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سمو رئيس 
الوزراء 

مستقبال 
رئيس ديوان 

الرقابة المالية 
واإلدارية

المنامة - بنا

الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  أك���د 
ب���ن س���لمان آل  الملك���ي األمي���ر خليف���ة 
خليفة، لدى تسلم سموه التقرير السنوي 
لدي���وان الرقاب���ة المالي���ة واإلداري���ة، أن 
الحكوم���ة تتعام���ل بصرام���ة م���ع كل م���ا 
لخدم���ة  الع���ام  الم���ال  بتوجي���ه  يتعل���ق 
الش���عب وأي خل���ل ف���ي ذلك ُيجاب���ه بما 
يتس���ق معه م���ن إجراءات، الفتا س���موه 
إل���ى أن الحفاظ على المال العام وضبط 

النفقات يشكل أحد األولويات.

أدى أعض���اء مجل���س بل���دي المح���رق القَس���م الدس���تورية أم���ام وزي���ر األش���غال 
والبلدي���ات والتخطي���ط العمراني عصام خل���ف وبحضور وكيل ش���ؤون البلديات 

نبيل أبو الفتح.

المجل���س  رئاس���ة  انتخاب���ات  وج���رت 
البل���دي، بتزكية العضو غ���ازي المرباطي 
برئاس���ة المجلس، بعد أن ترشح منفردا، 
وتم���ت تزكيت���ه م���ن جان���ب األعض���اء، 

وتك���رر الس���يناريو نفس���ه ف���ي انتخ���اب 
منص���ب نائب الرئيس، الذي لم يترش���ح 
ل���ه س���وى العض���و حس���ن ال���دوي وتمت 

تزكيته أيضا.

وم���ن المق���رر أن يت���م انتخ���اب رؤس���اء 
وأعضاء اللجان في الجلسة االعتيادية 
األولى للمجلس���ين في يناي���ر المقبل كما 
أعل���ن رئي���س المجل���س. وق���ال الرئيس 
الجدي���د للمجل���س البلدي ف���ي كلمة “إن 
تزكيت���ه للمنص���ب بش���ارة خي���ر وبداي���ة 
إيجابي���ة ألهالي المح���رق الذين اتحدوا 

بيد واحدة وقلب واحد”.

المنامة - بنا

ص���در ع���ن عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة أمر ملكي 
أعض���اء  بتعيي���ن   2018 لس���نة   )59( رق���م 
مجلس الش���ورى، كما صدر عن جاللته أمر 
ملكي رقم )60( لس���نة 2018 بتعيين رئيس 
مجلس الشورى، جاء في المادة األولى أنه 
ُيعين علي الصالح رئيس���ا لمجلس الشورى، 
وج���اء ف���ي الم���ادة الثاني���ة من���ه أن���ه ُيعمل 
بهذا األمر اعتباًرا من 12 ديس���مبر 2018م، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

تعيين “الشورى” 
والتجديد 

للصالح رئيسا
خـريــج الـقـانــون ونـائــب نـقـيـب “طــيــران الـخـلــيــج”

سلمان بن إبراهيم.. إرث من النجاحاتالمرباطي رئيسا لمجلس بلدي المحرق

ب���ن  س���لمان  الش���يخ  يتس���لح 
كبي���ر  ب���إرث  آل خليف���ة  إبراهي���م 
واإلنج���ازات  النجاح���ات  م���ن 
الت���ي حققه���ا خ���الل الس���نوات ال���� 
6 الماضي���ة ف���ي رئاس���ة االتح���اد 
اآلس���يوي لك���رة القدم، كم���ا يتكئ 
عل���ى الدعم واإلجم���اع وااللتفاف 
ال���ذي يحظ���ى ب���ه م���ن 40 اتحادا 
وطنيا، في التفوق على منافس���يه 

وهم���ا  الرئاس���ة،  منص���ب  عل���ى 
اإلماراتي محم���د خلفان الرميثي، 

والقطري سعود المهندي.

موعد”ناري” للنجومتدشين كتاب الجزافال مكان إليران باليمنالبورصة معفية من “المضافة”استعراض انجازات “دراسات”

ناقش أمناء مركز “دراسات” في  «
اجتماعه الثامن برئاسة الشيخ 

عبدالله بن أحمد آل خليفة، 
الموضوعات والمشاريع على 
جدول األعمال، وما تم إنجازه 

خالل الربع األخير من العام 
الجاري.

أكد وزير الصناعة والتجارة  «
والسياحة، الوزير المسؤول عن 
بورصة البحرين، زايد الزياني، أن 

منتجات بورصة البحرين لن 
تكون مشمولة بضريبة القيمة 

المضافة؛ ألن القطاع المالي 
معفي منها.

أعلن مسؤول بالخارجية األميركية  «
أنه ال يوجد مكان في يمن 

المستقبل ألي تهديد مدعوم من 
إيران للسعودية واإلمارات. وذلك 

خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده 
تيموثي ليندركينغ نائب مساعد وزير 

الخارجية لشؤون الخليج.

نظم مركز الجزيرة الثقافي  «
احتفالية تدشين كتاب “سعد 
الجزاف 50 عاما من العطاء”، 
تحت رعاية الشيخ عيسى بن 
راشد آل خليفة بصالة مركز 

الشباب النموذجي في البسيتين، 
وذلك بحضور عدد من المثقفين.

سيكون عشاق كرة السلة  «
البحرينية على موعد 

“ناري” من اإلثارة والمتعة 
 All“ في مباراة كل النجوم
Star”، بعد القرعة المثيرة 

التي أجريت الليلة قبل الماضية وأسفرت عن فريقين سيتنافسان 
فيما بينهما يوم 17 من ديسمبر.
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المنامة - بنا

ش���ارك عاه���ل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة في أعمال ال���دورة التاس���عة والثالثين للمجلس 
األعل���ى لمجلس التع���اون لدول الخليج العربي���ة، وقد أدلى 
جاللت���ه بتصري���ح ل���دى وصول���ه الري���اض ق���ال في���ه:” إن 
اجتماعن���ا ال���ذي يجّس���د وحدة اله���دف والمصير المش���ترك 
يأت���ي انطالًقا من المس���ؤولية الكبيرة والدور الحيوي الذي 
يق���وم ب���ه مجل���س التع���اون على مختل���ف األصع���دة، ويعد 
فرصة مهم���ة للعمل على تطوير العمل المش���ترك والتوصل 
إل���ى أفضل الس���بل لتجاوز م���ا نواجهه م���ن تحديات كثيرة 
والتعام���ل ب���كل فاعلية مع ما تمر ب���ه منطقتنا من تطورات 
وتغي���رات ق���د ته���دد م���ا تحق���ق لش���عوبنا خ���الل المس���يرة 
م���ن مكتس���بات ومنج���زات”، متطلع���ا  للمجل���س  المبارك���ة 
جاللت���ه إلى نجاح القمة بقيادة خادم الحرمين الش���ريفين، 
والخ���روج بق���رارات مهمة لتعزيز مس���يرة مجل���س التعاون 
بما يحقق مصالح ش���عوبه ويلب���ي تطلعاتهم في المزيد من 

التنمية والتقدم والرخاء.
وناقش���ت القم���ة الخليجي���ة المنعق���دة في الري���اض، أمس، 
الق���ادة  وأك���د  واإلقليمي���ة،  العربي���ة  القضاي���ا  م���ن  جمل���ة 
المش���اركون مواق���ف راس���خة إزاء ع���دد من الملف���ات مثل 

تجاوزات إيران وأزمة اليمن والقضية الفلسطينية.

وقال خادم الحرمين الشريفين، إن القوى اإلرهابية  «
ال تزال تهدد األمن الخليجي والعربي المشترك، 

مؤكدا على ضرورة الحفاظ على كيان مجلس 
التعاون الخليجي، ومنبها إلى مواصلة النظام 
اإليراني سياسته العدائية في رعاية تلك القوى 

جاللة الملك مع إخوانه رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في أعمال القمة التاسعة والثالثين للمجلس األعلى لمجلس التعاون والتدخل في شؤون الدول.

الــعــاهــل يـؤكــد أن الــقــمـــة الـخـلـيـجــيـــة تـجــســد وحـــدة الــمــصــيـــر والــهـــدف
خـــادم الــحــرمـــيــــن: الــنـــظـــام اإليــرانــــي يـــواصـــل ســيــاســاتــــه الــعـــدائــيـــة 

العمل المشترك لمواجهة أي تحديات تهدد المجلس

)14 - 03 - 02(
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حسن علي

الشيخ سلمان بن إبراهيم

ليلى مال اهلل



عاد عاهل الب���الد صاحب الجاللة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة إل���ى أرض 
الوطن أمس قادمًا م���ن المملكة العربية 
ت���رأس  أن  بع���د  الش���قيقة،  الس���عودية 
جاللته وفد مملك���ة البحرين إلى أعمال 
للمجل���س  والثالثي���ن  التاس���عة  ال���دورة 
األعل���ى لمجلس التعاون ل���دول الخليج 
العربي���ة التي أنه���ت أعمالها ف���ي مدينة 

الرياض في وقت سابق أمس.
وكان في مقدمة مستقبلي جاللة الملك 
ول���ي العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب 
األول لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حمد 
آل خليف���ة. وكان جاللة العاهل قد غادر 
الش���قيقة  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة 
ف���ي وقت س���ابق أم���س. ه���ذا وقد بعث 
ش���كر  برقي���ة  المل���ك  الجالل���ة  صاح���ب 
وتقدي���ر ألخي���ه عاه���ل المملك���ة العربية 

الحرمي���ن  خ���ادم  الش���قيقة  الس���عودية 
الش���ريفين الملك س���لمان ب���ن عبدالعزيز 

آل سعود فيما يلي نصها:
أخينا خ���ادم الحرمين الش���ريفين الملك 
س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود حفظه 

هللا
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يطي���ب لنا ونحن نغ���ادر المملكة العربية 

الس���عودية الش���قيقة بعد انته���اء أعمال 
للمجل���س  والثالثي���ن  التاس���عة  ال���دورة 
األعل���ى لمجلس التعاون ل���دول الخليج 
ش���كرنا  عمي���ق  ع���ن  نعب���ر  أن  العربي���ة، 
وامتنان���ا لجاللتك���م، لم���ا حظين���ا به من 
حف���اوة اس���تقبال وحس���ن وف���ادة وكرم 
األرض  له���ذه  وصولن���ا  من���ذ  ضياف���ة 
الطيب���ة، بم���ا يعك���س صالب���ة العالق���ات 
األخوي���ة بين مملك���ة البحرين والمملكة 

العربي���ة الس���عودية وم���ا تتس���م ب���ه من 
ازده���ار عل���ى مختل���ف األصع���دة وعلى 
كاف���ة المس���تويات. مش���يدين بالنتائ���ج 
المهم���ة للقم���ة الخليجي���ة وم���ا حققت���ه 
جاللتك���م  حكم���ة  بفض���ل  نج���اح  م���ن 
وحرصك���م المق���ّدر عل���ى تعزيز مس���يرة 
مجلس التع���اون لدول الخلي���ج العربية 
لما في���ه خير وصالح ش���عوبه الش���قيقة 
ويلب���ي تطلعاتهم ويؤك���د وحدة الهدف 

والمصير المشترك.
سائلين العلي القدير أن يحفظ جاللتكم 
ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة وأن 
ينع���م عل���ى المملك���ة العربية الس���عودية 
األم���ن  م���ن  بالمزي���د  العزي���ز  وش���عبها 

واالستقرار والرخاء واالزدهار.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أخوكم
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وصل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مدينة الرياض بالمملكة 
العربي���ة الس���عودية الش���قيقة أم���س، ليت���رأس جاللته وف���د مملكة البحري���ن إلى أعم���ال الدورة 

التاسعة والثالثين للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها أمس.

 وكان ف���ي مقدمة مس���تقبلي جاللة الملك 
ل���دى وصول���ه إل���ى مط���ار قاع���دة س���لمان 
الجوي���ة بمدين���ة الري���اض خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين الملك س���لمان بن عبد العزيز آل 
س���عود عاه���ل المملك���ة العربية الس���عودية 
الشقيقة وأصحاب الس���مو الملكي األمراء 
وال���وزراء واألمين العام لمجل���س التعاون 
لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، 

وسفيرا البلدين.
 وبه���ذه المناس���بة تفّض���ل جالل���ة العاه���ل 

بالتصريح التالي:
تعال���ى  بحم���د هللا  نص���ل  يس���رنا ونح���ن   
إل���ى المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة، 
أن نع���رب ع���ن عمي���ق اعتزازن���ا بالعالقات 
األخوي���ة التاريخي���ة الوطيدة بي���ن مملكة 
البحرين والمملكة العربية الس���عودية التي 
ت���زداد صالب���ة يوًما بع���د ي���وم وترتكز إلى 

وش���ائج القرب���ى القوي���ة ورواب���ط اإلخ���اء 
والمحبة الراسخة، وستظل هذه العالقات 
عل���ى ال���دوام نموذًج���ا للتالح���م والتكامل، 
وله���ا ما لها من المكان���ة الخاصة واألولوية 
للمضي بها آلفاق أرحب على المس���تويات 

كافة.
 وإنن���ا إذ نعّب���ر ع���ن خال���ص ش���كرنا ألخينا 
خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين الملك س���لمان 
ب���ن عب���د العزيز آل س���عود حفظه هللا على 
دعوت���ه الكريم���ة لحض���ور أعم���ال ال���دورة 
األعل���ى  للمجل���س  والثالثي���ن  التاس���عة 
لمجل���س التع���اون ل���دول الخلي���ج العربية، 
لنج���دد تقديرن���ا البال���غ للجه���ود الدؤوب���ة 
التي تق���وم بها المملكة العربية الس���عودية 
على الس���احتين اإلقليمية والدولية إرساًء 
مق���درات  عل���ى  والس���لم وحفاًظ���ا  لألم���ن 

ومصالح الدول والشعوب.
 ونؤك���د أن اجتماعن���ا الذي يجّس���د وحدة 
اله���دف والمصي���ر المش���ترك يأت���ي انطالًقا 
م���ن المس���ؤولية الكبي���رة وال���دور الحيوي 
عل���ى  التع���اون  مجل���س  ب���ه  يق���وم  ال���ذي 
مختل���ف األصع���دة، ويع���د فرص���ة مهم���ة 
المش���ترك  العم���ل  تطوي���ر  عل���ى  للعم���ل 
والتوص���ل إل���ى أفض���ل الس���بل لتج���اوز ما 
نواجه���ه من تحديات كثيرة والتعامل بكل 

فاعلي���ة مع ما تمر به منطقتنا من تطورات 
وتغيرات قد تهدد ما تحقق لشعوبنا خالل 
المس���يرة المباركة للمجلس من مكتس���بات 

ومنج���زات، متطلعي���ن إل���ى نج���اح القم���ة 
بقي���ادة أخينا خ���ادم الحرمين الش���ريفين، 
والخ���روج بق���رارات مهم���ة لتعزيز مس���يرة 

مجلس التعاون بما يحقق مصالح ش���عوبه 
ويلب���ي تطلعاته���م ف���ي المزيد م���ن التنمية 

والتقدم والرخاء.

 وقد تش���كلت بعثة الش���رف برئاس���ة وزير 
التجارة واالستثمار ماجد القصبي.

جاللة الملك يغادر إلى السعودية 

لترؤس وفد المملكة بالقمة الخليجية

غ���ادر عاهل الب���الد صاح���ب الجاللة الملك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة أرض الوطن 
العربي���ة  المملك���ة  إل���ى  متوجًه���ا  أم���س 
الس���عودية الش���قيقة ليت���رأس جاللته وفد 
مملكة البحرين إلى أعمال الدورة التاسعة 
لمجل���س  األعل���ى  للمجل���س  والثالثي���ن 
التع���اون لدول الخليج العربي���ة التي تعقد 
ف���ي العاصم���ة الري���اض ف���ي وق���ت الح���ق 

اليوم.
 وكان ف���ي مقدم���ة مودع���ي جالل���ة الملك 
لدى مغادرته ولي العهد نائب القائد األعلى 
ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب 
صاحب الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن 

حمد آل خليفة.
 رافق���ت جالل���ة الملك الس���المة ف���ي الحل 

والترحال.
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ال��وزراء صاحب السمو  صدر عن رئيس 
ال��م��ل��ك��ي األم���ي���ر خ��ل��ي��ف��ة ب���ن س��ل��م��ان آل 
خليفة قرار رقم )40( لسنة 2018 بشأن 
التايلندية  الجنسية  لحاملي  ال��س��م��اح 
بنسبة  التجزئة  ت��ج��ارة  نشاط  ب��م��زاول��ة 

.% 100
 ونصت ال��م��ادة األول���ى م��ن ال��ق��رار على 
التايلندية  الجنسية  أنه “يسمح لحاملي 
بنسبة  التجزئة  ت��ج��ارة  نشاط  ب��م��زاول��ة 

100 % في سوق مدينة التنين”.
أن  القرار  الثانية من  المادة   وجاء في 
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ 
الجريدة  في  نشره  لتاريخ  التالي  اليوم 

الرسمية.

المنامة - بنا

التايلنديون يزاولون 

02التجارة في “التنين”

اجتماعنا فرصة 
للتعامل بفاعلية مع 

ما تمر به منطقتنا 
من تطورات

المنامة - بنا

جاللة الملك 
لدى وصوله 
إلى الرياض 

خ���������ادم ال����ح����رم����ي����ن ب����م����ق����دم����ة م���س���ت���ق���ب���ل���ي ج�����ال�����ة ال���م���ل���ك

العاهل: تطوير العمل الخليجي المشترك ومواجهة التحديات

نقّدر جهود 
ا  السعودية إقليمّيً

ا بإرساء األمن  ودولّيً
والسالم

عالقاتنا خاصة مع 
السعودية وأولويتنا 
المضي بها آلفاق 

أرحب

العالقات بين 
المنامة والرياض 

نموذج للتالحم 
والتكامل

القمـــة تجّسد 
وحــــــدة الهـــدف 

والمصيـــر 
المشتــرك

الدورة التاسعة والثالثون للمجلس األعلى 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

جاللة الملك لدى مغادرته أرض الوطن متوجها الى المملكة العربية السعودية

الرياض - بنا

المنامة - بنا

ش���ارك عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك 
حم���د ب���ن عيس���ى آل خليف���ة إخوان���ه أصحاب 
الجالل���ة والس���مو ق���ادة دول مجل���س التع���اون 
لدول الخليج العربية في جلس���ة العمل األولى 
ال���دورة التاس���عة والثالثي���ن  المغلق���ة ألعم���ال 
للمجل���س األعلى لمجلس التع���اون التي عقدت 

أمس برئاس���ة خادم الحرمين الش���ريفين الملك 
س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود مل���ك المملكة 
العربي���ة الس���عودية الش���قيقة وذل���ك ف���ي قصر 

الدرعية بالرياض.
ويناق���ش أصح���اب الجالل���ة والس���مو ف���ي هذه 
الجلس���ة القضاي���ا والمواضي���ع المطروحة على 

جدول أعمال القمة.

جاللة الملك لدى مشاركته في جلسة العمل المغلقة بالقمة الخليجية

العاهل يشارك في جلسة العمل المغلقة بالقمة الخليجية

نتائج مهمة للقمة الخليجية بقيادة خادم الحرمين

جاللة العاهل لدى عودته إلى أرض الوطن
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حض���ر عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة، وإخوانه أصحاب 
ل���دول  التع���اون  ق���ادة دول مجل���س  الس���مو 
الخليج العربية مساء أمس حفل افتتاح حي 
الطري���ف ال���ذي أقيم تح���ت الرعاي���ة الكريمة 
وذل���ك ضم���ن  الش���ريفين،  الحرمي���ن  لخ���ادم 

برنامج تطوير الدرعية التاريخية.
موق���ع  إل���ى  المل���ك  جالل���ة  وص���ول  ول���دى 
االحتف���ال بح���ي الطري���ف بالدرعي���ة كان في 
االس���تقبال عاهل المملكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك 
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود، وولي العهد 
نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء وزي���ر الدفاع 
السعودي صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وبدأ الحفل بعزف الس���الم الملكي الس���عودي، 
ث���م بت���الوة آي���ات م���ن الذك���ر الحكي���م، وبعد 
ذلك ش���اهد اصح���اب الجالل���ة والس���مو قادة 
دول مجل���س التعاون العرض الرئيس���ي على 

واجهات قصر س���لوى، الذي تطرق إلى نش���أة 
الدول���ة الس���عودية األولى ونهضته���ا في ذلك 
الوق���ت وصوال إلى الدول���ة الحديثة في عهد 
س���لمان  المل���ك  الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم 

ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود، بع���د ذل���ك تفض���ل 
خ���ادم الحرمين الش���ريفين بافتتاح مش���روع 
تطوي���ر الطري���ف، ثم بعد ذلك ب���دأت العرضة 
الس���عودية. وبه���ذه المناس���بة، أش���اد صاحب 

الحض���اري  المش���روع  به���ذا  المل���ك  الجالل���ة 
والثقاف���ي الكبي���ر وال���ذي يأت���ي ضم���ن جهود 
ف���ي  الرائ���دة  الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم 
المحافظ���ة عل���ى الت���راث الش���عبي والمعال���م 

التاريخي���ة واألثري���ة التي تزخ���ر بها مختلف 
مناطق المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة، 
وحرصه على حفظ تاريخ الوطن ودور أبنائه 

في ملحمة تأسيسه ووحدته. 

ونوه جاللت���ه بالقيمة الحضاري���ة التي يتميز 
به���ا ح���ي الطري���ف، وال���ذي يع���د معلم���ًا هامًا 
م���ن معال���م الدرعي���ة التاريخي���ة التي تحظى 
باهتم���ام خ���اص م���ن ل���دن خ���ادم الحرمي���ن 
الش���ريفين به���دف تطويره���ا وجعله���ا مرك���زا 
ثقافي���ا س���ياحيا لم���ا تملكه من مكان���ة تراثية 
عريق���ة ُتوج���ت بإدراجها على قائم���ة التراث 

العالمي التابعة لليونسكو. 
وأعرب جاللة الملك عن تقديره واعتزازه بما 
تش���هده المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة 
في العه���د الزاهر لخادم الحرمين الش���ريفين 
من نهضة تنموية ش���املة وإنجازات حضارية 
مش���هودة ش���ملت مختلف المج���االت، متمنيًا 
العربي���ة  المملك���ة  ف���ي  لألش���قاء  جاللت���ه 
الس���عودية كل التوفي���ق والس���داد والمض���ي 

قدمًا في مسيرة النجاح والتقدم.
بعده���ا حض���ر جالل���ة المل���ك مأدب���ة العش���اء 
الت���ي أقامها أخوه خادم الحرمين الش���ريفين 
تكريم���ًا إلخوان���ه أصح���اب الجالل���ة والس���مو 

قادة دول المجلس بهذه المناسبة.

جاللة العاهل لدى حضوره حفل افتتاح حي الطريف

الرياض - بنا

السعودية تشهد إنجازات حضارية ونهضة تنموية شاملة
الطري��ف لح��ي  الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  افتت��اح  حف��ل  يحض��ر  المل��ك  جالل��ة 

ش���ارك عاهل الب���الد صاحب 
ب���ن  حم���د  المل���ك  الجالل���ة 
إخوان���ه  خليف���ة  آل  عيس���ى 
والس���مو  الجالل���ة  أصح���اب 
ق���ادة دول مجل���س التع���اون 
ل���دول الخلي���ج العربي���ة في 
ألعم���ال  الختامي���ة  الجلس���ة 
ال���دورة التاس���عة والثالثي���ن 
لمجل���س  األعل���ى  للمجل���س 
التع���اون الت���ي عق���دت أمس 
المملك���ة  عاه���ل  برئاس���ة 
العربية الس���عودية الش���قيقة 
خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين 
الملك س���لمان ب���ن عبدالعزيز 
آل س���عود وذل���ك ف���ي قص���ر 

الدرعية بمدينة الرياض.

المنامة - بنا

جاللة الملك يشارك في الجلسة الختامية ألعمال القمة

جاللة الملك يشارك في الجلسة الختامية لقمة مجلس التعاون

المنامة - بنا

حض���ر عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة  المل���ك حم���د 
مأدب���ة الغداء التي أقامها أخوه خادم 
الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن 
عبدالعزي���ز آل س���عود عاه���ل المملك���ة 
العربي���ة الس���عودية الش���قيقة رئي���س 
األعل���ى  للمجل���س  الحالي���ة  ال���دورة 
الخلي���ج  ل���دول  التع���اون  لمجل���س 
أصح���اب  إلخوان���ه  تكريم���ا  العربي���ة؛ 
الجالل���ة والس���مو ق���ادة دول المجلس 
الخليجي���ة  القم���ة  انعق���اد  بمناس���بة 

التاسعة والثالثين.

جاللة الملك 
يحضر مأدبة غداء 

خادم الحرمين
العاهل يشارك في الجلسة االفتتاحية للقمة الخليجية

شارك عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس 
إخوانه أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي���ة ف���ي الجلس���ة االفتتاحي���ة ألعم���ال ال���دورة التاس���عة والثالثي���ن 
للمجل���س األعل���ى لمجل���س التعاون ل���دول الخليج العربي���ة، والتي عقدت 
برئاس���ة خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود 
عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في قصر الدرعية بمدينة 

الرياض.

وألق����ى خ����ادم الحرمي����ن الش����ريفين الملك 
س����لمان ب����ن عبدالعزيز آل س����عود كلمة في 
افتتاح الجلس����ة، كما ألقى صاحب الس����مو 
الش����يخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير 
ال����دورة  دول����ة الكوي����ت الش����قيقة رئي����س 

الثامنة والثالثين للقمة كلمة.

لمجل����س  الع����ام  ألق����ى األمي����ن  ذل����ك  بع����د 
التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف 

الزياني كلمة.
عق����ب ذل����ك أعل����ن األمي����ن الع����ام لمجل����س 
التع����اون ل����دول الخلي����ج العربي����ة انته����اء 

الجلسة االفتتاحية.

المنامة - بنا

جاللة الملك وإخوانه رؤساء الوفود الخليجية في صورة تذكارية على هامش قمة مجلس التعاون
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ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي  أك���د رئي���س 
األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة، لدى تس���لم 
س���موه للتقرير الس���نوي لديوان الرقاب���ة المالية 
واإلداري���ة، أن الحكوم���ة تتعام���ل بصرام���ة م���ع 
لخدم���ة  الع���ام  الم���ال  بتوجي���ه  يتعل���ق  م���ا  كل 
الش���عب، وأي خل���ل ف���ي ذل���ك ُيجابه بما يتس���ق 
مع���ه من إجراءات، الفتا س���موه إلى أن الحفاظ 
على الم���ال العام وضبط النفقات يش���كل إحدى 
األولويات اإلستراتيجية التي تحرص الحكومة 
عل���ى الوفاء بها بالش���كل الذي يس���هم في تعزيز 
كف���اءة األداء الحكوم���ي والنه���وض باالقتص���اد 

الوطني.
وشدد س���موه على أن كفاءة اس���تخدام الموارد 
المتاح���ة وتوجي���ه المال الع���ام بالش���كل األمثل 
الذي يخدم استدامة عملية التنمية، يعد محوًرا 
جوهرًيا لعم���ل الحكومة بهدف مواصلة تحقيق 
مع���دالت متصاع���دة م���ن النمو الذي يس���هم في 

تلبية التطلعات الحالية والمستقبلية.
وكان صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء 
أم���س  صب���اح  القضيبي���ة  بقص���ر  اس���تقبل  ق���د 
رئي���س دي���وان الرقاب���ة المالية واإلدارية حس���ن 
الجالهم���ة، حيث رف���ع إلى س���موه تقرير ديوان 
الرقاب���ة المالية واإلدارية الخامس عش���ر للس���نة 

المهنية 2017 -  2018.
وخ���الل اللقاء نوه س���موه ب���دور دي���وان الرقابة 
المالي���ة واإلدارية رئيس���ا ومنتس���بين في العمل 
بش���كل حرف���ي لمعاون���ة الحكوم���ة عل���ى ضمان 
ص���رف الم���ال الع���ام ف���ي األوج���ه المخصصة له 
بنزاهة وشفافية، وأكد سموه استمرار الحكومة 
ف���ي تبن���ي اإلس���تراتيجيات التي تكف���ل حقوق 
الش���عب ف���ي الم���ال العام وضم���ان صرف���ه فيما 

يخدم الوطن وشعبه.
وصرح رئي���س ديوان الرقاب���ة المالية واإلدارية 
بأنه تش���رف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية الخامس عش���ر للسنة المهنية 2017 - 

 2018 إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليف���ة بموج���ب 

المادة )19( من قانون الديوان.
وأك���د الجالهمة اس���تمرار الديوان ف���ي التعاون 
إط���ار  ف���ي  التنفيذي���ة  الس���لطة  م���ع  الوثي���ق 
قانون���ه  بموج���ب  ل���ه  المخول���ة  الصالحي���ات 
والتفاه���م ال���ذي تقتضيه المصلح���ة العليا للبالد 
ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي 

يضطلع بها الديوان، مما أدى إلى تمكين الديوان 
من االضط���الع باختصاصاته الواردة في قانون 
إنش���ائه بكف���اءة وفاعلي���ة، ومس���اعدة الجه���ات 
أدائه���ا وإدارة  ف���ي تطوي���ر  للرقاب���ة  الخاضع���ة 
أعمالها بأس���لوب مؤسسي يس���تند إلى القوانين 

واللوائح واإلجراءات المنظمة لشؤونها.
وأض���اف الجالهم���ة أن التط���ور اإليجاب���ي الذي 
يش���هده أداء الجهات الخاضع���ة للرقابة لمهامها 

واالرتقاء بأنظمته���ا الداخلية وتوثيق أوضاعها 
المالي���ة واإلداري���ة، ق���د أثبت صح���ة النهج الذي 
اتبع���ه الدي���وان في الرقاب���ة على تل���ك الجهات، 
حي���ث أول���ى أهمي���ة قص���وى للتأك���د م���ن وجود 
مظل���ة قانونية متكامل���ة وأنظمة فعال���ة للرقابة 
الداخلي���ة لديه���ا، وذل���ك ع���ن طري���ق مراجع���ة 
القوانين واللوائح واألنظمة واإلجراءات المالية 
واإلدارية المعمول بها وأس���لوب سير العمليات، 

وذل���ك للتأك���د م���ن كف���اءة وكفاية تل���ك اللوائح 
والقص���ور  النق���ص  أوج���ه  وتحدي���د  واألنظم���ة 
فيه���ا واقتراح الوس���ائل واإلجراءات المناس���بة 

إلصالحها وتحسينها.
ن���وه  وفيم���ا يتعل���ق بتفعي���ل تقاري���ر الدي���وان، 
الجالهم���ة إل���ى الدع���م ال���ذي يلقاه الدي���وان من 
الس���لطة التنفيذي���ة ممثل���ة ف���ي رئي���س الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان 

آل خليف���ة، وم���ن ولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمير س����لمان ب���ن حم�د بن عيس���ى آل 
خليفة من خالل التوجيهات التي درج سموهما 
على إصداره���ا للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ 
مالحظ���ات وتوصي���ات الدي���وان، وتكوين لجنة 
علي���ا لمتابعة تنفيذها بالغ األث���ر في تفعيل تلك 

التوصيات.
ورؤس���اء  ال���وزراء  بتع���اون  الجالهم���ة  وأش���اد 
ومس���ؤوليها  للرقاب���ة  الخاضع���ة  الجه���ات 
ومنتس���بيها م���ع الدي���وان، مم���ا مكنه م���ن القيام 
بالمه���ام واالختصاص���ات الموكلة إلي���ه بموجب 
تج���اه  بمس���ؤوليته  والنه���وض  إنش���ائه  قان���ون 
معاونة الحكومة عل���ى رقابة تحصيل إيراداتها 
وإنف���اق مصروفاته���ا في ح���دود الميزانية طبًقا 

ألحكام المادة )116( من الدستور.
وف���ي خت���ام تصريحه، أف���اد الجالهم���ة بأنه قد 
صاح���ب  توجيه���ات  إل���ى  باالس���تماع  تش���رف 
الس���مو الملكي رئيس الوزراء حول المالحظات 
وتأكي���د  التقري���ر،  تضمنه���ا  الت���ي  والتوصي���ات 
سموه اهتمام الحكومة بتنفيذ تلك المالحظات 

والتوصيات.

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله لرئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية

المنامة - بنا

التوجيه األمثل للمال العام يخدم استدامة التنمية
15 الـــ  واإلداريــة  الماليــة  الرقابــة  ديــوان  تقريــر  يتســلم  الــوزراء  رئيــس  ســمو 

احتف���اء بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي صاحب الجاللة الملك مقاليد الحكم، 
وتحت رعاية محافظ الجنوبية س���مو الش���يخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
تنطل���ق فعالي���ات وبرام���ج المحافظ���ة ف���ي منطق���ة الرف���اع عص���ر الي���وم )االثنين( 

بالساحة المحاذية لقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح.

وس���يتضمن الحف���ل فقرات وطني���ة منوعة 
تعرض الهوية التاريخية والتراثية العريقة 
إل���ى  إضاف���ة  الرف���اع،  به���ا  تحظ���ى  الت���ي 
تقدي���م القصائد الوطنية التي س���يتغنى بها 
الش���عراء، كما س���يتم ع���رض فيل���م وثائقي 
المنطق���ة  ومكان���ة  تاري���خ  يحك���ي  خ���اص 

وأصالتها.
وس���يتخلل الحفل عرض ممي���ز إلحياء فن 
“ح���داء الخي���ل” المرتب���ط بتاري���خ وعادات 
الفن���ون  إلحي���اء  تعزي���ًزا  الرف���اع؛  أهال���ي 
التراثي���ة والتقالي���د العربي���ة األصيل���ة التي 
يوثقه���ا التاري���خ ف���ي المنطق���ة، إضافة إلى 

الش���عبية  العرض���ة  ف���ي  األهال���ي  مش���اركة 
الخاص���ة بالعي���د الوطن���ي المجي���د وذك���رى 
تولي صاح���ب الجاللة عاهل الب���الد مقاليد 

الحكم.
برنامًج���ا  الجنوبي���ة  المحافظ���ة  وأع���دت 
متكامالً يش���مل إقامة الفعالي���ات المتنوعة 
في مختلف المناط���ق بالمحافظة الجنوبية 
تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري، إذ حرصت 
المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع عدد من 
الجهات والمؤسس���ات على إث���راء فعاليات 
االحتفال بأعياد المملكة الوطنية بالجوانب 
التاريخي���ة واالجتماعية من خالل تس���ليط 

الضوء على الممارس���ات التراثية الش���عبية 
ال���ذي يتمي���ز بها أه���ل المحافظ���ة الجنوبية 
وأهم العادات والتقاليد التي كان يمارس���ها 

اآلباء واألجداد.

عوالي - المحافظة الجنوبية

“الجنوبية” تدشن احتفاالتها باألعياد الوطنية اليوم

سمو الشيخ خليفة بن علي

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة 
تعمل على تطويع الموارد كافة لدعم التنمية التي تس���تهدف في المقام األول تحس���ين 
الوضع الخدمي للمواطن على الرغم من التحديات، مؤكدا س���موه االس���تمرار في تبني 
المبادرات التي ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجعلها في المستوى الذي يحقق 
طموحاتهم، معربا سموه عن االعتزاز بإسهامات أبناء الوطن في المسيرة الوطنية بما 

يتملكونه من حب للبذل والعطاء في سبيل خدمة بالدهم ونهضتها وتطورها.

الس���مو  ج���اء ذل���ك خ���الل اس���تقبال صاح���ب 
الملك���ي رئيس الوزراء بقص���ر القضيبية صباح 
أمس عددا من المسؤولين، حيث تبادل سموه 
معه���م األحاديث بش���أن عدد م���ن القضايا التي 
ته���م الش���أن الوطن���ي والتط���ورات اإلقليمي���ة 

والدولية.
وخ���الل اللق���اء، أع���رب صاحب الس���مو الملكي 
رئيس الوزراء ع���ن اعتزازه وفخره بما تحققه 
الكف���اءات البحريني���ة ف���ي مختل���ف الميادي���ن 

م���ن إنج���ازات وس���معة طيب���ة تعك���س مكان���ة 
مملكة البحري���ن وما تحظى به من تقدير على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
ونوه سموه بالثقة والمساندة اآلسيوية العالية 
الت���ي حظ���ي بها رئيس االتحاد اآلس���يوي لكرة 
الق���دم الش���يخ س���لمان ب���ن إبراهي���م آل خليفة 
في الترش���ح مجددا لترؤس االتحاد في دورة 
جدي���دة، معرب���ا س���موه ع���ن خال���ص تمنيات���ه 
للش���يخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالتوفيق 

ف���ي خدم���ة ك���رة الق���دم اآلس���يوية وتحقي���ق 
المزي���د من اإلنجازات المش���رفة التي ش���هدتها 

فترة ترؤسه لالتحاد.

وأش���اد س���موه بما يتس���م به أبناء البحرين من 
س���مات ال���والء للوط���ن واإلخ���الص ل���ه، مؤكدا 
سموه أن كل إنجاز تحققه البحرين وكل مكانة 

متقدمة تتبوأها هو بفضل سواعد أبنائها.
وأك���د س���موه أن الحكوم���ة س���تواصل العم���ل 
واإلنج���از في كل القطاع���ات والحفاظ على ما 

تحقق من مكتس���بات، وأن هدفها األس���مى هو 
تحقيق تطلعات المواطن، وتوفير سبل الحياة 

الكريمة في أجواء من األمن واالستقرار.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من المسؤولين صباح أمس بقصر القضيبية

ــات ــدم ــخ ــال ــي الـــمـــبـــادرات الـــرامـــيـــة لـــارتـــقـــاء ب ــن ــب ــــــــوزراء: ت ــو رئـــيـــس ال ــم س

إسهامات المواطنين بمسيرة البناء محل اعتزاز
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العاهل يصدر أمرا ملكيا بتعيين أعضاء “الشورى”
ص���در ع���ن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة أمر ملكي رقم 

)59( لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس الشورى، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعين عضوا بمجلس الشورى كل من:

1. علي صالح عبدهللا الصالح.
2. الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل.
3. الدكتور أحمد سالم عبدعلي العريض.

4. أحمد مهدي عبدالنبي الحداد.
5. بسام إسماعيل إبراهيم البنمحمد.

6. جمال محمد عبدالرحمن فخرو.
7. جمعة محمد جمعة الكعبي.

8. جميلة علي سلمان أحمد.

9. الدكتورة جهاد عبدهللا محمد الفاضل.
10. جواد حبيب جواد الخياط.

11. جواد عبدهللا عباس حسين.
12. حمد مبارك حمد النعيمي.

13. خالد حسين مهدي المسقطي.

14. خميس حمد محمد الرميحي.
15. درويش أحمد عبدهللا المناعي.

16. دالل جاسم عبدهللا الزايد.
17.رضا إبراهيم عبدهللا منفردي.

18. رضا عبدهللا علي فرج.

19. سبيكة خليفة أحمد الفضالة.
20. سمير صادق محمد البحارنة.
21. صادق عيد حسين آل رحمة.

22. عادل عبدالرحمن جاسم المعاودة.
23. عبدالرحمن محمد سيف جمشير.

24. الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل.
ناص���ر  عب���دهللا  عبدالعزي���ز  الدكت���ور   .25

العجمان.
26.عبدهللا خلف راشد الدوسري.

منص���ور  عبدالحس���ن  عبدالوه���اب   .27
المنصور.

28.علي عبدهللا علي العرادي.
29. فؤاد أحمد جاسم الحاجي.

30. فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.

31. فيصل راشد علي النعيمي.
32.الدكتور محمد علي حسن علي.

33. الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
عب���دهللا  محم���د  منص���ور  الدكت���ور   .34

سرحان.
35. منى يوسف خليل المؤيد.
36. نانسي دينا إيلي خضوري.

37. نوار علي عبدالرحمن المحمود.
38. هالة رمزي فايز قريصة.

39. ياسر إبراهيم محمد حميدان.
40. يوسف أحمد حسن الغتم.

وج���اء في المادة الثانية م���ن األمر الملكي 
أنه ُيعمل بهذا األمر اعتبارا من 12 ديسمبر 

2018، وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

“المبرة الخليفية” تبدأ فعاليات األعياد الوطنية

“دراسات” يستعرض إنجازات الربع األخير من 2018

تعزيـــز الروح الوطنيـــة وتنميــــة حـــس الـوالء واالنتمــــاء لـــدى الطلبــــة

ــة ــي ــن ــوط ـــــازات ال ـــــج ــدف رفـــــد االن ــه ــت ــس ـــز ت ـــرك ـــم ـــع ال ـــاري ـــش م

ش���اركت مؤسس���ة المب���رة الخليفية باألج���واء االحتفالي���ة التي تعم أرج���اء المملك���ة عبر إقامة 
احتفالها الس���نوي بمناس���بة احتف���ال مملكة البحري���ن بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديس���مبر 
إحي���اء لذك���رى قي���ام الدول���ة البحريني���ة الحديثة في عهد المؤس���س أحم���د الفاتح دول���ة عربية 
مسلمة العام 1783 ميالدية، والذكرى 47 النضمامها في األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، 
والذكرى 19 لتسلم صاحب الجاللة الملك لمقاليد الحكم، وذلك من منطلق أهدافها الساعية إلى 

تعزيز الروح الوطنية وتنمية لحس والوالء واالنتماء لدى الطلبة.

