مميزة ) م���ن المرمى 

إلى المرمى( مع الربع األول من المباراة.
وف���ي هجم���ة مرت���دة قاده���ا المتأل���ق أحم���د 
الم���دى  طويل���ة  تمري���رة  وم���ن  عبدالرس���ول 
استطاع محمد التاجر إحراز هدف ثان لفريق 
قرين ارج؛ لينتهي الش���وط األول متقدما فيه 

بهدفين دون مقابل.

في الشوط الثاني حاول المنار العودة للمباراة 
ولكن جميع المحاوالت باءت بالفشل.

وقب���ل نهاية اللقاء ب� 5 دقائق س���جل ألمنيوم 
المن���ار هدف���ه األول عن طري���ق نجمة المتألق 
عل���ي محمد مهدي بعده���ا خرج حارس قرين 
ارج أحمد عبدالرسول )كاسياس( من المباراة 

بسبب اإلصابة.
أدار المب���اراة النهائي���ة الحك���م س���يد عدن���ان 

ناصر.
وبعد المباراة تم تتوي���ج الالعبين المميزين، 
إذ حص���ل الع���ب فري���ق HPC حميد جاس���م 
الخب���از على جائزة اله���داف، وحصل المتألق 
ح���ارس فريق قري���ن ارج أحمد عبدالرس���ول 
على جائزة أفضل حارس، فيما حصل المميز 

علي محمد مهدي العب فريق ألمنيوم المنار 
على جائزة أفضل العب هذا العام.

بعدها ت���وج فريق قرين ارج ب���كاس للبطولة 
والهدايا التذكارية، وتم تكريم فريق ألمنيوم 

المن���ار الحائ���ز عل���ى المرك���ز الثان���ي، كم���ا تم 
تكري���م اللجن���ة المنظم���ة واللجن���ة اإلعالمية 
إضافة إلى جميع الش���ركات الراعية بحضور 
رئي���س مركز ش���باب ابوصيبع صادق س���لمان 

وشاركه في التكريم علي الحجري ممثال عن 
الراعي الذهب���ي )Soccer Avenue( ونجيب 
المنص���ور ممثال عن الراعي الفضي )الس���رايا 

للمقاوالت(.

مركز شباب أبوصيبع

“قرين ارج” بطال لبطولة أبوصيبع 32

اللجنة اإلعالمية

تق���ام اليوم 3 مباريات ضمن اليوم الثالث م���ن بطولة الفنادق الثالثة 
لك���رة القدم للص���االت، إذ يلعب حامل اللقب فري���ق الغونا أمام فريق 
أرت روتانا في تمام الس���اعة 5 مس���اء ضمن المجموع���ة األولى، تليها 
مباش���رة لقاء يجمع فريق جولدن توليب وذا غروف في تمام الساعة 
6 مساء ضمن المجموعة الثانية، وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع 
ماري���وت وويس���تن في تمام الس���اعة 7 ضمن المجموع���ة الثانية على 

صالة نادي الحد بالمحرق.

وم���ن المتوق���ع أال يواج���ه حام���ل اللق���ب فري���ق الغون���ا أي���ة صعوبة من 
تخط���ي عقب���ة منافس���ه الليل���ة فري���ق روتان���ا، إذ يتص���در فري���ق الغون���ا 
منافس���ات المجموعة األولى برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزين كبيرين 
على حس���اب فور سيس���نز )3-16( وويندهام جاردن )2-6(، وبالتالي فإن 
ف���وز الغونا الليلة سيحس���م له صدارة المجموع���ة لصالحه وتأهله كأول 

المجموعة.
وس���يكون الف���وز األول ه���و عن���وان اللقاء الثان���ي الذي س���يجمع جولدن 
توليب وذا غروف اللذين تلقيا الخس���ارة في لقائهما االفتتاحي، ففريق 
جولدي���ن تولي���ب خس���ر م���ن ماري���وت بنتيج���ة 7-8 بع���د مب���اراة مثيرة 
للفريقي���ن، بينم���ا خس���ر ذا غروف لقائ���ه االفتتاحي من ويس���تن بنتيجة 
3-4، وبالتال���ي ف���إن فوز أح���د الفريقين س���يكون األول له ف���ي البطولة، 

وينعش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.

الحسيني ينال برونزية عالمية األساتذةبطولة الفنادق لكرة الصاالت
بإس��بانيا  العال��م  بطول��ة  ف��ي  األجس��ام  بن��اء  لمنتخ��ب  الغي��ث  أول 

لبن���اء  الوطن���ي  المنتخ���ب  الع���ب  حص���د 
األجسام س���يد حمزة الحس���يني الميدالية 
البرونزية ضمن منافس���ات فئة الكالس���يك 
فيزي���ك للفئ���ة العمري���ة م���ن 45 وحتى 49 
س���نة وذل���ك ضم���ن أول���ى أي���ام مش���اركة 
المنتخ���ب الوطن���ي ببطول���ة العال���م لبن���اء 
تس���تضيف  الت���ي  لألس���اتذة  األجس���ام 
منافس���اتها مدين���ة تاراغون���ا بإس���بانيا في 
الفت���رة من 8 وحتى 11 من ش���هر ديس���مبر 
الج���اري بمش���اركة 70 دول���ة م���ن مختل���ف 

أنحاء العالم.
واح���رز الالع���ب طاه���ر س���لمان المركز في 
منافس���ات فئ���ة الكالس���يك ب���ودي بويلدنغ 
49 س���نة،  45 وحت���ى  للفئ���ة الس���نية م���ن 
بينم���ا حقق المرك���ز االول االلماني توماس 
ستشنيلورفر، االس���باني انتونيو هيرناندز 
ثانيا واالسباني االخر ستيفان بريس ثالثا.

الحسيني: “هذا اإلنجاز يعني لي الكثير”
لبن���اء  الوطن���ي  المنتخ���ب  الع���ب  أع���رب 
األجس���ام س���يد حمزة الحس���يني ع���ن بالغ 
س���عادته به���ذا اإلنج���از الرياضي المش���رف 
الذي أكد أنه جاء بعد مجهود كبير وجبار، 
وأك���د أن المنافس���ات كان���ت قوي���ة وفئ���ة 
الكالس���يك فيزيك شهدت مشاركة واسعة 
الذي���ن  الالعبي���ن  بي���ن  ومنافس���ة شرس���ة 
جاءوا م���ن مختلف بل���دان العال���م، معتبرا 
أن ه���ذا االنجاز لهو بداية الغيث للمنتخب 
في هذه المش���اركة العالمي���ة الهامة، وكان 
الفرنس���ي فيلي���ب قد خط���ف المركز األول 

والمركز الثاني أحرزه البلجيكي أنتونيو.

سانتونغا يهنأ الغانم بفوز الحسيني
وهن���أ الدكت���ور رافائي���ل س���انتونغا رئي���س 
الس���يد  األجس���ام  لبن���اء  الدول���ي  االتح���اد 
سلطان الغانم رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء 

األجس���ام واللياق���ة البدني���ة، النائ���ب األول 
لرئي���س اتح���اد غ���رب آس���يا لرف���ع األثقال، 
رئي���س  العرب���ي  االتح���اد  رئي���س  مس���اعد 
االتحاد البحريني لرفع األثقال خالل لقائه 
ب���ه بهذا االنجاز والظهور المش���رف لالعبي 
المنتخ���ب الوطن���ي ف���ي أولى أي���ام بطولة 
العال���م، كم���ا وهنأه عل���ى االنجاز المش���رف 

المغرب���ي  محم���ود  الالع���ب  أح���رزه  ال���ذي 
الذي حققه في بطولة دبي لبناء األجس���ام 
مؤخ���رًا ضم���ن مش���اركته ف���ي منافس���ات 
فئ���ة الفيزيك، متمنيًا للمنتخ���ب البحريني 

تحقيق المزيد من االنجازات.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال
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ش���هد رئي���س االتحاد الملكي البحريني للفروس���ية وس���باقات القدرة س���مو الش���يخ 
فيصل بن راش���د آل خليفة، منافس���ات اليوم األول لبطولة العيد الوطني التاس���عة 
لجم���ال الخي���ل العربي���ة التي أقيمت على قري���ة القدرة بتنظيم م���ن االتحاد الملكي 
البحريني للفروس���ية وس���باقات القدرة، بحضور وزير وزير الشباب والرياضة أيمن 
المؤي���د وعدد من أعض���اء مجلس الن���واب، وأعضاء مجل���س إدارة االتحاد الملكي 

البحريني للفروسية وسباقات القدرة.

وتابع س���مو الشيخ فيصل بن راشد منافسات 
اليوم األول التي ش���هدت عروضا ومنافسات 
مثي���رة ورائع���ة لجم���ال الخي���ل العربي���ة م���ن 
واإلس���طبالت  والمربي���ن  الم���الك  مختل���ف 
والمراب���ط وس���ط حضور جماهي���ري كبير من 
عش���اق ومحب���ي رياض���ة الفروس���ية وتنظيم 
رائ���ع م���ن قبل اللجن���ة المنظم���ة ولجنة جمال 
الخيل العربية. وبهذه المناس���بة، أعرب سموه 
ع���ن س���عادته الكبي���رة بالنج���اح الرائ���ع ال���ذي 
ش���هدته بطولة العي���د الوطني لجم���ال الخيل 
إعجاب���ه  مبدي���ا  األول،  يومه���ا  ف���ي  العربي���ة 
بالمش���اركة الواس���عة م���ن قبل أفض���ل الجياد 
العربية بمختلف الفئات وبمش���اركة مجموعة 
من أش���هر المالك والمربين وأصحاب المرابط 
الخي���ل  جم���ال  برياض���ة  المهتمي���ن  وجمي���ع 
والجماهي���ري  الرس���مي  والحض���ور  العربي���ة، 
المتنوع والذي يعكس مدى الشعبية الجارفة 
الت���ي تحظ���ى به���ا رياض���ة الخيل ف���ي مملكة 
البحرين وتعلق أهلها بالخيل على مر العصور 

لتتوارثها األجيال جيال بعد جيل.
وأش���اد س���موه بالنجاح التنظيمي الذي شهده 
الي���وم األول م���ن جمي���ع النواح���ي لتتح���ول 
البطول���ة أش���به بمهرج���ان وطني رائ���ع بعدما 
ح���رص الحاضري���ن عل���ى ارتداء الوش���احات 
الت���ي تحمل ص���ورة جاللة المل���ك، والتي هي 
محفورة أساس���ا في قلب كل إنسان بحريني، 
إضاف���ة إل���ى حم���ل عل���م مملك���ة البحرين في 
ض���وء  عل���ى  وذل���ك  متمي���ز،  وطن���ي  مش���هد 
قام���ت  الت���ي  واالس���تعدادات  التحضي���رات 
به���ا اللجن���ة المنظمة إلخراج الح���دث بأفضل 

ص���ورة. كم���ا أش���اد س���مو الش���يخ فيص���ل بن 
راش���د بالتغطي���ة اإلعالمي���ة المتمي���زة الت���ي 
رافق���ت البطولة في مختلف وس���ائل اإلعالم، 
مشيدا بجهود وزارة شؤون اإلعالم لتغطيتها 
البحري���ن  قن���اة  عل���ى  البطول���ة  منافس���ات 
الرياضي���ة على الهواء مباش���رة منوها بجهود 
وزي���ر اإلع���الم عل���ي الرميح���ي ف���ي تغطي���ة 
أنش���طة وبرام���ج االتح���اد الملك���ي البحريني 
للفروس���ية وس���باقات الق���درة. كم���ا عب���ر ع���ن 
ش���كره لوسائل اإلعالم األخرى وفي مقدمتها 
التواص���ل  وحس���ابات  المحلي���ة  الصح���ف 
االجتماع���ي الت���ي تب���ذل جه���ودا كبي���رة ف���ي 
إب���راز الحدث من الناحي���ة اإلعالمية في ظل 
الش���راكة القائمة بين االتحاد ووسائل اإلعالم 
المحلية، متمنيا التوفيق والنجاح للمشاركين 

في اليوم الثاني من البطولة.

