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ربط 60 % من البحرين ب�ضبكة 
ات�ضالت النطاق العري�ض  

         زينب العكري من �ساحية ال�سيف

قال وزير �ملو��س���ات و�الت�ساالت كمال �أحمد 
�إنه مت ربط حو�يل 60 % من مناطق �لبحرين ب�سبكة 
�لنط���اق �لعري����س و�أفق �خلط���ة �لوطني���ة �لر�بعة 
لات�س���االت �لت���ي �عتمدته���ا �لبحري���ن يف يوني���و 
2016.  و�أ�س���اف بت�رصيحات �س���حافية على هام�س 
تد�س���ن مرك���ز �رصك���ة ه���و�وي للتدري���ب �أن هيئة 

تنظيم �الت�ساالت �ستطرح تردد�ت جديدة 
يف �سوق �الت�ساالت نهاية �لعام �جلاري.

 

البحرين الرابعة عربيا يف احلرية القت�ضادية 
عدنان يو�ضف: حفل وا�ضنطن “بوابة” جلذب امل�ضتثمرين

�حتل���ت �لبحري���ن �لرتتي���ب �لر�ب���ع 
فري���زر  موؤ����رص  عاملي���ا يف  و49  عربي���ا 

�لعاملي للحرية �القت�سادية.
وج���اءت �الإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة 
�الأول عربي���ا و37 عاملي���ا،  بالرتتي���ب 
تاه���ا �الأردن يف �لرتتي���ب �لثاين و39 
ثم قطر �لثالث و45 عربيا وعامليا على 

�لتو�يل.

ثم �سجل لبنان يف �لرتتيب �خلام�س 
�لكوي���ت  تلت���ه  عاملي���ا  و78  عربي���ا 
�ل�ساد�سة عربيا و97 عامليا، ثم �سلطنة 
عمان فتون����س و�ملغرب و�ل�س���عودية، 
م�رص، موريتانيا، �سوريا، ليبيا، �جلز�ئر.

�ملرك���ز  ع���ن  �لبحري���ن  وتر�جع���ت 
�لذي �س���جلته �لعام �ملا�س���ي �إذ كانت 
يف �لرتتي���ب �لثالث عربي���ا، وهو نف�س 
�ملوق���ع �ل���ذي �حتلته يف �لع���ام 2015 

�أي�سا. 

دع���ا جمل�س بل���دي �ملحرق ل����رصورة �الإ�رص�ع يف 
تنفي���ذ م����رصوع تنمي���ة �مل���دن و�لق���رى )�لرتميم( 

وو�سع جدول زمني لهذ� �مل�رصوع.
وقرر �ملجل�س دعوة �لوكيل �مل�ساعد للخدمات 
�لبلدية �مل�سرتكة ر�ئد �ل�ساح لاجتماع؛ ملناق�سة 

�أ�سباب تعرقل هذ� �مل�رصوع.

وذكر �لبلدي غ���ازي �ملرباطي �أن �لوز�رة ومنذ 
�سبتمرب 2016 حتى �ليوم مل تنجز منزال و�حد�، من 

�أ�سل 90 طلبا م�ستوفيا لل�رشوط.
وق���ال �إن �لوز�رة ماز�لت تتاأرج���ح يف قر�ر�تها 
ب�س���اأن هذ� �مل�رصوع، �إذ �أعلنت قبل فرتة عن �عتماد 
�أ�سلوب جديد يف �ملناق�سات، من �ساأنه �أن ي�رصع من 

عملية �لتنفيذ ويجود �الأد�ء.
�لطلب���ات  م���ن  �لعدي���د  ي�س���قط  �أن  وتوق���ع 

امل�س���توفية لل����رشوط؛ ب�س���بب تاأخ���ر تنفيذها، مما 
يعر�سها �إلى �ملزيد من �الأ�رص�ر قد ترفع من تكلفة 

ترميمها، وتتجاوز �ل�سقف �ملتاح للتمويل.
ولفت �إلى �رصورة �س���حب �خت�س���ا�س در��س���ة 
�ملناق�س���ات �لبلدي���ة م���ن �الإد�رة �ملخت�س���ة به���ا 
يف �س���وؤون �الأ�س���غال، لتك���ون حت���ت مظلة �س���وؤون 
�لبلدي���ات؛ كونه���م �أهل �خت�س���ا�س به���ا من جهة، 

وبهدف ت�رصيع مترير �ملناق�سات.

�ملنام���ة - بن���ا: تف�س���ل عاه���ل �لباد �س���احب 
�جلال���ة �ملل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة ف�س���مل 
برعايته �أم�س �فتتاح دور �النعقاد �لر�بع من �لف�سل 
�لت�رصيعي �لر�بع ملجل�س���ي �لنو�ب و�ل�سورى بح�سور 
رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري خليفة 
بن �سلمان �آل خليفة وويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى 
�لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �س���احب �ل�سمو 

�مللكي �الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة.

وتف�س���ل جالة �ملل���ك باإلقاء خطاب �س���اٍمٍ �أكد 
في���ه �أن متطلبات �الإ�س���اح و�لتطوير يف ظل عاملنا 
�ملتغري بفر�س���ه وحتدياته، ت�س���تدعي �متاك روؤية 
و��س���حة �ملعامل ل�سمان �سا�س���ة �لعملية �لتنموية. 
ولقد متكنت مملكة �لبحرين على هذ� �ل�س���عيد من 
��س���تيعاب تل���ك �ملتطلب���ات، �نطاقاً م���ن م�رصوعنا 
�لوطني �ل�س���امل، �ل���ذي �نبثقت من���ه روؤية �لبحرين 
�القت�س���ادية “ع�رصين/ ثاثن” ومبادئها �ملر�سخة 

للعد�لة و�لتناف�سية و�ال�ستد�مة و�سوالً �إلى �لريادة 
يف �الأد�ء و�الإجناز. وقال جالته “�إن �حلكومة برئا�سة 
�لعم �لعزيز �س���احب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن 
�سلمان �آل خليفة، دورها حتمل م�سوؤولياتها �لوطنية 
ب���كل �قت���د�ر و�إخا����س ملتابع���ة تنفيذ �سيا�س���ات 
مملكة �لبحري���ن �لتنموية، ويف مقدمتها برنامج عمل 

�حلكومة، �لذي ��ستطاع �أن يتجاوز ن�سب 
�الإجناز �ملطلوبة”.

�أكد رئي�س جمعية م�سارف �لبحرين �لرئي�س 
�لتنفي���ذي ملجموع���ة �لربك���ة �مل�رصفي���ة عدنان 
يو�س���ف، �أهمي���ة حفل �ال�س���تقبال �ل���ذي تنظمه 
�جلمعية عل���ى هام�س �جتماعات �س���ندوق �لنقد 
و�لبن���ك �لدولين �ملنعق���د يف �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية يف �لتعريف بالقطاع �ملايل و�ل�س���ناعة 

�مل�رصفية �لبحرينية على �مل�ستوى �لعاملي.
و�أو�س���ح �أن �حل���دث ي�س���كل “بو�بة” جلذب 
�مل�س���تثمرين وفر�س���ة كبرية لتوطيد �لعاقات 
م���ع �مل�س���ارف و�ملوؤ�س�س���ات �ملالي���ة �لدولية، 
ف�س���ا ع���ن دوره يف ت�س���جيع ه���ذه �ملوؤ�س�س���ات 

و�مل�س���تثمرين �لعاملين للقدوم �إل���ى �لبحرين 
و�تخاذها مركًز� مالًيا و��ستثمارًيا لهم، مما يوؤدي 

�إل���ى دع���م �القت�س���اد �لوطن���ي وتنويع 
11م�سادره. 
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“الآيلة” خالل عام  لـ  “البلديات” عاجزة عن تنفيذ طلب واحد 

خليجـــي يــعــــد زوجتــه بالطـــالق عبـــر 
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م�سهــور: فيلــم “ترانزيــت” عندمـــا ي�سبـح 
الهـــروب و�سيلــــة للنجــــاة

مسافات البالد

22
�سيدعلي املحافظة 

املحرر االقت�سادي

www.amh.org.bh
17 24 81 17
Appointments Contact No:

الكشف المبكر يمكن أن ينقذ حياتك!
شـهـر التوعـية بسرطان الثـدي

العرض ساري من ١ أكتوبر حتى ٣١ أكتوبر ٢٠١٧

يمكن لجميع ا�ناث من سن ٤٠ سنة فما فوق ا�ستفادة من هذه الباقة.
احجز موعدك ا�ن.

بــــاقـــة الــمــامـــوجـــرام
و الموجات فوق الصوتية

٤٠ ديـنار
فـــقـــط

• •جالة �لعاهل لدى تف�سله بافتتاح دور �النعقاد �لر�بع بح�سور رئي�س �لوزر�ء وويل �لعهد	 �سمو رئي�س �لوزر�ء لدى ��ستقباله هيئة �ملو�كب �حل�سينية	

اململكة قدمت ق�ض�ض جناح يف التعاي�ض
بحرين الوحدة م�ستمرة مبواقف �سعبها... رئي�س الوزراء: 

�ملنام���ة - بن���ا: لدى ��س���تقبال �س���موه 
هيئ���ة �ملو�كب �حل�س���ينية وروؤ�س���اء �ملاآمت، 
�أك���د رئي�س �لوزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي 
�الأمري خليف���ة بن �س���لمان �آل خليفة �أن قيم 
�لت�سامح و�حلرية ت�سمو يف جمتمع كاملجتمع 
�لبحريني �لذي ت�ستند �لعاقات بن �أفر�ده 

على �ملحبة و�لرت�بط و�لتاآخي. 
وق���ال �س���موه “نعت���ز ب�س���عور �لعائل���ة 

ومل �ل�س���مل فيم���ا بيننا و�إن بحري���ن �لوحدة 
م�س���تمرة مبو�قف �س���عبها ووعي���ه ومو�قفه 
�مل�رصفة جتاه وطنه، حيث كان هذ� �ل�س���عب 
و�سيظل خري �س���ند لقيادته”.  وخال �للقاء 
�أكد �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء �أن 
مملكة �لبحرين قدمت عرب تاريخها ق�س����س 

جناح للعامل يف �لوح���دة و�لتعاي�س 
4و�لتلون �لفكري.

مازن الن�سور

• عدنان يو�سف	
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متطلبات الإ�سالح ت�ستدعي امتالك ر�ؤية ل�سال�سة العملية التنموية
جاللته يرعى افتتاح دور االنعقاد الرابع... العاهل: 

املنام����ة - بن����ا: تف�ش����ل عاهل البالد �ش����احب 
اجلالل����ة امللك حم����د بن عي�ش����ى اآل خليفة ف�ش����مل 
برعايت����ه اأم�����س افتت����اح دور االنعق����اد الراب����ع من 
الف�شل الت�رشيعي الرابع ملجل�شي النواب وال�شورى 
بح�شور رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
خليف����ة بن �ش����لمان اآل خليف����ة وويل العه����د نائب 
القائد االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ش����احب ال�ش����مو امللكي االأمري �ش����لمان بن حمد اآل 

خليفة.
ولدى و�ش����ول موك����ب جاللة املل����ك اإلى مركز 
عي�ش����ى الثقايف ترافق����ه كوكبة من خيال����ة ال�رشطة، 
كان يف اال�ش����تقبال رئي�س جمل�س النواب اأحمد املال 

ورئي�س جمل�س ال�شورى علي ال�شالح.
وعزفت الفرقة املو�شيقية ال�شالم امللكي. 

ث����م توج����ه جاللة املل����ك اإلى قاع����ة املوؤمترات 
الكربى مبركز عي�شى الثقايف.

وبداأ احلفل بتالوة اآي من الذكر احلكيم. 
بعد ذلك تف�ش����ل جاللة املل����ك باإلقاء اخلطاب 

ال�شامي هذا ن�شه:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل، وال�شالة وال�ش����الم على ر�شول اهلل، 
�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني..

االإخ����وة واالأخ����وات اأع�ش����اء املجل�����س الوطن����ي 
املوقرون..

ال�ش����الم عليكم ورحم����ة اهلل وبركات����ه، وبعونه 
تعال����ى جل����ت قدرته، نفتت����ح اأعم����ال دور االنعقاد 
اخلتام����ي للمجل�����س الوطن����ي يف ف�ش����له الت�رشيعي 
اأن  ا�ش����تطاع مب�ش����وؤولية واقت����دار  ال����ذي  الراب����ع، 
يكون خري داعم مل�ش����رية العم����ل الوطني، بثوابتها 
الد�ش����تورية الرا�ش����خة الت����ي اأجم����ع عليها �ش����عبنا 
ال����ويف ب����اإرادة حرة غري م�ش����بوقة.. ولي�ش����جل بذلك 
انطالقة تاريخية هامة، تاأ�ش�ش����ت من خاللها قواعد 
الدول����ة املدنية احلديثة القائمة على حكم القانون 
واملوؤ�ش�ش����ات، والف�شل بني ال�ش����لطات، وتكري�س 
امل�ش����اركة ال�شعبية يف �ش����نع القرار، لت�شتمر بذلك 
نه�ش����تنا الوطنية ال�شاملة وامللتزمة بتحقيق روؤية 

واعدة ال حتيد عن رفعة الوطن ورخاء اأبنائه.
احل�شور الكرمي، اإن متطلبات االإ�شالح والتطوير 
يف ظل عاملنا املتغري بفر�ش����ه وحتدياته، ت�شتدعي 
امتالك روؤية وا�شحة املعامل ل�شمان �شال�شة العملية 
التنموي����ة. ولقد متكن����ت مملكة البحري����ن على هذا 
ال�شعيد من ا�شتيعاب تلك املتطلبات، انطالقاً من 
م�رشوعنا الوطني ال�ش����امل، الذي انبثق����ت منه روؤية 
البحرين االقت�ش����ادية “ع�رشين/ ثالثني” ومبادئها 
املر�ش����خة للعدالة والتناف�ش����ية واال�شتدامة و�شوالً 

اإلى الريادة يف االأداء واالإجناز.
ولقد �ش����عت الروؤية جاهدة من خالل التوظيف 
االأمث����ل للخط����ط والربامج على تعزي����ز اأداء خمتلف 
القطاع����ات التنموية، وتهيئة البيئة اال�ش����تثمارية 
ال�ش����تقطاب روؤو�����س االأم����وال، واعتم����اد �شيا�ش����ة 
وا�ش����حة لتنويع م�ش����ادر الدخل يف الناجت الوطني، 
دون اإغفال لتنمية موارد االأ�رشة البحرينية التي هي 

عماد تنميتنا الوطنية.
وهن����ا نود التاأكيد عل����ى اأن املواطن البحريني 
�ش����يظل دوماً حم����ور تنميتنا، حي����ث اأثبتت الكفاءة 
واخلربة البحرينية جدارته����ا وقدرتها على التفوق 
والتميز يف االأداء يف �شتى جماالت العمل، االأمر الذي 
يتطلب م����ن اجلهات املعنية اال�ش����تمرار يف تطوير 
الربامج اخلا�ش����ة بتنمي����ة مواردنا الب�رشي����ة واإعداد 
القيادات ال�شابة، لتمكينهم من ا�شتثمار اخليارات 
املنا�ش����بة التي توؤهلهم لالندماج يف �ش����وق العمل 
واالإ�ش����هام يف البناء الوطني. ونعتز يف هذا ال�شياق 
مب����ا يحققه اأبن����اء البحرين يف املحاف����ل الدولية من 
اإجن����ازات م�رشّفة جت�ّش����د �ش����دق انتمائه����م وحبهم 
لرتاب ه����ذه االأر�س املباركة، مهد احل�ش����ارة ونبع 

اخلري والرخاء.

احل�ش����ور الك����رمي، تبا�����رش حكومتن����ا املوق����رة 
م�ش����كورة، برئا�ش����ة الع����م العزيز �ش����احب ال�ش����مو 
امللكي االأمري خليفة بن �ش����لمان اآل خليفة، دورها 
يف حتمل م�شوؤولياتها الوطنية بكل اقتدار واإخال�س 
ملتابعة تنفيذ �شيا�ش����ات مملكة البحرين التنموية، 
ويف مقدمتها برنامج عمل احلكومة، الذي ا�ش����تطاع 
اأن يتج����اوز ن�ش����ب االإجن����از املطلوب����ة، واأن يعم����ل 
عل����ى رفع كفاءة الربامج واخلدم����ات الداعمة للنمو 
االقت�شادي وتلك املقدمة للمواطنني، مع الرتكيز 

على ال�شيا�ش����ات الت����ي تعزز دور القط����اع اخلا�س 
كمحرك رئي�ش����ي للنمو االقت�ش����ادي. م�شيدين هنا، 
بنتائ����ج اخلط����ط االإ�ش����كانية الت����ي التزم����ت، وفق 
توجيهاتنا، بتوزيع اأربعني األف وحدة �شكنية لالأ�رش 

البحرينية وبناء خم�س مدن اإ�شكانية جديدة.
ويف اإطار ما تت����واله احلكومة املوقرة من مهام 
لتعزي����ز القدرة املالية واالقت�ش����ادية للبالد، نوجه 
باتخ����اذ اخلط����وات الالزم����ة لتحقيق الت����وازن بني 
امل�رشوف����ات واالإيرادات العام����ة، وتنمية االإيرادات 

النفطية وغري النفطية لتحقيق اال�شتدامة املالية، 
ومبا يت�ش����ق مع �شيا�ش����ات التنويع االقت�شادي يف 

البالد.
االإخ����وة واالأخ����وات، لقد ا�ش����تطاعت ال�ش����لطة 
الت�رشيعية �ش����من ما متتلكه من �شالحيات ت�رشيعية 
ورقابية وا�شعة، ويف اإطار التعاون املثمر والبّناء مع 
ال�ش����لطة التنفيذية، اأن تكون خري م�ش����اند لتطوير 
منظومة الت�رشيع����ات الوطنية ورفع كفاءة اخلدمات 
احلكومي����ة. ون����ود االإ�ش����ادة هنا مب����ا مت اإجنازه من 
ت�رشيعات متقدمة تنظم قطاعات اال�ش����تثمار املايل 
والتجاري والعقاري، واإقرار امليزانية العامة للدولة 
ومتابع����ة اأوجه تنفيذها. وقد انعك�����س ذلك اإيجابياً 
عل����ى البيئ����ة االقت�ش����ادية واال�ش����تثمارية ب�ش����كل 
ين�شجم مع �شيا�ش����ات وخطط املوؤ�ش�شات املعنية، 
وعلى راأ�ش����ها جمل�س التنمية االقت�ش����ادية بقيادة 
االأب����ن العزي����ز ويل العهد �ش����احب ال�ش����مو امللكي 
االأمري �ش����لمان بن حمد اآل خليف����ة، لتحقق البحرين 
نتائج متميزة على م�شتوى احلرية االقت�شادية ويف 

جمال تطوير قطاع املعلومات واالت�شاالت.
كما نحيي مبادرات ال�شلطة الت�رشيعية الهادفة 
اإلى رفع م�شتويات اال�شتقرار االجتماعي، ومن بني 
اأهمها قانون االأ�رشة، والذي جاء يف �ش����يغة توافقية 
وموح����دة تنبث����ق م����ن اأح����كام ال�رشيع����ة االإ�ش����المية 
ال�شمحاء، وتدعم ما توليه مملكة البحرين من اهتمام 
كب����ري مبكانة االأ�����رشة البحرينية بوجه ع����ام وباملراأة 

بوجه خا�����س، واجلديرة بالتقدي����ر. واإنه من دواعي 
فخرن����ا، اأن تتجاوز امل����راأة البحريني����ة اليوم مراحل 
التمك����ني التقليدي����ة لت�ش����ل اإلى ما ه����ي عليه من 
مكان����ة رفيعة. فهي متثل ن�ش����بة عالية من موظفي 
الدولة يف القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س، وجند 

يف هذا االإجناز مفخرة وطنية نعتز بها.
ولت�ش����تمر، بعون اهلل وتوفيقه، عجلة التطوير 
املدرو�����س واملت����اأين ل�ش����لطات الدول����ة الت�رشيعية 
والتنفيذية والق�شائية دون توقف، ومبا يتنا�شب 

مع خ�شو�شية ومتطلبات العمل الوطني.
احل�ش����ور الك����رمي، �ش����تظل مملك����ة البحري����ن 
كم����ا عرفه����ا وطنه����ا العربي، خمل�ش����ة لق�ش����اياه، 
وحامي����ة الأمن����ه، ومدافعة عن م�ش����احله. و�شُت�ش����ِخر 
كافة اإمكاناتها الع�ش����كرية واالأمنية والدبلوما�شية 
ملواجه����ة اأي����ة تدخالت غ����ري م�رشوع����ة، ومعاجلة اأية 
اأزمات تربك ا�شتقرار حميطها العربي. و�شنوا�شل، 
يف هذا ال�ش����اأن، جهودنا الداعم����ة للحقوق امل�رشوعة 
لل�ش����عب الفل�ش����طيني ال�ش����قيق يف اإقام����ة دولت����ه 
امل�شتقلة، وعا�ش����متها القد�س ال�رشيف، باعتبارها 
يف  واال�ش����تقرار  االأم����ن  الإح����الل  اأ�شا�ش����ية  ركي����زة 

املنطقة.
وتوؤكد مملكة البحرين على مت�شكها بالثوابت 
االأ�شا�شية التي اأعلنت عنها الدول الداعية ملحاربة 
االإره����اب وك�ش����ف داعمي����ه ومموليه، مم����ن يتبنون 
اأجندات �شيا�ش����ية مك�شوفة هدفها اختالق االأزمات 
و�ش����ق ال�ش����ف وتهديد اأم����ن وا�ش����تقرار املنطقة. 
ون����ود يف هذا االإط����ار، اأن نتوجه بال�ش����كر والتقدير 
لقواتنا الدفاعية واالأمنية، على يقظتهم وحنكتهم 
و�ش����ربهم واخال�ش����هم وت�ش����حياتهم، حلف����ظ اأمن 

و�شيادة وا�شتقرار مملكتنا الغالية.
ومما ال�ش����ك فيه، فاإن اأمن وا�ش����تقرار البحرين 
له����و مرتبط عل����ى ال����دوام بتاأه����ب ويقظ����ة اأهلها 
الكرام للدفاع عن متا�ش����كهم االجتماعي وحلمتهم 
الوطني����ة، القائم����ة على اأ�ش�����س ومب����ادئ التعاي�س 
والت�ش����امح والتعددي����ة، وه����ي قي����م ت�ش����كلت من 
خاللها مالمح جمتمعنا املدين املتح�رش، الذي طاملا 
حمل للعامل روؤيته اخلا�ش����ة ب����ه يف االحرتام الديني 
والتعاي�س ال�ش����لمي والتقارب احل�ش����اري، وهو اأمر 
يجعل للبحرين �شوتها امل�شموع ومكانتها الرفيعة 
على �شعيد تر�شيخ ون�رش ال�شالم وخدمة االإن�شانية.

ويف اخلت����ام، نكرر �ش����كرنا وتقديرنا الأع�ش����اء 
ال�ش����لطتني الت�رشيعية والتنفيذية على ما يتحلون 
ب����ه م����ن م�ش����وؤولية وطني����ة رفيعة ت�ش����ع م�ش����لحة 
الوط����ن واملواطن����ني على راأ�����س اأولوياتها وجتعل 
م����ن التطوي����ر والتجديد عنواناً مل�ش����ريتنا الوطنية 
املجي����دة، ولنكون جميع����اً للعه����د واالأمانة راعني. 
واهلل ويل التوفي����ق، وال�ش����الم عليك����م ورحم����ة اهلل 

وبركاته.

ال���ع���م���ل ت����ف����وق����ه����ا يف �����ش����ت����ى جم����������االت  اأث�����ب�����ت�����ت  ال����ب����ح����ري����ن����ي����ة  ال������ك������ف������اءة 

املال: اإقرار املوازنة العامة �قانون التطوير العقاري اأبرز الإجنازات
املنامة - بنا: األقى رئي�س املجل�س الوطني اأحمد املال كلمة مبنا�ش���بة 
افتتاح دور االنعقاد ال�ش���نوي العادي الرابع من الف�ش���ل الت�رشيعي الرابع 
اأك���د فيه���ا اأن جمل�ش���ا ال�ش���ورى والنواب وا�ش���ال م�ش���رية بن���اء املنظومة 
الت�رشيعي���ة احل�ش���ارية، من خالل اإقرار قان���ون االأ�رشة، ال���ذي اأكد النموذج 
البحرين���ي الرائد، يف الوحدة الوطنية، والتما�ش���ك االجتماعي، واأهمية بناء 
االأ����رشة البحرينية بهويتها املتميزة. كما مت اإقرار امليزانية العامة للدولة، 
والتي كان لتوجيهاتكم ال�ش���امية يف احلفاظ على حقوق املواطنني وعدم 
امل�ش���ا�س بها، االأثر البالغ، يف امل�شي قدما نحو حتقيق املعادلة والتوازن 
االأمثل، يف ظل التحديات االقت�ش���ادية اال�ش���تثنائية، التي ت�ش���هدها دول 

املنطقة. 
كما ومت اإقرار قانون التطوير العقاري، الذي اأ�شبح له دور بارز يف دعم 

عملية التنمية ال�ش���املة، وت�ش���جيع املطورين وامل�ش���تثمرين، وا�شتقطاب 
امل�ش���اريع اال�شتثمارية، وتقدمي اأف�شل الت�شهيالت واخلدمات، وفق مظلة 
ت�رشيعية ع�رشية، لزيادة وتنويع م�ش���ادر الدخل، ومبا يتما�ش���ى مع برنامج 

عمل احلكومة وروؤية البحرين االقت�شادية )ع�رشين/ ثالثني(. 
وق���ال امل���ال  “�شي�ش���هد دور االنعق���اد الق���ادم مناق�ش���ات مل�ش���اريع 
وقوانني ومقرتحات عديدة، ومتابعة ما مت تنفيذه يف برنامج عمل احلكومة 
املوق���رة، والعمل معاً م���ن اأجل الوطن واملواطن���ني. ونعاهد جاللتكم على 
موا�شلة االإجناز والعمل، بكل تفاٍن واإخال�س، مع م�شاعفة االهتمام بال�شاأن 
االقت�ش���ادي، ومتكني املراأة البحرينية، م�شجلني كامل التقدير للمبادرات 
احل�شارية، التي يقوم بها املجل�س االأعلى للمراأة البحرينية، برئا�شة �شاحبة 
ال�شمو امللكي، االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، حفظها اهلل ورعاها”.

الأمن���ه وحامي���ة  العرب���ي  الوط���ن  لق�ش���ايا  خمل�ش���ة  اململك���ة  �ش���تظل 
اأمنن���ا مرتبط عل���ى ال���دوام بتاأهب اأه���ل البحرين ومتا�ش���كهم االجتماعي 
نفخ���ر اأن تتجاوز املراأة مراحل التمكني التقليدية لت�ش���ل الأعلى املراتب
نوجه باتخاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق التوازن بني امل�رشوفات واالإيرادات
�شن�شخر االإمكانات الع�شكرية واالأمنية كافة ملواجهة اأي تدخالت غري م�رشوعة
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تعميق التجربة النيابية لتحقيق اأهداف �شعبنا يف التنمية والتقدم
رئي�س الوزراء وويل العهد اأ�سادا مب�سامني اخلطاب ال�سامي... امللك:

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س����ى اآل خليف����ة برقية تهنئة من 
رئي�س الوزراء �س����احب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة؛ وذلك مبنا�سبة تف�سل جاللته 
بافتتاح دور النعقاد الرابع من الف�س����ل الت�رشيعي 

الرابع ملجل�سي النواب وال�سورى، هذا ن�سها:

ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه

ملك مملكة البحرين املفدى 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

 
فاإنه ملن دواعي ال�رشور والعتزاز اأن اأكتب اإلى 
جاللتك����م معربين ع����ن خال�س تهانين����ا وتربيكاتنا 
مبنا�س����بة ت�رشي����ف جاللتك����م حف����ل مرا�س����م افتتاح 
دور النعق����اد الراب����ع من الف�س����ل الت�رشيعي الرابع 
ملجل�س����ي ال�س����ورى والنواب ومبا يعك�س ما تولونه 
جاللتكم حفظكم اهلل من حر�س على موا�س����لة دعم 
وتعزيز دور ال�س����لطة الت�رشيعية يف تر�س����يخ احلياة 

الدميقراطية يف وطننا الغايل. 
واإنن����ا لنود يف هذا ال�س����دد اأن ن�س����يد بالكلمة 
ال�س����امية التي األقيتموها جاللتكم بهذه املنا�سبة، 
والت����ي حددمت فيه����ا منطلق����ات العم����ل الوطني، 
ا�س����تكمال وتوا�س����ال ل�س����عي جاللتك����م يف الرتقاء 
بالإجن����ازات التنموية ال�س����املة ملختل����ف قطاعات 
العم����ل الوطن����ي نح����و م�س����تقبل م�رشق واع����د بكل 

اخلريات. 
كم����ا ويطيب لنا يا �س����احب اجلالل����ة، التاأكيد 
على بالغ اعتزازنا وت�رشفنا بتحمل م�س����وؤولية العمل 
عل����ى تنفيذ وحتقيق روؤاك����م احلكيمة وطموحاتكم 
الكبرية والتي تهدف اإلى رفع امل�س����توى املعي�سي 
ورفاه املواطن، وحتقيق املزيد من التقدم والنماء 

لبلدنا العزيز. 
داعني اهلل �س����بحانه وتعالى اأن يحفظ جاللتكم 
واأن ي�س����بغ عليكم موفور ال�س����حة وال�سعادة وطول 
العمر ملوا�سلة م�سرية اخلري والتقدم والنماء التي 

تقودونها جاللتكم بكل احلكمة والقتدار. 
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء 

وبعث �ساحب اجلاللة امللك برقية �سكر جوابية 
اإلى �س����احب ال�سمو امللكي رئي�س الوزرا، فيما يلي 

ن�سها:
�س����احب ال�س����مو امللك����ي الع����م العزي����ز الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة حفظه اهلل
رئي�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
بكل العت����زاز والتقدير تلقبنا برقية �س����موكم 
الكرمي لنا مبنا�سبة افتتاحنا دور النعقاد الرابع من 
الف�سل الت�رشيعي الرابع ملجل�سي النواب وال�سورى.

لقد كانت هذه املنا�سبة الوطنية الهامة فر�سة 
ل�ستعرا�س روؤيتنا اإلى امل�ستقبل، ونحن نواجه بكل 
الثقة متطلبات هذه الروؤية واآفاقها لنحقق اإن �س����اء 
اهلل ل�س����عبنا الكرمي املزيد من تطلعاته وطموحاته 
يف موا�سلة التجربة النيابية الأ�سيلة، بحيث تتعمق 
هذه التجربة متكاملة �سحيحة املبادئ واملمار�سات، 
ولت�س����بح دميقراطيتنا ذات تقاليد را�سخة تزيدنا 
ثقة يف حتقيق كل ما ي�س����بو اإليه �سعبنا العزيز، من 
تالحم بناء بني �س����لطاته، للنهو�س بكل عمل مثمر، 

ولبلوغ اأعلى مراتب النجاح باإذن اهلل.
اإننا يا �ساحب ال�س����مو نقدر دوركم الأ�سيل يف 
بناء نه�س����ة مملكتنا، وحتقيق اآمال �س����عبنا، ون�ساأل 
اهلل اأن ميتعكم بال�سحة والعافية لتوا�سلوا �سموكم 

ة.  اإجنازاتكم التاريخية يف م�سرية �سعبنا اخلريرّ
واهلل يحفظكم ويرعاكم.

حمد بن عي�سى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�س����ى اآل خليفة برقية تهنئ����ة من ويل العهد 
نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �س����احب ال�س����مو امللكي الأمري �س����لمان بن 
حمد اآل خليفة؛ مبنا�س����بة تف�س����ل جاللت����ه بافتتاح 
دور النعق����اد الراب����ع من الف�س����ل الت�رشيعي الرابع 
ملجل�س����ي الن����واب وال�س����ورى، وفيم����ا يل����ي ن�����س 

الربقية:
�س����يدي ح�رشة �س����احب اجلاللة الوال����د العزيز 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ي�رشفن����ي اأن اأرف����ع ملق����ام جاللتك����م ال�س����امي 
خال�����س الته����اين والتربي����كات مبنا�س����بة افتت����اح 
دور النعق����اد الراب����ع من الف�س����ل الت�رشيعي الرابع 
ملجل�س����ي النواب وال�س����ورى، الذي ياأتي موا�س����لًة 
للم�س����رية الوطنية ال�س����املة التي ي�سهم فيها اأبناء 
الوطن بجهودهم املخل�س����ة. واأنتهز هذه الفر�س����ة 

ب����اأن اأ�س����يد مب�س����امني خط����اب جاللتكم ال�س����امي 
الذي اأكد على ا�س����تمرار م�س����رية التنمية والبناء يف 
مملكة البحرين وما ت�س����منه من تقديٍر عاٍل جلهود 
اأبن����اء مملكة البحرين واإ�س����هامهم املخل�س يف دعم 
امل�س����رية املبارك����ة، والتاأكيد على موا�س����لة البناء 
عل����ى م����ا حتقق م����ن منج����زات على �س����عيد م�س����ار 
العمل الوطني وحتقيق اأهداف التنمية امل�س����تدامة 
املن�س����ودة املنبثقة عن روؤية البحرين القت�سادية 

.2030
كم����ا وي�����رشين اأن اأع����رب جلاللتكم ع����ن عظيم 
الفخر والعتزاز ملا قطعته م�سرية الوطن املباركة 
بقي����ادة جاللتكم حفظك����م اهلل ورعاكم من خطوات 
كبرية وهامة �س����اهمت يف تعزيز مكت�سبات الوطن، 
وموا�س����لة حتقيق املزيد منها لي�ساف اإلى ر�سيد 
املنج����زات الوطنية مبا يلبي طم����وح الوطن واأبنائه 

املخل�سني. 
ويف اخلت����ام جندد جلاللتكم يف هذه املنا�س����بة 
العه����د على موا�س����لة العم����ل لالإ�س����هام يف حتقيق 
املزي����د م����ن املكت�س����بات والتقدم لوطنن����ا الغايل 

بقيادة جاللتكم احلكيمة.
�س����ائالً اهلل العلي القدير اأن يوفقكم وي�س����دد 
دوم����اً على اخل����ري خطاكم واأن ي����دمي على جاللتكم 

موفور ال�سحة وال�سعادة وطول العمر.
ودمتم �سيدي �ساملني موفقني...

ابنكم املخل�س
�سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبع����ث �س����احب اجلالل����ة املل����ك برقية �س����كر 
جوابية اإلى �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

وفيما يلي ن�سها: 
�س����احب ال�س����مو امللكي ابنن����ا العزي����ز الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل
ويل العه����د نائب القائد الأعل����ى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
بكل العتزاز تلقينا برقية �س����موكم مبنا�س����بة 
افتتاحنا دور النعقاد الرابع من الف�س����ل الت�رشيعي 

الرابع ملجل�سي النواب وال�سورى.
اإل����ى  توجهن����ا  نوؤك����د  املنا�س����بة  به����ذه  اإنن����ا 
امل�س����تقبل بكل ثقة وعزمية متطلعني اإلى حتقيق 

اآمال �سعبنا يف حياة نيابية ناجحة، ت�سهم يف حتقيق 
الأهداف العليا ل�سعبنا يف التنمية والتقدم.

اإننا نتطلع اإلى حتقيق كل طموحات �سعبنا من 
خالل املنجزات التي جنح �س����عبنا الويف يف حتقيقها 
وال�س����تمرار يف تطويره����ا م����ن اأجل م�س����تقبل زاهر 

وتنمية م�ستدامة.
ونقدر بكل العتزاز دور �سموكم يف بناء نه�سة 
مملكتن����ا، والعتم����اد عل����ى �س����باب ه����ذا الوطن يف 

تكري�س البناء والنمو واحلياة الرغيدة.
حفظك����م اهلل ورعاك����م وب����ارك يف جهودك����م، 

ودمتم �ساملني.

والدكم
حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

وتلقى رئي�س الوزراء �س����احب ال�س����مو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة برقية تهنئة من 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب����ن حمد اآل خليفة مبنا�س����بة افتت����اح دور النعقاد 
الرابع من الف�سل الت�رشيعي الرابع ملجل�سي النواب 

وال�سورى، هذا ن�سها: 

�س����احب ال�س����مو امللكي الع����م العزي����ز الوالد 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

مبنا�س����بة افتت����اح دور النعق����اد الراب����ع م����ن 
الف�سل الت�رشيعي الرابع ملجل�سي النواب وال�سورى 
ي�س����عدين اأن اأرف����ع اإل����ى �س����موكم الك����رمي خال�س 
التهاين والتربيكات يف هذا اليوم الذي نحتفي فيه 
بف�س����ل جديد يف م�س����ريتنا الدميقراطية يف العهد 
الزاهر ل�سيدي ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�س����ى اآل خليفة عاهل البالد املف����دى حفظه اهلل 

ورعاه. 
�ساحب ال�سمو...

ي�س����عدين ومع افتتاح دور النعق����اد الرابع من 
الف�سل الت�رشيعي الرابع اأن اأ�سيد باإ�سهام �سموكم 
وجهودكم املخل�سة يف تعزيز امل�سرية املباركة من 
خالل موا�س����لة العمل على رفد هذه امل�س����رية التي 
يق����ود خطاها نحو املزيد من النماء والزدهار ح�رشة 
�س����احب اجلالل����ة املل����ك الوالد حمد بن عي�س����ى اآل 
خليف����ة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه. وكما 
اأود كذل����ك اأن اأ�س����يد بحر�س �س����موكم على تعزيز 

التعاون بني ال�س����لطتني التنفيذية والت�رشيعية يف 
كل ما يخدم الوط����ن واملواطن وحتقيق املزيد من 

التطلعات والإجنازات.
�س����ائاًل اهلل العلي القدير اأن يوفقكم وي�س����دد 
دوًم����ا على اخلري خطاك����م واأن يدمي على �س����موكم 

موفور ال�سحة وال�سعادة وطول العمر.
ودمتم �ساملني موفقني...

ابنكم 
�سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبعث �س����احب ال�س����مو امللكي رئي�س الوزراء 
برقية �س����كر جوابية اإلى �ساحب ال�سمو امللكي ويل 
العه����د نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء هذا ن�سها: 

�س����احب ال�س����مو امللك����ي البن العزي����ز الأمري 
�سلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه

ويل العه����د نائب القائد الأعل����ى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...
فلق����د اطلعن����ا مبزي����د التقدي����ر عل����ى برقي����ة 
�س����موكم الكرمي����ة املهنئ����ة لن����ا مبنا�س����بة افتتاح 
دور النعق����اد الراب����ع من الف�س����ل الت�رشيعي الرابع 
ملجل�س����ي ال�س����ورى والنواب، والذي اأقي����م برعاية 
�س����امية وت�رشيف م����ن ح�رشة �س����احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه 
اهلل ورع����اه، ومبا يوؤكد ما يحر�����س عليه جاللته من 
دع����م وتعزيز لدور ال�س����لطة الت�رشيعية يف تر�س����يخ 

احلياة الدميقراطية يف البالد.
واإنه لي�رشنا يف هذا ال�سدد اأن نعرب عن خال�س 
مت عنه نحونا من كرمي امل�ساعر  �س����كرنا على ما عربرّ
وكذل����ك عن بال����غ تقديرنا ملا توا�س����لون بذله من 
جهود طيبة اإ�س����هاما فيما ن�س����عى اإلي����ه جميعا من 

نه�سة وتقدم ومناء لبلدنا الغايل.
داعني اهلل �س����بحانه وتعالى اأن يحفظ �سموكم 
واأن ي�س����بغ عليكم موفور ال�س����حة وال�سعادة ودوام 

التوفيق وال�سداد. 
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء 

نتائج زيارتكم لرو�شيا تاريخية وعك�شت مقامكم الدويل الرفيع
�سموه هناأ خادم احلرمني بنجاح زيارة مو�سكو... رئي�س الوزراء للملك �سلمان:

املنام����ة - بنا: بعث رئي�س الوزراء �س����احب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
برقي����ة تهنئة اإل����ى اأخيه عاه����ل اململكة العربية 
ال�س����عودية ال�س����قيقة خادم احلرمني ال�رشيفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود؛ مبنا�سبة 
جناح زيارته التاريخية اإلى رو�سيا، هذا ن�سها: 

ح�رشة خادم احلرم����ني ال�رشيفني الأخ العزيز 
امللك �س����لمان ب����ن عبدالعزيز اآل �س����عود حفظه 
اهلل ورع����اه عاهل اململك����ة العربية ال�س����عودية 

ال�سقيقة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد..