فقد نظم مجلس طلبة “رايات” التابع للمؤسسة 
ه���ذه االحتفالي���ة الوطني���ة التي أقيم���ت يوم 8 
ديسمبر في ويندهام جراند- المنامة، وحضرها 
أعضاء مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية، 
وعل���ى رأس���هم رئيس مجل���س أمناء مؤسس���ة 
المبرة الخليفية س���مو الش���يخة زي���ن بنت خالد 
آل خليف���ة، إلى جانب الطلبة وجميع منتس���بي 
المؤسس���ة. وافتتحت س���مو الش���يخة زين بنت 
خال���د االحتفال بكلمتها التي أعربت خاللها عن 
مدى اعتزازها وفخرها بذكرى األعياد الوطنية، 
لم���ا ل���ه م���ن األث���ر الكبي���ر في رفع���ة واس���تقرار 
مملك���ة البحري���ن، وأك���دت الجهود الت���ي تبذلها 
مؤسسة المبرة الخليفية في سبيل إنشاء جيل 
واع���د م���ن الش���باب البحرين���ي الكف���وء والقادر 

على اإلسهام في بناء مستقبل البحرين.
كم���ا حض���ر الحفل فري���ق عمل كت���اب الملهمون 
“Those Who Inspire” العالم���ي، وه���م دلفي���ن 
باريت���س الش���ريك المؤس���س والناش���ر للكتاب، 
واميلي���ا ميري���ا المدي���ر والش���ريك ف���ي النش���ر. 
وألق���ت باريت���س كلم���ة لتعري���ف الطلب���ة عل���ى 
أثبت���ت  ش���خصيات  يتن���اول  ال���ذي  الكت���اب 
حضورها في الس���احة المحلية خالل احتفالية 
بالمنج���زات  طلبتن���ا  لتعري���ف  الوطن���ي  العي���د 
المميزة التي تم تحقيقه���ا بالفعل، وباإلمكانات 
الكثي���رة المتاحة أمامهم وإلهامه���م لتحقيق ما 

يصبون إليه على نحو يخدم المجتمع.
واس���تضافت المؤسس���ة ضمن احتفاليتها فواز 
البنمحم���د، المدي���ر الع���ام لملع���ب )وين���رز( لكرة 

الق���دم، كإحدى الش���خصيات البحرينية الملهمة 
 Those Who“ المذك���ورة في كت���اب الملهم���ون
Inspire”. وق���ام بإلق���اء كلم���ة تحفيزي���ة لطلب���ة 
الس���عي  عل���ى  لتش���جيعهم  المب���رة  مؤسس���ة 
المتواص���ل لتحقيق طموحاته���م والنجاح. وتم 
توزي���ع نس���خ من الكت���اب الذي يتن���اول قصص 

نجاح الملهمين والرواد في البحرين. 
وتخلل���ت االحتفالي���ة مجموع���ة متنوع���ة م���ن 
األنشطة والفعاليات منها المسابقات الترفيهية 
والثقافي���ة، والتي أكس���بتها طابعا وديا وحيويا 
الطلب���ة  الفعالي���ة  وكرم���ت  بالتش���ويق،  حاف���ال 
المتفوقي���ن، إضافة إلى الطلبة األكثر تميزا في 

مشاركاتهم مع المبرة الخليفية. 
من جهتها، أكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
المبرة الخليفية س���مو الش���يخة زي���ن بنت خالد 
آل خليف���ة، ع���ن بال���غ ش���كرها لجمي���ع الجه���ات 
حي���ث  االحتف���ال،  ف���ي  والمس���اهمة  الداعم���ة 
تقدمت بالشكر الجزيل لكل من كوفي ريبابلك، 
ش���ركة فيفا البحرين لالتص���االت، صالون مون 
س���تون، مطع���م فرانسيس���كو، فن���دق ونده���ام 
جران���د، فالفرز، اتوم���ك ايس كري���م، جرافتي، 
جالنج جامب���رز، 91 درجة، صالون اليت مقابل 
إس���هامهم الفع���ال إلنج���اح ه���ذا االحتف���ال م���ن 

خالل الدعم التمويني وتقديم الهدايا.

ناق���ش أمن���اء مركز “دراس���ات” ف���ي اجتماعه الثامن برئاس���ة الش���يخ عبدهللا بن 
أحم���د آل خليف���ة، الموضوعات والمش���اريع على جدول األعم���ال، وما تم إنجازه 

خالل الربع األخير من العام الجاري، وذلك على النحو التالي:

أوالً: رح���ب المجلس، بتدش���ين “دراس���ات” 
التقرير الوطني للتنمية البش���رية، بالتعاون 
اإلنمائ���ي،  المتح���دة  األم���م  برنام���ج  م���ع 
كمس���اهمة مهمة للمركز ف���ي خدمة التنمية 
المس���تدامة، وطبقا لمبادئ رؤي���ة البحرين 

االقتصادية 2030. 
وأش���ار الش���يخ عب���دهللا ب���ن أحم���د، إلى أن 
التقرير الذي يغط���ي الفترة 2015 - 2018، 
يه���دف إلى رفد ال���رؤى والبرامج الوطنية، 
بإص���دار نوعي علم���ي وموضوعي، يعكس 
الواقع بشفافية وحيادية، ويقدم مؤشرات 
رصين���ة بمعايي���ر أممية، وتوصي���ات بناءة، 
لتحقيق مزيد من تحسين مستوى معيشة 
الممارس���ات  أفض���ل  وتوفي���ر  المواطني���ن، 

لتعزيز الفعالية المؤسسية.
وأوض���ح  أن التقري���ر رك���ز عل���ى موض���وع 
ويمث���ل  المس���تدام”،  االقتص���ادي  “النم���و 
أجن���دة عم���ل تنموي���ة طموح���ة ف���ي ظ���ل 
بيان���ات ومؤش���رات موثوق���ة، معرب���ا ع���ن 
تش���رف المرك���ز باط���الع مجل���س ال���وزراء 
على التقرير الوطني للتنمية البشرية، وبما 
تضمن���ه م���ن رص���د واس���تعراض إلنجازات 
البحري���ن االقتصادي���ة، وم���ا احت���واه م���ن 

توصيات.
ثانًي���ا: أك���د مجل���س األمن���اء أن ما ش���هدته 

االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدي���ة م���ن إقب���ال 
ش���عبي واسع، ونس���بة مش���اركة عالية بكل 
المقاييس، وكذل���ك ما تميزت به من نزاهة 
وحرية وشفافية، يدل على حيوية ونجاح 
مس���يرة الحي���اة السياس���ية والديمقراطية 
ف���ي البحري���ن. مثنيا في ه���ذا الصدد، على 
المس���اهمة القيمة ل�”دراس���ات” ف���ي متابعة 

العملية االنتخابية.
ثالًث���ا: أش���اد المجل���س، بمبادرة “دراس���ات” 
باس���تضافة االجتماع الدوري األول لمراكز 
لمواجه���ة  العربي���ة،  والبح���وث  الدراس���ات 
مح���اوالت اس���تهداف أم���ن وس���يادة دولنا، 
“إع���الن  االجتم���اع  ع���ن  تمخ���ض  حي���ث 
“الفك���ر  عن���وان  حم���ل  وال���ذي  البحري���ن”، 
ويعتب���ر  والتنمي���ة”،  الس���الم  خدم���ة  ف���ي 
ن���واة تأسيس���ية التح���اد مراكز الدراس���ات 
والبح���وث العربية، كتجم���ع فكري وبحثي، 

مقره مدينة المنامة. 
رابًعا: قدم الشيخ عبدهللا بن أحمد، التهنئة 
لباحث���ات وموظف���ات المرك���ز ف���ي مختلف 
أثبت���ن جدارته���ن،  التخصص���ات، والالت���ي 
ويقدمن إس���هامات قيمة في مس���يرة عمل 

المركز بحرفية عالية. 
موج���ز  عل���ى  المجل���س  إطل���ع  خامًس���ا: 
لمش���اركات “دراسات” في المحافل الدولية 

األكاديمي���ة  المؤسس���ات  م���ع  والتع���اون 
المختلفة.

سادًسا: استعرض الشيخ عبدهللا بن أحمد، 
أبرز محاور المحاض���رة التي ألقاها بالكلية 
الملكية للقي���ادة واألركان والدفاع الوطني 
بعنوان “عالقات مملكة البحرين الخارجية” 
السياس���ة  تحدي���ات  أب���رز  أن  موضح���ا 
الخارجي���ة للبحري���ن، تتمث���ل ف���ي مواكب���ة 
الخطوات التحديثية واإلصالحية الكبيرة 
والنوعية التي تش���هدها المملكة. كما شارك 
رئيس مجلس األمناء، في الندوة الوطنية 
ح���ول “تعزيز ثقافة التس���امح في الخطاب 
اإلعالمي” مؤكدا أن النهج الملكي الس���امي 
تجدي���د  بمثاب���ة  كان  الش���امل،  لإلص���الح 
وترس���يخ عهد البحري���ن الدائم م���ع مبادئ 

الحرية والتسامح والتعايش.
س���ابًعا: ثم���ن مجل���س األمن���اء، تخصي���ص 
مرك���ز “دراس���ات” يوم���ا لجمي���ع الباحثي���ن 
طبي���ة  فحوص���ات  إلج���راء  والمنتس���بين، 
عام���ة، وحضور ن���دوة تثقيفية عن الوقاية 

م���ن م���رض الس���رطان بأنواع���ه المختلف���ة. 
نتائ���ج  المرك���ز  نش���ر  الص���دد،  ه���ذا  وف���ي 
اس���تطالع رأي حول أهمية الكش���ف المبكر 

لسرطان الثدي والبروستات.
ثامًن���ا: ن���وه مجل���س األمن���اء، بتوقيع مركز 
“دراس���ات” اتفاقي���ة تع���اون بحث���ي وعلمي 
م���ع هيئ���ة الرب���ط الكهربائي ل���دول مجلس 
التعاون الخليجي، لتعزيز التعاون المشترك 
ف���ي قضايا الطاقة المتجددة وأمن الطاقة، 
باإلضافة إلى اإلس���هام في رفع مس���تويات 

الجودة.
تاس���ًعا: أعل���ن رئي���س مجل���س األمن���اء، أن 
العمل ج���اٍر مع الجهات المعنية الس���تكمال 
يصب���ح  ك���ي  واألخي���رة،  الثالث���ة  المرحل���ة 
مرك���ز “دراس���ات” أول مبن���ى حكوم���ي في 
البحري���ن صدي���ق للبيئة في كاف���ة مرافقه. 
مش���يًرا كذلك إلى مشاركة المركز بالتعاون 
م���ع الجه���ات المعنية، ف���ي البرنام���ج الرابع 
المتخص���ص بعن���وان “الصناع���ة الخضراء: 

نحو تنمية مستدامة وشاملة”.

 

مجلس أمناء مركز دراسات يستعرض إنجازات ومشاريع الربع األخير

المنامة - مؤسسة المبرة الخليفية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

القضيبية – مجلس الشورى

ص���در ع���ن عاه���ل الب���الد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة أمرا ملكيا رقم )60( لس���نة 
2018م بتعيي���ن رئي���س مجل���س 

الشورى، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين علي الصالح رئيسا لمجلس 
الشورى

وج���اء ف���ي الم���ادة الثاني���ة من���ه، 
ُيعم���ل به���ذا األمر اعتب���اًرا من 12 
ف���ي  وُينش���ر  2018م،  ديس���مبر 

الجريدة الرسمية.

صدر ع���ن عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة أمر ملكي رقم )61( 
لس���نة 2018 بدع���وة مجلس���ي 
الشورى والنواب لالنعقاد جاء 

فيه :
- المادة األولى:

مجلس���ي  م���ن  كل  ُيدع���ى 

لالجتم���اع  والن���واب  الش���ورى 
الثان���ي  األربع���اء  ي���وم  عص���ر 
عشر من شهر ديسمبر 2018م 
الفتتاح دور االنعقاد األول من 

الفصل التشريعي الخامس.
- المادة الثانية:

ُينش���ر هذا األمر ف���ي الجريدة 
الرسمية.

الش����ورى  مجل����س  رئي����س  رف����ع 
علي الصالح أس����مى آيات الش����كر 
الس����امي  المق����ام  إل����ى  والعرف����ان 
الجالل����ة  الب����الد صاح����ب  لعاه����ل 
الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة؛ 
لمناس����بة تجدي����د الثق����ة الملكي����ة 
الس����امية بإع����ادة تعيين����ه رئيًس����ا 
لمجلس الش����ورى، مؤكًدا أن هذه 
الثق����ة الت����ي أواله����ا إي����اه جالل����ة 
المل����ك تش����كل دافًع����ا لمزي����د م����ن 
العم����ل والعطاء في س����بيل رفعة 
ونهض����ة الوط����ن الغال����ي، وحافًزا 
للمضي قدًما م����ع أعضاء مجلس 
الش����ورى بكل ما أوت����ي من قدرة 
رؤي����ة  لتنفي����ذ  وجه����د  وخب����رة 
جالل����ة المل����ك، وتلبي����ة تطلع����ات 
تعزي����ز  ف����ي  الس����ديدة  جاللت����ه 
النظام الديمقراطي والمؤسسات 
الدستورية ومواصلة المكتسبات 

التنموية.
وأش����ار إل����ى أن اهتم����ام ومتابع����ة 
ألعم����ال  الدائ����م  المل����ك  جالل����ة 
مجلس الش����ورى ط����وال الفصول 
والدع����م  الس����ابقة،  التش����ريعية 
به����ا  يحظ����ى  الت����ي  والمس����اندة 
المجلس من ل����دن جاللته؛ بهدف 
تحقي����ق م����ا في����ه خي����ر ومصلحة 
مملك����ة البحرين وش����عبها الكريم، 

م����ن  المزي����د  لب����ذل  حاف����ًزا  يع����د 
العمل ومضاعف����ة الجهود حفاظا 
الت����ي  للمكتس����بات  وتطوي����را  

تحققت للوطن وللمواطنين.
وج����دد رئي����س مجل����س الش����ورى 
ضم����ن برقية ش����كر بعث به����ا إلى 
وال����والء،  العه����د  المل����ك  جالل����ة 
مجل����س  وأعض����اء  أن����ه  مؤك����دا 
الشورى س����يظلون جنوًدا أوفياء 
لجاللته وللوطن الشامخ، ساعين 
إل����ى تحقي����ق المزي����د م����ن الخي����ر 
والرق����ي  واالزده����ار  والتط����ور 
للمملك����ة الغالي����ة وش����عبها الوفي، 
س����ائال المولى عز وجل أن يحفظ 
جالل����ة المل����ك، ويمتع����ه  بموف����ور 
يطي����ل  وأن  والس����عادة،  الصح����ة 
عمره، ويس����دد على طريق الخير 

خطاه.

أمر ملكي: التجديد للصالح رئيسا لـ “الشورى”

... وجاللته يأمر:  دور االنعقاد األول 12 ديسمبر 

الصالح يعرب  عن االعتزاز بالثقة الملكية

رئيس مجلس الشورى

مجل���س  لرئي���س  األول  النائ���ب  ق���ال 
النواب عل���ي العرادي إن الثقة الس���امية 
م���ن ل���دن عاهل الب���الد صاح���ب الجاللة 
خليف���ة،  آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د  المل���ك 
والت���ي ج���اءت بتعيينه ضمن التش���كيلة 
الجديدة لمجلس الش���ورى، تشّكُل أمانة 
ومس���ؤولية وطني���ة جدي���دة، وتتطل���ب 
كاف���ة  واإلمكاني���ات  الجه���ود  توظي���ف 
من أج���ل تحقيق م���ا تصبو ل���ه البحرين 

وشعبها.
وأضاف العرادي “إن السلطة التشريعية 
تكم���الن  والش���ورى  الن���واب  بغرفتيه���ا 

ف���ي  ت���دوران  البع���ض، حي���ث  بعضهم���ا 
الخل���وص  أج���ل  م���ن  تكاملي���ة،  دائ���رة 
إل���ى تش���ريعات وقواني���ن تدف���ع بالنماء 
الخي���ر  وتحقي���ق  للوط���ن،  واالزده���ار 

للجميع”.
وأكد أنه وفي ظل التطورات الدستورية 
المس���تمرة، والت���ي تأخذ م���دى مضطرًدا 
الطموح���ات  م���ع  تماش���ًيا  التوس���ع  ف���ي 
الديمقراطية - التي تش���ّكل اس���تمرارية 
اإلصالح���ي  المش���روع  ثم���ار  قط���ف 
لجاللة الملك- س���تمّكن أعضاء الس���لطة 
التش���ريعية م���ن القي���ام بدورهم، س���واء 

عب���ر تطوير أو س���ن التش���ريعات، أو من 
خ���الل توظي���ف أداة الرقاب���ة عل���ى أداء 
الحكوم���ة، مؤك���ًدا أن ذل���ك كل���ه ينطل���ق 
م���ن التطلعات ألن تكون البحرين أفضل 

وأقوى دائًما.
أم���ام  التش���ريعية  الس���لطة  أن  وذك���ر 
تحدي���ات عدي���دة، م���ن أبرزه���ا التحدي 
االقتص���ادي، الس���يما في ظل المس���اعي 
الحثيثة التي تتحرك باتجاهها البحرين 
نح���و تحقي���ق الت���وازن المال���ي، مؤك���ًدا 
أن س���فينة المملك���ة وتح���ت ظ���ل راعي 
النهض���ة الوطني���ة جاللة المل���ك المفدى، 

وبجه���د حكي���م م���ن قب���ل س���مو رئي���س 
الوزراء، وس���مو ولي العهد سترسو على 
ش���اطئ االس���تقرار، وه���و أم���ر اعت���ادت 

عليه البحرين في الظروف واألزمنة.
وش���ّدد الع���رادي عل���ى ضرورة اس���تمرار 
الس���مة التي تمتعت به���ا العالقة المميزة 
بي���ن الس���لطتين التش���ريعية والتنفيذية 
ف���ي الفت���رات الس���ابقة، وم���ا أنتجته من 
تفاهمات، وما أفرزته من قاعدة للتوافق 
ف���ي الكثي���ر م���ن الملف���ات الوطني���ة بم���ا 
أسهم في استمرار عجلة التشريع بشكل 

سلس وانسيابي.

جدي��دة وطني��ة  ومس��ؤولية  أمان��ة  الملكي��ة  الثق��ة  الع��رادي: 

مساع حثيثة لتحقيق التوازن المالي بالبحرين



حصل���ت الباحث���ة نوفه أحم���د عيد على درجة الماجس���تير في اإلع���الم والعالقات 
العام���ة م���ن كلي���ة اآلداب والعلوم ف���ي الجامعة األهلية عن دراس���تها الموس���ومة 
“االستراتيجية اإلعالمية لتمكين المرأة في االنتخابات النيابية والبلدية بالتطبيق 

على تلفزيون البحرين”، بإشراف أستاذ اإلعالم بالجامعة األهلية زهير ضيف.

وهدفت الدراس���ة إلى الكش���ف ع���ن أهداف 
الخطة االس���تراتيجية اإلعالمي���ة لتلفزيون 
مملك���ة البحري���ن ف���ي التمكي���ن االنتخاب���ي 
للم���رأة البحريني���ة، باإلضاف���ة إل���ى التع���رف 
االس���تراتيجية  الخط���ة  معالج���ات  عل���ى 
اإلعالمي���ة للعوام���ل المؤث���رة عل���ى ف���رص 
المرأة المش���اركة في االنتخاب���ات البرلمانية 
واألس���اليب  الوس���ائل  وافض���ل  والبلدي���ة، 
اإلعالمي���ة الداعم���ة والمعززة للثق���ة بالمرأة 
ودوره���ا الفّع���ال ف���ي الحي���اة الديمقراطية 
واالنتخابي���ة، والكش���ف ع���ن أه���م أس���اليب 
التمكي���ن السياس���ي للم���رأة البحريني���ة ف���ي 
الخطة االستراتيجية اإلعالمية، والمؤثرات 
الفني���ة والثقافية المس���تخدمة في البرامج 
التلفزيوني���ة البحريني���ة الت���ي س���اعدت في 
خ���وض  عل���ى  البحريني���ة  الم���رأة  تمكي���ن 
االنتخابات وزيادة ف���رص الفوز بها، أضافة 
إلى التع���رف على المعوقات اإلعالمية التي 
تقل���ل م���ن فرص الم���رأة في الحص���ول على 
نتائ���ج متقدم���ة ف���ي االنتخاب���ات البرلمانية 

والبلدية.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان 
م���ن أبرزها أن وس���ائل التواصل االجتماعي 
لعب���ت دورًا مؤثرًا في التعريف باالنتخابات 
البرلماني���ة والبلدي���ة بنس���بة )72.2 %(، ث���م 
وج���اءت   ،)%  51.9( بنس���بة  التلفزي���ون 
الصحاف���ة ف���ي المرتب���ة الثالث���ة بنس���بة )33 
%(، وأن المجلس األعلى للمرأة حصل على 
أعلى نسبة وهي )80.5 %( من بين الجهات 
والمؤسس���ات الوطنية الت���ي لعبت دورًا في 

تمكين وتشجيع المرأة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر ما يعبر عن 
واقعي���ة مضم���ون البرامج المقدم���ة هي أن 
البرام���ج التلفزيونية تب���ث تفاصيل واقعية 
ح���ول االنتخاب���ات بدرج���ة كبي���رة، وتنق���ل 
العملي���ة االنتخابي���ة كم���ا وإن أكث���ر الط���رق 
للتأثي���ر  المناس���بة ف���ي ع���رض المعلوم���ات 
عل���ى اتجاه���ات الناخبي���ن لتمكي���ن الم���رأة 
ف���ي االنتخاب���ات البرلماني���ة والبلدي���ة ه���ي 
اس���تخدام األدل���ة والبراهين بأهمية نس���بية 
ع���رض  كبي���رة، تاله���ا  )86.3 %( وبدرج���ة 
وجهات النظر المختلفة في وس���ائل اإلعالم 

بأهمي���ة نس���بية )81.7 %( وبدرج���ة كبي���رة، 
واس���تخدام البث الحي ألنش���طة وفعاليات 
الم���رأة بأهمي���ة نس���بية )80.7 %( وبدرج���ة 
كبي���رة، والنق���ل ع���ن مص���ادر موث���وق فيه���ا 

بأهمية نسبية )80.4 %( وبدرجة كبيرة.
كم���ا أش���ارت نتائ���ج الدراس���ة ال���ى أن أكث���ر 
التلفزيوني���ة  البرام���ج  أداء  تطوي���ر  ط���رق 
ف���ي االنتخاب���ات البرلماني���ة والبلدي���ة ه���ي 
الفوري���ة والنقل الحي لألنش���طة والفعاليات 
بأهمي���ة  حدوثه���ا  م���كان  ف���ي  االنتخابي���ة 
)79.0 %( وبدرج���ة كبي���رة، تاله���ا  نس���بية 
ع���رض الحقائق والوقائع كم���ا هي للجمهور 

بأهمي���ة نس���بية )%78.7( وبدرج���ة كبي���رة، 
ث���م االهتم���ام بمس���توى اإلع���داد واإلخ���راج 
نس���بية  بأهمي���ة  االنتخابي���ة  للفعالي���ات 

)%77.4( وبدرجة كبيرة.
وج���اءت الدراس���ة بالعدي���د م���ن التوصيات 
أف���راد  بي���ن  الوع���ي  نش���ر  أهمي���ة  ابرزه���ا 
المجتمع بش���كل عام والنس���اء بشكل خاص 
من خالل مختلف وس���ائل اإلع���الم - وعلى 
وجه الخصوص التلفاز- حول حقوق المرأة 
السياس���ية وتعزي���ز مش���اركتها الفاعل���ة في 
الممارسات الديمقراطية، والنظر إلى قضية 
المرأة كج���زء ال يتجزأ م���ن قضايا المجتمع 

وف���ق رؤي���ا إعالمي���ة اس���تراتيجية ش���املة، 
وتقوي���م مضامي���ن البرام���ج والمسلس���الت 
التلفزيوني���ة، م���ن خ���الل العم���ل عل���ى إبراز 
ال���دور الفع���ّال للم���رأة ف���ي كاف���ة المج���االت 
السياسية واالقتصادية والثقافية، وتعظيم 
جوان���ب القوة الت���ي تتمتع بها المؤسس���ات 
قدرته���ا  وتعزي���ز  التلفزيوني���ة  اإلعالمي���ة 
عل���ى اس���تثمار الف���رص المتاحة ف���ي البيئة 
المحيطة لتعزيز خطط البرامج التلفزيونية 
الهادف���ة لبن���اء ص���ورة ذهني���ة ايجابي���ة عن 

المرأة البحرينية.

نّظم���ت جمعية س���يدات األعمال البحريني���ة، احتفالية خاصة ومميزة بمناس���بة “يوم المرأة البحرينية” ي���وم الخميس الماضي 
 بفندق الخليج. وبهذه المناس���بة، رفعت الرئيس الفخري للجمعية س���مو الش���يخة ثاجبة بنت س���لمان آل خليفة أس���مي  التهاني 
والتبريكات إلى القيادة الرش���يدة وإلى رئيس���ة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة بمناسبة االحتفال بيوم المرأة البحرينية، الذي يحمل هذا العام شعار “المرأة في  المجال التشريعي والعمل البلدي” .  

وشهد الحفل الذي تمّيز بالرقي وحسن 
التنظي���م بإش���راف اللجن���ة االجتماعية 
بجمعية سيدات األعمال برئاسة فيكي 
 مع���وض، حضوًرا كبي���ًرا جمع نخبة من 
الشيخات الكريمات وسيدات المجتمع 
واألعم���ال البحرينيات ووفد من غرفة 
األعم���ال  س���يدات  ومنت���دى   الش���رقية 

السعوديات، باإلضافة إلى المكرمات.
فق���د تم تكري���م كل  من عض���و مجلس 
الش���ورى فاطم���ة الكوهج���ي، والنائ���ب 
فوزي���ة زين���ل، ونائ���ب رئي���س مجل���س 
أمانة العاصمة عزيزة كمال، وعضوات 
مجل���س أمان���ة العاصم���ة الحالي خلود 
وعض���و  المطل���ق،  ولول���وة  القط���ان، 
المجلس السابق ديما  الحداد، باإلضافة 

إلى مجلس إدارة الجمعية السابق .  
بن���ت  ثاجب���ة  الش���يخة  وأك���دت س���مو 
س���لمان أن الم���رأة البحريني���ة تعي���ش 
فت���رة م���ن أفض���ل فتراته���ا  عل���ى مدار 
التاري���خ البحريني بما تجده من رعاية 
واهتم���ام م���ن القي���ادة الرش���يدة، وفي 
نف���س الوقت ه���ي اس���تحقت أن تصل 
إل���ى  مكانة بارزة بعد أن أثبتت نفس���ها 
بكف���اءة وج���دارة ف���ي كاف���ة مج���االت 
العم���ل، مما أكس���بها ثق���ة الناخبين في 
 10 ف���وز  ع���ن  وأثم���رت  االنتخاب���ات، 

نائبات في المجلسين النيابي والبلدي.
ولفت���ت س���موها إلى أن ش���هر  ديس���مبر 
الجاري يحمل 3 أعياد لمملكة البحرين 
الديمقراط���ي،  الع���رس  نج���اح  فبع���د 
البحريني���ة،  الم���رأة  بي���وم  واالحتف���ال 
 يأت���ي االحتف���ال بالعي���د الوطني وعيد 
المل���ك،  الجالل���ة  صاح���ب  الجل���وس 
متمني���ة س���موها للبحري���ن دوام األمن 
 واالس���تقرار، وللمرأة البحرينية التقدم 
الدائم لتظل على الدوام صورة مشرفة 

لمملكة البحرين أمام العالم .  
ومن جانبه���ا، وّجهت رئيس���ة الجمعية 
أحالم جناحي الش���كر واالمتنان لسمو 
الش���يخة ثاجب���ة بنت س���لمان لرعايتها 
حف���ل الجمعية وكافة فعالياتها بش���كل 
س���نوي، مم���ا يعك���س اهتمامه���ا الكبير 
بالمرأة البحرينية بشكل عام  وسيدات 

األعمال بشكل خاص .  
وف���ي كلمتها باالحتفالية قالت جناحي 
األعم���ال  س���يدات  جمعي���ة  “باس���م 

التهان���ي  أه���دي  أجم���ل  البحريني���ة 
الم���رأة  ي���وم  بمناس���بة  والتبري���كات 
المجي���د  الوطن���ي  والعي���د  البحريني���ة 
وأتق���ّدم بجزي���ل الش���كر واالمتنان إلى 
 صاح���ب الجاللة المل���ك، وإلى صاحب 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء، وإلى 
صاح���ب الس���مو الملك���ي ول���ي العه���د، 
وصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
لح���رص القيادة الرش���يدة عل���ى  تمكين 
ا  المرأة بوج���ه عام وتمكينه���ا اقتصاديًّ

على وجه الخصوص .  
وقال���ت جناح���ي إن الجمعي���ة التي مر 
على نشأتها 18 عاًما استطاعت تحقيق 
العدي���د من  اإلنج���ازات التي تصب في 
تنمي���ة وتعزي���ز دور الم���رأة البحريني���ة 
األنش���طة  كاف���ة  ف���ي  ومس���اهمتها 
التجاري���ة واالقتصادية  واالس���تثمارية 
ف���ي ظل المش���روع اإلصالح���ي لجاللة 
المل���ك، ووفق توجه���ات رؤية البحرين 
االقتصادية 2030، موضحة أن حقوق 

الم���رأة ف���ي البحرين تع���د بمثابة  حجر 
السياس���ية  ف���ي اإلصالح���ات  الزاوي���ة 
الت���ي أعط���ت للم���رأة ح���ق التصوي���ت 

والترشح .  
وتطّرقت رئيس���ة الجمعي���ة إلى العديد 
الت���ي  م���ن قص���ص النج���اح المش���رفة 
اس���تطاعت عضوات الجمعية تحقيقها 
 س���واء عل���ى مس���توى عضويته���ن في 
غرفة التجارة أو من خالل مش���اريعهن 

االقتصادية الخاصة .

المنامة - جمعية سيدات األعمال

سمو الشيخة ثاجبة: البحرينية اكتسبت ثقة القيادة والشعب
الم��رأة” “ي��وم  بمناس��بة  الس��نوي  احتفاله��ا  تنظ��م  األعم��ال  س��يدات  جمعي��ة 

80 % من الجمهور يؤكد أن “األعلى للمرأة” الداعم األول للبحرينية

06local@albiladpress.com

االثنين
10 ديسمبر 2018 

3 ربيع الثاني 1440

باحثة تنال 
الماجستير 
عن الخطة 

اإلستراتيجية 
للتلفزيون في 

التمكين االنتخابي



أدى أعض���اء مجل���س بل���دي المح���رق القَس���م 
الدس���تورية أم���ام وزي���ر األش���غال والبلديات 
والتخطي���ط العمراني عص���ام خلف وبحضور 

وكيل شؤون البلديات نبيل أبو الفتح.
وج���رت انتخاب���ات رئاس���ة المجل���س البل���دي، 
برئاس���ة  المرباط���ي  غ���ازي  العض���و  بتزكي���ة 
وتم���ت  منف���ردا،  ترش���ح  أن  بع���د  المجل���س، 
تزكيته من جانب األعضاء، وتكرر السيناريو 
نفس���ه ف���ي انتخ���اب منص���ب نائ���ب الرئيس، 

الذي لم يترش���ح له سوى العضو حسن الدوي 
وتم���ت تزكيت���ه أيض���ا. وم���ن المق���رر أن يت���م 
انتخاب رؤس���اء وأعضاء اللجان في الجلسة 
يناي���ر  ف���ي  للمجلس���ين  األول���ى  االعتيادي���ة 

المقبل كما أعلن رئيس المجلس.
وق���ال الرئيس الجدي���د للمجل���س البلدي في 
كلمة “إن تزكيته للمنصب بش���ارة خير وبداية 
إيجابي���ة ألهال���ي المحرق الذي���ن اتحدوا بيد 

واحدة وقلب واحد”،

ورح���ب الوزي���ر خل���ف ف���ي كلمت���ة باألعضاء 
النج���اح  له���م  وتمن���ى  للمترش���حين،  وب���ارك 
والتوفي���ق، مؤك���دا ان الوزارة مس���تعدة تمام 
االس���تعداد لخدمة أم الم���دن والبحرين كافة، 
وق���ال “س���نعمل مع بع���ض لتطوي���ر الخدمات 

والستكمال مسيرة الخيرة لكل المواطنين.
مجل���س  ألعض���اء  بالش���كر  خل���ف  وتق���دم 
البل���دي الس���ابق عل���ى ما قدموه م���ن خدمات 
للمواطني���ن ولمتابعته���م المثم���رة م���ع الجهاز 
التنفيذي وس���عيهم لتقديم أفض���ل الخدمات 
لألهالي. يذكر أنه قد تقدم للترش���ح بلديا في 

محافظة المحرق 37 مترش���حا تنافسوا على 
8 دوائ���ر، ويبلغ حجم الكتل���ة االنتخابية فيها 
79213 ناخبا. يش���ار إل���ى أن الرئيس الجديد 
المرباط���ي عضو مجلس المح���رق البلدي منذ 
2010، ونائ���ب رئي���س نقاب���ة طي���ران الخليج 
2007 لغاية 2010، وأس���س بعض الجمعيات 
األهلي���ة والبيئي���ة ق���ام بالعديد م���ن الندوات 
البيئي���ة والبلدي���ة، وش���ارك ف���ي العدي���د م���ن 
المؤتم���رات الدولي���ة، إضاف���ه إل���ى المش���اركة 
عل���ى  وحاص���ل  خارجي���ة  عم���ل  ورش  ف���ي 

تهنئة حارة من الوزير للرئيس المرباطيبكالوريوس قانون.

“ولـد الحـالـة” رئيـسـا لمجـلـس بـلـدي المـحـرق
“ال��ط��ي��ران” نقيب  ون��ائ��ب  ق��ان��ون  خ��ري��ج  ال��م��رب��اط��ي 

يوسف زينل

عادل العسومي

أعل���ن عض���و المجلس البل���دي في المحافظة الش���مالية ش���بر الوداعي المختص 
في القانون البيئي والباحث والناش���ط في الش���أن البيئي عن نيته في الترش���ح 

لمنصب رئيس المجلس.

وق���ال الوداع���ي إن ق���راره ف���ي اإلق���دام 
عل���ى الترش���ح لمنص���ب رئي���س المجلس 
البل���دي يأت���ي اس���تجابة لرغبة ع���دد من 
والمختص���ة  المس���وؤلة  الش���خصيات 
ف���ي الش���أن البل���دي والبيئ���ي وع���دد من 
والبيئي���ة،  االجتماعي���ة  الش���خصيات 
والح���رص على اس���تثمار قدراته العلمية 
المش���ترك  القان���ون  ف���ي  والتخصصي���ة 
والتش���ريع  والم���اء  واألراض���ي  للم���زارع 
الممت���دة  التراكمي���ة  والخب���رات  البيئ���ي 
ألكث���ر م���ن خمس���ة وعش���رين عام���ا ف���ي 
ويترش���ح  البيئ���ي.  والتخطي���ط  اإلدارة 
حاليا لمركز الرئاسة كل من البلدي محمد 
الظاع���ن )العض���و الفائز م���ن قائمة تجمع 
الوحدة البلدية(، والبلدي حسين العالي.

الوداعي ثالث المترشحين لرئاسة “الشمالية”

يناق���ش رئي���س جلس���ة الس���ن النائب 
“خارط���ة  موض���وع  زين���ل  يوس���ف 
البرلم���ان  رئاس���ة  تش���كيل  تحالف���ات 
وبقي���ة المناص���ب” بمجلس���ه. ووج���ه 
زين���ل دعوة لحض���ور اللقاء بالس���اعة 
اإلثني���ن  الي���وم  مس���اء  م���ن   8:15
بمجلس���ه بمدينة حمد. والمترشحون 
لرئاسة مجلس النواب حاليا 4، وهم: 
يوس���ف زين���ل، وعيس���ى الكوهج���ي، 

وعادل العسومي، وفوزية زينل.

كش���ف نائب رئي���س البرلم���ان العربي 
النائ���ب ع���ادل العس���ومي ع���ن رغبته 
مجل���س  لرئاس���ة  رس���ميا  بالترش���ح 
الن���واب بع���د الثقة الت���ي حصل عليها 
والخب���رات المتراكمة التي جمعها من 
خ���الل عضوية بمجلس النواب خالل 
الفص���ول التش���ريعية الثالثة الماضية 
ورئاس���ة لعدد من اللجان في مجلس 
الخارجي���ة  والمش���اركات  الن���واب 

العديدة.

تحالفات رئاسة البرلمان بمجلس زينل

العسومي يترشح لرئاسة البرلمان
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راشد الغائب

السيدعلي المحافظة

شبر الوداعي

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

التميمي األقرب لمطرقة بلدي الجنوبية
ن���س���اء “ال���ع���اص���م���ة” ي��س��ت��ح��وذن ع��ل��ى ث��ل��ث��ي رئ���اس���ات ال��ل��ج��ان

بدأت معالم خارطة المجالس البلدية الثالثة ومجلس أمانة العاصمة تتكشف شيئا فشيئا، بعد 
هدوء عاصفة االنتخابات وانطالق مرحلة التحالفات وتقاسم كعكة الرئاسات.

وفي الوقت الذي حس���مت فيه رئاس���ة مجلس 
أمان���ة العاصم���ة المعي���ن لصالح العضو الس���ابق 
صال���ح ط���رادة، ومجلس بلدي المح���رق لصالح 
البلدي الس���ابق غازي المرباطي بالتزكية، تتجه 
المؤش���رات ناحي���ة حس���م البل���دي الس���ابق بدر 
التميمي رئاس���ة بلدي الجنوبية، في حين يبدو 

أن الطري���ق ل���ن يك���ون معبدا نحو حس���م مقعد 
رئاس���ة مجلس بلدي الش���مالية بع���د إعالن عدد 

من أعضائه نيتهم الترشح لرئاسته.
وس���جلت المرأة حض���ورا ممي���زا بمجلس أمانة 
العاصمة بعد اس���تحواذها على ثلثي الرئاسات، 
حيث تمخض���ت اجتماعات اللجان عن فوز كل 

من هدى س���لطان برئاسة اللجنة الفنية، ولولوة 
المطلق برئاس���ة لجنة العالق���ات العامة، وخلود 
القطان برئاسة اللجنة المالية والقانونية، فضال 
ع���ن منصب نائب الرئيس ال���ذي هو من نصيب 

العضو السابق عزيزة كمال.
ومن المتوقع أن يختتم المجلس اليوم تحديد 
رئاس���ة لجنة الخدمات والمرافق العامة، والتي 
مب���ارك  األعض���اء  أح���د  نصي���ب  م���ن  س���تكون 
النعيم���ي ومحم���د آل عب���اس ومحم���د الهن���دي، 

وذلك بعد أن فضل البلديون السابقون التنحي 
لصالح األعضاء الجدد لخوض التجربة.

وم���ن المق���رر أن تتض���ح معال���م رئاس���ة مجلس 
بلدي الجنوبية يوم الثالثاء في جلس���ة القس���م 
المنافس���ة  الرئي���س ونائب���ه، وحس���م  واختي���ار 
المحتدم���ة بين أعضاء مجلس بلدي الش���مالية 
يوم األربع���اء المقبل، بعد إع���الن ثالثة أعضاء 
رس���ميا نيته���م الترش���ح للمنصب، وه���م البلدي 
محمد الظاعن، وشبر الوداعي، وحسين العالي.

ربع “الشورى”... نساء وجدد بينهم نائب

ش���هدت التشكيلة الجديدة لمجلس الش���ورى تغيير قرابة ربع عدد األعضاء بمغادرة 9 شوريين. 
وكما كان متوقعا فقد حافظ الرئيس علي الصالح على موقعه لوالية جديدة.

والش���وريون الج���دد: ابتس���ام محم���د الدالل، 
ورض���ا إبراهي���م منف���ردي، وس���بيكة خليف���ة 
الفضال���ة، وعب���دهللا خل���ف الدوس���ري، وعلي 
عب���دهللا الع���رادي، وفيص���ل النعيم���ي، ومنى 
المؤي���د، وياس���ر إبراهي���م حميدان ويوس���ف 

أحمد الغتم.
والش���وريون التس���عة المغ���ادرون ه���م: خالد 
المس���لم، وزه���وة الك���واري، وسوس���ن تقوي، 
وس���عيد  المه���زع،  وجاس���م  به���زاد،  وأحم���د 
ضي���اء  وس���يد  المؤي���د،  وس���امية  اليمان���ي، 

الموسوي، وعلي عيسى.
ولوح���ظ تجدي���د الثق���ة بقي���ادات وأعض���اء 
جمعيات سياس���ية س���ابقة مث���ل عبدالرحمن 
جمشير وعادل المعاودة ودرويش المناعي.