”B“ نتائج المهرات “سنتين” فئة

أس���فرت نتائ���ج مس���ابقة المه���رات )س���نتين( 
لفئ���ة “B” ع���ن ف���وز المه���رة ش���يرين لمالكه���ا 
 90.50( األول  بالمرك���ز   ARABIAN STUD
 PRIME نقط���ة(، وف���وز المه���رة الريم لمالكه���ا
ARABIAN HORSE STUD بالمرك���ز الثان���ي 
 AL 90.25 نقط���ة( وفوز المهرة فج���ر لمالكها(
MUDHAHKA STUD بالمركز الثالث )89.75 
 PRIME نقط���ة(، وف���وز المهرة ن���وارة لمالكه���ا
ARABIAN HORSE STUD بالمرك���ز الراب���ع 
)89.25 نقط���ة(، وفوز المهرة غزال الس���الطنة 
لمالكه���ا مرب���ط الس���لطانة بالمرك���ز الخام���س 

)89.13 نقطة(.

نتائج مسابقة المهرات “3 سنوات”

أس���فرت نتائج مس���ابقة المهرات )3 س���نوات( 
AL NAWAD�  نن فوز المه���رة الرنين لمالكها

 92.50( األول  بالمرك���ز   ER ARABIANS
نقط���ة(، وف���وز المه���رة الرندة لمالكها محس���ن 
عل���ي عبدهللا حس���ين بالمركز الثان���ي )91.75 
 TFK لمالكه���ا  المه���رة جن���درا  نقط���ة(، وف���وز 
SYUD بالمرك���ز الثال���ث )91.00 نقطة(، وفوز 
المه���رة جمانة لمالكه���ا مربط الج���واد بالمركز 
هب���ات  المه���رة  ف���وز  نقط���ة(،   89.63( الراب���ع 
لمالكه���ا مني���ر عل���ي عب���دهللا العال���ي بالمرك���ز 

الخامس ) 89.38 نقطة(.

نتائج مسابقة األفراس “4 - 6 سنوات”

 6  �  4( األف���راس  مس���ابقة  نتائ���ج  وأس���فرت 
MAGNUMS FOR�  ننوات( عن فوز الفرس
TUNE لمالكه���ا مربط أوراس���يا بالمركز األول 
)91.67 نقط���ة(، وف���وز الفرس كس���يبة لمالكها 
سعيد جعفر المحيشي بالمركز الثاني )91.33 
نقطة(، وفوز الفرس رينا لمالكها محسن علي 
عبدهللا حسين بالمركز الثالث )90.17 نقطة(، 
AALI ARABI�  فف���وز الفرس الف���رح لمالكه���ا
ANS بالمرك���ز الراب���ع )89.83 نقط���ة(، وف���وز 
الف���رس لي���ال لمالكه���ا علي عبدالمحس���ن عيد 

بالمركز الخامس ) 89.50 نقطة(.

نتائج مسابقة األفرس “7 

سنوات فما فوق”

أس���فرت نتائ���ج مس���ابقة األفرس )7 س���نوات 
 FC CAYENNE فم���ا فوق( عن ف���وز الف���رس
لمالكها ع���الء عبدالجبار أحم���د بالمركز األول 
 H PERDITA 92.83 نقط���ة(، وف���وز الف���رس(
لمالكها س���عيد جعفر المحيشي بالمركز الثاني 
SWEET GEN� 91.50 نقطة(، وفوز الفرس(

EVIEVE لمالكه���ا حس���ين عل���ي حس���ن مك���ي 
بالمرك���ز الثالث )91.17 نقط���ة(، وفوز الفرس 

FORELOCKS VANTASTIC لمالكه���ا مربط 
نقط���ة(،   90.83( الراب���ع  بالمرك���ز  المضاحك���ة 
وف���وز الف���رس الزبي���ر لمالكه���ا ص���الح حس���ن 

صالح بالمركز الخامس )89.17 نقطة(.

بطولة المهرات

وأس���فرت بطول���ة المه���رات ع���ن ف���وز المه���رة 
بدوية المنامة لمالكها س���عيد جعفر المحيشي 
 14.00( الذهبي���ة  والميدالي���ة  األول  بالمرك���ز 
نقط���ة(، وجاءت المه���رة عالي فري���دة لمالكها 
والميدالي���ة  الثان���ي  بالمرك���ز   aali arabians
الفضي���ة )13.00 نقطة(، وف���وز المهرة جوهرة 

الجابرية بالمركز الثالث والميدالية البرونزية 
)7.00 نقاط(.

بطولة المهرات الصغيرة

وأس���فرت بطول���ة المهرات الصغي���رة عن فوز 
ALNAWADER ARA�  للمه���رة الرنين لمالكها

BIANS بالمرك���ز األول والميدالي���ة الذهبي���ة 
)24.00 نقط���ة(، وف���وز المهرة ش���يرين لمالكها 
ARABIAN STUD بالمركز الثاني والميدالية 
الفضي���ة )12.00 نقط���ة(، وف���وز المه���رة الرندا 
لمالكها محس���ن علي عبدهللا حس���ين بالمركز 

الثالث والميدالية البرونزية )11.00 نقطة(.

بطولة األفرس الكبيرة

وأس���فرت بطول���ة األف���رس الكبي���رة ع���ن فوز 
ع���الء  لمالكه���ا   FC CAYENNE الف���رس 
عبدالجب���ار أحم���د بالمرك���ز األول والميدالي���ة 
MAG� 18.00 نقطة( وف���وز الفرس )للذهبي���ة 

NUMS FORTUNE لمالكه���ا مربط أوراس���يا 
بالمرك���ز الثان���ي والميدالي���ة الفضي���ة )12.00 
نقط���ة(، وف���وز الفرس كس���يبة لمالكها س���عيد 
جعفر المحيش���ي بالمرك���ز الثال���ث والميدالية 

البرونزية )9.00 نقاط(.

فيصل بن راشد والمؤيد يشهدان بطولة جمال الخيل
ال��ج��ي��اد “ش��ي��ري��ن” و “ب���دوي���ة ال��م��ن��ام��ة” و “ال��رن��ي��ن” أول����ى ب��ط��ول��ة ال��م��ه��رات

اللجنة اإلعالمية

 

جانب من المنافسات

فيصل بن راشد والمؤيد يشهدان منافسات البطولة

أس���دل الس���تار ي���وم الس���بت الموافق 8 ديس���مبر، على منافس���ات بطول���ة البحرين 
الخامس���ة المفتوح���ة لفن���ون القت���ال المختلطة، الت���ي أقيمت تحت رعاي���ة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لفنون القتال المختلطة س���مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، التي نظمها االتحاد 
البحرين���ي لفن���ون القتال المختلط���ة BMMAF في على مدار يومي 7 - 8 ديس���مبر 
الج���اري عل���ى صال���ة االتح���اد البحريني للك���رة الطاول���ة بمدينة عيس���ى الرياضية، 

والتي تأتي بالتزامن مع احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة.

الثان���ي  الي���وم  منافس���ات  وش���هدت 
م���ن البطول���ة حض���ور عض���و مجلس 
رئيس���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة  إدارة 
الطاول���ة  للك���رة  البحرين���ي  االتح���اد 
الش���يخة حي���اة بن���ت عبدالعزي���ز آل 
خليفة، وعض���و مجلس إدارة اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة رئيس االتحاد 
البحرين���ي لفن���ون القت���ال المختلطة 
خال���د الخي���اط، وأمي���ن الس���ر الع���ام 
القت���ال  لفن���ون  البحرين���ي  باالتح���اد 
المختلطة وليد سيار، وعضو مجلس 
إدارة االتح���اد اإلمارات���ي للمواي تاي 
للكيك بوكسينغ مدير إدارة األنشطة 
فهد العبدلي، وخبير التحكيم الدولي 
بلعب���ة الم���واي ت���اي الحك���م العراقي 
حس���ن الس���وداني، وعدد من أعضاء 
ومنتس���بي االتح���اد البحريني لفنون 
القت���ال المختلط���ة وع���دد من محبي 
وعش���اق وجماهير رياض���ة مصارعة 

اإلخضاع وفنون القتال المختلطة.

الجهود متواصلة للتطوير

وبهذه المناس���بة، ق���ال عضو مجلس 
البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة  إدارة 
لفن���ون  البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س 
الخي���اط  خال���د  المختلط���ة  القت���ال 
والتقدي���ر  بالش���كر  نتوج���ه  “بداي���ة، 
والعرفان لسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة على تفضل س���موه برعاية 
هذه البطولة، التي س���اهمت وبشكل 
البطول���ة  ه���ذه  ظه���ور  ف���ي  واض���ح 
إبرازه���ا  ف���ي  س���اهم  ممي���ز  بش���كل 
ونجاحها، بما يحقق تطلعات االتحاد 
ف���ي مواصلة خطط���ه وبرامجه التي 
تتواف���ق م���ع رؤي���ة س���موه لتطوي���ر 
وارتقاء الرياض���ات المنضوية تحت 
مظل���ة االتح���اد”، معربا عن س���عادته 
بما شهدته هذه البطولة من مشاركة 

واس���عة من قبل الش���باب البحريني، 
قدم���ه  ال���ذي  الكبي���ر  وبالمس���توى 
الالعبون الذي س���اهم في نجاح هذا 
الحدث، مؤكدا أن االتحاد سيواصل 
ف���ي الع���ام المقب���ل إقام���ة مزي���د من 
األنش���طة والفعالي���ات الت���ي تس���اهم 
في النهوض برياض���ات فنون القتال 

المختلطة.

مسابقة مصارعة اإلخضاع

الختام���ي  الي���وم  منافس���ات  انطلق���ت 
الت���ي  اإلخض���اع  مصارع���ة  بمس���ابقة 
ش���هدت مش���اركة 38 العب���ا، إذ أس���فرت 
نتائ���ج المس���ابقة ع���ن فوز الع���ب فريق 
كوب���را بروك���س نافوا بالمرك���ز األول في 
وزن 61 كلج���م، فيم���ا ح���ل الع���ب فريق 
البحرين أحم���د أبوالفتح بالمركز الثاني، 
وفاز العب فريق ش���مس حس���ين جميل 
بالمرك���ز األول ب���وزن 65.8 كلج���م، فيما 
ح���ل الع���ب فريق كوب���را أحم���د جناحي 

بالمركز الثاني.
وف���از العب فريق ش���مس حي���در محمد 
بالمرك���ز األول ب���وزن 70.3 كلج���م، فيما 
ح���ل الع���ب فري���ق كوب���را هش���ام ف���رج 
 KHK بالمرك���ز الثاني، وف���از العب فريق
عب���دهللا الفايز بالمركز األول بوزن 77.1 
كلج���م، فيم���ا ح���ل الع���ب فريق ش���مس 

وانجر سيلفا بالمركز الثاني.

وف���از العب فري���ق كوبرا ليالن���د بالمركز 
األول بوزن 83.9 كلجم، فيما حل العب 
فري���ق جوس���ت محم���د عدن���ان بالمرك���ز 
الثان���ي، وفاز الع���ب فريق KHK رمضان 
جمبت���وف بالمركز األول بوزن 93 كلجم، 
فيم���ا ح���ل الع���ب فري���ق KHK يوس���ف 
محم���د س���لطان بالمرك���ز الثان���ي، وف���از 
العب فريق ك���روس فت مصطفى طلبه 
بالمركز األول بوزن 120 كلجم، فيما فاز 
العب فريق كوبرا أحمد العرادي بالمركز 

الثاني.