فاإن����ه لي�����رشين كث����رياً اأن اأكتب اإل����ى ح�رشة 
اأخين����ا العزيز خ����ادم احلرم����ني ال�رشيفني امللك 

�س����لمان ب����ن عبدالعزيز اآل �س����عود ملك اململكة 
العربية ال�س����عودية ال�س����قيقة، معربا عن اأطيب 
الته����اين والتربيكات مبنا�س����بة النج����اح الكبري 
الذي حققت����ه زيارتكم التاريخي����ة امليمونة اإلى 
رو�س����يا الحتادية، وما اأ�س����فرت عن����ه من نتائج 
هامة غري م�س����بوقة، فلقد عك�س����ت هذه الزيارة 
امللكية والتي تعد الأولى من نوعها اإلى رو�سيا 
الحتادية املكانة الدولية املرموقة التي يتمتع 
بها بلدن����ا العزيز اململك����ة العربية ال�س����عودية 
بقيادتكم احلكيمة، وما حتظون به �سخ�س����يا من 

مقام دويل رفيع وتقدير عاملي كبري.
وق����د ج����اء من����ح معه����د العالق����ات الدولية 
الفخري����ة خل����ادم  الدكت����وراه  الرو�س����ي درج����ة 

احلرم����ني ال�رشيف����ني تعب����رياً عن ه����ذه املكانة 
والعت����زاز الدويل ب�سخ�س����كم، وتقديراً لدوركم 

الكبري يف دعم ال�ستقرار وال�سالم الدوليني.
بالرواب����ط  وتعت����ز  لتفخ����ر  البحري����ن  واإن 
والعالق����ات التاريخي����ة الوطيدة الت����ي تربطها 
باململك����ة العربي����ة ال�س����عودية ال�س����قيقة ومبا 
ي�س����هده التعاون امل�س����رك بينهما م����ن اطراد 
التق����دم، يف خمتل����ف املجالت كم����ا تعتز كثرياً 
بقيادتكم الر�س����يدة مل�س����رية التعاون اخلليجي 
ومب����ا توا�س����لون حتقيق����ه من اإجن����ازات عظيمة 

متوالية على خمتلف ال�سعد العربية والدولية.
واهلل يحفظكم على الدوام �ساملني
•وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. �سمو رئي�س الوزراء	 • خادم احلرمني ال�رشيفني	

البحرين تعتز بقيادة العاهل ال�س���عودي مل�س���رية جمل�س التعاوننفتخر باإجنازات ال�س���عودية العظيمة على ال�سعد العربية والدولية
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مركز البحرين الدولي
للمعارض والمؤتمرات

٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧
وقت المعرض : ١٠ صباح� - ٩ مساًء

ب����ح����ري����ن ال�������وح�������دة م�������ش���ت���م���رة ب�����وع�����ي ����ش���ع���ب���ه���ا وم�����واق�����ف�����ه امل���������رف����ة

اململكة قدمت عرب تاريخها ق�ص�ش جناح يف التعاي�ش
لدى ا�شتقباله �شموه “املواكب احل�شينية” وروؤ�شاء املاآمت... رئي�س الوزراء: 

املنامة - بنا: لدى ا�ش���تقبال �شموه هيئة املواكب احل�شينية 
وروؤ�ش���اء املاآمت، اأكد رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �ش���لمان اآل خليفة اأن قيم الت�ش���امح واحلرية ت�ش���مو يف 
جمتمع كاملجتمع البحريني الذي ت�شتند العالقات بني اأفراده على 

املحبة والرتابط والتاآخي. 
وقال �ش���موه “نعتز ب�ش���عور العائلة ومل ال�ش���مل فيم���ا بيننا، 
فالعالق���ات الوثيقة بني اأه���ل البحرين اأزلي���ة وباقية وهي ميزت 
اأهل البحرين على مر التاريخ، واإن بحرين الوحدة م�شتمرة مبواقف 
�شعبها ووعيه ومواقفه امل�رفة جتاه وطنه، حيث كان هذا ال�شعب 

و�شيظل خري �شند لقيادته”. 
ولفت �ش���موه اإل���ى اأن احلفاظ على النم���وذج املتطور للحرية 
م�ش���وؤولية تقع على عات���ق اجلميع، فكل ل���ه دوره يف هذا اجلانب، 
م�ش���ريا �ش���موه اإلى عالقات املجتمع البحريني املتجذرة يف تاريخه 
والتي تعاقب���ت عليها الأجيال يف احرتام التنوع املذهبي والفكري 

وجعله اأحد الدعامات الأ�شا�شية لدعم الوحدة الوطنية.
وكان �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء قد ا�شتقبل بق�ر 
�ش���موه بالرفاع اأم�س الهيئة العامة للمواكب احل�ش���ينية وروؤ�ش���اء 
املاآمت؛ وذلك لل�ش���الم على �شموه مبنا�شبة انتهاء مو�شم عا�شوراء، 
حي���ث رفعوا ال�ش���كر والتقدير على ما وفرت���ه احلكومة بتوجيهات 
من �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء من اأجواء لإجناح مو�شم 
عا�ش���وراء. وخالل اللقاء اأكد �شاحب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء 
اأن مملك���ة البحري���ن قدمت عرب تاريخها ق�ش����س جن���اح للعامل يف 
الوحدة والتعاي����س والتنوع الفكري والثق���ايف والديني واملذهبي 
الذي يدعم متا�ش���ك املجتمع ول يفرقه، منوها �شموه بالدور الذي 
ت�ش���طلع ب���ه دور العبادة ومكانتها الديني���ة يف احلفاظ على وحدة 

الكلمة بني اأفراد املجتمع.
واأك���د �ش���موه اأن حرية ممار�ش���ة ال�ش���عائر الديني���ة يف مملكة 
البحري���ن هو نهج اأ�ش���يل ل���ه مرجع���ه يف ديننا الإ�ش���المي احلنيف 
ومبادئه ال�ش���امية، واأثنى �ش���موه على اجلهود الطيبة التي يبذلها 

رئي�س واأع�شاء الهيئة العامة للمواكب احل�شينية يف اإحياء املوا�شم 
الدينية والعمل على تر�ش���يخ املوروث الثق���ايف والجتماعي الذي 

متيزت به مملكة البحرين.
واأكد �ش���موه اأن جمتم���ع البحرين كان و�ش���يظل جمتمعا واحدا 
ون�شيجا واحدا يرتكز على املحبة والتعاي�س بني جميع اأبنائه، وهي 
القيم التي اأر�ش���اها الآباء والأجداد وعلينا اأن نتم�ش���ك بها من اأجل 
�ش���الح الوطن و�شعبه، وقال �شموه اإن �ش���عباً مثل �شعب البحرين 
له جه���ود كثرية ومثابرة يف تق���دم هذا الوطن واإن���ه يوماً بعد اآخر 
يعطي الدليل على عطائه امل�ش���تمر، داعيا �شموه اإلى احلر�س على 
متا�ش���ك اأبن���اء الوطن وتعزي���ز روابط املجتم���ع كل يف موقعه؛ لأن 

هدفنا امل�شرتك هو خري املجتمع ككل.
وخ���الل اللقاء اأ�ش���ادت الهيئ���ة العام���ة للمواكب احل�ش���ينية 
بحر�س واهتمام �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء بتوجيه 
جمي���ع ال���وزارات والهيئ���ات واجله���ات احلكومي���ة املختلف���ة باأن 
ينعقد مو�ش���م عا�ش���وراء مبا يليق بهذه املنا�شبة من خالل تقدمي 
خمتلف اخلدم���ات والت�ش���هيالت احلكومية على اأكم���ل وجه ودون 
اأدنى تق�ش���ري، ومتابعته ال�شخ�شية لأن ت�ش���ري كل الأمور اخلدمية 
والأمنية منها على اأف�ش���ل وجه وتذليل اأي حتديات و�شعوبات قد 
تكون عار�ش���ة. واأكدوا اأن توجيهات �شموه كان لها عظيم الأثر يف 
متيز مو�شم هذا العام وحققت ان�شجام تام بف�شل الدعم امل�شتمر 
من جميع اأجهزة الدولة وموؤ�ش�ش���اتها، م�ش���يدين مبا حتظى به هذه 
املنا�ش���بة من رعاية من �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء الذي 
ن����ر دفء املحبة بني اجلميع بكل ع���زم وعمل يف تقدم وبناء ورقي 

هذا الوطن.
ونوهت الهيئة بدور �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س الوزراء 
يف تبني كل ما من �ش���اأنه بث روح الت�ش���امح ونبذ الفرقة بني اأبناء 
املجتم���ع الواحد. وقالوا “اإننا ما زلنا على العهد باقون وكلنا حمبة 
وولء لويل الأمر وحب الوطن، واإننا م�ش���تمرون بالأبناء والأحفاد اإن 

�شاء اهلل على هذا املنوال”.

رئي�ش الوزراء يتلقى �صكر “املواكب احل�صينية”
املنام���ة - بن���ا: تلق���ى رئي����س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي 
الأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 
برقي���ة �ش���كر وتقدي���ر من روؤ�ش���اء 
املاآمت احل�ش���ينية واأع�ش���اء الهيئة 
العامة للمواكب احل�ش���ينية وعنهم 
ح�شني ال�شيد كاظم العلوي؛ وذلك 
مبنا�شبة ا�شتقبال �شموه اأم�س هيئة 
املواكب احل�شينية وروؤ�شاء املاآمت، 

وفيما يلي ن�س الربقية: 

�ش���احب ال�ش���مو امللكي الأمري 
خليفة بن �ش���لمان ال خليفة رئي�س 

الوزراء حفظكم اهلل 
اهلل  ورحم���ه  عليك���م  ال�ش���الم 

وبركاته..
ت�رفنا هذا اليوم روؤ�شاء املاآمت 

واأع�ش���اء الهيئ���ة العام���ة للمواكب 
احل�ش���ينية بلق���اء �ش���موكم الكرمي 
�ش���اكرين لك���م ح�ش���ن ال�ش���تقبال 
وكرم ال�ش���يافة، �ش���ائلني املولى 
عليك���م  مي���ن  اأن  القدي���ر  العل���ي 

بال�شحة والعافية وطول العمر.
بالنياب���ة ع���ن اإخ���واين روؤ�ش���اء 
املاآمت احل�شينية نرفع اإليكم اأ�شمى 
اآي���ات ال�ش���كر والتقدي���ر والعرفان 
ل�ش���موكم الك���رمي للجه���ود الت���ي 
تف�شلتم بها باإ�ش���دار توجيهاتكم 
املبارك���ة اإل���ى ال���وزارات واجلهات 
املعني���ة يف حكومتكم املوقرة على 
توفري كافة الت�ش���هيالت اخلا�ش���ة 
باملنا�شبة اخلالدة ذكرى ا�شت�شهاد 
الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���الم �شبط 
النبي حممد �ش���لى اهلل عليه و�شلم 

باحلفاظ على اإقامة ال�شعائر الدينية 
واحل�ش���ينية يف ج���و ي�ش���وده الأم���ن 
والأمان وحريه ممار�ش���ة ال�شعائر يف 
هذه البالد التي متتاز مبناخ احلرية 
والنفت���اح الذي تت�ش���م به البحرين 
طول تاريخها من ممار�ش���ة ال�شعائر 

والأديان جلميع الطوائف.
اأن  ن�ش���األ اهلل العل���ي القدي���ر 
يحفظكم وي�شدد خطاكم ويجعلكم 
ذخرا و�ش���ندا للوطن الغايل، ودمتم 

�شاملني.

احل�ش���ينية  امل���اآمت  روؤ�ش���اء 
واأع�ش���اء الهيئ���ة العام���ة للمواكب 

احل�شينية 
عنه���م ال�ش���يد ح�ش���ني ال�ش���يد 

كاظم العلوي
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امللك يهنئ رئي�س اأوغندا بذكرى اال�ستقالل  

حممد بن مبارك: حري�سون على تعزيز العالقات مع العراق 

“الفاحت” حتتفي باليوم العاملي للمعلم

مبادئ الدميقراطية ت�سد من اأزرنا وتقوي عزميتنا

اال�ستمرار بامل�سي قدما يف م�سرية االإ�سالح والتحديث

يف برقيات اأر�سلها للعاهل ورئي�س الوزراء وويل العهد... رئي�س النواب:

هناأ العاهل ورئي�س الوزراء وويل العهد بافتتاح دور االنعقاد... ال�سالح:

الق�س���يبية - جمل����س الن���واب: بع���ث رئي�س 
جمل����س النواب اأحمد املال برقي���ة اإلى عاهل البالد 
�س���احب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة 
اأع���رب فيها ع���ن خال�س تقدي���ره واعت���زازه على 
تف�س���ل جاللته بت�رشيف جمل�سي ال�سورى والنواب 
وافتت���اح دور االنعق���اد الع���ادي الرابع للف�س���ل 

الت�رشيعي الرابع. 
الكرمي���ة  جاللتك���م  كلم���ات  “اإن  واأ�س���اف 
وتوجيهاتكم ال�س���امية كانت م�س���اعل ن�ست�س���يء 
بها على طريق اخلري من اأجل اال�س���تمرار يف العمل 
الوطن���ي وحتقيق تطلعات جاللتك���م حفظكم اهلل 
ورعاك���م يف خدم���ة الوط���ن واملواطن���ن، ونحقق 

ململكتنا العزيزة ما ترجونه لها من عزة وجمد”.
وعبرّ رئي����س جمل�س النواب عن اعتزازه بدعم 
وم�س���اندة �س���احب اجلاللة امللك الدائمة ملجل�س 
الن���واب، م�س���يفاً اأن ه���ذا الدعم نابع م���ن اإميان 
جاللته العميق مببادئ واأ�س�س الدميقراطية والتي 
ت�س���د من اأزرنا وتقوي من عزميتنا حتى نكون اأهالً 

له���ذه امل�س���وؤولية اأم���ام اهلل ومن ثم اأمام �س���عب 
اململك���ة ال���ويف جلاللتك���م، متمنياً جلالل���ة امللك 
املفدى دوام نعمة ال�س���حة وال�سعادة واأن يوفقه 

اهلل ذخراً للمملكة وقائداً مل�سريتها.
كما بعث رئي����س جمل�س النواب برقية مماثلة 

اإلى رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة اأعرب فيها عن خال�س 
�س���كره وتقديره ل�سموه على تف�س���له بامل�ساركة 
يف حف���ل افتت���اح دور االنعقاد الرابع، م�س���يفاً اأن 
دع���م �س���موه الأعم���ال املجل����س النياب���ي هو حمل 
فخ���ر وتقدي���ر، ومعرباً عن تطلعات���ه اإلى مزيد من 
االإجن���ازات وم���د ج�س���ور التعاون بن ال�س���لطتن 
الت�رشيعي���ة والتنفيذي���ة لتحقيق اآم���ال وتطلعات 

املواطنن.
كما بعث برقية مماثل���ة اإلى ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�س���احب ال�سمو امللكي االأمري �س���لمان بن حمد اآل 
خليف���ة اأع���رب فيها ع���ن خال�س �س���كره وتقديره 
ل�س���موه على تف�س���له بامل�س���اركة يف حفل افتتاح 
دور االنعق���اد الراب���ع، والت���ي تاأتي تاأكي���داً لدعم 
“�سموه للجهود املخل�سة التي تبذل من اأجل رفعة 
مملكتنا الغالية واإميان �س���موه العميق برت�س���يخ 

الدميقراطية يف وطننا الغايل”.

املنام���ة - بنا: تلقى عاهل البالد �س���احب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة برقية 
تهنئة من رئي�س جمل�س ال�سورى علي ال�سالح؛ 
مبنا�سبة افتتاح دور االنعقاد الرابع من الف�سل 
الت�رشيعي الرابع ملجل�سي النواب وال�سورى هذا 

ن�سها: 
ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
ي�رشفني يا �س���احب اجلاللة با�سمي وبا�سم 
زمالئي اأع�س���اء جمل����س ال�س���ورى اأن اأرفع اإلى 
مقامكم ال�س���امي وافر ال�س���كر وعظيم التقدير 
دور  بافتت���اح  جاللتك���م  لتف�س���ل  واالعت���زاز 
االنعق���اد العادي الرابع من الف�س���ل الت�رشيعي 

الرابع ملجل�سي ال�سورى والنواب.
ي���ا �س���احب اجلالل���ة، اإن كلم���ة جاللتك���م 
وم�س���امينها ال�سامية �س���تبقى النبا�س الذي 
ي�س���يء لن���ا دروب العم���ل الوطن���ي يف ظ���ل 
دميقراطية حقيقية و�س���يادة للقانون اأر�سيتم 
قواعدهما، مبا ي�س���ب يف حتقيق االأهداف التي 
تتطلع���ون اإليه���ا جاللتكم من خ���الل م�رشوعكم 
االإ�س���الحي الكبري، ومبا ي�سهم يف رفعة الوطن 

العزيز واملواطنن الكرام.
اإننا م���ع بداي���ة ال���دور الرابع من الف�س���ل 
الت�رشيعي الرابع لنعاهد جاللتكم على امل�س���ي 
قدًم���ا يف م�س���رية االإ�س���الح والتحدي���ث الت���ي 
تقودونه���ا حفظك���م اهلل ب���كل حنك���ة وحكم���ة 
واقت���دار، وال�س���اعية اإل���ى حتقي���ق املزيد من 
التطور والنماء، وتعزيز االأمن واالأمان، والتنمية 
امل�س���تدامة الت���ي ت�س���هدها اململك���ة يف كافة 

املجاالت.
اأطال اهلل يف عمركم، ومتع جاللتكم بال�سحة 

والعافية، و�سدد على طريق اخلري خطاكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

كم���ا تلقى رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو 

امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة م���ن رئي����س جمل�س ال�س���ورى؛ 
مبنا�سبة افتتاح دور االنعقاد الرابع من الف�سل 
الت�رشيعي الرابع ملجل�سي النواب وال�سورى هذا 

ن�سها: 
ح�رشة �س���احب ال�سمو امللكي االأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�س جمل�س الوزراء املوقر

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
ي�رشفن���ي با�س���مي وبا�س���م زمالئي اأع�س���اء 
جمل�س ال�س���ورى اأن اأرفع اإل���ى مقامكم الكرمي 
بال���غ ال�س���كر وعظي���م التقدي���ر واالمتنان على 
ت�رشيفك���م حفل افتت���اح دور االنعق���اد العادي 
الراب���ع من الف�س���ل الت�رشيعي الرابع ملجل�س���ي 
ال�س���ورى والن���واب، وما اأوليتموه �س���موكم من 
اهتم���ام بالغ وموؤازرة نوعية الأعمال جمل�س���ينا، 
وتوثي���ق ال�س���الت ب���ن ال�س���لطة التنفيذي���ة 
والت�رشيعي���ة، حتى بات���ت البحري���ن اإحدى رواد 
دول  ب���ن  احلقيق���ة  الدميقراطي���ة  العملي���ة 

املنطقة.
يا �س���احب ال�س���مو، اإنني وزمالئي االأع�ساء 
لنتطلع لتحقيق مزيد م���ن االإجنازات بالتعاون 
الوثي���ق مع حكومتكم املوق���رة يف ظل القيادة 

احلكيمة حل�رشة �س���احب اجلاللة امللك املفدى 
حفظه اهلل ورعاه.

حفظ اهلل �سموكم، ومتعكم مبوفور ال�سحة 
والعافية، واأبقاكم ذخراً و�سنداً للمملكة الغالية 

و�سعبها الويف.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

كم���ا تلقى ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة م���ن رئي����س جمل�س ال�س���ورى؛ 
مبنا�سبة افتتاح دور االنعقاد الرابع من الف�سل 
الت�رشيعي الرابع ملجل�سي النواب وال�سورى هذا 

ن�سها: 
ح�رشة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائب 

االأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ي�رشين اأن اأرفع اإلى مقامكم الكرمي با�سمي 
وبا�س���م زمالئ���ي اأع�س���اء جمل�س ال�س���ورى بالغ 
ال�سكر ووافر التقدير واالعتزاز لت�رشيفكم حفل 
افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع من الف�س���ل 
الت�رشيع���ي الرابع ملجل�س���ي ال�س���ورى والنواب، 
تاأكي���داً لدعم �س���موكم املتوا�س���ل ل���كل جهد 
خمل����س يبذل من اأج���ل رفعة مملكتن���ا الغالية 
وعزرّتها ومنعتها وبلوغ اأهدافها ال�سامية، داعيا 
اهلل جلرّت قدرته اأن يوفق �س���موكم، واأن يحقق 
بجهودكم املخل�سة االأماين واالآمال والتطلعات 
التي ين�سدها الوطن الغايل واملواطنون الكرام 
يف ظل القيادة احلكيمة حل�رشة �س���احب اجلاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
حفظ اهلل �سموكم، ومتعكم مبوفور ال�سحة 
والعافية، واأبقاكم ذخرا و�سنداً للمملكة الغالية 

و�سعبها الكرمي.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

املنام���ة - بن���ا: بعث عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة برقية تهنئة اإلى رئي�س جمهورية 
اوغن���دا يوي���ري كاجوت���ا مو�س���يفيني؛ 

وذلك مبنا�س���بة ذكرى ا�س���تقالل بالده، 
اأع���رب جاللت���ه فيها عن اأطي���ب تهانيه 
ومتنياته له مبوفور ال�س���حة وال�سعادة 

بهذه املنا�سبة الوطنية.

املنامة - بنا: ا�ستقبل نائب رئي�س 
جمل����س الوزراء �س���مو ال�س���يخ حممد بن 
مبارك اآل خليفة ال�سفري اأحمد الدليمي؛ 
مبنا�س���بة انته���اء ف���رتة عمل���ه �س���فريا 

جلمهورية العراق لدى مملكة البحرين.
واأع���رب �س���مو ال�س���يخ حمم���د ب���ن 
مب���ارك اآل خليف���ة عن �س���كره وتقديره 
لدور ال�س���فري وجهوده املتوا�سلة فرتة 
عمله لتنمية وتطوي���ر العالقات االأخوية 
القائمة ب���ن مملكة البحرين وجمهورية 
الع���راق، موؤكداً حر�س مملك���ة البحرين 

على تعزي���ز عالقات البلدي���ن وعملهما 
�س���عبيهما  خ���ري  في���ه  مل���ا  امل�س���رتك 
ال�س���قيقن متمنياً للع���راق املزيد من 
والنماء ول�سعادة  اال�س���تقرار واالزدهار 

ال�سفري التوفيق يف مهامه املقبلة.
ه���ذا واأع���رب ال�س���فري الدليمي عن 
بالغ �سعادته بالعمل �سفرياً لبالده لدى 
مملكة البحرين مقدراً و�س���اكراً ما لقيه 
من ترحي���ب وتعاون على امل�س���تويات 
كافة مما اأ�س���هم يف جن���اح مهامه وعمله 

الدبلوما�سي. 

احتفل����ت مدر�س����ة الف����احت الثانوية 
للبنن بذك����رى اليوم العامل����ي للمعلم، 
تقدي����را للجه����ود اجلليلة الت����ي يبذلها 
املعلمون يف ت�س����ليح اأجيال امل�س����تقبل 
الرتبوي����ة  والقي����م  واملعرف����ة  بالعل����م 

النبيلة.

ورفع مدير املدر�س���ة ط���ارق رفعت 
اأ�س���مى اآيات التهاين والتبيكات لوزير 
الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د النعيمي، وكل 
العاملن بالوزارة، بهذا اليوم الذي ميثل 
تكرميا للمعلمن وجهودهم العظيمة يف 

�سبيل االرتقاء بالعملية التعليمية

• علي ال�سالح	

• اأحمد املال	

الروؤية امللكية وراء بلوغ املراأة مكانة رفيعة يف جمتمعنا
م�سدر فخر واعتزاز لنا جميعا... قرينة العاهل:

الرفاع - املجل�س االأعلى للمراأة: يف ت�رشيح خا�س 
اأدلت به قرينة العاهل رئي�سة املجل�س االأعلى للمراأة 
�ساحبة ال�س���مو امللكي االأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 
اآل خليف���ة، تعليقاً على ما ورد يف اخلطاب ال�س���امي 
الذي األقاه �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليف���ة؛ مبنا�س���بة افتتاح اأعمال ال���دور اخلتامي من 
الف�س���ل الت�رشيعي الرابع، قالت �سموها “اإن الروؤية 
امللكي���ة وما حتمله من قناعة را�س���خة مهدت للمراأة 
البحريني���ة واأوجدت لها الفر����س النوعية لبلوغ هذه 
املكان���ة الرفيعة يف جمتمعنا البحريني لهي م�س���در 
فخ���ر واعتزاز لن���ا جميعاً، ون�س���تمد من ه���ذه الروؤية 
دالالت قاطع���ة توؤكد م�س���ي م�س���رية تق���دم املراأة 
البحريني���ة دون توقف، التي اأ�س���بحت بجدارة عن�رش 
ثبات وا�ستقرار ال ميكن اال�ستغناء عنه يف بناء بحرين 

امل�ستقبل”.
واأو�س���حت �س���موها اأن عاهل الب���الد حدد بدقة 
موق���ع ومكانة امل���راأة البحرينية، وح�س���م ب�س���كل ال 
يدعو الأي �س���ك، باأنها قد جت���اوزت مراحل التمكن 
التقليدي���ة واأنه���ا تاأخ���ذ مكانها الطبيعي يف �س���احة 
العم���ل والبناء. وهذا نتاج طبيعي يت�س���ق وين�س���جم 

متاماً مع عراقة م�س���رية البناء الوطني، التي �س���تبلغ 
مئويته���ا االأولى يف عدد من جم���االت العمل، وهو ما 
مه���د لدخول امل���راأة املبكر يف تلك امل�س���رية وترك 
ب�سماتها الوا�سحة، والتي جند نتائجها ماثلة اأمامنا 

اليوم وتثبتها االأرقام واالإح�سائيات امل�رشرّفة.
واأردفت �س���موها اأن هذه الروؤي���ة امللكية يجب 
اأن تنعك����س يف ال�سيا�س���ات واخلط���ط الوطنية كافة 

لرتجمته���ا ب�س���كل ي�س���من ا�س���تدامة تق���دم املراأة 
البحريني���ة، ويحاف���ظ عل���ى اجنازاته���ا وجناحاته���ا 
النوعية يف كثري من مواقع العمل، مع �رشورة ال�سعي 
امل�س���تمر لبي���ان اأث���ر تل���ك امل�س���اهمات النوعية يف 
االرتقاء باملجتمع واحلفاظ على مكت�سباته واالإ�سهام 

يف جناحاته املقبلة باإذنه تعالى.
ويف خت���ام ت�رشيحه���ا، اأك���دت �س���احبة ال�س���مو 
امللكي اأن املجل�س االأعلى للمراأة اأن “يف �س���وء هذه 
التوجيهات والروؤى ال�س���امية، �سي�س���تمر يف �س���عيه 
احلثي���ث للقيام ب���دوره على اأكمل وج���ه، وبالتعاون 
م���ع حلفائه و�رشكائه يف العمل الذين ي�س���تحقون كل 
تقدي���ر على م���ا يبذلونه م���ن جهود وم�س���اعي جادة 
ومتوا�س���لة لتعظي���م اإجن���ازات ومكت�س���بات املراأة 
البحرينية. مع االأخذ يف االعتبار، غزارة وعمق الرتاكم 
املعريف للمراأة البحرينية وات�س���اع نطاق م�س���اركتها 
الوطني���ة، وجند يف ذلك االأ�س���ا�س القوي الذي تقف 
عليها بثبات قواعد نه�سة املراأة وتقدمها يف العهد 
امليمون ل�س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليف���ة، حفظ���ه اهلل ورعاه، الن�س���ري والداع���م االأول 

لرفعة وتقدم املراأة البحرينية”. 

•  �سمو االأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم	
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• �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد	

رئي�س الوزراء يقود البحرين نحو كل اخلري واالزدهار

نا�رص بن حمد يت�سلم هدية 
تذكارية من ال�سفري ال�ساعاتي

وزير اخلارجية يعر�س اأزمة قطر وال�سبل الكفيلة حللها 

تخريج دورة متخ�س�سة 
باإحدى وحدات قوة الدفاع 

زيارة نا�رص بن حمد ال�سي�سان ترويج ناجح للبحرين

�شكر جهود �شموه يف اإجناح مو�شم عا�شوراء... مدن:

اأ�شاد بدور �شموه يف تقوية التعاون مع الدول

لدى ا�شتقباله املبعوث اخلا�س للرئي�س الفرن�شي

دفعة قوية مل�شار العالقات الثنائية... في�شل بن را�شد: 

املنام���ة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان ال خليفة 
برقية �ش���كر وتقدير من رئي����س ماأمت مدن احلاج 
اإبراهي���م من�ش���ور املن�ش���ور؛ وذل���ك مبنا�ش���بة 
ا�ش���تقبال �ش���موه اأم�س هيئة املواكب احل�شينية 

وروؤ�شاء املاآمت، فيما يلي ن�شها:
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي الأم���ري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�س الوزراء املوقر..

اإنه ل�رشف كبري لنا اأن نرفع ل�ش���موكم الكرمي 
اأجم���ل التحي���ات والأمني���ات، �ش���ائلني املول���ى 
القدي���ر اأن مين عليك���م بال�ش���حة والعافية، واأن 
ميد يف عمركم الكرمي، ويبقيكم �شدا مباركا لكل 

خري يف هذا البلد الطيب.
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي، اإن اإجنازاتكم خري 
�شاهد واأفعالكم خري دليل، وحر�شكم ومتابعتكم 
ال�شخ�شية على كل م�شلحة يف هذه اململكة لهي 
ب�ش���مة عل���ى جباهنا جميع���ا، وقد قدمت���م لهذه 

الأر����س نحو كل اخل���ري والزدهار ط���وال عمركم 
املديد، وكل �ش���واهد البالغة من الكالم ل تكفي 

لأن تنرث ما اأبحرمت مملكتنا به يف بحر اخلريات. 
�ش���احب ال�ش���مو، اإن���ه لواج���ب علين���ا جميعا 
اأن نرف���ع ل�ش���موكم الكرمي اأ�ش���مى اآيات ال�ش���كر 
والعرفان، لق���اء جهودكم اجلبارة لتنظيم واإجناح 
مو�ش���م عا�ش���وراء، وه���و مم���ا ل �ش���ك فيه �ش���ند 
ل�ش���ريتكم الطيب���ة يف التقري���ب ب���ني املذاهب 
والأديان، وجمع الأيدي على م�شلحة وهدف واحد، 

واإن ما قدمته حكومتكم الر�ش���يدة خالل عا�شوراء 
2017 - 1439 م���ن دع���م وم�ش���اندة له���و حمط 
تقدير وثناء من���ا جميعا وهو ما عهدنا عليه منكم 

طوال ال�شنوات املا�شية.
ون�ش���األ املول���ى عز وج���ل اأن ي���دمي عليكم 
بال�ش���حة والعافي���ة والعم���ر املب���ارك، واأن يعيد 
علين���ا كل ع���ام حت���ت ظ���ل حكومتكم الر�ش���يدة 

بقيادتكم. 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�شي�ش���ان - املكتب العالمي: ت�شلم ممثل 
جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�ش���وؤون ال�ش���باب 
رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س 
اللجنة الأوملبية البحرينية �ش���مو ال�شيخ نا�رش بن 
حمد اآل خليفة هدية تذكارية من �ش���فري مملكة 

البحرين لدى رو�شيا الحتادية اأحمد ال�شاعاتي.
وبهذه املنا�شبة اأعرب �شمو ال�شيخ نا�رش بن 
حم���د اآل خليفة عن تقدي���ره للجهود التي يقوم 
بها ال�شفري ال�شاعاتي وما يبذله من جهد ملحوظ 
يف توثيق العالقات الوطيدة بني مملكة البحرين 
ورو�ش���يا الحتادية واجلمهوريات متمنيا �شموه 
لل�ش���فري التوفيق والنجاح يف تاأدية مهامه على 
اأكمل وجه. من جانبه، اأ�ش���اد ال�ش���فري ال�شاعاتي 

بالدور الكبري الذي يقوم به �ش���مو ال�ش���يخ نا�رش 
بن حمد اآل خليف���ة يف تقوية اأوا�رش التعاون بني 
مملكة البحرين والبلدان ال�ش���قيقة وال�ش���ديقة 
مبا يتوافق مع روؤية عاهل البالد �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.
ونوه ال�ش���فري ال�ش���اعاتي اإلى نتائج الزيارة 
الت���ي ق���ام بها �ش���مو ال�ش���يخ نا�رش ب���ن حمد اآل 
خليفة اإلى جمهورية ال�شي�ش���ان والتي عك�ش���ت 
حجم التعاون والتن�شيق بني البلدين يف خمتلف 
املج���الت، واحلر����س املتب���ادل عل���ى تعزي���ز 
العالق���ات الثنائية ب�ش���كل م�ش���تمر يف اإطار من 
التعاون البناء الذي مييز تلك العالقات الوطيدة 
التي جتمع بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

املنامة - وزارة اخلارجية: ا�ش���تقبل وزير 
اخلارجي���ة ال�ش���يخ خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليف���ة، يف مكتب���ه بالدي���وان العام لل���وزارة، 
اأم����س، املبعوث اخلا����س لفرئي�س اجلمهورية 
الفرن�شية اإلى اخلليج العربي برتراند بزان�شنو.

ورح���ب وزير اخلارجي���ة باملبعوث اخلا�س 
لرئي����س اجلمهوري���ة الفرن�ش���ية اإل���ى اخلليج، 
معرًبا عن اعتزازه وتقديره لعالقات ال�شداقة 
التي ترب���ط بني مملكة البحري���ن واجلمهورية 
الفرن�شية وما و�شلت اإليه من تطور ومناء على 
الأ�ش���عدة كافة، موؤكًدا حر�س مملكة البحرين 
على تعمي���ق العالقات الثنائي���ة بني البلدين 

ال�شديقني والرتقاء بها اإلى اآفاق اأرحب.
وخالل اللقاء، قدم وزير اخلارجية لربتراند 
بزان�ش���نو، �رشًحا وافًيا حول اأ�ش���باب اأزمة قطر 
وجذوره���ا وتداعياته���ا وال�ش���بل الكفيلة حلل 

لهذه الأزمة.
م���ن جانبه، اأكد املبع���وث اخلا�س لرئي�س 
اجلمهوري���ة الفرن�ش���ية اإل���ى اخللي���ج العربي 
عمق عالقات ال�ش���داقة التي تربط بني مملكة 
البحرين واجلمهورية الفرن�ش���ية، م�شيًدا بدور 
مملك���ة البحري���ن يف تعزي���ز الأمن وال�ش���لم يف 
املنطقة، متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم 

والزدهار.

الرف���اع - قوة دفاع البحري���ن: جرى بقوة 
دف���اع البحري���ن �ش���باح اأم����س، حف���ل تخريج 
اإحدى الدورات املتخ�ش�ش���ة يف اإحدى وحدات 
قوة دف���اع البحرين، وبداأ احلف���ل بتالوة اآيات 
م���ن الذك���ر احلكي���م، ث���م األقيت كلم���ة بهذه 

املنا�ش���بة ُقدم فيها اإيجاز عن الدورة ومراحل 
التدري���ب الت���ي ا�ش���تملت عليه���ا م���ن م���واد 
نظري���ة وتطبيقات عملي���ة، بعدها جرى توزيع 
ال�شهادات على اخلريجني واجلوائز التقديرية 

على املتفوقني.

امللك���ي  الحت���اد  رئي����س  اأك���د 
للفرو�ش���ية و�ش���باقات الق���درة �ش���مو 
ال�ش���يخ في�شل بن را�ش���د اآل خليفة اأن 
الزي���ارة الر�ش���مية ملمث���ل جاللة امللك 
لالأعمال اخلريية و�شوؤون ال�شباب رئي�س 
املجل����س الأعل���ى لل�ش���باب والريا�ش���ة 
رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية �ش���مو 
ال�ش���يخ نا����رش بن حم���د اآل خليف���ة الى 
جمهورية ال�شي�ش���ان والتق���اءه الرئي�س 
رم�ش���ان اأحم���د قادي���روف وع���ددا من 
امل�ش���وؤولني متثل دفعة قوية مل�ش���ار 
ب���ني  الوثيق���ة واملتنامي���ة  العالق���ات 
البلدي���ن، باعتبارها منوذجا لل�ش���داقة 

املتناهية وامل�شالح امل�شرتكة. 
واأ�ش���اف �ش���مو ال�ش���يخ في�شل بن 
را�ش���د اآل خليفة اأن زيارة �ش���مو ال�شيخ 
نا����رش ب���ن حم���د اآل خليف���ة جمهوري���ة 
ال�شي�ش���ان ج���اءت يف اإط���ار العالق���ات 
البلدي���ن  ب���ني  اخلا�ش���ة  املتمي���زة 
والهتمام املتوا�ش���ل م���ن قبل مملكة 
البحري���ن يف تقوية عالقاتها مع البلدان 
ال�ش���قيقة وال�ش���ديقة، م�ش���ريا اإلى اأن 
�ش���مو ال�ش���يخ نا�رش بن حم���د اآل خليفة 
متكن من ترجم���ة الروؤية امللكية يف مد 
ج�شور التعاون بني البحرين وجمهورية 
ال�شي�شان وقدم ر�شالة وا�شحة اأن مملكة 

البحري���ن تك���ن كل الح���رتام والتقدير 
الى جمهورية ال�شي�شان قيادة وحكومة 
و�ش���عبا، خ�شو�شا بعد م�ش���اركة �شموه 
يف الذك���رى 199 لتاأ�ش���ي�س العا�ش���مة 

غروزين وعيد ميالد الرئي�س. 
وبني �شمو ال�شيخ في�شل بن را�شد 
اآل خليفة اأن زيارة �ش���مو ال�ش���يخ نا�رش 
ب���ن حم���د اآل خليفة �ش���تفتح مزيدا من 
التعاون البناء بني البلدين، خ�شو�ش���ا 
فيم���ا يتعلق بتعزي���ز ال�رشاكة والتعاون 
يف العدي���د م���ن املج���الت الأم���ر الذي 
�شيعود بال�شكل الإيجابي على البلدين 

ال�شديقني.

• خالل تقدمي الهدية 	

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل 
البالد �ش���احب اجلالل���ة امللك حمد 
بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية �ش���كر 
وتقدير؛ وذلك مبنا�ش���بة ا�شتقبال 
جاللت���ه رئي����س واأع�ش���اء جمل����س 
الأوقاف اجلعفرية وروؤ�شاء اإدارات 
وامل���امَت واملواك���ب، وفيم���ا يلي 

ن�س الربقية:
ح�رشة �ش���احب اجلالل���ة امللك 
حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة حفظه 

اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين 

اهلل  ورحم���ة  عليك���م  ال�ش���الم 
وبركاته...