الم���رأة بالمجل���س مقع���دا  وارتفع���ت حص���ة 
واح���دا من 8 ش���وريات بمجلس 2014 إلى 9 

علي العراديشوريات بمجلس 2018.

قال وزير األش���غال والبلدي���ات والتخطيط 
العمران���ي عص���ام خل���ف أن ال���وزارة تتطلع 
إل���ى حزمة م���ن الخدم���ات والمش���اريع في 
الفترة المقبلة في محافظة المحرق بعضها 
قيد التنفيذ وبعضها في التصميم ومراحل 

طرح المناقصات.
المط���ار  ش���ارع  افتت���اح  أن  خل���ف  وأعل���ن 
الجدي���د - قي���د التنفي���ذ حالي���ا م���ع افتتاح 
مط���ار البحري���ن الدول���ي الجدي���د، ويش���مل 
المش���روع تحوي���ل دوار المط���ار إلى تقاطع 

بإشارة ضوئية وبطاقة استيعابية أكبر.
وأك���د الوزي���ر خلف أن ميزانيات المش���اريع 
ميزاني���ات  ت���م خصي���ص  وأن���ه  متواف���رة، 
بعض ه���ذه المش���اريع م���ن ميزاني���ة الدعم 
الخليج���ي، وبعضها من س���تكون من ضمن 

الميزانية المقبلة.
ولف���ت إل���ى العم���ل ف���ي مش���روع حديق���ة 
مرحلتي���ن  ال���ى  ���م  ُقسِّ الكب���رى  المح���رق 
المرحلة األولى قيد التنفيذ حاليا، في حين 

تم طرح مناقصة المرحلة الثانية.

خ����ل����ف: م���ي���زان���ي���ات م����ش����روع����ات ال����م����ح����رق م���ت���واف���رة

الوزير متوسطا أعضاء بلدي المحرق

أعلن مجلس المحرق البلدي مباشرة أعضائه الجدد بتلقي اتصاالت  «تحويل دوار المطار لتقاطع بإشارة ضوئية
المواطنين عبر أرقام هواتفهم الشخصية، وذلك إلى حين االنتهاء 

من تجهيزات المكاتب خالل 3 أسابيع من تاريخه، ومن ثم يستقبل 
األعضاء المواطنين في مكاتبهم الواقعة بمقر مجلس المحرق 

البلدي في البسيتين. وفيما يلي أرقام التواصل:

رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة غازي المرباطي 39233545 «

نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة الثانية حسن الدوي 39202132 «

ممثل الدائرة األولى وحيد المناعي 39613323 «

ممثل الدائرة الثالثة باسم مجدمي 39686464 «

ممثل الدائرة الخامسة صالح بوهزاع 32222651 «

ممثل الدائرة السادسة فاضل العود 33336796 «

ممثل الدائرة السابعة أحمد المقهوي 33226601 «

ممثل الدائرة الثامنة عبدالعزيز الكعبي 39333539 «

أرقام “موبايالت” بلديي أم المدن

المنامة - أمانة العاصمة

الم���رأة  بي���وم  العاصم���ة  أمان���ة  احتفل���ت 
البحرينية تحت ش���عار “الم���رأة في المجال 
التش���ريعي والعم���ل البل���دي” خ���الل حف���ل 
صاحب���ه غ���داء نظمت���ه األمان���ة ف���ي فندق 
الريجنس���ي؛ تكريم���ا له���ا ألدائه���ا وجهودها 
العض���وات  األمان���ة  دع���ت  كم���ا  المتمي���زة، 
البلديات لمجلس أمانة العاصمة في دورته 
2018 - 2022، وال���دورة الس���ابقة 2014 - 
2018، ونخب���ة م���ن موظفاته���ا المتقاعدات 
ف���ي  المبذول���ة  لتكريمه���م عل���ى جهوده���م 

العم���ل البلدي طيلة فت���رة عملهم في أمانة 
العاصم���ة. وخ���الل االحتف���ال ال���ذي حضره 
مدير ع���ام أمانة العاصمة ش���وقيه إبراهيم 
حمي���دان وعضوات مجلس أمانة العاصمة، 

وعدد 80 موظفة من أمانة العاصمة.
وأوضح���ت حمي���دان أن المرأة تش���كل في 
أمان���ة العاصمة 63 موظفة، يش���كلن 17 % 
م���ن نس���بة إجمالي الموظفين، س���اهمن في 
إعم���ار ورقي محافظ���ة العاصم���ة، وتطوير 

العمل البلدي.

63 موظفة بأمانة العاصمة

المنامة - بنا

أش���اد وزير ش���ؤون مجلس���ي الش���ورى والنواب غانم البوعيني���ن بجهود رئيس 
البرلم���ان العربي عضو مجلس الش���ورى بالمملكة العربية الس���عودية الش���قيقة 
مش���عل الس���لمي التي بذله���ا في تفعيل العم���ل البرلماني العربي المش���ترك على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

ج���اء ذلك ف���ي برقي���ة تهنئة بع���ث بها 
بمناس���بة  الس���لمي  إل���ى  البوعيني���ن 
تزكيت���ه رئيًس���ا لوالي���ة ثاني���ة، والت���ي 
جاءت نتيجة للدور الذي يقوم به في 
إدارة أعم���ال البرلمان وإبراز دوره في 

مكافحة اإلرهاب في الدول العربية.
كم���ا بع���ث البوعيني���ن برقيت���ي تهنئ���ة 
إل���ى كل م���ن النائ���ب عادل العس���ومي 
باختياره نائًبا لرئيس البرلمان العربي، 
مجل���س  عض���و  الزاي���د  دالل  وإل���ى 
الش���ورى بتزكيته���ا نائًب���ا لرئيس للجنة 
والقانوني���ة  التش���ريعية  الش���ؤون 

وحقوق اإلنسان بالبرلمان العربي.

البوعينين يهنئ السلمي والعسومي والزايد

غانم البوعينين



ش���رعت المحكم���ة الكب���رى الجنائية األولى النظر في واقعة اتجار بالبش���ر، تضم 3 أش���خاص من جنس���يات آس���يوية، وه���م امرأتان ورجل، 
متهمون بسرقة ممتلكات خادمة آسيوية هاربة من كفيلها وإجبارها على العمل في مجال الدعارة لصالحهم والتكسب بسببها.

وأم���رت المحكمة بندب مح���ام للمتهم األول، 
م���ع إع���ان المتهم���ة الثاني���ة بأم���ر اإلحال���ة، 
وباس���تمرار حب���س المتهمي���ن األول والثالثة 
لحي���ن الجلس���ة القادمة المق���ررة في يوم 25 
ديسمبر الجاري. وتتمثل التفاصيل فيما ورد 
من ب���اغ من المجني عليه���ا “36 عاًما”، التي 
أف���ادت بأنه كان���ت تعمل خادمة ل���دى إحدى 
العوائ���ل البحريني���ة، لكن وبع���د مكوثها لمدة 
قارب���ت الش���هرين بمن���زل كفيلها هرب���ت منه، 
وعملت لحسابها الخاص لدى عائلة آسيوية، 
وم���ن ثم توجهت إلى منطق���ة الرفاع للبحث 
ع���ن عم���ل. وف���ي الرف���اع التق���ت بالمتهم���ة 
الثاني���ة، الت���ي عرض���ت عليه���ا الس���كن معه���ا 

برفق���ة صديقه���ا -المته���م األول-، وهن���اك تم 
حجز حريتها وتم سرقة هاتفها ومصوغاتها، 
وقام���ا بإجباره���ا عل���ى ممارس���ة الدع���ارة مع 

زبائن من جنسيات مختلفة.
وأوضح���ت تفاصيل هروبها من منزل كفيلها 
الذي حضرت للعمل لديه قبل عامين ونصف 
عبر أحد مكاتب جلب األيدي العاملة، إال أنها 
انتقل���ت للعمل ل���دى عائلة بحريني���ة، لمدة لم 
تتجاوز الش���هرين، ونظًرا ألن العائلة تجبرها 
عل���ى العم���ل ف���ي منزلي���ن منفصلي���ن هرب���ت 
عنه���م، وتمكن���ت من إيجاد فرص���ة عمل لدى 
عائل���ة آس���يوية اس���تمرت معها لمدة 5 أش���هر 

لحين مغادرة هذه العائلة للمملكة.

وأضاف���ت أنه���ا توجهت إل���ى منطق���ة الرفاع 
التق���ت  وفيه���ا  هن���اك،  عم���ل  ع���ن  للبح���ث 
بش���خص آس���يوي أرش���دها لمن���زل المتهم���ة 
الثانية وصديقه���ا المتهم األول، ومكثت في 
مسكنهم على أمل أن يؤمنا لها عماً تتكسب 
من���ه، إال أنه���ا تفاج���أت بهم���ا يجبرانه���ا عل���ى 

ممارسة الجنس مع الزبائن مقابل المال.
الثاني���ة  المتهم���ة  قام���ت  رفض���ت  وعندم���ا 
واس���تولت  بالض���رب  عليه���ا  باالعت���داء 
وصديقها على هاتفه���ا ومصوغاتها الذهبية، 
وحجزاه���ا في غرف���ة مغلقة، وقام���ا بإدخال 
الزبائ���ن عليها دون رضاها لممارس���ة الجنس 

فرضخت خوًفا من المتهمين.

وبين���ت أنهما كان���ا ينقانها فيما بين الش���قق 
لممارس���ة الجن���س م���ع الزبائن، واس���تمر هذا 
الوض���ع لم���دة س���نتين حي���ث كان���ت تحرص 
المتهم���ة الثاني���ة عل���ى الحض���ور معه���ا ف���ي 
األماك���ن الخارجي���ة وف���ي ش���قة قريب���ة م���ن 
وكان���ا  الغ���رض،  له���ذا  اس���تأجراها  مس���كنها 
يتحص���ان عل���ى مبال���غ م���ن راغب���ي المتع���ة 
تت���راوح م���ا بي���ن 7 إل���ى 30 دين���اًرا حس���ب 

جنسية الزبون.
وتابع���ت، أنه���ا بتاري���خ 7 يولي���و 2018، ت���م 
إحض���ار فتاة أخ���رى “المتهم���ة الثالث���ة” لتبدأ 
في ممارس���ة الدع���ارة مع الزبائن في الش���قة 
القريبة من سكن المتهمين، وذات يوم طلبت 
منه���ا الثانية التوجه للش���قة األخ���رى القريبة 
لوج���ود زبون هناك ينتظره���ا، وقالت لها إنها 
ستحضر لها بعد 15 دقيقة، فتمكنت المجني 
عليها من الهرب وأوقفت س���يارة وطلبت من 

سائقها توصيلها ألقرب مركز شرطة.

محاكمة متهمين بإجبار آسيوية على الدعارة

08local@albiladpress.com
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توفير حدائق تعليمية في جميع المدارس
ال��ن��ع��ي��م��ي ي��ف��ت��ت��ح ال���م���ع���رض ال����زراع����ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال��ث��ال��ث

افتت���ح وزي���ر التربية والتعليم ماجد النعيمي فعالي���ات المعرض الزراعي التعليمي 
الثالث، الذي ينظمه معهد البحرين للتدريب بمقره، تحت شعار “استدامة الزراعة.. 
استدامة الحياة”، خالل الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري، من الساعة 9 صباًحا حتى 

2 ظهًرا.

وق���ام النعيمي بجولة ف���ي أركان المعرض 
الم���دارس  م���ن  ع���دد  به���ا  يش���ارك  الت���ي 
والجه���ات  العال���ي  التعلي���م  ومؤسس���ات 
األخرى والمزارعين، الذين يقدمون نماذج 
ومش���روعاتهم  الزراعي���ة  منتجاته���م  م���ن 
ومبادراته���م التطويري���ة في ه���ذا المجال، 
مش���يًدا بما شهده خال المعرض، وخاصًة 
المشروعات الزراعية المدرسية التي تنفذ 
بواسطة استخدام الذكاء االصطناعي، من 
خ���ال أجهزة الروبوت الت���ي تتولى القيام 

بعدد من الواجبات المتعلقة بالزراعة.
وأثن���ى الوزير عل���ى جهود معه���د البحرين 
المع���رض  ه���ذا  تنظي���م  ف���ي  للتدري���ب 

الس���نوي المتمي���ز، ال���ذي يع���ّزز م���ا يقدم���ه 
م���ن برام���ج تدريبية، ويفت���ح المجال أمام 
المؤسس���ات التعليمية األخرى لاس���تفادة 
من الخب���رات والتجارب الناجح���ة، مؤكًدا 
اهتم���ام الوزارة بتش���جيع الزراع���ة وزيادة 
المس���احات الخض���راء بالم���دارس، ضم���ن 
جهودها لتحس���ين البيئة المدرسية، وذلك 
من خال توفير حدائق تعليمية في جميع 
الم���دارس، واعتم���اد مواد دراس���ية خاصة 
بالزراعة، وتنفيذ العديد من المش���روعات، 
ومن أهمها مش���روع “بذرة عط���اء” لتزويد 
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بمهارات 
���ا ف���ي الحدائ���ق  الزراع���ة، وتطبيقه���ا عمليًّ

المدرسية.
ويفت���ح المعرض أبواب���ه لعم���وم الجمهور، 
إل���ى جانب الزيارات التي س���يقوم بها عدد 

من طلبة المدارس والجامعات، كما يش���هد 
المع���رض تنظيم سلس���لة م���ن المحاضرات 

التثقيفية في المجال الزراعي.

وزير التربية يفتتح المعرض الزراعي بمعهد البحرين للتدريب

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

Û  تش���رفت ظهي���رة ي���وم أم���س بأن أك���ون ضيفا رئيس���ا ف���ي غرف���ة األخبار
بتلفزيون البحرين، وحديث موسع عن القمة الخليجية في الرياض، وكم 
كنت س���عيدا حين عرفت بأن اإلعامي المخضرم علي حسين من سيدير 

البرنامج، ولفترة تجاوزت الساعات الثاث.
Û  وبعي���ن الصحاف���ي المتفحصة رص���دُت الغرفة برجاالتها ونس���ائها، وكيف

تحول���ت م���ع هذا الح���دث الكبير ألق���رب من خلي���ة النحل بحرك���ة دءوبة 
ونش���اط ملح���وظ وهمة واهتم���ام، وتواصل تلقائي بي���ن جميع الموظفين 

بروح الفريق الواحد واألسرة الواحدة.
Û  وع���اوة على ذل���ك، كان إنج���از العمل المحت���رف والدقي���ق يحمل بروحه

محب���ة ابن البل���د، وحرصه الناب���ع من اإلدراك بجس���امة المهم���ة، وأهميتها 
وبقدسية ال تقل عن الجنود الذين يقفون بالصفوف األمامية من ميادين 

الشرف والقتال.
Û  أبط���ال غرف���ة األخب���ار بتلفزي���ون البحرين له���م مكانة مقدرة في نفوس���نا

جميع���ا، وحظ���وة ومحبة ل���كل ما يبذلونه م���ن وفاء وإخ���اص وتضحية 
لخدمة البحرين وأهلها، ولصون الس���معة والهوية، ونقل المكتس���بات إلى 

هذه البقعة الجغرافية البعيدة، وتلك.
Û  إننا لنثمن عاليا بياض الوجه، ولكل من يقف خلفه، لسعادة الوزير الموقر

عل���ي الرميح���ي، ولل���وكاء، والمديري���ن، ورؤس���اء األقس���ام، والموظفين، 
والمصوري���ن، والمذيعي���ن، والمنتجي���ن، والمحررين، كًا باس���مه، وصفته، 

ووظيفته، فشكرا لكم جميعا، وإلى فجر جديد.

غرفة األخبار.. 
بياض وجه

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - بنا

يزور البحرين حاليا وفد إعامي من مؤسسة 
دار الصياد اللبنانية برئاس���ة المدير اإلقليمي 
للمؤسس���ة لمنطق���ة الخلي���ج العرب���ي الس���يد 
س���امي زه���ر الدي���ن، وذلك ف���ي إط���ار تنفيذ 
ملح���ق متكام���ل ع���ن البحري���ن واإلنج���ازات 
واالجتماعي���ة  واالقتصادي���ة  السياس���ية 
والفكري���ة فيه���ا، حيث س���يتم إص���دار العدد 
الخ���اص ف���ي ش���هر ديس���مبر الج���اري، كعادة 
ال���دار الس���نوية بمناس���بة احتف���االت المملكة 
بالعي���د الوطن���ي المجي���د الس���ابع واألربعي���ن 
وعي���د الجل���وس الثام���ن عش���ر لعاه���ل الباد 
صاح���ب الجال���ة المل���ك حمد بن عيس���ى آل 

خليفة. 
وبهذه المناسبة، وجه زهر الدين خالص 

التهاني، وأصدق التبريكات لعاهل الباد 
صاح���ب الجالة الملك حمد بن عيس���ى 
ال���وزراء صاح���ب  ورئي���س  خليف���ة،  آل 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليف���ة، وولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائ���ب األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة.وقال: “تكتس���ب احتفاالت 
البحري���ن للعام الج���اري خصوصية بالنس���بة 
ل���دار الصياد، حي���ث تحتفل ال���دار بمرور 75 
عاما على تأسيسها على يد اإلعامي الراحل 
الكبير سعيد فريحة، ونظرا للعاقات القوية 
والمتين���ة بين البحري���ن ولبنان، خصوصا مع 

دار الصياد”.

“الصياد” تصدر ملحقا عن األعياد الوطنية

المؤيد يشيد باهتمام ناصر بن حمد بـ “الترايثلون”
الرياضة مستقبل  رس��م  في  يسهمان  العهد  ول��ي  سمو  واهتمام  دع��م 

أك���د وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة أيمن المؤيد أن دعم ولي العه���د نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة، واهتمام 
س���موه الواضح بالحركة الرياضية في المملكة سيس���هم في رسم مس���تقبل الرياضة البحرينية، 
وجعلها أكثر فعالية في منظومة التطور الذي تش���هده المملكة في ظل الرؤية الملكية الس���امية 

لعاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

وق���ال وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة ف���ي 
الش���رق  بطول���ة  خت���ام  بمناس���بة  ل���ه  تصري���ح 
األوس���ط للرج���ل الحديدي “نرفع جزيل الش���كر 
وعظي���م االمتن���ان إلى صح���اب الس���مو الملكي 
ولي العهد على تشريف سموه الحفل الختامي 
الحدي���دي،  للرج���ل  األوس���ط  الش���رق  لبطول���ة 
وحرص س���موه الموصول على تكريم الفائزين 
ف���ي البطول���ة؛ األم���ر ال���ذي يؤك���د ب���كل ج���اء 
م���ن  واالهتم���ام  الفائق���ة  الرعاي���ة  م���دى  عل���ى 
جان���ب س���موه للحركتي���ن الش���بابية والرياض���ة 
ف���ي المملك���ة، والتي حق���ق أبطاله���ا العديد من 
اإلنج���ازات الرياضي���ة ف���ي مختل���ف البطوالت، 

كم���ا أن حض���ور س���موه للحف���ل الختام���ي يؤكد 
اهتمام س���موه بنجاح البطوالت الرياضية التي 
تقام عل���ى أرض مملكة البحرين، ومنحها زخما 

إضافيا”. 
وتابع المؤيد “نش���يد بجهود ممثل جالة الملك 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة  لألعم���ال 
رئي���س  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
الش���يخ  س���مو  البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة ف���ي س���بيل تحقيق 
االس���تضافة المتمي���زة للبطول���ة وتأكي���د مكانة 

البحرين.

جانب من مراسم تتويج الترايثلون

الشباب والرياضة

األمير خليفة دعم الحقوق االقتصادية واالجتماعية
اإلنسان حقوق  يوم  بمناسبة  ال��وزراء  رئيس  سمو  بكلمة  تشيد  “الحقوقيين” 

أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية، بالمضامين التي وردت في كلمة رئيس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليف���ة الموجهة للعالم بمناس���بة 
الي���وم العالم���ي لحق���وق اإلنس���ان، وأك���دت ف���ي بي���ان أن اهتمام س���مو رئي���س الوزراء 
بحماية وتعزيز وصون حقوق اإلنسان من المسائل األولية واألساسية في تصريحات 

الحكومة وما انعكس في برنامج عملها للسنوات 2014-2017. 

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية الحقوقيين 
البحريني���ة عبدالجب���ار الطي���ب إن كلم���ة س���مو 
رئي���س ال���وزراء أضف���ت أهمي���ة لحماي���ة حقوق 
اإلنس���ان في مملكة البحرين خصوًصا أن سموه 
يهت���م بضم���ان جميع حق���وق اإلنس���ان وتحديًدا 
الحق���وق االقتصادية واالجتماعية ألنها المدخل 

الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة. 
وأش���ار الطيب إلى أن جهود سمو رئيس الوزراء 
في دفع الجهاز الحكومي لتعزيز حقوق اإلنسان 
ا من خال الجوائ���ز العالمية  الق���ت ترحيًب���ا دوليًّ
المهم���ة والكثي���رة التي تق���دم لس���موه إيماًنا من 
العالم بالدور الملموس والشخصي الذي يقوم به 

س���مو رئيس الوزراء في الدف���ع اإليجابي بعجلة 
التنمي���ة اإلنس���انية ع���ن طري���ق تأصي���ل احترام 
حقوق اإلنسان كمنهج عمل للجهات الحكومية. 
إنس���انية  عل���ى  الدالئ���ل  أه���م  “وم���ن  وأض���اف 
الحكومة حصول البحرين على عضوية مجلس 
المنظم���ات  لجن���ة  وعضوي���ة  اإلنس���ان  حق���وق 
غي���ر الحكومي���ة، والجائ���زة الدولي���ة ف���ي مجال 
مكافحة االتجار باألشخاص، والترحيب الدولي 
بتقري���ر البحري���ن ف���ي مج���ال تحقي���ق أه���داف 
التنمي���ة المس���تدامة، واإلش���ادة بتقري���ر المملكة 
في االس���تعراض الدوري الش���امل، والماحظات 
اإليجابي���ة عل���ى تقري���ر البحري���ن أم���ام اللجن���ة 

المعنية بحقوق اإلنسان بخصوص العهد الدولي 
وم���ا الحظن���اه  والسياس���ية،  المدني���ة  للحق���وق 
م���ن إش���ادات م���ن ع���دد م���ن المنظم���ات الدولية 
غي���ر الحكومي���ة الت���ي ألق���ت بيانات إش���ادة في 

اإلنس���ان  حق���وق  لمجل���س  الس���ابقة  الجلس���ات 
وغيره���ا م���ن المنج���زات الت���ي تص���ب ف���ي إطار 
الحثيث���ة  البحري���ن وجهوده���ا  أنص���اف مملك���ة 

الرامية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

المنامة - جمعية الحقوقيين

عباس إبراهيم
هذا، وثبت للمحكمة أن  «

المتهمين الثالثة ففي غضون 
األعوام من 2016 حتى 2018،:

أوال: المتهمان األول والثانية: «

1 - نقال وآوا المجني عليها وذلك  «
بطريق اإلكراه والحيلة والتهديد 

وذلك بأن أوهماها، بقدرتهما على 
توفير عمل وسكن لها إال أنهما 
قاما بخداعها وإكراهها ونقلها 

إلى شقة الستغاللها في ممارسة 
الدعارة.

2 - حجزا حرية المجني عليها  «
بغير وجه قانوني بغرض الكسب 
وقد صاحب ذلك استعمال القوة 

والتهديد باالعتداء على سالمة 
جسمها بالضرب وقد زادت مدة 

حجز المجني عليها على شهر 
بأن قاما بحجزها في شقتهما 

واالعتداء عليها عدة مرات.

3 - حمال المجني عليها على  «
ارتكاب الدعارة عن طريق التهديد 

واالعتداء عليها.

4 - اعتمدا في حياتهما على  «
ما تكسبه المجني عليها 

من ممارسة الدعارة وذلك 
بسيطرتهما عليها.

5 - أدارا محال للدعارة وهي الشقة  «
المبينة وصفا باألوراق.

ثانًيا: المتهمة الثالثة: «

 اعتمدت في حياتها بصفة كلية  «
على ممارسة الدعارة.

 ارتكبوا اآلتي:



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483
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قب���ل أيام ش���اهدت فيلما تعليميا لم يس���تغرق س���وى بضع دقائق يتح���دث عن واحدة 
م���ن أهم القضايا التربوي���ة أال وهي الفترة الزمنية التي يصغي خاللها الطالب لش���رح 
المعلم، والذي أس���فرت عنه الدراس���ة لم يكن متوقعا فالوقت كان خمس دقائق فقط، 
وبعده���ا ينص���رف ذه���ن الطالب إل���ى التفكير ف���ي أمور خارجي���ة أخرى، م���ن هنا فإّن 
الس���ؤال الذي يش���غل خبراء التربية اليوم هو كيف ننتق���ل بتعليمنا من حالته الراهنة 

التي توصف ب� “التقليدية” إلى التعليم اإلبداعي. 
كان التعلي���م التقلي���دي يعتمد أس���لوب التلقين وهو كما يدرك كثي���رون ال جدوى منه، 
رغ���م الجه���د المضني الذي يبذله المعلم���ون طوال اليوم الدراس���ي، التربويون يقرون 
أن���ه أس���لوب عقيم وعفى عليه الزمن، لذا فإّن التوجه���ات الحديثة في التربية أخذت 

بتنويع األساليب وأكدت فاعليتها بتحقيق نسبة استيعاب تتجاوز ال� 90 %. 
الب���د م���ن التوقف أم���ام التجربة الفنلندية ف���ي التعليم بوصفها أفض���ل التجارب على 
اإلطالق، ولعل الباحثين يتساءلون ما الذي جعل فنلندا تتبوأ هذه المكانة في التعليم 
وكي���ف انتقل���ت من دولة متخلفة إلى مصاف األمم األكث���ر تقدمًا؟ واإلجابة باختصار 
أنها وضعت المعلم في المكان الالئق به وفي ذات الوقت اشترطت على الراغبين في 
االلتحاق بسلك التربية والتعليم التمتع بالكفاءة أوال، كما تم التأكيد على توفر عنصر 
الرغب���ة لمن يود ممارس���ة التعليم، إضاف���ة إلى توفر المعي���ار األكاديمي بحيث ال يقل 

مؤهل من يشغل وظيفة معلم عن شهادة الماجستير أو الدكتوراه.
وعند الحديث عن التعليم في فنلندا ال تفوتنا اإلشارة إلى أّن الزمن المدرسي اليومي 
ت���م تحدي���ده بأربع س���اعات يوميا فق���ط، ربما يتبادر إلى األذهان س���ؤال ه���ل أّن هذه 
الس���اعات األرب���ع كافية للتحصيل العلم���ي؟ التجربة برهنت هناك أنه���ا تؤدي الغرض، 
وعل���ى النقيض مما يجري في جميع الم���دارس في بلداننا العربية فإن المعلمين هناك 
ال يرهق���ون طالبهم بالواجب���ات المنزلية، فالمالحظ لدينا أّن الواجب يس���تنزف طاقة 
وجه���د الطال���ب بحي���ث ال يتبقى له س���وى القليل م���ن الوقت وهو غير كاف لممارس���ة 
هوايات���ه وبالتال���ي فإّن ه���ذا يعرضه إل���ى اإلجهاد النفس���ي والجس���ماني ويحرمه من 

متابعة الدروس.

بقي أن نشير إلى أّن نسخ التجربة الفنلندية برمتها أمر غير ممكن  «
الختالف البيئة بين دولنا وفنلندا، لكنها بالتأكيد تنطوي على إيجابيات 

عديدة البّد من األخذ بها لالرتقاء بالعملية التعليمية.

ينبغ���ي أن يك���ون وضع الس���وق التج���اري أفضل بكثي���ر مما هو علي���ه اآلن، نظرًا 
اح في مملكة البحرين، لكن لألس���ف  لتزاي���د أع���داد المواطنين والمقيمين والُس���يَّ
هن���اك رك���ود واضح في الس���وق التجاري المحلي، يعبر عن���ه غالبية التجار الذين 
التقيتهم، وهم يش���يرون إلى انحس���ار واضح في نس���ب المبيعات واإلقبال على 

الشراء.
وس���تدخل ضريب���ة القيمة المضافة حيز التنفيذ العام المقبل، لتش���مل الكثير من 
السلع والخدمات، ومنها الكهرباء واالتصاالت، وغيرها، والسؤال في هذه الحالة، 
كيف سيكون وضع السوق عندئذ؟! النشاط التجاري في ركود غير مسبوق، وفي 
تقل���ص متدرج منذ بزوغ فجر األزمة االقتصادية العالمية، وعصفها باقتصادات 
الكثي���ر م���ن دول العالم، وهو م���ا يجعلنا - اآلن - نعمل عل���ى تنفيذ بعض الحلول 
لمعالج���ة المش���اكل المتفاقمة جراء هذه األزمة التي ط���ال أمدها، وال نعرف إلى 

أين قد يصل بنا الحال!
رغم أن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة يمثل إجماعًا خليجيًا، س���وى أن كل 
دول���ة من دول الخلي���ج العربي لها وضعها وظروفها الخاص���ة، وينبغي أن تؤخذ 
ه���ذه الخصوصي���ات بعي���ن االعتبار، كنا نأم���ل حقيقًة - منذ زمن بعي���د - أن ننفذ 
طموح���ات أخ���رى، تحق���ق مزيدًا من الرخ���اء للمواطن، وتعزز التراب���ط بين أبناء 
الخلي���ج، كتوحي���د العمل���ة الخليجي���ة، وبناء خط الس���كك الحديدي���ة بين الدول 

الخليجية، إلى جانب الكثير من الطموحات المؤجلة.

على كل، عند وفائنا بالتزاماتنا الخليجية، والدولية، ينبغي علينا أن نتأكد  «
من السلبيات التي قد يواجهها المواطنون والمقيمون في البحرين، 
فإلى أي مدى ستؤثر ضريبة القيمة المضافة إلى جانب رسوم أخرى 

استحدثت مؤخراً أو تفاقمت؟! وما السبل الكفيلة بدعم المواطن كي 
يستطيع مواجهة التحديات؟ كما أننا نأمل عدم انحسار أعداد الوافدين 

العاملين في البحرين، وعدم انحسار أعداد السياح، ما قد يشكل لنا 
تحديات جديدة نحن في غنى عنها، وتؤول محاوالتنا إلنعاش االقتصاد 

المحلي إلى نتائج عكسية.

التعليم إلى أين؟

ضريبة القيمة المضافة ثانية
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الحكومة اإللكترونية... 
تجارب في التقصير

نتح���دث ع���ن خط���ط مدروس���ة وتحقي���ق أفضل 
النتائ���ج وتمي���ز عل���ى األصع���دة كاف���ة، لكنن���ا في 
الواقع نش���اهد عك���س ذلك وكأننا نوعد بش���جرة 
ظليلة تعطي الن���اس ثمرها وتمنحهم الظل بينما 
ه���ي ف���ي حقيقة األم���ر ش���مس حارق���ة، ولنا في 
الحكوم���ة اإللكتروني���ة تج���ارب تش���هد عل���ى أننا 
مقص���رون ف���ي تلبي���ة االحتياج���ات والمتطلبات 
وهن���اك نواقص عديدة من حقن���ا أن نضع تحتها 
عالم���ات اس���تفهام خصوص���ا عندم���ا نس���مع ع���ن 
الجوائ���ز الت���ي نحصده���ا ف���ي حق���ل الحكوم���ة 
اإللكترونية، فعلى س���بيل المثال مازال “سس���تم” 
إدارة الم���رور يالح���ق ابن���ة زميلن���ا الكاتب أحمد 
جمعة بمخالفة مرورية لم ترتكبها أصال، فالنظام 
يبي���ن أنه���ا ارتكب���ت المخالف���ة في إح���دى الدول 
الخليجي���ة والرق���م ل���� “بيك���ب” من���ذ 2016، ويتم 

إلغاؤها كل س���نة ثم تعود إلى الس���نة التالية بعد 
ن���وم طوي���ل األج���ل، قص���ة ال يمك���ن أن تح���دث 
مع وج���ود حكوم���ة إلكترونية م���ن المفترض أن 
تك���ون مهمتها تس���ريع وتي���رة العم���ل والخدمات 
الحكومية على كل األصعدة، والعجيب في األمر 
أن الس���يارة لم تخرج من البحرين من األس���اس، 

فكيف تم تحرير مخالفة لها في دولة خليجية.
أم���ا إدارة مكافح���ة الجرائ���م اإللكتروني���ة فه���ي 
بحاج���ة وكم���ا ذكرت ف���ي عمود األم���س إلى آلية 
عم���ل مختلف���ة والتس���ريع ف���ي النظ���ر ومتابع���ة 
ش���كاوى المواطني���ن وع���دم االكتفاء بال���رد على 
اتصاالته���م وتس���جيل البالغ فقط وم���ن ثم ترك 
المواط���ن يعي���ش ف���ي قلق���ه وآالم���ه خصوص���ا 
إذا كان األم���ر يتعل���ق بتهكي���ر وس���ائل التواص���ل 
االجتماع���ي، فكم من مواطن “تهكر” حس���ابه في 

تويتر أو فيس���بوك أو إنس���تغرام أو واتساب ولم 
يحصل على المساعدة المرجوة أو التي يفترض 
أن تكون من إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية. 
كي���ف لن���ا أن نتح���دث ع���ن حكوم���ة إلكتروني���ة 
وتقدي���م خدم���ة متمي���زة للمواط���ن تماش���يا م���ع 
رؤيتن���ا للمس���تقبل ونح���ن ال نس���تطيع أن “نلغي” 
مخالفة خاطئة من “سس���تم” أو التصدي بسرعة 
لجرائ���م االبت���زاز اإلكتروني ونعني هنا بالس���رعة 
التح���رك ف���ور تلقي الش���كوى وحله���ا خالل وقت 

قياسي وقصير وليس تركها عائمة.

لقد اعتدنا أن ننتقد بحب وإخالص من  «
أجل الوطن وهذا ما تعلمناه من سيدي 

سمو رئيس الوزراء أيده الله الداعم األكبر 
للصحافة والكتاب في البحرين.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الّسترات الّصفر 
والعيون الُحْمر

“المشكلة مع قطر
 لن تحل بحب الخشوم”

أثن���اء متابع���ة أح���داث االحتجاجات في فرنس���ا، ال يمك���ن أن يخطئ الم���رء االنحياز 
فر، ألنهم يتظاهرون ضد  الش���عبي العالمي )وليس الش���عبوي(، ألصحاب الس���ترات الصُّ
الغ���الء الحاص���ل، والغالء المقبل برفع ضريب���ة المحروقات، وانهيار القدرة الش���رائية 
لش���رائح واس���عة م���ن المجتم���ع حت���ى ُوصف الرئي���س الفرنس���ي ماكرون بأن���ه رئيس 

األغنياء.
وكم���ا يح���دث ف���ي غالبية الح���ركات االحتجاجي���ة أنها تبدأ ب���� “انفج���ار” نتيجة طيلة 
التملم���ل الش���عبي م���ن أوض���اع س���يئة ال يج���ري االلتف���ات إليه���ا مبك���رًا وبش���كل جاد، 
فيب���دأ الحدي���ث عنها وتناقل الش���عور بالضيق بس���ببها، لكنها ال تج���د اآلذان الصاغية 
والتح���ركات المتس���ابقة إلطف���اء الحرائق، ويش���عر الن���اس أنهم مهّمش���ون ال رأي لهم، 

فتنقدح الشرارة األولى، وهنا تبدأ القصة المرئية.
عن���د اتخ���اذ الق���رار بالنزول إلى الش���ارع، يصع���ب الحل، بي���ن الحكوم���ة والمحتجين 
)وليس���وا المعارض���ة في فرنس���ا(، وتب���دأ غقغقة “الصق���ور” في الحكوم���ة تطغى على 
هديل “الحمائم”، وما إن يس���قط أول قتيل من المتظاهرين حتى تتعقد س���بل الحل، 
ويصبح الوضع ش���ائكًا جدًا، ورجوع من هم في الش���ارع إلى بيوتهم أمرًا صعبًا ألنهم 
بات���وا يحمل���ون جثمان زميلهم معنويًا، وتتحول المطالب البس���يطة، وربما الس���اذجة 
إل���ى قائمة مطالب، تتجاوز الخبز والغ���الء متجهة إلى الضمان االجتماعي، والتعليم، 

والصحة، واإلسكان، وتغيير الحكومة!
وما إن تستمر االحتجاجات لمدة تتجاوز األسبوع الواحد، وتبدو وكأنها متجهة إلى 
المزيد من القوة، وأن هناك التفافا ش���عبيا حولها، وأنها تحظى بتفس���يرات وتبريرات 
وتغطيات الفالس���فة والمفكرين وعلماء النفس وعلماء االجتماع واألنثروبولوجيين، 
ينبت “المحللون السياس���يون”، كما الَفْقُع، والفقع - كما يصفه صاحب “لس���ان العرب” - 
ه���و أردأ أن���واع الَكَمأة )الفطر(، فهؤالء الطارئون أيضًا من أردأ األنواع التي تخرج مع 
كل أزمة... الجميع يمكنه أن يقتات على هذه الحركات، وهذا اقتيات مشروع ومبرر.
أسوأ ما في هذه الحاالت، أن عيونًا ترصد ما يجري على الساحة، فيغادر السياسيون 
واألحزاب مكاتبهم الدافئة، إذا ما رأوا أن التعاطف الشعبي يصب في صالح حركات 
االحتجاج، وأنها تتجه إلى تحقيق بعض المكاسب، والفوز ببعض المطالب، فيبدأون 
رك���وب الموج���ة واالس���تفادة منه���ا، واالّدع���اء ب���أن ش���رارتها إنم���ا خرجت م���ن أروقة 
أحزابه���م، ويب���دأون حص���د مكاس���ب لم يريق���وا فيها نقطة ع���رق، واصطن���اع تاريخ، 

يتقّدمون الصفوف، ويظهرون فجأة وكأنهم آباء الحركة.

إنه التاريخ، إذ يموت الجنود ليعيش الجنراالت. «

تعليق���ا عل���ى الدع���وة الت���ي وجه���ت لقطر م���ن قبل 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية لحض���ور قم���ة مجلس 
التعاون الخليجي في الرياض، قال وزير الخارجية 
الش���يخ خال���د بن أحم���د آل خليفة لوس���ائل اإلعالم 
إن المش���كلة م���ع قطر وصلت إلى م���دى بعيد وهذه 
المش���كلة لن تحل بحب الخش���وم، الش���يخ خالد بن 
أحم���د دائم���ا يس���مي األش���ياء بأس���مائها وال تمنع���ه 
الدبلوماس���ية وتحف���ظ الدبلوماس���يين م���ن توجيه 

رسائله الواضحة لكل من يهمه األمر.
ال فرق بين حضور قطر وعدم حضورها هذه القمة 
الخليجي���ة، هك���ذا قال وزير الخارجي���ة، وهذا كالم 
واض���ح وضوح الش���مس ف���ي رابع���ة النه���ار وليس 
ب���ه أي ل���ف أو دوران كم���ا يقال، فالمش���كلة مع قطر 
ل���م تكن بس���بب مق���ال في جري���دة أو منش���ور على 
الفيس���بوك أو تويتر، لكن الخالف كان بس���بب أمور 

تتعلق بمصير األمة ووجودها على األرض.

قط���ر أحرق���ت كل س���فن الع���ودة ول���م تع���د لديه���ا 
س���فينة واحدة م���ن جهتها لتعود به���ا إلى األمة من 
جديد بعد أن قطعت ش���وطا طويال ليس فقط في 
السباحة ضد التيار، لكن في هدم مقدرات الشعوب 
العربية والمساهمة بالمال والكلمة في صنع المشهد 

العربي الذي نراه منذ سنوات.
ل���م يع���د الس���ؤال الدقيق هو: هل تتوق���ف قطر عن 
تبن���ي اإلره���اب ودعم���ه والمس���اعدة ف���ي مخط���ط 
تدمير األم���ة العربية لصالح أعدائها؟ لكن الس���ؤال 
الدقي���ق هنا هو: هل تس���تطيع قط���ر أن تتوقف عن 
ممارس���ة اإلره���اب والمش���اركة ف���ي مخط���ط ه���دم 

األمة؟
في تقديري الش���خصي إن قطر نفس���ها ال تس���تطيع 
أن تع���ود إلى األمة بعد هذا التورط الكبير وبعد أن 
أوقعت نفس���ها في فم األس���د وأصبح���ت مختطفة 

تماما.

نح���ن إذا ال نتح���دث ع���ن جرائ���م ارتكبه���ا النظ���ام 
القطري ضد الشعوب العربية وال نتحدث عن دماء 
س���الت ومقدرات هدم���ت، لكننا نتح���دث عن نظام 
أصب���ح غارق���ا ف���ي مخط���ط إقليم���ي عالم���ي حتى 

أذنيه.
نتح���دث ع���ن نظ���ام ل���م يع���د ق���راره بي���ده، نظام ال 
يس���تطيع أن يق���ول ال للذين وع���دوه بالبقاء مقابل 

لعب دور حصان طروادة.
ول���و أن قط���ر أرادت أن تتوق���ف ع���ن المض���ي ف���ي 
دورها المرس���وم لدفع���ت ثمنا باهظا وخس���رت كل 
ش���يء، فبقاؤه���ا إذا ف���ي كفة وممارس���ة دورها في 

كفة أخرى.