مسابقة المالكمة

أس���فرت نتائ���ج مس���ابقة المالكم���ة فئ���ة 
الش���باب عن فوز العب فريق األكاديمية 
أحم���د محجوب على العب فريق الدوي 

ط���ارق رائد، وفوز الع���ب فريق البحرين 
للمالكم���ة محمد بالل عل���ى العب فريق 
ال���دوي س���لمان عبدالناص���ر، وفوز العب 
فري���ق ب���ودي ماس���تر حم���زة محمد على 
الع���ب فري���ق الدوي عم���ر س���لمان وفوز 
الع���ب فري���ق البحري���ن للمالكم���ة أحم���د 
س���عيد عل���ى الع���ب فريق ال���دوي محمد 

فرج.
وأس���فرت نتائ���ج مس���ابقة المالكمة لفئة 
الرج���ال عن ف���وز العب فري���ق البحرين 
للمالكمة يوس���ف عل���ي على العب فريق 
ال���دوي خال���د عل���ي، وف���وز الع���ب فريق 
مقاتلو البحرين محمد راش���د على العب 
فري���ق البحري���ن للمالكم���ة حس���ن نبيل، 
وف���وز الع���ب فري���ق كوب���را عمر س���امح 
على العب فريق مقاتلو البحرين حس���ن 

حاج���ي، وف���وز الع���ب فري���ق البحري���ن 
للمالكمة رش���يد وحيد على العب فريق 
ب���ودي ماس���تر مصطف���ى يوس���ف، وفوز 
الع���ب فري���ق ج���ي دي بوكس���ينغ محمد 
س���ليم عل���ى الع���ب فري���ق ال���دوي عل���ي 
رم���زي وف���وز الع���ب فري���ق ك���روس فت 
سعد عبدالشاقي على العب فريق بودي 

ماستر مالك عاطف.

MMA مسابقة

المنافس���ات  م���ن  الثان���ي  الي���وم  وش���هد 
إقام���ة مس���ابقة فنون القت���ال المختلطة 
ف���وز  ع���ن  نتائجه���ا  أس���فرت  إذ   ،MMA
الع���ب فري���ق جوس���ت عبدهللا يوس���ف 
عل���ى العب فريق إمباريور خالد العنزي، 
وف���وز العب فريق KHK عب���دهللا الزايد 

على العب فريق ووريورز اسامة طارق، 
وفوز العب فريق KHK حسام خير على 
العب فريق ووريورز خالد س���مير، وفوز 
الع���ب فري���ق مقاتل���و البحري���ن محم���د 
زهي���ر على العب فري���ق مقاتلو البحرين 
 KHK ب���در فاض���ل، وف���وز الع���ب فري���ق
محمد س���مير على العب فريق إمباريور 
 KHK ودي���ع محمد، وف���وز الع���ب فريق
عبدالرحمن الس���عدون على العب فريق 
كوب���را عم���ر كاركاري وف���وز العب فريق 
UFC أحم���د محم���د عل���ى الع���ب فري���ق 
البحري���ن إي دي محم���د حس���ن، وف���وز 
الع���ب فري���ق KHK يوس���ف س���يار على 
الع���ب فريق تش���امبيون مش���عل محمد، 
وف���وز العب فري���ق KHK روك���ي تاميل 
على العب فريق إمباريور خالد العنزي.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي
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تحت رعاية ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حم���د آل خليف���ة، أقيمت منافس���ات بطولة الش���رق 
األوس���ط للرجل الحديدي في مملكة البحري���ن، حيث أعلن ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجل���س األعلى للش���باب والرياضة رئي���س اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن بطولة البحرين حققت 
أس���رع زم���ن في بط���والت الرجل الحديدي وذلك عبر المتس���ابق النرويجي كريس���تيان 
ال���ذي ف���از بلق���ب المحترفين، وقد حرص س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليفة على 
تتويج البطل النرويجي كريستيان الذي فاز بلقب البطولة للمحترفين بزمن )3:28:04 

ساعة(.

وتفض���ل س���مو ول���ي العهد وس���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة بتكري���م أبطال 
الرجال والسيدات الحاصلين على المراكز 
األولى ف���ي كافة الفئات ف���ي البطولة، كما 
تم تكريم س���ميرة البيط���ار ومحمد الغيص 
بحصوله���م عل���ى لقبي الس���يدات والرجال 

على فئة البحرينيين .
الس���مو  صاح���ب  أك���د  المناس���بة،  وبه���ذه 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن 
النجاح���ات المتتالي���ة الت���ي تحققها مملكة 
للفعالي���ات  المتمي���ز  بتنظيمه���ا  البحري���ن 
بخب���رات  المملك���ة  أرض  عل���ى  العالمي���ة 
وطني���ة ه���و مح���ل فخ���ر واعت���زاز. منوهًا 
س���موه ب���أن روح التف���اؤل واإلنج���از الت���ي 
يمت���ع بها الش���باب البحريني ه���ي انعكاس 
وترجمة حقيقية لما يوليه حضرة صاحب 
الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
عاهل الب���الد المفدى حفظه هللا ورعاه من 
رعاية واهتمام بقطاع الشباب والرياضة . 
وأش���اد س���موه بما يبذله سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة من جهود لتطوير قطاع 
الشباب والرياضة عبر المبادرات والبرامج 
الفاعل���ة الت���ي تس���عى لتمكي���ن وتش���جيع 

الشباب البحريني . 
وقال سموه “اليوم ونحن نتابع المشاركين 
في هذه الرياضة التي كان لس���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليفة األث���ر الكبير في 
اس���تقطابها إلى مملكة البحرين وتش���جيع 
الش���باب البحرين���ي عل���ى المش���اركة فيه���ا 
وتحقيقه للعديد من األلقاب فيها وخاصة 
بطولة العالم مؤخرًا، والتي أضحت نس���بة 
المش���اركة فيه���ا م���ن قب���ل ش���بابنا متميزة 
الش���باب  أن  عل���ى  يبره���ن  للتح���دي  حب���ًا 
يحتاج فقط لتهيئة الظروف المناسبة لهم 
لإلب���داع واإلنج���از؛ فنحن س���عداء بما نراه 
م���ن تس���ليط الضوء عل���ى البحري���ن كونها 
إحدى أهم الدول في الشرق األوسط التي 
تس���تضيف هذه الرياضة وكذلك متفائلون 
بمنافس���ه ش���باب البحرين للف���رق العالمية 
عل���ى تحقي���ق المراك���ز األول���ى ف���ي ه���ذه 
المس���ابقة “. مؤكدَا سموه على التميز الذي 
يتحل���ى ب���ه أبن���اء البحري���ن الذي���ن برهنوا 
قدرته���م على المنافس���ة والتفوق واعتالء 
منص���ات التتوي���ج بكل جدارة ورفع اس���م 

البحرين عاليًا في كافة المحافل .
وأش���ار س���موه إل���ى أن اس���تضافة مملك���ة 
البحري���ن لبطول���ة الش���رق األوس���ط للرجل 
الحدي���دي للس���نة الرابع���ة يؤك���د عل���ى م���ا 
جاذب���ة  مزاي���ا  م���ن  البحري���ن  ب���ه  تتمت���ع 
أهلته���ا لذل���ْك، وهنأ س���موه الفائزي���ن وحّيا 
كاف���ة المش���اركين ف���ي ه���ذه البطولة على 

اجتيازهم مراحل بطولة الترايثلون .
كم���ا ت���وج س���موه متس���ابقة فري���ق بحرين 
13 هول���ي لورانس بلقب بطولة الس���يدات 

واس���تطاعت  واس���تحقاق،  ج���دارة  ب���كل 
أن تحاف���ظ عل���ى لقبه���ا للع���ام الثاني على 
التوال���ي ف���ي ه���ذه البطولة، حي���ث حققت 

)3:59:20 ساعة(.
كما ش���ارك ف���ي البطول���ة أع���داد كبيرة من 
المتس���ابقين البحرينيين والخليجيين من 
متس���ابقي الرجل الحديدي وحققوا أرقام 

جديدة خاصة على مستوياتهم.
وق���د تابع س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليف���ة منافس���ات البطول���ة الت���ي ش���هدت 
حض���ورا جماهيري���ا كبي���را ومش���اركة أكثر 

من 2000 مشارك من الجنسين.
وبه���ذه المناس���بة، أكد س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حمد آل خليف���ة أن النجاح الكبير الذي 
حققته مملكة البحرين باستضافة البطولة 
ق���ادرة  المملك���ة  دالل���ة واضح���ة عل���ى أن 
عل���ى اس���تضافة كاف���ة الفعالي���ات العالمية 
وإخراجه���ا بأفض���ل مس���توى تنظيمي في 
ظ���ل الرعاي���ة الت���ي تحظ���ى به���ا الرياض���ة 
البحريني���ة م���ن ل���دن عاه���ل الب���الد جاللة 
المل���ك حم���د بن عيس���ى آل خليف���ة، ودعم 
رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي 
خليف���ة،  آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر 
واهتم���ام ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعلى 
ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن 

حمد آل خليفة.
العالم���ي  الرق���م  بتحطي���م  س���موه  وأش���اد 
في س���باق الش���رق األوس���ط بع���د أن أنهى 
المتسابق كريستيان السباق بزمن قياسي 
بلغ )3:28:04 س���اعة(، مشيرا سموه إلى أن 
ه���ذا الرقم دليل على أن البحرين أصبحت 
مقص���دا للبط���والت الت���ي تش���هد منافس���ة 

قوية وتكسر فيها األرقام.
وأوض���ح س���موه أن الحض���ور الجماهي���ري 
الكبير س���اهم بنجاح البطول���ة، وهو تأكيد 
على أن الشارع الرياضي البحريني أصبح 
أكث���ر اهتماما برياض���ة الترايثل���ون، والتي 
حرصن���ا من خاللها على دعم توفير أفضل 
البحريني���ة،  الخدم���ات لج���ذب الجماهي���ر 
مش���يرا سموه إلى أن البطولة كانت عالمة 

مميزة للترويج لمملكة البحرين.
وأش���اد س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل 
الت���ي  المنظم���ة  اللجن���ة  بجه���ود  خليف���ة 
عمل���ت ب���كل جه���د ومثاب���رة ط���وال الفترة 
الماضية؛ إلخراج البطولة بصورة تنظيمية 
تليق بس���معة المملكة باس���تضافتها ش���تى 

البطوالت العالمية.
لألج���واء  س���عادته  ع���ن  س���موه  وأع���رب 
الجميلة التي عاش���تها المملكة ومعايش���ته 
الش���خصية للبطول���ة وذل���ك للم���رة األول���ى 
بعد أن كان مشاركا في السباقات السابقة، 
مشيدا سموه بالجوانب التنظيمية والفنية 

كافة التي جاءت مميزة.

ناصر بن حمد في مقدمة 

مستقبلي األبطال

وكان س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د ف���ي 
وأصح���اب  األبط���ال  مس���تقبلي  مقدم���ة 
المراك���ز الثالث���ة األول���ى في س���باق الرجل 
الحديدي للرجال والس���يدات، وقدم سموه 

بمس���توياتهم  وأش���اد  للفائزي���ن  التهان���ي 
الكبيرة التي قدموها.

ناصر بن حمد يتوج األبطال

توج س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
للرج���ل  األوس���ط  الش���رق  بطول���ة  أبط���ال 
الحديدي للرجال والس���يدات، وشاركه في 

التتوي���ج وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة 
أيم���ن توفي���ق المؤي���د، وأمين ع���ام اللجنة 

األولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر.
فف���ي منافس���ات الرج���ال، جاء ف���ي المركز 
األول النرويج���ي كريس���تيان بلومينفل���ت 
بزم���ن )3:28:04 س���اعة(، والمرك���ز الثان���ي 
النرويجي كوستاف آيدين بزمن )3:29:25 
س���اعة(، والمركز الثالث النرويجي كاس���بر 

ستورنيز بزمن )3:33:31 ساعة(.

لورانس تحافظ على اللقب

حافظت متس���ابقة فريق البحرين للتحمل 
13 هولي لورانس على لقبها، واس���تطاعت 

منافس���ات  ف���ي  األول  بالمرك���ز  تف���وز  أن 
بزم���ن  الس���باق  أنه���ت  أن  بع���د  الس���يدات 
لوران���س  واس���تطاعت  س���اعة(،   3:59:20(
أن تتفوق على س���ارة لوي���س التي احتلت 
وبزم���ن  بس���يط  بف���ارق  الثان���ي  المرك���ز 
)4:00:13 س���اعة(، والمرك���ز الثالث جاءت 
األسترالية إيلي س���الثوت بزمن )4:06:25 

ساعة(.

الغيص األول على البحرينيين

اس���تطاع محم���د عس���ى الغي���ص الحصول 
على المركز األول في فئة البحرينيين.