يطي���ب يل اأن اتقدم اإلى مقام 
ال�ش���كر  اآي���ات  باأ�ش���مى  جاللتك���م 
والعرف���ان عل���ى احلفاوة وح�ش���ن 
جاللتك���م  قب���ل  م���ن  ال�ش���تقبال 
خ���الل  ورعاك���م  اهلل  حفظك���م 
ا�ش���تقبال جاللتكم رئي�س واأع�شاء 
الأوقاف اجلعفرية وروؤ�شاء  جمل�س 
اإدارات املاآمت واملواكب مبنا�ش���بة 
خت���ام مو�ش���م عا�ش���وراء يف ق����رش 
ال�ش���خري العام���ر ما يوؤك���د حر�س 
جاللتكم الدائم على التوا�ش���ل مع 
اأبناء �ش���عبكم يف اإط���ار من الوحدة 
الوطني���ة والتعاي����س ويف ظل روح 
الأ����رشة الواحدة. كم���ا ل يفوتنا اأن 
نرف���ع اإل���ى مقام جاللتك���م الكرمي 
التقدي���ر  اآي���ات  اأ�ش���مى  جم���ددا 
والمتن���ان عل���ى اإ�ش���ادتكم ب���دور 
وم���ا  اجلعفري���ة  الأوق���اف  اإدارة 
تولونه جاللتك���م - حفظكم اهلل - 
من رعاي���ة دائمة ل���دور العبادة يف 
مملكتنا الغالية ونثمن غاليا مكارم 
جاللتكم املتمثلة يف الدعم ال�شنوي 
احل�شينية من  واملاآمت  للرو�ش���ات 
خ���الل املكرم���ة امللكية ال�ش���امية 
جريا على العادة احلميدة جلاللتكم 
حفظك���م اهلل ورعاكم يف م�ش���اركة 
�ش���عبكم الويف يف منا�شبة عا�شوراء 
اخلال���دة، وه���ذا يع���زز ما ت���وارث 
عليه وحر�س علي���ه الأجداد والآباء 
من اإي���الء رعاية خا�ش���ة ملنا�ش���بة 
عا�ش���وراء الذي���ن توارثوه���ا كابرا 
ع���ن كابر. كم���ا ل يفوتنا الإ�ش���ادة 
بجه���ود احلكومة املوق���رة متمثلة 
والهيئ���ات احلكومية  الوزارات  يف 
الأمني���ة واخلدمية والت���ي كان لها 
بالغ الأثر يف اإجناح مو�شم عا�شوراء 

يف اإطار من ال�رشاكة املجتمعية.
�ش���ائلني املول���ى ع���ز وجل اأن 
ميت���ع جاللتك���م مبوف���ور ال�ش���حة 
وال�شعادة وطول العمر واأن ميدكم 
وت�ش���ديده ملوا�شلة قيادة  بعونه 
م�ش���رية اخلري والنماء والإ�شالح يف 
مملكة البحرين خلري و�ش���الح هذا 

الوطن ومواطنيه.
ودمتم يا �شاحب اجلاللة بعون 

اهلل �شاملني وموفقني...
وال�ش���الم عليك���م ورحم���ة اهلل 

وبركاته

ال�ش���يخ  ب���ن  حم�ش���ن  ال�ش���يخ 
عبداحل�شني اآل ع�شفور 

اجلعفري���ة  الأوق���اف  رئي����س 
وجمي���ع اأع�ش���اء جمل����س الأوق���اف 

وموظفو ومنت�شبو الإدارة

الرفاع - قوة دفاع البحرين: 
ا�ش���تقبل رئي�س هيئ���ة الأركان 
الفري���ق الركن ذياب بن �ش���قر 
بالقي���ادة  مكتب���ه  يف  النعيم���ي 
�ش���فري  اأم����س،  �ش���باح  العام���ة 
الها�ش���مية  الأردني���ة  اململك���ة 
ال�ش���قيقة لدى مملك���ة البحرين 
رامي �شالح الوريكات العدوان.

رح���ب رئي�س  اللقاء  وخ���الل 
هيئ���ة الأركان ب�ش���فري اململكة 
الأردني���ة الها�ش���مية ال�ش���قيقة 
ل���دى مملك���ة البحري���ن م�ش���يدا 
بعم���ق العالق���ات الأخوي���ة التي 
تربط مملك���ة البحرين واململكة 

الأردنية الها�شمية ال�شقيقة. 

العاهل يتلقى �شكر 
رئي�س “اجلعفرية”

رئي�س الأركان ي�شيد 
بعمق العالقات مع الأردن
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دواعيس المحرق

بلدي 
المحرق

•  البلدي جنم 	
اآل �سنان 

هـــل الــــطـــوب الأبـــيـــ�ض �صـــالـــح لـلــبـــنــــاء؟
بلدي املحرق ي�ساأل خلف:

وافق جمل�س بلدي املحرق على رفع خطاب 
ل�زير الأ�س���غال و�س����ؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ب�س���اأن �س���احية ا�س���تخدام الط�ب 
الأبي����س للبناء. وقبل الت�س����يت، بني املدير 
الع���ام لبلدي���ة املح���رق بالإناب���ة عا�س���م عب���د 
اللطيف اأن رد البلدية على ا�ستف�س���ار املجل�س 
بهذا اخل�س��س ل يتعدى ك�نه اإجابة فنية، بناء 
على املعل�مات املت�فرة لديهم يف هذا ال�ساأن.

ودعا املجل�س اإلى خماطبه الإدارة املخت�سة 
يف ال����زارة لتزودهم بالإجاب���ة الكافية عن هذا 
الط����ب  اأن  البلدي���ة  امل��س����ع. وج���اء يف رد 

الأبي����س �س���الح للبن���اء، اإذ ميت���از بق�ة حتمل 
عالي���ة، حتق���ق جمي���ع املتطلبات الهند�س���ية، 
وبالتايل ميكن ا�س���تخدامه يف اجلدران احلاملة 

وغري احلاملة.
وبين���ت البلدية اأن الط����ب الأبي�س يتميز 
بعزله احلرارة وال�س�ت، وخفة وزنه، ومقاومته 

احلريق، و�سه�لة تقطيعه، و�رسعة تركيبه.
واأو�سح البلدي غازي املرباطي اأن اأ�سباب 
طرح هذا ال�ستف�س���ار جاء بن���اء على ما اأثري من 
لغ���ط ح�ل �س���احية ا�س���تخدام ه���ذا الن�ع من 

الط�ب للبناء.

34 األف دينار كلفة �صيانة مكيف بلدية املحرق يف عامني
عبداللطيف: فتح الن�افذ وقدم املكيف اأبرز اأ�سباب تعطله

اأو�سح املدير العام لبلدية املحرق بالإنابة 
الإجمالي���ة  التكلف���ة  اأن  عبداللطي���ف  عا�س���م 
ل�س���يانة مكي���ف مرف���ق البلدي���ة لاأع����ام من 
األف���اً و733   34 2017 بلغ���ت  2015 وحت���ى 

ديناراً.
ولف���ت يف رده على �س����ؤال للبل���دي غازي 
املرباط���ي ع���ن تكاليف �س���يانة املكي���ف، اأن 
البلدي���ة تعاق���دت م���ع ال�كيل املعتم���د لهذا 
الن�ع م���ن املكيفات للقيام باأعمال ال�س���يانة 

الدورية له.
واأ�س���ار اإلى اأنه نظ���را لقدم عم���ر املكيف 
الذي م�س���ى عليه اأك���ر من 10 �س���ن�ات، وما 

ي�س���تمل علي���ه املكي���ف املركزي م���ن اأجهزة 
دقيقة واإلكرتونية، واأجه���زة حتكم، اإلى جانب 
ترك بع�س امل�ظف���ني الن�افذ مفت�حة والتي 
تعمل عل���ى انخفا����س احلرارة وال�س���غط، مما 
ي�ؤدي اإلى عمل املكيف ال�ساغط باأق�سى �رسعة 

تربيد ممكنة.
وب���ني اأنه مت ال�س���تعانة ب���اإدارة �س���يانة 
املباين يف وزارة الأ�س���غال والبلديات، لدرا�سة 
اخللل واإيجاد احلل املنا�س���ب لتقلي�س تكلفة 

هذه ال�سيانة.
وذكر اأن���ه ل زالت الدرا�س���ة ل���دى الإدارة 
املعنية بال�زارة لإفادتهم بال�سيانة املنا�سبة 
وما ميكن القيام به؛ تفاديا لاأعطاب املفاجئة 

للمكيف م�ستقبا.

 �صيد علي املحافظة

الن�صوح ممثال للمجل�ض 
بلجنة “تظلمات البناء”

ا�صتياء من مماطلة “البلديات” يف تطوير حالة بوماهر

ل�صتبدال “احلدائق” مبواقف �صيارات يف “فريج املعاودة”

منفذان جديدان ل�صارع “جممع الواحة” باملحرق 

“البلديات” عاجزة عن تنفيذ طلب واحد خالل عام 

مترير الرخ�ض ال�صكنية التجارية ملن اأمت الإجراءات قبل قرار وقفها

90 منزال م�ستوفيا ل�رشوط “الرتميم” على قائمة النتظار... “البلدي”:

جتميد رخ�س ال�سقق واملحات على �سارع رقم 1 باملحرق

دعا جمل�س بل���دي املحرق اإلى �رسورة الإ�رساع 
يف تنفيذ م����رسوع تنمية املدن والقرى )الرتميم( 

وو�سع جدول زمني لهذا امل�رسوع.
وق���رر دع����ة ال�كي���ل امل�س���اعد للخدم���ات 
البلدية امل�سرتكة رائد ال�ساح لجتماع املجل�س؛ 

ملناق�سة اأ�سباب تعرقل هذا امل�رسوع.
وذك���ر البل���دي غ���ازي املرباط���ي اأن ال�زارة 
ومن���ذ �س���بتمرب 2016 حتى الي����م مل تنجز منزل 

واحدا، من اأ�سل 90 طلبا م�ستوفيا لل�رشوط.
وقال اإن ال����زارة لزالت تتاأرجح يف قراراتها 
ب�س���اأن ه���ذا امل����رسوع، اإذ اأعلن���ت قب���ل فرتة عن 
اعتماد اأ�س���ل�ب جديد يف املناق�س���ات، من �ساأنه 

اأن ي�رسع من عملية التنفيذ ويج�د الأداء.
وت�ق���ع اأن ي�س���قط العدي���د م���ن الطلب���ات 
امل�س���توفية لل�رشوط؛ ب�س���بب تاأخر تنفيذها، مما 
يعر�س���ها اإل���ى املزيد م���ن الأ�رسار ق���د ترفع من 

تكلفة ترميمها، وتتجاوز ال�سقف املتاح للتم�يل.
ولفت اإلى �رسورة �س���حب اخت�س���ا�س درا�سة 
املناق�س���ات البلدية م���ن الإدارة املخت�س���ة بها 

يف �س����ؤون الأ�س���غال، لتك�ن حتت مظلة �س����ؤون 
البلدي���ات، ك�نهم اأهل اخت�س���ا�س بها من جهة، 

وبهدف ت�رسيع مترير املناق�سات.

ح�س جمل�س بلدي املحرق وزارة الأ�س���غال 
و�س����ؤون البلدي���ات والتخطيط العم���راين على 
متري���ر الرخ����س ال�س���كنية مل���ن اأ�س���درت ل���ه 
الرخ����س قبل قرار تاأجيل �رسف رخ�س ال�س���قق 
ال�س���كنية ال�س���ادر من اللجنة العليا للتخطيط 

العمراين.
واأكد املجل�س اأن هذا الإج���راء ياأتي مراعاة 
لع���دم ت����رسر م�س���الح امل�اطن���ني واملقيمني 

الذين التزم�ا بالأنظم���ة والل�ائح املعم�ل بها 
يف اململكة.

ويف �سياق اآخر، قرر املجل�س جتميد اإ�سدار 
رخ����س ال�س���قق ال�س���كنية واملح���ات التجارية 
على ال�س���ارع رقم 1 باملح���رق، وذلك اإلى حني 
النته���اء م���ن درا�س���ة مق���رتح حتدي���د ن�عي���ة 

الن�ساط التجاري الذي �سيفتح على ال�سارع.
وبني املجل�س اأن ق���راره هذا ياأتي يف اإطار 

�س���عي املجل�س لتخفيف الزدحامات امل�ستمرة 
على هذا ال�سارع.

وعلق املدير الع���ام لبلدية املحرق بالإنابة 
التجاري���ة  ال�س���جات  اأن  عبداللطي���ف  عا�س���م 
 ،h اإل���ى 350 ن�ع h تقل�س���ت من 3500 ن����ع
وعلي���ه ت���ربز احلاجة اإلى اأن يقدم م���ن يريد اأن 
ميار�س اأي ن�ساط جتاري، و�سفا دقيقا للبلدية 

عن الن�ساط الذي يرغب مبمار�سته.

�س�ت جمل�س بلدي املحرق ل�سالح البلدي 
علي الن�س�ح؛ لتمثيل املجل�س يف ع�س�ية جلنة 

التظلمات من قرارات تراخي�س البناء.

ع���رب البل���دي غ���ازي املرباط���ي عن 
ا�س���تيائه م���ن مماطل���ة وزارة الأ�س���غال 
والبلدي���ات والتخطي���ط العم���راين فيما 
يتعل���ق بتط�ير البني���ة التحتية حلالة ب� 

ماهر.

وق���ال “اإن اأه���ايل حال���ة ب���� ماه���ر 
البني���ة  م���ن تط�ي���ر  الياأ����س  اأ�س���ابهم 
التحتي���ة ملنطقته���م، رغم ت�جيه �س���م� 
رئي�س ال����زراء امل�س����ؤولني يف اأكر من 

منا�سبة لتط�ير بنيتها التحتية”.

م�قف���ه  املح���رق  بل���دي  جمل����س  اأك���د 
الراف����س مل����رسوع اإقام���ة 3 حدائ���ق عل���ى 3 
عق���ارات يف “فريج املعاودة” باملحرق جممع 
213، وتخ�سي�سها كم�اقف �سيارات لأهايل 
ذل���ك املجمع. وقب���ل الت�س����يت، قال ممثل 
الدائ���رة الرابع���ة البلدي غ���ازي املرباطي اإن 

“املح���رق تتمي���ز بدواعي�س���ها، وينبغ���ي اأن 
ي�س���تغل ما تبق���ى منها من اأرا�س���ي ف�س���اء 
فيما يخدم املنطق���ة واأهاليها، اإذ عرب اأهايل 
تلك املنطقة عن رف�س���هم م����رسوع احلديقة، 
ورغبتهم بتخ�س���ي�س تلك الأرا�سي كم�اقف 

ل�سياراتهم”.

اأف�س���ح البل���دي جنم اآل �س���نان عن عزم 
وزارة الأ�سغال و�س�ؤون البلديات والتخطيط 
العمراين فتح منفذين اإ�سافيني لل�سارع رقم 

1 املعروف ب�سارع جممع ال�احة باملحرق.
و�س���كر البلدي م�س����ؤويل ال�زارة واإدارة 

بلدي���ة املحرق التي عاينت املنطقة ميدانيا، 
واأ�رسف���ت عل���ى تركي���ب اأعمدة عل���ى ج�انب 
الطري���ق ملن���ع ال�ق����ف اخلاط���ئ م���ن قبل 
مرتادي���ه، وت�س���هيل احلرك���ة املرورية على 

ال�سارع.

• عا�سم عبداللطيف	

• علي الن�س�ح	
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وكيل الإ�سكان يبحث مع مراد احتياجات ثالثة اجلنوبية

قائد خفر ال�سواحل يح�رض افتتاح دورة قادة الزوارق

حممد بن اأحمد: البدء فورا يف تطوير “�سرتة املركزي”

ا�ستعرا�ض اأوجه التعاون بني “العدل” و “م�سارف البحرين”

وزير الداخلية يد�سن الباقة املطورة خلدمات بطاقة الهوية

لأهايل عايل احلايكي: الإ�سكان توا�سل توزيع وحدات “الرملي” 

ا�ستثمار ال�سلطة الت�رضيعية اأدواتها يف التنمية

زيادة توظيف التكنولوجيا ملواكبة التطبيقات احلديثة

بف�ضل توجيهات رئي�س الوزراء ومتابعاته احلثيثة 

اخلطاب ال�ضامي روؤية متكاملة وفاعلة... الكوهجي:

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: د�ض���ن وزير 
الداخلي���ة الفري���ق الركن ال�ض���يخ را�ض���د بن 
عبداهلل اآل خليفة، الن�ض���خة املطورة خلدمات 
ba -  ططاقة الهوي���ة على البواب���ة الوطنية
rain.bh، وذلك بح�ضور عدد من امل�ضوؤولني 

بالوزارة.
واأك���د الوزير اأن تد�ض���ني ه���ذه اخلدمات 
الإلكرتوني���ة ياأتي ت�ض���هيالً عل���ى املواطنني 
لال�ضتفادة من اخلدمات احلكومية، منوها اإلى 
�رضورة موا�ض���لة اأعم���ال التطوير فيما يتعلق 
بخدم���ات بطاق���ة الهوية والعم���ل على زيادة 
توظي���ف التكنولوجيا يف خمتل���ف املبادرات 
ملواكب���ة  للمواطن���ني  املقدم���ة  واخلدم���ات 
التطبيق���ات احلديثة واملتخ�ض�ض���ة يف اإجناز 
خمتل���ف املعامالت احلكومي���ة يف اإطار العمل 
عل���ى تر�ض���يد النفقات م���ع حت�ض���ني كفاءة 

الأداء.
من جهته، اأعرب الرئي�س التنفيذي لهيئة 

املعلوم���ات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة حمم���د 
القائ���د عن �ض���كره وتقديره لوزي���ر الداخلية 
على توجيهاته ال�ض���ديدة مبا يحقق الأهداف 
ال�ض���رتاتيجية للهيئة، موؤكدا اعتزاز الهيئة، 
مب���ا توف���ره م���ن ت�ض���هيالت للمواط���ن ع���ر 

اخلدم���ات الإلكرتوني���ة، والتي تاأت���ي مواكبة 
ل���روح الع����رض با�ض���تخدام التقني���ات والنظم 
احلديث���ة، م�ض���راً اإلى �ض���عي الهيئ���ة الدائم 
لتحقيق التميز يف اجليل القادم من اخلدمات 
احلكومي���ة، وتق���دمي خدم���ات عالي���ة اجلودة 

بفعالية وكفاءة، بالتعاون مع جميع ال�رضكاء.
يذكر اأن باقة اخلدم���ات املطورة لبطاقة 
ba -  للهوية املتوفرة على البوابة الوطنية

اخلدم���ات  معظ���م  عل���ى  ت�ض���تمل   rain.bh
م���ن جتدي���د بطاق���ة  اأفرعه���ا،  املقدم���ة يف 
الهوية، واإ�ض���دار بدل فاقد/ تالف، واإ�ضدار 
بطاق���ة الهوية خلدم املنازل ومن يف حكمهم، 
واإ�ض���دار البطاق���ة ملن هم دون 4 �ض���نوات، 
اإل���ى جانب اإ�ض���دار الرقم ال�ضخ�ض���ي املميز 

للمواليد اجلدد، وخدمة حجز املواعيد. 
ومن���ذ توف���ر خدم���ات بطاق���ة الهوي���ة 
اإلكرتوني���اً يف فراي���ر وحتى نهاية �ض���بتمر 

املا�ضي، مت اإجراء اأكرث من 50 األف معاملة. 

�رضحت رئي�ضة جلنة �ضوؤون املراأة والطفل 
النائب روؤى احلايكي باأنه وبف�ض���ل توجيهات 
رئي�س الوزراء �ض���احب ال�ض���مو امللكي الأمر 
خليف���ة بن �ض���لمان اآل خليفة، وا�ض���لت وزارة 
الإ�ضكان يوم اأم�س الأحد توزيع وحدات م�رضوع 
الرملي على اأهايل عايل )الدائرة ال�ضاد�ض���ة - 

املحافظة ال�ضمالية(.
 وبه���ذه املنا�ض���بة رفع���ت النائ���ب روؤى 
والتقدي���ر  ال�ض���كر  اآي���ات  اأ�ض���مى  احلايك���ي 
والعرفان من اأهايل منطقة عايل اإلى �ض���احب 
ال�ض���مو امللك���ي الأم���ر رئي����س ال���وزراء على 
توجيه���ات �ض���موه ومتابعاته احلثيث���ة لوزارة 
الإ�ضكان بالإ�رضاع يف توزيع الوحدات الإ�ضكانية 
اجلاهزة مل�ضتحقيها يف منطقة عايل من م�رضوع 

الرملي الإ�ضكاين.
وجاء ذلك حر�ض���ا من �ض���موه على حتقيق 
الفوائ���د املرجوة م���ن هذه الوح���دات واأهمها 
ح�ض���ول املواطن على �ض���كن مالئم يحقق له 
الأم���ن والطماأنين���ة. واأك���دت احلايك���ي اأن ما 
يقوم به �ض���احب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء 
دليل �ض���ادق على اهتمامه الكبر باحتياجات 

املواطنني. 
ونوهت احلايكي باأنه وبف�ض���ل توجيهات 
�ض���موه قام الوزير بزيارة لأهايل املنطقة منذ 
فرتة لي�ض���ت بالبعيدة كما ا�ض���تقبل جمموعة 
م���ن الأه���ايل يف ال���وزارة على �ض���وء متابعاته 

للتوجيهات امللكية. 

لوزي���ر  ال�ض���كر  “كل  احلايك���ي  وقال���ت 
الإ�ض���كان با�ض���م احلم���ر عل���ى ت�رضيف���ه لنا يف 
املنطق���ة والوق���وف عل���ى احتياج���ات الأهايل 
وال�ض���تماع منهم مبا�رضة، وكذلك ل�ض���تقباله 
لن���ا يف ال���وزارة، وما ه���ي اإل ب���ادرة جميلة من 
�ض���عادته ووقف���ة نقدرها له كم���ا نقدر كل ما 

قام به �ضابقا”.
وذكرت احلايكي اأن ا�ضتقبال الوزير اأهايل 
ع���ايل يف مبنى ال���وزارة زاد من درجه توا�ض���ل 
ال���وزارة م���ع الأه���ايل وك�ض���فت الحتياج���ات 
والتطلع���ات، كما كان���ت الزي���ارة مبعث فرح 

و�رضور لالأهايل.

واأكدت احلايكي اأن وزارة الإ�ضكان تابعت 
ط���وال الثالث �ض���نوات املا�ض���ية جمموعة من 
طلبات الأهايل م�ض���كورة، ولك���ن منطقة عايل 
من املناطق التي ت�ض���تدعي اهتماما م�ضاعفا 
و�رضيع���ا؛ ب�ض���بب تراك���م الطلب���ات القدمي���ة 
ووجود احلاجة امللحة لأ�ض���حاب هذه الطلبات 
الت���ي  ال�ض���كنية  الوح���دات  عل���ى  للح�ض���ول 
ينتظرونها منذ عقود من الزمن، وقد �ض���اقت 

بهم احلال كثرا. 
كل  �ض���كر  ب����رضورة  احلايك���ي  ونوه���ت 
العامل���ني يف ال���وزارة على ما يقوم���ون به من 

جهد يف خدمة املواطن. 

اأكد النائب عي�ضى عبد اجلبار الكوهجي 
اأن خطاب عاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�ض���ى اآل خليفة هو خ���ر افتتاح 
لأعم���ال دور النعق���اد اخلتام���ي للمجل����س 
الوطن���ي يف ف�ض���له الت�رضيع���ي الراب���ع؛ ملا 
حمله من م�ض���امني رفيعة ور�ض���ائل عميقة 
وما و�ضعه من ركائز اأ�ضا�ضية لدعم م�ضرة 
العم���ل الوطني، وتلبي���ة متطلبات التطوير 

املطلوب يف مناحي احلياة كافة.
وق���ال “اإن اخلطاب ال�ض���امي قدم روؤية 
بن���اءة وفاعل���ة لتخط���ي احلا����رض بتحديات 
واآمال���ه  تطلعات���ه  ب���كل  امل�ض���تقبل  اإل���ى 
وح���دد بعناي���ة �ض���ديدة وخطوات �ض���ديدة 
املهام وامل�ض���وؤولية امللقاة على �ض���لطات 
بتعاونه���ا  لرت�ض���م  الدول���ة  وموؤ�ض�ض���ات 
وتكامله���ا ال�ض���ورة التي يتمناه���ا كل من 
ينتم���ي لهذا الوطن ويرغب فيها وي�ض���عى 

اإليها”.
واأع���رب الكوهج���ي عن اعتزاز ال�ض���لطة 
الت�رضيعي���ة باإ�ض���ادة عاه���ل الب���الد، الت���ي 
ت�ض���ع على عات���ق هذه ال�ض���لطة املزيد من 
امل�ض���وؤولية لتظ���ل داعمة لعملي���ة التنمية 
والنم���و القت�ض���ادي وناج���زة للت�رضيع���ات 
التي ت�ض���هم يف دعم اأداء خمتلف القطاعات 
التنموي���ة، وا�ض���تقطاب روؤو����س الأم���وال، 
والإ�ضهام باملبادرات واملقرتحات املعززة 

ل�ضيا�ضة تنويع م�ضادر الدخل.
و�ض���دد على اأهمية اأن ت�ضتثمر ال�ضلطة 

اأدوات  م���ن  لديه���ا  م���ا  كل  الت�رضيعي���ة 
و�ض���الحيات وم���ا حتظ���ى به م���ن دعم غر 
حمدود من لدن عاهل البالد و�ضاحب ال�ضمو 
امللك���ي رئي����س الوزراء، و�ض���احب ال�ض���مو 
امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء لإجناح 
ال�ضيا�ض���ات التنموي���ة، وموا�ض���لة تنفي���ذ 
برنامج عم���ل احلكومة يف خمتلف القطاعات 
املطلوب���ة  الت���وازن  لنقط���ة  والو�ض���ول 
وال�رضورية يف هذه املرحلة بني امل�رضوفات 

والإيرادات العامة.
عبداجلب���ار  عي�ض���ى  النائ���ب  واأ�ض���اد 
الكوهجي بحر�س جاللة امللك على موا�ضلة 

الدور النبي���ل الذي تقوم به مملكة البحرين 
يف الدفاع عن ق�ضايا اأمتها العربية وت�ضخر 
اإمكاناته���ا كافة ملعاجلة اأي اأزمات قد توؤثر 
�ض���لًبا على ا�ضتقرار حميطها العربي، وذلك 
ا�ضتناًدا اإلى الثوابت الأ�ضا�ضية التي تلتزم 
بها مملكة البحرين يف �ضيا�ض���اتها اخلارجية 
وتفاعالته���ا مع غرها م���ن دول العامل ومن 
اأهمها التعاون الإيجابي ال�ضادق والحرتام 
الكامل ملبادئ ح�ض���ن اجلوار و�رضورة العمل 
اجلماعي للق�ضاء على التحديات امل�ضرتكة 
ويف �ضدارتها الإرهاب بكل �ضوره واأ�ضكاله؛ 
لتتهياأ ال�ض���بل اأمام عملية التنمية والتقدم 

التي ت�ضب يف �ضالح جميع ال�ضعوب.

املنامة - وزارة الإ�ض���كان: ا�ضتقبل 
وكيل وزارة الإ�ض���كان ال�ضيخ عبداهلل بن 
اأحمد اآل خليفة مبكتبه يف ديوان الوزارة 
النائ���ب الث���اين لرئي�س جمل����س النواب 
عبداحللي���م مراد، اإذ مت خالل اللقاء بحث 
اأوج���ه التع���اون والعم���ل امل�ض���رتك بني 
وزارة الإ�ضكان وجمل�س النواب مبا يحقق 

الأهداف امل�ضرتكة.
وتناول اللقاء التباحث يف احتياجات 
اأه���ايل املحافظ���ة اجلنوبي���ة، وحتدي���ًدا 
الثالث���ة، ف�ض���اًل ع���ن متابع���ة  الدائ���رة 

م�ضتجدات امل�ض���اريع الإ�ضكانية وخطط 
حتدي���ث ال�ضيا�ض���ات الإ�ض���كانية واآلية 
وفًق���ا  املواطن���ني  تخ�ض���ي�س طلب���ات 
للم�ضاريع التي تنفذها الوزارة يف املدن 

اجلديدة وحمافظات اململكة املختلفة.
من جهته اأ�ض���اد النائ���ب عبداحلليم 
م���راد مب���ا تقدم���ه وزارة الإ�ض���كان م���ن 
جهوٍد ملمو�ض���ة ودور بارز حللحلة امللف 
الإ�ضكانية  الإ�ض���كانية وتوفر اخلدمات 
للمواطن���ني، متمنًيا لل���وزارة املزيد من 

النجاح والتوفيق.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: افتتح قائد 
خفر ال�ضواحل العميد ركن بحري عالء عبداهلل 
�ض���يادي، اأم�س، دورة قادة ال���زوارق احلادية 
ع����رضة واملنعقدة بجن���اح التدري���ب البحري، 
وي�ض���ارك فيها عدد من منت�ضبي قيادة خفر 
ال�ض���واحل و�ض���الح البحرية امللكي البحريني 
�إ�ص���افة �إل���ى �ص���باط �ص���ف ب���دول جمل����س 

التعاون. 
واألقى العميد عالء �ضيادي كلمة ت�ضمنت 
اأهداف وخمرجات الدورة والتي تاأتي يف اإطار 
اخلطة ال�ض���نوية لقيادة خفر ال�ضواحل بهدف 

رفع كفاءة منت�ضبيها.
وم���ن املقرر اأن ت�ض���تمر ال���دورة مدة 4 
اأ�ض���هر على مرحلتني: الأولى نظرية وت�ضمل 
اأ�ض���غال اخلرائ���ط  الت�ض���ادم،  قان���ون من���ع 
البحري���ة، فن القي���ادة، املد واجل���زر، العقد 
البحرية، الأجهزة املالحية، العوامات البحرية 
وح���الت الط���وارئ يف البح���ر، فيم���ا ت�ض���مل 
الإ�ض���عافات  “العملي���ة”  الثاني���ة  املرحل���ة 
الأولي���ة، مكافحة حرائق ال�ض���فن، واعرتا�س 
وتفتي�س ال�ض���فن والتدريب���ات العملية على 

قيادة الزوارق. 

املنام���ة - اأمان���ة العا�ض���مة: زار املدير 
الع���ام لأمان���ة العا�ض���مة حممد ب���ن اأحمد اآل 
خليفة اأم�س �ض���وق �ضرتة املركزي، وذلك يف 
اإطار جولته الأ�ض���بوعية على خمتلف مناطق 

العا�ضمة ومرافقها اخلدمية.
وخ���الل اجلولة اأكد املدي���ر العام حر�س 
الأ�ض���واق  وتطوي���ر  �ض���يانة  عل���ى  الأمان���ة 
ومرافقه���ا وتوفر خمتل���ف احتياجات الباعة 
واملرتادي���ن مبا ي�ض���من تي�ض���ر وت�ض���هيل 

مزاولتهم اأعمالهم.
ورافق���ه يف الزي���ارة بع�س امل�ض���وؤولني 
م���ن الأمانة املعنيني مبتابعة اأعمال �ض���يانة 

وتنظيم الأ�ضواق والأمالك يف العا�ضمة.

وخالل الزيارة التقى املدير العام لأمانة 
العا�ض���مة الباعة وبع�س املرتادين وا�ضتمع 
اإلى احتياجاتهم، كما اطلع على و�ضع ال�ضوق 

ومتطلباتها من اأعمال ال�ضيانة.
ووجه املعنيني للبدء فورا بتنفيذ اأعمال 
�ضيانة لالأمور العاجلة مع اإعداد تقرير �ضامل 
حل�رض جميع الحتياجات والعمل على اإدراجها 

يف خطة ال�ضيانة.
م���ن جانب���ه، اأفاد رئي�س ق�ض���م �ض���يانة 
وتنظيم الأ�ض���واق حممد عي�ض���ى عبدال�ض���الم 
باأن اأعمال ال�ض���يانة �ضت�ضمل �ضباغة ال�ضوق 
وا�ض���تبدال اأغطي���ة ال�رضف ال�ض���حي واأعمال 

مدنية وكهربائية اأخرى.

املنام���ة - وزارة الع���دل وال�ض���وؤون 
الإ�ض���المية والأوق���اف: ا�ض���تقبل وزي���ر 
الع���دل وال�ض���وؤون الإ�ض���المية والأوقاف 
ال�ض���يخ خالد بن علي اآل خليفة، مبكتبه 
جمعي���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  اأم����س، 
يو�ض���ف،  عدن���ان  البحري���ن  م�ض���ارف 
التنفي���ذي للجمعي���ة وحي���د  والرئي����س 

القا�ضم. 

وجرى خالل اللقاء ا�ض���تعرا�س اأوجه 
التعاون امل�ض���رتك واملو�ض���وعات ذات 
العالقة، م�ض���يداً بدور اجلمعي���ة يف اإطار 
العمل على تعزيز ريادة القطاع امل�رضيف 

مبملكة البحرين.
ح����رض اللقاء وكيل الوزارة امل�ض���اعد 
لالإح�ض���اء والتخطيط والت�ض���ال الآن�ضة 

دانة الزياين. 

• وزير الداخلية	

• عي�ضى الكوهجي	
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املعريف يدعو حلجب الثقة عن الأمني العام للأمم املتحدة

“الإ�سكان”: توفري الكهرباء لـ 40 وحدة بتوبلي م�ساألة وقتية

�سماع �سهود �رسكة ات�سالت �رسق منها 16 مليون دينار 

بعد التدهور الوا�ضح لأداء املنظومة الدولية يف عهده

ل ا�ضتقطاعات �ضهرية اأو وقف للعالوة قبل النتهاء من البنية التحتية

املتهم الرئي�س ع�ضو جمل�س اإدارتها

الق�ض���يبية - جمل�س النواب: ����رح النائب 
حممد املع���ريف بعدم اقتناعه بالأداء املتوا�ض���ع 
لالأمني العام لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س، 
موؤكدا اأن جميع الإح�ضاءات واملوؤ�رات تدل على 
تراجع وا�ض���ح للدور املناط به���ذا ال�رصح الأممي 

يف اأثناء عهده.
وطالب املعريف وزير خارجية مملكة البحرين 
بالتن�ض���يق مع باقي الأ�ض���قاء والتوج���ه لنعقاد 
جل�ض���ة غ���ري اعتيادية للجمعي���ة العمومية حلجب 
الثقة عن الأمني العام والدعوة لنتخابات مبكرة 
لإح�ضار �ضخ�ض���ية تعيد اإلى هذا ال�رح العاملي 
وال���دويل الهيبة والوقار الذي ب���داأ يخفت تاركا 
م�ضاحات لأ�ضابع الظالم اأن تعبث يف نور العدالة 
واحل���ق، وحتبط الأمل ال���ذي تعي�س علي���ه الأمم 
والب�ري���ة لالرتقاء والتطور يف التعليم وال�ض���حة 

واخلدمات، يف جو من الأمن والأمان.

وبيان���ات  مبوؤ����رات  املع���ريف  وا�ضت�ض���هد 
دولي���ة  مبواق���ف  وا�ض���تدل  ع���دة،  اإح�ض���ائية 
ع���دة اأي�ض���ا منه���ا الو�ض���ع امل���زري والبائ����س 

للم�ضت�ض���عفني من م�ض���لمي الروهينغا وحالت 
الإبادة اجلماعية والغت�ضاب والت�ضفية العرقية 
التي ي�ض���اهدها العامل ومل تتحرك الأمم املتحدة 

باحلجم املطلوب.
وطالب املعريف بفورية اإر�ض���ال قوات الأمم 
املتح���دة باإعداد وت�ض���ليح منا�ض���ب حلفظ الأمن 
وتطبيق النظ���ام الداخلي لهيئ���ة الأمم املتحدة 
وكذل���ك مل���ف الالجئ���ني ال�ض���وريني والو�ض���ع 
الكارثي الذين يعي�ض���ون في���ه والإرهاقات التي 
تتحمله���ا بع����س الدول منف���ردة مث���ل اململكة 
الأردنية الها�ض���مية ودول اجل���وار ودول اخلليج 
تتحم���ل الغالبية من الأعباء يف ظل تهمي�س دويل 
له���ذا الأمر والتعتي���م الإعالمي عليه وت�ض���يي�س 
الق�ض���ية و�ض���ط التجاذبات الإقليمي���ة وال�راع 
الدويل لب�ضط والنفوذ وممار�ضة اأ�ضلوب الهيمنة 

من بع�س الأقطاب الدولية.

وزارة  اأو�ض���حت  الإ�ض���كان:  وزارة   - املنام���ة 
الإ�ض���كان اأن الإجراءات اخلا�ض���ة برتكي���ب عدادات 
الكهرباء للوحدات ال�ضكنية مب�روع توبلي الإ�ضكاين 
ت�ضري وفق الإجراءات الطبيعية بالتعاون مع اجلهات 
املخت�ضة، واأن م�ضاألة تركيب العدادات للوحدات ال� 
40 املتبقية �ضيتم النتهاء منها خالل الأيام القليلة 
املقبلة، على اأن يتم ت�ض���ليم الوح���دات للمنتفعني 

فور النتهاء من هذا الإجراء الأخري.
وقالت وزارة الإ�ض���كان اإنها �ضبق واأن اأو�ضحت 
للمنتفع���ني بالوح���دات ال�ض���كنية مب����روع توبل���ي 
الإ�ض���كاين اأن اإج���راءات ت�ض���ليم مفاتي���ح الوح���دات 
ب�ض���فة مبك���رة للمنتفع���ني قبل النتهاء من ن�ض���ب 
الإجناز النهائية بامل�روع كانت تهدف اإلى اإعطائهم 
الفر�ض���ة الكافية لتخاذ اخلط���وات الالزمة لتاأثيث 
وحداته���م، على اأن يتم ال�ض���كن بها بعد النتهاء من 

اأعمال البنية التحتية بامل�روع، وهو الأمر الذي لقى 
ا�ضتح�ضان عدد كبري من املنتفعني.

واأردفت اأن م�ض���األة تو�ض���يل الكهرب���اء بال� 40 
وحدة �ض���كنية املتبقية بامل�روع هي م�ضاألة وقتية، 
نافي���ة وجود خالفات اأو م�ض���كالت تتعلق بهذا الأمر، 
واأن اأي معلوم���ات تخالف ذلك تعد اجتهاداً ل �ض���حة 
ل���ه، داعية اإلى عدم تناقل الأخبار غري ال�ض���حيحة يف 
هذا الأمر وا�ض���تقاء املعلومات من م�ضدرها الرئي�س 

بالوزارة ومكاتب اإدارة املمتلكات التابعة لها.
ويف ال�ض���ياق ذاته �ض���ددت وزارة الإ�ضكان اأنها 
لن تقوم با�ض���تقطاع الأق�ض���اط ال�ض���هرية للوحدات 
ال�ض���كنية مب�روع توبل���ي اإل بعد مرور 6 اأ�ض���هر من 
تاري���خ ا�ض���تالم الوح���دة ال�ض���كنية واملحدد اأي�ض���اً 
بتاريخ انته���اء اأعمال البنية التحتي���ة، كما لن تقوم 
ال���وزارة بوق���ف عالوة ال�ض���كن ع���ن املواطنني قبل 

م���رور 3 اأ�ض���هر م���ن اكتمال اأعم���ال البني���ة التحتية 
وا�ض���تالم الوحدة ب�ض���فة فعلية، مب���ددة اأية خماوف 
تتعلق بهذا الأمر. واأو�ض���حت ال���وزارة اأن الإجراءات 
املالية املتعلقة باملنتفع���ني الذين مل يتم تركيب 
عدادات الكهرباء لهم مب�روع توبلي ل تعد اإجراءات 
ا�ض���تثنائية، بل ه���و الأمر املتبع لدى ت�ض���ليم جميع 
امل�ض���اريع الإ�ض���كانية يف خمتلف املحافظ���ات، واأن 
الأمر ل يعدوا اإجراءات وقتية �رعان ما �ضيتم النتهاء 
منها ويت�ض���لم املنتفعون وحداتهم ب�ضكل اعتيادي. 
واأ�ض���ارت وزارة الإ�ضكان اإلى اأنه مت التاأخر يف تنفيذ 
املرحل���ة الأخ���رية من امل����روع؛ ب�ض���بب الإج���راءات 
الالزمة لإنهاء تداخل الأرا�ضي وبالتايل ترتبت عليها 
تاأخريات اأخرى، منوه���ًة يف الوقت ذاته، اأنه مت اإثارة 
املو�ض���وع بو�ض���ائل الإعالم يف وقت �ض���ابق وقامت 

الوزارة بدورها باإبداء املالحظات الالزمة حوله.