“إن تعبيرات عفا الله عما سلف وتطييب  «
الخواطر ال مجال لها في المشكلة، وحضور 

قطر القمة من عدمه لن يغير شيئا في الواقع 
المؤلم”.

ghassan.shihaby@gmail.com

B7747 @hotmail.com

غسان الشهابي

بثينة خليفة قاسم
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إدراج أس��هم شركة “إي بي ام تيرمينالز” رسميًّا بسوق البحرين

“البورصة” معفاة من “المضافة”

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، الوزير المسئول عن بورصة البحرين، زايد الزياني، أن منتجات بورصة البحرين لن تكون مشمولة بضريبة القيمة المضافة، 
ألن القطاع المالي معفي منها. وتوقع الوزير أن يتم إدراج شركات في سوق البحرين االستثماري مع بداية العام 2019، حيث تم استالم عدة طلبات من شركات 
إلدراجها في هذه الس���وق، مش���يًرا إلى أن الكثير من الش���ركات ترغب إدراج أس���همها إال أنها ال تريد أن تكون أول المبادرين في هذه المرحلة، آمالً في إدراج عدد 
من الش���ركات في هذه الس���وق التي تهدف لتش���جيع المؤسس���ات الصغيرة أو الناش���ئة الحديثة في اس���تقطاب رؤوس أموال عامة بدل االقتراض المباشر أو ضخ 

رؤوس أموال شخصية، أو تصل هذه الشركات لمرحلة تعيق نموهم بسبب شح األموال فالحصول على تمويل من األسواق العامة هو وسيلة أخرى لهذا األمر.

وأدرجت البورصة أمس ش���ركة إي بي 
إم تيرمينالز البحرين )APMT(، المشغل 
الحص���ري لمين���اء خليف���ة ب���ن س���لمان، 
إذ ب���دأ الت���داول عل���ى أس���همها بحضور 
وزي���ر الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة 
ومحاف���ظ مص���رف البحري���ن المرك���زي 
المواص���ات  ووزي���ر  المع���راج  رش���يد 
واالتص���االت كمال بن أحم���د باإلضافة 
التنفيذيي���ن  الرؤس���اء  م���ن  ع���دد  إل���ى 
بالش���ركات المدرج���ة وأعض���اء اإلدارة 
التنفيذي���ة بالبورص���ة. واعتب���ر الزياني 
بالبورص���ة  الش���ركة  أس���هم  إدراج  أن 
يعتب���ر بداية مرحلة جديدة “ألننا مررنا 
بس���نوات عج���اف ل���م يكن فيه���ا إدراج 
لش���ركات، )...( البورصة يجب أن يكون 
حيوي���ة”،  تبق���ى  حت���ى  تجدي���د  فيه���ا 
مؤكًدا أن الس���وق بتش���كيلتها الجديدة 
ومجلس اإلدارة لديها هدف واضح هو 

ا. ا وعموديًّ توسيع قاعدتها أفقيًّ
ب���دوره، أكد الرئي���س التنفيذي لبورصة 
البحرين الش���يخ خليفة بن إبراهيم آل 
خليفة، أن انضمام “إي بي إم تيرمينالز” 
إلى البورص���ة وإدراجها سيس���اهم في 
إثراء التن���وع في القطاع���ات المدرجة 
على البورصة، كما سيساهم في توسعة 
آفاق الفرص االستثمارية للمستثمرين، 
ش���ركة  أول  تع���د  الش���ركة  أن  منّوًه���ا 
مدرجة تس���تفيد من خدمات االكتتاب 
اإللكترون���ي eIPO وه���ي إح���دى أكث���ر 
الخدم���ات تط���وًرا وفاعلية ف���ي مجال 

االكتتاب اإللكتروني.

 توفر السيولة بالبورصة

وع���ن توقعات���ه ألداء البورص���ة حت���ى 
نهاي���ة الع���ام الج���اري، أوض���ح الش���يخ 
خليف���ة، أن حجم الت���داوالت بالبورصة 

ت���زداد إذ وصلت إلى 34 % في 2017، 
كم���ا أن الع���ام الماض���ي س���جل زي���ادة 
ع���ن س���ابقه 2016، وه���ذه الزي���ادة في 
ه���ام يوض���ح  الت���داول مؤش���ر  حج���م 
توفر السيولة.وأضاف “هذا أول إدراج 
االكتت���اب  بالبورص���ة يتخط���ى حج���م 
منذ عق���د، أي منذ الع���ام 2006 و2007 
حي���ث كان هنال���ك إقب���ال كبي���ر عل���ى 
تداول األسهم في تلك الفترة، )...( مما 
يثبت توفر س���يولة بالس���وق، خصوًصا 
لديه���ا  كان  الش���ركات  م���ن  الكثي���ر  أن 

تخ���وف م���ن عدم توفر س���يولة، كما أن 
الس���وق مفتوح وب���ه مكتتبون من عدة 

جنسيات إلى جانب البحرينيين.
التنفي���ذي  الرئي���س  أك���د  جانب���ه،  م���ن 
إم  ب���ي  إي  لش���ركة  الع���ام  والمدي���ر 
تيرمينال���ز البحري���ن، م���ارك هارديمان، 
أن إي ب���ي إم تيرمينال���ز أصبح���ت أول 
ش���ركة للنق���ل والخدم���ات اللوجس���تية 
في البحرين يتم إدراجها في البورصة، 
مش���يًرا إل���ى أن نتائ���ج االكتت���اب العام 
تج���اوزت توقعاتن���ا حي���ث تعتب���ر م���ن 

أنج���ح االكتتاب���ات العام���ة ف���ي تاري���خ 
المملك���ة الحدي���ث م���ن حيث مش���اركة 
بطل���ب  تقدم���وا  الذي���ن  المس���تثمرين 

الحصول على 97.4 مليون سهم.
م���ن جهته���ا، قال���ت الرئي���س التنفي���ذي 
لس���يكو، نج���اء الش���يراوي “إن الطرح 
األول���ي الكتت���اب إي ب���ي إم تيرمينال���ز 
البحري���ن يضيف إلى الس���وق مس���اهًما 
ا في قطاع الخدمات اللوجستية  رئيسيًّ
ومس���تفيد رئيس���ي من ق���وة االقتصاد 

البحريني وإمكانيات نموه”.
إم  ب���ي  “إي  اس���هم  ت���داول  وس���يتم 
تيرمينالز” في سوق االكتتابات األولية 
لم���دة س���تة أش���هر، عل���ى أن يت���م نقلها 
ليت���م تداوله���ا  النظام���ي  الس���وق  إل���ى 
وبإدراجه���ا  الخدم���ات.  قط���اع  ضم���ن 
يص���ل إجمالي عدد الش���ركات المدرجة 

بالبورصة إلى 44 شركة.

لحظة قرع الجرس لإلعالن رسميا عن إدراج أسهم الشركة بالبورصة

تحويالت مالية 
قياسية للدول 

الفقيرة

أف���اد تقرير للبن���ك الدول���ي أن التحويات 
المالي���ة التي تش���كل مصدرا بال���غ األهمية 
ش���هدت  الفقي���رة،  ال���دول  ف���ي  للعائ���دات 
ارتفاعا س���ريعا هذه الس���نة، ومن المتوقع 

أن تسجل رقما قياسيا.
وم���ن المتوق���ع أن ي���زداد حج���م األم���وال 
المرس���لة الى البلدان النامية 10,8 % هذه 
الس���نة، ليبل���غ 528 ملي���ار دوالر. وأوض���ح 
البن���ك الدول���ي أن “ه���ذا الرق���م القياس���ي 
الجديد يأتي بعد نمو متين بنسبة 7,8 % 
سجل في 2017”. وباإلجمال، من المتوقع 
أن تبل���غ التحويات إل���ى الخارج، أي التي 
تض���م تل���ك المرس���لة إل���ى البل���دان الغنية، 

689 مليارا في 2018، بزيادة 10,3 %.

واشنطن - أ ف ب

المنامة - بنك البحرين للتنمية

ضم���ن احتفاالت البحرين بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي عاهل البالد حضرة 
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، مقاليد الحك���م، تنظم المبادرة 
الوطني���ة لتنمي���ة القط���اع الزراعي مهرجان���ًا زراعيًا بالتعاون م���ع كٍل من مجموعة 
بن���ك البحري���ن للتنمية ووكال���ة الزراعة والث���روة البحرية التابعة لوزارة األش���غال 
وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي، وذلك يوم���ي األحد واإلثني���ن 16 – 17 

ديسمبر 2018 في سوق المزارعين الدائم بهورة عالي. 

وج���اء مس���مى المهرج���ان م���ن موس���م 
بمربعاني���ة  يس���مى  م���ا  أو  المربعاني���ة 
الش���تاء، وه���ي الفت���رة التي يش���تد فيها 
البرد وتس���تمر أربعين يوم���ًا حيث تكثر 
األمط���ار وتبدأ عملي���ة قطف المحاصيل 
الزراعي���ة في البحري���ن. يذكر أن تنظيم 
ه���ذا المهرج���ان يأت���ي بمش���اركة العديد 
من الش���ركات واألس���ر المنتج���ة والهواة 
سيس���هم  حي���ث  الش���عبية،  والف���رق 
عل���ى  الض���وء  تس���ليط  ف���ي  المهرج���ان 
إقام���ة  خ���ال  م���ن  البحرين���ي  الت���راث 
مع���رض مصغ���ر للمقتني���ات البحريني���ة 

القديم���ة المرتبط���ة بالزراع���ة. وصرحت 
األمي���ن العام للمب���ادرة الوطني���ة لتنمية 
القط���اع الزراع���ي، الش���يخة م���رام بن���ت 
عيس���ى آل خليفة “ إننا س���عداء بتنظيم 
مهرجان المربعانية الزراعي، في س���وق 
كون���ه  الدائ���م  البحرينيي���ن  المزارعي���ن 
البحرين���ي  للم���زارع  تس���ويقية  محط���ة 
ع���دد  تج���اوز  لل���زوار، حي���ث  ومقص���دًا 
مرتادي���ه خال العش���رة أش���هر الماضية 
أكث���ر من مائة أل���ف زائر، وإنن���ا نأمل أن 
يس���تمتع الجماهير بالفعالي���ات الوطنية 

المتنوعة التي سيقدمها المهرجان”.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لتنمية الصناعات  «
الناشئة والعضو المنتدب، الشيخ هشام بن محمد آل خليفة “ إن 
الفعاليات التي ستقام في سوق المزارعين البحرينيين ستتنوع ما 

بين عرض المنتجات الزراعية الطازجة من قبل المزارعين والشركات 
والمشاتل الزراعية واألسر المنتجة.

مهرجان زراعي احتفااًل بالعيد الوطني

توق���ع وزي���ر المواص���الت واالتص���االت رئيس مجلس إدارة مجموعة ش���ركات طيران الخلي���ج القابضة كمال أحمد، إدراج أس���هم 
شركة خدمات مطار البحرين “باس”، وشركة البحرين لألسواق الحرة، خالل العامين المقبلين.

وأوضح الوزير للصحافيين على هامش إداراج 
ب���ي ام تيرمينال���ز أم���س أن  أس���هم س���ركة اي 
الحكومة تستثمر في مجموعة شركات طيران 
تمتل���ك  المجموع���ة  وه���ذه  القابض���ة،  الخلي���ج 
حصًص���ا ف���ي ش���ركة خدم���ات مط���ار البحري���ن 
“باس”، وش���ركة البحرين لألس���واق الحرة التي 
ستش���غل المساحة المخصصة لألس���واق الحرة 
المس���اهمين  م���ع  وس���نعمل  الجدي���د،  بالمط���ار 
أج���ل  م���ن  الش���ركتين؛  هاتي���ن  ف���ي  اآلخري���ن 
إدراجهما في البورصة خال العامين المقبلين.

وع���ن الش���ركة الجدي���دة المدرج���ة بالبورص���ة، 
أع���رب الوزي���ر ع���ن س���عادته ع���ن ارتف���اع قيمة 
س���هم الش���ركة 25 % خ���ال أول نصف س���اعة 
م���ن عملي���ات الت���داول، اذ تم تنفي���ذ 32 صفقة، 
مش���يرا إلى سيولة األس���هم حتى اآلن، آما في 

استمرارها على هذا الوضع.

في أول يوم إلدراج أس���هم ش���ركة “إي بي إم تيرمينالز البحرين”، اس���تحوذت الش���ركة على 71.44 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة أمس، 
التي بلغت 539.3 ألف دينار، وبكمية قدرها 662.24 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 51 صفقة.

وكان المس���تثمرون تداولوا أمس 2.05 مليون 
س���هم، بقيم���ة إجمالي���ة قدره���ا 754.81 أل���ف 
دينار، تم تنفيذها من خال 111 صفقة، حيث 
ركز المس���تثمرون تعاماتهم على أسهم قطاع 

الخدم���ات. ويبلغ رأس الم���ال المصرح به لدى 
الش���ركة  9 مايي���ن دين���ار، وذات المبلغ لرأس 
الم���ال الص���ادر والمدف���وع، موزع���ة عل���ى 90 
مليون سهم عادي، بقيمة اسمية 0.100 دينار، 

على أن يكون الدينار هو عملة التداول.
تيرمينال���ز  إم  ب���ي  إي  ش���ركة  س���هم  وأغل���ق 
البحرين عند 765 فلًس���ا في نهاية أول جلس���ة 

 على هامش إدراج “أي بي ام تيرمينالز” بالبورصةتداول مرتفًعا بنسبة 16 % عن سعر الطرح.

 ارتفاع سهم “أي بي ام تيرمينالز” 25 % مع بدء التداول 

9 ماليين دينار رأس مال الش��ركة المشغلة للميناء في “البورصة”

استحواذ “تيرمينالز” على التداوالت

توقع إدراج “باس” و “األسواق الحرة”
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المنامة - المنتدى البحريني البريطاني

 ”BDO اس���تضاف منت���دى األعم���ال البحرين���ي البريطان���ي وش���ركة “ب���ي دي أو
اجتماع���ا ف���ي فندق مرك���ز الخلي���ج للمؤتمرات؛ لبحث ممارس���ة نظ���ام الضريبة 
المضافة الذي س���يتم تطبيقه قريبا في البحرين. وتحدث في االجتماع كل من 
س���ميتا روي، الش���ريكة في “بي دي أو” البحرين )قائد فريق الضريبة المضافة(، 

ومارلون أبلتون، المدير األول في “بي دي أو” )لشؤون لضريبة المضافة(.

وق���دم المتحدثان ألكثر م���ن 130 عضوا 
المنت���دى عرض���ا توضيحي���ا ح���ول  ف���ي 
ضريبة القيم���ة المضافة وش���رحا أحدث 
المعلوم���ات الت���ي وفرته���ا وزارة المالي���ة 
بش���أن بدء تطبيق الضريب���ة في المملكة 
وع���رض   .2019 يناي���ر  م���ن  األول  ف���ي 
المتحدث���ان أيض���ا خبرتهم���ا ومعارفهم���ا 
الضريب���ة  وممارس���ات  تطبي���ق  ح���ول 
واإلم���ارات  الس���عودية  ف���ي  المضاف���ة 

والمملكة المتحدة.
وقال���ت روي “ال يفصل بينن���ا وبين البدء 
في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة 
س���وى أس���ابيع قليلة، وبالتال���ي من المهم 
ج���دا لقط���اع األعم���ال ف���ي البحري���ن أن 

ي���درك أن ه���ذه الضريب���ة س���تؤثر عل���ى 
كل جوان���ب العم���ل، م���ن الصفق���ات إل���ى 
العملي���ات إلى التوثيق إلى العماء. ومن 
المه���م أن يك���ون ه���ذا القط���اع مس���تعدا 
نظ���ام  أن  التغيي���ر. وم���ع  له���ذا  وجاه���زا 
الضريب���ة غير المباش���رة ه���ذا جديد على 
المملكة، إالّ أنه سار في الكثير من الدول 

منذ وقت طويل”.
م���ن جهته ق���ال أبلت���ون “لتجن���ب الكثير 
من المطبات التي واجهها قطاع األعمال 
في الس���عودية واإلمارات، من الضروري 
للش���ركات في البحرين وضع خطط عمل 
فاعلة؛ اس���تعدادا للبدء ف���ي تطبيق هذه 

الضريبة”.

“ البحريني البريطاني” يبحث “المضافة”

أمل الحامد من المنامة )تصوير: رسول الحجيري(

المحرر االقتصادي )تصوير: رسول الحجيري(

المحرر االقتصادي من المنامة

المحرق - شركة المطار

العملي���ات التش���غيلية  س���تخضع مختل���ف 
والنظ���م واإلج���راءات بمبن���ى المس���افرين 
الدول���ي،  البحري���ن  مط���ار  ف���ي  الجدي���د، 
لتج���ارب الجاهزي���ة التش���غيلية في ش���هر 
فبراير من العام المقبل لضمان االس���تعداد 
التام للتدش���ين الرس���مي للمبن���ى في الربع 

الثالث من العام 2019.
 ج���اء ذل���ك وفًق���ا لم���ا أعلنته ش���ركة مطار 
الثالث���ة  العم���ل  ورش���ة  خ���ال  البحري���ن 
لبرنام���ج جاهزية العملي���ات ونقل الحركة 
الجوي���ة )ORAT( والت���ي عقدت للش���ركاء 

االستراتيجيين بالمطار. 
وق���ام ممثل���ون ع���ن ش���ركة فراب���ورت إيه 
ج���ي، والتي توف���ر الخدمات االستش���ارية 
الجدي���د،  المس���افرين  مبن���ى  لمش���روع 
عل���ى  العاق���ة  ذات  األط���راف  باط���اع 

جاهزي���ة  لبرنام���ج  الجاري���ة  األنش���طة 
العملي���ات ونقل الحرك���ة الجوية وجداوله 
الزمنية وتوقعاته، باإلضافة إلى التجارب 

التشغيلية.
 وش���دد الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة مط���ار 
البحري���ن محم���د البنف���اح  عل���ى األهمي���ة 
لمبن���ى  التش���غيلية  للتج���ارب  القص���وى 

المس���افرين الجديد  ودورها المحوري في 
ضم���ان جاهزية جمي���ع م���زودي الخدمات 
ونق���ل العملي���ات التش���غيلية للمط���ار إل���ى 

المبنى الجديد بساسة. 
وأض���اف “بنهاية هذا العام س���يكون قد مر 
33 ش���هًرا تقريًبا منذ ب���دء برنامج األعمال 
الش���ركاء  تع���اون  وبفض���ل  اإلنش���ائية. 

االس���تراتيجيين ودعمه���م المتواصل، فقد 
نجحن���ا في إح���راز تقدم ممت���از وإنجازات 
أش���هر  التس���عة  فت���رة  وستش���هد  ب���ارزة. 
القادم���ة الكثي���ر م���ن التحدي���ات، وه���و ما 
والتركي���ز  التع���اون  م���ن  المزي���د  يتطل���ب 
وااللتزام من جميع األطراف المشاركة في 

تطوير هذا البرنامج التنموي الوطني”.

المشاركون في ورشة العمل الثالثة لبرنامج الجهوزية

المقب��ل الع��ام  م��ن  الثال��ث  الرب��ع  ف��ي  الرس��مي  التدش��ين 

تجارب جهوزية مبنى المسافرين فبراير 2019

توقعات بإدراج شركات في 
“البحرين االستثماري” 2019
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ق���ال رئي���س مجل���س إدارة ش���ركة “أتش 
الحمي���د دوان���ي،  عب���د  بروبرتي���ز”،  آر  آر 
إن الش���ركة وقع���ت اتفاقية مع “س���ويس 
بلهوتي���ل انترناش���يونال” إلدارة فندقه���ا 
الجدي���د “س���ويس بلس���ويتس آدمي���رال 

الجفير” لمدة 15 عاما.
وأض���اف دواني في تصريح على هامش 
توقي���ع االتفاقي���ة أن نس���بة إنج���از بن���اء 
الفن���دق حوالي 90 %، وم���ن المتوقع أن 
يت���م افتتاح���ه بالنص���ف األول م���ن العام 
2019، مبيًن���ا أن كلف���ة الفن���دق م���ع قيمة 

األرض ال تقل عن 15 مليون دينار.
وأوض���ح أن���ه ت���م الح���رص عل���ى تطوير 
فندق سويس بلسويتس آدميرال الجفير 
لتلبية احتياجات الضيوف الباحثين عن 
إقام���ة فندقية طويل���ة أو قصيرة، مثمنا 
الش���راكة م���ع المجموع���ة والتطل���ع إل���ى 
العم���ل معه���م في ه���ذا المش���روع الرائع، 

الفًت���ا إل���ى أن الفن���دق يض���م 174 غرف���ة 
التجهي���زات  بأح���دث  م���زودة  فندقي���ة 
اس���توديوهات،  م���ن  تتأل���ف  المتمي���زة 
و3  وغرفتي���ن  واح���دة  بغرف���ة  أجنح���ة 
غرف و4 ش���قق علوية “بنتهاوس” فريدة 

وعالية الجودة.
م���ن جانب���ه، ق���ال رئيس مجل���س اإلدارة 
ورئيس س���ويس بلهوتيل انترناشيونال، 
بلهوتي���ل  “س���ويس  إن  ف���اول،  غاف���ن 
عالم���ة ممي���زة تق���دم تج���ارب وخب���رات 
متنوعة تس���تحوذ على اهتمام الضيوف 
واعجابه���م، ونحن س���عداء للغاية بطرح 
الجفي���ر،  آدمي���رال  سويس-بلس���ويتس 
نوع���ه  م���ن  والفري���د  المتمي���ز  الفن���دق 
ف���ي منطق���ة الخلي���ج، ونش���عر باإلث���ارة 
إزاء ش���راكتنا م���ع أت���ش آر آر بروبرتي���ز، 
ورغ���م أنن���ا نتمت���ع بحض���ور راس���خ ف���ي 
البحري���ن، إال أن ه���ذه اإلضاف���ة األخيرة 

إل���ى محفظتن���ا من ش���أنها أن تع���زز باقة 
عروضنا في المملكة”.

تصميم���ه  ت���م  ال���ذي  الفن���دق  ويعتب���ر 
للمس���افرين من رج���ال األعم���ال وأولئك 
الباحثين عن الترفيه بموقع استراتيجي 
ف���ي بداي���ة الزق���اق األميرك���ي، الوجه���ة 
الفري���دة والنابض���ة بالحي���اة والمواجه���ة 

للقاعدة البحرية األميركية.
للعملي���ات  األول  الرئي���س  نائ���ب  وق���ال 
والتطوير في الش���رق األوس���ط وأفريقيا 
بلهوتي���ل  س���ويس  ش���ركة  ف���ي  والهن���د 
انترناشيونال، لوران ايه فوافنيل “تعتبر 
البحري���ن مركًزا رائ���ًدا لألعمال والترفيه، 
لذا هي تمثل س���وًقا مهمة للغاية بالنسبة 
لنا. نحن س���عداء جًدا بمواصلة توس���عنا 
اس���تثنائي  فن���دق  بط���رح  المملك���ة  ف���ي 
آدمي���رال  بلس���ويتس  س���ويس  كفن���دق 

الجفير”.

“اتش آر آر بروبرتيز” تدير “سويس بلسويتس آدميرال”
2019 م��ن  األول  بالنصف  سيفتتح  وال��ف��ن��دق  ع���ام���ا...   15 ت��س��ري  االت��ف��اق��ي��ة 

أثناء توقيع االتفاقية بين الجانبين

البحرين ستكون األولى في طرح الجيل الخامس
“االت�������������ص�������������االت” ت������ت������وق������ع ط�����������رح ال������������ت������������رددات ال��������ع��������ام ال����م����ق����ب����ل

ذك���ر مس���ؤول رفيع في هيئة تنظيم االتصاالت أن البحري���ن تعتزم أن تكون الدولة األولى التي تطرح خدمة الجيل 
الخام���س ف���ي المنطقة كما كانت س���باقة في ط���رح الجيل الثالث، وس���ط توقعات بطرح الترددات للش���ركات خالل 

العام المقبل.

وتأخ���رت البحري���ن في طرح ت���رددات الجي���ل الرابع قبل 
ع���دة س���نوات حي���ن كانت تعم���ل عل���ى إخالء الت���رددات 
المطلوبة والتي كانت تش���غلها جهات عامة في الدولة، إال 
أن الهيئ���ة ق���ررت هذه الم���رة أن اإلعداد لط���رح الترددات 

سيكون سريعًا.
وأبل���غ القائ���م بأعم���ال رئيس مجل���س إدارة هيئ���ة تنظيم 
االتصاالت، الش���يخ حمد بن محمد آل خليفة، الصحافيين 
عل���ى هام���ش رعايته للمنت���دى العربي لتقني���ة لالتصاالت 
والمعلوم���ات 2018 وال���ذي انطلق���ت أعمال���ه أم���س ف���ي 
المنامة، أن الهيئة بانتظار أن تقوم هيئة دولية لالتصاالت 
بإق���رار الت���رددات المطلوب���ة مطل���ع الع���ام 2019 قب���ل أن 

تعرض الهيئة الترددات على الشركات.
وق���ال الش���يخ حمد “ نح���ن من أوائ���ل الدول التي ش���كلنا 

هيئ���ة لتنظي���م االتص���االت وتقدمن���ا ف���ي مج���ال التنظيم 
بالمنطق���ة، ومن أكث���ر األمور التي نتطل���ع لها هي خدمات 
الجيل الخامس، وس���نكون بإذن هللا كما كنا أول دولة في 
الع���ام الع���ام 2003 في تطوير الجيل الثالث، إن ش���اء هللا 
س���نكون م���ن أول الدول الت���ي يكون لديه���ا تغطية للجيل 

الخامس على حجم المملكة كلها”.
وتاب���ع “ لدين���ا جدول زمن���ي، الت���رددات المح���ددة للجيل 
الخام���س س���يتم تحديده���ا ف���ي فت���رة بس���يطة م���ن قبل 
اللجن���ة العلي���ا لألم���م المتح���دة ITU، والت���ي تح���دد ه���ذه 
الت���رددات، وم���ع تحديدها فإن جميع ش���ركات االتصاالت 
والشركات المصنعة للهواتف والمعدات، تستطيع أن تقدم 
ه���ذه الخدمة، وس���نكون جاهزين لتطبيقها مع الش���ركات 

في البحرين”.

وتاب���ع “ أتوقع اإلعالن العالمي س���يكون ف���ي بداية 2019 
عن نوعية الخدمة، وس���تبدأ الش���ركات تصني���ع المعدات، 
وس���نكون جاهزين مع نهاي���ة العام 2019 وأؤك���د لكم أننا 

سنكون من أوائل الدول التي ستطبق التقنية”.

وأضاف الش���يخ حم���د أن تطبيق الخط���ة الوطنية الرابعة 
لالتصاالت يسير بشكل سلسل في الوقت الذي بدأت فيه 
الهيئ���ة إقرار تنظيم���ات جديدة لتنظيم أب���راج االتصاالت 
م���ن ش���أنها زي���ادة المش���اركة ف���ي أب���راج االتص���االت بين 

الش���ركات الرئيس���ية المش���غلة لخدم���ات الهات���ف النق���ال 
إل���ى جانب تقلي���ص أعداد األب���راج بش���كل تدريجي وفق 
الج���دول المعد من قبل الهيئة. واس���تطرد بالقول “الهدف 
من عملية المشاركة في األبراج هو تقليل الكم الهائل من 
األب���راج وتقليل التكالي���ف على الش���ركات “. وفيما يتعلق 
بفتح ش���بكة األلياف البصرية لمنافسة مختلف المشغلين 
وقي���ام “بتلكو” بتأجير الخطوط األرضية على المش���غلين 
اآلخرين لتقديم خدماتهم للمرة األولى، أكد الش���يخ حمد 
أن الخط���ة م���ن إقامة الش���بكة الوطنية لأللي���اف البصرية 
ه���و تعزيز المنافس���ة في الس���وق إلى جانب زي���ادة كفاءة 
مس���توى ج���ودة الخدمات، مش���ددا في هذا الس���ياق على 
أن األنظمة التي وضعت س���تضمن تقديم أسعار تنافسية 
لتأجي���ر الش���بكة األرضية من قب���ل “بتلكو” بص���ورة عادلة 
وش���فافة لجميع المشغلين على قدم المساواة، وأن الهيئة 
س���تقوم بمراقب���ة عملي���ات إتاحة “بتلك���و بالجمل���ة” للبنية 
التحتي���ة س���واء لش���ركة “بتلك���و التجزئ���ة” أو الش���ركات 

األخرى بصورة تنافسية.

 المنتدى العربي لتقنية لالتصاالت والمعلومات 2018

 ”Inter-bank Repo“ اطل���ق مص���رف البحري���ن المركزي أداة “ إعادة الش���راء بين البنوك” أو ما يس���مى ب���ال
ألوراق حكومة البحرين التقليدية، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المصرف نحو تطوير العمل المصرفي، 

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة السيولة النقدية بالدينار لمصارف التجزئة العاملة في المملكة. 

وم���ن خ���الل هذه األداة، يس���تطيع البن���ك الطالب 
للس���يولة بي���ع م���ا يملك���ه م���ن س���ندات حكومي���ة 
عل���ى البن���ك الموف���ر للس���يولة لفت���رة زمني���ة يتم 
تحديدها مس���بقًا، على أن ُتعك���س العملية تلقائيًا 
بع���د انته���اء الفت���رة بإع���ادة الس���ندات الحكومية 
إل���ى المالك األصلي بس���عر يتم االتف���اق عليه بين 

الطرفي���ن. حي���ث تت���م عملي���ة تحوي���ل وتس���وية 
الس���ندات الحكومية بين الطرفي���ن باإلضافة إلى 
تحويل وتسوية النقد اآلني مقابل هذه السندات 
 )SSSS( من خ���الل نظام تس���وية األوراق المالية
ونظ���ام الدفع اآلن���ي )RTGS( المعم���ول بهما لدى 

مصرف البحرين المركزي.

 وق���د ُتس���هم ه���ذه األداة ف���ي مس���اعدة مصارف 
التجزئ���ة عل���ى االقت���راض م���ن الس���وق المحلي���ة 
الس���ندات  بضم���ان  وذل���ك  أق���ل  فائ���دة  بأس���عار 
الحكومية، كما ُيمكن البنوك الموفرة للسيولة من 

استثمار الفوائض المالية بمخاطر أقل.
وبه���ذا يؤكد مصرف البحري���ن المركزي أن إيجاد 
هذا النوع من أدوات الس���يولة سيسهم في تعزيز 
وتطوي���ر الس���وق النقدي���ة ف���ي مملك���ة البحري���ن 
ويسهل من االستخدام الفعال ألذونات وسندات 

الحكومة.

إطالق “إعادة الشراء بين البنوك” لألوراق المالية

نش���رت هيئ���ة تنظي���م االتصاالت أحدث تقارير مؤش���رات قطاع االتصاالت ف���ي البحرين والتي تقيس م���ن خاللها أداء 
القطاع وتطوره. وتشمل هذه التقارير، مؤشرات سوق االتصاالت بالمملكة ودراسة مقارنة األسعار بين الدول العربية 
واس���تطالع آراء المس���تخدمين األفراد.وتواصل المنافس���ة في قط���اع االتصاالت بالمملكة تحقي���ق إنجازات في توفير 

خدمات اتصاالت متنوعة وذات جودة عالية للمستخدمين األفراد وقطاع األعمال. 

األس���عار  مقارن���ة  دراس���ة  وبحس���ب 
بي���ن ال���دول العربية للع���ام 2018، فقد 
الهات���ف  خدم���ات  أس���عار  انخفض���ت 
المتنقل بنس���بة تصل حتى 27 % بين 
العامين 2017 و2018، وبنس���بة تصل 
حتى 54 % بي���ن العام 2013 و2018. 
كما وانخفضت أسعار خدمات النطاق 
العري���ض )البرودبان���د( الثاب���ت بنس���بة 
تص���ل حت���ى 7 % بي���ن العامين 2017 
و2018 وبنسبة تصل حتى 82 % بين 

العام 2013 و2018.
وس���اهم انخف���اض األس���عار ف���ي توفر 

خدم���ات االتص���االت لش���ريحة كبي���رة 
من المواطنين والمقيمين في المملكة 
خدم���ات  انتش���ار  نس���ب  وأصبح���ت 
االتص���االت ف���ي البحري���ن م���ن أعل���ى 
نس���ب االنتش���ار عالميا. حيث أحرزت 
المملكة المركز العاش���ر دوليًا في نسبة 
انتشار خدمة الهواتف المتنقلة بنسبة 
158.4 % والمرك���ز الخامس دوليًا في 
نسبة انتشار خدمة البرودباند المتنقلة 
بنس���بة 147.3 % والثالث���ة دولي���ًا في 
نس���بة اس���تخدام اإلنترنت بنس���بة 98 
%، بحس���ب تقرير التنافس���ية العالمي 

االقتص���ادي  المنت���دى  نش���ره  ال���ذي 
العالمي الصادر في أكتوبر 2018. 

كما س���اهم انخفاض األسعار وتحديًدا 
بحص���ول  اإلنترن���ت  خدم���ات  ف���ي 
أعل���ى  س���رعات  عل���ى  المش���تركين 
ف���ي خدم���ات اإلنترن���ت. حي���ث تبي���ن 
التقاري���ر أنه في عام 2017، 84 % من 
مش���تركي البرودباند الثابت يحصلون 
عل���ى س���رعات تس���اوي 10 ميجابي���ت 
مقارن���ة م���ع 10 % ف���ي الع���ام 2013. 
كما تضاع���ف حجم اس���تخدام بيانات 
اإلنترنت س���بع م���رات في الفت���رة بين 

العام 2013 و2018.
آلراء  اس���تطالع  أح���دث  وبحس���ب 
المستخدمين في البحرين، فإن 83 % 
ممن شملهم االستطالع في عام 2017 
الهات���ف  أنه���م راض���ون ع���ن خدم���ات 
المتنق���ل عموم���ا. كم���ا أن نس���بة رض���ا 

مشتركي خدمات النطاق العريض في 
عام 2017 بلغت 85 %.

ونت���ج ع���ن انخف���اض أس���عار خدمات 
ع���دد  ف���ي  كبي���ر  نم���و  االتص���االت، 
االس���تخدام،  وحج���م  االش���تراكات 
وبذلك حافظ القطاع على مستواه في 
العائد الس���نوي والذي بحسب البيانات 
لع���ام 2017 بل���غ 426 مليون دينار. كما 
ويواص���ل المش���غلون االس���تثمار ف���ي 
ه���ذا القط���اع لتقديم أح���دث التقنيات 
وأفض���ل الخدم���ات، حي���ث بل���غ حجم 
االس���تثمار 45 ملي���ون دين���ار في العام 
2017، وه���ذا مؤش���ر على اس���تمرارية 

االستثمار والمنافسة في القطاع. 
وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة، 
الش���يخ ناصر بن محم���د آل خليفة “إن 
الهيئ���ة تعم���ل جاهدة من أج���ل حماية 
مصالح المشتركين وتشجيع المنافسة 

الفعال���ة والمس���تدامة بي���ن المش���غلين، 
كما تدعم تنفيذ سياس���ة الحكومة في 
أن تظ���ل مكان���ة المملك���ة ف���ي مصاف 
ال���دول المتقدم���ة إقليمي���ا ودوليا في 
المؤش���رات الرئيسة لتقنية المعلومات 
واالتص���االت، األم���ر ال���ذي س���يكون له 
ال���دور الكبير ف���ي االعت���راف باقتصاد 
المملك���ة كاقتص���اد قادر عل���ى التكيف 

مع التغيرات المستقبلية.”
وأضاف “س���تواصل الهيئة في مراقبة 
االتص���االت  قط���اع  أداء  وتقيي���م 
وتطورات���ه واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتعزيزه وتطوي���ره وذلك لكونه قطاًعا 
والتطوي���ر  النم���و  لتحقي���ق  محورًي���ا 
األخ���رى  االقتصادي���ة  للقطاع���ات 
الرؤي���ة  أه���داف  لتحقي���ق  وضرورًي���ا 

االقتصادية 2030”.

ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت

82 % انخفاض أسعار البرودباند الثابت بالبحرين

الشيخ ناصر بن محمد

المنامة – المصرف المركزي

زينب العكري من ضاحية السيف   )تصوير: رسول الحجيري(

علي الفردان من المنامة  )تصوير: خليل إبراهيم(
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل تصفية شركة

شركة بازار تسع وعشرين واحد واربعين ذ.م.م
سجل تجاري رقم 93317

بن���اء عل���ى ق���رار الش���ركاء في ش���ركة بازار تس���ع وعش���رين واح���د واربعي���ن ذ.م.م 
المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 93317،بصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ 

محمد عادل علي حسن المدني مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: محمد عادل علي حسن المدني

رقم الموبايل: 33370899 )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -174752( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زاهد محمد الحسن محمد نور محمد علي
االسم التجاري الحالي: زاندي لتنظيف المرافق العامة

االسم التجاري:  زاندي إنفوتك سرفيس

قيد رقم: 1-91289

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -174384( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فوزية محمد راشد عبدهللا

االسم التجاري الحالي: فليكس ليد لالفتات والحلول الرقمية
االسم التجاري المطلوب: ال بي فليكس ليد لالفتات والحلول الرقمية

األنش���طة التجاري���ة المطلوبة: أنش���طة التصوي���ر تجارة/بيع االجه���زة الكهربائية 
واإللكترونية والمنزلية  مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن
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القيد: 118098  -  تاريخ: 6/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تحويل  شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك  
ش���ركة تش���يك بوك بحرين ش.ش.و لمالكها الحس���ن بن أحمد بن علي آل خيرات 
والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 118098 طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة 
المذكورة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره 5000 دينار، بين 

كل من: 
1- الحسن بن أحمد بن علي آل خيرات
2- محمد أمين تشوتافيتيل تشيتياتيل

3- نافيد رحمن
وتعديل االسم التجاري من شركة تشيك بوك بحرين ش.ش.و لمالكها الحسن بن 

أحمد بن علي آل خيرات إلى شركة تشيك بوك بحرين ذ.م.م
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هدا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )00( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة أساس القابضة ش.ش.و لمالكهاعباس غلوم جعفر أميري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )00( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الشيك االوربي للتجارة ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / حسين صالح حس���ين عبدهللا محمد باعتباره  المصفي القانوني لشركة 
أس���اس القابض���ة ش.ش.و لمالكهاعب���اس غل���وم جعفر أميري المس���جلة كش���ركة 
الش���خص الواحد بموج���ب القيد رقم 91573، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية 
الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / محم���د ع���ادل علي حس���ن المدن���ي باعتب���اره  المصفي القانوني لش���ركة 
الشيك االوربي للتجارة ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب 
القيد رقم 121400، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 61905 التاريخ :2018/12/5  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
إليه���ا الس���يدة/ فوزية يعقوب يوس���ف يعق���وب المالك ل� الب���ري لمواد 
البناء )مؤسس���ة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 61905، يطلب 
تحويل المؤسس���ة المذكورة إلي ش���ركة الش���خص الواحد، برأس���مال 

وقدره 5000 دينار لتصبح مملوكة من السيد.
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الجيش اللبناني يستقدم 
تعزيزات إلى الحدود

ذكرت وسائل إعالم لبنانية، أن الجيش 
اللبناني استقدم فجر امس األحد تعزيزات 

عسكرية ودبابات إلى المنطقة المحاذية للخط 
األزرق الفاصل مع إسرائيل في بلدة ميس 

الجبل وتموضع قبالة الحدود.
ووفقا للمصادر اإلعالمية اللبنانية، فإن 

التحركات التي يجريها الجيش اللبناني 
جاءت بعد انتشار نحو 40 جنديا إسرائيليا 
خارج السياج التقني الشائك على الحدود.
وفي السياق، أفاد موقع “النشرة” اإلخباري 

اللبناني أن “جرافة إسرائيلية من نوع بوكلين 
اجتازت السياج التقني في تلة الشراقي في 

حراج بلدة ميس الجبل في ظل حماية جنود 
إسرائيليين انتشروا بمحاذاة هذا السياج 
وباشرت أعمال التجريف خارج السياج”.

إع��ان الرياض يؤكد أهمية التمس��ك بوحدة الصف الخليجي

النظام اإليراني مستمر في سياسته العدائية

اختتم خادم الحرمين الشـــريفين الملك الســـعودي ســـلمان بن عبدالعزيز، مساء األحد، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، أعمال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس األعلى لمجلس التعاون 
الخليجـــي. وأكـــد البيـــان الختامـــي للقمة الخليجية أهمية وحدة الصف والهدف واســـتكمال التكامل االقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلورة سياســـة خارجية موحدة 

ومنظومة دفاع مشتركة.