وقدم محمد الغيص مستويات مميزة في 
المس���ابقات، واس���تطاع أن ينه���ي البطولة 
بزمن وقدره 4 س���اعات و17 دقيقة وسط 
متابع���ة ودع���م من س���مو الش���يخ ناصر بن 

حمد آل خليفة طوال المسابقات.
وجاء محمد الغيص في المركز الثاني على 
المس���توى الخليجي، حيث أنهى الس���باحة 
ف���ي 30 دقيق���ة و4 دقائ���ق والدراجات في 
س���اعتين و22 دقيق���ة والجري في س���اعة 

و19 دقيقة.

اللجنة اإلعالمية

سمو ولي العهد: نفتخر بالنجاحات المستمرة للمملكة في الترايثلون
الحدي��دي الرج��ل  بط��والت  ف��ي  القياس��ي  الزم��ن  حقق��ت  البطول��ة  حم��د:  ب��ن  ناص��ر 



دوالر م���ل���ي���ون   300 ل��ت��ب��ل��غ  ب��ال��م��ن��ام��ة  ب��ك��ي��ن  اس���ت���ث���م���ارات  م��ض��اع��ف��ة 
مع الزيارة لمحافظة خبي  «

الصينية وعقد ملتقى 
استثماري وتوقيع اتفاقات 

أنهيتم زيارة الوفد البحريني 
للصين، حيث التقيتم بالمحافظ 
هناك، فكيف كان هذا اللقاء؟

- محافظ خبي تشو تشينغ هو صديق 
للبحرين، وأول لق���اء عقدناه معه، كان 
ف���ي مدينة ش���امين ف���ي 2012 ودعانا 
لزي���ارة مدينة ش���ينجن، وقمنا بدعوته 
الدع���وة  قب���ل  إذ  وفاجأن���ا،  للبحري���ن 
وزارن���ا في البحرين ف���ي طريق عودته 
م���ن ألماني���ا وذل���ك ف���ي بداي���ة 2016، 
حي���ث قاب���ل س���مو ول���ي العهد وس���مو 
العاصم���ة  ومحاف���ظ  ال���وزراء  رئي���س 
الش���يخ هش���ام بن عبدالرحم���ن، وانبهر 
بالبحري���ن، بعده���ا وقعن���ا اتفاقي���ة م���ع 
ش���ينجن. وبعد هذه االتفاقية قمنا من 
خ���ال وف���د بزيارة ش���ينجن في 2016  
حينه���ا ف���ي أول مع���رض للتكنولوجي���ا 
المتقدم���ة الذي أقي���م  هناك، وذلك في 

إطار ترسيخ التعاون بين البلدين.
وم���ن المثي���ر لاهتم���ام أن���ه ترق���ى من 
عم���دة ليك���ون محاف���ظ إلح���دى أه���م 
المحافظات في الصين، وهي خبي كما 
تولى منصب رفيع في الحزب الحاكم، 
وكان هناك انبهار في الصين من سرعة 

صعوده هذا.
الصي���ن  إل���ى  زيارتن���ا  عل���م  وعندم���ا 
دعانا إل���ى زيارة المحافظ���ة، هو يحب 
البحرين وس���ماها هون���غ كونغ الخليج، 
بش���كل  للبحري���ن  يس���وق  أن���ه  أعتق���د 
ممت���از، فه���و صدي���ق للملك���ة، من���ذ أن 
كان عمدة ش���ينجن واستطاع أن يقود 
تح���وال كبيرا فيها، وهن���اك طموح كبير 
ف���ي ه���ذا الرجل لتك���رار ه���ذه التجربة 

الناجحة في هذه المدينة.
اللقاء معه كان ممتاز، ونريد أن تستمر 
هذه العاقة، فهو لديه نظرة مستقبلية 
خصوصا أنه التقى القيادة وذكر زيارة 
جال���ة المل���ك للصين في الع���ام 2013، 
وأش���ار إلى ضرورة البناء على االتفاق 
ال���ذي جرى بين جال���ة الملك والرئيس 

الصيني جين بينغ.

ماذا استفدتم من زيارة محافظة  «
خبي الصينية؟

المحافظ���ة تعد م���ن أكث���ر المحافظات 
قرب���ا للعاصم���ة الصيني���ة بكي���ن، وم���ع 
ه���ذه  م���ع  تع���اون  اتفاقي���ة  توقي���ع 
المحافظ���ة، ف���إن ذل���ك س���يفتح آف���اق 
الش���راكة مس���تقبا لفتح االس���تثمارات 
بي���ن الش���ركات ف���ي الجانبي���ن، فه���ذه 
المحافظ���ة ش���هيرة بمواد البن���اء، وهو 
قطاع مهم فيها إلى جانب التكنولوجيا 
القط���ارات  أن  وتفاجأن���ا  والس���يارات، 
الس���ريعة المتطورة، والت���ي انتقلنا عن 

طريقها للمحافظة، تصنع فيها.

هل ذلك يعني تعاون مثال في  «
مجال إنشاء شبكة القطارات 

الخفيفة بالبحرين؟

- ه���ذا أم���ر غي���ر مس���تبعد، س���واء عبر 
إنشاء مترو البحرين أو حتى قطار في 

مشروعات مستقبلية.

 كيف ترون آفاق التعاون مع  «
المدن في المحافظات الصينية 

الثالث التي زارها الوفد ضمن 
جولته االقتصادية للصين؟

هناك تقدم كبير في مجال التكنولوجيا 
في مدينة شينجن، ويمكن البناء عليه 

مس���تقبا ف���ي عاقتن���ا م���ع الصين مع 
وج���ود ش���ركات صيني���ة عريق���ة مث���ل 
“تنس���ت” و”ه���واوي، وكذلك في مدينة 
هن���اك ش���ركات مرموق���ة  “ هانغتش���و” 
يمك���ن االس���تفادة منه���ا خصوص���ا في 
اإلنترن���ت  عب���ر  بالتج���ارة  يتعل���ق  م���ا 
ل���دى ش���ركتي  وال���ذكاء االصطناع���ي، 
“عل���ي باب���ا” و”جول���ي ش���يك”. أم���ا في 
محافظة خبي، فهن���اك قطاعات أخرى 
ربم���ا تكون حيوي���ة للبحرين مثل مواد 
المتج���ددة  الطاق���ة  ومع���دات  البن���اء 
كأنظمة الطاقة الشمس���ية أو توربينات 
إنت���اج الطاق���ة م���ن الري���اح، إذ وقعن���ا 
مذك���رة تفاه���م ف���ي ه���ذه المحافظ مع 
ش���ركة إلنش���اء مواد البناء وأخرى في 
مج���ال الطباع���ة ثاثية األبع���اد ونحن 
ف���ي البحري���ن نريد أن ننميه���ا ومذكرة 
ثالث���ة لتب���ادل المعلوم���ات التجارية مع 

المحافظة.

 ما انطباعك عن الزيارة التجارية  «
للصين؟ 

- كانت ناجحة ألبعد الحدود، هناك 14 
مذك���رة تفاه���م، وهي ليس���ت مذكرات 

التع���اون  بدأن���ا  ب���ل  عل���ى ورق،  حب���را 
مع ه���ذه الش���ركات عل���ى أرض الواقع، 
مث���ا ش���ركة “س���ي أن ب���ي أم”، مذك���رة 
التفاه���م الت���ي وقعناه���ا معه���ا وصل���ت 
مراح���ل تقدمة، وكذلك “جولي ش���يك” 
والت���ي وقعن���ا معه���ا إح���دى المذكرات، 
وب���دأت  البحري���ن،  ف���ي  لديه���ا وج���ود 
بمرك���ز اتص���االت بنح���و 100 موظ���ف، 
وتري���د زي���ادة العدد إل���ى 400 موظف، 
ولديه���ا بضاع���ة ف���ي البحري���ن، وتقوم 
بإج���راءات  الختب���ار س���رعة التخليص 
الجمركي على جسر الملك فهد؛ لقياس 
م���دى فاعلي���ة نقل البضائ���ع، ويمكن أن 
يك���ون لديه���ا مخ���ازن لتخدم التس���وق 

اإللكتروني في المنطقة.
ووقعن���ا اتفاقي���ة تع���اون مع هانغتش���و 
على المس���توى السياس���ي، وه���ذا يؤثر 
عل���ى مج���ال االس���تثمار، إذ عندما يرى 
المس���تثمرون وأصح���اب األعم���ال مثل 
هذه االتفاق���ات بين البلدين، وأن هناك 
ذل���ك  ف���إن  قوي���ة،  عاق���ات سياس���ية 
يش���جعهم على االس���تثمار. فالشركات 
تري���د أن ت���رى عاقات سياس���ية قوية 

لدخول األس���واق، خصوص���ا أن الصين 
لديه���ا ح���ذر م���ن عملي���ة توري���د رأس 

المال.
9 أي���ام خ���ال ه���ذه الجول���ة كان هناك 
حض���ور ق���وي، وأوج���ه ش���كري هنا إلى 
رئيس غرفة تج���ارة وصناعة البحرين 
ونائب���ه واألعض���اء على ه���ذا الحضور، 
مع وج���ود المحافظ ومجل���س التنمية 
وأش���ير  البحري���ن.  ف���ي  االقتصادي���ة 
كذل���ك إل���ى ث���اث ن���دوات اقتصادي���ة 
الصيني���ة  الم���دن  ف���ي  الزي���ارة  خ���ال 
الث���اث، حي���ث ش���هدت ط���رح الفرص 
االس���تثمارية في البحرين وحضور من 
الشركات وأصحاب األعمال الصينيين.

 ما حجم الوجود الصيني التجاري  «
في البحرين حاليًا؟

إذا نظرن���ا ف���ي الفت���رة الممت���دة ما بين 
2013 إل���ى 2018 س���نرى أن هناك نموا 
بي���ن  التجاري���ة  العاق���ات  ف���ي  كبي���را 
البحري���ن والصي���ن، وه���ذا م���ا تعكس���ه 
األرق���ام، إذ نما عدد الش���ركات الصينية 
ف���ي البحري���ن م���ن 60 ش���ركة صيني���ة 
موج���ودة في المملكة إلى 600 ش���ركة 

اآلن.
المباش���ر  االس���تثمار  كان   2013 وف���ي 
الصين���ي ف���ي البحرين يق���در بنحو 30 
ملي���ون دوالر، اآلن هن���اك 300 ملي���ون 
دوالر، هذه أرقام مهمة، ولكنها صغيرة، 
ويمك���ن أن نصل إل���ى 3 مليارات دوالر 
الخم���س  ف���ي  ش���ركة  آالف   6 وإل���ى 

سنوات المقبلة.

هذه أرقام كبيرة هل يمكن  «
بلوغها؟

ه���ذا ل���ن يح���دث إال مع وج���ود زيارات 
وعاق���ات  وثي���ق  وتع���اون  متبادل���ة 
سياس���ية قوي���ة، لدينا خطة ف���ي العام 
المقبل، أن يكون هناك موقع إلكتروني 
باللغة الصينية، نريد أن يكون لنا وجود 
عل���ى اإلنترنت، وس���تكون هن���اك حملة 
إعامي���ة قوي���ة عل���ى “ال���وي ش���ات” أو 
التطبيقات الصينية الواسعة االنتشار. 
والجان���ب اآلخ���ر ال���ذي نعم���ل عليه أن 
يكون هناك خط مباش���ر بي���ن البحرين 
والصي���ن، وه���ذه حلق���ة مفق���ودة، وإذا 
ما اس���تطعنا ج���ذب الس���ياح الصينيين 
فأن���ا  الش���ركات،  اهتم���ام  واس���تقطاب 
على ثقة بأننا سنستطيع مضاعفة عدد 
الش���ركات وكمية االس���تثمار والسياح، 
لعشر مرات، فالصينيون بعددهم البالغ 
مليار ونصف المليار يعد المصدر األول 
للس���ياحة ف���ي العالم، فدول���ة اإلمارات 
لوحدها تس���تقطب مليون زائر س���نويا 

من الصين.
نق���وم  أن  ناجح���ة وأملن���ا  زي���ارة  إنه���ا 
بزيارة كل س���نة مرة على األقل، والعام 
المقبل س���نحتفل بم���رور 30 عاما على 
العاقات بي���ن الصين والبحرين ونريد 
أن يك���ون االحتفال بهذه الفعالية الئقا، 
ونس���تفيد م���ن ه���ذا الح���دث ف���ي أبراز 

هذه العاقات.