نظ���رت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الأولى يف 
واقعة ا�ض���تيالء رجل اأعم���ال على اأكرث من 16 مليون 
دين���ار بط���رق احتيالي���ة وغ�ض���ل لالأموال م���ن اإحدى 
�ركات الت�ض���الت، والتي األغي ت�ض���جيلها يف وقت 
لحق للواقعة، وقررت تاأجيل الق�ض���ية والتي ت�ضم 
متهم���ا اآخ���ر حت���ى جل�ض���ة 8 نوفمر املقب���ل؛ وذلك 
ل�ض���تدعاء �ض���هود الإثبات مع المر با�ضتمرار حب�س 

املتهم الأول حلني اجلل�ضة املقبلة.
كان ا�ض���تغل اأحد رجال الأعمال )38 عاما( وهو 
ع�ض���و يف جمل�س اإدارة �ركة ات�ضالت امتالكه ل�ركة 
اأخ���رى، واأجرى عمليات حتويل واإيداعات لأموال كان 
قد حت�ضل عليها من جرائم احتيال وتربح من ال�ركة 
الع�ض���و يف جمل�س اإدارتها، ف�ض���ال عن اأنه متكن من 

زيادة ن�ضبة اأ�ضهمه فيها با�ضتعمال طرق احتيالية.
وعندما اكت�ضفت ال�ركة املجني عليها الوقائع 
اأبلغت �ض���ده لدى مركز ال�رطة، اإذ اأ�ر ع�ضو جمل�س 
اإدارته���ا باأعماله���ا، ع���ر حتريفه البيانات اخلا�ض���ة 
بتقني���ة املعلومات واإخفاء ملكي���ة عوائدها مع علمه 
باأنها متح�ض���لة من جرائم احتيال وتربح غري م�روعة 
بعدما ا�ض���تولى على اأم���وال ال�رك���ة املجني عليها، 
بق�ض���د اإظهار اأن تلك الأموال م�روعة ل�ضالح �ركته 
اخلا�ضة، وقد بلغت اأرباحه من تلك الأعمال الإجرامية 

م���ا يزي���د ع���ن 16 ملي���ون دين���ار، رغ���م علم���ه اأنها 
متح�ضلة من ن�ض���اطات م�ضبوهة بني �ركته وال�ركة 
املجني عليها. وتبني اأن ع�ضو جمل�س الإدارة املتهم 
متكن من اإجراء �ض���فقات واإب���رام عقود، بني ال�ركة 
املجن���ي عليه���ا وال�ركة اخلا�ض���ة ب���ه، مفادها �راء 
ال�ركة املجني عليها قدرات ا�ضتخدام حقوق خا�ضة 
بالإنرتنت، واإجراء اأعمال �ضيانة على �ضبكة الإنرتنت 
من �ركته اخلا�ض���ة، مقابل اأم���وال تزيد عن قيمتها 
احلقيقية، ليحقق لنف�ض���ه اأرباحا غري م�روعة، بلغت 
14 مليون���ا و71 األف���ا و484 دين���ارا، كما تو�ض���لت 
التحقيقات اإلى اأن ع�ضو جمل�س اإدارة اآخر )58 عاما( 
كان ي�ض���انده وي�ض���اعده على ارت���كاب جرائمه كونه 

املخول بالتوقيع با�ضم ال�ركة.
كما جاء بالبالغ �ض���ده اأنه تو�ضل اإلى ال�ضتيالء 
عل���ى تلك املبالغ املبينة قدرا ب���الأوراق، واململوكة 
لل�رك���ة املجن���ي عليه���ا وذل���ك بال�ض���تعانة بطرق 
احتيالية، باأن ح���رف بيانات تقنية املعلومات، وباأن 
اأودع مبلغا مقداره 313 األفا و200 دينار يف احل�ضاب 
البنكي اخلا�س بال�ركة املجني عليها؛ وذلك كحيلة 
من���ه لإيه���ام ال����ركاء بتخط���ي الأرباح امل�ض���تهدف 
الو�ض���ول اإليه���ا، وحت�ض���ل يف مقابل ذلك ل�ض���الح 
�ركت���ه على اأرب���اح بلغت مليون���ا و607 اآلف و804 

دنان���ري. وات�ض���ح من خ���الل التحقيق���ات اأن املتهم 
الأول ق���د ح���رف بيانات و�ض���يلة تقني���ة املعلومات 
اخلا�ض���ة بال�ركة املجن���ي عليها، حيث حرف ن�ض���بة 
ال����ركاء والأرباح امل�ض���تحقة لها، وحرف ن�ض���بته يف 
اأ�ض���هم ال�ركة املجني عليها م���ن 15.83 % اإلى 20 

و40 % خالل الفرتة من 2011 لغاية 2014.
هذا واأحال���ت النيابة العامة املتهَمني للمحاكمة 
عل���ى اعتبار اأن املتهم الأول يف غ�ض���ون الأعوام من 
2011 وحتى 2016، اأول: تو�ضل اإلى ال�ضتيالء على 
املبالغ النقدي���ة املبينة قدرا ب���الأوراق، واململوكة 
لل�رك���ة املجن���ي عليه���ا وذل���ك بال�ض���تعانة بطرق 
احتيالي���ة، ب���اأن ح���رف بيان���ات تقني���ة املعلومات، 
ثاني���ا: ح���رف بيان���ات و�ض���يلة تقني���ة املعلوم���ات 
اخلا�ض���ة بال�ركة املجن���ي عليها، حيث حرف ن�ض���بة 
ال����ركاء والأرباح امل�ض���تحقة لها، وحرف ن�ض���بته يف 
اأ�ض���هم ال�ركة املجني عليها. فيما اأ�ض���ندت للمتهم 
الثاين اأنه وب�ض���فته ع�ض���وا يف جمل����س اإدارة ال�ركة 
املجن���ي عليه���ا، وخم���ول بالتوقيع عل���ى املعامالت 
املالية، ا�ض���رتك مع املتهم الأول عن طريق التفاق 
وامل�ض���اعدة يف ارتكاب التهم املبين���ة اأعاله؛ وذلك 
اإ�رارا بح�ضيلة ال�ركة املجني عليها، ومتت اجلرمية 

بناء على هذا التفاق وتلك امل�ضاعدة.

بحث ال�ستعدادات ملعر�ض وموؤمتر البحرين للدفاع

املحكمة تاأمر بجلب �سهود الثبات يف ق�سية جلب “ح�سي�ض”

لق���وات  الع�ض���كري  القائ���د  ا�ض���تقبل 
ملحارب���ة  الع�ض���كري  الإ�ض���المي  التحال���ف 
الإره���اب   بالعا�ض���مة ال�ض���عودية الريا�س 
البحري���ن  مرك���ز  اأمن���اء  جمل����س  رئي����س 
للدرا�ضات ال�ضرتاتيجية والدولية والطاقة 
املتحدث الر�ض���مي با�ض���م معر�س وموؤمتر 
 ”BIDEC“ 2017 البحرين الدويل للدفاع

ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة.
وا�ض���تعر�س ال�ض���يخ عبداهلل ب���ن اأحمد 
اآل خليف���ة خ���الل اللقاء مع اجل���رال �ريف 
التح�ض���ريات وال�ض���تعدادات لنطالق  اآخر 
فعالي���ات معر�س وموؤمت���ر البحرين الدويل 
وال���ذي   ،”BIDEC“  2017 للدف���اع 
�ضتحت�ض���ن مملكة البحرين ن�ض���خته الأولى 
خالل الفرتة من 16 اإلى 18 اأكتوبر اجلاري، 
حتت رعاية عاهل البالد ويعد اأحد اأهم واأكر 

معار�س الدفاع على م�ضتوى املنطقة.
وقال املتحدث الر�ضمي با�ضم معر�س 
وموؤمت���ر “BIDEC”: اإن���ه بتوجيه���ات من 
قائ���د احلر�س امللكي رئي����س اللجنة العليا 
العميد الركن �ض���مو ال�ض���يخ نا����ر بن حمد 
اآل خليفة، ف���اإن مملكة البحرين تويل اأهمية 
كبرية لدعم التحالف الإ�ض���المي الع�ض���كري 

ملحارب���ة الإرهاب بقيادة اململك���ة العربية 
يف  وجه���وده  دوره  وتعزي���ز  ال�ض���عودية، 
مكافح���ة الإرهاب بكافة اأ�ض���كاله و�ض���وره، 

وجتفيف منابعه ووقف متويله”. 
وب���ني اأن التحال���ف الإ�ض���المي هو اأحد 
ال����ركاء الرئي�ض���ني يف موؤمت���ر التحالف���ات 
الع�ضكرية يف ال�رق الأو�ضط، والذي يتطرق 
لأب���رز التحدي���ات التي تواجهه���ا املنطقة، 
ويعتر جتمعا دولي���ا فريدا لتبادل الأفكار 
الأمني���ة  امل�ض���تجدات  ح���ول  والت�ض���اور 
الإقليمي���ة  ال�ض���احتني  عل���ى  والع�ض���كرية 
والدولية، كم���ا ميثل واجهة متفردة ملجمل 

الروؤى ال�ضرتاتيجية للتحالفات امل�ضاركة.
كم���ا اجتمع رئي����س جمل�س اأمن���اء مركز 
با�ض���م  الر�ض���مي  املتح���دث  “درا�ض���ات” 
معر����س وموؤمت���ر “BIDEC” م���ع الأم���ني 
العام للتحالف الإ�ضالمي الع�ضكري ملحاربة 
الإره���اب عبدالإل���ه ال�ض���الح، اإذ مت تب���ادل 
ذات  املوا�ض���يع  ب�ض���اأن  النظ���ر  وجه���ات 
الهتمام امل�ض���رتك ول�ض���يما فيم���ا يتعلق 
با�ضت�ض���افة مملكة البحرين احلدث الدويل 
“BIDEC” يف �ض���وء ال�راكة املثمرة بني 

اجلانبني.

ق���ررت املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة الأولى 
تاأجي���ل حماكمة متهم خليج���ي )27 عاما( واأخرى 
عربية )26 عاما( بجلب كيلو من مادة احل�ض���ي�س 
وتعاط���ي املوؤث���رات العقلي���ة، حت���ى جل�ض���ة 6 
نوفم���ر املقب���ل؛ وذل���ك للت�ريح ب�ض���ورة من 
الأوراق لوكي���ل املتهم���ة الثاني���ة مع ا�ض���تدعاء 
�ضهود الإثبات، والأمر با�ضتمرار حب�س املتهمني 
حلني اجلل�ض���ة املقبلة. وتتح�ض���ل وقائع �ض���بط 
املتهَمني يف اأن �ض���ابط جمارك اأبل���غ باأنه واأثناء 
تواجده على واجب عمله بج�ر امللك فهد، و�ضلت 
اإلى نقطة التفتي�س �ضيارة كان ي�ضتقلها املتهم 
الأول، فقام ب�ض���وؤاله عما اإذا كان لديه �ضيء يود 
الإف�ض���اح عن���ه، فاأجاب���ه املتهم بالنف���ي، وعليه 
مت حتوي���ل ال�ض���يارة على ق�ض���م جن���اح الأثر، اإذ 
قام �ض���ابط جمارك ثان بال�ض���تعانة باأحد كالب 
الق�ض���م. واأثناء تفتي�س الكلب لل�ض���يارة، عرثوا 
عل���ى قطع���ة واحدة كب���رية احلجم خمباأة اأ�ض���فل 
مقود ال�ضيارة وعليه قاموا با�ضتخراجها، واأو�ضح 
ال�ض���ابط الثاين ب���اأن الكل���ب كان يجل�س بداخل 
ال�ضيارة وكان ي�ضري براأ�ضه للمقود، مبينا اأن هذه 
الإ�ضارة م�ض���مونها وجود �ضيء ما بذلك املكان، 
وبعد �ضبط تلك القطعة مت ت�ضليم املتهم رفقة 

بامل�ضبوطات لإدارة مكافحة املخدرات.
وق���ال نقيب بوزارة الداخلي���ة اإنه وبناء على 
معلوم���ات واردة اإليه قام بالتحري حول الواقعة، 
واأف���اد اأن حترياته وم�ض���ادره ال�ري���ة دلت على 

قيام املته���م الأول بجلب املخ���درات وترويجها 
يف مملكة البحرين بق�ض���د الجتار بال�ضرتاك مع 

املتهمة الثانية.
وبن���اء عل���ى ورود معلوم���ات م�ض���بقة ف���اإن 
املتهم اخلليجي هو من اأرباب ال�ضوابق يف جمال 
املخدرات ويعمل مع فتاة عربية تقيم باململكة، 
اإذ يقت����ر دور املتهم عل���ى تهريب تلك املواد 
وت�ض���ليمها للمذك���ورة، والت���ي بدوره���ا تق���وم 

برتويجها مبملكة البحرين.
واأ�ض���ار النقيب اإل���ى اأنه بعد اإلق���اء القب�س 
على املتهم الأول كانت ترده ات�ض���الت متكررة 
ومتوالية ور�ضائل ن�ض���ية من رقم معني، والذي 
بالتح���ري حوله وعن م�ض���تخدمه تب���ني اأنها ذات 
ال�ضابة العربية، وثبت اأن وزن القطعة امل�ضبوطة 

1002.93 غرام.

• حممد املعريف	

اإعداد: عبا�ض اإبراهيممحاكم

خليجي يعد زوجته بالطلق عرب “وات�ض اآب” ويخلف
تركها كاملعلقة وطلب من املوؤجر طردها من �ضقتها

ذك���رت املحامي���ة ه���دى ال�ض���اعر اأن املحكم���ة 
ال�ض���غرى ال�رعية الثالثة األزمت �ضخ�ض���ا خليجيا اأن 
يدف���ع ل�ض���الح زوجته نفق���ة زوجي���ة مقدارها 200 
دين���ار �ض���هريا، ومثلها ك�ض���وة للعيدي���ن مرتني يف 
ال�ض���نة، والتي هجرها عقب مرور 3 اأ�ضهر من زواجه 
به���ا فق���ط واكتف���ى باإبالغه���ا بتوقفه عن اإر�ض���ال 
نفقتها واإيجار �ضقتهما ف�ضال عن عزمه اإنهاء رابطة 

الزوجية بينهما عر ر�ضالة “وات�س اآب”.
وقال���ت ال�ض���اعر اإن تفا�ض���يل الدع���وى تتمثل 
يف اأن موكلته���ا ارتبط���ت يف وق���ت �ض���ابق مبوج���ب 
عق���د قران منعقد يف مملك���ة البحرين باملدعى عليه 

خليج���ي اجلن�ض���ية، ومت التف���اق �ض���فهيا فيما بني 
الطرفني عند اإبرام عقد الزواج على بقاء املدعية يف 
البحرين اأثناء ا�ض���تكمالها �ضنوات خدمتها يف العمل 
والبالغ قدرها 4 �ضنني فقط، ومن ثم تلتحق به بعد 

تقاعدها من اخلدمة.
كما اتفقا على اأن يوفر الزوج م�ضتلزمات احلياة 
الزوجي���ة الكرمية له���ا وتهيئته ل�ض���كناها يف بالده، 
كما مت ت�ض���مني عقد الزواج ال����رصط املكتوب ببقاء 
املدعية على راأ�س عملها وتوفري الزوج �ضكنا خا�ضا 

بها.
وبالفع���ل نفذ ال���زوج تلك ال����رصوط التي وافق 

عليه���ا وق���ام بتوفري �ض���قة للمدعية لت�ض���كن فيها 
يف مملك���ة البحرين، والتزم ب�ض���داد قيمة الأجرة عر 
اإر�ض���ال حوالت مالية ل�ض���الح املوؤجر اأو لها؛ وذلك 

ملدة 3 اأ�ضهر فقط.
لكنه توقف عن اإر�ض���ال الأموال اإليهم منذ �ضهر 
يونيو املا�ضي، كما اأنه مل يكتف بذلك فقط، بل قام 
بتوجيه األفاظ ال�ض���ب للمدعية والتلفظ عليها مبا ل 

يليق ومبا يجرح عاطفتها ويحط من كرامتها.
وطلب املدعى عليه م���ن املدعية اإنهاء العالقة 
الزوجية فيما بينهما عر برنامج التوا�ضل الجتماعي 
“وات����س اآب”، عل���ى ادعاء من���ه بعدم �ض���الحية كل 

منهما لالآخر وتعهد بتطليقها من بعد �ضهر رم�ضان 
وتوقف عن اإر�ضال نفقتها، كما اأخر املوؤجر بف�ضخه 
للعق���د وتوقف���ه عن �ض���داد الإيج���ارات الأم���ر الذي 

ا�ضطر معه املوؤجر للطلب من الزوجة اإخالء ال�ضقة.
ولفتت املحامية هدى ال�ضاعر يف لئحة الدعوى 
اإلى اأن املدعى عليه ملزم �رعا وقانونا بالإنفاق على 
املدعي���ة؛ طاملا ل زالت على ذمت���ه ول زالت رابطة 
الزوجية قائمة بينهما، ويف ظل امتناعه عن تطليقها 
منذ انق�ض���اء �ضهر رم�ض���ان املا�ض���ي ح�ضب الوعد 
الذي وعدها به. واأ�ضارت اإلى اأن التزام املدعى عليه 
بالإنف���اق على املدعية ثابت مبوج���ب ال�رع وقانون 

الأ����رة، اإذ تن�س املادة )46( عل���ى اأن “النفقة حق 
م���ن حقوق املنفق عليه وت�ض���مل الطعام والك�ض���وة 
وامل�ضكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغريهما 
مم���ا يقت�ض���يه الع���رف”، وامل���ادة )47/اأ( على اأن 
“تقدر النفقة بالنظر ل�ض���عة املنف���ق وحال املنفق 
عليه���م، م���ع مراع���اة الزمان وامل���كان والأع���راف”، 
وامل���واد )49 و50 و51 و52(. وانته���ت املحكم���ة 
ال�رعية اإلى الق�ض���اء باإلزام املدعى عليه باأن يءدي 
ل�ضالح املدعية النفقات الزوجية بواقع 200 دينار 
�ض���هريا، ومثلها مرتني يف ال�ضنة ك�ضوة للعيدين مع 

اإلزامه مب�ضاريف الدعوى واأتعاب املحاماة.



“األبا”: التميمي رئي�سا 
تنفيذيا لل�س�ؤون الإدارية

�سرتة - األبا: اأعلنت �رشكة اأملني�م البحرين )األبا(، 
ع���ن تعيني ولي���د التميمي رئي�س���ا تنفيذيا لل�س����ؤون 
الإدارية، وذلك عقب اجتماع جمل�س اإدارة ال�رشكة الذي 

عقد ي�م الأربعاء 27 �سبتمرب 2017.
وهناأ الرئي�س التنفيذي لل�رشكة تيم م�ري التميمي 
مبنا�سبة تعيينه يف هذا املن�سب، وقال يج�سد التميمي 
اأحد اأهم مب���ادئ �رشكة األبا بتنمي���ة وتط�ير امل�ظفني 
من داخ���ل ال�رشكة. واأظهر وليد مه���ارات قيادية بارزة 
يف ا�س���رتاتيجية التط�ير امل�س���تمر بال�رشكة ومبادرات 

التميز الت�سغيلي فيها.

املنتدى البحريني الربيطاين يبحث امل�ساريع امل�سرتكة 
املنام����ة - املنت����دى البحرين����ي الربيطاين: عق����د منتدى الأعم����ال البحريني الربيط����اين اجتماع 
جمم�عة الهتمامات اخلا�س����ة بامل�س����اريع والإن�س����اءات ي�م الثالثاء املا�س����ي، وذلك با�ست�سافة من 
املعهد ال�طني للتدريب ال�سناعي، واأكادميية املهارات املهنية، يف مركز التدريب الكائن مبنطقة 
البحرين العاملية لال�ستثمار. وتق�م اأكادميية املهارات املهنية بتط�ير جمم�عة من مرافق التدريب 

املعتمدة يف اململكة املتحدة وال�رشاكة يف البحرين كمركز للتميز للمنطقة على نطاق اأو�سع.
وا�ست�س����افت م�ؤخراً زيارة من ه�و ج�نز )املدير الفني( يف برنامج ت�س����جيل م�س����غلي املحطات 
ال�طنية. وبالتعاون مع اخت�سا�س����ي التدريب يف �رشكة اأغ�را، �س����يقدم الربنامج خطة “ج�از �س����فر” 
على غرار جميع العمال امل�س����اركني يف ت�س����غيل الآلت ال�س����ناعية الثقيلة مثل الرافعات والرافعات 

ال�س�كية. 
ويج����ري حالياً اعتماد هذه الربامج واإقراره����ا من قبل وزارة العمل والتنمية الجتماعية ومن قبل 

“متكني” للم�اطنني البحرينيني. 
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اقتصاد
طرح ترددات جديدة نهاية العام ل�رشكات االت�صاالت بالبحرين

ربط 60 % من مناطق اململكة ب�سبكة النطاق العري�س... وزير امل�ا�سالت:

قال وزير امل�ا�سالت والت�سالت كمال اأحمد، 
اإنه مت ربط ح�ايل 60 % من مناطق البحرين ب�سبكة 
النط����اق العري�����س واأف����ق اخلط����ة ال�طني����ة الرابعة 
لالت�سالت التي اعتمدتها البحرين يف ي�ني� 2016. 
واأ�س����اف خالل ت�رشيحات �سحافية على هام�س 
تد�س����ني مرك����ز �رشك����ة ه�����اوي للتدري����ب اأن هيئة 
تنظيم الت�سالت �ستطرح ترددات جديدة يف �س�ق 
الت�س����الت نهاية الع����ام اجلاري وم����ن املت�قع اأن 
جتذب تكن�ل�جيا جديدة يف البحرين وا�س����تثمارات 

جديدة يف هذا القطاع.
واأو�س����ح اأن الهيئ����ة م�س����تمرة يف تنفيذ مبادئ 
اخلط����ة ال�طني����ة الرابع����ة لالت�س����الت يف عديد من 
املجالت، م�س����را اإلى اأن فعالية ه�اوي تهدف اإلى 
تفعي����ل وخدم����ة اخلطة، م�س����را اإل����ى اأن القطاعني 
احلك�م����ي واخلا�س يهدفان اإل����ى حت�يل خدماتهما 
املقدم����ة للم�اطن����ني واملقيم����ني يف اململك����ة اإلى 

خدمات رقمية متط�رة.
الرابع����ة  ال�طني����ة  اخلط����ة  اأن  ال�زي����ر  واأك����د 
لالت�سالت تر�س����م مالمح �سيا�سة قطاع الت�سالت 
لل�س����ن�ات الثالث املقبل����ة لتط�ير البني����ة التحتية 
�س����امل  ب�س����كل  البحري����ن  وتغطي����ة  لالت�س����الت، 
بالألي����اف الب�رشي����ة فائق����ة ال�رشعة لتق����دمي �رشعات 
عالي����ة وباأ�س����عار معق�لة مما �سي�س����اعد يف التط�ير 
القت�س����ادي للمملك����ة. كما اأن تنفيذ اإ�س����رتاتيجية 
احلك�م����ة و�سيا�س����اتها العامة يف قطاع الت�س����الت 
وتط�ي����ره ه����ي ا�س����تكمال لالإجن����ازات والنجاح����ات 
التي اأحرزها ه����ذا القطاع مبا يعزز ازدهار البحرين، 

وللمحافظ����ة عل����ى املرك����ز الري����ادي ال����ذي تب�اأته 
اململكة يف قطاع الت�سالت، وال�سعي للحفاظ على 
هذه ال�س����دارة ومتكني البحرين لت�س����بح يف مقدمة 
ال����دول يف هذا املجال. فقد حققت اململكة ب�س����كل 
م�س����تمر على مدار ال�سن�ات املا�س����ية املركز الأول 
اإقليمي����اً ومرك����ز ب����ني اأف�س����ل 30 دول����ة عاملياً يف 
جميع م�ؤ�رشات الت�س����الت الدولي����ة، كم�ؤ�رش لتط�ر 
الت�س����الت وتقنية املعل�مات لدى الحتاد الدويل 
لالت�سالت. والي�م ت�س����اهم الت�سالت يف البحرين 
بن�س����بة 4 % يف اإجم����ايل الن����اجت املحل����ي ويعمل يف 

القطاع اأكرث من 3100 عامل بحريني.
وت�س����تمل اخلط����ة ال�طنية الرابعة لالت�س����الت 
على 8 حماور اأ�سا�س����ية وهي: تط�ير البنية التحتية 
خلدمات النط����اق العري�س ال�س����املة فائقة ال�رشعة، 
تعزيز املناف�س����ة امل�س����تدامة يف خدمات الت�سالت 
املتنقلة وتط�ير ال�سبكات والأنظمة لتقدمي اأف�سل 
اخلدم����ات، وحتديد وتخ�س����ي�س الطي����ف الرتددي 
بكف����اءة وتط�ير البني����ة التحتية الال�س����لكية بحيث 
يك�ن هناك ال�ستخدام الأمثل للطيف الرتددي الذي 
يع�����د بالنفع عل����ى القطاع واململك����ة، تعزيز الآمن 
ال�طني لل�س����بكات وخدمات الت�س����ال الإلكرتونية 
ورفع م�ست�ى وعى امل�ستهلكني، مراجعة وحت�سني 
الرابط الدويل ل�س����بكات الت�س����ال، حت�سني وتعزيز 
النفاذ اإلى تطبيقات وخدمات النرتنت، اإ�سافة اإلى 
تط�ير البحرين كمركز اإقليم����ي لتقنية املعل�مات 
م�ؤ�����رشات  يف  مركزه����ا  وحت�س����ني  والت�س����الت، 
الت�سالت الدولية وبناء القدرات املحلية يف قطاع 
الت�س����الت، ومراجعة قان�ن الت�س����الت وحتديثه 

مل�اكبة تط�رات القطاع احلديثة.

كما اأن �سيا�س����ة تط�ير البنية التحتية خلدمات 
النط����اق العري�����س ال�س����املة فائق����ة ال�رشع����ة تعترب 
�سيا�س����ة اأ�سا�س����ية، اإذ تبنى عليها تط�ير �سيا�سات 
وخدمات القط����اع. ومن املت�قع اإطالق �رشكة جديدة 
لت�س����غيل ال�س����بكة ال�طنية للنطاق العري�س والتي 
�س����تمكن امل�س����غلني املرخ�����س له����م من ت��س����يل 
اأح����دث اخلدمات عالية ال�رشعة اإلى ن�س����بة 95 % من 

امل�ساكن و100 % من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات.
وذك����ر ال�زير اأن املبادرة التي قامت بها �رشكة 
ه�اوي بالتع����اون مع جامعة البحري����ن وب�ليتكنيك 
البحري����ن واجلامع����ة الأهلي����ة و “متك����ني” وجمل�س 
البحري����ن للتنمية القت�س����ادية، متث����ل خط�ة مهمة 
جداً يف الجتاه الذي ت�س����ر فيه اململكة نح� تاأهيل 
قط����اع  يف  ال�س����ابة  البحريني����ة  الك�����ادر  وتدري����ب 

تكن�ل�جيا املعل�مات. واأ�سار اإلى اأن القطاع بحاجة 
اإل����ى ك�ادر ب�رشية لديه الق����درة على حتقيق اخلطط 
التنم�ية املر�س�����مة من قبل احلك�م����ة، وما يحدث 
الي�م يبعث على الفخر، م�ؤكداً اأن ال�س����ر وفق هذه 
املنهجية ي�ساهم يف حتقيق الطم�حات والآمال التي 

تهدف اململكة لتحقيقها.
واأو�س����ح ال�زي����ر كمال اأن دخ�����ل �رشكة ه�اوي 
�س�����ق البحرين وت��س����يع نط����اق عملها واأن�س����طتها 
مع امل�ؤ�س�س����ات التعليمية ي�ساعد يف تقدم اململكة 
وي�سعها يف م�ساف الدول املتقدمة يف قطاع تقنية 

املعل�مات والت�سالت.
واأطلق����ت �رشك����ة “ه�����اوي”، م�س����ابقة مهارات 
تقنية املعل�مات والت�س����الت للع����ام 2017 اأم�س 
يف البحرين،وتت�س����من مراح����ل عديدة تب����داأ باختيار 

اإل����ى الفري����ق  امل�س����اركني امل�ؤهل����ني لالن�س����مام 
ال�طن����ي ال����ذي �س����يناف�س 12 فريقاً اآخ����ر من ح�ل 
العامل. و�سيت�سلم الفريق الفائز اجلائزة الكربى يف 
مقر �رشكة “ه�اوي” يف مدينة �سنزن ال�سينية وذلك 

خالل �سهر دي�سمرب من العام اجلاري. 
م����ن جانبه، قال �س����فر ال�س����ني اإل����ى البحرين 
ت�سي ت�سن ه�نغ “نحن فخ�رون مب�ساركة )ه�اوي( 
يف م�س����رة تنمية القت�س����اد البحرين����ي، ولتحملها 
امل�س�����ؤولية الجتماعية واألتزامه����ا بتنمية امل�اهب 
ال�س����ابة التي �س����تت�لى ب����كل تاأكيد قيادة م�س����رة 
التنمي����ة يف اململك����ة”.  ال����ى ذل����ك، ق����ال الرئي�����س 
التنفيذي ل�رشكة “ه�����اوي” البحرين، ب�ل فينجنان 
“نعم����ل وباإ�رشار على امل�س����ي يف التزامن����ا بتنمية 
امل�اه����ب املحلي����ة يف قط����اع تقني����ة املعل�م����ات 
والت�س����الت من خالل تبادل املعرف����ة مع �رشكائنا. 
امل�س����تقبل ال�اعد يبني بجه�د ال�س����باب امل�ه�بة. 
وعازم�����ن عل����ى تنمية امل�اه����ب ال�س����ابة يف تقنية 
املعل�مات والت�س����الت وتن�س����ئة جيل من اخلرباء 
يف هذا القطاع”. واأ�ساف ب�ل “�سنبذل يف )ه�اوي( 
جمي����ع اجله�����د املمكن����ة لتحقي����ق روؤي����ة البحري����ن 
القت�س����ادية للعام 2030 من خ����الل جتهيز واإعداد 
اجليل القادم يف اململكة ب�سكل اأف�سل ومنحه كل ما 
يحتاج اإليه من معرفة وخربة عملية متّكنه من قيادة 
قطاع تقني����ة املعل�مات والت�س����الت بكل جناح”.  
ويح�س����ل الفائ����زون يف املرحل����ة النهائي����ة من هذه 
امل�سابقة العاملية التي �س����تجري يف مقر “ه�اوي” 
يف مدينة �س����نزن ال�س����ينية على �س����هادات وج�ائز 
ومكاف����اآت، و�س����تقدم ال�رشك����ة جائزة نقدي����ة بقيمة 

30000 دولر اإلى الفريق الأكرث متيزاً. 

• ال�زير خالل ت�رشيحه لل�سحافيني	

وكيل املالية يدعو ملراجعة اآليات التفاو�س حيال التجارة احلرةتد�صني اجلناح البحريني يف “جيتك�س” مب�صاركة 45 جهة 

 انطالق فعاليات “ميبك” 2017 اليوم

 لدى افتتاحه الدورة التدريبية لبناء القدرات 

 برعاية �سم� رئي�س ال�زراء

اأك����د وكي����ل وزارة  املنام����ة - وزارة املالي����ة: 
املالية عارف �س����الح خمي�س اأهمية مراجعة وتط�ير 
اأ�س����اليب واآليات التفاو�س حيال اتفاقيات التجارة 
احل����رة، �س�����اء عل����ى م�س����ت�ى ال����دول اأو التكت����الت 
الإقت�س����ادية الإقليمي����ة، باعتبار ه����ذه التفاقيات 
اأداة اأ�سا�س����ية لدفع هذا النمط م����ن العمل اجلماعي 

ملراحل متقدمة.
جاء ذلك ل����دى افتتاحه اأعمال الدورة التدريبية 
التي تتناول بناء القدرات التفاو�سية يف اتفاقيات 
التجارة احلرة، والتي تنظمها وزارة املالية بالتعاون 
مع �س����ندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العاملية 
وي�س����ارك فيها نخب����ة من امل�س�����ؤولني املعنيني يف 

اململكة وعدد من الدول العربية.
ودعا ال�كيل اإلى العمل على تاأ�س����ي�س اأف�س����ل 
املمار�س����ات يف ه����ذا املج����ال، وت�ف����ر قاع����دة من 
الطاق����ات العربي����ة امل�ؤهلة والق����ادرة على الدخ�ل 
يف املفاو�س����ات اخلا�س����ة بالتفاقي����ات التجاري����ة 
متعددة الأطراف وحتقيق الأهداف املرج�ة من هذه 
التفاقي����ات، ويف مقدمتها اإزال����ة الع�ائق التجارية، 
وزيادة معدلت حركة التجارة، �س�����اء على م�س����ت�ى 
جتارة ال�س����لع اأو اخلدمات اأو غرها من امل�س����ت�يات 

القطاعية الأخرى. 
وركز عل����ى اأهمية م��س�����ع ال����دورة التدريبية 
خ�س��س����ا يف ظل التط�رات القت�سادية املت�سارعة 
اجلارية على ال�س����احتني الإقليمية والدولية، والتي 
تفر�����س العمل على حتديث اأط����ر احل�كمة، وتعزيز 

م�س����رة التنمية القت�س����ادية والإجتماعية، وزيادة 
القيم����ة امل�س����افة جلمي����ع القطاع����ات والأن�س����طة 

واجل�انب القت�سادية للعمل العربي امل�سرتك. 
كما ن�ه بجم����ع الفعالية التدريبية ين اجلانبني 
النظ����ري والعمل����ي، اإذ ت�س����مل اجل�ان����ب النظري����ة 
العالق����ة،  ذات  امل��س�����عات  م����ن  ع����دد  تدار�����س 
ومنها نهج وا�س����رتاتيجيات املفاو�س����ات التجارية، 
وج�لت املفاو�س����ات التجارية، واإدارة امل�ساورات 
التفاو�����س، وكيفي����ة �س����ياغة  املرتبط����ة بعملي����ة 
امل�اق����ف وال�س����رتاتيجيات التفاو�س����ية الثنائي����ة 
واملتعددة الأطراف، بينما ت�س����مل اجل�انب العملية 
دخ�ل امل�س����اركني يف عمليات تفاو�س افرتا�س����ية 
م�زعني على قطاعات متن�عة كالزراعة، وال�سناعة، 
واخلدم����ات، وغرها.  م����ن جانبه، اأك����د املدير العام 

العرب����ي  النق����د  �س����ندوق  اإدارة  جمل�����س  ورئي�����س 
عبدالرحم����ن بن عب����داهلل احلميدي، يف كلم����ة األقاها 
نيابة عنه رئي�س ق�س����م التدريب مبعهد ال�سيا�سات 
القت�س����ادية التابع لل�س����ندوق اإبراهيم الكرا�سنة، 
اأن ال����دورة ته����دف ب�س����فة اأ�سا�س����ية اإيل تعمي����ق 
الفهم وا�س����تخدام الأ�س����اليب التحليلي����ة والعملية 
لبل�����رة امل�اقف التفاو�س����ية الفاعل����ة فيما يتعلق 
مبنظم����ة  ال�س����لة  ذات  والق�س����ايا  بامل��س�����عات 
التجارة العاملية والتجارة اخلارجية للبلدان العربية، 
وذلك من خالل الرتكيز على امل��س�����عات التالية: 
نظرة عامة ح�ل اإجراءات الن�س����مام ملنظمة التجارة 
العاملية، طرق وا�س����رتاتيجيات مفاو�سات التجارة، 
اإط����ار املفاو�س����ات للتخفي����ف من ع�ائ����ق التجارة، 
والتح�سر للمفاو�سات الثنائية ومتعددة الطراف.

• جانب من ال�ر�سة التدريبية	  دب���ي - جيتك�س: انطلقت اأم�س الأحد 
يف مرك���ز التج���ارة العامل���ي بدب���ي اأعمال 
اجلناح ال�طني البحريني مبعر�س جيتك�س، 
وذلك بح�س����ر 41 �رشك���ة تقنية معل�مات 
وات�س���الت م���ن القطاع اخلا����س جنبا اإلى 
جن���ب م���ع اربعة هيئ���ات حك�مي���ة واأهلية 
ه���ي �س���ندوق العم���ل “متك���ني” وهيئ���ة 
احلك�م���ة الإلكرتوني���ة وجمل����س التنمي���ة 
القت�س���ادية وجمعي���ة البحري���ن ل����رشكات 
التقنية. ويرعى �س���ندوق العمل “متكني” 
اأعمال اجلناح، ب��س���فه �رشيكا ا�سرتاتيجياً 
البحري���ن  جمعي���ة  م���ع  بالتع���اون  وذل���ك 
ل����رشكات التقنية “بتك”، وجال الرئي�س���ي 
التنفي���ذي ل���� “متك���ني” ابراهي���م حممد 
جناحي على جميع امل�س���اركني م�ستعر�سا 
م���ا يقدم�نه من خدمات ومنتجات يف قطاع 
تقنية املعل�م���ات والت�س���الت، وكيفية 
تعزيز دعم متكني مل�ؤ�س�سات هذا القطاع 

احلي�ي.
وك�س���ف جناحي اأن قيم���ة الدعم الذي 
قدمه “متك���ني” مل�ؤ�س�س���ات قطاع تقنية 
املعل�مات والت�س���الت بح�س���ب التقرير 
الن�سف �سن�ي للعام 2017 ت�سل اإلى 14 
% من جمم�ع الدعم املقدم للم�ؤ�س�سات، 
من�ه���ا بالقيم���ة املنط�ية عل���ى دعم هذه 
امل�س���اركة ال�ا�س���عة للم�ؤ�س�س���ات يف هذا 
امللتق���ى العامل���ي، ودور ذل���ك يف تعزيز 
والت�س���الت  املعل�م���ات  تقني���ة  �س����ق 
وعر�س التجربة البحريني���ة الرائدة يف هذا 

املجال.

واأو�س���ح اأن متكني حر����س على دعم 
معر����س  يف  البحرين���ي  اجلن���اح  م�س���اركة 
جايتك�س الدويل للعام العا�رش على الت�ايل، 
م�ؤك���داً اأن ذل���ك �س���اهم اإلى ح���د كبر يف 
تعزيز امل�س���اركة البحرينية، وفتح املجال 
اأمام تبادل اخلربات والنفتاح على ال�س�ق 

العاملية باإمكانيات تناف�سية.
ولف���ت اإلى اأن اأهم ما مييز امل�س���اركة 
يف معر�س جايتك�س ه���ذا العام، ه� اإطالق 
“جائ���زة البحري���ن للتقني���ة” يف ن�س���ختها 
الأول���ى �س���من اأعم���ال اجلن���اح البحريني، 
وذلك مببادرة من متكني وجمعية البحرين 
ل����رشكات التقني���ة، لتقدم من�ذج���اً فريداً 
م���ن التناف�س���ية العاملي���ة، والتي حتر�س 
عل���ى جتدي���د الدع���م لزده���ار القطاع يف 
البحرين، من خالل ت�سجيع التميز والبتكار 
والتط�ي���ر عل���ى املنتج���ات البحريني���ة يف 
التط�رات  التقنية والت�س���الت، وم�اكبة 
التناف�س���ية  م���ن  يع���زز  فيم���ا  التقني���ة 
العاملية للم�ؤ�س�س���ات التقني���ة البحرينية. 
م���ن جهته و�س���ف رئي�س جمعي���ة البحرين 
ل�رشكات التقنية عبي���ديل العبيديل اجلناح 
ال�طن���ي البحريني يف جيتك����س هذا العام 
باأن���ه “ن�ع���ي”، لي����س لناحية زي���ادة عدد 
العار�س���ني وحجم امل�س���احة بن�سبة فاقت 
ال� 30 % عن العام املا�سي ، واإمنا لناحية 
تن����ع وغن���ى اخلدم���ات واملنتج���ات التي 
تقدمه���ا ال����رشكات البحريني���ة العار�س���ة، 
ال�س����ق  يف  تناف�س���يتها  م���دى  واإثب���ات 

اخلليجي.