وقال األمين العام لمجلس العاون الخليجي 
عبد اللطي���ف الزياني، خ���الل تالوته البيان 
الختام���ي، إن “ق���ادة دول المجل���س أك���دوا 
عل���ى التع���اون ووحدة الصف بي���ن أعضائه 
لم���ا بينهم من قي���م وتاريخ عري���ق ومصير 

مشترك ووحدة الهدف”.
وناقش���ت القم���ة الخليجي���ة المنعق���دة ف���ي 
الري���اض، أم���س، جملة من القضاي���ا العربية 
المش���اركون  الق���ادة  وأك���د  واإلقليمي���ة، 
مواقف راس���خة إزاء عدد من الملفات مثل 
تج���اوزات إي���ران وأزم���ة اليم���ن والقضي���ة 

الفلسطينية.

وق���ال خادم الحرمين الش���ريفين، إن القوى 
اإلرهابي���ة ال ت���زال ته���دد األم���ن الخليج���ي 
والعرب���ي المش���ترك، مؤك���دا عل���ى ض���رورة 
التع���اون  مجل���س  كي���ان  عل���ى  الحف���اظ 
النظ���ام  إل���ى مواصل���ة  الخليج���ي، ومنبه���ا 
اإليراني سياس���ته العدائي���ة في رعاية تلك 

القوى والتدخل في شؤون الدول.
عل���ى  الحف���اظ  إل���ى  المل���ك س���لمان  ودع���ا 
مكتس���بات ال���دول لحفظ األمن االس���تقرار، 
مؤك���دا ض���رورة تحقيق الضمان���ات الكاملة 
الن���ووي  إي���ران  برنام���ج  تج���اه  والكافي���ة 

وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية.

وأضاف أن المملكة تناشد المجتمع الدولي 
للقيام بمسؤولياته، باتخاذ التدابير الالزمة 
لحماية الش���عب الفلسطيني من الممارسات 
العدوانية اإلس���رائيلية التي تعد اس���تفزازا 
وللش���عوب  والمس���لمين  الع���رب  لمش���اعر 

المحبة للسالم.
وف���ي الش���أن اليمن���ي، ذك���ر المل���ك س���لمان 
أن دول تحال���ف دع���م الش���رعية حرص���ت، 
وبطلب م���ن الحكومة الش���رعية في اليمن، 
عل���ى إنق���اذ اليمن وش���عبه من فئ���ة انقلبت 
عل���ى ش���رعيته وعم���دت إل���ى العب���ث بأمنه 

واستقراره.

وعل���ى صعي���د آخر، دع���ا الملك س���لمان إلى 
ح���ل سياس���ي يخ���رج س���وريا م���ن أزمته���ا 
ويس���هم في قي���ام حكوم���ة انتقالية تضمن 
وح���دة الب���الد وخ���روج الق���وات األجنبي���ة 

والتنظيمات اإلرهابية منها.
وش���دد أمي���ر دول���ة الكوي���ت الش���يخ صباح 
أن تس���تند  أهمي���ة  عل���ى  الصب���اح  األحم���د 
العالق���ات م���ع طه���ران عل���ى المب���ادئ التي 
أقرھا ميث���اق األمم المتحدة وفي مقدمتھا 
الداخلي���ة  الش���ؤون  ف���ي  التدخ���ل  ع���دم 
واحت���رام س���يادة ال���دول وااللت���زام بقواعد 

حسن الجوار.

الرياض - وكاالت

بيروت - وكاالت

القمة نبهت إلى تدخل إيران في شؤون الدول

دبي - العربية نتشرم الشيخ - وكاالتواشنطن - وكاالت

فـــي تعديـــل جديد علـــى اإلدارة األميركية، أعلـــن الرئيس دونالد ترامـــب أن جون كيلي 
أقرب مستشاريه وكبير موظفي البيت األبيض سيغادر منصبه في نهاية العام الحالي.

البي���ت  ف���ي  للصحافيي���ن  ترام���ب  وق���ال 
األبي���ض “س���يغادر جون كيل���ي منصبه في 
نهاي���ة الع���ام”، موضح���ا أّنه ق���د يعّين بديال 
مؤقت���ا لكيل���ي ف���ي األي���ام المقبل���ة بانتظار 

إيجاد خلف له في المنصب.
ووصف ترام���ب كيلي بأنه “ش���خص رائع”، 

وقال “أقّدر كثيرا خدماته”.
وق���ال مس���ؤول بالبيت األبي���ض إن ترامب 
يتش���اور مع ني���ك آيرز مس���اعد مايك بنس 

نائب الرئيس ليحل محل كيلي.
وتزاي���دت في اآلون���ة األخيرة التس���اؤالت 

ح���ول اقت���راب كيلي من انته���اء توليه 
منصبه وقد أشارت وسائل اإلعالم 
األمريكي���ة إلى تدهور العالقة بينه 

وبين س���يد البي���ت األبيض، في حين 
أكد بعضها أّن الرجلين ال يتحادثان.

وت���م تعيي���ن كيلي ف���ي البي���ت األبيض 

بع���د بضع���ة أش���هر م���ن إقالة ترام���ب مدير 
جيم���س  الفيدرال���ي  التحقيق���ات  مكت���ب 
كوم���ي، وتكلي���ف المحّقق الخ���اص روبرت 
مولر إدارة التحقيق حول احتمال حصول 
تواطؤ بين فري���ق حملة ترامب االنتخابية 

وموسكو.
وأس���ندت إلي���ه مهمة إع���ادة ترتيب األمور 
الداخلي���ة ف���ي البي���ت األبي���ض ال���ذي كان 
يعان���ي م���ن الفوض���ى ف���ي األش���هر األول���ى 
لرئاس���ة ترام���ب وم���ن ردود فع���ل الرئيس 

األمريكي االنفعالية وغير المتوّقعة.

ولمنصب كبير موظفي  «
البيت األبيض أهمية كبرى 

بالنسبة للرئاسة حيث 
يعتبر من يتواّله اليد 

اليمنى للرئيس ومنّسق 
أعمال اإلدارة األمريكية.

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن المؤسسات الدولية شهدت بتحسن أداء 
االقتصاد المصري، وهو ما أدى لزيادة التصنيف االئتماني لمصر.

وق���ال خ���الل كلمت���ه، ام���س األح���د، ف���ي 
منتدى إفريقيا الذي يعقد في مدينة شرم 
الشيخ إن مصر قطعت شوطا طويال على 
طريق اإلصالح االقتص���ادي واالجتماعي، 
وإج���راء إصالح���ات هيكلي���ة ف���ي مختلف 
القطاع���ات، والعمل على تهيئ���ة مناخ أكثر 
واألجنب���ي،  المحل���ي  لالس���تثمار  جاذبي���ة 
مضيف���ًا أن هذه اإلصالحات س���اهمت في 
تحس���ن المؤشرات االقتصادية والتصنيف 
م���ن  العدي���د  بش���هادة  لمص���ر،  االئتمان���ي 

المؤسسات الدولية.
م���ن  نفذت���ه مص���ر  م���ا  أن  وأض���اف 

إصالح���ات تزام���ن م���ع م���ا تنف���ذه 
اإلفريقي���ة،  ال���دول  م���ن  العدي���د 
لتحس���ين  برام���ج إصالحي���ة  م���ن 

أداء اقتصاداته���ا، مؤك���دا أنه 
الض���روري أن تتناس���ب  م���ن 

تل���ك اإلصالح���ات، م���ع متطلب���ات العص���ر 
عملي���ة  ودف���ع  المواطني���ن  واحتياج���ات 
التنمية، لتش���مل تطوير الطرق والمطارات 
الكهرب���اء  وش���بكات  والم���دن،  والموان���ئ 

والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وكش���ف السيس���ي أن مص���ر حرص���ت على 
زي���ادة اس���تثماراتها ف���ي إفريقي���ا، حي���ث 
تل���ك االس���تثمارات خ���الل ع���ام  ارتفع���ت 
ليص���ل  دوالر  ملي���ار   1.2 بمق���دار   2018
وه���و  دوالر،  ملي���ار   10.2 إل���ى  إجماليه���ا 
التوج���ه الذي يهدف إل���ى تحقيق المصالح 
المش���تركة لمصر وللدول اإلفريقية، 
منوه���ًا في هذا الس���ياق بما قامت 
به مصر من زي���ادة التعاون ونقل 
دول  إل���ى  المصري���ة  الخب���رات 
الق���ارة، في المج���االت وثيقة 

الِصلة بالتنمية.

أقّر زعيم تحالف الفتح، بتدخل إيران في شؤون العراق السياسية. وقال هادي 
العامري، إن طهران تتدخل في الشـــأن العراقي باســـتثناء هذه المرة، مبينًا أنه 
تم رفض طلب طهران، فيما يخص إعادة تشـــكيل التحالف الشـــيعي على غرار 

التحالف الوطني السابق.

كما أش���ار العامري إلى أن إيران س���عت 
ك���ي نتحالف م���ع زعيم ائت���الف النصر 
“رئيس الوزراء السابق” حيدر العبادي، 

مبينًا أن هذا الطلب أيضًا ُرفض.
وأوض���ح العامري، أنه ليس خافيًا على 
أح���د أن إي���ران تتدخ���ل ف���ي توجي���ه 
نصائح إلى القوى السياس���ية الشيعية، 
مبين���ا أن اإليرانيي���ن همه���م األول أن 
يك���ون هن���اك تحال���ف ش���يعي لضم���ان 
وه���م  الع���راق،  ف���ي  الش���يعة  حق���وق 
يتدخل���ون ف���ي إيج���اد تفاهم���ات بي���ن 

الكتل السياسية الشيعية.
يش���ار إل���ى أن إي���ران ترع���ى وبص���ورة 
الميليش���يات  م���ن  العدي���د  مباش���رة 
الش���يعية في الع���راق وتزوده���ا بالمال 

والس���الح، منه���ا عصائ���ب أه���ل الح���ق 
بقيادة قيس الخزعلي وحركة النجباء 
بقي���ادة أك���رم الكعب���ي، وكتائ���ب س���يد 
الش���هداء وكتائ���ب حزب هللا، وس���رايا 
خراس���اني، كم���ا أنش���أت له���ا محط���ات 
تلفزيوني���ة فضائية، لنش���ر سياس���ياتها 

عبر اإلعالم.

وحول ما إذا كانت هناك صفقات  «
بين السياسيين تتعلق ببيع وشراء 

الوزارات، قال العامري، إنه طلب من 
زعيم التيار الصدري والداعم الرئيس 

لتحالف سائرون أن يقدم معلوماته 
حول تورط أعضاء تحالفه “الفتح” أو 

غيرهم، كون األمر يستحق التوقف 
والمتابعة مع القضاء العراقي.

العامري: إيران تتدخل في شؤونناالسيسي: أجرينا إصالحات هيكليةكبير موظفي البيت األبيض يغادر
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عمان - وكاالت

كابول - أ ف ب

بدأت األمم المتحدة في األردن أمس األحد، بتســـليم معونات اســـتثنائية 
لمرة واحدة، بهدف تقديم المساعدة الضرورية إلنقاذ حياة مئات اآلالف 

من المدنيين ومن ضمنهم النساء واألطفال في سوريا.

ووفًق���ا لمكت���ب األمم المتحدة لتنس���يق 
الشؤون اإلنس���انية “أوتشا”، فإن حوالي 
369 ش���احنة تحم���ل أكث���ر م���ن 11 ألًف���ا 
و200 ط���ن م���ن المس���اعدات اإلنس���انية 

المختلفة ألكثر من 650 ألف شخص.
نق���ل  أن عملي���ة  إل���ى  المكت���ب  ويش���ير 

هذه المس���اعدات ستس���تمر لم���دة أربعة 
أس���ابيع، م���ن خالل معبر جاب���ر - نصیب 
الح���دودي، بمس���اهمة من س���ت وكاالت 
تابعة لألمم المتحدة إضافة إلى منظمة 
دولية غير حكومية عبر عمليات تسليم 

متتالية بطريقة إعادة الشحن.

قـــال مســـؤول أفغانـــي، أمـــس األحـــد، إن حركـــة طالبـــان هاجمـــت نقطة 
تفتيـــش تابعـــة للجيش في والية فراه غربي البالد، مما أســـفر عن مقتل 8 

جنود أفغان على األقل.

وق���ال عب���د الصم���د صالح���ي عض���و 
المتمردي���ن  إن  الوالي���ة،  مجل���س 
ف���ي  آخري���ن  جن���ود   10 خطف���وا 
الهج���وم في وق���ت متأخ���ر من يوم 
الس���بت. وذك���ر مهي���ب هللا مح���ب 
المتحدث باس���م ش���رطة الوالية، أن 

3 م���ن المتمردي���ن قتل���وا وأصيب 4 
آخرون.

المتطرف���ة،  وتش���ن حرك���ة طالب���ان 
الب���الد  نص���ف  عل���ى  تس���يطر  الت���ي 
تقريًب���ا، هجم���ات يومية تس���تهدف 
في األساس قوات األمن األفغانية.

معونات أممية عبر األردن إلى سوريا

مقتل 8 جنود أفغان بهجوم لطالبان

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل  «
الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع 

األمين العام لمجلس التعاون الخليجي، 
عبد اللطيف الزياني، عقب اختتام قمة 
مجلس التعاون في الرياض، أن “على 

قطر االستجابة لمطالب الدول األربع”. 
وقال الجبير إن “أعضاء مجلس التعاون 

حريصون على عدم وجود أي تأثير ألزمة 
قطر على المجلس”. 

ا على سؤال: “طالبنا  « وتابع الجبير ردًّ
األصدقاء في تركيا بتقديم معلومات 

رسمية بشأن قضية مقتل جمال 
خاشقجي”.  وذكر أن التحقيقات في 

قضية خاشقجي تسير وفًقا إلجراءات 
القضاء السعودي. وأكد أن القوانين 

في تركيا تمنع تسلمي المتهمين إلى 
دول أخرى، وكذلك في السعودية. وفي 
الملف اللبناني، أعرب الجبير عن رفض 

السعودية تدخالت إيران في السياسة 
الداخلية اللبنانية.

الجبير: على قطر تلبية مطالب الدول األربع

الخرطوم - وكاالت عواصم - وكاالت

لقي 7 مسؤولين محليين في السودان حتفهم، أمس األحد، في تحطم طائرة بوالية القضارف شرق البالد، ومن بين القتلى والي 
القضارف ووزير الزراعة في الوالية ميرغني صالح.

وبحس����ب التلفزي����ون الرس����مي الس����وداني، ف����إن الطائ����رة 
أقلعت من مدينة القضارف ش����رقي الس����ودان إلى مدينة 

القالبات الحدودية مع إثيوبيا.
وكش����فت مصادر عن وفاة 7 أش����خاص ونجاة 11 آخرين 

بمن فيهم طاقم الطائرة.
وسقطت الطائرة واحترقت ما أدى إلى مقتل والي والية 
القض����ارف ميرغني صالح، و5 من مرافقيه، على رأس����هم 

وزير اإلنتاج عمر محمد إبراهيم، فيما نجا 4 أشخاص.
ا حول الحادث����ة إال أن  ول����م تص����در الحكوم����ة بياًنا رس����ميًّ
ش����هود عيان أوضحوا أن الطائ����رة تعّرضت النفجار أثناء 

هبوطها.
وأك����دت المص����ادر أن وال����ي القض����ارف كان ف����ي مهم����ة 
تفقدية للحدود الش����رقية للس����ودان وبرفقت����ه ضباط من 
االس����تخبارات واألمن الس����وداني ومس����ؤول من ترس����يم 
الح����دود. وقت����ل ف����ي الح����ادث وزي����ر اإلنتاج عم����ر محمد 
إبراهيم، وقائد ثاني الفرقة الثانية العميد حس����ن، ومدير 

ش����رطة الجناي����ات العمي����د الن����ور، ومدي����ر إدارة الح����دود 
صالح الخبير، ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور.

أعلن مســـؤول بالخارجية األميركية أنه ال يوجد مكان في يمن المســـتقبل ألي تهديد مدعوم من إيران لـ “الســـعودية واإلمارات”. 
وأكـــد تيموثـــي ليندركينـــغ نائب مســـاعد وزير الخارجية لشـــؤون الخليج خالل مؤتمـــر في أبوظبـــي أن اإلدارة األميركية تعارض 

بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وكان���ت رنا غانم، عضو ف���ي وفد الحكومة 
اليمنية في محادثات الس���ويد، قد صّرحت 
أن ميليش���يات الحوثي م���ا زالت غير جادة 
ف���ي التوص���ل إل���ى أرضية مش���تركة إلنهاء 

النزاع في اليمن.
ودخل���ت محادث���ات اليم���ن السياس���ية في 
الس���ويد ف���ي التفاصي���ل الدقيق���ة، لتظه���ر 
حج���م اله���وة م���ع تمس���ك وفد ميليش���يات 
الخالف���ات  الس���ابقة.  بش���روطه  الحوث���ي 
ترك���زت ح���ول مدين���ة الحديدة الس���احلية 
ومط���ار صنعاء والح���ل السياس���ي والفترة 

االنتقالية واألسرى.
م���ن جهت���ه، ق���ال عض���و وف���د مفاوض���ات 
جماع���ة الحوثي عبدالمل���ك الحجري، إنهم 
يقبل���ون بتفتي���ش الطائ���رات القادم���ة إل���ى 

صنعاء خارج اليمن. من جانبه، رفض وزير 
الخارجي���ة اليمن���ي، خال���د اليمان���ي، ط���رح 
الحدي���دة محاي���دة،  تك���ون  أن  الحوثيي���ن 

وق���ال الب���د م���ن عودته���ا للس���يادة اليمنية، 
مش���يرًا إل���ى أن الحكوم���ة يمك���ن أن تقب���ل 

تنسيقًا إداريًا لألمم المتحدة في الميناء.

المروحية سقطت في والية القضارف

محادثات اليمن السياسية في السويد 

ب��ي��ن��ه��م وال������ي ال���ق���ض���ارف ووزي�������ر ال����زراع����ة واش��نطن تدع��م عملي��ات التحال��ف بقيادة الس��عودية

مقتل مسؤولين سودانيين في تحطم طائرة أميركا: ال مكان باليمن لتهديد إيراني



بكين - أ ف ب

اس���تدعت وزارة الخارجية الصينية الس���فير األميركي ل���دى بكين، أمس األحد، 
لتس���ليمه “احتجاجا قويا” بش���أن اعتقال منغ وان تش���و المديرة المالية العالمية 
لشركة “هواوي” في كندا، وقالت إن على الواليات المتحدة سحب أمر اعتقالها.

وأك���د بيان ل���وزارة الخارجي���ة الصينية 
ذل���ك  يع���ارض  الصين���ي  “الجان���ب  أن 
بشدة، ويحض بقوة الواليات المتحدة 
عل���ى منح أهمية كب���رى لموقف الصين 

الرصين والعادل” حيال هذه القضية.
وكانت الخارجية قد ذكرت السبت أنها 
اس���تدعت الس���فير الكن���دي ف���ي بكين، 
وس���لمته “احتجاج���ا ش���ديدا”، وطالبت 
مؤس���س  ابن���ة  من���غ،  س���راح  بإط���اق 
“ه���واوي”. وقال���ت الصي���ن إن اعتق���ال 
الس���لطات الكندية لمنغ بناء على طلب 
من الواليات المتح���دة لدى توقفها في 

فانكوف���ر لتبديل طائ���رة، يع���د “انتهاكا 
صارخا لحقوقها القانونية”.

وأضافت أن الخطوة “تجاهلت القانون 
وكانت غير منطقية” وإنها في طبيعتها 

“شديدة القبح”.

وقال بيان صادر عن الخارجية:  «
“الصين تحث الجانب الكندي بقوة 

على اإلفراج الفوري عن المعتقلة 
وحماية حقوقها القانونية 

المشروعة بكل جدية، وإال فإن على 
كندا أن تتحمل كامل المسؤولية 

عن العواقب الخطيرة التي 
سيتسبب فيها األمر”.

ليبرفيل - أ ف ب

أصي���ب رئيس الغابون علي بونغو أونديمب���ا، المتواجد خارج بالده منذ 
توعكه قبل ش���هرين، بجلطة في الدماغ، حس���ب ما صرح نائبه، األحد، 
ف���ي أول إعالن رس���مي عن تفاصيل م���رض رئيس البل���د الصغير الواقع 

في غرب إفريقيا.

وغ���ادر بونغو )59 عاما( مستش���فى 
في الرباط مطلع الشهر الحالي بعد 
إدخاله ف���ي 29 نوفمبر إثر إصابته 
أكتوب���ر  نهاي���ة  صحي���ة”  ب�”وعك���ة 
الفائ���ت. ويمضي حاليا فترة نقاهة 

في مقر سكني خاص في الرباط.
وق���ال نائب الرئي���س الغابوني بيير 
كافير ماغانغا موسافو، ، إن بونغو 

كان يعاني من سكتة دماغية.
وتاب���ع في خط���اب في فرانس���فيل 
ف���ي جن���وب الب���اد “ال أح���د يبتهج 

بس���بب وفاة أو مرض شخص آخر، 
أولئ���ك الذي���ن ل���م يعرف���وا م���ا هي 
الجلط���ة في الدم���اغ، صلوا لله كي 

ال تعرفوا أحدا” مصابا بها.
الدول���ة  رئاس���ة  بونغ���و  وتول���ى 
اإلفريقي���ة الغنية بالنفط في 2009 
بع���د رحيل والده عم���ر بونغو الذي 

حكم الباد منذ 1967.

وفي 2016، أعيد انتخاب علي  «
بونغو رئيسا في انتخابات فاز فيها 

بفارق ضئيل وأثارت جدال واسعا.

مكسيكو - رويترز

ش���ن أفراد عصابة مس���لحون هجوما على قوة شرطية بغرض تحرير زميل لهم 
من السجن، فقتلوا 6 ضباط وأصابوا سابعا، في حادث دموي هز المكسيك.

تداول���ه  ج���رى  فيدي���و  مقط���ع  ووث���ق 
عملي���ة  االجتماعي���ة،  المنص���ات  عل���ى 
إطاق الرصاص على ضباط الش���رطة، 
وه���م  الضحاي���ا  الص���ور  وأظه���رت 

مضرجون في الدماء على األرض.
عل���ى  مس���لحة  مجموع���ة  واعترض���ت 
متن 3 س���يارات، طريق الضباط الذين 
كان���وا ينقلون الس���جين، حس���بما نقلت 
وأطل���ق  البريطاني���ة.  “ص���ن”  صحيف���ة 
الضب���اط،  عل���ى  الن���ار  العصاب���ة  أف���راد 
فقتل���وا 6 وأصابوا آخر وجرى نقله إلى 
المستش���فى في حالة حرجة، بالحادث 
الذي ش���هدته والي���ة جاليس���كو، غربي 

الباد. وأعلنت الس���لطات فتح تحقيق 
في “المج���زرة”، وأوضحت أن المنطقة 
الت���ي وقع���ت فيه���ا الجريم���ة خاضع���ة 
للمراقب���ة. وقال���ت النائب���ة العام���ة ف���ي 
الوالي���ة المكس���يكية ماريس���يا غوميز 
كوب���و، إن الضباط تلق���وا ضربات نارية 
عل���ى مقرب���ة م���ن الطريق الس���ريع في 

بلدة هويرتا أثناء نقل أحد السجناء.

وأوردت أن السلطات اعتقلت أحد  «
منفذي الهجوم، لكن 5 آخرين الذوا 

بالفرار بعدما أقاموا عراقيل في 
الطريق وأشعلوا النار في سيارات 

مسروقة.

الصين تستدعي السفير 
األميركي

إصابة رئيس الغابون 
بسكتة دماغية

حادث دموي يهز 
المكسيك

تيريزا ماي تحذر النواب قبل تصويت “بريكست”

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

ح���ذرت رئيس���ة ال���وزراء تيريزا م���اي أمس األح���د الن���واب البريطانيين من أن رف���ض اتفاق 
بريكس���ت خ���ال التصوي���ت التاريخي ف���ي البرلمان المقرر غ���دا الثاثاء س���يؤدي إلى “خطر 

حقيقي” يتمثل في بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي.
وس���يصوت النواب البريطانيون مساء الثاثاء على “معاهدة الخروج” من االتحاد األوروبي 
التي تم التفاوض بشأنها مع بروكسل طوال 17 شهرا. ويبدو أن إقرارها في مجلس العموم 
غي���ر مؤكد بس���بب االنتق���ادات العديدة التي تتع���رض لها من حزب المحافظي���ن الذي تنتمي 

إليه ماي وأحزاب أخرى.
والمعاه���دة تخ���ذل معظم مؤيدي بريكس���ت الذي���ن يتخوفون م���ن بقاء دائ���م لبريطانيا في 
االتحاد األوروبي، وكذلك المؤيدين ألوروبا الذين ال يزالون يأملون في العودة عن بريكست.

وقبل يومين من التصويت الذي يهدد مستقبلها السياسي، حذرت رئيسة الوزراء مجددا من 
عواقب رفض االتفاق في حديث لصحيفة “مايل أون صنداي”.

وقالت “هذا يعني أن الباد س���تواجه مس���تقبا مجهول المعالم مع خطر حقيقي بعدم تحقق 
بريكست أو الخروج من االتحاد من دون اتفاق”.

مكسيكوليبرفيلبكين

في أول تعليق له على الجولة الرابعة من احتجاجات أصحاب “السترات الصفر” التي ُوصفت باألعنف، وجه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الش���كر لقوات الش���رطة الفرنس���ية، وقال ماكرون في تغريدة له عبر “تويتر”: “إلى جميع قوى النظام المعبأة 

اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية االستثنائية التي أظهرتموها”.

إل����ى ذل����ك، أعلن����ت الش����رطة الفرنس����ية أن 
حصيل����ة التوقيف����ات ف����ي مختل����ف أنح����اء 
الب����اد بلغ����ت 1723 موقوف����ًا. ودعا رئيس 
ال����وزراء الفرنس����ي، إدوار فيلي����ب، إلجراء 
ح����وار جديد م����ع ممثلي حركة “الس����ترات 
تعال����ج  ب����أن  فيلي����ب  تعه����د  كم����ا  الصف����ر”. 
ارتف����اع  بخص����وص  المخ����اوف  الحكوم����ة 
كلفة الحياة. وأكد أن “الرئيس س����يتحّدث 
وسيقّدم إجراءات س����تغّذي الحوار”، على 
ح����د تعبي����ره. وتظاه����ر، الس����بت، عش����رات 
اآلالف م����ن حرك����ة “الس����ترات الصف����ر” في 
تح����رك احتجاج����ي جديد ش����هدته فرنس����ا، 
حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، 
فيما ش����هدت باريس مواجهات اس����تدعت 

وأطلق����ت  المصّفح����ة.  اآللي����ات  تدّخ����ل 
الس����لطات الفرنس����ية عملي����ات تحق����ق بعد 
المزيف����ة،  اإللكتروني����ة  الحس����ابات  تزاي����د 
التي تهدف إلى تضخيم حركة “الس����ترات 
الصف����ر” االحتجاجية على مواقع التواصل 
االجتماعي، حس����بما أف����ادت مصادر قريبة 
م����ن المل����ف. وأوض����ح مص����در أن: “األمانة 
العام����ة للدفاع واألمن الوطني” هي الهيئة 

المكلفة تنسيق عمليات التحقق الجارية.
وذك����ر مص����در آخ����ر قري����ب م����ن المل����ف أن 
االس����تخبارات الفرنس����ية ح����ذرة ج����دا من 
تاعب بالمعلومات، لكن ال يزال من المبكر 
البت في مس����ألة صحة معلومات نش����رتها 
صحيف����ة “التايمز” البريطاني����ة التي أكدت 

أن مئ����ات الحس����ابات المزيفة التي تدعمها 
روسيا تسعى إلى تضخيم ثورة “السترات 
مس����ألة  إنه����ا  المص����ادر  وتق����ول  الصف����ر”. 

تتطلب تحقيقات كبيرة ومعقدة.
وقال����ت الصحيف����ة البريطاني����ة  “ذا تايم����ز” 
نق����ا ع����ن تحلي����ات أجرته����ا ش����ركة “ني����و 
نول����دج” لألمن اإللكترون����ي، إن نحو مئتي 
حس����اب عل����ى موق����ع تويت����ر تنش����ر ص����ورا 
أصابته����م  ألش����خاص  فيدي����و  ومقاط����ع 
الش����رطة بجروح بالغة ُيفترض أن يكونوا 
م����ن محتجي “الس����ترات الصف����ر” في حين 
تع����ود ه����ذه المش����اهد إلى أح����داث ال تمت 
بصل����ة إلى التظاهرات الجارية في فرنس����ا 

منذ أسابيع.

باريس ـ وكاالت

1723 موقوفا... وماكرون: شكرا للشرطة
ف���رن���س���ا ت��ح��ق��ق ب���ح���س���اب���ات إل���ك���ت���رون���ي���ة م���زي���ف���ة ض��خ��م��ت األح������داث

دبي - العربية نت

دبي - العربية نت

لندن - أ ف ب

ح���ذر أكثر من 500 ناش���ط طالب���ي إيران من تش���ديد حملة القمع ف���ي الجامعات، 
وقالوا إن األجواء البوليسية بدأت تخيم على كافة أنحاء البالد.

وانتقد هؤالء الطلبة في رسالة وجهوها 
إل���ى الرئي���س اإليران���ي حس���ن روحاني، 
وانته���اك  القم���ع  حمل���ة  إزاء  صمت���ه 
الحري���ات واتهموه بالتواطؤ مع األجهزة 
القبض���ة  لبس���ط  والمتش���ددين  األمني���ة 

األمنية وقمع الحركات االحتجاجية.
وج���اء ف���ي الرس���الة التي نش���رها موقع 
“انصاف نيوز” الحكوم���ي، أن “اليوم، لم 
يعد صوت “البس���طال” العس���كري ُيسمع 
ف���ي الجامعات فحس���ب، بل ف���ي جميع 

أنحاء الباد”.
وق���ال ه���ؤالء الناش���طون ف���ي الحرك���ة 
ف���ي  “الحري���ة  إن  اإليراني���ة،  الطابي���ة 
الجامع���ات باتت ُتذب���ح من خال فرض 
الجامع���ات”،  ف���ي  البوليس���ية  األج���واء 
ل���م  وخاطب���وا روحان���ي بالق���ول: “إن���ك 
تستجب لمطالب الشعب رغم مرور عام 
ونص���ف م���ن واليت���ك الثاني���ة وال رجال 
حكومت���ك أيض���ا ول���م تس���معوا لص���وت 
االجتماعي���ة  والمطال���ب  االحتجاج���ات 

والطابي���ة، بل ازداد القمع ويتس���ع يوما 
بعد يوم”.

وعب���ر الط���اب ع���ن خيب���ة أمله���م م���ن 
روحان���ي واتهم���وه بالت���ورط ف���ي حملة 
لق���د  القم���ع حي���ث ج���اء ف���ي الرس���الة: 
صوتن���ا لمح���ام، ال لق���اض! لكن م���ا الذي 
نفعل���ه عندم���ا نج���د أن المحام���ي أصبح 
قاًضي���ا وق���د انض���م لحمل���ة القم���ع ض���د 
وإضراب���ات  الش���عبية  االحتجاج���ات 
العم���ال والمعلمين وس���ائقي الش���احنات 
وقم���ع الدراوي���ش الصوفيي���ن والنس���اء 

والنشطاء البيئيين وغيرهم؟!”.

وانتشرت رسالة التحذير هذه إلى  «
روحاني والتي وقع عليها أكثر من 

500 ناشط من مختلف الجمعيات 
الطالبية، بينما شهدت بعض 

الجامعات اإليرانية خالل األيام 
الماضية تجمعات عديدة دعمًا 

لالحتجاجات األخيرة من قبل 
العمال والمعلمين.

500 ناشط طالبي: أجواء إيران بوليسية

طال���ب حزب المؤتلفة اإلس���المي اإليراني، حكومة حس���ن روحاني، بض���رورة “اإلقرار 
بانته���اء االتف���اق الن���ووي وخ���روج الحكوم���ة اإليرانية من���ه صراح���ة.. ألن الجمهورية 
اإلسالمية لن تستفيد من مثل هذا االتفاق”. وجاء ذلك في بيان أصدره حزب المؤتلفة 
اإلس���المي، في ختام المؤتمر 12 لجمعيته العمومية، وفي الذكرى 55 لتأسيس الحزب 
الدين���ي المحاف���ظ التقلي���دي، وال���ذي تأس���س ع���ام 1963، وه���و ح���زب يهت���م باألعمال 

الخيرية وتأسيس الجمعيات والمؤسسات اإلسالمية.

وف���ي البي���ان، ش���دد الح���زب عل���ى أن���ه يج���ب 
عل���ى الحكومة ممثلة ف���ي وزارة الخارجية أن 
تراعي ماحظات ن���واب البرلمان، وأن تتعامل 
مع االتفاق النووي طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل”.

كما أشار بيان حزب المؤتلفة اإلسامي إلى أن 
الخروج الصريح من االتفاق النووي من ش���أنه 
أن “ينق���ذ صناعة إيران النووية من مضار مثل 

هذا االتفاق”.
وأضاف أن الثورة اإلس���امية س���تحتفل قريبًا 
“بالذك���رى األربعين”، ودعا أعض���اء الحزب في 
البيان إلى اعتماد سياس���ات ما يسميه المرشد 

األعلى “االقتصاد المقاوم”.

وأك���د البي���ان أن “الش���عب اإليران���ي والحكومة 
س���يتجاوزان العقوبات الظالمة، بقيادة المرشد 
ق���وة  ف���ي  م���ا وثق���وا  األعل���ى وتعليمات���ه، إذا 
االقتص���اد المقاوم”، مش���يرًا إل���ى أهمية اغتنام 
المس���تدامة  التنمي���ة  لتحقي���ق  الفرص���ة  ه���ذه 
الت���ي تعتمد على سياس���ات االقتص���اد المقاوم 

المعلنة”.
وتوج���ه الح���زب ل���وزارة الخارجي���ة اإليراني���ة 
مطالبًا مسؤولي الوزارة بأن ينظروا للتطورات 
الدولي���ة بدق���ة عل���ى أن يهتم���وا بش���كل خاص 
بالق���وى الصاع���دة على المس���رح الدولي، حتى 
يس���تطيعوا االس���تفادة م���ن العزل���ة المتزاي���دة 

وتعظي���م  األميركي���ة،  المتح���دة  للوالي���ات 
االس���تفادة من الق���درات الثورية المتزايدة في 
المنطق���ة والعال���م. كما أش���ار بي���ان الحزب إلى 
ض���رورة تعزي���ز العمل باتجاه الش���رق، وتدعيم 
والصي���ن  روس���يا  م���ع  اس���تراتيجية  عاق���ات 
احتجاج���ات  الح���زب  بي���ان  واعتب���ر  والهن���د. 
الس���ترات الصف���راء ف���ي فرنس���ا، ومثيلتها في 
بع���ض دول القارة األوروبي���ة، بمثابة “انتفاضة 

جياع”، وطالب وزير الخارجية بإعان ش���جب 
طه���ران النته���اكات حق���وق اإلنس���ان وانته���اك 

الديمقراطية في فرنسا وأوروبا.

يشار إلى أن الدعوات في الداخل  «
اإليراني بالخروج من االتفاق النووي 
بدأت بعد انسحاب الواليات المتحدة 
من االتفاق النووي في مايو الماضي، 

وعودة العقوبات األميركية.

حزب المؤتلفة اإلسالمي

ش�����دد ع���ل���ى ال���ت���ع���ام���ل ط���ب���ًق���ا ل���م���ب���دأ ال���م���ع���ام���ل���ة ب��ال��م��ث��ل

حـزب إيـرانـي يـطالـب بـإنهـاء االتفـاق النـووي

أحد محتجي السترات الصفراء يرفع علم فرنسا في جادة الشانزيليزيه )أ ف ب(
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نرفع القبعة للمدربين 
الوطنيين لفريقي الحد 

والحالة لكرة القدم اللذين أثبتا 
كفاءتهما وقدرتهما بتحقيق 

االنتصارات في مسابقة “أغلى 
الكؤوس” والوصول لألدوار 

النهائية على حساب فرق منافسة 
مثل الرفاع الشرقي والنجمة.

سقوط “حامل اللقب” 
ألغلى الكؤوس فريق النجمة 

أمام الحالة في مباراتي الذهاب 
واإلياب، يضع عالمة االستفهام 
حول األداء الذي ظهر عليه، وعما 

إذا كان قادًرا على العودة في 
منافسات الدوري واإلبقاء على 

حظوظ المنافسة.

س���يكون عش���اق كرة الس���لة البحرينية على موعد “ناري” من اإلثارة والمتعة في مباراة كل النجوم “All Star”، بعد القرعة المثيرة التي أجريت الليلة قبل الماضية 
وأسفرت عن فريقين على أعلى مستوى، وهما فريق الالعب هشام سرحان وفريق الالعب محمد كويد، إذ سيتنافسان فيما بينهما يوم 17 من ديسمبر الحالي للفوز 
ف���ي ه���ذا اللق���اء، واعتالء عرش التتويج في مباراة “All Star” التي ُتقام ضمن مهرجان االتحاد البحريني لكرة الس���لة احتفاالً بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس 
جاللة الملك المفدى، وأجريت مراس���م القرعة على الهواء مباش���رًة عبر قناة البحرين الرياضية في برنامج “أون فاير”، وبإدارة الزميل اإلعالمي أس���امة الكوهجي 
الذي أشعل األجواء مبكًرا بحواره وأسئلته المثيرة لسرحان وكويد، وكذلك كان قد استضاف أنور شرف رئيس لجنة المسابقات في االتحاد البحريني لكرة السلة 

للحديث عن هذا المهرجان وفعالياته وبرامجه.

وكون���ه األكثر حصوالً عل���ى األصوات في 
عملي���ة تصوي���ت الجماهي���ر، فق���د أتيحت 
الفرص���ة لهش���ام س���رحان ليك���ون أول من 
يسحب الختيار المدرب وبالتالي أسفرت 
القرع���ة عن حصوله على المدرب الصربي 
ديجان ليقود فريقه، بينما سيقود المدرب 
الوطن���ي عل���ي عبدالغن���ي فري���ق الالع���ب 
محم���د كوي���د، وس���تكون المدرب���ة فاطمة 
رياض مس���اعدة في فريق سرحان ونورة 
المنصوري مساعدة في فريق كويد، بينما 
س���يكون حمد علي حس���ين مدي���ًرا لفريق 
س���رحان وهان���ي ال���درازي مدي���ًرا لفري���ق 

كويد.
وبعده���ا ب���دأت عملي���ة االختي���ار وأيًضا 
كانت األولوية لسرحان، وكانت الطريقة 
“الع���ب بالعب”، وفي النهاية ضم فريق 
هش���ام س���رحان كٍل من “حس���ين شاكر، 
أحمد حسن الدرازي، سيد كاظم ماجد، 
س���يد محمد حميد، ميثم جميل، محمد 
حس���ين كمبس، حس���ن قراش���ي، صباح 
حس���ين، عل���ي ش���كرهللا، أحم���د نج���ف 
ومارس���يل جون���ز”، بينما فري���ق الالعب 
محم���د كويد يضم “بدر عبدهللا جاس���م، 
أحم���د  بوع���الي،  محم���د  عزي���ز،  أحم���د 
سلمان رمضان، علي عباس، سيد هاشم 
عبدالرحم���ن  س���لمان،  حس���ين  حبي���ب، 
غال���ي، محمد أمير، محم���د ناصر وواين 

تشيزم”.
ه���ذا، وس���يتضمن مهرج���ان كل النج���وم 
العديد من المفاجآت خالل هذه الفعالية 
الوطنية الغالي���ة، إضافة إلى العديد من 
المس���ابقات الس���الوية وأبرزها بطولة “3 
× 3” الت���ي س���تقام ي���وم 16 ديس���مبر، ث���م 

سيبدأ البرنامج يوم 17 ديسمبر بمسابقة 
المهارات “Skills Challenge “، ثم مباراة 
كل النجوم، وبعدها مسابقة الكبس على 

الحل���ق “الدان���ك” والمنافس���ات النهائي���ة 
للرمي���ات الثالثي���ة علم���ًا ب���أن تصفي���ات 
 16 ي���وم  س���تقام  الثالثي���ة  الرمي���ات 
ديس���مبر، إذ سيتأهل للمس���ابقة النهائية 

7 العبين.

ويعك���ف االتح���اد البحرين���ي لكرة الس���لة 
عل���ى إنه���اء كاف���ة اس���تعداداته ووض���ع 
اللمس���ات األخيرة على األمور التنظيمية 
الخاص���ة بفعاليات مهرج���ان كل النجوم، 
م���ن أج���ل تقدي���م مهرج���ان يتناس���ب مع 
حجم هذه المناسبة العزيزة على القلوب.

ويدعو اتحاد السلة الجماهير كافة  «
لحضور هذه الفعالية الوطنية من 

أجل االستمتاع بالبرنامج المعد 
على صالة زين لكرة السلة بأم 

الحصم، إذ ستكون هنالك جوائز 
مخصصة لهم سيتم اإلعالن عنها 

قريًبا.

 جانب من مراسم القرعة في برنامج “اون فاير”

 قائمة فريق محمد كويد قائمة فريق هشام سرحان

قرعة ُتنبئ بمواجهة مرتقبة.. وديجان وعبدالغني يقودان الفريقين

موعد “ناري” في مباراة كل النجوم
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تختتم اليوم “اإلثنين” مباريات الجولة الثانية من الدوري الوطني للجامعات لكرة 
القدم بلقاء وحيد يجمع فريقي جامعة البحرين والجامعة الخليجية عند السابعة 

مساء على ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق. 