هناك إذًا اهتمام كبير بالصين  «
من جانب مجلس التنمية 
االقتصادية في البحرين؟

كل دول العالم تتنافس على استقطاب 
الصيني���ة،  واالس���تثمارات  الس���ياح 
ويج���ب أن تحص���ل عل���ى االهتمام كما 
نق���وم بالبحث عن الفرص في الواليات 
المتح���دة وأوروب���ا وغيره���ا م���ن دول 

العالم.
االقتصادي���ة  التنمي���ة  مجل���س  ل���دى 

حالي���ا مكاتب تمثيلية ف���ي بكين وفي 
ش���ينجن، ويمك���ن أن نضي���ف مكات���ب 
ه���ذه  أن  أعتق���د  مس���تقبا.  إضافي���ة 
الجهود س���تؤتي ثمارها، ولكنها تحتاج 

وقتا.

متى سنرى الخط المباشر بين  «
الصين والبحرين؟

أعتق���د أن ذل���ك ق���رار يخ���ص طي���ران 
الخليج، ولكن أعتق���د أن وزير التجارة 
والصناع���ة والس���ياحة رئي���س مجل���س 
به���ذا  مهت���م  الزيان���ي  زاي���د  اإلدارة 
الموض���وع، ولكن ما يهم ه���و أن تكون 
هن���اك ربحية، وأن تس���ير الرحات إلى 
مدين���ة ذات طابع مهم للبحرين س���واء 
العاصمة أو المدن االقتصادية المؤثرة، 
وه���ذا س���يكون ل���ه أث���ر في اس���تقطاب 
السياح والمس���تثمرين، وهناك خطوط 
ف���ي  نجح���ت  المنطق���ة  ف���ي  طي���ران 
العمان���ي  الطي���ران  مث���ل  الخ���ط  ه���ذا 

والسعودية واإلمارات وغيرها.

سمعنا عن أفكار تتعلق بإنشاء  «
مدينة صناعية أو استثمارية 

في الصين، ما الفكرة في هذا 
المشروع؟

جان���ب  م���ن  ط���رح  اقت���راح  كان  ه���ذا 
زار  حي���ن  العه���د  ول���ي  س���مو  س���يدي 
عم���دة ش���ينجن البحرين قبل س���نتين، 
والفك���رة ه���ي عبارة عن مدينة تش���مل 
جمي���ع الخدم���ات ومتقدمة م���ن ناحية 
والمراف���ق  والش���ركات  التكنولوجي���ا 
منطق���ة  هن���اك  تك���ون  وأن  الصيني���ة، 
له���ا  وتش���جع  ش���ينجن  ف���ي  مش���ابهة 
العمدة حينها الذي أصبح اآلن محافظ 

مقاطعة خبي.
وف���ي هذه الزيارة، طرحن���ا الفكرة مرة 
ثاني���ة عل���ى نائ���ب محاف���ظ ش���ينجن، 
والذي تش���جع الفكرة وطلب من فريقه 

زيارة البحرين وإعادة إحياء الفكرة.
كان���ت الفك���رة ف���ي مراح���ل متقدم���ة، 
األراض���ي  تحدي���د  ت���م  أن���ه  حت���ى 
المقترح���ة، وتم تعيين ش���ركة لدراس���ة 
المش���روع، هذه الفكرة ليس���ت جديدة 
بالنس���بة للصينيي���ن، فهناك مش���اريع أو 
مناطق مشابهة لهذه الفكرة. الصينيون 
يرتاحون إذا ما وجدوا مناطق تحاكي 
مناطقه���م م���ن حي���ث اللغ���ة والمطاعم 

والمرافق.

الرميحي متحدثا في اللقاء 

اختت����م مجل����س التنمي����ة االقتصادي����ة مؤخ����را جول����ة اقتصادي����ة ش����ملت ع����ددا م����ن مدن 
ومحافظ����ات الصين تخللها توقيع 14 مذكرة تفاه����م واتفاقات تجارية مع أطراف صينية 
م����ن الهيئات الحكومية والش����ركات الخاص����ة، في الوقت الذي بدأت فيها ش����ركات صينية 
تفعي����ل ه����ذه االتفاق����ات عل����ى األرض، ومنه����ا ش����ركة “جولي ش����يك” وش����ركة أخ����رى للبناء 

وغيرهما.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية في البحرين خالد الرميحي في لقاء 
على هامش ختام هذه الجولة، إن البحرين استطاعت مضاعفة االستثمارات الصينية 
الس���نوية في الس���نوات الماضية من 30 مليون دوالر في 2013 لتبلغ 300 مليون دوالر 
حاليا، في حين ارتفع عدد الشركات من 60 شركة لتبلغ حاليا نحو 600 شركة صينية.

وأش����ار إل����ى أن الجه����ود الت����ي بدأها مجل����س التنمي����ة االقتصادية بالش����راكة مع 
محاف����ظ العاصمة الش����يخ هش����ام ب����ن عبدالرحم����ن آل خليف����ة، وغرفة تجارة 

وصناع����ة البحرين مهم����ة لتهيئة األجواء بين البلدي����ن، وأن العالم يتنافس 
على اس����تثمارات الصين ولو نجحت البحرين باس����تقطاب جزء بسيط من 

هذه األموال الضخمة، فإنها ستحقق فائدة كبيرة.
وعب����ر الرميحي ع����ن أمل مجلس التنمي����ة في اس����تقطاب 3 مليارات دوالر 
م����ن االس����تثمارات الصيني����ة ف����ي الفت����رة المقبلة. فيم����ا يلي ن����ص اللقاء مع 

الرميحي:

علي الفردان من شيجياتشوانغ )الصين(

600 شركة صينية بالبحرين واستقطاب 3 مليارات دوالر

bussines
@albiladpress.com
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كشفت كيا عن الجيل 
الجديد من سيارتها 

المميزة )سول( بمظهر 
محافظ على تفرد 

السيارة وتقنيات تواكب 
العصر، وتأتي سول 

2020 بمحركات متعددة 
وأيضا بمحرك كهربائي.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تمت���از ش���فروليه بول���ت EV الكهربائية 
بمرون���ة أعل���ى م���ن الس���يارات العادية 
الت���ي تعم���ل على الوقود، فه���ي مزّودة 
المتحرك���ة  األج���زاء  بُعش���ر  فق���ط 
الموجودة في الس���يارات التقليدية، ما 
يعن���ي اس���تعمالاً وتآكلاً أق���ل، وزيارات 
أق���ل إل���ى مركز الخدمة، وس���هولة أكبر 
م���ن  الكثي���ر  وبالتال���ي  الصيان���ة،  ف���ي 
بول���ت  م���ن  التوفي���ر.    وتحت���اج كل 
الحت���راق  وس���يارات  الكهربائي���ة   EV

الداخل���ي ألول خدم���ة صيان���ة بع���د أن 
تقط���ع مس���افة 10000 كيلومتر، إل أن 
صيان���ة س���يارة بولت EV أس���هل وأقل 
كلف���ة، فه���ي تحتاج فق���ط لفحص عام 

وتبديل أماكن اإلطارات. 
وبعد أن تقطع مسافة 30000 كيلومتر، 
تحتاج س���يارة بول���ت EV لتبديل فلتر 
اله���واء في المقص���ورة، وهو أمر يجب 
تك���راره كّلم���ا قطع���ت مس���افة 30000 

كيلومتر أخرى.

“بولت EV” الكهربائية... 
كلفة تشغيل أقل

9 ديسمبر 2018 األحـد
2 ربيع الثاني 1440
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تـستـهـدف فـئـة الـشـبـاب وبـألــوان وتـقنـيـات مـتـمـيــزة

لكزس UX.. جيل جديد من الكروس أوفر في البحرين

قدم���ت رس���ميا ش���ركة إبراهي���م خلي���ل 
كانو، الوكيل الحصري لس���يارات لكزس 
ف���ي مملك���ة البحري���ن، س���يارة لك���زس 
UX آخ���ر إص���دارات لكزس ف���ي مملكة 
البحري���ن، ولع���ل أه���م م���ا يمي���ز لكزس 
ا  UX ه���و اعتمادها نهجا تصميميا خاصاً
يجم���ع بي���ن الق���وة والرق���ي م���ن جه���ة 

واألناقة والعملية من جهة أخرى. 
الش���بك  مش���اركتها  م���ن  الرغ���م  فعل���ى 
األمام���ي المغزلي مع مودي���لت لكزس 
 UX األخ���رى إل أن���ه يتمي���ز في لك���زس
متداخل���ة  خط���وط  عل���ى  باحتوائ���ه 
���ا، م���ا ينت���ج  تختل���ف بالش���كل تدريجياً
ا ثلثي األبعاد يتغير مع اختلف  مظهراً

زاوية العرض.
وتعب���ر س���يارة لك���زس UX ع���ن الثقافة 
الياباني���ة الت���ي تتداخ���ل فيه���ا الحدود 
الداخلي���ة والخارجي���ة للمن���زل، إذ أبدع 
المصمم���ون اليابانيون بابت���كار تصميم 
يوح���ي بالس���تمرارية داخ���ل الس���يارة، 
حي���ث يختل���ف كليا عن باقي س���يارات 
لك���زس بتصمي���م مس���توحى م���ن روح 
الضيافة والحرفية المهنية في التقاليد 
الياباني���ة الراقي���ة م���ع شاش���ة عريض���ة 
ف���ي منتص���ف التابلوه ولوح���ة للتحكم 
باللم���س على جان���ب الكونس���ول، التي 
تسمح للسائق بالوصول إلى محتويات 

الشاشة بكل يسر وسلسة.
وتش���كل الخطوط المتدفقة من الشبك 
المغزل���ي وحت���ى المقص���ورة الداخلي���ة 
لس���يارة لك���زس UX القال���ب األساس���ي 
لهي���كل الس���يارة الخارج���ي، كما تعكس 
أس���طح الس���يارة المنحوت���ة ب���كل دق���ة 
م���دى  والخلفي���ة  األمامي���ة  وأجنحته���ا 
تصميمه���ا  يعم���ل  حي���ن  ف���ي  قوته���ا. 
بالعج���لت  المدع���م  األيروديناميك���ي 
الكبي���رة التي يتم دفعها إل���ى الجوانب 
إضافة إلى مقدمتها البارزة على إظهار 

طابعها الديناميكي.
وتعتمد سيارة “لكزس UX” على قاعدة 
للمس���تخدمة  مماثل���ة   GA-C عج���لت 
في س���يارات؛ تويوتا بريوس، وتويوتا 
ك���ورول، وتويوت���ا C-HR، وتعتب���ر هذه 
السيارة أصغر سيارة “كروس أوفر” يتم 
إنتاجه���ا من الش���ركة الياباني���ة “لكزس” 

وتستهدف فئة الشباب بالتحديد.
وتتوف���ر س���يارة “لك���زس UX” بمحرك 4 
أس���طوانات سعة 2000 س���ي سي يولد 
168 حصانا، ويتص���ل بصندوق تروس 
CVT، وتعمل السيارة بنظام دفع رباعي 

 F Sport للعج���لت، كما تتوفر بحزم���ة
الرياضي���ة الت���ي توفر لمس���ات خارجية 

ونظام تعليق رياضي.
الس���يارات  م���ن   ”UX “لك���زس  وتع���د 
الحج���م،  صغي���رة  الفاخ���رة  الرياضي���ة 

والت���ي تص���ل الس���وق البحريني���ة ألول 
مرة، وتعتم���د في تصميمها على الطابع 
الرياضي والخطوط النسيابية الحادة 
الت���ي تظه���ر بوض���وح تصميم الس���يارة 
بخط���وط  والحيوي���ة  بالق���وة  المفع���م 
انس���يابية تمت���د عل���ى جوانب الس���يارة 

وبألوان شبابية رائعة.
عل���ى  الحص���ول  يمك���ن  أيض���ا  عالمي���ا 
موديل UX 250h، الذي س���يكون مزودا 
بنظام هجين بقوة 176 حصانا، إضافة 
إل���ى أنه���ا س���تكون ذات دف���ع رباع���ي، 
ويرج���ع الفض���ل ف���ي ذل���ك إل���ى وج���ود 
مول���د كهربائي في الجه���ة الخلفية، كما 
أن���ه ف���ي استش���عرت أجه���زة الكمبيوتر 
والحساس���ات فق���دان ف���ي التحكم في 
المح���ور الخلفي فإن القوة يتّم توزيعها 
آلي���ا على العجلت الخلفية في حال أن 
الس���يارة تسير على س���رعات تصل إلى 

70 كلم/  ساعة.