 املنام���ة - ال�طني���ة للنف���ط 
الي����م  �س���باح  تنطل���ق  والغ���از: 
الثن���ني 9 اأكت�ب���ر 2017 ومل���دة 
فعالي���ات  متتالي���ة،  اأي���ام  ثالث���ة 
الن�سخة الرابعة من م�ؤمتر ومعر�س 
ال�رشق الأو�س���ط لهند�سة العمليات 
ميب���ك 2017، ال���ذي ت�ست�س���يفه 
البحري���ن برعاي���ة رئي����س ال����زراء 

الأم���ر  امللك���ي  ال�س���م�  �س���احب 
خليفة بن �س���لمان اآل خليفة، حتت 
�س���عار “النم� امل�س���تدام من خالل 
عملي���ات  يف  والتكام���ل  البت���كار 
والبرتوكيماوي���ات”  امل�س���ايف 
وذل���ك عل���ى اأر�س مرك���ز البحرين 
للمعار�س، بتنظيم من �رشكة ميدل 
اإي�س���ت اإنرجي اإيفنت�س وبدعم من 

للمهند�س���ني  الأمرك���ي  املعه���د 
الكيميائيني بالتعاون والتن�س���يق 
للنف���ط  ال�طني���ة  الهيئ���ة  م���ع 
فعالي���ات  و�ستت�س���من  والغ���از.  
امل�ؤمت���ر برناجماً متميزاً مت اإعداده 
ومراجعته من قبل فريق متخ�س�س 
م���ن ذوي الكف���اءات العاملي���ة يف 
جمال هند�س���ة العمليات بالإ�سافة 

اإلى وج�د جل�سات رئي�سة وجل�سات 
تكميلية اأخرى متزامنة �س���يتم من 
خالله���ا ط���رح ومناق�س���ة البح����ث 
العلمية والتجارب العملية من قبل 
وم�س����ؤولني  عاملي���ني  متحدث���ني 
امل�س����ؤولني  وكب���ار  تنفيذي���ني 
يف ال����رشكات النفطي���ة وال����رشكات 

الأخرى ذات العالقة.

زينب العكري من �صاحية ال�صيف
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حفل ا�ستقبال البنوك يف وا�سنطن “بوابة” جلذب امل�ستثمرين
يقام على هام�ش اجتماعات “ال�سندوق” و“البنك” الدوليني... عدنان يو�سف:

اأكد رئي�ش جمعية م�س����ارف البحرين، الرئي�ش 
التنفيذي ملجموعة الربكة امل�رصفية عدنان يو�سف، 
اأهمية حفل اال�س����تقبال ال����ذي تنظمه اجلمعية على 
هام�ش اجتماعات �س����ندوق النقد والبنك الدوليني 
املنعقد يف الواليات املتحدة االأمريكية يف التعريف 
بالقطاع املايل وال�سناعة امل�رصفية البحرينية على 

امل�ستوى العاملي.
واأو�س����ح اأن احل����دث ي�س����كل فر�س����ة كب����رية 
لتوطي����د العالق����ات م����ع امل�س����ارف واملوؤ�س�س����ات 
املالي����ة الدولية، ف�س����ال عن دوره يف ت�س����جيع هذه 
املوؤ�س�سات وامل�س����تثمرين العامليني للقدوم اإلى 
البحرين واتخاذها كمركز مايل وا�ستثماري لهم، ما 
يوؤدي اإلى دعم االقت�ساد الوطني وتنويع م�سادره. 
واأ�س����اف يف حديث خ�ش به “البالد” اأن احلدث 
ب����ات م����ن اأب����رز واأجن����ح الفعالي����ات الت����ي تنظمها 
اجلمعية �س����نويا، م�س����ريا اإلى الدعم والدور الكبري 
ال����ذي تقدمه البن����وك العامل����ة يف اململكة، وكذلك 
وزارة املالي����ة وم�رصف البحري����ن املركزي وجمل�ش 
التنمية االقت�س����ادية و�س����فارة املنام����ة يف اأمريكا، 

وغريها من اجلهات ذات العالقة.
ملجل�س����ي  ال�س����نوية  االجتماع����ات  وتلتئ����م 
حمافظ����ي �س����ندوق النقد ال����دويل وجمموعة البنك 
الدويل حمافظي البنوك املركزي����ة، ووزراء املالية 
والتنمية، وكبار امل�س����وؤولني م����ن القطاع اخلا�ش، 
وممثل����ي منظمات املجتمع امل����دين، واالأكادمييني 
خ����الل الفرتة من 9 اإل����ى 15 اأكتوبر اجل����اري، فيما 

يقام حفل اال�ستقبال البحريني يوم 14 اجلاري.
مو�س����ع  الق�س����ايا  االجتماع����ات  وتناق�����ش 
االهتمام العاملي، كاالآفاق االقت�س����ادية العاملية، 
وا�ستئ�سال الفقر، والتنمية االقت�سادية، وفعالية 
املعونات. وتعقد اأي�س����ا ندوات وجل�س����ات اإعالمية 
اإقليمية وموؤمترات �س����حافية والكثري من االأن�سطة 
والفعالي����ات االأخ����رى الت����ي تركز على االقت�س����اد 
العاملي والتنمية الدولية والنظام املايل العاملي. 

وفيما يلي ن�ش احلوار: - 

ما أهمية حفل االستقبال الذي تنظمه البنوك 
البحرينية على هامش اجتماعات صندوق النقد 

والبنك الدوليين؟ 
ال�س���نوية  االجتماع���ات  اإن  املع���روف  م���ن 
ل�س���ندوق النق���د والبن���ك الدوليني ه���ي فعالية 
عل���ى جان���ب كبري م���ن االأهمي���ة يح�رصها ال���وزراء 
وامل�سوؤولني احلكوميني وقيادات القطاع اخلا�ش 
واملوؤ�س�سات الدولية من خمتلف بقاع العامل عالوة 
على نحو 10 اآالف �س���خ�ش ما بني اأع�س���اء الوفود 
وامل�س���وؤولني ورج���ال االأعم���ال واملنظم���ات غري 

احلكومية وغريها. 
وج���رت الع���ادة اأن حت����رص البن���وك م���ن حول 
العامل ه���ذه االجتماعات كوفود مراقبة الأنها تتيح 
لها الفر�س���ة املبا�رصة لاللتقاء م���ع قادة الهيئات 
الرقابية وامل�رصفية العاملية، كما تعقد فعاليات 
م�س���رتكة بني اجلانبني على هام����ش االجتماعات. 
لذلك، فاإن حفل اال�س���تقبال ال���ذي تنظمه جمعية 
م�س���ارف البحرين عل���ى هام�ش ه���ذه االجتماعات 
ميثل فر�س���ة كبرية لدعوة هذه الوفود وال�س���يما 
وف���ود امل�س���ارف العاملي���ة حل�س���ور احلفل ومن 

خالله يتم توطيد العالقات معها. 

 ما الفائدة التي تجنيها البحرين وقطاعها المالي 
من الحفل؟ 

اإن جمعية م�س����ارف البحرين ته����دف من خالل 
تنظيم هذا احلدث املهم اإلى اإبراز اأهمية ال�س����ناعة 
امل�رصفي����ة يف البحري����ن واملكان����ة املرموق����ة التي 
بلغته����ا واالإجن����ازات الت����ي حققته����ا، والت�رصيعات 
والتط����ورات احلديث����ة التي ت�س����هدها وم����ا تتمتع 
ب����ه م����ن دور كبري يف دع����م احلكومات وموؤ�س�س����ات 
القطاع اخلا�ش يف العامل عرب �س����نوات طويلة تعود 
اإلى منت�س����ف ال�س����بعينيات. وهذه اجلهود تتالقى 
وتتحد م����ع جهود م�����رصف البحرين املرك����زي الذي 
يبذل كل اجلهود م����ن اأجل تعزيز املكانة املرموقة 

لل�سناعة امل�رصفية يف اململكة، كما تتالقى وتتحد 
م����ع م�س����اعي وخطط جمل�����ش التنمية االقت�س����ادية 
ال����ذي جعل القطاع املايل اأحد القطاعات الرئي�س����ة 
الت����ي ت�س����تهدف ا�س����تقطاب اال�س����تثمارات له����ا 
م����ن خمتلف بق����اع العامل، من ثم ف����اإن قيام جمعية 
م�س����ارف البحرين بتنظيم هذا احلفل �سوف ي�سهم 
يف ت�س����جيع املوؤ�س�سات املالية وامل�رصفية الدولية 
وامل�س����تثمرين العاملي����ني عل����ى اتخ����اذ البحري����ن 
كمركز مايل وا�س����تثماري لهم بهدف امل�ساهمة يف 

تنويع االقت�ساد الوطني للمملكة. 

ما الدور الذي تقوم به جمعية مصارف البحرين 
بهذا الخصوص؟

كما ذكرت فاإن جمعية م�سارف البحرين تتولى 
املتعلقة  االأم�����ور  ك��اف��ة 
اال�ستقبال  بتنظيم حفل 
ع��ل��ى م�����دار ال�����س��ن��وات 
امل��ا���س��ي��ة، ح��ي��ث ب��ات 
احل��دث م��ن اأب���رز واأجن��ح 
الفعاليات التي تنظمها 
���س��ن��وي��ا. ون���ح���ن ن��ن��وه 
الكبرية  ب��اجل��ه��ود  ه��ن��ا 
االإدارة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
من  للجمعية  التنفيذية 
احلفل  هذا  تنظيم  اأج��ل 
مب��ا يف ذل���ك ال��دع��وات 
االإعالمية  املواد  واإع��داد 
ال���ت���ي ت�����ربز امل��ك��ان��ة 
االق��ت�����س��ادي��ة وامل��ال��ي��ة 
وامل�رصفية للبحرين. وال 
نن�سى اإن جهود اجلمعية 
ه����ذه حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة 

ودعم قوي من كافة 
املعنية  اجلهات 
ح����ك����وم����ة  يف 
ويف  ال���ب���ح���ري���ن 

املركزي  البحرين  وم�رصف  املالية  وزارة  مقدمتها 
مملكة  و���س��ف��ارة  االقت�سادية  التنمية  وجمل�ش 
لهم  نتقدم  ونحن  املتحدة.  الواليات  يف  البحرين 

جميعا ببالغ ال�سكر والتقدير.

 من أين يتم تمويل الحفل؟
التي  الرعايات  خ��الل  من  احلفل  متويل  يتم 
تقدمها البنوك يف البحرين لهذا احلفل. وخالل هذا 
العام �سهدنا وهلل احلمد دعم قوي من قبل البنوك 
الرعايات،  ع��دد  ارت��ف��اع  يف  متثل  الفعالية  لهذه 
مما يدلل على حر�ش هذه البنوك على توفري كل 
م�ستلزمات النجاح للفعالية، واإدراكها باأهميتها يف 
تعزيز املكانة امل�رصفية. 
ه���ذه  اإن  ب�����ل 
ال�����ب�����ن�����وك 
على  حتر�ش 
اإر��������س�������ال 
وف�������������ود 
ك�����ب�����رية 
�سة  ئا بر

كبرية  واأهمية  زخم  الإعطاء  التنفيذيني  روؤ�سائها 
والتقدير  بالتحية  نتوجه  فاإننا  لذلك،  للفعالية. 
قدمت  التي  البحرين  يف  البنوك  لكافة  وال�سكر 

دعمها املايل واملعنوي حلفل اال�ستقبال. 

هل الفعالية مقتصرة على البنوك الوطنية أم 
تشمل المصارف األجنبية العاملة في المملكة؟ 

حفل اال�ستقبال الذي تنظمه اجلمعية �سواء من 
حيث الدعم املايل واملعنوي اأو من حيث امل�ساركة 
واحل�س����ور اأو م����ن حي����ث الرعاي����ة والدعم ت�س����مل 
كافة البن����وك يف البحرين التي ه����ي بنف�ش الوقت 
جميعها اأع�ساء يف اجلمعية. وكما نعرف جميعا فاإن 
البحرين كانت �س����باقة يف احت�سان البنوك العاملية 
من خمتلف املراكز املالية املتقدمة، وهي ال تزال 
متثل الوجهة املف�س����لة لهذه البنوك التي متار�ش 

من خاللها اأن�سطتها االإقليمية. 

 من قائمة المدعوين.. وكم عددهم.. وما معايير 
اختيارهم؟

ت�س���مل قائمة املدعوين حلفل اال�ستقبال، 
وال���ذي يقام حتت رعاية كل م���ن وزير املالية 
ال�س���يخ اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة وحمافظ 
م����رصف البحري���ن املرك���زي ر�س���يد املع���راج، 
قيادات الوفود الر�س���مية واملالية وامل�رصفية 
امل�س���اركة يف االجتماع���ات اإل���ى جانب عدد 
واملدعوي���ن.  ال�س���حافيني  م���ن  كب���ري 
وحتر�ش اجلمعية خالل حفل اال�ستقبال 
عل���ى تنظي���م ع���دد م���ن العرو����ش 
االإعالمي���ة الت���ي ت�س���لط ال�س���وء 
على اقت�ساد البحرين وموؤ�رصات 
التنمي���ة ومعلومات عن املزايا 
االقت�س���اد  يوفرها  التي 
املتواف���رة،  والفر����ش 
ومعلوم���ات ع���ن القطاع 
يف  وامل����رصيف  امل���ايل 

اململكة. 

موؤ�رشا “البحرين” و“الإ�سالمي” يقفالن على ارتفاع

“الربكة” و“البحرين للدرا�سات” يوقعان “اتفاقية احلوكمة” 

 HSBC يوقف عمليات اإحدى مكاتبه التمثيلية بالبحرين

البحرين الرابعة عربيا يف احلرية القت�سادية 

ا�ستمرار خدمات البنك امل�رصفية كاملعتاد  

جاءت بالرتتيب 49 عامليا بح�سب موؤ�رص “فريزر”

اأعل���ن م����رصف HSBC ع���ن اإيق���اف العمل 
باملكت���ب التمثيل���ي التاب���ع ل���ه وامل�س���جل يف 
 Midland Bank با�س���م  التج���اري  ال�س���جل 
 Group International Trade Services
Ltd. واأك���د البنك اأن العملي���ات امل�رصفية مل�رصف 
HSBC ال���ذي يق���دم خدمات���ه للعم���الء م���ن خالل 
الرتخي����ش اخلا�ش مب�رصف HSBC ال�رصق االأو�س���ط 

املحدود �سيتابع ن�ساطه التجاري كاملعتاد.
ومل ُيعل���ن عن اأ�س���باب اإيقاف خدم���ات واأعمال 

املكتب التمثيلي.

واأو�س���ح البن���ك اأن املكت���ب التمثل���ي املزم���ع 
اإيق���اف عمليات���ه ال يخدم اأي عم���الء يف البحرين، ومع 
ذلك فقد دعا الدائنني لتقدمي مطالباتهم املدعومة 
بامل�ستندات االأ�سلية الالزمة الإثبات املديونية خالل 

30 يوما اعتبارا من اأم�ش.
وقال البنك اإن اإيقاف ن�ش���اط املكتب التمثيلي 
ج���اء مبوجب امل���ادة 50 من قانون م����رصف البحرين 
املركزي واملوؤ�س�س���ات املالية ال�سادر بقانون رقم 

64 ل�سنة 2006.
يف  الراغب���ني  االأ�س���خا�ش  عل���ى  اأن  واأ�س���اف 
االعرتا����ش عل���ى وق���ف اأعم���ال امل����رصف/ املكتب 
التمثيلي، تقدمي اعرتا�سهم خطيا اإلى مدير مراقبة 

م�س���ارف قط���اع اجلملة مب����رصف البحري���ن املركزي 
خالل 30 يوما من تاريخه.

وبن���ك HSBC م���ن اأق���دم البن���وك العامل���ة يف 
البحري���ن، وهو واحد م���ن اأكرب موؤ�س�س���ات اخلدمات 
امل�رصفي���ة واملالية يف العامل، ويخدم نحو 51 مليون 
عميل من خالل 4 �رصكات عاملية: اخلدمات امل�رصفية 
امل�رصفي���ة  اخلدم���ات  ال���روات،  واإدارة  لالأف���راد 
التجاري���ة، اخلدم���ات امل�رصفي���ة واالأ�س���واق املالية 

العاملية، واخلدمات امل�رصفية اخلا�سة العاملية. 
وتغط���ي �س���بكته 73 بل���دا ومنطق���ة يف اأوروبا 
واآ�س���يا وال�رصق االأو�س���ط واإفريقيا واأمريكا ال�سمالية 

واأمريكا الالتينية.

احتلت البحرين الرتتي���ب الرابع عربيا، وال� 49 
عامليا يف موؤ�رص فريزر العاملي للحرية االقت�سادية.

وج���اءت االإم���ارات العربية املتح���دة بالرتتيب 
االأول عربيا وال� 37 عامليا، تالها االأردن يف الرتتيب 
الثاين وال���� 39 ثم قطر الثال���ث و45 عربيا وعامليا 
على التوايل.  ثم �س���جل لبن���ان يف الرتتيب اخلام�ش 
عربيا وال���� 78 عامليا تاله الكويت ال�ساد�س���ة عربيا 
وال� 97 عاملياً، ثم �س���لطنة عمان فتون�ش واملغرب 
وال�سعودية، م�رص، موريتانيا، �سوريا، ليبيا، اجلزائر.

وتراجع���ت البحري���ن ع���ن املركز الذي �س���جلته 

العام املا�سي حيث كانت يف الرتتيب الثالث عربيا، 
وهو نف�ش املوقع الذي احتلته يف العام 2015 اأي�سا. 
ويقي����ش موؤ����رص احلري���ة االقت�س���ادية يف العامل 
ما تقدمه املوؤ�س�س���ات وال�سيا�س���ات يف اأي دولة من 
دع���م للحرية االقت�س���ادية، ويعد اخليار ال�سخ�س���ي 
والتبادل الطوعي وحرية دخول االأ�س���واق واملناف�سة 
و�س���المة الفرد، والعقارات اململوكة لالأفراد، عنا�رص 
اأ�سا�س���ية ملكونات املوؤ�رص. ويعتمد معهد فريزر 42 
عن�رصاً لبناء املوؤ�رص الذي يقي�ش احلرية االقت�س���ادية 
يف 5 جماالت رئي�س���ة هي حجم احلكومة، واملق�سود 
به االإنفاق وال�رصائب وامل�ساريع، والهيكلة القانونية 
و�س���مان حق���وق امللكية، واحل�س���ول عل���ى االأموال 

بطريق���ة قانوني���ة. كما يدر����ش حرية التج���ارة على 
ال�سعيد الدويل، والت�رصيعات املرتبطة بالت�سهيالت 

االئتمانية و�سوق العمل واأن�سطة االأعمال التجارية.
وعاملي���اً، احتل���ت هونغ كونغ راأ����ش القائمة ثم 

�سنغافورة ونيوزيلندا و�سوي�رصا وايرلندا.
وق���ارن تقري���ر هذا الع���ام ب���ني 159 بلدا حول 
الع���امل. وتاأ�س����ش معه���د فري���زر يف الع���ام 1974، 
وه���و منظم���ة بحثية علمي���ة لديها ف���روع يف العديد 
من الدول، ومتول اأبحاثها واأن�س���طتها من الر�س���وم 
وال�رصائ���ب الت���ي تع���ود للمنظم���ات واملوؤ�س�س���ات 
اخلريية، وال تقبل اأي متويل حكومي، وال تقدم بحوثا 

مدفوعة االأجر.

املنامة - بور�س���ة البحرين: اأقفل موؤ�رص 
البحري����ن الع���ام اأم����ش االأح���د عند م�س���توى 
نقط���ة   5.11 وق���دره  بارتف���اع   1،279.21
مقارن���ة باإقفاله يوم اخلمي�ش ال�م�ا�س���ي، يف 
ح���ني اأقف���ل موؤ����رص البحري�ن االإ�س���الم�ي عند 
م�س���توى 1،019.28 بارتف���اع وقدره 13.34 

نقطة مقارنة باإقفال�ه ال�سابق.
املالي���ة  االأوراق  كمي���ة  اإجم���ايل  وبل���غ 
املتداول���ة اأم����ش يف بور�س���ة البحري�ن 6.43 
مليون �س���هم و�س���ك ووحدة، بقيمة اإجمالية 
قدره���ا 1.22 مليون دين���ار، مت تنفيذها من 

خالل 101 �سفقة. 
وتداول امل�ستثمرون يف البور�سة 6.32 
ملي���ون �س���هم، بقيم���ة قدره���ا 1.20 مليون 
دين���ار مت تنفيذه���ا من خ���الل 99 �س���فقة، 
ورك���ز امل�س���تثمرون تعامالتهم على اأ�س���هم 
قطاع اال�س���تثمار والذي بلغت قيمة اأ�س���همه 
املتداول���ة 723.06 األف دينار اأي ما ن�س���بته 
59.41 % م���ن القيم���ة االإجمالي���ة ل���الأوراق 

 4.36 قدره���ا  وبكمي���ة  املتداول���ة  املالي���ة 
ملي���ون �س���هم، مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 24 

�سفقة.
وج���اءت جمموعة ج���ي اف ات����ش املالية 
يف املرك���ز االأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�س���همها 
املتداول���ة 715.86 األف دينار اأي ما ن�س���بته 
58.82 % م���ن القيم���ة االإجمالي���ة ل���الأوراق 
املالية املتداولة وبكمية قدرها 4.33 مليون 
�س���هم، مت تنفيذه���ا م���ن خالل 20 �س���فقة.

اأم���ا املركز الث���اين فكان الملني���وم البحري�ن 
)األب���ا( بقيمة قدره���ا 200.50 األف دينار اأي 
ما ن�س���بته 16.48 % م���ن القيم���ة االإجمالية 
لالأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها401 
األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 12 �سفقة.

ث���م جاء البن���ك االأهلي املتح���د بقيمة قدرها 
171.62 األ���ف دين���ار اأي ما ن�س���بته 14.10 
% م���ن القيم���ة االإجمالي���ة ل���الأوراق املالية 
املتداولة وبكمية قدرها 655 األف �سهم، مت 

تنفيذها من خالل 6 �سفقات.

املنامة - بن���ك الربكة: وقع بنك الربكة 
االإ�سالمي ومعهد البحرين للدرا�سات املالية 
وامل�رصفي���ة اتفاقية لتنظي���م دورة تدريبية 
ع���ن نظام احلوكم���ة يف املوؤ�س�س���ات املالية، 
والتي م���ن املزم���ع عقدها يف �س���هر نوفمرب 
املقب���ل يف املقر الرئي�س���ي للبن���ك يف خليج 
البحري���ن.  ووق���ع االتفاقية ع���ن جانب البنك 
ع�س���و جمل����ش االإدارة والرئي����ش التنفي���ذي 
حممد عي�س���ى املطاوعة وعن املعهد املدير 

العام اأحمد عبداحلميد ال�سيخ. 
و�سي�س���ارك يف هذه الدورة، التي ت�ستمر 

يوم���ا كامال، جمي���ع اأع�س���اء جمل����ش االإدارة، 
عالوة على عدد من اأع�س���اء االإدارة التنفيذية 

يف البنك. 
ومن املقرر اأن ت�ستمل الدورة على عدد 
من املوا�س���يع املهمة املتعلقة باحلوكمة يف 
املوؤ�س�س���ات املالية التي تهم اأع�ساء جمل�ش 
االإدارة، ومن بينها معايري احلوكمة احلديثة، 
وم�س���وؤوليات  وواجب���ات  ومكون���ات  اأهمي���ة 
اإدارة  يف  املجل����ش  ودور  املجل����ش وجلان���ه، 
املخاط���ر واالمتثال، كذل���ك معايري احلوكمة 

اخلا�سة بالبنوك وفقا ملقررات بازل.

املحرر القت�سادي

املحرر القت�سادي

مازن الن�سور

الترتيب عالميا الترتيب عربيا الدولة  الترتيب عالميا الترتيب عربياالدولة 
9120المغرب 137اإلمارات 

10122السعودية 239األردن 
11140مصر 345قطر 

12145موريتانيا 449البحرين 
13153سوريا 578لبنان 

14154ليبيا 697الكويت 
15156الجزائر 797عمان 

8117تونس 

ت�������س���ل���ي���ط ال���������س����وء ع����ل����ى االق����ت���������س����اد ال����وط����ن����ي وم��������وؤ���������رصات ال��ت��ن��م��ي��ة 

•  جدول يظهر ترتيب البحرين عربيا وعامليا يف موؤ�رص احلرية االقت�سادية 2017	

• عدنان يو�سف	



Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 مسـاًء إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36255656
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا

تقدم إلينا السيد املعلن عبدالكرمي يوسف محمد سعيد العوضي بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي الى السيد جاسم سلطان جاسم احمد الهاشلي  

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

وزارة الناعة والتجارة اوالسياحة - ادارة التسجيل
)CR2017-160492( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

2-46261
عصائر على كيفك

االسم التجاريرقم القيد

قيد رقم

41318 -03

شقة / محل 

1071

بناية

0

طريق

219

مجمع

302

 التاريخ :20/9/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR 2017 - 154812 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى 
اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر:  زهراء عيد احمد حسن
االسم التجاري احلالي: كاريزما للمقاوالت

االسم التجاري املطلوب: دلتا كور تكنلوجي 
نوع النشاط:

1- التركيبات الكهربائية
2- بيع معدات االتصاالت وقطع غيارها

قيد رقم

1-94305

شقة / محل 

212

بناية

0

طريق

105

مجمع

301

 التاريخ :26/9/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

   CR 2017 - 154812 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  جتاري،  اسم  بطلب  ادناه  املعلن  إلينا  تقدم 
اإلدارة املذكورة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

اسم التاجر:  احمد مصلح مسعد صالح عياش
االسم التجاري احلالي: سكاي اكسبرس للهواتف

االسم التجاري املطلوب: سكاي اكسبرس للتجارة 
نوع النشاط:
1- جتارة عامة

اليها  تقدم  قد  بأن  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
القيد رقم  ذ.م.م املسجلة مبوجب  النصيف  السادة الشركاء في شركة كراج 
7249، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة الى شركة مساهمة 

بحرينية مقفلة برأسمال وقدره 250000دينار، بني كل من:
1- عقيل علي احمد مهدي

2- حسن علي احمد النصيف
3- هاني علي احمد النصيف

4- محمد علي احمد النصيف
5- جعفر علي احمد النصيف

مدة  خالل  املذكورة  االدارة  الى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن

التاريخ :2017/10/5   -   قيد رقم :7249
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن  رقم )---( لسنة 2017
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة

اعتراض  لديه  أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من  السيدة  إلينا  تقدمت 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً  التقدم 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سيدة ارم ارشد علي حسني

االسم التجاري احلالي: بوابة السماء للتجارة
االسم التجاري اجلديد: بوابة السماء لالستشارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

   CR2017- 159513 إعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

62535-2

12االثنين 9 أكتوبر 2017 - 19 محرم 1439 - العدد 3282   
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�شبهان يدعو لت�شكيل حتالف دويل �شد “حزب اهلل”
دبي - العربية.نت: 

دعا وزير الدولة ال�ش���عودي ل�ش���وؤون اخلليج العربي ثامر ال�ش���بهان، اأم�س االحد اإلى ت�شكيل 
حتالف دويل �ش���د “ح���زب اهلل” اللبن���اين وحلفائه، مرحب���ا بالعقوبات االأمريكية اجلديدة �ش���د 
هذا احلزب. وكتب ال�ش���بهان يف تغريدة على ح�ش���ابه الر�ش���مي على موقع “تويرت”: “العقوبات 
االأمريكية �ش���د احلزب امليلي�ش���ياوي االإرهابي يف لبنان جيدة، ولكن احلل بتحالف دويل �شارم 
ملواجهته ومن يعمل معه لتحقيق االأمن وال�ش���الم االإقليم���ي”. وياأتي هذا الت�رصيح بعد اأن تبنى 
جمل����س ال�ش���يوخ التابع للكونغر����س االأمريكي م����رصوع قانون حول فر�س عقوب���ات جديدة على 
“حزب اهلل” ت�شمل ت�شديدات يف ملفات جتميد االأ�شول، وحجب التعامالت املالية، ومنع اإ�شدار 
تاأ�ش���ريات ال�ش���فر اإلى الواليات املتحدة، ومالحقة االأ�ش���خا�س والكيان���ات املتعاملة مع “حزب 
اهلل”. كما يت�ش���من م����رصوع القانون اإمكانية فر�س عقوبات على ال���دول يف حال قيامها بتقدمي 

دعم ع�شكري اأو مايل حلزب اهلل اأو اأحد الكيانات املرتبطة به. 

السنة التاسعة - العدد 3282 
االثنين

9 أكتوبر 2017 
19 محرم 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

الرياض - وكاالت: 

�ش���هد حادث ق�رص ال�ش���الم يف جدة، 
اإدانات كثرية، لطابعه االإرهابي وتهديد 
اأمن اململكة العربية ال�شعودية، وت�شببه 

مبقتل رجلي اأمن واإ�شابة 3 اآخرين.
واإ�ش���افة الى دول اخللي���ج، اأدانت 
املنظم���ة االإ�ش���المية للرتبي���ة والعلوم 
والثقافة الهجوم االإرهابي، واأكد املدير 
الع���ام للمنظم���ة، يف بي���ان، عل���ى دعم 
االإي�شي�شكو للمملكة يف كل ما تتخذه من 
اإجراءات ملكافحة االإرهاب بكل اأ�شكاله.

و�ش���هد موقع التوا�شل االجتماعي 
“تويرت” موجة من الغ�شب واال�شتنكار، 
ال�ش���عودي، جم���ال  وو�ش���ف االإعالم���ي 
خا�ش���قجي، حماول���ة الهج���وم على ق�رص 
ال�ش���الم باأن���ه “جرمي���ة ال تغتف���ر وتعد 

خطري على رمز الدولة”.
وق���ال االإعالمي �ش���الح في���دان اإن 
الق�رص �شيبقى رمزا لل�شالم مهما حاولوا. 

بغداد - وكاالت: 

نف���ت بغ���داد ر�ش���مياً اأم����س االأحد ما 
اأعلنت���ه رئا�ش���ة اإقلي���م كرد�ش���تان عقب 
اجتماع ثالثي بني م�شعود بارزاين، رئي�س 
االإقلي���م، ونائب���ي الرئي����س اإي���اد ع���الوي 
واأ�ش���امة النجيفي االتفاق على بدء احلوار 

ورفع العقوبات املفرو�شة على االإقليم.
واأعلنت م�ش���ادر برملاني���ة يف بغداد 
اأنه ال يحق الأي �شخ�ش���ية اأو كتلة �شيا�شية 
اإج���راء احل���وار م���ع اإقليم كرد�ش���تان دون 
تفوي����س م���ن الربمل���ان العراق���ي. ياأتي 
هذا على خلفية اإعالن كرد�ش���تان القبول 
باحلوار ورف���ع العقوبات عن االإقليم خالل 

االجتماع الثالثي.
موقع رئا�شة االإقليم اأعلن اأن اجتماعاً 
ثالثياً عقد بني بارزاين وعالوي والنجيفي 
خ���رج بق���رارات ع���دة، منها ����رصورة البدء 
باحل���وار، واالأمر االأبرز ه���و رفع العقوبات 
ف���وراً ع���ن االإقليم، لكن البي���ان �رصعان ما 

القى رف�شاً قاطعاً من بغداد.

القاهرة - رويترز: 

اجلي���زة  جناي���ات  حمكم���ة  اأحال���ت 
امل�رصية، اأم�س االأحد، اأوراق 13 مت�شددا 
م���ن اأع�ش���اء تنظي���م )اأجناد م����رص( اإلى 
املفت���ي، متهي���دا للحك���م باإعدامه���م، 
الإدانتهم ب�ش���ن هجمات، قتل واأ�ش���يب 
فيه���ا رجال �رصطة. وذكر اأحد امل�ش���ادر 
الق�شائية لرويرتز اأن من اأحالت حمكمة 
جناي���ات اجلي���زة اأوراقهم اإل���ى املفتي 
حمبو�ش���ون، بجان���ب باق���ي املتهمني، 
اأوراق  اإحال���ة  وتعن���ي   .31 وعدده���م 
13 اإل���ى املفت���ي اأن باق���ي املتهمني 

�شيعاقبون بال�شجن، اأو ينالون الرباءة.
املحكم���ة  اأن  امل�ش���در  واأ�ش���اف 
حددت جل�شة 7 دي�شمرب للنطق باحلكم.
وكانت النيابة قد ن�شبت للمتهمني 
تهم���ا ع���دة، منه���ا االن�ش���مام جلماع���ة 
تاأ�ش�ش���ت باملخالف���ة الأح���كام القانون، 
وحي���ازة اأ�ش���لحة ناري���ة وذخ���رية ومواد 
مفرقع���ة، وقت���ل 3 �ض���باط و3 اأف���راد 

�رصطة، وال�رصوع يف قتل اآخرين.

القدس المحتلة - دب أ:

االحت���الل  �ش���لطات  ق���ررت   
االإ�رصائيل���ي اإغالق احل���رم االإبراهيمي 
اأمام امل�شلمني والزوار يومي االثنني 
افتتاح���ه  يع���اد  اأن  عل���ى  والثالث���اء، 
فج���ر االأربع���اء املقبل، بحجة ال�ش���ماح 
للم�ش���توطنني االإ�رصائيليني االحتفال 

ب�”عيد العر�س”.
و�ش���يتم اإغ���الق جمي���ع املداخ���ل 
البل���دة  م���ن  احل���رم  اإل���ى  املوؤدي���ة 
القدمي���ة، ولن ي�ش���مح بعبورها، فيما 
�شتفر�س قيود م�شددة على ال�شكان 
الفل�شطينيني يف اأحياء احلرم وال�شهلة 
وت���ل  ال�ش���هداء  و�ش���ارع  وال�ش���المية 
اأرمي���دة وواد احل�ش���ني وح���ارة جابر، 

وفقا لوكالة “معا” الفل�شطينية.
تنفي���ذا  االإغ���الق  ه���ذا  وياأت���ي 
لقرارات جلنة “�ش���مغار” االإ�رصائيلية، 
والت���ي ق���ررت تق�ش���يم احل���رم ب���ني 
عق���ب  وامل�ش���توطنني  امل�ش���لمني 

جمزرة احلرم 1994.

 اإدانات وا�شعة لهجوم 
ق�رص ال�شالم يف جدة

 بغداد تنفي اأي اتفاق 
مع اإقليم كرد�شتان

 حكم ميهد الإعدام 13 
من “اأجناد م�رص”

 “اأعياد العر�س” تغلق 
احلرم االإبراهيمي 

رف�ض خليجي واإ�سالمي لتقرير الأمم املتحدة حول اليمن
ميلي�شيا احلوثي تقتحم مقر وزارة اخلارجية يف �شنعاء

الى ذلك، اأفادت م�شادر اإخبارية يف اليمن باأن 
ميلي�ش���يا احلوثي اقتحمت مق���ر وزارة اخلارجية يف 

�شنعاء ومتركزت فيها.
وقالت امل�ش���ادر اإن ميلي�شيا احلوثي اقتحمت 
ال���وزارة ومترك���زت فيها ملنع ه�ش���ام ����رصف وزير 
خارجية حكومة االنقالب املح�ش���وب على حزب علي 

عبد اهلل �شالح من الدخول.
م���ن جانبه ه���دد الوزير بالتوقف عن ممار�ش���ة 
مهامه حتى يتم التحقيق والك�ش���ف عن امل�ش���وؤول 

عن عملية االقتحام.
وكان احلوثي���ون ق���د اقتحموا يف وقت �ش���ابق 
وزارة ال�ش���حة والتعلي���م الع���ايل ومنع���ت ال���وزراء 

املنتمني اإلى حزب �شالح من ممار�شة عملهم.
ميدانيا، قتل القيادي يف ميلي�ش���يات احلوثي 
واأح���د املرجعي���ات الديني���ة للحرك���ة ط���ه �ش���الح 
مقب���ل االأهنومي مع 4 من مرافقي���ه بغارة لطائرات 
التحالف يف منطقة جنوب مدينة ميدي �شمال غربي 

حمافظة حجة احلدودية.
وذكرت و�شائل اإعالم امليلي�شيات اأن االأهنومي 
ومرافقيه قتلوا وه���م يف طريقهم اإلى جبهة ميدي 

الإلقاء حما�رصات على عنا�رص امليلي�شيات.

وا�ش���تعاد اجلي����س الوطني اليمني ال�ش���يطرة 
على عدد من املواق���ع اجلديدة التي كانت تتمركز 
فيها امليلي�ش���يات االنقالبية يف مديرية امل�شلوب 
غرب حمافظة اجلوف، وذلك بعد مواجهات مبختلف 

االأ�شلحة مع امليلي�شيات.
وذكرت وكالة االأنباء اليمنية “�شباأ” اأن من بني 
املواقع التي مت ا�ش���تعادة ال�شيطرة عليها منطقة 
حزم���ة احللو، كما اأ�ش���فرت املواجهات عن خ�ش���ائر 

ب�رصية ومادية يف �شفوف امليلي�شيات.
ويف حمافظة �ش���عدة املجاورة، اأفادت م�شادر 
ع�ض���كرية ع���ن �ض���قوط قتل���ى وجرحى يف �ض���فوف 
امليلي�شيات نتيجة ق�شف جوي مكثف من طائرات 
التحالف ا�شتهدف مواقع وجتمعات للميلي�شيات يف 
مناطق متفرقة من مديرية منبه، ومنطقة بركان يف 
مديرية رازح، واآل مقنع يف مديرية باقم، وتعر�شت 
منطق���ة الغ���ور يف مديرية غمر لق�ش���ف باملدفعية 

وال�شواريخ من القوات امل�شرتكة ال�شعودية.
وانزلق اليمن اإلى الفو�شى يف اأعقاب انتفا�شة 
الع���ام 2011 التي اأطاح���ت الرئي�س ال�ش���ابق علي 
عبداهلل �ش���الح، الذي يتحالف حاليا مع املتمردين 

احلوثيون �شد ال�رصعية يف اليمن.

• ميلي�شيا تابعة للحوثي يف �شنعاء	

عواصم - وكاالت:

ال�سنوي  التقرير  الإ�سالمي عن رف�سهما  التعاون  التعاون اخلليجي ومنظمُة  اأعرب جمل�س   

ملنظمة الأمم املتحدة حول الدول املنتهكة حلقوق الأطفال الذي �سدر اخلمي�س املا�سي، وت�سّمن 

ا�سم التحالف العربي، وطريف ال�سراع يف اليمن.

لالإح�ساءات  رف�سه  الزياين، عن  اخلليجي، عبداللطيف  التعاون  ملجل�س  العام  الأميين  وعّب 

التي وردت يف تقرير الأمم املتحدة وامل�ستقاة من م�سادر غري موثوقة وموالية جلماعة احلوثي - 

�سالح، معرباً عن اأمله يف اأن ت�ستند الأمم املتحدة يف تقاريرها على م�سادر ذات م�سداقية.

غارة اأمريكية تقتل 5 من القاعدة يف ماأرب
عدن - أ ف ب: 

قتل 5 م���ن عنا����رص تنظي���م القاعدة 
اأم����س االأحد يف غارة �ش���نتها طائرة بدون 
طي���ار يف حمافظة م���اأرب �رصق العا�ش���مة 
اليمنية �شنعاء على ما اأفاد م�شوؤولون يف 

اجهزة االأمن.
وا�ش���تهدفت الغ���ارة الت���ي �ش���نتها 
“عل���ى االأرجح طائرة امريكي���ة بال طيار” 
بح�شب اأحد امل�شوؤولني، �شيارة يف منطقة 

�شعود ب�شمال غرب حمافظة ماأرب.

واكدت هذه امل�ش���ادر ان االأ�شخا�س 
وتفحم���ت  قتل���وا  ال�ش���يارة  يف  اخلم�ش���ة 

جثثهم.
وتعترب وا�ش���نطن “قاعدة اجلهاد يف 
�ش���به جزيرة العرب” اخطر ف���روع تنظيم 
القاع���دة يف الع���امل، وت�ش���عر بالقلق من 
تعزي���ز التنظي���م نف���وذه م�ش���تفيدا م���ن 
الفو�ش���ى الناجم���ة ع���ن النزاع امل�ش���لح 
يف اليم���ن، وتخ�ش���ى من هجم���ات لتنظيم 

القاعدة على االر�س االمريكية.

عوا�ش���م - وكاالت: قالت جيهان �شيخ 
اأحمد، املتحدثة با�ش���م احلملة املدعومة من 
اأمريكا �ش���د تنظي���م “داع����س”، اإن “قوات 
�ش���وريا الدميقراطية �ش���تعلن حترير الرقة 

خالل االأيام القليلة املقبلة”.
اإل���ى ذل���ك، اأعل���ن قائد مي���داين بقوات 
اأن  الرق���ة  غ���رب  الدميقراطي���ة يف  �ش���وريا 
القوات قد تبداأ املرحلة االأخرية من عمليتها 

�شد داع�س يف الرقة م�شاء االأحد.
واأ�شاف ل� “رويرتز”، اأن الهجوم �شريكز 
عل���ى املنطق���ة ح���ول اال�ش���تاد و�ش���يحاول 
املتح���دة  االأم���م  من�ش���ق  وكان  تطويقه���ا. 
بانو����س  االإن�ش���انية،  لل�ش���وؤون  االإقليم���ي 
مومتزي����س، و�ش���ف يف مقابل���ة اجلمع���ة مع 
“العربية” و�شع املحا�رصين يف الرقة بالب�شع.