وتعتب���ر مباراة اليوم الثاني���ة للفريقين بعدما 
تع���ادل فري���ق جامع���ة البحرين م���ع الجامعة 
األهلي���ة حامل اللقب 2/2 فيم���ا تعادل فريق 
بوليتكن���ك  فري���ق  م���ع  الخليجي���ة  الجامع���ة 
البحري���ن، وكال الفريقين ظهرا بصورة جيدة 
ولديهم���ا عناص���ر جي���دة م���ن العب���ي األندية 
المحلي���ة خصوص���ا جامع���ة البحري���ن ال���ذي 
ينتظ���ر الكثير م���ن العبيه البارزي���ن لتقديمه 
ف���ي مب���اراة الي���وم، وتل���ك المؤش���رات تن���ذر 
بمواجه���ة متكافئ���ة وكال الفريقي���ن يس���عيان 
إلى انتزاع الفوز االول واالنطالق في صراع 

المنافسة على الصدارة منذ البداية.
 

 العجاوي: االرتقاء بالحركة الشبابية

 أش���ادت مدي���ر عام معهد البحري���ن للتدريب 
وإط���الق  تنظي���م  بفك���رة  العج���اوي  س���ماح 
الدوري الوطني للرياضة الجامعية خصوصا 
م���ع األه���داف الكثي���رة الت���ي يحمله���ا س���واء 
تلك المتعلقة بالمنافس���ات الرياضية وتطوير 
خ���الل  م���ن  أو  البحرين���ي  الش���باب  ق���درات 
االرتق���اء بمخرج���ات التعلي���م ف���ي المملك���ة، 
مشيدة بالفكر الذي يحمله سمو الشيخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة ف���ي االرتق���اء بالحركة 

الشبابية في المملكة. 
وقالت العج���اوي إن معهد البحرين للتدريب 
من الداعمين لهذه الفكرة الفتة إلى احتضان 
والش���باب  المواه���ب  م���ن  للكثي���ر  المعه���د 
البحرين���ي ال���ذي يتمت���ع بإمكان���ات وق���درات 

رياضي���ة ف���ي مختل���ف األلع���اب الرياضي���ة، 
وأضاف���ت “مش���روع ال���دوري الجامعي فكرة 
رائ���دة ف���ي البحري���ن وعلينا دعمه���ا لتحقيق 
أهدافها الس���يما أنها تدعم الجانب التعليمي 
وتزيد من دعم الجامعات للمجال الرياضي”. 
وأكدت مدير عام معهد البحرين للتدريب عن 
اعت���زاز إدارة المعهد في المش���اركة وبفاعلية 
مؤك���دة  للجامع���ات،  الوطن���ي  ال���دوري  ف���ي 
أن ه���ذا الدوري يحظ���ى بدع���م واهتمام من 
مختلف الجهات الرسمية واألهلية، ومضيفة 
أن هذا الحدث يش���هد متابع���ة من جانب كل 
المهتمين بش���ؤون الش���باب والرياضة، وذلك 
حرص���ا منهم عل���ى متابع���ة مس���تويات فنية 
جيدة ومش���رفة، لذا ف���إن الدوري يعد واحدا 

من التجمعات الشبابية المهمة. 
كان���ت  الس���ابق  “ف���ي  العج���اوي  وأضاف���ت 
الرياض���ة الجامعي���ة تش���هد جوان���ب مختلفة 
على الصعي���د الفردي من خالل تنظيم بعض 

ه���ذه  أن  إال  الداخلي���ة،  لألقس���ام  الفعالي���ات 
الفكرة والمش���روع الذي أطلقه س���مو الشيخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة جع���ل الرياض���ة 
الجامعي���ة تب���رز وتخ���رج للن���ور عل���ى صعيد 

المنافس���ات الخارجية”، مؤكدة أن المش���روع 
تط���ورا  الس���نوات  ق���ادم  ف���ي  يش���هد  ربم���ا 
ملحوظ���ا وبم���ا يحق���ق النتائ���ج الب���ارزة على 

صعيد الرياضة البحرينية. 

الطاقم الطبي الطالبي “شادي ورامي”
ف���ي  للجامع���ات  الوطن���ي  ال���دوري  يش���هد 
منافسات كرة القدم حضورا الفتا وبارزا من 
جان���ب مجال���س إدارات الجامع���ات بتواج���د 
العديد من المسؤولين لدعم فرقهم الرياضية 
وبم���ا يؤك���د وجود اهتم���ام كبير م���ن جانبهم 
يس���اهم ف���ي رف���ع درج���ة ال���روح الرياضي���ة 
والحماس���ة لدى الالعبين، كما يش���هد الدوري 
والمباريات تعاون كبير من جانب المنتسبين 
للجامعات من خالل تواجد شابين هما فادي 
المصابي���ن  ع���الج  ف���ي  للمس���اهمة  وش���ادي؛ 
والح���االت الت���ي يس���تدعي التدخ���ل الطبي، 
وهم���ا م���ن الش���باب الذي���ن يدرس���ون ضم���ن 
الجامعة اآليرلندية، وهو األمر الذي يس���اهم 
ف���ي تجربته���م العملية والدراس���ية خصوصا 
قدراته���م  تطوي���ر  ف���ي  لديهم���ا  الرغب���ة  م���ع 

وإمكاناتهم الدراسية.

اللجنة اإلعالمية

مواجهة متكافئة بين “البحرين” و “الخليجية”

جانب من المنافسات

اللجنة اإلعالمية

اقترب���ت منافس���ات مس���ابقة ك���رة الطاولة والك���رة الطائرة ف���ي البرنامج 
الرياض���ي التنافس���ي للفتي���ات “رياضي���ة” م���ن خ���ط النهاي���ة بع���د انقضاء 
5 ج���والت م���ن أص���ل 6 ف���ي ك���رة الطاولة و4 من أص���ل 6 أيًضا ف���ي الكرة 
الطائ���رة، وأف���رزت منافس���ات ك���رة الطاول���ة صراًعا وس���باًقا ش���ديًدا بين 
فريق���ي البحري���ن وعالي لخط���ف لقب ال���دوري بعد أن واص���ال التربع على 
ع���رش جدول الترتيب بذات الرصيد من النقاط بحصول كل فريق على 9 

نقاط بعد ختام الجولة الخامسة. 

وف���ي منافس���ات الك���رة الطائ���رة 
لصال���ح  الترش���يحات  تتج���ه 
فتي���ات فري���ق المح���رق لحس���م 
لق���ب ال���دوري بع���د أن حقق���ن 4 
انتصارات من 4 مباريات بعالمة 
وتمك���ن  ق���وي،  وب���أداء  كامل���ة 
م���ن إنهاء لق���اء البس���يتين أيًضا 
ال���ذي  اللق���اء  وه���و  لصالحه���ن، 
ش���كل مفت���رق الطري���ق لخط���ف 
صدارة الترتيب بالنسبة لفتيات 

المحرق. 
أم���ا ف���ي منافس���ات دوري ك���رة 
الس���لة ف���إن الفرق انقس���مت إلى 
نصفي���ن، حي���ث تس���ّيدت مراك���ز 
المقدم���ة ف���رق الرف���اع ومدين���ة 

عيس���ى والمنام���ة، وظل���ت ف���رق 
المح���رق والنجم���ة والحال���ة في 
النص���ف الس���فلي، وبعثت فتيات 
الرفاع رسالة واضحة وصريحة 
على ق���وة فريقهن بعد أن حققن 
بنتائ���ج  متوالي���ة  انتص���ارات   4

عريضة. 

وستتجدد المنافسات األسبوع  «
المقبل وتحديًدا يومي الجمعة 

والسبت، حيث سيشهد 
اليومان جولتين أللعاب 

الجماعية السلة والطائرة 
واليد والسبت تحديًدا ستختتم 
منافسات دوري الطائرة، فيما 
ستختتم منافسات دوري كرة 
الطاولة يوم الجمعة المقبل.

مالمح األبطال في “رياضية”

مدينة عيسى - اتحاد التنس

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تحت إش���راف خبير التنس الدولي لويس دو س���وزا، أقام االتحاد البحريني للتنس ورش���ة عمل تنش���يطية لمدربي التنس بمملكة 
البحري���ن، ش���ارك فيه���ا 15 مدرًبا من البحرينيي���ن واألجانب، وبحضور متميز من ن���ادي البحرين للتنس ون���ادي ضباط األمن العام 

وأكاديمية جيسس والنادي الفلبيني وعدد آخر من المشاركين.

وش���ملت الورش���ة محاضرة نظرية عن أسلوب 
التدري���ب األمث���ل لفئ���ات البراع���م والناش���ئين 
م���ن )6 - 14( س���نة، وأدوات ومعدات التدريب 
الالزم���ة ل���كل فئ���ة حس���ب م���ا أق���ّره االتح���اد 
الدول���ي للتنس، وج���داول وس���اعات التدريب 
اليومي���ة التي تتناس���ب مع األعم���ار المختلفة، 
المحلي���ة  والمس���ابقات  البط���والت  وكذل���ك 
والخارجي���ة والجوائ���ز المرص���ودة ل���كل فئ���ة، 
وم���ن ثم تب���ع ذل���ك تدريبات عملي���ة بالمالعب 
م���ع تأكي���دات م���ن الخبير على ض���رورة تحكم 
داخ���ل  المتدربي���ن  عل���ى  الم���درب  وس���يطرة 
بالمواعي���د  المتدربي���ن  والت���زام  الملع���ب، 
وبرنام���ج التدري���ب وتنفي���ذه بص���ورة س���ليمة 
وج���ادة بإش���راف الم���درب. وأش���ار لويس إلى 
أن هذه الورش���ة سوف يتبعها دورات تدريبية 

متخصص���ة قادم���ة، وأن���ه بصدد إج���راء حصر 

ش���امل للمدربين بمملكة البحرين بالتنسيق مع 

األندية واألكاديميات المتخصصة، بهدف منح 

المدربين تراخيص معتم���دة من اتحاد التنس 

لمزاول���ة مهن���ة التدري���ب حس���ب مس���توياتهم 

وشهادات الخبرة الحاصلين عليها.

من دورة المدربين

س��وزا دو  الخبي��ر  بإش��راف  وعملي��ة  نظري��ة  محاض��رة 

دورة تنشيطية لمدربي التنس

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

بدأت األكاديمية األولمبية البحرينية في إجراء تقييم دارسي المستوى الرابع للبرنامج الوطني للمدربين من يوم األحد الماضي 
9 ديسمبر لغاية 13 من الشهر ذاته الجتياز دورة المستوى الرابع الذي يعتبر أرفع المستويات في البرنامج الوطني للمدربين الذي 

يقام بالتعاون مع الجمعية الكندية للمدربين.

وتتك���ون لجن���ة التقييم الرس���مية من 5 
أعض���اء وهم الكندي “جي���رارد الوزيير” 
واألداء  التدري���ب  مستش���اري  كبي���ر 
العالي والخبير ف���ي مجالي القوة وعلم 
الحرك���ة، ومواطن���ه “واي���ن ب���ارو” كبي���ر 
مستش���ار التدريب والتعليم اإللكتروني 
والمدي���ر التنفي���ذي للمدربين ف���ي كندا، 
باإلضاف���ة إلى الدكت���ور نبيل طه رئيس 
األكاديمي���ة األولمبي���ة، ومحم���ود يتي���م 
المنس���ق التنفيذي للتدري���ب والتطوير، 
وأحمد حاف���ظ اختصاصي أول تدريب 

وتطوير.
وأع���دت األكاديمي���ة األولمبي���ة ج���دول 
اختبارات وتم توزيع الدارسين العشرة 
عل���ى أرب���ع مجموع���ة وه���ي المجموعة 

عبدالكري���م  أحم���د  الح���داد،  صال���ح  )أ( 
األحم���د، فاطم���ة بورش���يد، والمجموعة 
)ب( عل���ي عبدالمجي���د، صال���ح موس���ى، 
عبدهللا الدوسري، المجموعة )ج( هشام 
البوفالس���ة، أن���ور بط���ي، المجموع���ة )د( 

غالب األحمد، أحمد قاهري.

وتبدأ االختبارات وعملية تقييم  «
الدارسين ابتداء من الساعة 8:30 

صباًحا على يقوم كل مدرب بتقديم 
مشروعه لمدة ساعة إلى ساعة 

ونصف بناء على ما تعلمه خالل 
دراسته في المستويات األربعة من 

البرنامج الوطني للمدربين.

صورة جماعية للمكرمين

األكاديمي��ة األولمبية أعدت جدول االختبارات وتوزيع الدارس��ين

تقييم مدربي دورة المستوى الرابع



هن���أت عض���و المجلس األعلى للش���باب والرياض���ة عضو اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة رئي���س مجل���س إدارة االتح���اد البحريني 
لكرة الطاولة الش���يخة حياة بن���ت عبدالعزيز آل خليفة، النائب 
الثان���ي لرئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة الش���يخ 
عيس���ى بن راشد آل خليفة بمناسبة حصوله على جائزة الروح 
الرياضي���ة ف���ي الوطن العربي للع���ام 2018 المقدمة من االتحاد 

العربي للثقافة والرياضة.

ق���دم خالد كان���و باس���مه وبالنيابة عن 
كاف���ة منتس���بي النادي األهلي أس���مى 
آي���ات التهان���ي والتبري���كات إلى وزير 
أيم���ن  والرياض���ة  الش���باب  ش���ؤون 
توفيق المؤيد؛ بمناسبة الثقة الملكية 
السامية التي حظي بها بتعيينه وزيرا 
لشؤون الشباب والرياضة، متمنين له 
النجاح والتوفيق في منصبه الجديد.
وأك���د خال���د كان���و أن الن���ادي األهل���ي 
س���يكون كما كان دائما داعما أساس���يا 
لخطط وإستراتيجيات وزارة شؤون 
الش���باب والرياضة. وعلى صعيد آخر 

الن���ادي  إدارة  مجل���س  رئي���س  أش���اد 
األهل���ي خال���د كان���و بالوزي���ر الس���ابق 
والرياض���ة  الش���باب  ش���ؤون  ل���وزارة 
م���ا  مثمن���ا  الج���ودر،  محم���د  هش���ام 
المهم���ة  تولي���ه  فت���رة  خ���ال  قدم���ه 
م���ن جه���ود كبي���رة وإس���هامات فاعلة 
لخدم���ة الحرك���ة الش���بابية والرياضة 
ل���ه  ش���اكرا  الغالي���ة،  مملكتن���ا  ف���ي 
مواقف���ه اإليجابي���ة ومبادراته لتذليل 
العقبات أم���ام األندية الوطنية. صرح 
بذل���ك أمي���ن الس���ر الع���ام ع���اء جواد 

الحلواجي.

خالد كانو يهنئ أيمن المؤيدالشيخة حياة تهنئ عيسى بن راشد

يتسلح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بإرث كبير من النجاحات واإلنجازات التي 
حققها خالل السنوات ال� 6 الماضية في رئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، كما يتكئ 
على الدعم واإلجماع وااللتفاف الذي يحظى به من 40 اتحادا وطنيا، في التفوق على 
منافسيه على منصب الرئاسة، وهما اإلماراتي محمد خلفان الرميثي، والقطري سعود 
المهن���دي ف���ي االنتخابات التي س���تجري 6 أبري���ل المقبل 2019 في العاصم���ة الماليزية 

كوااللمبور.

ومع تبقي نحو أربعة أشهر على انتخابات 
االتح����اد اآلس����يوي مازال الش����يخ س����لمان 
ب����ن إبراهي����م ف����ي الص����دارة، وه����و األقرب 
لاحتفاظ بمنصب الرئاسة، وهو ما اتضح 
جليا في اجتماع الجمعية العمومية بعدما 
ص����ادق 42 اتحادا من أص����ل 46 يحق لهم 
التصوي����ت على تعديل بع����ض بنود النظام 
م����ا  وه����و  اآلس����يوي،  لاتح����اد  األساس����ي 
يعك����س وح����دة الق����رار داخ����ل أكب����ر اتحاد 

قاري.
الرميث����ي والمهن����دي  وال يش����كل ترش����يح 
تراجعا لحظوظ الشيخ سلمان بن إبراهيم 
خصوص����ا، وأن االثنين ترش����حا قبل نهاية 

قليل����ة  بس����اعات  الترش����ح  ب����اب  إغ����اق 
مم����ا يعن����ي ع����دم وض����وح الرؤي����ة لديهم����ا 
تمام����ا، وربم����ا ع����دم الجدي����ة الكافي����ة في 
مواصلة الس����باق االنتخابي أو العمل على 
الس����تحقاقات  االنتخاب����ات  أوراق  بعث����رة 
ومكاس����ب وتربيط����ات واتفاق����ات أخ����رى 
يسعيان وراءها الحقا، مما يرجح فرضية 

انسحابهما أو أحدهما الحقا.
ويأتي غياب أي مرشح سعودي للمنافسة 
على منصب الرئاسة وتحديدا عادل عزت 
الرئيس الس����ابق لاتحاد الس����عودي، لتأكد 
الفرضي����ة الت����ي تحدثنا عنها س����ابقا، وهي 
محاول����ة االتحاد الس����عودي للس����عي وراء 

أه����داف أخ����رى تتمثل ف����ي التغلغل داخل 
االتح����اد الق����اري بالحصول عل����ى مناصب 
ذات تأثير أكبر، وما يجس����د تلك الفرضية 
واقعا هو ترش����ح رئيس االتحاد السعودي 
قص����ي عبدالعزي����ز الف����واز لمنص����ب نائ����ب 

الرئيس عن منطقة غرب آس����يا بعدما كان 
أحم����د عي����د عضوا ف����ي اللجن����ة التنفيذية 
فق����ط بالدورة االنتخابية الماضية، إضافة 
إلى ترش����ح السعودي خالد عوض الثبيتي 
لعضوي����ة مجلس االتحاد الدول����ي )الفيفا(، 

وهو حق مش����روع للس����عودية التي تتمتع 
بتأثي����ر وثق����ل كبي����ر عل����ى مس����توى العالم 

والقارة رياضيا وسياسيا واقتصاديا.
وفي ظل ترش����ح ثاث ش����خصيات عربية 
خليجي����ة لرئاس����ة االتحاد القاري ال تش����ير 
المعطي����ات األولية إل����ى دخول الثاثة في 
معركة “كسر عظام” مثل التي حصلت في 
2013، خصوص����ا وأن الش����يخ  انتخاب����ات 
س����لمان ب����ن إبراهي����م أك����د م����رارا وتك����رارا 
أهمية ترسيخ أعلى معايير النزاهة، خال 
االنتخاب����ات، وخاط����ب أعض����اء الجمعي����ة 
العمومي����ة مؤخ����را بالقول: “كم����ا تعرفون، 
ف����إن انتخاباتن����ا كان����ت تعتم����د دائم����ا على 
مبادئ اللع����ب النظيف، واحت����رام القواعد 
والتعليمات، ونحن في االتحاد اآلس����يوي 
إيجابي����ة  س����معة  اكتس����بنا  الق����دم،  لك����رة 
وصورة حس����نة خ����ال الس����نوات الخمس 
األخي����رة، وه����و األم����ر ال����ذي يف����رض علينا 

المحافظة على تلك المكتسبات ..”.
أن  الصعوب����ة  م����ن  أن����ه  مراقب����ون  وي����رى 

الش����يخ  ع����ن  قاري����ا  اتح����ادا   40 يتخل����ى 
س����لمان ب����ن إبراهي����م بعدم����ا اس����تطاع أن 
يب����رم اتفاقية الحق����وق التجاري����ة مع )دي 
دي ام س����ي فورتي����س(، الت����ي وصلت إلى 
رقم قياس����ي، والتي س����تضمن االس����تقرار 
المال����ي ف����ي االتحاد اآلس����يوي وكذلك في 
بجان����ب  األعض����اء،  الوطني����ة  االتح����ادات 
افتتاح المبنى الجديد بمس����احة 200 ألف 
قدم مربع، والذي يش����كل إرث����ا لكرة القدم 
االتح����اد  خط����ط  م����ع  تماش����يا  اآلس����يوية 
اآلس����يوي للتطوير المس����تدام، عاوة على 
الكثي����ر م����ن اإلنجازات التي اس����تعرضناها 

خال التقارير السابقة.

 كل تلك المعطيات مازالت تؤكد  «
قوة الشيخ سلمان بن إبراهيم في 
الصمود والثبات حتى الرمق األخير 
من االنتخابات، مما يعني أن ترشح 
المهندي والرميثي ال يشكل مصدر 

قلق بالغ، مع كامل االحترام والتقدير 
لسيرتهما الكروية وعطائهما المتميز.

ت���رش���ح ال��م��ه��ن��دي وال���رم���ي���ث���ي ل���ن ي���ؤث���ر ع��ل��ى ح��ظ��وظ��ه ف���ي “اآلس����ي����وي”

سلمان بن إبراهيم.. إرث من النجاحات

نجاحات وإنجازات سلمان بن إبراهيم تعزز حظوظه في االحتفاظ بمنصب الرئاسة

االثنين 10 ديسمبر 2018 
3 ربيع الثاني 1440

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تفتتح مساء اليوم )اإلثنين( منافسات الجولة الثامنة لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة بإقامة لقاءين، إذ يلتقي في المباراة 
األولى األهلي مع مدينة عيسى في الساعة 5:45 مساًء، وتليها مباشرة مباراة المنامة ومنتخب الشباب في الساعة 7:45 مساًء، 

وتقام المباراتان على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتس���تكمل منافس���ات الجول���ة يوم غٍد 
والبحري���ن،  الرف���اع  بلق���اءي  األربع���اء 
االتح���اد والنويدرات، عل���ى أن يختتم 
األسبوع يوم الخميس بلقائي المحرق 
وسترة والحالة النجمة، فيما سيخضع 

فريق سماهيج للراحة اإلجبارية.
ويشير ترتيب الدور التمهيدي للدوري 
قب���ل انطاق الجولة الثامنة إلى تصدر 
نقط���ة،   14 برصي���د  القائم���ة  المح���رق 
يلي���ه حام���ل اللقب المنامة ف���ي المركز 
الثان���ي ب�12 نقط���ة، األهلي والرفاع 11 
نقطة، االتحاد والحالة 9 نقاط، النجمة 
8 نق���اط، س���ترة والنوي���درات ومدين���ة 
عيس���ى وس���ماهيج 7 نقاط لكل منهم، 

وأخيًرا البحرين 6 نقاط.
وبالع���ودة إل���ى مباري���ات الي���وم، فم���ن 
المؤكد أن ال تواجه النس���ور األهاوية 
أية صعوبة م���ن الخروج بنتيجة الفوز 
أمام مدينة عيسى؛ عطًفا على الفوارق 
واإلمكانات الفنية بينه وبين منافس���ه 
ال���ذي يخوض غم���ار الدوري بتش���كيلة 

محلية خالية من الاعب المحترف.
وفي المباراة الثانية، يأمل مدرب  «

المنامة عقيل ميالد تحقيق 
االستفادة الفنية القصوى أمام 

منتخب الشباب؛ تحضيًرا للمواجهة 
الصعبة التي تنتظره في الجولة 

المقبلة أمام سماوي الرفاع.

بحض���ور رئي���س المجل���س األعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية الس���كري البحرينية الفريق طبيب الش���يخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة، ش���هد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الش���يخ علي بن خليفة آل خليفة، حفل ختام مخيم ش���روق ال� 19 لألطفال 
المصابين بمرضى السكري، والذي أقيم برعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، في مقر االتحاد البحريني لكرة 

القدم في الفترة 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

وش���هد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الحفل 
الختام���ي الذي أقيم في اتح���اد الكرة بالرفاع، 
وس���ط مش���اركة واس���عة وبرعاية من مؤسسة 
الس���كري  جمعي���ة  بتنظي���م  الخليفي���ة  المب���رة 

البحرينية.
واس���تضاف مقر االتح���اد البحريني لكرة القدم 
عب���ر مركز س���لمان ب���ن محمد الرياض���ي مخيم 
ش���روق في نسخته ال� 19، والذي شهد مشاركة 
كبي���رة من جان���ب األطفال المصابي���ن بمرضى 
الس���كري من داخل مملك���ة البحرين ومن دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وشارك رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم  «

الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
رئيس االتحاد لدى في ختام مخيم شروقفي تكريم المشاركين واللجان العاملة.

مش��اركة كبيرة من جان��ب األطفال المصابين بالس��كرياألهل��ي أم��ام المدين��ة.. والمنام��ة يواج��ه أحمر الش��باب

الحفل الختامي لمخيم شروق الـ 19اليوم انطالق الجولة 8 لدوري زين
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حسن علي

محمد الدرازي

اللجنة اإلعالميةاللجنة اإلعالمية

اختتم���ت اللجن���ة المنظم���ة فعالي���ات مهرج���ان 
أس���بوع الدراج���ات المهرجان الرياضي الس���نوي 
مهرجان أس���بوع الدراجات النارية، والذي أقيم 
تحت رعاية محافظ العاصمة الش���يخ هشام بن 
عبدالرحم���ن آل خليف���ة وبالتزامن مع احتفاالت 
المملك���ة بالعيد الوطن���ي المجيد وعيد الجلوس 
ف���ي الفت���رة م���ن 6 حت���ى 8 م���ن ش���هر ديس���مبر 
الج���اري بمش���اركة واس���عة ونجاح كبير يش���هده 
المهرج���ان في النس���خة التاس���عة له وبمش���اركة 
ف���ي  ش���اركوا  والذي���ن  دراج،   1400 م���ن  أكث���ر 

المسيرة الرئيسة )نفداك ياوطن( يوم الجمعة.

 المدني يزور موقع المهرجان

 وق���د ح���رص نائ���ب محاف���ظ العاصم���ة حس���ن 
عبدهللا المدني بزي���ارة موقع فعاليات المهرجان 
بمواق���ف مجم���ع البحري���ن التج���اري، حي���ث كان 

العلي���ا  المنظم���ة  اللجن���ة  ف���ي اس���تقباله رئي���س 
خالد الش���رفاء، ونائبه عيس���ى الزباري وعدد من 
للمهرج���ان والمش���اركين،  القائمي���ن والمنظمي���ن 
وتفقد فعاليات المهرجان وااللتقاء بالمش���اركين 
في���ه الذي���ن ج���اءوا م���ن مختل���ف دول مجل���س 

التع���اون، حي���ث رح���ب به���م ف���ي بلده���م الثاني 
مملكة البحرين، متمنيا لهم طيب اإلقامة، وأشاد 
المدن���ي بالجه���ود المبذولة والحثيثة في س���بيل 
إخ���راج هذا التجمع الس���نوي بالصورة المش���رفة 

والائقة وتحقيق أعلى معدالت النجاح.

الش���رق األوس���ط  ح���رص مدي���ر بطول���ة 
للرج���ل الحديدي 70.3 التي اس���تضافتها 
مملك���ة البحري���ن أحم���د الح���اج، ومدي���ر 
العمليات في البطولة عباس موسى على 
زيارة المتس���ابق النمس���اوي لوكاس الذي 
تع���رض إلصاب���ة في البطول���ة، ونقل على 
إثرها للمستشفى العسكري لتلقي العاج.

وس���قط النمس���اوي لوكاس م���ن الدراجة 
الهوائي���ة بعد 56 كيلو من الس���باق، حيث 
سقط من الدراجة أثناء عودته إلى قرية 

البطولة بخليج البحرين.
وأكد أحم���د الحاج أن ممثل جالة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية س���مو 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة قد وجه 

باالطمئنان على صحة النمساوي لوكاس، 
وتقدي���م كام���ل الدعم له، مش���يرا إلى أن 
زي���ارة  المنظم���ة حرص���ت عل���ى  اللجن���ة 
ل���وكاس واالطمئنان عل���ى صحته، حيث 
إن���ه تلقى الع���اج الازم في المستش���فى 
العسكري الذين قدموا له الرعاية الطبية 

المميزة.
م���ن جانب���ه، أعرب المتس���ابق النمس���اوي 
ل���وكاس عن عظيم ش���كره وتقدي���ره إلى 
س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليفة 
واللجنة المنظمة على هذه اللفته المعبرة 

التي أعطته دفعة معنوية عالية.

لالطمئنان على صحته بعد سقوطه من الدراجة الهوائيةأكث��ر م��ن 1400 مش��ارك م��ن البحري��ن ودول الخلي��ج

الحاج وموسى يزوران النمساوي لوكاسختام مهرجان أسبوع الدراجات النارية

من زيارة المدني للمهرجان
جانب من الزيارة

وقال���ت الش���يخة حي���اة: “إن تكري���م 
الش���يخ عيس���ى ب���ن راش���د آل خليفة 
به���ذه الجائ���زة يأت���ي تقدي���را لعطائه 
واألم���ة  البحري���ن  لمملك���ة  الممت���د 
حي���ث  اآلس���يوية،  والق���ارة  العربي���ة 

أك���د م���ن خ���ال العط���اء أن الرياضة 
ه���ي ثقافة وأخاق وتنافس ش���ريف 
قوامه���ا المحب���ة واألخوة اإلنس���انية؛ 
األم���ر ال���ذي أكس���به احت���رام وتقدير 
المس���تويات  عل���ى  الجمي���ع  ومحب���ة 

كافة”.
 وأضاف���ت “إن م���ا يتمي���ز به الش���يخ 
عيس���ى بن راش���د من صفات حميدة 
وتواضع سيظل مبعث إلهام وموضع 

تقدير وفخر لنا ولألجيال القادمة.
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أكد 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 أن حضور ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة 
الحفل الختامي لبطولة الش���رق األوس���ط للرجل الحديدي 70.3، وحرص س���موه على تتويج أصحاب المراكز األولى في السباق يؤكد االهتمام الكبير من 
قبل س���موه إلنجاح الفعاليات الرياضية التي تس���اهم في إبراز اس���م البحرين واتجاه المملكة نحو اس���تثمار الرياضة وتسخيرها لتحقيق نجاحات تنموية 

للمملكة.

وق���ال س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د “تحظ���ى 
الحركة الرياضية البحرينية باهتمام واضح من 
ل���دن عاه���ل البالد جاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة، والذي دائما ما يؤكد أهمية الرياضة 
وتس���ييرها بص���ورة مباش���رة إلب���راز اإلنج���ازات 
التنموية التي تش���هدها المملكة وما وصلت اليه 

من تطور ونماء في مختلف المجاالت”. 
إل���ى  والتقدي���ر  الش���كر  خال���ص  س���موه  ورف���ع 
صاحب الس���مو الملكي ولي العهد على تش���ريف 
س���موه الحفل الختامي لبطولة الشرق األوسط 
ف���ي  الفائزي���ن  وتتوي���ج  الحدي���دي  للرج���ل 
البطول���ة؛ األم���ر الذي يؤكد المس���احة الواس���عة 
الت���ي تحتلها الحرك���ة الرياضي���ة البحرينية في 
فك���ر س���موه وتأكي���د توجهات س���موه في جعل 
الرياض���ة البحرينية ج���زءا ال يتجزأ من الحركة 
االقتصادية والتنموية في المملكة واستثمارها 
بالصورة األمثل بما يس���اهم في دعم االستثمار 

واالقتصاد في المملكة”.
وأشار سموه “لقد حققت بطولة الشرق األوسط 
للرجل الحديدي نجاحا باهرا من النواحي كافة، 
وخروجها بهذا المس���توى من التنظيم واإلعداد 
المتمي���ز ج���اء نتيج���ة لح���رص اللجن���ة المنظمة 
عل���ى تأمي���ن كاف���ة عوام���ل النج���اح للبطول���ة، 
إضافة إلى الجه���ود الراقية التي بذلتها الكوادر 
البحرينية الشابة في تنظيم السباق؛ األمر الذي 
يؤكد أن مملكة البحرين زاخرة بالكوادر القادرة 
عل���ى التص���دي ألعب���اء إنج���اح كاف���ة الفعاليات 

والبطوالت التي تقام على أرض البحرين”.
وبين س���موه “لقد شهدت بطولة الشرق األوسط 
مشاركة كبيرة ومتميزة من جانب خيرة أبطال 

رياضة الرجل الحديدي، إضافة إلى تواجد عدد 
كبير من الش���باب من داخ���ل البحرين وخارجها؛ 
ال���ذي جع���ل البطول���ة تحظ���ى بتناف���س  األم���ر 
جان���ب  م���ن  الف���ت  وحض���ور  وق���وي  محم���وم 
األبط���ال للوص���ول إلى خ���ط النهاية وتس���جيل 
أرق���ام متميزة واتضح ذلك من خالل تس���جيل 
أس���رع زمن في بطوالت الرجل الحديدي وذلك 
عب���ر المتس���ابق النرويجي كريس���تيان الذي فاز 
بلق���ب المحترفي���ن، وه���و م���ا يؤك���د أن بطول���ة 
الشرق األوسط في البحرين قوية ومتميزة من 

الناحية الفنية أيضا”.
وأش���اد س���موه بااللتفاف الوطن���ي الذي حظيت 
ب���ه بطول���ة الش���رق األوس���ط للرج���ل الحدي���دي 
م���ن خالل تع���اون كافة الجه���ات الحكومية في 
كاف���ة  وتس���هيل  للبطول���ة،  واإلع���داد  التنظي���م 
العمليات إلقامتها، مشيدا قي الوقت ذاته بدور 
القط���اع الخ���اص والمس���تثمرين الذي���ن قدم���وا 
دعمه���م لبطول���ة؛ كونها من البط���والت المتميزة 
الت���ي تس���اهم ف���ي نج���اح توجه���ات البحري���ن 

لالستثمار في الرياضة البحرينية.

البيطار: سعادة بالغة بالمركز األول 

أعرب���ت المتس���ابقة البحرينية س���ميرة البيطار عن 
بال���غ س���عادتها بحصوله���ا عل���ى المرك���ز األول على 
مس���توى الس���يدات البحرينيات في بطولة الشرق 
األوس���ط، مؤكدة أن س���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد 
آل خليف���ة وراء نجاح الفريق البحريني الذي كان 
في الصدارة على مستوى الرجال بحصول محمد 
الغي���ص على المرك���ز األول، وحصولها على المركز 
األول عل���ى مس���توى الس���يدات المش���اركات م���ن 

مملكة البحرين.
وق���ال س���ميرة البيط���ار: “إن دع���م ومؤازرة س���مو 
الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق البحريني 
س���اهم بحصولي على المركز األول، حيث حصلت 
عل���ى دفع���ة معنوي���ة عالي���ة عندم���ا رأي���ت س���موه 
يش���جع الفري���ق والمتش���اركين، نتعل���م من س���موه 
العزيم���ة واإلصرار وه���و دائًما يقّدم لن���ا كل الدعم 

في رياضة الترايثلون”.
وأوضحت سميرة البيطار أن المنافسة كانت قوية 
ف���ي منافس���ات الس���يدات وحرص���ت عل���ى تقديم 

أفض���ل المس���تويات، وأضافت “تمكن���ت الحصول 
على المركز األول على مستوى البحرينيات، كانت 
ا، أن���ا س���عيدة بحصولي على  المنافس���ة قوي���ة جدًّ

ه���ذا المرك���ز مثلم���ا حققته ف���ي الموس���م الماضي، 
وس���يعطينا ه���ذا االنتصار حاف���ًزا كبي���ًرا لمواصلة 

التألق في الفترة المقبلة”.

ناصر بن حمد: رعاية سمو ولي العهد إثراء لـ “الترايثلون”
م��ش��ارك��ة واس���ع���ة م���ن أب���ط���ال ال��ب��ح��ري��ن وال��ع��ال��م ف���ي “ال���رج���ل ال��ح��دي��دي”

اللجنة اإلعالمية

تح���ت رعاي���ة نائ���ب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة الرئيس الفخ���ري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة س���مو 
الش���يخ خال���د ب���ن حمد آل خليفة افتت���ح رئيس االتحاد البحريني لذوي العزيمة الش���يخ محمد بن دعي���ج آل خليفة وبحضور 
أعض���اء مجل���س اإلدارة مهرج���ان اليوم الوطني لرياض���ة ذوي العزيمة، والذي نظمه االتحاد البحرين���ي لرياضة ذوي العزيمة 

وذلك تزامنا مع احتفاالت المملكة باليوم الوطني.

وش���هد الي���وم االفتتاح���ي حض���ور ع���دد 
كبي���ر م���ن الالعبين والالعب���ات وذويهم، 
حي���ث ض���م المهرج���ان كل م���ن األلع���اب 
الكراس���ي  الس���لة عل���ى  ك���رة  الرياضي���ة 
المتحرك���ة بمس���ابقة )3× 3(، ك���رة الق���دم 
)ركالت الج���زاء(، ك���رة الطائ���رة جلوس، 
البولين���غ لإلعاقة الس���معية، رفع االثقال، 
لإلعاق���ة  الش���وداون  الطاول���ة،  ك���رة 
البصرية، البوتشي، البوتشيا، التجديف، 
الس���باحة، ألع���اب الق���وى رم���ي جل���وس 
ووق���وف )دفع الجلة، رمي القرص، رمي 

الرمح، ورمي الصولجان(.

البحرين���ي  االتح���اد  صال���ة  وش���هدت   
لرياض���ة ذوي العزيم���ة حض���ورا كبي���را، 
وأجواء حماس���ية أكثر من رائعة ش���ارك 
كم���ا  الالعبي���ن،  جمي���ع  فعالياته���ا  ف���ي 
حرص الشيخ محمد بن دعيج بمشاركة 
م���ن  ع���دد  ف���ي  والالعب���ات  الالعبي���ن 
المس���ابقات مم���ا أضفى عل���ى المهرجان 
ومس���ابقاته الفرحة والبهجة والس���عادة 

لدى المشاركين.
 كم���ا ش���ارك ف���ي ه���ذه المس���ابقات م���ن 
خ���ارج االتح���اد العبين من جه���ات عدة 
كجمعي���ة الصداق���ة للمكفوفي���ن، جمعية 

أصدقاء الش���لل الدماغي وكذلك شهدت 
الفعالي���ة مش���اركة ممي���زة م���ن المملك���ة 
العربي���ة الس���عودية، حي���ث ش���ارك نادي 
اإلحس���اء لرياض���ات ذوي االحتياج���ات 
الش���رقية  المنطق���ة  ون���ادي  الخاص���ة 
ل���ذوي االحتياج���ات الخاص���ة ف���ي هذه 
العبي���ن  م���ن  كبي���ر  بع���دد  المس���ابقات 

النوادي.
الفائ���زة  الجماعي���ة  الف���رق  وانتقل���ت   
للتصفي���ات النهاي���ة واختت���م المهرج���ان 
أكاديمي���ة  م���ن  ممي���ز  ع���رض  بتقدي���م 
العم���ري للتايكواندو، حيث مزج العرض 

بمش���اركة العبي���ن ذوي العزيمة في هذا 
العرض، وقدم المنش���د عص���ام الدعيس 
أناش���يد وطنية في حب الوطن مما أثار 
فرح���ة الحض���ور به���ا، كما ألق���ى المدرب 
صالح المادح بعض األبيات الشعرية في 

حب الوطن. 

 وف���ي ختام الحف���ل، قدم رئيس االتحاد 
البحرين���ي لذوي العزيمة  الش���يخ محمد 
ب���ن دعي���ج آل خليف���ة دروع���ا تذكاري���ة 
للجه���ات المس���اهمة في نج���اح الفعالية، 
كم���ا قدم رئيس االتحاد ش���هادات ش���كر 
الصداق���ة  كجمعي���ة  م���ن  كل  لمش���اركة 

الش���لل  أصدق���اء  جمعي���ة  للمكفوفي���ن، 
الفعالي���ة  ش���هدت  وكذل���ك  الدماغ���ي 
مش���اركة ممي���زة م���ن المملك���ة العربي���ة 
الس���عودية، حيث ش���ارك نادي االحس���اء 
الخاص���ة  االحتياج���ات  ذوي  لرياض���ات 
ل���ذوي  الش���رقية  المنطق���ة  ون���ادي 
االحتياج���ات الخاصة، وكذلك تم توزيع 

الميداليات على المراكز الثالث األولى.

اللجنة اإلعالمية

انطالق مهرجان اليوم الوطني لذوي العزيمة

جانب من التتويج

جانب من التتويج

سميرة البيطار 
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ختام مميز لبطولة العيد الوطني لجمال الخيل العربية
“ح��ات��م ال��م��ن��ام��ة” و ”األب������رق” ي��ك��س��ب��ان ب��ط��ول��ت��ي األم��ه��ر و ”ع��ال��ي ف��ري��د” األف��ح��ل

تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي البحريني للفروس���ية وس���باقات القدرة سمو الشيخ 
فيص���ل ب���ن راش���د آل خليف���ة، اختتم���ت بطولة العي���د الوطني لجم���ال الخي���ل العربية 
التاس���عة بقرية البحرين الدولية للقدرة بنجاح كبير وحضور رسمي وجماهيري واسع 
اس���تمتع م���ن خالل���ه الحضور بأجم���ل ع���روض الخيل العربي���ة األصيلة، حيث ش���هدت 

المسابقات بمختلف فئاتها منافسة كبيرة.