وتأتي هذه الكروس أوفر أيضا بموديل  «
F Sport، الذي يتميز بتصميم أكثر 

شراسة مع بعض اإلضافات على 
الداخلية وتعديالت على التجهيزات، 

كما أنه هناك أخبار عن تعديالت على 
نظام التعليق إضافة إلى خاصية 

نظام التعليق المتكيف الذي يعمل 
على تقليل االنزالق أثناء القيادة.

 e-tron أزاح���ت أودي أخيرا الس���تار ع���ن
 S الختبارية، منافسة تيسل موديل GT
 e-tron المقبلة. في الواقع تختلف أودي
GT ع���ن التصمي���م المتوق���ع قلي���لاً حيث 
تأت���ي المقدم���ة هادئ���ة ومألوف���ة وكأنه���ا 
بينم���ا   TT أودي  واجه���ة  م���ن  مس���تمدة 
يأتي تصميم الس���يارة العام مقتبس���ااً من 
A7، وتتميز e-tron GT برفارف عريضة 

وغط���اء صندوق أمام���ي منخفض قليلاً، 
وبالتدقي���ق ف���ي عناص���ر التصمي���م نجد 
أن أودي وصع���ت بصماته���ا بإتقان مثلما 
نش���اهد علمة GT التي تبدو كالبرق في 
 e-tron GT المصابي���ح األمامية. وتب���دو
عوم���ا أق���رب إل���ى س���يارة إنتاجي���ة منها 
إلى س���يارة اختبارية، ما يرجح أن أودي 

تنوي إطلقها في وقت قريب.

ع���ن  رس���ميا  الغط���اء  لنكول���ن  كش���فت 
أفيات���ور 2020 الجديدة كلي���ا والمقبلة 
 ،X5 دبلي���و  ام  ب���ي  لمنافس���ة  بق���وة 
وتأت���ي   .Q7 أودي   ،GLE مرس���يدس 
الخ���ارج  م���ن  كلي���ااً  الجدي���دة  أفيات���ور 
بتصميم جريء ومميز، نقل العديد من 
عناصر النسخة الختبارية إلى النسخة 
النهائي���ة بخطوط س���احرة في المقدمة 
وواجه���ة  الش���هير،  لنكول���ن  ش���بك  م���ع 

خالي���ة من التعقي���دات عموما. الخلفية 
بدوره���ا ج���اءت بمصابي���ح متصل���ة و4 
مخ���ارج للعادم واتس���مت ه���ي األخرى 
باألناق���ة الخاص���ة بلنكول���ن. بالنظر إلى 
منافس���ات أفيات���ور فإن���ه يمكننا تخيل 
حجمه���ا وه���ي تأتي للمنافس���ة في فئة 
صعبة جدا. داخلية أفياتور تستمر في 
نق���ل التصميم الجميل م���ن الخارج إلى 

الداخل، إذ تظهر بأناقة كبيرة.

كش���فت جي���ب ع���ن جلديت���ور 2020 
���ا، ويبل���غ ط���ول الس���يارة  الجدي���دة كلياً
قاع���دة  عل���ى  ووضع���ت  مل���م   5181
عج���لت بط���ول 3480 ملم بينم���ا يبلغ 
ط���ول الحوض الخلفي للس���يارة 1254 

ملم.
تأتي جلديتور ب� 4 فئات رئيسة وهي: 
Sport وSport S وOverland وأخي���را 
Rubicon. وتختلف كل فئة بإضافاتها 

الخارجي���ة والداخلي���ة المختلف���ة ب���كل 
تأكي���د مثل رانجلر. وتأت���ي الفئة العليا 
بزوائ���د   ”Rubicon“ جلديت���ور  م���ن 
بعرض بوصتين، نظام تعليق مخصص 
عج���لت   ،FOX م���ن  الوع���رة  للط���رق 
 Falken خاص���ة للطرق الوعرة من نوع
إم���كان  م���ع  جانبي���ة،  وعتب���ات   ،T /M
طلب الس���يارة بصدامات مصنوعة من 

الحديد.

أودي e-tron GT االختبارية

لنكولن تكشف عن أفياتور

جيب جالديتور 2020

ُتعتب���ر الصح���راء الشاس���عة المي���دان المثال���ي 
لعش���اق القي���ادة عل���ى الطرق���ات الوع���رة، لكن 
يجب تذكر بعض النصائح عند المغامرة للمرة 
األول���ى على الكثب���ان الرملية ضمن موكب من 
المركب���ات. تعال���ج الحلق���ة الرابعة م���ن نصائح 
ف���ورد للقي���ادة ف���ي الصحراء موضوع س���رعة 
التق���دم والتباع���د بي���ن المركب���ات - وإن إتقان 
ه���ذه األم���ور س���يجعل القي���ادة ف���ي الصحراء 

مريحة وممتعة إلى أقصى الحدود. 
وفي هذا الصدد، قال مايك تش���افيز وهو أحد 
مقدم���ي السلس���لة وكبي���ر التقنيين ف���ي فريق 
تطوي���ر المنتجات لدى فورد الش���رق األوس���ط 
إن المسافة الفاصلة بينك وبين المركبات التي 
تس���ير أمامك ووراءك شديدة األهمية. يمكنك 
بع���ض  اإلس���راع  أو  س���رعتك  م���ن  التخفي���ف 
الش���يء للحاق بالس���يارات األخرى، بش���كل أن 
ا على مس���افة آمنة بين س���يارتك  تحافظ دائماً

والسيارة التي أمامك.
كذلك سُتدرك مع الخبرة مقدار التباعد المثالي 
بين���ك وبي���ن المركب���ات األخرى - لك���ن كقاعدة 

عامة يج���در بك الحرص على إم���كان التوقف 
بأم���ان في ح���ال توقفت الس���يارة التي أمامك 
بش���كل مفاج���ئ، أو علق���ت ف���ي الرم���ال. هناك 
بع���ض األمور التي ينبغي التيقظ لها، خصوصا 
عندم���ا يخفف الموكب من س���رعته إلزالة أحد 

العوائق أو على قمم الكثبان الرملية. 
ا للتوقف وانتظار  ويجدر بك أن تكون مستعداً
يك���ون  الم���كان  أن  تش���افيز  وأض���اف  دورك. 
ا في بعض األحيان وقد تتفاجأ بوجود  مزدحماً
أحد الس���ائقين ل يزال عل���ى الجنب اآلخر من 

الهضب���ة الرملي���ة. يج���ب أن ُت���درك أن الكثبان 
الرملية ليس���ت جميعها مس���طحة في الجانب 
ا، ولذا يجب  اآلخ���ر، فالبعض منه���ا مرتفع ج���داً
أن تمن���ح الوقت الكافي للس���يارة التي أمامك 

لتجاوزها بالكامل. 
م���ن المه���م مراقب���ة راية م���ن يس���ير أمامك أو 
ا. عندما  النتظ���ار لك���ي ترى أي���ن تظهر مج���دداً
ا فه���ذا يعطيك فك���رة عن  ت���رى الراي���ة مج���دداً
م���كان وج���وده وس���تعرف أن���ه في م���كان آمن 

ا عن طريقك. بعيداً

المســافة الفاصلة بينك وبين المركبات شــديدة األهمية

نصائح القيادة في الصحراء من فورد

كش���فت هيون���داي موتور ع���ن طرازها الجديد 
ا “هيونداي باليس���يد” 2020 خلل فعاليات  كلياً
 .2018 لليس���ارات  أنجل���وس  ل���وس  مع���رض 
ويقدم الطراز الجديد مس���احات فس���يحة من 
خ���لل الص���ف الثان���ي والثالث لل���ركاب إضافة 
إل���ى المنطق���ة المخصص���ة للتخزي���ن بتقني���ات 
حرك���ة  لس���هولة  المرون���ة  م���ن  الكثي���ر  فيه���ا 
���ا للعم���لء م���ن خلل  ال���ركاب وس���يكون متاحاً
موزعي الش���ركة في منطقة الش���رق األوس���ط 
وإفريقي���ا بحلول صيف الع���ام 2019.  ويتمتع 
الط���راز الجدي���د بتصمي���م عصري في���ه الكثير 
م���ن الجرأة والقوة، ويتجس���د ذل���ك من خلل 
تصميم الواجهة األمامية ذات الشبك العريض 
بش���كل  المتصل���ة   LED األمامي���ة  واألض���واء 
رأس���ي، والت���ي بات���ت م���ن مي���زات التصمي���م 
الخارج���ي ألح���دث ط���رازات هيون���داي، كم���ا 
ا  يعطي تصميم غطاء المحرك للسيارة حضوراً
ا، إلى جان���ب األعمدة األمامي���ة التي تم  فري���داً
تصميمه���ا لتق���دم مس���احات بانورامية تعكس 
رحابة الس���يارة م���ن الداخل.  وتوفر المصدات 

كامل���ة الحجم إل���ى جانب الخط���وط الجانبية 
المدروس���ة بعناي���ة انحن���اءات ممي���زة تعط���ي 
الس���يارة الكثي���ر م���ن الفخام���ة، فيم���ا يرس���خ 
المظه���ر الخلف���ي للس���يارة إطللتها الفس���يحة 
وثباته���ا الواض���ح. أم���ا م���ن الداخ���ل فتجم���ع 
هيونداي باليس���يد بين اإلحساس بالسترخاء 
والراح���ة المطلق���ة م���ن خ���لل مقاعده���ا التي 
تتس���ع لثماني���ة ركاب والمكس���وة بجل���د الناب���ا 
الفاخ���ر للفئ���ات العلي���ا، ف���ي حي���ن ت���م تزوي���د 
الكونسول األمامي بلمسات مميزة من الخشب 
ال���ذي يوح���ي بأج���واء م���ن الراح���ة والفخامة، 

وحرصت هيون���داي على تقديم تجربة مميزة 
���ا، حي���ث زودت باليس���يد بمفتاح  لل���ركاب أيضاً
خ���اص يمكنه بضغطة واحدة أن يحرك مقاعد 
الص���ف الثاني لتس���هيل دخول ال���ركاب للصف 
الثال���ث، كما تتيح إمكان ط���ي وتعديل مقاعد 
ا، كما تم تزويد  الصفين الثاني والثالث كهربائياً
مقاع���د الص���ف الثاني بنظ���ام التهوي���ة لتأمين 
راح���ة أكب���ر لل���ركاب. كما توف���ر الس���يارة منفذ 
“USB” مخصص���ة لصف���وف المقاع���د الثلث���ة؛ 
ليص���ل عدده���ا إل���ى 7 مناف���ذ تحق���ق العملي���ة 

ا. والراحة للركاب والسائق في آن معاً

2019 ـــام  ـــع ال ــف  ــي ص ــول  ــل ــح ب ــن  ــري ــح ــب ال ــل  ــص ت

هيونداي باليسيد الجديدة كلًيا



شيالء سبت صوَّرت “سواها البخت”

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عبر حسابها الخاص على  «
»تويتر« تغريدة أثارت جداًل واسًعا بين متابعيها حول من قصدت 

بها سماحة، حيث غردت قائلة: »لألسف نحن في زمن جوع الشهرة 
وبأي ثمن... واآلتي أعظم«. وفور نشرها هذه التغريدة خّمن عدد من 
متابعيها أن تكون سماحة قد قصدت الفنانة رانيا يوسف التي أثارت 