واعترب يف حديثه اأن احلرب على االإرهاب 
و�ش���عت املدنيني يف الو�شط كدروع ب�رصية. 
وق���ال: “النا����س يف الرق���ة يف ه���ذه اللحظة 
يف و�ش���ع ب�ش���ع ج���داً، ثماني���ة اآالف �ش���خ�س 
حما�رصون بال كهرباء وال ماء اأو رعاية �ش���حية 
وال ي�ش���تطيعون الف���رار، اإن حاول���وا الف���رار 

فحياتهم معر�شة للخطر واإن بقوا فمهددون 
اأي�ش���ا. وتابع قائالً: “اأ�شبح و�شع املدنيني 
يف الو�ش���ط ال يحتمل، فه���م يتخذون كدروع 
ب�رصي���ة”. اإل���ى ذل���ك، قال م�ش���در ع�ش���كري 
�ش���وري، اأم�س االأح���د، اإن الق���وات احلكومية 
والقوات املوالية له���ا طوقوا تنظيم داع�س 
يف مدين���ة امليادي���ن جنوب �رصق���ي حمافظة 

دي���ر ال���زور �رصق���ي الب���الد. ونقل���ت وكال���ة 
االأنباء ال�ش���ورية “�ش���انا” عن امل�شدر قوله 
اإن وح���دات اجلي����س ال�ش���وري بالتع���اون مع 
القوات الرديفة واحلليفة وا�ش���لت تقدمها 
عل���ى اجتاهات وحم���اور ع���دة يف مدينة دير 
الزور وريفها. واأ�ش���اف امل�ش���در اأن وحدات 
اجلي�ش ا�ض���تعادت ال�ضيطرة على بلدة مراط 

الفوق���ا �رصقي نهر الف���رات وطوقت مقاتلي 
تنظي���م داع�س يف مدينة امليادين بريف دير 
ال���زور اجلنوبي ال�رصقي. وكان���ت وحدات من 
اجلي�س خا�شت ال�شبت، ا�شتباكات عنيفة مع 
مقاتلي تنظيم “داع����س” مبدينة امليادين، 
اأح���د اأكرب معاق���ل التنظي���م يف حمافظة دير 
الزور، و�ش���يطرت خاللها عل���ى قلعة الرحبة 
االأثري���ة وكتيب���ة املدفعية ومزارع ال�ش���بلي 
و�ش���وق الهال و�شوامع احلبوب جنوب غربي 
املدينة. من جانب اآخ���ر، قتل 11 مدنيا على 
االأق���ل بينهم طف���الن اأم�س االأح���د يف غارات 
جوية ن�ش���بت اإل���ى ق���وات النظام ال�ش���وري 
عل���ى �ش���وق يف مع���رة النعم���ان يف حمافظة 
ادلب )�ش���مال غرب(، على ما اأعلن املر�شد 

ال�شوري حلقوق االن�شان.
وت�ش���كل حمافظة اإدلب )�ش���مال غرب( 
واح���دة م���ن 4 “مناط���ق خف����س التوتر” مت 
االتف���اق عل���ى اإعالنها يف �ش���وريا يف مايو يف 
اإطار حمادثات اآ�شتانا برعاية رو�شيا واإيران، 
حليفت���ي النظام ال�ش���وري، وتركي���ا الداعمة 

للمعار�شة.

سوريا الديمقراطية: إعالن تحرير الرقة “خالل أيام”
الجيش السوري يطوق “داعش” في الميادين

•  اأر�شيفية لقوات من اجلي�س ال�شوري	
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ميكن �لقول �إن �للعبة �نتهت، �أو يف نهاية 
م�ش���و�رها، و�إنه ملج���رد �النتق���ال �إلى مناطق 
غ���رب �لعر�ق، وال�ش���يما يف �لقائ���م مبحافظة 
�الأنبار على حدود �شوريا غربا، �شتكون �الأمور 
�ش���هلة �أمام �لقو�ت �لعر�قية باإحلاق �لهزمية 
باالإرهاب وترك �ملدينة وم�ش���احات �شا�ش���عة 
من �ل�ش���حر�ء ب���ال رعب بخالف م���ا كانت عليه 
�الأو�شاع منذ 2014، و�لفاعل هو �لغرب �لذي 

تخلى عن دعم �الإرهاب.
نعم �إنها لعبة �شعبة فر�شت على �لعر�ق 
�أن يخو�ش���ها ب�شعبه وقو�ته �الأمنية على مدى 
ثالث �ش���نو�ت، ولكن من �لذي فر�ش���ها؟ هذ� 
ه���و �ل�ش���وؤ�ل �لذي ينبغ���ي عل���ى كل عر�قي، 
وكل م���ن �كت���وى بن���ار �الإره���اب �الإجابة عنه، 
فالنهاي���ات ترتبط بالبد�ي���ات، �أو �أنها تعطي 
تاأكي���د� عل���ى �أن لعب���ة تنظيم د�ع����ش دولية 
و�أن م���ن يحركها ومن مي�ش���ك بط���رف �خليط 
فيها هو �لطرف �الأمريكي، وطاملا لكل بد�ية 
نهاية فالبد �أن تنتهي ق�شة د�ع�ش �ملوؤملة يف 
�لعر�ق بعد �أن �نك�ش���فت للجميع، لهذ� ينبغي 
�أن يق���رر �لط���رف �ملعني �إع���الن نهاية �للعبة 
و�لبحث عن �لبديل، كما ح�شل يف و�قع �حلال. 
�ملهم نتحدث عن ق�ش���ة بلد عانى من ويالت 
�الإرهاب ل�ش���نو�ت فقد فيها مئات �الآالف من 
�أبنائ���ه، و�متزجت دموع �الأحياء منهم، مع دماء 
�ملوتى و�ل�شحايا يف م�شهد ال تعادل ق�ش�ش 

�ألف ليلة وليلة �شيئا منه. 
�ملهم يف نظر �لط���رف �ملعني هو �لبحث 
ع���ن �لبديل �ل���ذي يجعل هذ� �لبل���د يف دو�مة 
عن���ف و����ر�ع د�ئم���ة، له���ذ� عندم���ا �ق���رب 
�لعر�قيون م���ن طوي �ش���فحة تنظيم د�ع�ش، 
بد�أت �لعنا�ر �النتقال �إلى باك�ش���تان وبع�ش 
بل���د�ن �أفريقي���ا بح�ش���ب �لتقاري���ر، و�أوجدت 
�جلهات �لدولية �ملعنية �ر�عا مزعجا، يتج�شد 
يف �إ�ش���كالية �ال�ش���تفتاء يف �إقليم كرد�ش���تان 
�لعر�ق �ل���ذي ال يختلف �ثنان عل���ى �أنه �إقليم 
يحظى بدعم جهات �شيا�شية معينة يف �لغرب.
وبالتز�من مع خ�شارة تنظيم د�ع�ش مدينة 
�حلويج���ة، و�نح�ش���ار تو�ج���ده يف مدينة �لقائم 
غ���رب �لع���ر�ق على تخ���وم �حلدود �ل�ش���ورية، 
طفت على �ل�شطح �أزمة ��شتفتاء �أكر�د �لعر�ق 
باجتاه �ال�شتقالل، و�ملتعارف �أن �شناع �لقر�ر 
�ل�شيا�ش���ي و�الإعالم���ي يف �لوالي���ات �ملتحدة 
لديه���م قدرة فائقة على ت�ش���ليل �ل�ش���عوب 
�ملغل���وب عل���ى �أمره���ا، وه���و �لفع���ل �ل���ذي 
ميار����ش بالوقت �حلا�ر عل���ى �لعر�قيني باأن 
و��ش���نطن ال تعرف باال�ش���تفتاء وتعار�ش���ه، 
بينما ه���و �أ�ش���لوب تفنن مور�ش ب���ذكاء، كما 
هو �دعاء رف�ش���ها وحماربته���ا تنظيم د�ع�ش 
و�لطائفي���ني و�ملتع�ش���بني، بينم���ا �حلقيقة 
�مل���رة �أن �الأمريكان منذ غزو �لعر�ق مار�ش���و� 
عمليات ت�شميم للعالقات �ملجتمعية �لعر�قية 
بط���رق ي�ش���عب و�ش���فها، وبالوق���ت �حلا�ر 
ذهب �الأمر ال�ش���تهد�ف وحدة �لبالد لكن على 

�أ�شا�ش �إ�شكالية قومية.
من وجهة نظري، يف حال ف�شلت �لتد�بري 
�الإجر�ئية للعر�ق مع تركيا و�إير�ن، �ش���تتطور 
�أزمة بغد�د م���ع �الإقليم �إلى حرب بني �لقو�ت 
�لعر�قي���ة و�لبي�ش���مركة خ�شو�ش���ا يف كركوك 
�لغني���ة بالنف���ط وخانقني، �ش���من �ش���يناريو 
خط���ري معد للع���ر�ق م�ش���تقبال، ولذلك ينبغي 
على �مل�ش���وؤولني �ملعني���ني يف بغد�د و�أربيل 

�لتحلي باحلكمة. 

بانكشاف اللعبة جاء البديل

كان يفر����ش �أن يكون ه���ذ� �ملقال تابعا 
الآخ���ر ن�ر يوم �خلمي�ش 20 �ش���بتمرب �ملا�ش���ي، 
بعنو�ن “دحرجة �لوقت”، �أو �ر�ئه، �أو ت�شييعه، 
�أو تخديره؛ لوال �أن دخلت ب�شعة �أحد�ث �أ�رع مل 
�أ�ش���اأ �إفالتها، فدحرجنا �لوق���ت حتى حان �ليوم 
للحديث عن �خلطط �ال�شر�تيجية، �لتي حتيلنا 
لذكري���ات كرة �لقدم �ل�ش���ابقة، حينما ي�ش���يع 
�لفريق �لفائز وقت �ملبار�ة يف تبادل �لكرة بني 

�لدفاع وحار�ش �ملرمى.
فق���د قي���ل لن���ا ذ�ت عقد م���ن �لزم���ان �أال 
نتحدث عن �خلطط �خلم�شية و�لع�رية، الأنها من 
�أعمال �لدول �ل�ش���مولية، ومن غريب �ل�ش���دف، 
�أنه مّلا �نهارت �الأنظمة �ل�شمولية تبنينا �خلطط 
متو�ش���طة وبعيدة �ملدى، و�شارت �ملوؤ�ش�شات 
و�ت”،  تت�ش���ابق لت�ش���ع �خلطط، وتبد�أ يف “�ل�شُّ
وِف���رق تدخل و�أخ���رى تخرج، كتم���ان، ولقاء�ت، 
و�ش���عور باالأهمي���ة، و�جلّدية، تق���رب �لروؤو�ش 
وتتحلق حول �لن�ش���خة �لنهائية، ي�ش���هق �أحدهم 
حت���ى لتظ���نَّ �أن���ه ر�أى �مل���وت بعيني���ه، فينّب���ه 
�ملجتمع���ني �أن �ريح���ة م���ن �لعر����ش �لنهائي 

�ش���قطت �ش���هو�ً، يتمم���ون �خلط���ة ويرممونها، 
يحبكونه���ا، يعيدون ق���ر�ءة �لروؤية، و�لر�ش���الة، 
�لزمن���ي،  و�مل���دى  و�ملب���ادر�ت،  و�الأه���د�ف، 
و�آٍه م���ن �مل���دى �لزمني ه���ذ�، تب���د�أ �ملماحكات 
جمدد�ً يف تعري���ف كل جزء منها، ي�ش���بح �إعد�د 
�ال�شر�تيجية وفقاً للتعريفات و�الإجر�ء�ت عبئاً 
�أ�شا�شياً حتى ميكن �شوغها، وُيخرج �ملخططون 
من �أكمام �ش���ر�تهم �الأنيقة �لتعاب���ري �الآ�رة... 
ث���م ياأتي �لي���وم �ملوع���ود، فيتاأّبط���ون �مللف، 
وقلوبهم و�جف���ة، ويقّدمون �خلطة �لتي تدّربو� 
عل���ى تقدميها �أمام �ملر�يا عّدة مر�ت، و�ش���عو� 
و�  كل �ل�ش���يناريوهات �ملحتملة لالأ�ش���ئلة، ح�رّ
�الإجاب���ات �لنموذجي���ة عليه���ا... ��ش���تمع �إليهم 
���َمر  �مل�ش���وؤول، �لقليل من �لتعليقات الأن �مُل�شْ
معروف وو��شح، تنّهد وبارك لهم �إعد�د �خلطة، 
ووجههم ل�ش���بطها، مّتت �ملهم���ة! �أما �لتنفيذ 
فهذ� �أمر �آخر، �شين�ش���ى �مل�شوؤول، �شين�شى من 
حتت �لفريق، �ش���تاأتي �أولويات �أخرى، �شتطغى 
�أخبار جديدة تاأخذ �ألباب �لنا�ش، حتى نلقاكم يف 

�خلطة �لقادمة، كل ��شر�تيجية و�أنتم بخري.

حّدثن���ي م���ن �أثق به ق���ال: “طّبق���ت بع�ش 
�ملوؤ�ش�ش���ات �لر�ش���مية يف �لبحري���ن م���ا ي�ش���مى  
“بطاق���ة �الأد�ء �ملتو�زن”، وه���ي طريقة تقي�ش 
ه���ذه  و�أح�ش���نت  ب���االأد�ء،  �مليز�ني���ات  عالق���ة 
�ملوؤ�ش�ش���ات �لتطبي���ق يف �حلدود �لت���ي تقا�ش 
عرب هذه �لطريق���ة، وفازت ببع�ش �جلو�ئز �لتي 
متنحها �جلهات �لعاملية يف هذ� �ل�شدد، وهي يف 
�حلقيقة جهات طفيلية تقوم على �شيالن لعاب 
�ل����ركات و�لوز�ر�ت و�لدول للح�ش���ول على �أية 
جائزة تثبت لالآخرين �أنها على �لطريق �ل�شحيح، 

بينما يف نف�شها تدرك �أنها لي�شت كذلك.
ولك���ن م���ا ال يج���ري �اللتف���ات �إلي���ه ه���و 
“�لزم���ن” �لذي ندحرج���ه، فلقد بل���غ تاأخر زمن 
تنفي���ذ م�ش���اريع ه���ذه �جله���ة نح���و 70 % من 
�لزم���ن �ملخط���ط له، وهذ� م���ا �أدى �إل���ى �زدياد 
كلفة �مل����روع عّما كان خمططاً له يف �الأ�ش���ا�ش 
م���ا بني 40 % �إلى 50 %، فم���ا �لفائدة �إذ� من 
كل هذه �لنُّظم و�الأور�ق و�لر�ش���ومات �لبيانية، 
و�الجتماعات، وقيمة �ل�ش���اعات �ملهدرة يف هذه 

�جلل�شات؟.
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ومضة قلم

�النعق���اد  دور  �نط���الق  بع���د 
�لر�بع للمجل����ش �لت�ريعي بغرفتيه 
هناك  ف���اإّن  و�ل�ش���ورى”،  “�لنيابّي 
�لعديد من �مل�ش���اريع �ملركونة يف 
�أدر�ج �ملجل�ش بانتظار مناق�ش���تها 
و�لت�ش���ويت عليه���ا خ���الل �ل���دور 
�حل���ايل، من بينها قانون �ل�ش���مان 
�لبلدي���ات  وقان���ون  �ل�ش���حي 
�لتقاع���د  وقان���ون  و�ل�ش���حافة 

�لنيابي. 
من �ملتوق���ع �أن يك���ون قانون 
قائم���ة  �أول  يف  �لعام���ة  �ل�ش���حة 
و�ملو�طنني  �الأع�ش���اء،  �هتمام���ات 
يف ذ�ت �لوقت، �لقان���ون �أثار جدال 
و��ش���عا ب���ني �أع�ش���اء �ملجل�ش���ني، 
ويتك���ون �لقان���ون م���ن 130 مادة 
بعد �عتماد �لتعديالت �لتي �أجر�ها 
جمل�ش �ل�ش���ورى على بع�ش �ملو�د 

و�إلغاء 14 مادة منه. 
�ل�ش���حافة  قانون  وبخ�ش���و�ش 
فاإنه بقي حتى �للحظ���ة �أحد �الألغاز 
�لك���ربى نظر� لبقائ���ه يف �الأدر�ج ما 
يزيد على ع�ر �ش���نو�ت، �لذي ناأمله 
من �ل�ش���لطة �لت�ريعي���ة �أن تكّر�ش 
جزء� م���ن �هتمامها ووقته���ا الإقر�ر 
�لقانون بو�ش���فه يتعلق بو�حدة من 
�أّه���م �ملهن يف ع�رنا، وال نعتقد �أنه 
يغي���ب عن �أذهان �أحد من �الأع�ش���اء 
�لي���وم،  عاملن���ا  �ل�ش���حافة يف  دور 
فاإ�شافة �إلى كونها تنه�ش باالأدو�ر 
�ملكمل���ة ملا تق���وم به �ل�ش���لطتان 
�لتنفيذي���ة و�لت�ريعية يف �لك�ش���ف 
ع���ن �خللل، ف���اإّن �ل�ش���حافة تبحث 
عن حلول و�قعية ملعاناة �ملو�طن. 
�لن���د�ء�ت �لتي �أطلقها �لعاملون يف 
�ل�شحافة ب�رعة �إقر�ر �لقانون نابعة 
من ما يتعر�ش له �لعاملون من �شوء 
فه���م �أحيانا من قب���ل �لكثريين، ما 

يوقعهم يف �إ�شكاالت ال ح�ر لها. 
ه���ذ�  كل  مل���اذ�  ن���دري  وال 
�لت�شويف و�لتاأجيل الإخر�ج �لقانون 
�لقاب���ع يف �الأدر�ج كل هذ� �لوقت، 
رغ���م �أّن جميع �أع�ش���اء �ل�ش���لطتني 
من �أ�ش���د �ملتحم�ش���ني للقانون �إالّ 
�أّن �الإ�ش���كال هنا �أّن كل غرفة تتهم 
�الأخ���رى بامل�ش���وؤولية يف مو�ش���وع 
تعطيل �لقانون، وهذ� يعزز قناعتنا 
مبقول���ة باتت ر�ئجة ب���ني �جلمهور 
مفادها �أن “ال تنتظرو� من �ملجل�ش 

�لنيابّي حالً”!
�لقان���ون �ل���ذي ال ي���ز�ل حم���ل 
ج���دل ب���ني �الأع�ش���اء ه���و تقاع���د 
�لن���و�ب وبالتحدي���د م�ش���األة دف���ع 
�حلاليون  فالن���و�ب  �ال�ش���ر�كات، 
يرف�ش���ون دفع �أي مبلغ كا�ش���ر�ك 
و�لذي���ن  �ش���بقوهم  مب���ن  �أ�ش���وة 
ي�ش���تلمون مبلغا مقطوعا، وبالتايل 
�أ�ش���بحت حقوق���ا مكت�ش���بة ال يجوز 
�مل�شا�ش بها ح�شب ت�ريح �أحدهم!. 

قوانين تنتظر الحسم 
أمام المجلس النيابي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ميكننا �لو�شول �إلى ��شتنتاج و��شح بعد 
�لزي���ارة �لتاريخية �لناجحة خل���ادم �حلرمني 
�ل�ريف���ني �ملل���ك �ش���لمان ب���ن عبد�لعزي���ز 
حفظه �هلل ورعاه  �إلى رو�شيا، هو �أن �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية دخلت فعليا فريق �لدول 
�لعظم���ى يف �لعامل، و�أثبت���ت �أن لديها قدرة 
ع�شكرية عالية م�شتندة �إلى قدرة �قت�شادية 
متينة، كما �أكدت ب�ش���ورة �شاطعة مقدرتها 
�لفائقة على قلب �ملو�زي���ن وتغيري �ملناخ 
�ل�شيا�ش���ي يف حلظات كما حدث يف �ش���فقة 
منظومة �لدفاع �جلوي �الأمريكي “ثاد”، فبعد 
مماطلة وز�رة �لدفاع �الأمريكية “�لبنتاغون” 

حيال هذه �ل�ش���فقة توجهت �ل�شعودية �إلى 
رو�ش���يا و��ش���رت منظوم���ة �لدف���اع �جلوي 
�ملخيفة �أ����ش 400، وفور �ش���ماع �الأمريكان 
هذ� �خلرب و�فق �لبنتاغون على بيع منظومة 
“ث���اد” لتمتلك �ل�ش���عودية �أعزها �هلل �أقوى 
منظومتني دفاعيتني يف �لعامل على �الإطالق 
يف 24 �ش���اعة فق���ط، وكم���ا هو مع���روف �أن 
منظومة �أ����ش 400 �الأكرث تط���ور� يف �لعامل، 
وقادرة على �لت�شدي جلميع �أنو�ع �لطائر�ت 
�حلربية مبا فيها طائرة �ل�ش���بح وتدمري كل 
�أن���و�ع �الأه���د�ف �جلوية، كما �أعلن���ت �ل�ركة 
�ل�ش���عودية لل�ش���ناعات �لع�ش���كرية  ح�شب 

“�لعربي���ة” ع���ن توقيع مذك���رة تفاهم حول 
تطوي���ر قط���اع �ش���ناعة �الأنظمة �لع�ش���كرية 
و�الأ�ش���لحة يف �ململكة، باالإ�شافة �إلى توفري 
بر�م���ج تعليم وتدريب للك���و�در �لوطنية يف 
جمال �ل�ش���ناعات �لع�ش���كرية لتاأمني مئات 

�لفر�ش �لوظيفية �ملبا�رة.
هذه هي �ل�ش���عودية �أعزها �هلل ون�رها، 
��ش���تمر�ر روحية �لبذل و�لعطاء و�لت�ش���حية 
عل���ى كل �جلبهات �لع�ش���كرية و�ل�شيا�ش���ية 
و�القت�ش���ادية و�الإعالمية م���ن �أجل رفع ر�ية 
�الإ�شالم و�لتوحيد و�لدفاع عن �الأمة �لعربية، 
ومو��شلة �مل�شري من موقع �نت�شار �إلى �آخر، 

و�شتظل قلعة �لعروبة �ل�شامدة، �إنه �لعمل.. 
�ل�ش���دق.. �الإخال�ش، كما جنحت �ل�ش���عودية 
�القت�ش���ادية  �لعقوب���ات  رف���ع  يف  �أي�ش���ا 
�الأمريكي���ة عن �ل�ش���ود�ن، و�لتي د�مت �أكرث 
من 20 عاما، فهي د�ئمة �النت�ش���ار للق�شايا 
�لقومية �لعربية وتبذل كل ما ت�ش���تطيع من 
جهد وكل ما متلك من طاقة يف �شبيل ذلك. 
�ل�ش���عودية �لي���وم تعتل���ي قم���ة �لهرم 
بوثبتها �لعمالقة، وجي�ش���ها �لبا�ش���ل �لقوي 
د�ئما جمند خلدمة �لق�ش���ايا �لعربية وهو يف 
جمي���ع �الأوق���ات على ��ش���تعد�د لن�رة �حلق 

�لعربي يف �أي مكان.

السعودية... وثبة عمالقة 
لقوة عظمى

يف �أكتوب����ر م����ن كل عام يحتفل �لع����امل باليوم 
�لدويل لالُعنف، وُي�شادف هذ� �ليوم ميالد �ملهامتا 
غاندي ر�ئد فل�ش����فة و��ش����ر�تيجية �لالُعنف، وهي 
منا�ش����بة وطنية ودولية من �أجل ن�ر ر�شالة �ل�شالم 
و�ملحب����ة و�الإخاء ونب����ذ �لكر�هية ومكافح����ة �لُعنف 
بالتوعي����ة و�لتعليم و�لثقافة و�لفن و�لدميقر�طية 
وكل و�ش����ائل �ل�ِش����لم يف �حلياة، ومن �أجل تكري�ش 
ثقاف����ة �لت�ش����امح و�لتفاه����م و�حل����و�ر ب����ني �لب�����ر 

ليعي�شو� يف �شالٍم و�أمٍن و�أمان.
ومن خ����الل �ملقولة �لتاريخية للمهامتا غاندي 

)�إن �لالُعن����ف �أقوى ق����وة يف متن����اول �لب�رية، فهو 
�أعتى من �أ�ش����لحة �لدمار، ومت �لتو�شل له من خالل 
�إبد�ع �الإن�ش����ان( جاءت فكرة هذ� �ليوم ون�ر مبادئه 
و�أف����كاره، و�الحتف����ال به����ذ� �لي����وم تعب����ري عاملي 
ل�شخ�شية �ملهامتا غاندي وفكرته ومبادئه يف نهج 

�لالُعنف يف حماربة �ال�شتعمار وطرده من �لبالد. 
ماز�لت �لكثري من �الأقطار �لعربية و�الإ�شالمية 
و�الأجنبي����ة تعي�ش حالة من �لُعنف وتد�عياته و�آثاره 
�ل�ِش����لبية، فامليلي�ش����يات �الإرهابية �الأجنبية تغزو� 
�أقطارنا و�الأحز�ب و�مليلي�شيات تتقاتل فيما بينها 

و�لبلد�ن تدفع ثمن ذل����ك �ل�ر�ع، وهي تدعي �أنها 
تتقاتل من �أجل حتقيق �الأمن و�ال�ش����تقر�ر و�ل�شالم 
و�لوئ����ام وحق����وق �الإن�ش����ان، ولتحقي����ق �الإ�ش����الح 
و�لتنمية، ولك����ن كيف يتحقق ذل����ك وهي متار�ش 
�لُعنف �ش����د �الآخ����ر؟ وكيف يتحقق �ل�ش����الم وموؤ�ر 
�لتنظيمات �الإرهابية يرتفع �ت�شاًعا وقتاًل لالإن�شان 

وتدمرًي� للبلد�ن؟ 
ما ي�ش����هده �إقلي����م �الأحو�ز من����ُذ �حتالله ليومنا 
ه����ذ� ُعن����ف، وما ت�ش����هده فل�ش����طني و�ش����عبها منُذ 
�حتالله����ا ليومن����ا ُعن����ف، ودع����م �لنظ����ام �الإي����ر�ين 

ميلي�شيات �ليمن �الإرهابية وغريها من �لتنظيمات 
ُعن����ف، وتدخله يف �ش����وؤون مملكة �لبحري����ن و�أقطار 
�خلليج �لعربي ُعنف؛ و�لقتل �لذي مُيار�شه �الإخو�ن 

يف م�ر ُعنف.
�إن �مل�ش����كلة �لت����ي تعاين منها جه����ات �ل�ر�ع 
يف �لكث����ري م����ن �لبل����د�ن �أن كل جه����ة تعتقد عد�لة 
وقانوني����ة و�رعي����ة  �أهد�فه����ا  مطالبه����ا ووجاه����ة 
و�ش����ائلها يف حتقيق �أهد�فها، �إال �أن تلك �لف�شائل 
ال ت����درك �أنها تعي�����ش حالة من �لهزمي����ة يف ذ�تها، 

فمتى ياأتي يوم ال عُنف فيه؟.

متى يتوقف الُعنف؟

د. فاضل البدراني

ghassan.shihaby
@gmail.com

الملفات األنيقة 
غسان الشهابيوالُبعد عن الحقيقة

   ذرائع



البالد سبورت

يختت��م منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
الق��دم الي��وم اس��تعداداته للمواجهة 
التي ستجمعه غداً الثالثاء مع منتخب 
الص��ن تايبيه ضم��ن الجول��ة الرابعة 
م��ن التصفي��ات املؤهلة لكأس آس��يا 
2019، حي��ث س��يحل األحم��ر ضيفاً 
عىل منتخ��ب الصن تايبي��ه يف تايوان 
لحس��اب املجموع��ة الخامس��ة، التي 
تضم إىل جانبهام منتخبي تركامنستان 

وسنغافورة.
ومن املنتظر أن يخوض األحمر مس��اء 
اليوم وتحديداً يف الس��اعة السادس��ة 
بتوقيت تايوان )الواحدة ظهراً بتوقيت 
البحري��ن( مرانه األخري للمباراة، وذلك 
عىل ملع��ب املب��اراة )اس��تاد تايبيه( 
والذي يبعد مس��افة 5 دقائق من مقر 
إقامة الوف��د، ويعترب تدريب اليوم هو 
األول لألحم��ر عىل العش��ب الطبيعي 
من��ذ قدوم��ه إىل الص��ن تايبي��ه يوم 

الثالثاء الفائت.
وبحس��ب برنامج املنتخب لهذا اليوم 
الذي يسبق املواجهة فإن الجهاز الفني 
يتجه لعقد جلسة إحامئية صباحية يف 
أح��د املالعب القريبة م��ن الفندق قد 
تس��تمر لنصف س��اعة ومن ثم خوض 
التدريب األخري ملدة ساعة واحدة، عىل 

أن يكون تدريب خفيف.

من جانباً آخر، سيحرض مدير املنتخب 
ع��ارف عبدال��رزاق االجت��امع الفن��ي 
ال��ذي يس��بق املب��اراة لالس��تامع إىل 
آخ��ر التعليامت الخاص��ة باملباراة من 
قبل مراق��ب املباراة ومقي��م الحكام، 
والكش��ف عن الطقم الذي س��ريتديه 
املنتخب يف لقاء الغد، وتقديم أس��امء 
واإلداري  الفن��ي  والجهازين  الالعب��ن 

الذين سيحرضون يف ملعب املباراة.
إقام��ة  الفن��ي  االجت��امع  وس��ييل 
املؤمت��ر الصحايف الذي يس��بق املباراة 
وس��يتحدث خالل��ه م��درب املنتخب 
مريوس��الف س��كوب رفقة أحد العبي 

الفن��ي  األحم��ر، وس��يقام االجت��امع 
واملؤمتر الصحايف يف استاد تايبيه البلدي 

)ملعب املباراة(.

تدريب صباحي واجتماع فني

وشهد برنامج يوم أمس األحد للمنتخب 
إقامة حصة تدريبية صباحية وتحديداً 
يف العارشة والنصف عىل ملعب إحدى 
الجامعات املغط��ى بالنجيل الصناعي، 
حيث استمر املران قرابة ساعة واحدة، 
وركز فيه املدرب س��كوب عىل جوانب 
فني��ة وتكتيكي��ة، إضاف��ة إىل تنفي��ذ 
خط��ط الالعب الت��ي ين��وي تطبيقها 

مع املجموعة األساس��ية التي سيخوض 
املواجهة. ومنح سكوب الالعبن قسطا 
م��ن الراح��ة لالعب��ن بع��د التدريب 
استمرت حتى السابعة مساًء، استغلها 
بعض الالعبن يف جول��ة حرة باملدينة، 
وعند الس��اعة السابعة والنصف مساًء 
أقام الجهاز الفني اجتامعاً فنياً تحليلياً، 
رك��ز من خالل��ه املدرب ع��ىل توضيح 
نق��اط الق��وة والضعف ل��دى الفريق 

املنافس عرب بيانات وإحصاءات.

إصابة ضياء

واصل العب منتخبنا الوطني سيد ضياء 

س��عيد غيابه عن التدريبات الجامعية 
لألحمر يوم أمس؛ نظراً لش��عوره بآالم 
عىل مس��توى كاحل الق��دم، إذ حرض 
مران األمس الصباحي، ولكنه مل ُيكمل 
التدريب مع زمالئه الالعبن بل اكتفى 
بالجري الخفي��ف لدقائق معدودة يف 
بداي��ة التمري��ن، ثم خضع لجلس��ات 
عالجية مع اختصايص العالج الطبيعي 
شوقي الش��نو، ومل تتضح الرؤية نهائياً 
حول إمكان مش��اركته يف املباراة سواًء 

كالعب أسايس أو احتياطي.
يف املقابل فإن مترين األمس شهد عودة 
كل من جامل راش��د وسامي الحسيني 

للتدرب مع املجموعة بعد ش��عورهام 
بتحس��ن عىل مستوى اإلصابة الخفيفة 

التي يعانيان منها.

تصوير اآلسيوي

ح��رض ممث��ل إعالم��ي ع��ن االتحاد 
اآلس��يوي لكرة القدم )AFC( يف مقر 
إقامة املنتخب يوم أمس وقام بتصوير 
مقابلتن مع مدرب املنتخب س��كوب 
والعب املنتخب إسامعيل عبداللطيف، 
وذلك يف إطار تغطية إعالمية يقوم بها 
االتح��اد ملباريات التصفيات والس��يام 
مع إقامة الجولة الرابعة التي ستشهد 
تأهل بعض املنتخبات إىل كأس آس��يا 
2019 ومنه��ا منتخبنا الوطني يف حال 
ف��وزه عىل الص��ن تايبي��ه يف مواجهة 

الغد.

وصول الحمادي

من املنتظ��ر أن يصل ع��ر اليوم إىل 
تاي��وان عض��و مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي لك��رة القدم رئي��س لجنة 
االس��تثامر محمد الح��امدي؛ من أجل 
ترؤس وف��د األحمر لهذه املباراة، ومن 
املتوقع أن يحرض م��ران األحمر األخري 
هذا املساء، كام سيكون برفقة املنتخب 

يوم غداً خالل املواجهة الرسمية.

األحمر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الصين تايبيه
ال��ط��ب��ي��ع��ي ال��ع��ش��ب  ع��ل��ى  وأخ���ي���ر  أول  ت���دري���ب 

اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي

سكوب مع مساعده عدنان إبراهيممن تدريبات منتخبنا الوطني
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يف ظ��رف 19 يوما فق��ط ظفر فريق 
النجم��ة لكرة الي��د بلقبن مهمن يف 
تاري��خ اللعبة، إذ اس��تطاع أن يتوج 
نفس��ه بطال لكأس السوبر البحريني 
اإلم��ارايت يوم أمس األول )الس��بت( 
بعد ف��وزه الجدير واملس��تحق عىل 
نظ��ريه الش��ارقة 18/23 وقبل ذلك 
التقليدي  مواجه��ة غرمي��ه  كس��ب 
األه��يل يف مباراة الس��وبر البحريني 
م��ام أهله ليخ��وض نه��ايئ البطولة 

األخرية. 
هات��ان البطولتان دّون فيهام النجمة 
اس��مه من ذهب كأول بطل لهام يف 
نس��ختهام األوىل، وهذا يعني اليشء 
الكثري ب��كل تأكيد إلدارة هذا الكيان 
العري��ق، الذي كش��ف من��ذ بداية 
املوس��م ع��ن أن��ه يس��عى لتحقيق 
األلق��اب املحلي��ة والخارجية؛ ليعود 
لذلك الزمن الجمي��ل الذي كان فيه 
النجم��ة محتكراً للبطوالت واس��مه 

يرهب الخصوم. 
ودون أدىن ش��ك، ُيحس��ب ه��ذان 
اللقب��ان ملجل��س إدارة النادي وعىل 
رأس��هم الرئي��س الذهب��ي “صان��ع 
البط��والت” عي��ى القط��ان ولألب 
الروحي للعبة ك��رة اليد “النجاموية 
البحرينية” محمد طالب والجهازين 
اإلداري والفني وكتيبة الالعبن الذين 
بفضل س��واعدهم تحقق ذلك، وهم 
كابنت الفريق حس��ن محمود، حسن 
الصياد، عيل عيد، عيل مريزا، حس��ن 
باب��ور، مهدي س��عد، محم��د مريزا، 
محمود الونة، بالل بش��ام، الحارسان 
محمد عبدالحسن وهشام عبداألمري، 
حسن “جنيك”، حسن محمد، إضافة 
لدعم جامه��ريه خصوصا والجامهري 

البحرينية عموما. 
“الب��الد س��بورت” فيام ي��يل يرصد 
فرح��ة األبطال بعد تحقي��ق اللقب 

األول للسوبر البحريني اإلمارايت. 

بطــولــة وره بطــولــة... النجمــة محـد يطــولـه
“الــــبــــالد ســــبــــورت” ي��رص��د ف��رح��ة أب���ط���ال ال��س��وب��ر

فريق النجمة متوجًا بكأس السوبر

علي مجيد
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هنأ الفارس الدويل سامي غزوان، قائد الحرس املليك ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب العميد الركن سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، بصدور 

األمر املليك السامي بتعين سموه عضوا مبجلس الدفاع األعىل. 
وقال الفارس غزوان باسمه ونيابة عن جميع عائلة غزوان ومنتسبي مركز 
غزوان للفروسية نهنئ سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة بهذه الثقة 

امللكية السامية ونؤكد أن سموه خري ممثل لجميع شباب مملكة البحرين 
يف مختلف املجاالت متمنياً لسموه كل النجاح والتوفيق.

الفارس غزوان يهنئ ناصر بن حمد

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

هن��أ رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
اليد ع��يل عي��ى إس��حاقي مجلس 
إدارة نادي النجمة الريايض؛ مبناس��بة 
فوز الفري��ق األول لك��رة اليد بكأس 
السوبر البحريني اإلمارايت بعد تغلبه 
عىل فريق الشارقة اإلمارايت يف املباراة 
التي أقيمت بن الفريقن يوم السبت 
امل��ايض ع��ىل صال��ة مدين��ة خليفة 

الرياضية مبدينة عيى.
وق��ال إس��حاقي إن مب��اراة الس��وبر 
البحريني اإلم��ارايت حققت األهداف 
التي س��عى م��ن أجله��ا االتح��ادان 
البحريني واإلمارايت، والتي تسري ضمن 
النهج اإلسرتاتيجي للقيادات السياسية 
يف البلدين الشقيقن بخلق املبادرات 
الكفيلة بتعزيز العالقات املتميزة عىل 

مختلف الجوانب واملستويات.
وأشار إىل أن هذه الفكرة القت ترحيبا 
كبريا م��ن قبل املس��ؤولن الرياضين 
وعىل رأسهم مثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة، وما يحرص عليه 
س��موه بدعم األفكار التطويرية التي 
تص��ب يف صالح الحرك��ة الرياضية يف 
كال البلدين وتعزيز التواصل املش��رتك 
الش��بايب  الصعيدي��ن  ع��ىل  بينه��ام 
والريايض. وأك��د رئيس اتحاد اليد أن 
الحضور املتميز من قبل الش��خصيات 
الرسمية للس��وبر أعطى املباراة زخاًم 
إعالمي��اً وجامهريياً كب��رياً، معرباً عن 
ش��كره وتقدي��ره إىل وزي��ر ش��ؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر عىل 
رعايته هذا الحدث، منوهاً يف الوقت 
ذات��ه بحرص الس��فري اإلم��ارايت لدى 
البحري��ن ومحافظ العاصمة الش��يخ 
هش��ام ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة 
ووزير ش��ؤون اإلعالم ع��يل الرميحي 
عىل حضور مباراة الس��وبر، وقال إن 

حضور الشخصيات القيادية والرسمية 
يف البلدين الش��قيقن عزز من نجاح 
الحف��ل الري��ايض الكب��ري وكان أحد 
األس��باب الرئيسة يف ظهوره باملستوى 

املرشف.
الرياضية  بال��روح  إس��حاقي  وأش��اد 
العالية التي سادت املباراة وباملستوى 

الفني لفريق نادي الش��ارقة اإلمارايت، 
والذي كان من خالله نداً قوياً لفريق 
النجمة ما يؤكد املستوى املتطور لكرة 
الي��د اإلماراتية وم��ا تناله من اهتامم 
واضح من قبل املس��ؤولن عن اللعبة، 
ويف الوقت نفس��ه ن��وه رئيس اتحاد 
الي��د بالعط��اء الكبري لالعب��ي فريق 
النجم��ة وما قدموه م��ن روح قتالية 
عالية إضاف��ة اىل الجهود املبذولة من 
الجهازي��ن الفن��ي واإلداري للفري��ق 
وال��دور ال��ذي قام به مجل��س إدارة 
الن��ادي يف تهيئ��ة الفري��ق بالش��كل 
املناس��ب لتحقيق البطولة يف نسختها 
األوىل. وق��ال رئي��س اتح��اد اليد إن 
فكرة الس��وبر املش��رتك ب��ن البلدين 
سيستمر يف املواسم املقبلة، وسيخضع 
اىل عملي��ة تقيي��م متواصل؛ من أجل 
تطوي��ر الفك��رة مس��تقباًل وإخراجها 
بصورة أفضل يف ظل التنس��يق القائم 

بن االتحادين الشقيقن.