A نتائج مسابقة األمهر الفئة 

أس���فرت نتائ���ج مس���ابقة األمه���ر الفئ���ة )A( ع���ن 
فوز المهر حاتم المنامة لمالكه إس���طبل المنامة 
بالمرك���ز األول )91.88 نقطة(، وفوز المهر ياس 
الليال لمالكه سعيد محمد عبدهللا ثانيًا )90.88 
نقطة(، وفوز المهر زاهر لمالكه إبراهيم س���لمان 

علي ثالثًا )89.88 نقطة(.

B نتائج مسابقة األمهر الفئة

أس���فرت نتائج مسابقة األمهر الفئة )B( عن فوز 

المه���ر الب���وراك لمالكه مرب���ط األطي���اب بالمركز 
األول )91.38 نقط���ة(، وف���وز المه���ر روي���ال بيال 
لمالكه محمد س���عد سلطان ثانيًا )90.38 نقطة( 
 AALI ARABIANS وف���وز المهر ش���الل لمالك���ه

ثالثًا )89.00 نقطة(.

نتائج مسابقة األمهر “سنتان 

”A

 )A أس���فرت نتائج مس���ابقة األمهر فئة )س���نتين
عن فوز المهر سيف لمالكه سلمان حمد يوسف 
بالمركز األول )92.13 نقطة(، وفوز المهر شامخ 

 AL NAWADER ARABIANS الهواجر لمالك���ه
ثاني���ًا )90.38 نقط���ة(، وف���وز المهر كي���ان الليال 
لمالكه محسن علي عبدهللا ثالثًا )89.50 نقطة(.

”B نتائج مسابقة األمهر “سنتان

 )B أس���فرت نتائج مس���ابقة األمهر فئة )س���نتين
عن فوز المهر الزبير لمالكه مربط المهنا بالمركز 
AK MU� المه���ر  نقط���ة(، وف���وز   89.88 )ألألول 
TAHHUM لمالك���ه مرب���ط الخال ثاني���ًا )89.38 
نقط���ة(، وف���وز المه���ر هدب���ان الش���اخورة لمالكه 

إسطبل الشاخورة ثالثًا )88.88 نقطة(.

نتائج مسابقة األمهر )3 سنوات(

أس���فرت نتائج مس���ابقة األمهر )3 س���نوات( عن 
ف���وز المه���ر أبرق لمالك���ه مربط النس���يم بالمركز 
نصي���ب  المه���ر  وف���وز  نقط���ة(،   91.13( األول 
الجب���ري لمالكم���ه مربط الجب���ري ثاني���ًا )90.75 

نقط���ة(، وفوز المهر الزبي���ر لمالكه فاضل عباس 
حسين ثالثًا )90.13 نقطة(.

نتائج مسابقة األفحل “4 - 6 سنوات”

أس���فرت نتائج مس���ابقة األفحل )4 � 6 سنوات( 

aali arabi�  ����ن فوز الفحل عالي فري���د لمالكه
ans بالمرك���ز األول )92.88 نقطة(، وفوز الفحل 
الش���قب لمالك���ه al nawader arabians ثاني���ًا 
)91.00 نقط���ة(، وف���وز الفح���ل مس���ك الهواج���ر 

لمالكه مربط المهنا ثالثًا )90.38 نقطة(.

نتائج مسابقة األفحل “7 سنوات”

أس���فرت نتائج مسابقة األفحل )7 سنوات( 
عن فوز الفحل zothar لمالكه سعيد جعفر 
بالمرك���ز األول )91.63 نقطة(، وفوز الفحل 
مرن���اس جميل لمالك���ه مربط الدرب���ه ثانيًا 
الدجم���ال  الفح���ل  وف���وز  نقط���ة(،   90.38(

لمالكه مربط الخال ثالثًا )90.00 نقطة(.

بطولة األمهر

المه���ر حات���م  ت���وج  األمه���ر  بطول���ة  وف���ي 
المنامة لمالكه إس���طبل المنام���ة بالميدالية 
الذهبي���ة )15.00 نقطة(، وف���از المهر البراك 
لمالك���ه مرب���ط أطي���اب بالميدالي���ة الفضية 
)15.00 نقط���ة(، وف���از المه���ر ي���اس اللي���ال 
لمالكه س���عيد محمد بالميدالي���ة البرونزية 

)13.00 نقطة(.

اللجنة اإلعالمية

جانب من التتويج

حضور كبير 
وأجواء حماسية 

شارك في 
فعالياتها جميع 

الالعبين



رفع سلطان الغانم رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء األجسام واللياقة البدنية، النائب األول لرئيس اتحاد غرب آسيا لرفع األثقال، 
مس���اعد رئي���س االتح���اد العرب���ي، رئيس االتح���اد البحريني لرفع األثقال اس���مى ايات التهان���ي والتبريكات ال���ى حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، وس���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب، 
رئي���س المجل���س األعلى للش���باب والرياضة، رئي���س اللجنة األولمبي���ة البحرينية باإلنجاز المش���رف الذي حقق���ه العبو المنتخب 
الوطن���ي لبن���اء األجس���ام البطل علي الخياط بإح���رازه الميدالية الذهبية والميدالية الذهبية الت���ي أحرزها البطل محمد صباح، 
ببطولة العالم لبناء األجسام لألساتذة والتي أقيمت منافساتها بمدينة تاراغونا اإلسبانية في الفترة من 8 وحتى 11 من شهر 

ديسمبر الجاري.

 اهتمام ومساندة ناصر بن 

حمد سر تفوقنا

 وأك����د الغان����م أن ه����ذا اإلنج����از الرياضي 
ج����اء  العالمي����ة  البطول����ة  ف����ي  المش����رف 
بع����د جهد كبي����ر، وأنه لوال دع����م واهتمام 
ومس����اندة قائد الش����باب والرياضة سمو 
الش����يخ ناص����ر ب����ن حم����د آل خليف����ة لم����ا 
تحقق، مثنيًا على دعم سموه المتواصل 
ورياض����ة  عموم����ًا  البحريني����ة  للرياض����ة 
بن����اء األجس����ام خصوصًا، وأش����اد بجهود 
الالعبي����ن أبطال المنتخ����ب علي الخياط 
ومحم����د صب����اح وما قدماه من مس����توى 
المس����رح،  خش����بة  عل����ى  مش����رف  وأداء 
حي����ث إن الفئ����ة الت����ي ش����ارك فيه����ا علي 
الس����نية  للفئ����ة  كيلوغرام����ا   70 الخي����اط 
م����ن 45 حتى 49 ش����هدت منافس����ة قوية 
شرس����ة وكذل����ك الفئ����ة التي ش����ارك فيها 
للفئ����ة  كيلوغرام����ا   90 صب����اح  محم����د 
الس����نية م����ن 45 حت����ى 49 س����نة لم تخل 
م����ن المنافس����ة القوي����ة والندي����ة العالية، 
المنافس����ة الشرس����ة الت����ي ش����هدتها هذه 
الفئتين وخوض أبطالنا الخياط وصباح 
فيها وتحقيقهم����ا )الذهب فقط( في عام 
الذه����ب لهو مح����ل فخر واعت����زاز ويأتي 
ضمن مايس����عى له االتحاد البحريني من 

اه����داف وخط����ط ويؤكد م����ا وصلت إليه 
الرياض����ة البحريني����ة اليوم من مس����توى 
رائع بفضل ما تحظى به من دعم سخي 
وال مح����دود م����ن ل����دن قيادتنا الرش����يدة 
تطلع����ات  م����ن  ل����ه  نس����عى  لم����ا  ويقربن����ا 

واستراتيجية للمسقبل القريب.
 وكان البط����ل عبدالواح����د العصف����ور ق����د 
ح����ل ف����ي المرك����ز الخام����س عالميا ضمن 
 80 ف����وق  ل����وزن  األجس����ام  لبن����اء  فئت����ه 
كيلوغراما للفئة السنية من 50 حتى 54 

سنة.

 عبدالهادي في حفل افتتاح 

البطولة 

 ش���ارك الحك���م الدول���ي عبداله���ادي علي 
ف���ي حف���ل افتت���اح بطول���ة العال���م لبن���اء 
األجس���ام لألس���اتذة صب���اح أم���س حامالً 
اسم البحرين خالل الحفل الذي شاركت 

فيه جميع الدول.
 وأقي���م حف���ل االفتتاح في الي���وم الثاني 
انطل���ق  قب���ل  البطول���ة  منافس���ات  م���ن 

منافسات الفئات الوزنية.
الوطن���ي  المنتخ���ب  العب���و  وواص���ل    
مشاركتهم القوية في منافسات البطولة 
حتى وقت متأخر، حيث خاض نادر مال 
هللا فئة البودي بيلدنغ فوق 90 كيلوغرام 

للفئ���ة الس���نية م���ن 40 وحت���ى 44 س���نة، 
عرف���ات يعق���وب فئ���ة بناء األجس���ام 80 
كيلوغرام���ا للفئة الس���نية م���ن 40 وحتى 
44 س���نة، هشام إس���ماعيل بناء األجسام  
فوق 90 كيلوغراما للفئة الس���نية من 40 
إلى 44 س���نة، على أن يتم نش���ر نتائجهم 

وجميع التفاصيل في عدد الغد.

ذهبيتان عالميتان للخياط وصباح في إسبانيا
المنتخب  أب���ط���ال  ب��ج��ه��ود  وي��ش��ي��د  ال��م��ش��رف  ب���اإلن���ج���از  ي��ه��ن��ئ  ال��غ��ان��م 

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

الخياط متوجًا بالذهبية العالمية

الالعب عبدالواحد العصفور خامس العالم

أكم���ل المح���رق والرف���اع عقد المتأهلين إل���ى نصف نهائي كأس جالل���ة الملك لكرة 
القدم، بعدما تخطيا المنامة والشباب على التوالي في منافسات إياب ربع النهائي 

التي أقيمت أمس على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

وتمك���ن المح���رق م���ن الفوز ف���ي الوقت 
األصلي للق���اءه أمام المنامة بهدف دون 
رد وم���د الحس���م إل���ى ركالت الترجي���ح 
التي تفوق فيها )3-4(، بعدما كان خس���ر 
ذهابا )1-2(، فيم���ا كرر الرفاع فوزه على 
الش���باب ونجح في تحقيق نتيجة )3-1( 

بعد فوزه ذهابا )1-0(.
ف���ي المباراة األولى، قاد حارس المحرق 
س���يد محم���د جعف���ر فريق���ه إل���ى التأهل 
بع���د تصدي���ه ركلتي���ن ترجيحيتين، في 
حي���ن نج���ح الرفاع ف���ي تأكي���د جدارته 
ومش���واره الناج���ح ه���ذا الموس���م حينما 

تفوق على الشباب ذهابا وإيابا.
موع���دا  والرف���اع  المح���رق  وس���يضرب 
قوي���ا ومرتقبا ف���ي نصف النهائ���ي، فيما 
س���يلتقي في نصف النهائي اآلخر الحالة 

مع الحد.

المحرق والمنامة

جاء الش���وط األول متوس���ط المس���توى 
بي���ن الطرفين، مع أفضلية نس���بية خالل 
بدايته لفريق المنامة الذي كان قريبا من 

التهديف في فرصتين.
وكان���ت فرص���ة محم���د الرميح���ي ال���ذي 
وراوغ  المنطق���ة  داخ���ل  يس���ارا  توغ���ل 
المداف���ع، لك���ن كرت���ه المس���ددة ج���اءت 
س���هلة في أحضان حارس المحرق سيد 

محمد جعفر )12(.
عبدالرحم���ن  محم���ود  المنام���ي  ولع���ب 

“رينغ���و” كرة ثابتة تابعها مدافع المحرق 
أحم���د جمع���ة بالخط���أ ناحية مرم���اه، إال 
الم���كان  ف���ي  كان  المح���رق  ح���ارس  أن 

الصحيح لإلمساك بالكرة )34(.
وس���جل المح���رق ه���دف التق���دم بعدم���ا 
س���دد إس���ماعيل عبداللطيف ك���رة قوية 
م���ن خارج المنطقة ارت���دت من الحارس 
عبدالرحم���ن  وتابعه���ا  وحي���د،  أش���رف 

األحمدي بنجاح في المرمى )41(.
وف���ي الش���وط الثان���ي ب���رزت فرصت���ان 
أحم���د  توغ���ل  بعدم���ا  للمنام���ة  األول���ى 
موس���ى يمين���ا وس���دد ك���رة قوي���ة منعها 
القائ���م األيمن م���ن معانقة الش���باك )61(، 
عب���ر  فرص���ة  المح���رق  يضي���ع  أن  قب���ل 
ك���رة عرضية م���ن أحمد جمع���ة ومتابعة 
إس���ماعيل عبداللطيف، لك���ن كرة األخير 

لم تجد موقعا في الشباك )65(.
وظ���ل تق���دم المح���رق متواص���ال؛ ليلج���أ 
الت���ي  الترجي���ح  ركالت  إل���ى  الطرف���ان 
ابتس���مت للمح���رق بعد أن س���جل له كل 

من: جمال راش���د، عيسى موسى، صالح 
عبدالحميد، س���يد محم���د جعفر، وأضاع 
ل���ه عل���ي جم���ال، فيم���ا س���جل للمنام���ة 
محم���ود عبدالرحم���ن ومحم���د الرميحي 
ورونالدو، وأضاع إيريك وأحمد موسى.
أدار المب���اراة الحكم س���يد عدنان محمد، 
وعاون���ه عب���دهللا صال���ح وعبدالرحم���ن 
الدوس���ري، والحك���م الراب���ع عبدالش���هيد 

عبداألمير.

الرفاع والشباب

جاء الش���وط األول متوس���ط المس���توى 
الرف���اع  في���ه  وحق���ق  الطرفي���ن،  بي���ن 
بداي���ة قوي���ة بعدما س���جل هدف���ا مبكرا 
عب���ر كرة بيني���ة رائعة من كميل األس���ود 
موق���ف  ف���ي  مب���ارك  عب���دهللا  وضع���ت 
س���انح للتس���جيل، إذ ل���م يت���وان األخير 
في تس���ديد كرة يس���ارية عانقت ش���باك 

ح���ارس الش���باب علي عيس���ى بعد مرور 
)9( دقائق.

نتيج���ة  ف���ي  الع���ودة  الش���باب  ح���اول 
المب���اراة، وش���كل مح���اوالت على مرمى 

الرف���اع لم ترتق للخط���وة المطلوبة، إلى 
أن حصل على مراده، حينما لعب حس���ن 
م���دن ركلة ركنية تابعها المدافع المتقدم 
محم���ود مخت���ار ف���ي ش���باك عبدالكري���م 

فردان )26(.
يذك���ر؛  أي جدي���د  الش���وط  يش���هد  ول���م 
لينتهي بتعادل الفريقين بهدف لكليهما.

وف���ي الش���وط الثان���ي، توغ���ل محت���رف 
الرفاع أوتش���ي يس���ارا وس���دد كرة قوية 
بيس���اره عانق���ت ش���باك الش���باب وصوال 

للدقيقة )54(.
وواص���ل الرف���اع نجاحه وس���جل الهدف 
الثال���ث بعدما س���دد حبيب ه���ارون كرة 
أرضية قوية من خارج المنطقة س���كنت 

شباك الشباب )58(.
ول���م تش���هد الدقائ���ق التالي���ة أي جدي���د 
رفاع���ي  بف���وز  المب���اراة  لتنته���ي  يذك���ر؛ 

مستحق.
أدار المباراة الحكم عبدالله قاسم،  «

وعاونه سيد فيصل علوي وعبدالله 
يعقوب، والحكم الرابع عمار 

محفوظ.

المحرق والرفاع إلى نصف النهائي

من لقاء الرفاع والشباب

الرفاع كرر فوزه على الشباب وتأهل بجدارة

فرحة سماوية تكررت 3 مرات

من لقاء المحرق والمنامة

مدرب المحرق يحيي جماهير فريقه في آخر مباراة له فرحة العبي المحرق بالتأهل
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أحمد مهدي )تصوير: إسماعيل السقاي(

تخطيا المنامة 
والشباب ليضربا 

موعًدا مرتقًبا 
بأغلى الكؤوس



إهانة عنصرية
قال تشيلس���ي المنافس في الدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه س���يراجع لقطات 
مصورة بعد مزاعم بش���أن توجيه أحد مش���جعيه أللفاظ عنصرية إلى رحيم س���ترلينج 

العب مانشستر سيتي خالل مواجهة الفريقين يوم السبت.

ونش���ر فيديو عبر اإلنترنت لمش���جع يصيح أمام 
س���ترلينج عندم���ا توّج���ه إلحض���ار الك���رة خل���ف 

المرمى.
ولم يتعرض أي مشجع لالعتقال حتى اآلن لكن 
الش���رطة قالت إنها تراجع لقط���ات للتأكد من أن 

األلفاظ تحمل إهانة عنصرية.
وأوضح تشيلس���ي ”علمنا بأمر فيديو انتشر عبر 
اإلنترن���ت يزعم وج���ود إهانة عنصري���ة موجهة 
نح���و العب في اس���تاد س���تامفورد بري���دج يوم 
الس���بت“. وأضاف ”س���نراجع اللقطات للتأكد من 

وقوع اعتداء لفظي بالفعل“.
وتلق���ى مانشس���تر س���يتي، هزيم���ة مدوي���ة أمام 

مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد
وتجرع مانشس���تر سيتي، الخس���ارة األولى هذا 
الموس���م، على يد البلوز، بعد مسيرة امتدت إلى 
15 مب���اراة دون خس���ارة في ال���دوري اإلنجليزي 

هذا الموسم.
وذك���رت ش���بكة أوبتا لإلحصائي���ات، أن الهزيمة، 
ه���ي الثالث���ة لمدرب الس���ماوي، بي���ب جوارديوال 

أمام تشيلسي في البريميرليج.

ونّوه���ت الش���بكة أن تشيلس���ي أصب���ح الفري���ق 
خ���الل  جواردي���وال،  بي���ب  عل���ى  ف���وًزا  األكث���ر 
مس���يرته التدريبي���ة ف���ي مباري���ات البريميرليج 

والبوندسليجا والليجا.

وبه���ذه النتيجة، تجمد رصيد مانشس���تر س���يتي 
عن���د 41 نقطة في وصافة ترتي���ب البريميرليج، 
فيم���ا ارتف���ع رصيد تشيلس���ي إل���ى 34 نقطة في 
المركز الثالث. وأعرب ماوريس���يو ساري، المدير 

عل���ى  بالف���وز  س���عادته  ع���ن  لتشيلس���ي،  الفن���ي 
مانشس���تر س���يتي )2/ 0(، على ملعب “ستامفورد 

بريدج”، في قمة الجولة ال�16 من البريميرليج. 

خسارة تاريخية

وكاالت

االثنين 10 ديسمبر

الدوري اإلنجليزي
الجولة 16

واتفوردايفرتون 23.00

الدوري االسباني
الجولة 15

جيرونابلباو 23.00

ا في تاريخ النادي بفوزه بأكبر  حقق بوس���طن سلتيكس رقًما قياس���يًّ
فارق من النقاط )56 نقطة(، وذلك بتغلبه على مضيفه شيكاغو بولز 

77-133 في مباريات دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

وفي المنطقة الغربية، تصدر أوكالهوما سيتي ثاندر الترتيب بعد تلقي 
دنفر ناغتس خسارته الثانية في يومين، بسقوطه أمام أتالنتا هوكس 

.98-106
في المباراة األولى، حقق بوس���طن فوزه الخامس عش���ر في 25 مباراة 
وألح���ق بش���يكاغو، الفري���ق المتوج بلقب الدوري س���ت م���رات وارتبط 
اس���مه في تس���عينات القرن الماضي بأس���طورة اللعبة ماي���كل جوردان، 

أسوأ خسارة في تاريخه.
ويعود الرقم القياسي السابق لبوسطن الى العام 1962 عندما فاز على 
فيالدلفيا ووريرز 102-153، في حين أن أسوأ خسارة سابقة لشيكاغو 
تعود الى العام 2001، حينما سقط أمام مينيسوتا تمبروولفز 74-127.
وهي الخس���ارة الثانية لش���يكاغو في ثالث مباريات بقيادة مدربه جيم 
بويل���ن ال���ذي تولى مهامه مطلع األس���بوع خلف���ا لفريد هويب���رغ المقال 

لسوء النتائج.
وف���ي بقية المباري���ات، فاز كليفالن���د كافالييرز على واش���نطن ويزاردز 
116 - 101، وبروكلين نتس على نيويورك نيكس 104-112، وبورتالند 
ترايل باليزرز على مينيس���وتا تمبروولفز 113 - 105، وانديانا بايس���رز 

على ساكرامنتو كينغز 107 - 97.

رحيم ستيرلينج

وكاالت

وكاالت وكاالت

تع���رض نج���م التس���يو اإليطال���ي، لهجوم 
عني���ف من الجماهير، عقب تعادل الفريق 
مع سامبدوريا، يوم السبت، )2-2(، ضمن 

منافسات الدوري.

وأظهر جمهور التس���يو غضبه داخل ملعب 
األولمبيكو، عقب التعادل مع س���امبدوريا، 
وكذل���ك في الخ���ارج برفع الفت���ة عنصرية 
ضد العب الفريق سيرجي ميلينكوفيتش 
س���افيتش، ال���ذي يعي���ش فت���رة س���يئة مع 

النادي.
وقدم س���افيتش موس���ًما مميًزا ف���ي العام 
الماضي، قبل أن يتراجع أداؤه كثيًرا خالل 

الموسم الجاري.
الميركات���و  مح���ور  ه���و  س���افيتش  وكان 
الصيف���ي الماض���ي، بعدما تالهف���ت العديد 
أن  إال  مع���ه،  التعاق���د  عل���ى  األندي���ة  م���ن 
كالودي���و لوتيت���و، رئي���س الن���ادي، تمس���ك 

ببقائه.

الع���ب  ديالن���ي،  توم���اس  اعت���رف 
وسط بوروسيا دورتموند، بأن الفوز 
على ش���الكه ف���ي “ديربي ال���رور”، يوم 
السبت، كان بمثابة مطلب شعبي من 

جماهير أسود الفيستيفال.

وق���ال ديالن���ي، في تصريح���ات لموقع 
البوندسليجا الرس���مي: “هذا األسبوع، 
ج���اء إل���ّي كثي���رون وقال���وا لي بش���كل 
ش���خصي: نحن ال نهت���م بالدوري، نريد 

الفوز بالديربي فقط”.
وأض���اف: “لك���ن بالنس���بة لن���ا، نح���اول 
القي���ام باألمري���ن، الف���وز ف���ي الديربي 
ف���ي  جي���د  بش���كل  الظه���ور  وكذل���ك 

المسابقة”.
وس���جل النجم الدنمارك���ي هدًفا خالل 
ف���وز دورتموند على األزرق الملكي )-2

1(، ليواصل الفريق تصدر البوندسليجا 
برصي���د 36 نقط���ة، دون التع���رض ألي 

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتشخسارة. توماس ديالني

ليونيل ميسي

من مواجهة بوسطن وشيكاغو

منبوذ التسيو مطلب شعبي

وكاالت

أكد ليونيل ميس���ي نجم برش���لونة، أن احتالله المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية لم 
يش���كل حاف���ًزا بالنس���بة له من أجل الظهور ب���أداء رائع خالل فوز البلوجران���ا )-4صفر( على 

غريمه إسبانيول في ديربي كتالونيا يوم السبت بالدوري اإلسباني.

وأح���رز النجم األرجنتيني هدفين رائعين من ركلتين حرتين كما صنع هدًفا لعثمان ديمبلي 
ضمن استعراض مذهل لمهاراته.

وغاب ميسي الفائز بالكرة الذهبية كأفضل العب في العالم خمس مرات عن منصة التتويج 
بالجائزة ألول مرة منذ عشر سنوات بينما فاز بها لوكا مودريتش العب وسط ريال مدريد.
���ا قب���ل ه���ذه القم���ة لع���دم ف���وزه بالجائزة ق���ال ميس���ي لمحطة  وعم���ا إذا ن���ال دافًع���ا إضافيًّ

موفيستار “ال”.

ميسي يتجاهل الكرة الذهبية
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أفاد مكتب المدعي العام األفغاني األحد عن إيقاف خمسة مسؤولين في كرة القدم المحلية بينهم رئيس االتحاد، عن مزاولة 
مهامهم، على خلفية التحقيق في اتهامات بتعرض العبات في المنتخب الوطني لالستغالل الجنسي.

ويأت���ي القرار بعد أيام من طلب الرئيس 
أش���رف غني من المدعي العام في البالد 
تقاري���ر  ف���ي  ش���امل”  “تحقي���ق  إج���راء 

“صادمة” عن هذا االستغالل.
وق���ال المتح���دث باس���م المدع���ي الع���ام 
جمش���يد رس���ولي “مكتب المدع���ي العام 
أوق���ف رئي���س اتحاد ك���رة الق���دم ونائبه 
واألمي���ن الع���ام والمس���ؤول ع���ن حراس 
المرمى ومس���ؤول منسقي الواليات عن 

مزاولة مهامهم”.
أضاف “إلجراء التحقيقات بشكل شامل، 
جم���ع األدل���ة وضمان العدال���ة، قّرر فريق 
األش���خاص”،  ه���ؤالء  إيق���اف  المدعي���ن 

وجميعهم من الذكور.
وكانت صحيفة “ذا غارديان” اإلنجليزية 

ق���د كش���فت ف���ي تقرير قبل نحو عش���رة 
أي���ام، نق���ال ع���ن مص���ادر ب���ارزة مرتبطة 
بالمنتخب الوطني النسائي، عن حصول 
أفغانس���تان،  ف���ي  لالعب���ات  اس���تغالل 
وأحيانا ف���ي مقر االتح���اد، وأيًضا خالل 
معس���كر تدري���ب أقام���ه المنتخ���ب ف���ي 

األردن في فبراير الماضي.
وطالت االتهامات مسؤولين في االتحاد 

يتقدمهم رئيسه كرم الدين كريم.
الس���ابقة  القائ���دة  ع���ن  التقري���ر  ونق���ل 
للمنتخ���ب خال���دة بوب���ال الت���ي فرت من 
بالقت���ل  تهدي���دات  تلقيه���ا  بع���د  الب���الد 
وتحدث���ت م���راًرا في أوقات س���ابقة عن 
التميي���ز بح���ق النس���اء ف���ي أفغانس���تان، 
ف���ي  الذك���ور  المس���ؤولين  إن  قوله���ا 

المنتخب يعتمدون أساليب “اإلكراه” مع 
الالعبات.

واألح���د، رحب���ت بوبال ف���ي تغريدة عبر 
تويت���ر، بخط���وة المدعي الع���ام، معتبرة 
إياه���ا “دليالً عل���ى الوح���دة )...( ال يجب 
أن يجرؤ أحد عل���ى إيذاء البريئين. كرة 

القدم ليست استغالال”.
وش���ّدد متحدث باس���م االتح���اد على أن 

األخير مستعد “للتعاون مع التحقيق”.
وكان االتحاد الدولي )فيفا( قد أعلن في 
أعق���اب تقرير الصحيف���ة اإلنجليزية، أنه 
ينظر في االتهامات، رافًضا “أي تسامح” 

مع انتهاكات من هذا النوع.
وش���ّدد االتح���اد الدول���ي على أن���ه يقوم 
باتخاذ خطواته بطريقة تحترم الطبيعة 

المحافظ���ة للمجتم���ع األفغاني، ويتعاون 
مع األطراف المعنية لكشف الحقائق.

وس���بق لألمي���ن الع���ام لالتح���اد األفغاني 

نف���ى  أن  أغ���ازادة  رض���ا  عل���ي  س���يد 
تصريح���ات  ف���ي  معتب���ًرا  االتهام���ات، 
للصحافيي���ن ف���ي كاب���ول “ه���ذه القص���ة 

أي  يحص���ل  ل���م   )...( صحيح���ة  ليس���ت 
تحرش جنسي بحق أي العبة كرة قدم”.

أض���اف “من الس���هل بالنس���بة إلين���ا إلغاء 
المنتخ���ب النس���ائي لك���رة القدم بس���بب 
وج���ود )حركة( طالب���ان )...( لكننا ال نريد 

أن نعود بالزمن إلى الوراء”.
وتاب���ع “نح���ن ندع���م منتخب ك���رة القدم 

النسائي”.
وخط���ت أفغانس���تان الت���ي كان���ت تحت 
حك���م نظ���ام حرك���ة طالب���ان اإلس���المية 
المتش���دد بي���ن منتصف التس���عينات من 
القرن الماضي وحتى العملية العس���كرية 
الواسعة التي شنتها واشنطن وحلفاؤها 
في حلف ش���مال األطلس���ي ع���ام 2001، 
خط���وات كبي���رة نح���و تعزي���ز الحض���ور 

النسائي في كرة القدم.
وأطلقت الس���لطات المحلي���ة قبل أربعة 

ا بالنساء. أعوام، دوري كرة قدم خاصًّ

وكاالت

أزمة االتحاد األفغاني
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إعداد: هبة محسن

في بادرة جديدة من شركة إبراهيم خليل 
كان���و الوكي���ل الحص���ري لس���يارات لكزس 
بمملك���ة البحرين، دش���نت الش���ركة مس���اء 
اول ام���س س���يارة لك���زس UX الجدي���دة 
كلي���ًا والت���ي تمث���ل إضاف���ة مبتك���رة إل���ى 
فئ���ة س���يارات الك���روس- أوف���ر المدمج���ة 

الفاخرة.
وح���ازت الس���يارة الجدي���دة إعج���اب كل 
الحض���ور ف���ي حفل التدش���ين ال���ذي أقيم 
ف���ي مع���رض س���يارات لكزس ف���ي منطقة 
س���ترة حي���ث حض���ر ع���دد كبير م���ن مالك 
ومحب���ي س���يارات لك���زس بالبحري���ن م���ع 
وس���ائل اإلعالم المحلية واألجنبية أحدث 
م���ا تقدم���ه عالم���ة لك���زس الفاخ���رة م���ن 
مستويات الرفاهية وتقنيات السالمة في 
حزم���ة تش���مل عناص���ر التصمي���م الجذابة 
الجديدة ونظام الدفع ذي الكفاءة العالية. 
لك���زس  لتس���ويق  األول  المدي���ر  وص���رح 
أيمن ش���حادة قائالً: “ تسعى لكزس بشكل 
دائ���م لتوفي���ر تج���ارب قي���ادة ممتعة وهو 
م���ا حققت���ه ف���ي س���يارة لك���زس UX التي 
تع���د آخ���ر إص���دارات لك���زس. حي���ث انه���ا 
تعتب���ر واحدة من أكثر س���يارات الكروس 
أوفر المتوف���رة تميزًا، ويعود ذلك لطابعها 
وهم���ا  العالي���ة  وديناميكيته���ا  الحي���وي 
خاصيت���ان تمثلنان فلس���فة عالمة لكزس. 
كذل���ك تزخ���ر س���يارة لك���زس UX بالعديد 
من التقني���ات المتطورة التي توفر تجربة 

قيادة مستقبلية”. 

م���ن جانبه، قال الممثل الرئيس���ي للمكتب 
التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق 
األوس���ط وش���مال إفريقيا يوغو مياموتو: 
“نح���ن متحمس���ون للغاية إلط���الق لكزس 
UX الجديدة كليًا، هذه الس���يارة المبتكرة 
والمصمم���ة خصيص���ًا لتلبي���ة احتياج���ات 
وتطلعات عمالئنا المتطورة باستمرار في 
المنطق���ة. ثم أضاف: “ تأتي هذه الس���يارة 
في إطار سعينا الدؤوب إلى إمداد عمالئنا 
بتجارب اس���تثنائية حيث أنها مس���توحاة 
من البيئة العصرية داخل المدينة وتتمتع 

بتصميم الفت وأداء ديناميكي “.

تجربتها ب��ع��د  عليها  ال��زب��ائ��ن  إق��ب��ال  ن��ت��وق��ع  أك��ب��ر: 

“كانو” تطرح “لكزس UX الكروس أوفر”

حق���ق فن���دق الخلي���ج للمؤتمرات وس���با 
إنج���ازًا ممي���زًا اخ���ر، ليصب���ح أول فندق 
ين���ال 7 جوائ���ز ف���ي هذه الس���نة ألفضل 
ف���ي  الفن���ادق  ف���ي  المطاع���م والب���ارات 

جوائز مجلة فاكت لعام 2018. 
كم���ا حص���ل مطعم راس���وي ب���اي فينيت 
عل���ى جائ���زة أفض���ل مطعم ف���ي مملكة 
البحرين في مسابقة بي بي سي ألفضل 
مطع���م ف���ي الش���رق األوس���ط، المقام���ة 
في دب���ي. هذه الجوائز تثب���ت أن فندق 
بالفع���ل  م���ازال  البحري���ن  ف���ي  الخلي���ج 
الوجه���ة المفضل���ة لزبائ���ن المطاع���م في 

مملكة البحرين.
الخلي���ج  لفن���دق  الع���ام  المدي���ر  ق���ال 

للمؤتم���رات وس���با ف���ارس يقطي���ن: “إننا 
نش���عر بالفخ���ر الش���ديد، ه���ذه الجوائ���ز 
بالتأكي���د تبي���ن م���دى التزامن���ا بتقدي���م 
أقص���ى عناي���ة وأفض���ل ضياف���ة لزوارنا 
وزبائنن���ا. إنن���ا س���نظل دائم���ًا مخلصي���ن 
ف���ي رس���التنا ملتزمي���ن بتقدي���م أفض���ل 
مستويات الخدمة وبذل أقصى جهودنا 
لنحق���ق توقع���ات ضيوفن���ا وأكث���ر منه���ا 
كذل���ك”.  كم���ا أع���رب يقطين عن ش���كره 
وال���زوار  الضي���وف  لجمي���ع  الخال���ص 
والمعجبي���ن الذي صوت���وا لصالح فندق 
“ال  قائ���الً:  وس���با،  للمؤتم���رات  الخلي���ج 
يمكنن���ا تحقي���ق النج���اح إال م���ع زبائنن���ا 

وزورانا المخلصين”.

“الخليج” يحقق إنجازا جديدا

مجموع���ة  أس���يا  مجوه���رات  أطلق���ت 
كبي���رة ومخت���ارة م���ن الهدايا بمناس���بة 
موس���م األعي���اد للراغبي���ن ف���ي التمي���ز 
لتقدي���م هداي���ا ألقاربه���م وأحبائه���م أو 
حت���ى ألنفس���هم، الكثي���ر م���ن الخيارات 
والس���اعات  المجوه���رات  م���ن  الرائع���ة 
الجميل���ة م���ن أش���هر دور المجوه���رات 
العالمية ومن بينها كارتييه وفان كليف 
ان���د آربلز وغيرها م���ن دور المجوهرات 
وريبوس���ي،  ميس���يكا،  مث���ل  الراقي���ة 
وبوميالتو، وبتشيالتي، وكذلك أفضل 
ماركات الس���اعات مثل اوديم���ار بيغيه 
وباني���راي، وآي دبليو س���ي ش���افهاوزن، 
والعديد م���ن كبرى الم���اركات التجارية 
بوتي���كات  ف���ي  المتوف���رة  الرائع���ة 

مجوهرات آسيا. 
تمتلك مجوهرات آس���يا 12 بوتيك في 
البحرين، تنتشر مواقعها بدءًا من مركز 
س���يتي س���نتر البحرين ومجم���ع العالي 
والس���يف ف���ي ضاحية الس���يف، وصوالً 

كارلت���ون  ريت���ز  فن���دق  بوتي���كات  إل���ى 
ومركز التسوق الفاخر مودا مول األكثر 
تميزًا في البحرين. وتش���مل البوتيكات 

كارتيي���ه  بوتي���ك  المس���تقلة  الفاخ���رة 
ف���ي المنام���ة والخب���ر بالمملك���ة العربية 
الس���عودية، باإلضافة إل���ى دار أي دبليو 

س���ي ش���افهاوزن، وأوفيس���ين بانيراي، 
وأوديم���ار بيغيه، وفان كلي���ف أند آربلز 

في البحرين.

م���������ج���������م���������وع���������ة ج���������������دي���������������دة م������ت������م������ي������زة
مجوهرات آسيا المكان المثالي لهدايا األعياد
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اختتمت شركة مونتريال للسيارات عروضها في معرض البحرين للسيارات 2018، 
التي أقيمت فعالياته في الفترة من 5 ديسمبر وحتى 8 ديسمبر. 

وش���اركت ش���ركة مونتريال للسيارات 
بع���روض وأس���عار ال مثي���ل له���ا، األم���ر 
ال���ذي أدى إل���ى إقب���ال منقط���ع النظير 
عل���ى الجن���اح الخ���اص بالش���ركة م���ن 
جمي���ع عمالئه���ا لالس���تفادة بمجم���وع 
الت���ي  الخيالي���ة  واألس���عار  الع���روض 
طرحتها الش���ركة على مجموعة كبيرة 
الس���يارات  مختل���ف  م���ن  ومتنوع���ة 

والموديالت.
وأكدت الشركة أنه نظرا لإلقبال الكبير 
التنافس���ية  األس���عار  أن  م���ن عمالئه���ا 
حت���ى  مس���تمرة  مازال���ت  المطروح���ة 
نهاي���ة الع���ام؛ حت���ى يتس���نى للجمي���ع 
بفرص���ة  يح���ظ  ل���م  الذي���ن  العم���الء 
الحضور االس���تفادة م���ن تلك العروض 
المغري���ة ف���ي جمي���ع معارض الش���ركة 

الخمسة وبأقساط مريحة وتسهيالت 
مرنة وفورية لجميع الفئات. 

ويع���د نج���اح ش���ركة مونتري���ال داخل 
مع���رض البحري���ن للس���يارات مؤش���را 
قوي���ا على نجاح وق���وة العروض التي 
قدمته���ا الش���ركة ونج���اح كبي���ر عل���ى 
التنظيم الرائ���ع والمميز للمعرض الذي 
اس���تقبل المئ���ات من ال���زوار يوميا من 

مختلف األعمار.
وتقدمت إدارة الش���ركة بجزيل الشكر 
والتقدير واالمتن���ان للرئيس التنفيذي 
لشركة البحرين للتس���هيالت التجارية 
ع���ادل حبيل عل���ى الدع���م الالمحدود 
ال���ذي قدمت���ه الش���ركة مش���كورة ف���ي 
وتنظي���م  المتمي���زة  الفعالي���ة  تنظي���م 

المعرض.

نجـــــاح باهـــــر لعــــروض “مونتريــــال”

 – الكويت���ي  التموي���ل  بي���ت  أعل���ن 
البحرين ع���ن اطالقه حملة ترويجية 
لجمي���ع حامل���ي البطاق���ات االئتمانية 
والبطاقات مس���بقة الدفع، ابتداء من 
نهاي���ة  2018 وحت���ى  ش���هر ديس���مبر 
س���يمنح  حي���ث   .2019 يناي���ر  ش���هر 
10 فائزي���ن جوائ���ز اس���ترجاع نقدية 
تص���ل حت���ى 1000 د.ب. وتمنح هذه 
الحمل���ة فرص���ة الدخ���ول في س���حب 
ش���هري وذلك مقاب���ل كل 20 د.ب يتم 
انفاقها، س���واء داخل أو خارج مملكة 
المواق���ع  طري���ق  ع���ن  أو  البحري���ن، 

اإللكترونية.
المجموع���ة  رئي���س  نائ���ب  وص���رح 
المصرفي���ة لألفراد ف���ي بيت التمويل 
الكويت���ي – البحري���ن صب���اح الزياني، 
قائ���الً: “تأتي ه���ذه الحملة من منطلق 
مس���اعينا الرامية إلى مكافأة عمالئنا 
بيت���ك  بطاق���ات  الختي���ار  الك���رام 
البحري���ن كبطاق���ات مفضل���ة لديه���م، 
لتلبي���ة  م���ع جهودن���ا  تماش���يا  وذل���ك 

احتياج���ات الزبائن األع���زاء، وتوفير 
أفض���ل تجرب���ة مصرفية له���م بمملكة 
“ندع���و  قائ���الً:  وأض���اف  البحري���ن.” 
جمي���ع حامل���ي بطاقاتن���ا لالس���تمتاع 
بالتس���وق في مملكة البحرين، خاصة 
اثناء موس���م الش���تاء. مع كل معاملة 
بالبطاقة، ستزيد فرصة الفوز لحاملها 
بجائ���زة اس���ترجاع نق���دي تصل حتى 
ال���ى  1000 دين���ار بحرين���ي، إضاف���ة 
حصول���ه على امي���ال جوي���ة مجانية 

من شركة الطيران المفضلة”.

“بيتك” يطلق حملة “تسوق واربح”

21

صباح الزياني

في تصريح لـ “البالد” قال المدير العام التنفيذي للمبيعات في  «
شركة إبراهيم خليل كانو إسماعيل أكبر ”دائًما يبحث العميل 

عند اختياره السيارة عن اسم الوكيل قبل اختيار العالمة التجارية 
وما يميز الوكيل عن غيره في السوق هو خدمات ما بعد البيع 

وهذا ما تختلف فيه شركة إبراهيم خليل كانو عن غيرها، فنحن 
نعطي األولوية لخدمة العميل بعد امتالكه السيارة ونسعى 

ألن نتغلب على كل الصعوبات التي يواجهها، وبالنسبة للسيارة 
الجديدة استلمنا أول دفعة وعددهم بين 40 و50 سيارة ونتوقع 

إقبال الزبائن عليها بعد تجربتها والتأكد من مميزاتها”.