ا مؤخًرا. ضجة كبيرة جدًّ

انتهت الفنانة البحرينية ش���يالء سبت، أخيًرا، من 
تصوير المسلسل الكوميدي “سواها البخت”، الذي 
ش���اركت في���ه إلى جان���ب الفنانين أحم���د العونان، 
محم���د الصيرفي، بدور عب���دهللا، فهد البناي، هدى 
حمدان، وسواهم، وهو من تأليف محمد الكندري، 

وإخراج حسين أبل.
وكشفت ش���يالء عن نيتها االستقرار في الكويت، 
“ومش���غولة بترتيب مكان إقامت���ي، يعني من قبل 
رمض���ان الماض���ي، وأن���ا أع���ّدل بش���قتي ل���و من���زل 

أحالم كانت خلصت”.
وف���ي األي���ام الفائت���ة نش���رت ش���يالء فيدي���و عبر 
حس���ابها في “سناب ش���ات، تحدثت فيه بصراحة 

عن حقيقة خالفها مع اإلعالمي صالح الراشد.
وظهرت شيالء في الفيديو، برفقة صالح الراشد، 
في أحد مطاع���م الكويت، وقالت: “طبًعا في كالم 
بقلب���ي وّدي أقول���ه، ف���ي عالق���ات بالدني���ا تنبن���ي 
بنظاف���ة وصداقة، وعش���رة عم���ر طويل���ة، وأخّوة، 
والخ���الف وارد، ب���س الغل���ط ه���و االس���تمرار ف���ي 
الخ���الف”. ورد الراش���د م���ن خ���الل الفيديو نفس���ه 
قائ���ال: “أن���ا وش���يالء عملن���ا مث���ل اختب���ار لمعرف���ة 
م���ن س���يحاول عقد الصل���ح بينن���ا، وكان بينا زعل 
إخ���وان ال أكث���ر، وكنا نتواصل بش���كل ع���ادي، بس 
في ناس انكش���فت، هي قاعدة تس���مع وأنا أس���مع، 

ونحن رجعنا ربع وأهل”. وأضافت شيالء: “أوضح 
للن���اس إللي تعرفني زين، وتعرف ش���نو أقول وما 
أق���ول، بس أنا أدري بأن صالح يعرفني أكثر ما أنا 
أعرف نفس���ي، ونح���ن بعد ثالثة أيام م���ن خالفنا، 

التقين���ا مع بعض بس ما صورنا، ونحن إخوان 12 
سنة مستمرة، ونحن االثنين بنعرف بعض عدل”.

يذك���ر أن الفنان���ة ش���يالء س���بت، ع���رض له���ا ف���ي 
رمض���ان الماض���ي مسلس���ل “التاس���ع م���ن فبراي���ر” 

بطول���ة إبراهيم الحرب���ي، هنادي الكندري، س���لمى 
س���الم، محم���ود بوش���هري، ش���هد ياس���ين، محم���د 
الح���داد، ح���ال، عب���دهللا البلوش���ي، وس���واهم، م���ن 

تأليف الكاتبة سحاب، وإخراج سائد الهواري.
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ب���دأت الحكاي���ة ف���ي ال���� 8 من م���ارس الماض���ي، لدى 
تجوال المصور الفوتوغرافي حس���ن الطيف “التانغو” 
بكاميرته ال� canon 5D ترافقها كاميرا Fuji-xt 1 في 
ش���وارع وأزقة أربع مدن س���ودانية “الخرطوم، كسال، 
أم دارم���ان، أم ض���وا ب���ان”، ليتلقط يومي���ات المدينة، 
ومش���اهد وتفاصيل إنس���انية وثقافي���ة مختلفة، كان 
أبطاله���ا أطفال الخالوية / مفردها خلوة، وهي تعني 
“الكتاتي���ب” لتحفي���ظ الق���رآن، حي���ث يق���وم األطفال 

بكتاب���ة اآلي���ات المق���ررة على لوح من الخش���ب بنوع 
من الحبر يصنع في الخلوة ويسمى “العمار”.

س���جلتها  كثي���رة  وتفاصي���ل  وحكاي���ا  قص���ص 
كامي���را “التانغ���و” عض���و جمعي���ة البحري���ن للتصوي���ر 
الفوتوغرافي، الذي  قرر مش���اركتها مع فوتوغرافيي 
البحرين في تمام الس���اعة 7:30 من مساء األربعاء ال� 
12 من ديسمبر الجاري، في “عكاس غاليري” بمنطقة 

سار.

تحت ش���عار “بيئت���ي جميلة”، أق���ام مأتم 
الطويلة فعالي���ة صباغة وطالء الجدران 
ف���ي س���احة المأت���م الخارجي���ة تضّمن���ت 
خ���ط المخطوطات البيئية إلضفاء منظر 
لبرنام���ج  وتفعي���ال  وتوع���وي،  حض���اري 
“عاش���وراء نرتق���ي” ال���ذي أطلقت���ه بلدية 
المنطقة الش���مالية في نس���خته التاس���عة 

تحت شعار “صفر % مخلفات عضوية”.
البيئ���ة  نحم���ي  “مع���ا  قاع���دة  وتح���ت 
الخط���اط  أب���دع  نرتق���ي”  وبالحس���ين 
والفنان التش���كيلي عل���ي جمعة في خط 
وزخرف���ة العب���ارات، راس���ًما بذل���ك بع���ًدا 
بيئًيا وحضارًيا للموس���م العاشورائي من 

مختلف الجوانب.

وتأت���ي مس���اهمة الفن���ان جمع���ة تعزي���ًزا 
لمفه���وم الخدم���ة البيئي���ة والمجتمعي���ة، 
إذ أّك���د ض���رورة المب���ادرة لالرتق���اء بهذا 
لألعم���ال  الفناني���ن  وتحفي���ز  الجان���ب 

التطوعية التي تخدم المجتمع.
وم���ن جانب���ه، أك���د ممث���ل مجل���س إدارة 
مأتم الطويلة أحمد س���لمان أن المساهمة 

الس���نوية ف���ي حمل���ة “عاش���وراء نرتقي” 
ه���ي ضم���ن أولوي���ات المأت���م؛ لم���ا نؤم���ن 
دور  تفعي���ل  م���ن  ألجل���ه  ونعم���ل  ب���ه 
المؤسس���ات وبناء ش���راكة مجتمعية مع 
الجمي���ع؛ لنبع���ث برس���الة نموذجي���ة ف���ي 
حب األوطان والس���عي لالرتق���اء بها من 
مختلف الجوانب عبر تحمل المسؤولية.

األرب�����ع�����اء ف����ي »ع����ك����اس غ���ال���ي���ري« ت���������زه���������و ب�������ري�������ش�������ة ال��������ف��������ن��������ان ج����م����ع����ة

“التانغو”  ويوميات مدن سودانية جداريـات “الطويلــة” البيئيـة

يقي���م بي���ت س���رد الطف���ل الثقاف���ي حف���ل 
تدش���ين حكاية “ فرحان وحب���ات النخج.. 
حكاي���ة ش���عبية للدكتورة ابتس���ام العلوي” 
وذل���ك يوم الخميس 13 ديس���مبر الس���اعة 
السادس���ة والنصف مس���اء في مكتبة اقرأ 
بالمالكية وس���وف تتضمن األمسية فقرات 
بعنوان. لماذا الحكاية الش���عبية مع الكاتب 
الحكاي���ة  ن���ص  وق���راءة  س���ند،  إبراهي���م 
م���ع الفن���ان المس���رحي حس���ن عبدالرحيم 
واألطف���ال ش���مس عبدالمجي���د، خليفة آل 

خليفة، لجين سليمان.

تكرم ال���دورة السادس���ة من مهرج���ان الكويت 
الدولي للمونودراما، الذي يقام في ش���هر أبريل 
م���ن العام المقبل، الفنان���ة مريم الصالح تقديًرا 
ووفاء لبصمتها في المجال المس���رحي، لكونها 
رائ���دة المس���رح الكويت���ي كأول فت���اة كويتي���ة 
تصعد خش���بة المس���رح، حيث يق���ام المهرجان 

تحت رعاية ودعم وزارة اإلعالم.
المس���رح  إدارة فرق���ة  رئي���س مجل���س  وق���ال 
العرب���ي الفن���ان أحمد فؤاد الش���طي، إن الفنانة 
مري���م الصال���ح قيم���ة فني���ة مهم���ة، واالحتفاء 
ا م���ن خ���الل  بتكري���م ال���رواد س���يكون مس���تمرًّ

فعاليات فرقة المس���رح العربي، إلى جانب كل 
فن���ان ش���اب يترك بصم���ة وعط���اء وإبداًعا في 

الفن المسرحي بهذا البلد الجميل.
وأضاف الشطي أن الفرقة ستقوم باستحضار 
ليك���ون  ال���رواد  بصم���ات  وتكري���م  واس���تذكار 
رس���الة ومثاال لألجيال الش���ابة المتعاقبة، لكي 
تقتدي بما ترك���ه الفنانون الكبار من بصمات ال 
ت���زال خالدة في تاريخ الفن الكويتي والعربي، 
الفًتا إلى أن تنظي���م لقاء للفنانة مريم الصالح 
س���يعقبه المزي���د م���ن اللق���اءات الفني���ة الت���ي 

ستقيمها الفرقة تباًعا خالل الفترة القادمة.

مريم الصالح شخصية المونودراما 6حفل تدشين حكاية شعبية

الخطاط علي جمعة

المصور حسن الطيف
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الخضر والفاكهة تقلل المشكالت اإلدراكية
ذك���رت دراس���ة أميركي���ة أن الرجال في منتصف العمر ال���ذي يتناولون الكثير من الخض���راوات والفاكهة قد تقل احتماالت 

تعرضهم لمشكالت إدراكية في سنوات الحقة مقارنة مع من ال يتناولون هذا النوع من الغذاء كثيرا.

وتابع الباحثون نحو 28 ألف رجل على مدى عقدين من الزمن وكان 
متوس���ط أعماره���م 51 عام���ا. وكان المش���اركون يجيب���ون مرة كل 4 
أع���وام عل���ى اس���تبيان بش���أن اس���تهالكهم للفاكهة والخض���ر وغيرها 
م���ن األطعم���ة. كم���ا خضع���وا أيض���ا الختبارات ف���ي مه���ارات التفكير 
والذاكرة عندما بلغوا 73 عاما. واس���تنادا إلى نتائج هذه االختبارات 
وج���د الباحث���ون أنه في نهاية الس���بعينات من العم���ر قلت احتماالت 
تع���رض الرجال الذين تناولوا المزيد م���ن الخضر على مدى العقدين 
الس���ابقين لمش���كالت إدراكي���ة بنس���بة 17 % ع���ن غيره���م بينم���ا قل 
احتم���ال إصابته���م بمش���كالت إدراكي���ة خطي���رة بنس���بة 34 % ع���ن 
الرج���ال الذي���ن كان طعامه���م يحت���وي على خض���راوات أق���ل. وقال 
الباحث���ون ف���ي دورية )طب األعص���اب( إن اس���تهالك الفاكهة ال يؤثر 
عل���ى م���ا يبدو على ف���رص اإلصابة بمش���كالت إدراكية بس���يطة لكن 
الرج���ال الذي���ن يتناولون المزي���د من عصير البرتق���ال تقل احتماالت 
تعرضهم الضطرابات إدراكية ش���ديدة بنس���بة 47 % عمن يتناولونه 

قلي���ال. وق���ال كبير الباحثين في الدراس���ة تش���انج تش���ينج يوان من 
كلي���ة تش���ان للصحة العامة في بوس���طن عبر البري���د اإللكتروني ”قد 
يك���ون تن���اول الخضر والفواكه وعصي���ر الفواكهعلى الم���دى الطويل 

مفيدا للوظائف اإلدراكية الذاتية في أواخر العمر“.