بالنظر إىل أنه تم تحديد هوية أكرث من 
نصف املتنافسن يف كأس العامل لألندية 
اإلمارات العربية املتحدة 2017 الذين 
يع��ّدون أنفس��هم للس��فر إىل الرشق 
األوس��ط يف ديس��مرب املقبل، ستكون 
املحط��ة املهمة القادمة ه��ي القرعة 
الرس��مية الت��ي س��تجري يف أبوظبي 
اليوم.  وبينام يع��رف منتخبا الجزيرة 

وأوكالن��د س��يتي أنه��ام سيس��تهالن 
منافس��ات البطولة التي تش��ارك فيها 
سبعة أندية، إال أن أطراف املواجهات 
التالية مل تتحدد بعد. وستجرى املباراة 
األوىل بن بطل الدوري اإلمارايت نادي 
الجزيرة، ونظ��ريه الفائز بلقب دوري 
أبطال أوقيانوسيا نادي أوكالند سيتي. 
أما يف مباريايت الدور الثاين )املواجهتان 

رق��م 2 و3(، فإن الفائ��ز من املواجهة 
باتش��وكا  ن��ادي  إىل  ينض��مّ  األوىل 
املكس��ييك، والفائزين ب��دوري أبطال 
آس��يا ودوري أبط��ال افريقي��ا، حيث 
سيتم فرز هذه األندية بشكل عشوايئ 
وتحدي��د هوية كل فريق��ن يواجهان 
بعضهام، وس��تجري املبارات��ان يف أبو 

ظبي بتاريخ 9 ديسمرب.

نصف النهائي
يف نصف النهايئ ستحدد القرعة هوية 
خصمي ريال مدري��د والنادي املتّوج 
بلق��ب كوب��ا ليربتادوري��س من بن 
الفريقن الفائزين من املواجهتن رقم 
2 و3، يف خط��وة أخ��رى نحو معرفة 
هوية النادي��ن املزاحمن عىل اللقب 

العاملي.

الفكرة حققت أهدافها تماشيا مع العالقات المتميزة بين البلدين الشقيقين

تستضيفها العاصمة اإلماراتية اليوم

عيسى يهنئ النجمة بفوزه بكأس السوبر البحريني اإلماراتي

هكــذا تجــرى قرعــة كــأس العالــم لألنـديــة

اتحاد اليد              المركز اإلعالمي

البالد سبورت

علي عيسى

البوعينين: ماضون في تطوير 
الكوادر الفنية

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: افتتحت يوم أمس الدورة اآلسيوية 
للمدربن للمستوى A، وذلك يف مقر االتحاد البحريني لكرة القدم 

بالرفاع.
وشهد حفل االفتتاح حضور األمن العام لالتحاد إبراهيم البوعينن، 
إضافة إىل مدير إدارة العمليات الفنية باالتحاد ومدير الدورة عابد 

األنصاري، ومنسق الدورة يوسف النعيمي.
واعتمد املحارضون اآلسيويون والبحرينيون عبدالصاحب عبدالنبي، 

خضري عبدالنبي ومحمد الشمالن محارضين للدورة التي تستمر 
فعالياتها حتى 15 ديسمرب املقبل، وتشتمل عىل جوانب نظرية وأخرى 

عملية. ويف بداية كلمته بحفل االفتتاح، نقل األمن العام لالتحاد 
إبراهيم البوعينن تحيات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ عيل 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
وأكد البوعينن أن إقامة الدورة تأيت تواصال للجهود املبذولة من قبل 

االتحاد يف سبيل تطوير الكوادر الفنية.
وقال إن االتحاد حريص بشكل كبري ووفقا لتوجيهات رئيس االتحاد 

الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة عىل تكثيف الدورات التدريبية التي 
تعكس توجه االتحاد؛ لرفع الكفاءة الفنية للمدربن الوطنين.

وأكد أن االتحاد سيبقى مواصال لجهوده املكثفة يف إطار إقامة مثل 
هذه الدورات؛ ملا لها من تأثري كبري عىل املستوى الفني للمنتخبات 

واألندية الوطنية. وبن أن دورة املستوى A تعترب من الدورات 
املتقدمة واملهمة، وتعد محطة لوصول املدرب إىل الشهادة االحرتافية 

أيضا. وأوضح أن وجود خرية من املحارضين الوطنين يف الدورة يبعث 
عىل الفخر بوجود الكوادر الوطنية، مثنيا بخربتهم وكفاءتهم، ومتمنيا 

التوفيق لهم وللدارسن. ويشارك يف الدورة 25 متدربا هم: سيد 
محمود جالل الوداعي، أحمد عباس، أنور األسود، جاسم الرويعي، 
حسن الباشا، حسن عيل “بيليه”، حمد الرشيدي، حمود الديري، 
خليل أسريي، راشد الدورسي، صالح بدر، عبدالعزيز ربيعة، عالء 

حبيل، عيل سعيد، محمد جعفر الزين، محمد سامل ساملن، محمد 
سلامن، محمد صالح، محمد إسطنبيل، محمد عبدالجواد، محمد 

الشجار، محمد عيل محمد، مرتىض عبدالوهاب، نادي العويض ووليد 
رشف الدين.

لقطة من االفتتاح

ضاحية السيف           اللجنة األولمبية

تنظم األكادميية األوملبية التابعة 
للجنة األوملبية البحرينية دورة 

التحليل الحريك )الدارت فيش( خالل 
الفرتة من 4 لغاية 8 نوفمرب املقبل 

وذلك يف إطار الربنامج السنوي 
لألكادميية والرامي إىل صقل وتطوير 

وتأهيل الكوادر الفنية العاملة 
مبختلف الهيئات الرياضية يف اململكة.
وتدعو األكادميية األوملبية البحرينية 

جميع املدربن من داخل وخارج 
مملكة البحرين إىل املبادرة 

بالتسجيل يف الدورة التي سيحارض 
فيها املحارض محمود فخرو الخبري 
املعتمد من قبل الرشكة املصنعة 

للربنامج.
وستقام الدورة بقاعة املحارضات 
مبركز التدريب والتطوير الريايض 

الكائن بنادي املنامة مبنطقة الجفري، 

وتعترب تلك الدورة استمرار لسلسلة 
دورات )الدارس فش( التي نظمها 

املركز خالل السنوات املقبلة؛ بهدف 
تأهيل األجهزة الفنية وتقديم كل ما 

من شأنه أن يعينهم يف عملهم.
وتتناول الدورة أحدث نظم 

التكنولوجيا يف تحليل األداء الحريك 
لالعبن باستخدام الكامريا وتسجيالت 

الفيديو، ويكتسب املشاركن الكثري 

من الطرق املستخدمة يف رشح 
التدريب وتحليل املباريات وسلبيات 

وإيجابيات األداء الريايض عرب 
الفيديو، والتعرف عىل طرق التحليل 

الفورية من خالل “اآليفون”  و 
“اآليباد” عرب الربنامج نفسه، كام 

تتناول الدورة طرق تواصل املدرب 
مع العبيه عرب اإلنرتنت باستخدام 

تقنية )الدارت فيش(.

األكاديميــة األولمبيــة تنظــم دورة التحليــل الحركــي

الشقيقان ميرزا: البطولة تعني لنا الكثيرفالمرزي: تداركنا أخطاء الشوط األول

وقفة جماهيرية كبيرة

أشار مدير فريق كرة اليد بنادي النجمة خالد فالمرزي إىل أن فريقه 
نجح يف تدارك األخطاء التي وقعت يف الشوط األول، واستثمرها يف 

الشوط الثاين مام أعطاه األفضلية يف تقديم املستوى الجيد وتحقيق 
النتيجة اإليجابية التي انتهت عليها املباراة.

وقال فالمرزي يف تريح ل� “البالد سبورت” إن فريقه مل يظهر يف 
بداية املباراة مبستواه الحقيقي، وأضاع فرصا كثرية أمام املرمى، ووقع 
يف أخطاء عدة كانت مؤثرة عليهم، ويف املقابل أعطت فريق الشارقة 

األفضلية يف الشوط األول مام جعله ياخذ الفارق من 3 إىل 4 أهداف، 
وتدريجياً دخل العبو فريقه أجواء اللقاء إىل أن متكنوا من إنهاء 

الحصة األوىل بالتعادل 9/9. وأضاف أن مدرب الفريق بن مسعود 
أعاد ترتيب األوراق وركز عىل نقاط الضعف والقوة لدى الشارقة، 
وتم تدارك األخطاء بشكل كبري إىل أن سيطر العبوه عىل املجريات 

وأخذ يوسع فارق األهداف لصالحه حتى انتهاء اللقاء.
وعرب فالمرزي عن سعادته الكبرية لفوز فريقه بثاين بطوالت املوسم 
الريايض عرب كأس السوبر البحريني اإلمارايت يف نسخته األوىل، مبدياً 

إعجابه بنجاح البطولة واستضافتها، متمنياً أن تستمر هذه الفكرة يف 
السنوات املقبلة. كام أهدى فالمرزي كأس السوبر إىل مجلس إدارة 

نادي النجمة برئاسة “القبطان” عيى القطان ولالتحاد البحريني لكرة 
اليد برئاسة عيل عيى ولجميع جامهري وعشاق كرة اليد البحرينية 

خصوصاً الجمهور النجاموي الذي يقف خلف الفريق يف جميع 
مبارياته، والشكر موصول لألب الروحي لكرة اليد يف نادي النجمة 

محمد طالب ولرئيس جهاز كرة اليد صالح الرفاعي عىل وقفتهم مع 
الفريق من بداية اإلعداد. 

أكد الشقيقان يف صفوف نادي النجمة عيل ومحمد أبناء مريزا 
أن تحقيق بطولة كأس السوبر البحريني اإلمارايت تعني لهم 

اليشء الكثري يف مشوارهم مع بداية املوسم الريايض.
وقاال يف تريح ل� “البالد سبورت”: تكمن أهمية البطولة 

للنجاموية كونها مستحدثة يف هذا العام حالها كحال بطولة 
السوبر البحريني، والفوز عىل فريقي األهيل والشارقة تباعاً 

وتدوين اسم النجمة كأول فريق يحقق هاتن البطولتن يعترب 
أمرا طيبا للغاية للنادي ولالعبن أنفسهم.

وأشارا إىل أن الفريق مل يظهر باملستوى املطلوب يف املباراة؛ 
بسبب اإلرهاق وبعض اإلصابات التي تلم بزمالئهام “ولكن 

الحمدلله النهاية كانت سعيدة بالفوز باللقاء والكأس وهذا هو 
املهم يف ظل هذه الظروف”.

وأهدى أبناء مريزا كأس السوبر البحريني اإلمارايت إىل مجلس 
إدارة النادي برئاسة عيى القطان وإىل الجهازين الفني 

واإلداري والالعبن إضافة للجمهور النجاموي والبحريني الذي 
ساندوهم، ويعدونهم بأن املقبل أجمل.

خالد فالمرزي بجانب عيسى القطان

الشقيقان علي ومحمد ميرزا

“العراب”: البطولة جميلة والتنظيم أجمل

عيد: دافع لتحقيق المزيد من البطوالت

أشار عراب كرة اليد 
البحرينية واألب 

الروحي لنادي 
النجمة محمد طالب 

إىل أن إقامة بطولة 
السوبر البحريني 

اإلمارايت فكرة جميلة 
ولها أبعاد طيبة بن 

الطرفن، كام أن 
التنظيم الذي صاحب 
النهايئ أعطى جاملية 

للموقعة الخليجية 
التي تعترب األوىل من 

نوعها عىل صعيد لعبة كرة اليد.
وقال طالب يف تريح ل� “البالد سبورت”: الحمدلله عىل ما 

آلت إليه النتيجة النهائية للمباراة بن النجمة والشارقة والتي 
أسفرت عن تحقيق األول كأس السوبر يف نسخته األوىل، 

ويعد هذا األمر جيدا جداً طاملا أن املباراة أقيمت عىل أرض 
البحرين وبن جمهوره، متمنياً أن تستمر هذه البطولة يف 

السنوات املقبلة.
وبن طالب أن فريقه يف املجمل العام ظهر بصورة طيبة من 

الناحية الدفاعية، ودليل ذلك قلة األهداف التي استقبلتها 
شباكه، ولكن إذا ما تطرق للشوط األول فإن الجانب 

الهجومي كان سلبياً وهذا أثر عىل أدائه، بخالف الشوط 
الثاين الذي أظهر الفريق بصورته الحقيقية واستطاع أن 

يثبت قدراته وإمكاناته، مضيفاً: قد يكون الالعبن تعرضوا 
للضغط النفيس كون الفريق مدججا بالنجوم واللقاء أقيم 

يف البحرين، بخالف لو كان اللقاء خارجاً لكان عنر الضغط 
أقل مام هو عليه.

وأكد طالب أن الفريق يحتاج لرتتيب أوراقه وإيجاد الحلول 
يف النواحي الهجومية وهذا ما سيتم العمل عليه من ِقبل 
الجهاز الفني يف الفرتة الحالية خصوصاً بعد أن ُتستكمل 

صفوفه بعودة العبي املنتخب حتى يكون يف قمة جهوزيته 
ملا هو مقبل من مشاركات محلية وخارجية.

بن العب النجمة عيل عيد أن 
تتويج فريقه بكأس السوبر 

البحريني اإلمارايت دافع معنوي 
كبري لهم لتحقيق املزيد من 
البطوالت يف املوسم الريايض 

الجاري. 
وقال عيد يف تريح ل� “البالد 
سبورت” إن الفوز بأول بطولة 
خليجية تحت مسمى السوبر 
تعني لهم الكثري خصوصاً أنها 
تقام يف نسختها األوىل وعىل 

أرض مملكة البحرين وبن 
جمهوره، كام أنها ستكون 

سالحهم النفيس والذهني يف 
خوض املسابقات واملشاركات 

األخرى والتي سيسعون لتحقيق 
ألقابها. 

وعن املستوى الفني، أوضح عيد 
أن البداية كانت سيئة للغاية 

لفريقه خصوصاً يف الجانب 
الهجومي، ولكن يف الشوط 

الثاين وبفضل العزمية والقوة 
ومعاهدة الالعبن فيام بينهم، 

استطاع الفريق أن ُيحسن 
صورته الفنية ويأخذ األفضلية 

وينهي اللقاء لصالحه.

رضبت جامهري النجمة خصوصا 
والبحرينية عموما مثاًل ُيحتذى به، من 

خالل حضورها الكثيف ومساندتها 
لفريق النجمة يف مباراته الخليجية 
مع الشارقة اإلمارايت، وكان لها األثر 

الكبري يف قلب املعطيات لصالح “ممثل 
البحرين” بدعمه ومؤازرته معنوياً 
والخروج من هذه املوقعة متوجاً 

بالكأس. هذه الجامهري مل تتأثر بتخلف 
فريقها من ناحية األداء والنتيجة يف 

غالبية الشوط األول، وواصلت مهمتها 
التشجيعية وبث الحامس يف أنفس 

العبيها بصورة قوية وعالية حتى تحقق 

املراد برسم السعادة والبهجة عىل 
محيا كل شخص حرض للوقوف خلف 
“الرهيب”. شكراً للجامهري النجاموية 
البحرينية، شكراً لرؤساء الروابط التي 

لبت النداء خلف “ممثل البحرين”، 
شكراً للجامهري عىل الروح الرياضية 

التي تحلت بها طيلة املباراة وأعطت 
صورة مثالية للتشجيع الراقي.

محمد طالب

علي عيد 

لقطة للجماهير التي حضرت  اللقاء

فخرو في إحدى محاضرات الدارت فيش
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يس��عى فريق الن��ر للك��رة الطائرة 
الس��تعادة هيبته والعودة إىل منصات 
التتوي��ج يف املوس��م الح��ايل ليمح��و 
الص��ورة الباهت��ة التي ظه��ر عليها يف 
املوس��م املايض والتي غ��اب فيها عن 
املربع الذهبي ملسابقة الدوري وودع 
مس��ابقة كأس س��مو ويل العهد مبكراً 
لريس��م عالمات الح��زن والحرسة عىل 

جامهريه الوفية.
وكان النر قد فاز بآخر لقب مبوس��م 
2014/2015 عندم��ا فاز بلقب بطولة 
كأس سمو ويل العهد، فيام توج بلقب 
الدوري آخر مرة مبوس��م 2012/2013 
ليغيب فيام بعد عن منصات التتويج.

وم��ع ق��رب انط��الق املوس��م الحايل 
يضاعف الن��ر تحضريات��ه بقوة من 
ومس��تواه  مكانت��ه  اس��تعادة  أج��ل 
الحقيق��ي رغم ما مير ب��ه الفريق من 
ظروف صعبة ناتجة عن فقدانه لعدة 

عنارص متميزة.
رص��د  تواص��ل  س��بورت”  “الب��الد 
استعدادات أندية دوري الدرجة األوىل 
للكرة الطائرة ونتطرق يف هذه الحلقة 

الرابعة عن استعدادات نادي النر.

مدرسة تونسية

اتخذ مجل��س إدارة نادي النر قراراً 
جريئ��اً بتعاقده مع امل��درب التونيس 
فوزي اله��واري ليخلف اب��ن النادي 
والالعب الس��ابق يف صفوفه حس��ن 
باملدرس��ة  الن��ر  ليس��تعني  ع��ي، 
التونسية ألول مرة منذ ما يقارب من 
10 مواس��م بعدما تعاقب عىل قيادة 
الفريق املدرب حس��ن وش��قيقه رضا 
عي خالل الس��نوات الفائتة واللذان 

حققا معه العديد من اإلنجازات.
وقد استأنف املدرب الهواري الحصص 
التدريبية مع الفريق وهو يعمل للمرة 

األوىل يف ال��دوري البحرين��ي، وتتطلع 
م��ن خالل��ه إدارة الن��ادي لتحقي��ق 
النتائ��ج واملس��تويات الت��ي تتواكب 
من طموح��ات الجامهري النراوية يف 
احتالل املراكز املتقدمة واملنافسة عىل 

البطوالت.

رحيل النجوم

فقد النر هذا املوسم 4 من العنارص 
األساسية يف تشكيلة الفريق األول وهو 

ما قد يؤدي إىل تراجع مستوى الفريق 
إن مل يلج��أ الن��ادي إىل س��د الف��راغ 
بالتعاق��د مع عن��ارص ذات إمكانيات 

رفيعة ال تقل عن النجوم املهاجرة.
ض��ارب مرك��ز 4 صبي��ح إبراهيم كان 
أول املغادري��ن بعدم��ا بل��غ س��ن ال� 
30 عام��اً األمر ال��ذي يتيح له االنتقال 
دون رضورة الحص��ول عىل االس��تغناء 
الرس��مي من النادي، ليفض��ل الدفاع 
عن ألوان نادي البس��يتني، فيام حسم 

الليربو أمين هرونة مصريه مبكراً بعدما 
فضل اللعب يف صفوف طائرة األهي، 
أم��ا النجم فاض��ل عب��اس فإنه فضل 
الع��ودة إىل نادي��ه األم املحرق بعدما 
قىض موس��مني مع أبن��اء الجفري، فيام 
كانت الرضبة األكرث إيالما لنادي النر 
ه��و انتقال ابن النادي حس��ن ضاحي 
إىل صف��وف طائرة املح��رق ألول مرة 
وه��و الذي يعت��رب ابن الن��ادي وأحد 
ركائ��زه األساس��ية، إال أن األخري فضل 

خوض تجرب��ة احرتافية جديدة تؤمن 
مس��تقبله وخ��وض تح��د جديد يرثي 

مسريته الرياضية.

3 صفقات جديدة

أبرم نادي النر ثالث صفقات جديدة 
لتعزيز صفوفه ومأل الفراغ الذي خلفه 
رحيل نجوم��ه يف بع��ض املراكز، فقد 
اس��تعاد الن��ادي خدماته اب��ن القرية 
يوس��ف عبدالغفار وال��ذي مثل نادي 

املحرق يف آخر 6 مواسم ليشغل مركز 
الالعب الحر، كام تم استقطاب صانع 
األلعاب محمد عبدالله والذي سبق له 
خوض عدة تج��ارب مع أندية الدرجة 
الثانية اتس��مت بالنج��اح، فيام جدد 
التعاقد مع الليربو حس��ني طاهر الذي 

يشغل مركز الالعب الحر.
ومن املؤمل أن يربم النادي العديد من 
الصفق��ات املحلية القادم��ة، باإلضافة 

إىل التعاقد مع محرتف أجنبي.

غياب المتروك

يبدو أن املوس��م امل��ايض بني صانع 
األلع��اب املخ��رضم حس��ني املرتوك 
ون��ادي الن��ر س��يكون األخري بني 
الطرف��ني، بعدم��ا تعاق��د النر مع 
صان��ع األلع��اب محم��د عبدالل��ه 
ووج��ود عي��ى عب��اس، حي��ث أن 
األنب��اء الواردة من الجفري كش��فت 
عن انتهاء العالقة بني الطرفني بعدما 
مثل املرتوك النر لس��نوات طويلة 
وحجز مقعده يف التشكيلة األساسية 
للفري��ق وكان أحد صن��اع إنجازاته، 
حيث س��تفتقد الجامهري العاش��قة 
للكرة الطائ��رة والجامهري النراوية 
بش��كل خاص أنامل امل��رتوك الذي 
خدم اللعبة ونادي النر بكل تفان 

وإخالص.

وجه إداري جديد

بع��د اس��تقالة مدير الفريق الس��ابق 
خالد هالل واتجاهه للعمل مع الفريق 
األول لكرة القدم بالنادي األهي، عني 
ن��ادي النر اإلداري الش��اب حس��ني 
عمران ليتوىل املهمة بدال عنه فهو أحد 
العنارص اإلدارية املعروفة عىل مستوى 
منطق��ة الجفري والن��ادي وله عالقات 

متميزة مع جميع الالعبني.

تحت رعاية محافظ العاصمة الش��يخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، يقام 
مهرجان فلكس الريايض لبناء األجسام 
بتنظي��م م��ن مرك��ز فلك��س الريايض 
بالتع��اون مع االتح��اد البحريني لرفع 
األثق��ال، يومي 13 و14 أكتوبر الجاري 
عىل الصال��ة الثقافية مبتحف البحرين 
الوطني، وأع��رب املحافظ عن اعتزازه 
برعاية هذا املهرجان الذي ُأدرج كأحد 
البطوالت التابع��ة لالتحاد الدويل لبناء 

.IFBB األجسام
وت��أيت الرعاية الكرمية ضم��ن الجهود 
املتواصلة واملضنية التي يبذلها محافظ 

العاصم��ة يف تقديم مختلف أش��كال 
الدعم ملختلف الرياضات، خصوصا مع 
عمله الكبري يف وقت س��ابق عىل دعم 
ه��ذه اللعب��ة أيضا حينام كان رئيس��ا 

لنادي النجمة.
وقدم االتحاد البحرين��ي لرفع األثقال 
وإدارة مهرج��ان فلك��س بالغ الش��كر 
ملحافظ العاصمة ع��ىل دعمه ورعايته 
املهرج��ان، مثمنني جه��وده املميزة يف 

سبيل إنجاحه.
ي��أيت ذلك أيض��اً بعد الحص��ول عىل 6 
بطاقات احرتافية أيضا من قبل االتحاد 
الدويل لبناء األجس��ام للمش��اركني يف 

املهرج��ان، والت��ي س��تمنح الحائزين 
املشاركة يف بطولة “إليت برو” العاملية 
للمحرتفني، والتي تعد أكرب بطولة عىل 

مستوى العامل.
وتواص��ل إدارة املهرج��ان تحضرياته��ا 
متهيدا النطالق��ه، إذ تعكف حاليا عىل 
وضع اللمس��ات النهائي��ة للوصول إىل 

الجهوزية املطلوبة تنظيميا.
وس��يقام املهرج��ان يوم��ي الجمع��ة 
والس��بت خالل الفرتة م��ن 6 وحتى 9 

مساء.
يشار إىل أن املهرجان سيشمل 3 فئات 
هي: الناش��ئني، الرجال واألساتذة يف 3 

ألعاب: بناء أجسام، فيزيك وكالسيك.
وفئة الناش��ئني لبناء األجسام ستشتمل 
عىل فئتني هام 75 وأكرث من 75 كجم.

وستكون بطولة الرجال للفيزيك شاملة 
ل��� 8 فئات هي 158، 162، 166، 170، 

174، 178، 182 وأكرث من 182 سم.
أما بطولة الرجال ل� muscular فيزيك 

فستشتمل عىل ذات الفئات أيًضا.
وبطولة الرجال الكالسيك لبناء األجسام 
ستش��تمل ع��ىل الفئ��ات: 158، 162، 
165، 168، 172، 176، 180 وأك��رث من 

180 سم.
وبطولة الرجال لبناء األجسام ستشتمل 

عىل 11 فئة هي: 55، 60، 65، 70، 75، 
80، 85، أك��رث م��ن 90، 95، 100 وأكرث 
من 100 كج��م. ويف بطولة األس��اتذة 
لألعامر 40 حتى 49 س��تكون الفئات: 

70، 80، 90 وأكرث من 90 كجم.
ويف بطولة األس��اتذة لألعامر 50 حتى 
59 س��تكون الفئات: 80 وأكرث من 80 
كجم، فيام س��تكون بطولة األس��اتذة 
لألعامر 60 حت��ى 64 مفتوحة لجميع 

األوزان.
يذك��ر أن املهرج��ان أقيمت نس��خته 
األوىل العام 2004، ويش��هد يف كل عام 

مشاركة واسعة محليا وخارجيا.

نجوم   4 ورح��ي��ل  ت��ون��س��ي��ة  ق��ي��ادة  ال��ن��ص��ر.. 

محافظ العاصمة راعيا لمهرجان فلكس الرياضي لبناء األجسام 

”4- “البالد سبورت” ترصد تحضيرات األندية لدوري الطائرة “8

يقام يومي الجمعة والسبت المقبلين على الصالة الثقافية

فريق النصر للكرة الطائرة

هشام بن عبدالرحمن

حسن علي

تغطية             اللجنة اإلعالمية

فوزي الهواري أثناء توقيع العقدالنصر يبرم 3 صفقات جديدة

اختتم االتحاد البحريني للتنس 
مساء السبت املايض املوافق 7 
أكتوبر منافسات بطولة الرباعم 
املفتوحة تحت 8 و10 سنوات، 

والتي أقيمت عىل مالعب االتحاد 
مبقره بجامعة بوليتكنك البحرين 
مبدينة عيى، مبشاركة مميزة من 
الالعبني الصغار، عىل مدى يومي 

الجمعة والسبت املاضيني.
 وأحرز املركز األول بفئة تحت 8 
سنوات الالعب السعودي حيدر 

الفريد، فيام جاء وصيفاً الالعب 
البحريني هشام التوبي، وضمن 

منافسات فئة العرش سنوات أحرز 
اللقب الالعب الهندي روشيكيش 

سونيل ويف املركز الثاين الالعبة 
هجر.

 ووصف املدير الفني باالتحاد 
البحريني للتنس مدير البطولة 

عصام عبدالعال املنافسات 
بالقوية، إذ شهدت املباريات 

تنافساً رائعاً بني الالعبني الصغار 

الذين شاركوا يف هذه البطولة 
وبلغ عددهم 30 العبا من فئتي 

تحت 8 وتحت 10 سنوات.
 ومتيزت البطولة بحضور ومتابعة 

أولياء األمور، األمر الذي يؤكد 
اهتاممهم مبشاركة أبنائهم وبناتهم 

الصغار يف مثل هذه البطوالت، 
التي يسعى اتحاد التنس دامئاً 

إلقامتها واستمراريتها؛ ملا لها من 
انعكاسات إيجابية عىل مستويات 

الالعبني الصغار، مبا يتامىش مع 

توجهات وتطلعات االتحاد الدويل 
يف إقامة مثل هذه البطوالت 

املصغرة التي تسهم يف تطوير 
الالعبني وتحببهم وتقربهم للعبة 

التنس.
 ويف الختام توج أمني رس االتحاد 

البحريني للتنس فؤاد الرويعي 
وعضو مجلس اإلدارة محمد 

سلامن الفائزين باملراكز األوىل، إذ 
أعربا عن سعادتهام مبا شاهداه 

من مستوى رائع قدمه جميع 

املشاركني وبالحامس الكبري الذي 
شهدته جميع املباريات وبحضور 

ومتابعة أولياء األمور، مؤكدين 
للجميع أن مجلس االدارة وبقيادة 

سمو الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة حريص كل الحرص عىل 

االهتامم بربامج الصغار ومختلف 
أنشطتهم.

 وينظر اتحاد التنس لهذه البطولة 
ضمن برنامج “جي يت آي” التابع 

لالتحاد الدويل للتنس كفرصة 

الكتشاف املواهب والخامات 
الصغرية واختيار العنارص الجيدة؛ 

من أجل العمل عىل صقلها من 
قبل الجهاز الفني مبا يساهم 
يف تغذية املنتخبات الوطنية 

بالالعبني، وأيضاً من أجل نرش 
اللعبة بني أوساط صغار السن 
ومامرستها، كام تتيح للصغار 
التعرف عىل أجواء البطوالت 

واملنافسات من خالل املباريات 
التي سيخوضونها.

اتحاد التنس يختتم بطولة البراعم تحت 8 و10 سنوات 
وس���ون���ي���ل ال���ف���ري���د  وأب���ط���ال���ه���ا  الع����ب����ا   30 ب���م���ش���ارك���ة 

مدينة عيسى          اتحاد التنس



ينظم نادي البحري��ن للتنس بطولة 
البحرين الدولية التاس��عة لناش��ئي 
التن��س يف الف��رة م��ن 23 إىل 28 
أكتوب��ر 2017 وذل��ك تح��ت رعاية 
نائب رئي��س مجلس الوزراء س��مو 

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
 وبهذه املناس��بة أعرب رئيس نادي 
البحرين للتن��س خميس املقلة عن 
شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة لتفضل س��موه بش��مول 
البطولة برعايته الكرمية للعام التاسع 
ع��ى التوايل، هذه الرعاية التي نعتز 
بها وتعد ترشيف��ا للبطولة ولرياضة 

التن��س يف مملك��ة البحري��ن، األمر 
ال��ذي يؤكد دعم س��موه واهتاممه 
بهذه اللعب��ة وتش��جيعها، كام نوه 
واملس��اندة  الكبري  بالدع��م  املقل��ة 
من وزير شؤون الش��باب والرياضة 
هشام الجودر وحرصه عى توفري كل 

عوامل نجاح البطولة.
وتعترب بطولة البحرين الدولية والتي 
ت��م تدش��ن نس��ختها األويل يف عام 
2009 واحدة من أهم وأكرب بطوالت 
الناش��ئن عى مس��توى العامل، وكان 
لن��ادي البحرين للتن��س الريادة يف 
تنظي��م مثل هذه البط��والت والتي 
متثل نقل��ة نوعية كبرية، س��اهمت 

يف نق��ل لعبة التن��س البحرينية من 
املحلية اىل العاملية.

وقد سجل يف البطولة حتى اآلن أكرث 
م��ن 150 العب��ا والعب��ة ميثلون 40 

دولة من مختلف دول العامل.

أكثر من 40 دولة تشارك في بطولة ITF للتنس
ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء ي���رع���ى ال��ب��ط��ول��ة

البالد سبورت

خميس المقلةهشام الجودرسمو الشيخ محمد بن مبارك
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يستعد البطل اإلمارايت املوهوب 
راشد الظاهري، ألصعب اختبار 
له حتى اآلن، حيث يتوجه إىل 
حلبة لومان الفرنسية يف نهاية 
هذا األسبوع للمشاركة يف نهايئ 
بطول��ة IAME 2017 الدولية. 
و الجدي��ر ذك��ره أن الظاهري 
هو بطل النسخة اإلماراتية من 
ه��ذه البطولة ع��ن فئة امليني 
إك��س 30 والت��ي أحرزه��ا يف 

وقت سابق من هذا العام.
وم��ع ذلك، س��يتنافس راش��د 
الظاه��ري األصغر عمراً يف فئة 

املين��ي م��ع بعض م��ن أمهر 
الس��ائقن يف أوروب��ا يف فئت��ه 
العمرية ممث��ا دولة اإلمارات 
ه��ذا  يف  املتح��دة  العربي��ة 

السباق. 
س��تجري الس��باقات التأهيلية 
الدولية يومي الجمعة والسبت 
يليها الس��باق ما قب��ل النهايئ 
 15 األح��د  ي��وم  والنهائي��ات 
أكتوبر، حيث سيتنافس يف هذا 
الس��باق 460 س��ائقاً من أكرث 
من 50 بلداً يشاركون يف جميع 

الفئات.

ويف ه��ذا اإلط��ار عل��ق مدير 
بيب��ي ريس س��اندرو  فري��ق 
لوران��دي قائ��ًا: “نه��ايئ هذه 
البطول��ة الدولية يف نهاية هذا 
األسبوع س��وف تكون تنافسية 
للغاية، فقد أظهر راش��د نضجاً 
ومهارًة ال مثيل لهام عى الرغم 
من أنه األصغر سناً عى الحلبة 
إال أن هذا الس��باق س��يضيف 
الكثري عى خربة البطل اإلمارايت 
يف الس��باقات، حيث س��يكون 
واحداً م��ن أصعب االختبارات 
حتى اآلن مع بعض من أفضل 

الس��ائقن م��ن جمي��ع أنحاء 
أوروب��ا والعامل أتوا للمش��اركة 
النه��ايئ من هذه  يف الس��باق 

البطولة”.
البطل  موس��م  ويعت��رب  ه��ذا 
راش��د  املوه��وب  اإلم��ارايت 
الظاهري موس��اًم مثرياً ومميزاً 
حت��ى اآلن حي��ث ش��ارك مع 
إيطالي��ا  يف  ببريي��س  فري��ق 
حاصداً نجاحات عديدة يف عدة 
بطوالت مث��ل بطول��ة )دبليو 
إس ك(، وبطول��ة كامبيونات��و 

إيتاليانو.

المتسابق اإلماراتي الصغير يستعد ألصعب التحديات

راشد الظاهري

البالد سبورت

رفع رئيس اتحاد البحرين 
للدفاع عن النفس أحمد 

الخياط أسمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل ممثل جالة 

امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعى للشباب 
والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، مبناسبة حصول 

منتخبنا الوطني للجوجيتسو 
عى 6 ميداليات ذهبية 
وميداليتن فضيتن و3 

برونزيات يف بطولة أملانيا 
الدولية للجوجيتسو.

كام رفع الخياط التهاين إىل 
النائب األول لرئيس املجلس 

األعى للشباب والرياضة 
رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى، الرئيس 

الفخري لاتحاد البحريني 
لرياضة فنون القتال 

املختلطة سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة.

وأكد الخياط أن هذا االنجاز 
يأيت مثرة دعم القيادة 

الرشيدة وسمو الشيخ نارص 
بن حمد وسمو الشيخ خالد 

بن حمد، مشيداً بعطاء 
الاعب عيل منفردي وحرصه 
عى تقديم أفضل املستويات 
ورفع اسم مملكة البحرين يف 

املحافل الدولية.
واستطاع املستشار ومدرب 

منتخبنا الوطني للجوجيتسو 
رضا منفردي الحصول عى 

ميداليتن ذهبيتن وميداليتن 

برونزيتن يف فئة االساتذة 

بوزن 70 كيلوغرام.

  3 ذهبيات وفضية 
لسينا منفردي

أما الحكم والاعب سينا 

منفردي استطاع أن يحصل 

عى 3 ذهبيات وفضية يف 

فئة االساتذة بعد مستويات 

بارزة قدمها طوال مشواره يف 

البطولة بوزن 64 كيلوغرام.

 علي منفردي يحصد ذهبية 
وفضية وبرونزية

واستطاع الفتى الذهبي 
عيل منفردي أن يحصل 

عى امليدالية الذهبية بعد 
مستويات بارزة قدمها.

ومتكن منفردي يف فئة الكبار 

من الفوز عى الاعب األملاين 

بندك جوهانس يف النزال 

النهايئ لوزن 77 كيلوغرام، 

حيث استطاع منفردي 

أن يقدم أفضل العروض 

والخروج بامليدالية الذهبية.

وحصل عيل منفردي عى 

امليدالية الفضية والربونزية 

يف فئة الكبار ليضيف 

ميداليتن جديدة للمنتخب 

الوطني للجوجيتسو.

منتخب الجوجيتسو يحصد 6 ذهبيات ببطولة ألمانيا
ال�����خ�����ي�����اط ي����ه����ن����ئ ن������اص������ر وخ�������ال�������د ب�������ن ح���م���د

أم الحصم             اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

أحمد الخياط لقطات لتتويج أفراد منتخبنا للجوجيتسو

منتخبنا للجوجيتسو محمال بالميداليات



م��ن  املئ��ات  خ��رج  )وكاالت(: 
الكوس��تاريكيني للش��وارع م��ن أجل 
االحتف��ال بتأه��ل منتخ��ب بالده��م 
ملوندي��ال 2018 يف روس��يا، بع��د أن 

تعادل الفريق 1-1 مع هندوراس.
وعق��ب انته��اء املباراة الت��ي جاءت 
الس��بت ضم��ن الجولة قب��ل األخرية 
من تصفي��ات اتحاد أمريكا الش��الية 
)كون��كاكاف(  والكاريبي  والوس��طى 
املؤهلة لبطول��ة كأس العامل 2018 يف 
روس��يا، تجمه��ر املش��جعون حاملني 
أع��الم كوس��تاريكا ح��ول س��احة ال 

إسبانيداد بالعاصمة سان خوسيه.
وردد املش��جعون يف س��عادة هتافات 
مث��ل “نعم لق��د اس��تطعنا”، بعد أن 
متكن منتخب كوس��تاريكا من التأهل 

للمونديال للمرة الخامسة يف تاريخه.
ومبجرد إطالق الحك��م صافرته معلنا 

انته��اء اللقاء، احتف��ل العبو املنتخب 
عىل أرض امللعب مع أرسهم وأبنائهم.

وم��ن بني ه��ؤالء، يربز ح��ارس مرمى 
ري��ال مدريد كيلور ناف��اس الذي قال 
“إنن��ا س��عداء للغاية، كان��ت مباراة 
صعب��ة لكننا تعادلن��ا يف النهاية وهذا 

أمر جيد للجميع”.
وبهدف سجله املدافع واستون برضبة 
رأس��ية )5+90(، حققت كوس��تاريكا 
التع��ادل بع��د أن كانت هن��دوراس 
متقدم��ة به��دف. ومع تبق��ي جولة 
واح��دة م��ن تصفيات الكون��كاكاف، 
تتصدر املكس��يك التي ضمنت تأهلها 
يف وقت سابق من التصفيات الرتتيب 
برصي��د 21 نقط��ة، تليها كوس��تاريكا 
)16 نقطة( ثم الواليات املتحدة )12( 
وبنا )10( وهن��دوراس )10( وأخريا 

ترينداد وتوباجو )3(.
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ويلز- ايرلندا
البانيا- ايطاليا
الكيان الصهيوني- اسبانيا
اوكرانيا- كرواتيا
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 اوروبا  
تصفيات مونديال 2018  

كيلور نافاس

آري��ني  الهولن��دي  رف��ع  )وكاالت(: 
روبن، العب باي��رن ميونيخ األملاين، 
راية االستس��الم بخص��وص إمكانية 
تأهل منتخب ب��الده إىل كأس العامل 
يف روس��يا 2018 بعد انتصار السويد 

عىل لوكسمبورج بثانية نظيفة.
وق��ال روب��ن يف ترصيح��ات عقب 
انتصاره��م ع��ىل بيالروس��يا بنتيجة 
1-3: “أعتقد أن علين��ا القول وداعاً 
للمش��اركة يف كأس الع��امل، فاألم��ر 
يتطلب معجزة بالتغلب عن السويد 
بنتيج��ة كبرية ألج��ل حجز مقعد يف 

امللحق”.
وتابع: “علينا فقط أن نكون واقعيني، 
تس��جيل الس��ويد لثاني��ة أهداف 

ضد لوكس��مبورج عقد م��ن مهمتنا 
كثريا بس��بب فارق األه��داف الكبري 

لصالحهم”.