الدفعة األولى

 محررة ملتقى من سترة ) تصوير: رسول حجيري(
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كن هادًئا وصّحح األوضاع بأسرع ما يمكن.

ال تضغط على المحيطين بل كن متعاطًفا ومتفهًما.

بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى.

اضبط انفعاالتك وأعصابك، والزم الهدوء.

تبدو سعيًدا باألجواء التي تحيط بك وتفرح.

ال تأخذ على عاتقك التزام أمور كثيرة.

كن حذًرا في تنقالتك، وانتبه لكل شاردة وواردة.

تسير بسرعة أكبر وتحتوي األمور وتتخذ قرارات.

انتبه لصحتك، وخذ األمور بروية وهدوء وحكمة.

تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية.

تبرهن لآلخرين أن االتكال عليك كان صائًبا.

تخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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مارتن لوثر يقوم بإحراق 
بطرده  كنسي  مرسوم 
م���ن ال��رح��م��ة ع��ق��اًب��ا 
له على معارضته 
الكنيسة،  لسلطة 
واع���������ُت���������ب���������رت 
ه����ذه خ���ط���وة خ��ط��ي��رة 
ب��اب��ت��ع��اده عن  إذ س��اه��م��ت 

الكنيسة الكاثوليكية.

أعلنت المخرجة اللبنانية 
نادين لبكي عن ترشيح 

فيلمها “كفرناحوم” 
الحائز جائزة لجنة 

التحكيم في مهرجان 
كان الدولي الصيف 
الماضي إلى جائزة 

“غولدن غلوب” العالمية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ب������م������رك������ز ال��������ج��������زي��������رة ال�����ث�����ق�����اف�����ي

تدشين كتاب سعد الجزاف

نظ���م مركز الجزيرة الثقافي احتفالية تدش���ين كتاب “س���عد الجزاف 50 
عاما من العطاء”، تحت رعاية الش���يخ عيسى بن راشد آل خليفة بصالة 
مرك���ز الش���باب النموذج���ي في البس���يتين، وذل���ك بحضور عدد م���ن كبار 

المثقفين وأسرة الجزاف. 

وف���ي مس���تهل الحفل الق���ى رئيس 
الجزي���رة  مرك���ز  ادارة  مجل���س 
كلم���ة  الج���زاف  محم���د  الثقاف���ي 
ق���ال فيه���ا “ وانن���ا اذ نحتف���ل اليوم 
ويوث���ق  يس���جل  كت���اب  بتدش���ين 
مس���يرة نج���م م���ن نج���وم المس���رح 
البحرين���ي والخليج���ي يش���ار الي���ه 
البحري���ن  وخ���ارج  داخ���ل  بالبن���ان 
ب���ل والوط���ن العربي الكبي���ر بعد أن 
الت���ي  المس���رحية  أعمال���ه  حقق���ت 
تزيد على 40 عمال مس���رحيا تمثيال 
واخراجا، وفي مقدمتها المسرحية 
الشهيرة )السيد( التي طافت معظم 
أقط���ار الب���الد العربي���ة وأش���اد به���ا 
النق���اد والمهتمي���ن والمتخصصي���ن 

بشئون المسرح”.
واضاف أن مرك���ز الجزيرة الثقافي 
التجرب���ة  له���ذه  يوث���ق  عندم���ا 
يوث���ق  انم���ا  المتمي���زة  المس���رحية 
لمرحل���ة مهم���ة وفاعل���ة ومتج���ذرة 
المس���رحية  الحرك���ة  تجرب���ة  ف���ي 
ف���ي البحرين والتي تفرد بها س���عد 
وكاتب���ا  ومخرج���ا  ممث���ال  الج���زاف 
مس���رحيا واذاعي���ة وتلفزيونيا، مما 
يجعله ليس فقط فنانا شامال وانما 
يمكن اعتبار س���عد الج���زاف تجربة 
انس���انية بدأت برغبة المشاركة في 
ح���راك مجتمعه الصغي���ر من مدينة 
ف���ي  للمش���اركة  منطلق���ا  المح���رق 
الفض���اء االكبر لتحقي���ق االنجازات 
الكبي���رة التي طاف���ت بتألق ونجاح 

الى كافة أرجاء الوطن العربي.
وم���ن جانب���ه ق���ال ابراهي���م راش���د 
م���ا  إن  الكت���اب  مؤل���ف  الدوس���ري 
حفزن���ي للكتاب���ة ع���ن حي���اة الفنان 
المس���رحي الكبير سعد الجزاف هو 
ما قدمه للمسرح العربي والخليجي 
م���ن ابداع���ات مس���رحية تمي���ز م���ن 
خاللها كمخ���رج مس���رحي بحريني 
وعربي يمتلك كافة األدوات الفنية 

والموهبة االصيلة.
واشار الى أن قدرات سعد الجزاف 
تمثلت في تحويل النص المسرحي 
الى كتلة متشظية بالصراع والتوتر 
والتش���ويق والتغلغ���ل ال���ى اعم���اق 
عقل المتلقي ومش���اعره وإيراداته، 
اضاف���ة الى قيادت���ه الفنية المحفزة 
للممثلي���ن والفنيي���ن وكاف���ة طاق���م 
العم���ل المس���رحي، مؤكدا ان س���عد 
فني���ة  بش���خصية  يتمت���ع  الج���زاف 
اخراج���ه  خ���الل  مس���تقلة  قوي���ة 
ألعمال���ه المس���رحية رغ���م اختالفه 
احيان���ا مع مؤلف النص المس���رحي، 
فهو يرى ان اخراج النص المسرحي 
مس���ئولية المخرج، وهو من سيبث 
عل���ى  والحرك���ة  والحي���اة  ال���روح 

الخشبة وفي صالة العرض. 
واض���اف أن المب���دع س���عد الجزاف 
ب���رع في أعمال مس���رحية ودرامية 
فيه���ا  كثي���رة  وتلفزيوني���ة  اذاعي���ة 
كممث���ل ومخ���رج، مش���يرا ال���ى أبرز 
مسرحياته وهي مسرحية “ السيد” 
والنق���اد،  الجمه���ور  ابه���رت  الت���ي 
حي���ن عرض���ت أواخ���ر الثمانين���ات 
واالردن  والكوي���ت  البحري���ن  ف���ي 

والقاهرة والمغرب.
س���عد  الفن���ان  أن  الدوس���ري  واك���د 
الجزاف اليزال بإمكانه العطاء بعد 
50 عام���ا ويس���تحق عليه���ا التكريم 
والتقدي���ر عل���ى اخالص���ه وعطائ���ه 
المس���رحي الممي���ز والمتواص���ل من 
الرس���مية والمعني���ة  قب���ل الجه���ات 
والفن���ون  والمس���رح  بالثقاف���ة 

واالعالم في البحرين.
واع���رب الفن���ان س���عد الج���زاف عن 
سعادته أن يسجل هذا التكريم في 
سجل مس���يرته الفنية عبر اكثر من 
50 عاما، ش���اكرا الش���يخ عيسى بن 
راش���د آل خليف���ة عل���ى رعايته هذا 

الحفل. 

الجزي���رة  مرك���ز  أن  ال���ى  واش���ار 
تح���دوا  فيه���ا  والعاملي���ن  الثقاف���ي 
كل الصع���اب وأصروا على مواصلة 
العم���ل الثقاف���ي ألكثر م���ن 45 عاما 
دون كل���ل أو مل���ل، مؤكدا أن المركز 
مواق���ع  ال���ى  يط���وف  أن  اس���تطاع 
متقدمة واصبحت من المؤسس���ات 
الثقافي���ة  الس���احة  ف���ي  المرموق���ة 

محليا وخليجيا.
واضاف انه س���يظل يعت���ز بتجربته 

الفنية التي ش���هد لها الجميع والذي 
ح���اول بها جاهدا اظهارها بالش���كل 

الذي نال اعجاب ورضا الجمهور.
برنام���ج  تضم���ن  بالذك���ر  والجدي���ر 
الحف���ل مقطع قصير من مس���رحية 
الس���يد، مس���رحية قصيرة من طلبة 
ال���ى  باإلضاف���ة  البحري���ن  جامع���ة 
تكريم اس���رة س���عد الجزاف ونخبه 
ف���ي  المس���رح  ورواد  فنان���ي  م���ن 

البحرين.

“مفاجأة غي���ر متوقعة” بهذه الجملة 
المختص���رة عّبر واح���د من الجمهور 
ف���ي مجمع الكوت ف���ي الكويت، عن 
العالم���ي  الهن���دي  النج���م  مش���اهدة 
ش���اروخان، ال���ذي زار الكوي���ت ليل���ة 
واحدة بدعوة من الشركة الكويتية 
للس���ينما سينسكيب، لتدشين فيلمه 
الجدي���د “زيرو” الذي يش���اركه بعض 

لقطاته النجم الكبير سلمان خان.

احتش���د جمه���ور كبي���ر ف���ي أروق���ة 
المجمع وقاعة الس���ينما الس���تقباله، 
وعل���ى الرغم من أنه تأخر س���اعتين 
ونص���ف الس���اعة.. ف���إن الجمهور لم 
يم���ّل وانتظره ليحظ���ى بلقاء نجمه 
الذي يحب���ه، وأقام ش���اروخان الذي 
قدم من المطار مباش���رة إلى القاعة 
“الس���الم  وق���ال  صحافي���ا،  مؤتم���را 

عليكم.. أنا أحب الكويت وأهلها”.

شاروخان في الكويت
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 1901
  بدء تسليم جوائز نوبل للمرة األولى.

 1902
  افتتاح الخزان التابع لسد أسوان في مصر.

 1948
  الجمعية العامة لألمم المتحدة تصدر الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان.

 1953
  رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يتسلم جائزة نوبل في األدب.

 1984
  الجمعية العامة لألمم المتحدة تقر اتفاقية مناهضة التعذيب.
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أكدت الفنانة فاطمة الصفي أنها أصيبت بنقص شديد في الدم، 
م��ا أصابها بالجف��اف واألنيميا خ��ال وعكته��ا الصحية التي 

تعرضت لها مؤخرا.
وقال��ت الصفي، في مقطع فيديو لها عبر »س��ناب ش��ات«: 
»حالتي الصحية احس��ن.. أعتقد نس��بة الدم ارتفعت نسبيا 

ألنه خف السواد من تحت عيوني«.
وأضافت: »ما كنت مس��توعبة أني دمي نازل بالرغم أنه وجهي كان 

تعبان وايد ألني بشوف وجهي كل يوم”.

ق��ررت نياب��ة اس��تئناف القاه��رة إخ��اء س��بيل الفنان��ة رانيا 
يوس��ف بضم��ان بطاقتها الش��خصية في الب��اغ المقدم 
ضدها م��ن عدد م��ن المحامين، يتهمونه��ا بارتكاب فعل 
فاض��ح والتحريض على الفس��ق والفجور وإغ��راء القّصر 
ونش��ر الرذيلة التي تخالف األعراف والتقاليد الس��ائدة في 

المجتم��ع المصري. يذك��ر أن المحامين مقدم��ي الباغات 
تنازلوا ع��ن باغاتهم، لكن وفق��ًا للقانون ف��إن النيابة تحقق في 

مثل تلك الباغات طالما أنها ليست شخصية.

انته��ت الفنان��ة رانيا فريد ش��وقي من تصوير مش��اهدها في 
أحداث مسلس��ل »أيام العس��ل« تأليف فاروق الش��عيبي 
وإخراج أحمد نور، ويش��ارك في بطولته نخبة من الفنانين 
المصريين والس��عوديين، حيث تظهر رانيا مضيفة شرف 

في إحدى حلقات العمل المقرر عرضه على إحدى منصات 
اإلنترن��ت ف��ي 3 مواس��م كل موس��م 12 حلقة. وقال��ت رانيا 

إنها تش��ارك في الحلقة العش��رين من العمل التي تحمل اس��م 
»العرافة«.

رانيا.. نّصابةإخالء سبيل رانيافاطمة مريضة



الجسمي أول فنان عربي في “الفاتيكان”

لم تلتزم الفنانة هيفاء وهبي الصمت تجاه ما أثير حولها أخيرا  «
عن حقيقة صورة الفستان المثير للجدل التي انتشرت عبر وسائل 

التواصل االجتماعي، بعد أزمة »فستان رانيا يوسف« التي قادتها إلى 
القضاء. وقد صرحت هيفاء عبر بيان صحافي بأن الصورة ليست 

بجديدة، حيث يعود تاريخها لما يقرب من عام ونصف العام.

ترس���يخًا لقي���م التس���امح واالعتدال واإلنس���انية، وبهدف اس���تمرار عملية خلق قنوات للتواصل مع الش���عوب كاف���ة، والتي تنتهجها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في سياس���تها االجتماعية، ومن أجل حياة كريمة لإلنس���انية فيها كل معاني االحترام والمس���اواة، 
يش���ارك الفنان اإلماراتي حس���ين الجسمي “الس���فير فوق العادة للنوايا الحس���نة” كأول فنان عربي، في حفل “أعياد الميالد” الخيري 
السنوي Concerto di Natale النسخة ال�26 في “الفاتيكان”، وذلك في قاعة Paul VI Audience Hall مساء يوم 15 ديسمبر 2018، 

بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين.

وَنبعت موافقة الفنان حسين الجسمي على 
دعوة “الفاتيكان” للمش���اركة في االحتفالية 
األخالقي���ة  القي���م  عل���ى  بن���اء  الخيري���ة، 
واإلنس���انية الت���ي زرعه���ا الوال���د المؤس���س 
الش���يخ زايد ب���ن س���لطان آل نهي���ان، طيب 
هللا ث���راه، بين قيادة وأبن���اء دولة اإلمارات 
عب���ر أجياله���ا من���ذ نش���أت الدول���ة، مؤك���دًا 
اهتمام���ه في األعمال الخيرية واإلنس���انية، 
والمس���اهمة ف���ي زرع المحبة والس���الم بين 
الشعوب، وقال: “يس���عدني المساهمة دائمًا 
في األعم���ال الخيرية من أجل زرع وتوفير 
بيئ���ة هدفه���ا الحي���اة الكريم���ة واالحت���رام 
والمس���اواة والسالم بين األديان والشعوب، 
وه���ي القي���م التي تربين���ا عليها نح���ن أبناء 
الش���يخ زاي���د، طي���ب هللا ث���راه، ف���ي دول���ة 
اإلم���ارات العربية المتح���دة، الحاضنة لقيم 
التس���امح واالعتدال وتقبل اآلخرين، حتى 

أصبحن���ا نلق���ب بي���ن الش���عوب بأبن���اء زايد 
الخي���ر”، مستش���هدًا بمقول���ة الش���يخ الزايد، 
طيب هللا ثراه: “أن التسامح واجب، وديننا 
دين رحمة وتس���امح وتفاه���م وتقارب بين 
البش���ر”، مؤكدًا أن قيادة دولة اإلمارات كان 
له���ا األث���ر الواضح بي���ن األديان والش���عوب 
لتعزي���ز التس���امح، حت���ى أصبح���ت عاصمة 
الش���رق  حض���ارات  فيه���ا  تلتق���ي  عالمي���ة 
بي���ن  والتق���ارب  الس���الم  لتعزي���ز  والغ���رب، 
الشعوب كافة، وهي أول دولة تنشئ وزارة 

باسم “وزارة التسامح”. 
الس���نوي  الحف���ل  ري���ع  وس���يتم تخصي���ص 
Concerto di Natale ف���ي “الفاتيكان” هذا 
الع���ام ألزم���ة الالجئين ف���ي مدين���ة “أربيل” 
بالعراق و”أوغندا”، بهدف تعزيز معيش���تهم، 
م���ع التركي���ز عل���ى األطف���ال والش���باب م���ن 
خ���الل توفي���ر التعلي���م والتدري���ب المهن���ي 

واألنش���طة العملية التي تس���اهم في تعزيز 
عملي���ة الدخ���ل، والت���ي تع���د م���ن العوام���ل 
األطف���ال  لمس���تقبل  المح���ددة  الرئيس���ية 
الالجئين ومس���تويات معيشتهم، وذلك من 
Scholas Occur�  الالل المؤسسة الخيرية

 Theالتي أسسها “البابا فرنسيس” و rentes
Missioni Don Bosco والت���ي تس���اهم في 
عمليات إنسانية خيرية متعددة في العالم.

الحف���ل  ف���ي  الجس���مي  مش���اركة  وتأت���ي 
 Grand”برفق���ة الفرقة “االوركس���ترا الكبرى
إدارة  تح���ت   orchestra conducted
Mae�  للمايس���ترو العالمي “ريناتو س���يريو”

stro Renato Serio وسيتم تسجيل الحفل 
وعرضه ليلة “الكريسماس” من خالل القناة 
اإليطالية الخامس���ةCanale 5 وعبر قنوات 

Mediaset في جميع أنحاء العالم.

االثنين
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يع���رض نادي البحرين للس���ينما يوم األربع���اء المقبل وضمن 
برنامج���ه الفيل���م االس���ترالي “زواج عل���ي”، ويتح���دث الفيلم 
ع���ن قص���ة ح���ب ب���دأت ش���فافة ف���ي المس���جد بين )الش���اب 
عل���ي/ الفنان أس���امة س���امي( والفتاة )ديان���ة/ الفنانة هيالنة 
س���واريس(، وانتهت قصة الحب هذه بفضيحة في المسجد 
أيض���ًا على يد )الس���يد عبد الغفار/ الفنان ماجد ش���كر(. وهي 
إش���ارة الى ما يمكن أن يؤسس���ه المس���جد من معايير قيمية 
ف���ي مجتمٍع منضٍو تحت س���قفه، فالمس���جد ب���دءًا هو نافذة 
للتع���ارف االجتماع���ي، مثلم���ا هو نافذة لالنفت���اح على اآلخر 
المماث���ل، إال أن المس���جد ذات���ه إذا م���ا ت���م اس���تغالله بأنانية 
عالية، وبعقلية ضيقة، فإنه يتحول الى نافذة للهدم األسري 

ونافذة للتفكك االجتماعي.

فيلم زواج علي

ش���هد موقع شجرة الحياة مساء الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018م، 
أمس���ية فن���ون ش���عبية أقامته���ا فرق���ة إس���ماعيل دّواس وذلك ضمن 

برنامج هيئة البحرين للثقافة واآلثار لالحتفاء باألعياد الوطنية.
وقدم���ت الفرقة مجموع���ة من روائع الفنون الش���عبية المتنوعة التي 
الق���ت إعجاًب���ا واستحس���اًنا من الحض���ور والمهتمين بالت���راث، حيث 
قام���ت الفرق���ة بإلق���اء الضوء على الموروث الش���عبي الت���ي تتميز به 

مملكة البحرين.
يذك���ر أن برنام���ج هيئة الثقاف���ة لالحتفال بأعي���اد الوطن يتضمن 18 
فعالي���ة متنوع���ة تالئ���م مختلف فئ���ات المجتم���ع وتخاط���ب أطيافه 
المتع���ددة وتس���تحضر أجمل اإلبداع���ات الفنية، الموس���يقية، األدبية 
في قوالب متنّوعة كالمعارض، األمس���يات، المحاضرات ورش العمل 
وغيره���ا. ولمزيد من المعلومات ح���ول الفعاليات يمكن االطالع على 

.)www.culture.gov.bh( موقع الهيئة اإللكتروني

أمسية لفرقة إسماعيل دواس

مع���رض  افتت���اح  البحري���ن،  ب���اب  ش���هد 
“المنام���ة في صور”، وذل���ك ضمن فعاليات 
الخامس���ة بتوقيت الب���اب، وتزامن افتتاح 
المع���رض م���ع احتف���االت هيئ���ة البحري���ن 
للثقافة واآلثار بمناس���بة األعي���اد الوطنية 

لمملكة البحرين.
وف���ي المع���رض الذي يس���تمر حت���ى نهاية 
الش���هر، اكتش���ف الجمهور أكث���ر من ثمانين 
تظه���ر  المنام���ة  لمدين���ة  مص���ورة  زاوي���ة 
وناس���ها  عمرانه���ا  المختلف���ة،  جوانبه���ا 
واالقتصادي���ة  الثقافي���ة  وأنش���طتها 
واالجتماعي���ة. وكان���ت هيئ���ة الثقاف���ة ق���د 
فتحت باب المشاركة في معرض “المنامة 
ف���ي ص���ور” للجمه���ور العام، بهدف إش���راك 
المجتمع في عملية صنع النشاط الثقافي.

وج���اء مع���رض “المنام���ة في ص���ور” ضمن 
نش���اط فعالية “الخامس���ة بتوقيت الباب”، 
والت���ي دش���نتها الهيئة ف���ي ب���اب البحرين 
وتقدم أنش���طة ثقافي���ة متنوع���ة للجمهور 
كل يوم خميس في تمام الساعة الخامسة 

مساء.
جدي���ر بالذك���ر أن هيئ���ة الثقاف���ة تحتف���ل 
عاه���ل  جل���وس  وعي���د  الوطن���ي  بالعي���د 
الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن 
عيس���ى آل خليفة عبر برنامج يضم ثماني 
عش���رة فعالية متنوعة طيلة شهر ديسمبر 

الج���اري، وتالئ���م الفعالي���ات مختلف فئات 
المتع���ددة  أطياف���ه  وتخاط���ب  المجتم���ع 
الفني���ة،  اإلبداع���ات  أجم���ل  وتس���تحضر 
الموس���يقية، األدبي���ة ف���ي قوال���ب متنوعة 
كالمعارض، األمس���يات، المحاضرات ورش 

العمل وغيرها.

“ال����������م����������ن����������ام����������ة ف�������������ي ص�������������ور”
معرض بباب البحرين

نالت الفنانة الكويتية س���عاد عبدهللا “جائزة 
الم���رأة العربي���ة” للع���ام 2018 نظي���ر دوره���ا 
الخمس���ة  العق���ود  ط���وال  والحاف���ل  الب���ارز 
الماضية في إثراء الحركة الدرامية العربية.

ج���اء ذلك خالل حفل التكري���م الذي أقامته 
م���ن  لمجموع���ة  العربي���ة  الم���رأة  مؤسس���ة 
المبدع���ات العربي���ات ف���ي مج���االت مختلفة 
بأح���د فنادق العاصم���ة البريطانية وبحضور 
عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى 
المملكة المتحدة خالد الدويسان وممثل عن 

عمدة لندن.
واعربت الفنانة س���عاد عب���دهللا في تصريح 
لوكال���ة االنب���اء الكويتية، عن س���عادتها بهذا 
التكري���م م���ع نخب���ة م���ن النس���اء العربي���ات 
المتمي���زات ف���ي عدد من المجاالت، مش���يرة 
إل���ى ان المرأة العربية أضح���ت عنصرا هاما 

ومكمال ال يمكن االستغناء عنه.

وقال���ت عب���دهللا ان تكريمه���ا يس���جل باس���م 
جمي���ع منتس���بي الحرك���ة الثقافي���ة والفني���ة 
الكويتي���ة معربة ع���ن تقديرها للقائمين على 
الجائ���زة الختيارهم لها كأفضل فنانة عربية 

في مجال التمثيل.
كم���ا اعرب���ت ع���ن فخره���ا واعتزازه���ا به���ذا 

كبي���رة  مس���ؤولية  يحمله���ا  ال���ذي  التكري���م 
للحفاظ على تاريخها الفني الطويل وتقديم 
األفض���ل للجماهي���ر العربي���ة مش���يرة الى ان 

تكريمها في بريطانيا يعني لها الكثير.
م���ن جانب���ه أع���رب الس���فير الدويس���ان، ع���ن 
فخره واعتزازه بالمشاركة في تكريم احدى 

اهم القامات الفنية في الدراما العربية.
واك���د الدويس���ان ان “الفنان���ة س���عاد عبدهللا 
ليس���ت فنان���ة كويتي���ة تفخ���ر به���ا الكوي���ت 
فحس���ب ب���ل ه���ي نجم���ة عربي���ة يفاخ���ر بها 
العالم العربي اجمع”، مش���يرا إلى انها قدمت 
الكثي���ر خ���الل مس���يرتها الطويل���ة وننتظ���ر 
منه���ا ابداع���ات اكث���ر وأكث���ر. كم���ا اش���اد بما 
قدمته الفنانة سعاد عبدهللا طوال مسيرتها 
الفني���ة واصفا إياها بأنها من الفنانات الالتي 
يحرص���ن عل���ى انتقاء وتقدي���م ادوار تحمل 

قيما ورسائل هادفة للمجتمع.

اختارت شركة سوني العالمية، المسلسل 
الكرتوني اإلماراتي الش���هير »فريج« الذي 
مر 13 عاما على انطالقه، لدبلجة حلقاته 
إل���ى الياباني���ة، ليتم بث���ه ف���ي التلفزيون 

الياباني مطلع شهر يناير المقبل.
وعب���ر المخرج محمد س���عيد ح���ارب عن 
س���عادته ب���أن يك���ون »فري���ج« أول منتج 
كرتون���ي عرب���ي يدخ���ل الياب���ان، مش���يرا 
إل���ى أنه تم إخضاع الس���يناريو إلى بعض 

التعديل ليتوافق مع الثقافة اليابانية.
وعرف المسلس���ل الكرتوني الذي اش���تهر 
ف���ي دولة اإلم���ارات والخلي���ج على مدى 
5 مواس���م، بش���خصياته الطريف���ة، الت���ي 
ترأس���تها »أم خماس« وصديقاتها العجائز 
األخري���ات، الالتي قدمن تفاصيل تراثية 
خاصة، وأمثاال وقصائ���د عديدة، تميزت 
بقدرته���ا عل���ى عك���س طبيع���ة المجتم���ع 

اإلماراتي بطريقة سلسة وطريفة.
وق���ال حارب إن العمل س���يمكن المجتمع 
الياباني من التعرف على ثقافتنا وشيء 

من تفاصي���ل حياتنا وعاداتن���ا وتقاليدنا، 
وبتقدي���ري أنن���ا نحت���اج إل���ى مث���ل ه���ذه 

القفزات في أعمالنا الدرامية.

اإلماراتيال��ف��ن��ان��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة أث����رت ال��ح��رك��ة ال��درام��ي��ة للمسلسل  مدبلجة  نسخة  تعرض  “سوني” 

“فريج” في اليابانسعاد عبداهلل تفوز بجائزة المرأة العربية
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جهاز يتيح التحكم بالهاتف عبر األفكار
خلصت تجربة حديثة إلى أن المرضى الذين يعانون من الش���لل قد 
يتمكن���ون يوًما ما من اس���تعمال الهواتف الذكي���ة وأجهزة الكمبيوتر 
اللوح���ي ع���ن طري���ق مجرد التفكي���ر فيما يري���دون القيام ب���ه، وذلك 

بمساعدة أجهزة استشعار يتم زرعها في أدمغتهم.
وق���ال جايم���ي هندرس���ون من كلي���ة الط���ب بجامعة س���تانفورد في 
كاليفورني���ا إن تج���ارب س���ابقة كان���ت ق���د حققت بع���ض النجاح في 
االس���تفادة من أجهزة استش���عار في الدماغ متصلة بأجهزة كمبيوتر 
معدل���ة ف���ي مس���اعدة مرضى الش���لل لكتابة م���ا يصل إل���ى 8 كلمات 
ف���ي الدقيق���ة، لكن التجرب���ة الحالية رك���زت على مس���اعدة المرضى 
ف���ي اس���تعمال أجهزة الكمبيوت���ر اللوحي والهوات���ف الذكية دون أي 

تعديالت خاصة عليها.
وأضاف هندرس���ون في رس���الة عبر البريد اإللكترون���ي “ربما ال يزال 
أمامنا س���نوات حتى نصل إلى جهاز يمكن زرعه وتوافق عليه إدارة 
األغذية والعقاقير األميركية حتى يتس���نى توفيره الستخدامه على 
نطاق واس���ع. إال أنني على قناعة بأن معظ���م العراقيل التكنولوجية 
ق���د أزيلت، وس���نرى في المس���تقبل القريب أجهزة مس���اعدة تس���مح 
أفكاره���م  باس���تخدام  كمبيوت���ر  ف���ي  بالتحك���م  بالش���لل  للمصابي���ن 

فحسب”.
وش���ملت التجربة 3 مرضى فقط، بينهم مصابان بضعف أو عجز عن 
تحريك الذراعين والساقين بسبب التصلب الجانبي الضموري، فيما 
أصي���ب المريض الثالث بالش���لل بس���بب إصاب���ة في العم���ود الفقري. 

وزرع العلم���اء أجه���زة بحج���م األس���برين في منطق���ة بالدماغ تعرف 
باس���م القش���رة الحركي���ة، وه���ي المس���ؤولة ع���ن التخطي���ط وتنفي���ذ 
الح���ركات اإلرادي���ة. واله���دف م���ن زرع الجه���از ه���و رصد اإلش���ارات 
المرتبطة بالحركات المرغوبة ثم نقل هذه اإلشارات إلى جهاز يعمل 
بالبلوت���وث، ومصم���م للعمل كف���أرة كمبيوتر ال س���لكية متصلة بجهاز 
كمبيوت���ر لوح���ي من ط���راز “غوغل نكس���س 9” لم يدخ���ل العلماء أي 

تعديل عليه.

وبمساعدة جهاز االستشعار و”الفأرة” الالسلكية،  «
تمكن المشاركون في التجربة من االنتقال عبر 

البرامج الشائعة على جهاز الكمبيوتر اللوحي، ومن 
بينها تطبيقات البريد اإللكتروني والدردشة وتشغيل 

الموسيقى ونشر مقاطع الفيديو.

عث���ر ح���ارس المبن���ى ال���ذي يض���م المق���ر 
الرئي���س لغوغ���ل ف���ي مدين���ة نيوي���ورك 
األميركي���ة على أحد مهندس���ي الش���ركة 
ميتا على مكتبه، بينما بدأت التحقيقات 
الكتش���اف الس���بب الغامض وراء الوفاة. 
وكان س���كوت كرولسيك )22 عاما( فاقدا 
للوعي، ولم يستجب لمحاوالت اإلنعاش 
القلب���ي الرئوي، عندما وصل المس���عفون 

إلى الطابق السادس، حيث يقع مكتبه.
مهن���دس  وف���اة  المس���عفون  وأعل���ن 
البرمجي���ات الش���اب في م���كان الحادث، 
بينم���ا س���يجرى تش���ريح للجث���ة لتحديد 

السبب الرسمي للموت. 
واكتش���ف ح���ارس المبن���ى الواقع���ة عند 
الجمع���ة  مس���اء  م���ن  التاس���عة  الس���اعة 

الماضية.

ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، لم  «
يشر المسعفون إلى أن الضحية 

كان يعاني أي تاريخ مرضي أو 
يتعاطى المخدرات.

وفاة غامضة 
لمبرمج في “غوغل” 

على مكتبه

قال علماء فلك، مؤخرا إن األرض ستش���هد ظاه���رة فلكية مثيرة قبل نهاية العام 
الجاري، إذ يتوقع أن يقترب من كوكبنا أكثر المذنبات لمعانا خالل العام الجاري.

وبحسب موقع وكالة الفضاء األميركية 
“ناس���ا”، ف���إن المذن���ب الذي أطل���ق عليه 
“كريس���تماس”، بالنظ���ر إل���ى تزامن���ه مع 
أعياد الميالد، س���يمر بأقرب مكان له من 

األرض في 16 من ديسمبر الجاري.
وذك���ر موقع “جي���ك” أن المذن���ب الالمع 
إل���ى مجموع���ة مذنب���ات  ينتم���ي  ال���ذي 

كوك���ب المش���تري. س���يصل إل���ى أق���رب 
موقع له من األرض خالل 4 قرون.

وبوس���ع عش���اق ظواه���ر الفل���ك أن يروا 
المذن���ب ط���وال الش���هر الج���اري، وليس 
فق���ط ف���ي ال���� 16 م���ن ديس���مبر الجاري، 
لك���ن ش���ريطة اس���تخدام التلس���كوب أو 

المنظار.

توفى مساء أمس رئيس مجلس إدارة المدرسة الهندية الجديدة وكبير قساوسة 
كنيس���ة IPC بالبحري���ن ت���ي ت���ي توم���اس ع���ن 79 عاما ف���ي مستش���فى الملك حمد 
الجامعي، حيث كان يعاني نزيفا في المخ وس���كتة دماغية خطيرة يوم الخميس 

وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

يذك���ر أن توم���اس ق���دم إل���ى البحري���ن 
المدرس���ة  وأس���س   1963 الع���ام  ف���ي 
الهندي���ة الجدي���دة ف���ي الع���ام 1990 ثم 
ش���غل منصب رئي���س المدرس���ة الهندية 
الجديدة ومدرس���ة إبنيزر الخاصة؛ ليتم 

تكريم���ه ف���ي احتف���ال ضخ���م أقي���م في 
المدرس���ة الهندي���ة أكتوب���ر الماضي لقاء 
إس���هاماته الجمة ألكثر من 55 عاما لكل 
م���ن البحرينيين والجالي���ة الهندية على 

حد سواء.

حدث سماوي استثنائي في 16 ديسمبر

وفاة رئيس المدرسة الهندية الجديدة بالبحرين

ُتوجت المكسيكية فانيسا بونسي دي ليون )26عاما( 
بلقب “ملكة جمال العالم 2018” في مسابقة شاركت 
فيها 118 فتاة تم تنظيمها في منتجع سانيا بجزيرة 

هاينان الصينية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

طبيعة خالبة

حازت مجموعة من الصور، نشرتها 
“البالد” في حس���ابها على إنستغرام 
أم���س تحت عن���وان “ال���وادي األكبر 
الصخ���ر  يجم���ع  الس���عودية  ف���ي 
والخض���رة والمي���اه”، أعل���ى مع���دل 
تفاعل، إذ أبدى المتابعون إعجابهم 
بالمشاهد الطبيعية الخالبة. وتمنى 
المس���تخدم @sir_jack696 العيش 
mohd_@ في تل���ك المنطقة، وقال
alisa: يطلقون عليها واحة أو ش���به 

واحة.

ع���دد  ازداد  األخي���رة،  اآلون���ة  ف���ي 
المدونين الذي���ن يتحدثون عن القارة 
الجليدية عل���ى “اليوتيوب”، ومن بين 
االكتش���افات األخي���رة، وج���ود قاعدة 
وحت���ى  قديم���ة  وحض���ارة  عس���كرية 
أنف���اق تح���ت الم���اء. يؤك���د أصح���اب 
عل���ى   ”thirdphaseofmoon“ قن���اة 
اليوتيوب، بليك وبريت كوزينز، أنهما 
اكتش���فا “قاع���دة عس���كرية” مهج���ورة 
ف���ي القط���ب الش���مالي، حي���ث قدم���ا 
دليال على ذلك عدة صور مأخوذة من 
“غوغل إيرث”. وبعد إزالة عدة طبقات 
م���ن الخرائ���ط التي حص���ال عليها عبر 
البرنامج، ش���اهد األخوان سلس���لة من 

األجسام المتوازية مجهولة المصدر.

وقاال إن بعضها يصدر الضوء  «
األحمر. ووفقا لهما، يمكن أن 

تكون جزءا من مدينة كاملة 
مدفونة تحت طبقات الجليد أو 

لقاعدة عسكرية سرية.

تؤك���د مقول���ة ش���هيرة أن تفاح���ة ف���ي اليوم 
تبق���ي الطبي���ب بعي���ًدا عن���ك كل ي���وم، لك���ن 
دراس���ة طبية حديثة في الواليات المتحدة 
أثبت���ت أن التف���اح ليس وحيًدا ف���ي فوائده 
الصحية، فقالت إن أكل الموز بش���كل يومي 
يس���اعد عل���ى وقاي���ة جس���م اإلنس���ان م���ن 
الجلط���ة والنوب���ات القلبي���ة القاتلة. وأوضح 
الباحث���ون أن م���ادة البوتاس���يوم الموجودة 
بكث���رة ف���ي فاكهة الم���وز تخلص الش���رايين 
م���ن الترس���بات المض���رة الت���ي تتراك���م م���ع 
م���رور الوقت، حس���ب صحيف���ة اإلندبندنت 
البريطاني���ة. وأج���رى باحث���ون م���ن جامع���ة 
الش���هيرة  الفاكه���ة  عل���ى  دراس���تهم  أالبام���ا 
باالعتم���اد على عين���ة من الفئ���ران المعرضة 

بشدة لخطر اإلصابة بنوبة قلبية.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي قدمت  «
لها مستويات منخفضة من البوتاسيوم 

عانت مشكالت في الشرايين، وفي 
المقابل، تمتعت الفئران التي نالت نسبة 

أعلى من البوتاسيوم، بصحة أفضل.

العثور على حضارة 
قديمة في القطب 

الجنوبي

موزة في اليوم 
تبقي الطبيب بعيًدا 

عنك
تتفرد مدرس���ة في والية إزمير غربي تركي���ا، بوجود طائرة حقيقية في حديقتها، 
يس���تطيع الطلبة االستمتاع برحالت جوية في قمرة قيادتها عبر تقنية المحاكاة، 

كما يتلقون في داخلها دروسهم، ويستخدمونها ألداء عدد من األلعاب.

وحصل���ت المدرس���ة عل���ى الطائ���رة التي 
انته���ى عمرها الجوي، وأعادت تصميمها 
من الداخل بش���كل يتناسب مع الطالب، 
ووضع���ت بها 20 جهاز كمبيوتر، ويتلقى 
واللغ���ة  البرمج���ة  دروس  الطلب���ة  به���ا 

مكتب���ة  تس���تضيف  كم���ا  اإلنجليزي���ة، 
المدرسة.

وتمخض���ت فك���رة طائ���رة المدرس���ة عن 
اقت���راح ألح���د الطلبة بأن توض���ع طائرة 

في حديقة المدرسة.

مدرسة تركية تحّول طائرة لفصل دراسي

كيم كارداشيان ودوناتيال فيرساتشي في عرض “فيرساتشي - خريف 2019”، 
في نيويورك )أ ف ب(

من حين آلخر يستخدم الطلبة برنامج محاكاة الطيران، الموجود بقمرة القيادة، للقيام برحلة 
جوية فوق إزمير، ومن ثم العودة لساحة المدرسة.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  ربم���ا أس���تطيع تصنيف الموق���ف الذي أنا بصدده، س���يدي الق���ارئ، بذاك غير
المأل���وف أو ربم���ا أق���در أن أذهب إل���ى أبعد من ذل���ك قلياًل فأصف���ه بالغرابة. 
فاعتماد ذلك المس���ؤول وبش���كل يكاد يكون كلًيا على مستش���اره قد تس���بب 
مع مرور الوقت ومن دون أن يعي إلى تآكل الثقة بنفسه حتى أضحت شبه 
معدومة فأصبح المستش���ار مس���ؤوال وأصبح المس���ؤول ظاًل له. كيف حدث 

هذا ولماذا؟
Û  كان المس���ؤول مهي���أً ليعي���ش ه���ذا الوض���ع. يمك���ن أن يك���ون التوظيف غير

الس���ليم أحد األس���باب الرئيس���ة، لذلك فق���د كان يبدو أن صاحبنا المس���ؤول 
فاقدا وإلى درجة الفتة لواحدة من أهم سمات القائد اإلداري وهي المقدرة 
عل���ى اتخ���اذ القرار، وهذا ناتج ربما عن عدم اكتم���ال النضج للخبرة اإلدارية 

لديه بعد. كيف كانت األمور تسير إًذا؟
Û  كان المس���ؤول مرتبًطا ارتباًطا لصيًقا بمستش���اره، فقد كان موجودا معه في

االجتماع���ات والمنتديات ولقاءاته مع موظفيه وحتى في تصريف ش���ؤون 
عمل���ه اليوم���ي. كان يلج���أ إلي���ه ف���ي المواضيع كاف���ة، س���واء كان الموضوع 
ف���ي مج���ال اختصاصه أم خارجه. كان���ت التفاتات المس���ؤول المتكررة نحو 
المستش���ار ف���ي أي اجتم���اع وعند ط���رح أي موضوع للنقاش حرك���ة مألوفة 

جًدا.
Û  تعرف العاملون في اإلدارة على هذا المفتاح، وهو إذا أردت أن تحصل على

ما تريد فاطرحه أوال على المستشار وحاول إقناعه. إن فعلت ذلك وحصلت 
عل���ى مباركت���ه ف���إن ال���درب أصبح س���الًكا ل���ك وإن المناقش���ة مع المس���ؤول 
أصبحت تحصيل حاصل. نجح العاملون في هذا التوجه. السؤال الذي أراه 

يشغل تفكيرك، قارئي الكريم، هل هذا هو مفهوم الخدمة االستشارية؟
Û  تعري���ف الخدمة االستش���ارية، كم���ا ورد في أحد إص���دارات المنظمة العربية

للتنمية اإلدارية هو عالقة تفاعلية بين خبير استشاري مؤهل بحكم تكوينه 
العلم���ي وتجربته العملية ومقدرته الفنية وعم���ل يحتاج )أكرر عمل يحتاج( 

إلى هذا الخبير أو االستشاري. ما رأيك سيدي القارئ؟

الظل الذي 
أفقد صاحبه
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