انطلق���ت حمل���ة عالمي���ة للبح���ث ع���ن 
متبرعي���ن بال���دم لطفل���ة أميركي���ة في 
الثانية من عمره���ا تحتاج إلى العديد 
م���ن عمليات نق���ل ال���دم لمحاربة نوع 

نادر من السرطان.
وتعاني الطفلة زين���ب موغل من نوع 
ن���ادر م���ن م���رض الس���رطان، لك���ن م���ا 
يجعل عالج حالته���ا أمرا صعبا للغاية 
ه���و أن فصيل���ة دمه���ا م���ن األن���در في 
العال���م. ويق���ول نش���طاء إن أكث���ر من 
أل���ف ش���خص خضع���وا لالختب���ار م���ن 
أج���ل التبرع لزينب، لكن 3 منهم فقط 

لديهم النوع الذي تحتاجه.

وتقول منظمة “وان بلود”  «
الخيرية للتبرع بالدم، إن 

المانحين المحتملين 
المناسبين يجب أن يكونوا 

من أصول باكستانية أو هندية 
أو إيرانية بشكل حصري، كما 

ينبغي أن تكون فصيلة دمهم 
.”O“ أو ”A“ إما

حملة عالمية 
إلنقاذ          

الطفلة زينب
أعلن حاكم والية نورث كاروالينا حالة الطوارئ مع ترقب عاصفة ش���توية كبيرة 
أغرق���ت بالفع���ل واليات جنوبية ومن المنتظر أن تتس���بب في هط���ول ثلوج وبرد 

على جنوب شرق الواليات المتحدة مطلع األسبوع.

ع���ن  الناتج���ة  الثل���وج  ارتف���اع  يص���ل  وق���د 
العاصف���ة الش���توية دييج���و إل���ى ق���دم ف���ي 
المناط���ق الجبلي���ة بواليت���ي نورث وس���اوث 
كاروالين���ا إضافة إلى ب���رد وأمطار ثلجية قد 
تتس���بب في إلغ���اء أو تأجيل رحالت طيران 
وتك���دس الم���رور عل���ى الطرق الت���ي تغطيها 

الثلوج. 

وقال الحاكم روي كوبر في بيان إعالن حالة 
الط���وارئ ”تتأهب ن���ورث كاروالين���ا لعاصفة 
الخط���وات  كاف���ة  ونتخ���ذ  كبي���رة  ش���توية 
الضرورية لتوفي���ر الموارد المطلوبة للتعامل 

معها“. 
وأصدرت ش���ركة )أمريكان إيرالينز( تحذيرا 

شديدا من الطقس السيء.

ق���ال علم���اء إن الحوام���ل ال ينبغ���ي أن يتعرض���ن، ول���و بكمي���ات قليلة، لمبيدات حش���رية 
مصنوعة من مجموعة كيماويات ترتبط باضطرابات في النمو العصبي لدى األطفال.

بالمبي���دات  المعروف���ة  المبي���دات  وه���ذه 
العضوي���ة الفوس���فاتية ج���رى تطويره���ا في 
األس���اس كغ���ازات لألعصاب وأس���لحة حرب 
وأصبح���ت تس���تخدم حالي���ا ف���ي مكافح���ة 
الحش���رات ف���ي الم���زارع ومالع���ب الجول���ف 
ومراك���ز التس���وق والم���دارس. وق���ال علماء 
ف���ي بيان نش���رته دورية )بل���وس( الطبية إنه 

يتعين حظر هذه الكيماويات تماما ألنه على 
الرغم من الس���ماح باس���تخدامها في الزراعة 
بمس���تويات منخفض���ة فإنه���ا ترتب���ط بإعاقة 
ذهنية دائمة ل���دى األطفال. وعلى الرغم من 
زيادة األدل���ة على وجود أض���رار فإن العديد 
م���ن الن���اس مازال���وا يس���تخدمون المبيدات 

العضوية الفوسفاتية على نطاق واسع.

طوارئ بنورث كاروالينا تأهبا لـ “دييجو”

مبيدات تسبب إعاقة ذهنية لألطفال

سيارة عالقة على طريق تضرر بسبب 
زلزالين ضربا جنوب مدينة واسيال 

في والية أالسكا األميركية )أ ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالت هانا جاردنر الباحثة في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر والتي لم تشارك في إعداد الدراسة ”الفاكهة  «
والخضراوات غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها مضادات األكسدة التي يمكنها أن تحمي المخ من 

اإلجهاد التأكسدي وتحافظ على كفاءة األوعية الدموية وهي أمور مهمة للصحة العقلية“.

تحمي المخ من اإلجهاد التأكسدي

بيئة طبيعية

ج���اء خب���ر بعنوان “إدارة س���وق 
المزارعين تمنع الشيشة والقدو” 
األعل���ى  المنش���ورات  بي���ن  م���ن 
تفاع���ال عل���ى إنس���تغرام “البالد” 
الماضيي���ن.  اليومي���ن  خ���الل 
zain� @شش���ددت المس���تخدمة 
س���وق  أن  عل���ى   abhusain
المزارعي���ن يجب أن يكون بيئة 
طبيعي���ة خالي���ة م���ن التدخي���ن، 
معتب���رة أن التدخين ل���ه أماكنه 

المخصصة في المقاهي.

مؤتم���ر  ف���ي  العال���م  “ناس���ا”  فاج���أت 
فيه���ا،  مس���ؤولون  عق���ده  صحاف���ي 
الخميس، بكشفها عن صوت بحوزتها 
ل���م يس���بق ألح���د بالتاري���خ أن س���معه 
قب���ل اآلن، وه���و صوت لهب���وب الريح 
في المريخ، سجلته األسبوع الماضي 
مجّس���ات الستراق الس���مع، مثبتة في 
مس���بار Insight الذي أطلقت���ه الوكالة 
األميركي���ة قب���ل عامي���ن وهب���ط على 
س���طح الكوكب األحمر في 26 نوفمبر 
الماض���ي، بع���د أن قطع أكث���ر من 480 

مليونا من الكيلومترات.

وبث المسبار الذي كلف 850  «
مليون دوالر، صورا جديدة للمريخ، 

إضافة إلى تسجيل لهبات رياح 
كانت سرعتها بين 16 إلى 24 

كيلومترا، أي بطيئة تقريبا، مع 
ذلك يمكن سماع صوتها؛ ألن 

مجّسات التنصت في “إنسايت” 
متطورة وحساسة جدا.

ف���ازت أم وابنته���ا مناصف���ة بلق���ب “ملك���ة 
الجمال” خالل مس���ابقة أميركية، بحس���ب 

ما ذكر موقع “فوكس نيوز” اإلخباري.
فق���د ف���ازت تينا ويلس���ون )56 عامًا( بلقب 
“)الس���يدة( ملك���ة جم���ال جن���وب داكوت���ا”، 
فيم���ا فازت االبنة مورغان )19 عامًا( بلقب 

“)اآلنسة( ملكة جمال جنوب داكوتا”.
تين���ا، وه���ي أم ألربع���ة، كان���ت تصطح���ب 
ابنته���ا مورغ���ان للمش���اركة في المس���ابقة 
ق���ررت  وأخي���رًا  س���نوات،   4 م���دار  عل���ى 
الس���يدة األميركية أن تنافس بنفسها على 
اللق���ب ضم���ن المس���ابقة الدولي���ة الختيار 

ملكة الجمال.

ُيذكر أن مسابقة “ملكة جمال  «
جنوب داكوتا”، مثل مسابقة 

“ملكة جمال أميركا”، هي 
مسابقة دولية، لكن ُيسمح 

للفتيات والسيدات المتزوجات 
المشاركة من عمر 4 سنوات إلى 

56 سنة، للفوز بألقاب متعددة 
للجمال.

صوت رياح 
المريخ يصل 

األرض

“ملكة الجمال” 
مناصفة بين          

أم وابنتها
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة )ش���ينخوا( إن الصين أطلقت أمس السبت أول 
مس���بار على االطالق للهبوط على الجانب المعتم من القمر في خطوة تعد عالمة 

بارزة على طريق برنامجها الفضائي الطموح.

ومن المتوقع أن يهبط المس���بار )تش���انغ 
عل���ى  م���رة  ألول  س���لس  بش���كل  اه4�( 
ووصل���ت  القم���ر.  م���ن  البعي���د  الجان���ب 
مركب���ات فضائي���ة إلى ه���ذا الجانب من 
القم���ر م���ن قبل لك���ن لم يس���بق ألي منها 

الهبوط عليه.

والقم���ر مقيد باألرض وفق���ا لحركة المد 
ال���ذي  المع���دل  بنف���س  والج���زر وي���دور 
ل���ذا ال يمك���ن  ب���ه ح���ول كوكبن���ا  ي���دور 
رؤية الجانب البعي���د مطلقا من األرض. 
وتش���مل مهمات المس���بار دراس���ة البيئة 

على الجانب البعيد من القمر.

الصين تستكشف الجانب المعتم من القمر

تحيي المغنية األميركية الشهيرة بيونسيه حفال خاصا في زفاف ابنة موكيش 
أمباني أغنى رجل في الهند وسط استعدادات باذخة وقائمة طويلة من المدعوين 

من الشخصيات البارزة والمشاهير ونجوم بوليوود الذين ستقلهم 100 طائرة شارتر 
لحضور الزفاف. وستزف إيشا أمباني )27 عاما( إلى أناند بيرامال )33 عاما( في 

مومباي يوم الثالثاء لكن االحتفاالت تبدأ منذ مطلع األسبوع في مدينة أودايبور في 
حفالت ومراسم ما قبل الزفاف تستمر 3 أيام. الصاروخ لونج مارش3- بي ينطلق من جنوب غرب الصين، حامال المسبار تشانغ اه4- إلى 

الجانب المظلم من القمر يوم الجمعة )رويترز(
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أيمن همام

Û  منذ نشأته وإلى يومنا هذا لم تتقن أنامل النظام الثيوقراطي في طهران
س���وى الع���زف عل���ى أوت���ار الطائفي���ة ف���ي الخ���ارج والقومية ف���ي الداخل 
اإليران���ي، فل���م نس���مع من���ه غير تلك األس���طوانة المش���روخة التي اس���تمر 
ف���ي تش���غيلها طوال 4 عق���ود طمعا في أن تج���د نغمته الناش���زة عن لحن 

الحضارة اإلنسانية جمهورا يعينه على البقاء والتوسع.
Û  على الجانب اآلخر من الخليج العربي، تستضيف البحرين نجمة موسيقى

البوب الفارس���ية كوكوش لتحيي حفال موس���يقيا في خليج البحرين يوم 
8 م���ارس المقبل ضمن فعاليات “ربيع الثقافة” التي تنظمها هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار.
Û  كوكوش، واس���مها الحقيقي فائقة آتشین، كغيرها من الفنانين والمبدعين

اإليرانيين هربت من جحيم نظام الماللي الذي منعها من الغناء، واستقرت 
في كاليفورنيا، حيث ال تزال تواصل مسيرتها الفنية في الوالية الذهبية، 

وهي على مشارف إتمام عقدها السابع.
Û  تعليقا على خبر استضافة الفنانة اإليرانية في البحرين، قال أحد متابعي

حس���ابات “الب���الد” على السوش���يال ميدي���ا: “فكرة جميلة ج���دا، دليل على 
طيب���ة أهل البحرين الغالي���ة”. الفكرة بالفعل جميلة، ويجب التوس���ع فيها 
لتش���مل أصح���اب الفكر المس���تنير الذين نفرتهم ظالمي���ة النظام اإليراني؛ 
ألنها تؤكد للجميع أن أس���اس الخالف مع طهران لم يكن يوما طائفيا وال 
قوميا، بل خالف مع نظام ميكافيلي ال يتوانى عن فعل أي شيء إلشباع 

شرهه للسلطة وتحقيق طموحاته التوسعية.
Û  النظ���ام اإليران���ي أض���ر بتدخالت���ه اآلثمة أبن���اء الطائفتي���ن الكريمتين في

البحري���ن، ول���م ينفع من ادعى كذبا أنه يس���اندهم، ولم يحفظ المملكة من 
المصير الذي تعرضت له جميع الدول التي عزفت فيها سيمفونية الخراب 
اإليرانية إال تالحم ش���عبها، وحرص قيادتها على تعزيز االنفتاح وترسيخ 

قيم التعددية والتعايش السلمي.

كوكوش 
في البحرين!
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