الدويل،  إمكاني��ة االعت��زال  وح��ول 
علق روبن: “إنه ألمر محزن الفش��ل 
يف التأه��ل لي��ورو 2016 واآلن كأس 

الع��امل، ولكن��ي ال أود الحديث عن 
ه��ذا األم��ر اآلن، س��نحاول خوض 
مباراة جيدة أمام الس��ويد يف الجولة 
األخرية من التصفيات وبعدها سوف 

نرى ما قد يحدث معي”.
ويتص��در منتخب فرنس��ا املجموعة 
األوىل برصيد 20 نقطة يليه الس��ويد 
برصي��د 19 نقط��ة ثم هولن��دا 16 
نقط��ة، كا أن الفايكنج س��جلوا 26 
هدفا واستقبلوا 7 أهداف فقط، فيا 
أحرز الطواحني 19 هدفا وتلقوا 11.

وكان��ت منتخب��ات أملانيا وإس��بانيا 
التأهل  وبلجي��كا وإنجلرتا ضمن��ت 
ل��كأس الع��امل يف روس��يا 2018 قبل 
انتهاء الجولة األخرية من التصفيات.

)وكاالت(: حدد اإليطايل أندريا بريلو، 
العب نيويورك سيتي األمرييك، موعد 
اعتزاله كرة القدم، بعد مسرية حافلة 
داف��ع خاللها عن أل��وان عالقة كرة 

القدم يف الكالتشو.
وق��ال بريل��و يف مقابلة م��ع صحيفة 
“الجازيت��ا ديللو س��بورت”اإليطالية: 
ديس��مرب  يف  ملس��تقبيل،  “بالنس��بة 
ينته��ي عق��دي وأرى أن الوق��ت قد 
حان لالعت��زال، فكل ي��وم أعاين من 
مش��اكل بدنية وال أستطيع التدريب 
بأفضل صورة ممكنة أو القيام باألمور 
العادية، يف س��ني ال أظ��ن أنني قادر 

عىل االستمرار”.
وانض��م بريلو إىل نيويورك س��يتي يف 
2015 بعد خسارة دوري أبطال أوروبا 

يف النهايئ أمام برشلونة اإلسباين.
وواصل: “يوفنت��وس فريق قوي هذا 
املوس��م حتى بع��د رحي��ل ليوناردو 
بونوت��ي وداين ألفي��س، فهناك أكرث 

من العب ممي��ز ولديهم القدرة عىل 
الف��وز بالدوري وحت��ى دوري أبطال 

أوروبا”.

وتاب��ع: “أنطوني��و كونت��ي، املدي��ر 
الفن��ي لن��ادي تش��يليس اإلنجليزي، 
إقناع  يس��تطيع  بالتفاصي��ل،  يهت��م 

الالعبني بأفكاره بس��هولة، وبالنس��بة 
يل محارضة 20 دقيقة معه أفضل من 
فيديو مطول أش��اهده ل���3 أيام، كا 
أنه يتطور كثريا ويحس��ن من أفكاره 

وطريقة اللعب”.
وحقق كونتي الدوري االنجليزي مع 
تش��يليس يف أول مواسمه وقاد البلوز 
للعودة لبطول��ة دوري أبطال أوروبا 

بعد غياب موسم كامل.
واختت��م: “انتق��ادات بونوت��ي مع 
ميالن ليست يف محلها، فمن الطبيعي 
لالع��ب حين��ا ينتقل لفري��ق وبيئة 
جديدو أن يواج��ه بعض الصعوبات، 
لك��ن البعض كان يتوقع أنه س��يقوم 
ب��كل يشء حت��ى تس��جيل األهداف 
وصناعتها بعد االنضام للروسونريي”.
وانضم بونوت��ي إىل ميالن يف صفقة 
غ��ري متوقعة مقاب��ل 40 مليون يورو 
خ��الل س��وق االنتق��االت الصيفي��ة 

األخرية.

هولندا ترفع الراية 

الكوستاريكيون يحتفلون في الشوارع  

اعتزال بيرلو 

)وكاالت(: يبدو أنَّ املصائب 
ال تأيت ُفرادى عىل مانشسرت 

يونايتد، ومدربه جوزيه 
مورينيو، خاصة بعدما أصيب 
العب وسطه البلجييك مروان 

فياليني، يف مباراة مع منتخب 
بالده.

وحملت صحيفة “ذا صن” 
الربيطانية، أنباء سيئة لجمهور املانيو، بعدما كشفت 

عن أنَّ نجم الفريق بول بوجبا قد يغيب ملدة شهرين 
إضافيني، بعدما تبنيَّ أنَّ اإلصابة التي تعرَّض لها يف فخذه، 

أسوأ ما كان متوقًعا.
وتعرَّض بوجبا لإلصابة، خالل فوز فريقه عىل بازل 

السويرسي )0-3( مبباراته األوىل بدوري أبطال أوروبا، 
وغاب حتى اآلن عن 5 مباريات للفريق، وكانت عودته 

مقررة أواخر الشهر الحايل.
لكن “ذا صن” أكدت أنَّ أطباء مانشسرت يتوقعون شفاء 

بوجبا بشكل كامل أواخر ديسمرب، ما يعني غيابه عن 
مباريات مهمة أمام توتنهام، وتشيليس، ومن املحتمل 

غيابه عن قمة مانشسرت سيتي بأعياد امليالد.
وأضافت الصحيفة، أنَّ أطباء يونايتد يفكرون يف االستعانة 
مبدرب جري متخصص، ملساعدة بوجبا يف عملية تعافيه، 
حيث يعتقدون أنَّ طريقة جري الالعب، ساعدت بشكل 

أو بآخر، يف تعرضه لإلصابة.
وأوضح مصدر للصحيفة، أنَّ فرتة أعياد امليالد، ُتعترب 
املوعد املنطقي لعودة بوجبا للمالعب، لكن مدرب 

الفريق جوزيه مورينيو ينتظر يف املقابل عودة مهاجمه 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش، بعد تعافيه الرسيع 

وغري املتوقع من اإلصابة التي تعرض لها يف نيسان/ابريل 
املايض.

)وكاالت(: ذكرت صحيفة “ذا صن” الربيطانية، أنَّ نجم 
توتنهام واملنتخب اإلنجليزي هاري كني، قام بتسجيل اسمه 

كعالمة تجارية من أجل االستفادة مادًيا من تألقه الحايل.
وقالت الصحيفة، إنَّ “كني حجز الحرف األول من اسمه، 

واسم عائلته )HK(، كاركة تجارية لدى الحكومة 
الربيطانية، تحت بند )ألبسة وأحذية وقبعات(”.

وأشارت إىل أنَّ “هذا يعني إمكانية أن يربح كني حوايل 
10 ماليني جنيه إسرتليني سنوًيا من صفقات رعاية، خالل 

املواسم الخمس املقبلة”.
وتابعت الصحيفة “حال سارت األمور عىل ما ُيرام، سيجمع 

كني حوايل 75 مليون جنيه إسرتليني قبل مونديال 2022، 
و150 مليون جنيه خالل األعوام العرش املقبلة، بحساب 

إيراداته التجارية إضافة لراتبه املجزي، البالغ قيمته 5 
ماليني جنيه سنوًيا”.

لة باسم  وأضافت أنَّ “العالمة التجارية  )HK(، مسجَّ
كني لالستخدام أيًضا يف 5 مجاالت أخرى، مثل التعليم، 

والنشاطات الثقافية”.
م  وارتفعت قيمة كني التسويقية بشكل مذهل، بعدما قدَّ

3 مواسم ناجحة مع توتنهام، وأحرز معه أكرث من 100 
هدًفا، كا قاد منتخب بالده للتأهل إىل نهائيات كأس 

العامل 2018 يف روسيا.

المشاكل تتوالى على مورينيو  

ارتفاع قيمة كين 

مروان فياليني

)وكاالت(: أك��د الربيطاين لويس 
هاميلتون سائق “مرسيدس” أن 
س��بب فوزه أمس األحد بسباق 
جائ��زة اليابان الك��ربى، املرحلة 
ال�16 من بطولة العامل لسيارات 
)فورم��وال1(، هو  األوىل  الفئ��ة 

“الدقة”
وعزز هاميلتون صدارته للبطولة 
بف��ارق 59 نقط��ة ع��ن األملاين 
فيتل سائق “فرياري”  سباستيان 

الوصيف.
أكد  الس��باق،  انته��اء  وعق��ب 
هاميلتون، الذي انطلق من املركز 
االول للمرة 71 يف مس��ريته، أنه 
“مل يتخيل” أنه سيخوض املراحل 
األربعة األخرية من بطولة العامل 
بهذا الهامش الواس��ع من فارق 
النق��اط، العتب��اره أن فيتل كان 

خصا “قويا عىل مدار العام”.
وعىل الرغم من ذلك، بدأ سائق 
“فرياري” يواجه مشكالت خالل 
املراحل األخرية، واليوم انسحب 
يف اللفة الخامسة بسبب فقدان 

قوة محركه.
العامل  بطول��ة  متص��در  وأب��رز 
برصي��د 306 نقاط، أن “الفريق 

قام بعمل مدهش”.
وأش��ار بطل الع��امل 3 مرات إىل 
أن “الدق��ة” لها الفضل يف هذه 
النتائ��ج، مضيفا “بفضل الفريق 
به��ذه  اآلن  أس��تمتع  الفن��ي 

النتائج”.
وتعرَّضت آمال فيتل يف املنافسة 
عىل اللق��ب لرضبة ق��د تكون 
بسبب  انس��حب  بعدما  قاضية 

مشكلة يف املحرك.

وقبل انطالق هذا السباق، كان 
فيتل سائق فرياري يتأخر بالفعل 
بفارق 34 نقط��ة عن الربيطاين 

لويس هاميلتون متصدر بطولة 
العامل، الذي انطلق من الصدارة.
وانطل��ق فيت��ل، 30 عاًم��ا، من 

الخط األمامي بجوار هاميلتون، 
لكنَّه تراج��ع رسيًع��ا بعد فرتة 
قصرية من االنط��الق وظهر أنه 

يفتق��ر للطاقة، وطل��ب فرياري 
من فيت��ل االنس��حاب يف اللفة 

الرابعة من أصل 53 لفة.
وه��ذا الس��باق الثال��ث ع��ىل 
التوايل، الذي يتعرَّض فيه فرياري 

ملشكلة.
وتعرض فيتل لح��ادث يف اللفة 
االفتتاحية يف س��نغافورة، وخرج 
مبكرًا، بينا عاين من مشكلة يف 
املحرك خالل التجارب التأهيلية 
يف ماليزي��ا، وانطل��ق من املركز 
األخري قب��ل أن يكتفي باحتالل 
هاميلتون  ليستغل  الرابع  املركز 
ذل��ك، ويع��زز تص��دره لبطولة 

العامل.
ويتبقى 4 س��باقات بعد س��باق 
الياب��ان، ل��ذا ميل��ك هاميلتون 

فرصة كبرية إلحراز اللقب.

هاميلتون ُيحلق 

اخفاق جديد للكرة الهولندية 

أندريا بيرلو

لويس هاميلتون
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“مونتريال للسيارات” تطرح عروض التصفية على موديالت 2017 

“الخليجي التجاري” يكرم موظفيه في “جوائز األداء المتميز”

“دانات السالم” يسلم الفائز بالجائزة الكبرى الثانية

اأقام���ت  لل�ش���يارات:  املنام���ة - مونرتي���ال 
�رشك���ة مونرتي���ال لل�ش���يارات عر�ش���ها ال�ش���نوي 
على ت�ش���كيلة كب���رة ومتنوعة م���ن جميع فئات 
ال�ش���يارات تزامن���ا مع اق���رتاب الع���ام امليالدي 

اجلديد 2018. 
و�ش���ملت الت�ش���فيات اأن���واع خمتلف���ة م���ن 
�ش���يارات الدف���ع الرباع���ي وال�ش���يارات الفخم���ة 
واي�ش���ا �ش���ملت الت�ش���فيات جمموعة كبرة من 

ال�شيارات االقت�شادية والعائلية. 
والق���ى العر�س اقباال كبرا من جميع العمالء 
عل���ى جميع فئات ال�ش���يارات خا�ش���ة ال�ش���يارات 
االقت�شادية و�شيارات الدفع الرباعي االأمر الذي 
اأدى الى نفاد ن�ش���بة كبرة م���ن املخزون احلايل، 
حي���ث طرح���ت ال�رشكة ا�ش���عارا مميزة ج���دا خالل 
الت�شفيات وب�شكل مل ي�شبق له مثيل يف البحرين.
وقال مالك �رشكة مونرتيال، ابراهيم ال�ش���يخ 
“اليوم، ن���رى �رشكة مونرتيال ا�ش���ما قويا يعتمد 
علي���ه اختيار ق���رار ����رشاء ال�ش���يارات يف اململكة، 
ونحن دوما ن�ش���عى الى تقدمي اأف�ش���ل اال�ش���عار 
واأف�ش���ل اخلدم���ات، ويرج���ع الف�ش���ل يف تقدمي 
هذه العرو�س والو�شول الى هذا النجاح لزبائننا 
الكرام، وهذه الت�شفيات واخلدمات املميزة التي 
تقدمها ال�رشكة ما هي اإال طريقتنا ل�ش���كر زبائننا 
على دعمهم املتوا�شل، ونتمنى منهم اال�شتفادة 
من هذه الفر�شة ال�شانحة للح�شول على �شيارات 
احالمه���م ب�ش���عر ج���دا ممي���ز ونعدهم با�ش���تمرار 

العرو�س احلالية ومفاجاآت اأخرى قريبا”.

وتزامنا مع عر�س الت�ش���فيات ت�شتمر ال�رشكة 
يف تق���دمي احللول التمويلي���ة املميزة عن طريق 
نظام “ا�شتاأجر لتملك” اأو عن طريق كافة احللول 
االأخ���رى الت���ي تقدم م���ن كافة ����رشكات التمويل 
والبن���وك مع اق�س���اط مي�رة يف ا����رع وقت ممكن 
الى جانب تخلي�س اجراءات ت�ش���ليم ال�شيارات يف 

مده زمنيه قيا�شية ال تتجاوز 24 �شاعة.
ومتتل���ك �رشكة مونرتيال لل�ش���يارات 4 فروع 
حالي���ة منت����رشة يف جميع ارج���اء البحرين، املكتب 
الرئي�ش���ي يف مدينة حمد وفرع ال�شيارات الفخمة 
مبنطق���ة ال�ش���يف وف���رع مبحافظة املح���رق واآخر 

ب�شارع ال�شيخ جابر االأحمد ال�شباح يف �شرتة.

املنامة - امل�رشف اخلليج����ي التجاري: كرم 
امل�����رشف اخلليج����ي التجاري عددا م����ن موظفيه 
�ش����من برنام����ج “جوائ����ز االأداء املتمي����ز” ال����ذي 
د�شنه بداية هذا العام بهدف تكرمي املوظفني 
املتميزي����ن عل����ى تفانيه����م يف العم����ل وتقديراً 
جلهوده����م احلثيثة اجت����اه العمالء، ا�ش����افة الى 
حر�ش����هم على حتقي����ق م�ش����تويات متقدمة من 

االأداء الوظيفي. 
ومت تك����رمي املوظفة ن����وره را�ش����د �رشيده، 
املبتك����ر،  املوظ����ف  بجائ����زة  ائتم����ان،  اإداري 
واملوظف ح�شن علي �شفر، اأمني �شندوق بفرع 
مدين����ة عي�ش����ى، بجائزة التميز يف بيع االأ�ش����ول، 
واملوظفة جنيبة اأحمد ال�شائغ، اأخ�شائي التمويل 

العقاري، بجائزة التميز يف خدمة العمالء. 
من جهة اأخرى، ح�ش����ل الفري����ق املكون من 
ح�شني عبداالأمر عبداهلل، م�شوؤول باإدارة التمويل 
التج����اري، ولينا عي�ش����ى عج����الن، م�ش����اعد مدير 
باإدارة العمليات، وعائ�ش����ة عبداهلل ال�ش����قعبي، 
م�ش����اعد اأول ب����اإدارة العمليات، و في�ش����ل خالد 
حممد، م�ش����اعد اأول باإدارة العمليات، على جائزة 

الفريق املتميز.  
و�����رشح القائم باأعم����ال الرئي�����س التنفيذي 
للم�����رشف، توفي����ق حمم����د ب�ش����تكي “نوؤم����ن يف 
امل�رشف اخلليجي التجاري اأن العن�رش الب�رشي ُيعد 
م����ن اأهم ثرواتن����ا ونعمل لذلك عل����ى مكافاأتهم 
واإظه����ار امتنانن����ا وتقديرنا جلهوده����م الكبرة 

وعملهم املتف����وق، ويلعب برنامج “جوائز االأداء 
املتمي����ز” دوراً مهم����اً يف اإتاح����ة الفر�ش����ة اأم����ام 
اجلمي����ع الإبراز اإجنازاتهم وخلق بيئة عمل حمفزة 
ت�ش����جع املوظفني على اإظهار م����ا ميتلكونه من 

قدرات ومبادرات مبتكرة”. 
واأ�ش����اف “اإن تقدير ومكافاأة االأداء املتميز 
ج����زء م����ن القي����م الرا�ش����خة يف ثقاف����ة امل�رشف، 
باعتب����ار اأن تك����رمي املوظف����ني املتميزي����ن هو 
تقدي����ر واعرتاف باجلهود الت����ي بذلوها حتقيقاً 
الأه����داف امل�����رشف االإ�ش����رتاتيجية، وتعترب هذه 
ال�شيا�شة عالمة بارزة ت�شاف الى �شجل امل�رشف 
الذي يحر�س دائما على اأن يكون يف املقدمة من 

حيث االداء واخلدمات”.

املنام���ة - م�رشف ال�ش���الم: اأعل���ن م�رشف 
ال�ش���الم- البحري���ن، عن ت�ش���ليم ث���اين جوائز 
الدانة الكربى له���ذا العام من برنامج “دانات 
ال�شالم” للتوفر وهي عبارة عن فيال فاخرة يف 
منطقة الرفاع. ومت ت�شليم اجلائزة الكربى من 
قب���ل رئي�س اخلدمات امل�رشفية لالأفراد حممد 

بوحجي اإلى الفائز عبداالأمر اأحمد مهدي. 
 وق���ال بوحجي “به���ذه املنا�ش���بة اأود ان 
اأهن���ئ الفائز بجائ���زة الدانة الك���ربى الثانية 
“في���ال يف منطقة الرف���اع” و�ش���عداء باأننا من 
خالل برنامج دانات للتوفر ا�شتطعنا اأن جند 
طرقاً لنعرب كموؤ�ش�ش���ة عن �ش���كرنا وتقديرنا 
لوالء عمالئنا. ال يوجد اأف�ش���ل م���ن مكافاأتهم 
باإهدائهم فيال ون�ش���اهم يف توف���ر مزيداً من 
اال�ش���تقرار مع جائ���زة الدانة الك���ربى االأخرة 
املتبقي���ة له���ذا العام وه���ي عبارة ع���ن فيال 
فاخرة يف منطقة الرفاع باالإ�شافة اإلى اجلوائز 
النقدية ال�شهرية الق�يمة، فاإننا ن�شجع عمالئنا 
م�ش���اعفة فر�ش���هم يف الفوز عند اال�ش���تثمار 
لفرتات اأطول، حيث �شيتم مكافاأتهم بفر�شة 
اإ�ش���افية للدخ���ول يف ال�ش���حب عن كل �ش���هر 
اإ�ش���ايف يحتفظ في���ه مببلغ ا�ش���تثماراتهم يف 
ح�ش���اب دانات ال�ش���الم للفوز يف ال�ش���حوبات 

ال�شهرية”.
واأ�ش���اف “اأغتن���م هذه الفر�ش���ة الأ�ش���جع 

عمالئن���ا عل���ى اال�ش���تثمار يف برنام���ج دان���ات 
ال�ش���الم قب���ل 2 م���ن دي�ش���مرب 2017 للتاأهل 
لدخول يف ال�شحب االأخر على اجلائزة “الدانة” 
الكربى “فيال يف منطقة الرفاع” والتي �شيتم 

منحها يف �شحب �شهر يناير 2018”.
وميكن للعمالء الراغبني يف التاأهل للفوز 
يف ال�ش���حوبات ال�شهرية فتح ح�ش���اب برنامج 
دان���ات للتوف���ر من خ���الل زيارة اأح���د فروع 

م�رشف ال�شالم واال�شتثمار مببلغ 50 د.ب كحد 
اأدنى. و�ش���تجرى ال�ش���حوبات ال�ش���هرية حتت 
اإ�رشاف مندوب م���ن وزارة التجارة وال�ش���ناعة 
وال�ش���ياحة باالإ�ش���افة اإلى املدق���ق الداخلي 
للم�رشف وممثل املدققني اخلارجيني ح�ش���ب 
القواع���د املتبع���ة لكل م���ن م����رشف البحرين 
املركزي ووزارة التجارة وال�شناعة وال�شياحة 

يف اململكة.

سعودي يفوز بـ“تحّدي اإليموجي” في سيتي سنتر 

“راسوي باي فينيت” ضمن قائمة 
أفضل 1000 مطعم في العالم 

“الصداقة البحرينية اليابانية”: فعالية 
عن “القيمة المضافة” 19 أكتوبر 

اأ�ش���عَد  �ش���نرت:  �ش���يتي  املنام���ة - 
�ش���يتي �ش���نرت البحرين، املت�شّوق طارق 
مو�ش���ى من اململكة العربية ال�ش���عودية 
ال�ش���قيقة بعد اأن ف���از باجلائزة الكربى 
للعبة حت���ّدي االإميوجي، وقيمتها 5000 

دينار.
فبع���د اأن ت�ش���وق مو�ش���ى يف متاجر 
�ش���يتي �ش���نرت البحري���ن تاأّه���ل تلقائياً 
لدخ���ول ال�ش���حب، وق���د ف���از باجلائ���زة 
الكربى وهي بطاقة هدايا بقيمة 5000 
دين���ار. ُيذك���ر اأن لعبة حت���ّدي االإميوجي 
التي ا�شت�شافها �ش���يتي �شنرت البحرين 
كان���ت اأول لعبة تفاعلية من نوعها ُتقام 

بالبحري���ن وتتمح���ور ح���ول �شخ�ش���يات 
االإميوجي ال�شهرة. 

وحتوَّلت ال�شاحة الرئي�شة يف �شيتي 
�ش���نرت البحري���ن اإل���ى ع���امل االإميوج���ي 
حيث اأقيمت فيها العديد من االأن�ش���طة 
الرتفيهي���ة امل�ش���وقة الت���ي اجتذب���ت 
ال���زوار م���ن خمتل���ف االأعم���ار و�ش���ملت 
كذل���ك  للم�ش���اركني،  جوائ���ز  تق���دمي 
اأقيمت من�ش���ة لل�شور الرقمية لرتكيب 
�شور االإميوجي على وجوه املت�شوقني، 
االأطف���ال  لتعلي���م  اإبداعي���ة  وم�ش���احة 
ت�ش���ميم اأقنعة االإميوجي امللونة وعدد 

من احِلرف اليدوية.

املنام���ة - مطعم را�ش���وي ب���اي فينيت: 
�شنف مطعم را�شوي باي فينيت �شمن قائمة 
اأف�ش���ل 1000 مطع���م يف العامل وذلك ح�ش���ب 
 LA LISTE الت�ش���نيف امل���درج على موق���ع

العاملي. 
وي�ش���تند موق���ع LA LISTE يف حتديد 
الفائزين عل���ى عدد من ال�ش���وابط واملعاير 
العاملية اخلا�ش���ة، حيث تقام هذه امل�ش���ابقة 
�ش���نويا وحتظى باحرتام وا�شع باعتبارها موؤ�رش 
موث���وق الأف�ش���ل اأماك���ن تناول الطع���ام على 
ال�ش���عيد العاملي. كما ي�شتند يف تقييمه على 

نوعية الطعام، اخلدمة واجلو العام للمكان.
يذكر اأن مطعم را�ش���وي ب���اي فينيت هو 
اأول مطع���م هن���دي عامل���ي بالبحري���ن، يقدم 
اأرقى اأن���واع املاأكوالت الهندي���ة مقدماً اأعلى 
م�ش���تويات اخلدم���ة وال�ش���يافة متا�ش���ياً م���ع 
معاي���ر املطع���م العاملي���ة يف جمي���ع فروعه، 
ويديره ال�ش���يف فيني���ت باهيت���ا احلائز على 
ت�شنيف مي�شالن العاملي للمطاعم يف العديد 

من املنا�شبات.  وبعد حتليل نتائج اال�شتطالع 
ال���ذي اأقام���ه موق���ع LA LISTE، منح خرباء 
ال�ش���ناعة مب���ا يف ذلك ناقدي الطع���ام، واأكرث 
من 1000 طاٍه من اأ�ش���هر الطه���اة العامليني 
وعدد من املطاعم، الذين ا�شتندوا يف تقيمهم 
على ع���دد من الكتيب���ات االإر�ش���ادية املحلية 
والعاملية، مطعم را�ش���وي ب���اي فينيت معدل 
84 نقطة من اأ�ش���ل 100 وتع���د هذه النتيجة 
�ش���هادة مبنزلة اإجن���از للمطع���م وطاقم عمله 
باعتباره مقيا�ش���ا ملدى ر�شا الرواد من الزوار 

عن خدمات املطعم ب�شكل عام.
ال���ى ذلك قال مدي���ر عام فن���دق اخلليج 
البحري���ن للموؤمت���رات و�ش���با، رحي���م اأبو عمر 
“اننا فخورون للغاية بهذا الت�شنيف العاملي 
ال�ش���ادر من قبل جماعة من قادة ال�شناعة. اإن 
فريق العمل باملطع���م دائماً ما يقومون باداء 
رائع، ويعد ادراج را�ش���وي باي فينيت �ش���من 
قائم���ة LA LISTE 2017 النهائي���ة هو اأمر 

مميز لنا”.

املنامة - جمعية ال�شداقة البحرينية 
اإدارة جمعي���ة  الياباني���ة: عق���د جمل����س 
االأعمال وال�ش���داقة البحريني���ة اليابانية 
اجتم���اع املجل����س الدوري برئا�ش���ة نا�رش 
حمم���د جميل العري�س وح�ش���ور اأع�ش���اء 
جمل����س االإدارة قي����س الزغب���ي االأم���ني 
امل���ايل، تاكا�شي�شا�ش���اكي اأم���ني ال����رش، 
كات�شيوكي، كويكي، وجا�شم ال�شراوي. 
وذل���ك يف يوم االأربعاء املوافق 4 اأكتوبر 
2017 وذل���ك م���ن اأجل مناق�ش���ة اأعمال 

واأن�ش���طة اجلمعي���ة والعمل عل���ى تنظيم 
الفعالي���ات الت���ي ته���دف اإل���ى تقوي���ة 
ب���ني  والثقافي���ة  التجاري���ة  العالق���ات 

البلدين وال�شعبني.
 وق���د مت ترتي���ب فعالي���ة بتاري���خ 
19 اأكتوب���ر اجل���اري عن �رشيب���ة القيمة 
بح�ش���ور  اجلمعي���ة  الأع�ش���اء  امل�ش���افة 
ال�شفر الياباين. وللمزيد من املعلومات 
ميكن االت�ش���ال بالقائم باأعمال اجلمعية 

ح�شني حمادة على 39063276.

•  اإبراهيم ال�شيخ	
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�أعرب����ت هند �س����ري عن �س����عادتها بنجاح دورها مب�سل�س����ل 
“حالوة �لدنيا”، حيث �أكدت �أن ردود �لفعل كانت مر�سية للغاية، 
م�س����رية �إلى �أنها كانت خائفة من �أن يثري جدال حني عر�س����ه ب�سهر 
رم�س����ان، و�تهام فريق �لعم����ل باأنهم “ينكدون” عل����ى �جلمهور، 

حي����ث �أ�س����ارت �أن ق�س����ة �مل�سل�س����ل مل�س����ت �لكثري م����ن �لبيوت 
و�لعائالت، لذلك كان �أحد �أهم عو�مل جناح �لعمل. �أما عن �لتفكري 
يف جزء ثان من �لعمل، فاأ�س����ارت �إلى �أن ذلك لي�س يف نيتها حاليا، 

موؤكدة �أن �الأحد�ث �نتهت جميعها باجلزء �الأول.
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9 أكتوبر

  1917

فوؤ�د  �أحمد  �الأمري 
على  �سلطاناً  ي�سبح 
وفاة  بعد  وذل��ك  م�رص 
�ل�سلطان ح�سني  �أخيه 
ك��ام��ل وت��ول��ي��ت��ه من 

قبل �إجنلرت�.

 1962

ت�ستقل  �أوغ��ن��د�   
وت�سبح جمهورية.

 1967

�إع�������د�م �ل��ث��ائ��ر   
�إرن�ستو  �الأرجنتيني 
ت�������س���ي ج����ي����ف����ار� يف 
بعد  وذل���ك  بوليفيا 
يوم و�حد من �عتقاله 
حماكمة  يف  وحماكمته 

ميد�نية �رصيعة.

 1973

تعلن  �إ����رص�ئ���ي���ل 
�ل�سيطرة  فقدت  �إنها 
ع���ل���ى خ����ط ب��ارل��ي��ف 
�ساطئ  على  �لدفاعي 
ق����ن����اة �ل�������س���وي�������س 
و����س��ت��ي��الء �ل���ق���و�ت 
�مل�رصية عليه بالكامل 
�أيام من   3 بعد  وذلك 
�لعربية  �حل���رب  ب���د�أ 
)ح��رب  �إ���رص�ئ��ي��ل  �سد 

�أكتوبر(.

 2001

 جم��ل�����س �الأم�����ن 
باالإجماع  يوؤيد  �لدويل 
�الأمريكية  �ل�����رصب��ات 
ع���ل���ى �أف��غ��ان�����س��ت��ان 
باعتبارها عمالً م�رصوعاً 
حكومة  رف�س  ب�سبب 
�أفغان�ستان  طالبان يف 
ت�����س��ل��ي��م �أ���س��ام��ة بن 
�الأول يف  الدن �ملتهم 
�سبتمر   11 هجمات 
ع����ل����ى ن����ي����وي����ورك 

وو��سنطن. 

مسافات

مجموعة شغف تستعد للحفل الكبير “قصر زرياب”
ت�س���تعد جمموع���ة �س���غف الإحياء 
�لعر�س �ملو�سيقي �ل�سعري و�لغنائي 
ق����رص زرياب بالتعاون مع جمعية فرق 
�لبحرين �ملو�س���يقية يف �سهر نوفمر 
�ملقبل. ه���ذ� �حلفل هو باكورة �أعمال 
�ملجموع���ة ويعد م�رصوع���اً فنياً ثقافياً 
يحم���ل م�س���موناً �أ�س���يالً وفري���د�ً من 

نوعه
و�رصح���ت ب�س���مة �لبن���اء �س���احبة 
�لروؤية و�الإ����رص�ف �لعام �أن هذ� �لعمل 
ه���و ثم���رة جه���د دوؤوب ح���اول فريق 
�الإعد�د �لتح�سري له من جميع �لنو�حي 
�مل�س���ادر  �لبح���ث يف  عل���ى �س���عيد 
�لتاريخية وتاأليف �لقطع �ملو�سيقية 
و�الأ�سعار �مل�س���احبة و�ل�سينوغر�فيا، 
و�لذي يلقي �ل�سوء على حقبة ذهبية 

يف  �لعرب���ي وحتدي���د�ً  �لتاري���خ  م���ن 
�الأندل�س، و�لتي كان لها دور �أ�سا�سي 
وجوهري يف �حل�س���ارة �الإن�سانية �لتي 

��س���تفاد منه���ا �لغ���رب ويع���ود له���ا 
�لف�س���ل يف �خر�جه من ع�سور �لظالم 
�إلى ري���ادة �لعامل يف جم���االت �لعلوم 

و�لفنون و�الآد�ب حتى ع�رصنا �حلايل.
 ويذك����ر زكري����ا �ل�س����يخ �ملخرج 
�مل�رصحي �أن هذ� �لعمل يلقي �ل�س����وء 
عل����ى فن عريق من �لفن����ون �لعاملية 
و�لتي حت�س����ي مبكان����ة مرموقة وهو 
فن �لفالمنك����و، ذلك �لفن �لذي ظهر 
يف �لق����رن �لثامن ع�رص �مليالدي وكان 
�الأندل�سية  و�ملو�س����حات  للمو�سيقى 
تاأث����ري�ت بالغ����ة في����ه، ي�س����كل فيها 
�ملو�س����يقار زري����اب عالم����ة فارق����ة، 
و�ل����ذي يحظ����ى مبق����ام ب����ارز ومكانة 
عالية عربية وعاملية على حد �س����و�ء، 
مدر�س����ة  �أول  تاأ�س����ي�س  يف  ل����دوره 
منهجي����ة مو�س����يقية يف قرطب����ة �أن����ار 
بها طري����ق �لعلم و�ملعرف����ة لالأجيال 

�لالحقة. 

توثيق إنتاج الفنانين المعنيين بالفن العربي الحديث

نظم مركز �ل�س����يخ �إبر�هيم للثقافة و�لبحوث، ندوة علمية بعنو�ن 
“كتاب����ة �ل�رصدي����ات : توثيق �الإنتاج �لفن����ي للفنانني �ملعنيني بالفن 
�لعربي �حلدي����ث” جمعت عدد�ً م����ن �ملخت�س����ني و�ملهتمني باحلر�ك 
�لفني �لعربي، وذلك �س����من �ملو�سم �لثقايف “ُقْل هوُ �حٌلَب”، يف قاعة 

حما�رص�ت مركز �ل�سيخ �إبر�هيم للثقافة و�لبحوث.
جمعت �ملحا�رص�ت و�لنقا�سات عدد�ً من �الأكادمييني و�ملخت�سني 
يف توثيق الفنون العربية فكانت مداخالت من ندى �سبوط بروفي�سورة 
اأمريكية من اأ�س����ل عراقي بجامعة نورث تك�س����ا�س، �س����لوى املقدادي 
�أ�س����تاذ م�س����اعد يف تاريخ �لفنون بجامعة نيوي����ورك يف �أبوظبي، ومها 
�س����لطان من �جلامع����ة �للبنانية، ور�س����ا مومن����ي موؤرخ فني تون�س����ي، 
و�إميان �جلرين متخ�س�س����ة يف تاريخ �لفن����ون �حلديثة و�ملعا�رصة من 
جامع����ة �الأمرية ن����ورة بنت عبد �لرحمن. باال�س����افة لكري�س����تني خوري 

و�الآن�سة تيفاين فلويد. 
بهذه �ملنا�س����بة �أكدت رئي�س����ة جمل�س �أمناء مركز �ل�سيخ �إبر�هيم 
للثقافة و�لبحوث �ل�سيخة مي بنت حممد �آل خليفة �أن “�لقطاع �الأهلي 
عليه م�سوؤولية �جتماعّية تثقيفية ال تقل �أهمية عن عمل �لقطاع �لعام، 
فع����ر هذه �لندوة �لعلمية �لتي ��ست�س����افها �ملركز ن�س����ارك يف �إعادة 
�ل����دور �لتنويري �لذي ع����رف به مركز �ل�س����يخ �إبر�هيم”، وبخ�س����و�س 
�لن����دوة قال����ت “جنتمع �لي����وم ونحن نعمل عل����ى توثيق عم����ل �لفنان 
�لبحريني نا�رص �ليو�س����ف عر ندوة ومعر�س وكتاب ون�سعد �أن ي�ساهم 
مركز �ل�س����يخ �إبر�هي����م يف توثيق جزء من تاريخ �لبحري����ن �لفني �لذي 

يعك�س غنى �أر�سنا وعر�قة ثقافتها وفنانيها”.
توقفت الربوف�س����ورة ندى ال�س����بوط عند �س����عوبة احل�سول على 
�ملعلوم����ات �لتي يو�جهه����ا كل باحث عن تاريخ �لفن����ون �ملعا�رصة يف 

�لع����امل �لعربي كم����ا �عطت بع�س �لنم����اذج من �لن�س����و�س و�ملقاالت 
و�البح����اث �لت����ي وّثق����ت بع�س����اً م����ن تاريخ �لف����ن �ملعا�����رص يف �لعامل 
العرب����ي. من جهتها، حتدثت الدكتورة �س����لوى املقدادي عن التوثيق 
وماهيته يف عاملنا، و�رجعت �هتمام �ر�سفة �لفنون لتطور �لتكنولوجيا 
وتخ�س����ي�س ميز�نيات للبح����ث يف متاحفنا، كما توقف����ت عند �ملر�جع 
�خلا�س����ة بالباحث����ني و�لتحديات �لت����ي يعي�س����ها �الكادمييون يف عمل 
�لتوثيق. �ما �لدكتورة مهى �س����لطان فكانت حما�رص�تها عن �مل�س����هد 
احلداث����ي لفنون مملكة البحرين واهمية ارتباط العمل الفني البحريني 
بجذور �لفن����ان وتاريخه وتعلقه باملجتمع و�لع����اد�ت، كما حتدثت عن 
�نعكا�س �حتكاك �لفنان �لبحريني بالفنانني �لعرب و�الأجانب متوقفًة 
عند �هم �الأ�سماء ومنهم نا�رص �ليو�سف. �لدكتور ر�سى مومني كانت له 
مد�خلة ع����ن توثيق �لفن �حلديث يف تون�س و�عطى مثل معر�س “عهد 
�المان” �لذي عر�س �كرث من ثالثني عمالً تعك�س توثيق �العمال �لفنية 
�ثن����اء �لفرتة �لعثمانية، كما ذكر �س����عوبة توثي����ق بع�س �الأعمال �لتي 
مل يعرف ��سم ر��سمها وتاريخ ��سد�رها. و�ختتمت �لروف�سورة �ميان 
�جلرين �لندوة �الأولى بحديثها عن توثيق �لفن �حلديث يف �ل�سعودية 

فتكلمت عن �لكتب �الأولى �لتي �سدرت باأهميتها ونو�ق�سها. 
يف �للق����اء �لث����اين للندوة، عر�س����ت �لباحثة �مل�س����تقلة �ل�س����يدة 
كري�س����تني خ����وري �لعم����ل �لتوثيقي �لتي �س����اركت به ع����ن �ملعر�س 
�لت�س����كيلي �لعاملي من �جل فل�س����طني لعام 1978، وما �ل�س����عوبات 
�لت����ي و�جهته����م يف �لعودة �لى �س����ور ولوح����ات وفنانني �س����اركو� يف 
�ملعر�س. و�ختتمت �الآن�س����ة تيفاين فلويد م����ن جامعة كولومبيا �للقاء 
�لثاين عن توثيق �لفن يف �لعر�ق وما كان للحرب من �ثر يف تدمري هذ� 

�الرث �لثقايف و�لفني. 

“البالد” في موقع تصوير مسلسل سراج الليل بتركيا

يعرض في “اإلسكندرية السينمائي”... مشهور:

فيلم “ترانزيت” عندما يصبح الهروب وسيلة للنجاة

من تركيا: زينب العكري

ح�����رصت “�لب����الد” ت�س����وير �مل�سل�س����ل 
�لرتك����ي �جلديد �����رص�ج �لليل، وهو م�سل�س����ل 
يناف�����س غريه من �الأعم����ال �لدر�مية �لرتكية 
�لتي حتمل �لطابع �لكوميدي و�لرومان�س����ي، 
وكغريه من �مل�سل�س����الت �لت����ي ماز�لت حتى 
�الآن تعر�س على �سا�س����ات �لتلفاز �لرتكية، 
يعد م�سل�س����الً در�مياً ناجح����اً، و�لدليل �أنه مل 
يت����م �إيقاف����ه حتى �الآن و�ل�س����بب ه����و تز�يد 

ن�سبة �مل�ساهدة �لرتكية عليه.
وقال����ت جنمة �مل�سل�س����ل نيالي ديني����ز يف ت�رصيح 
خا�����س لنا: “ر�أيت����م يف �حللقات �الأخرية �كت�س����اف �ل�رص 
لعملي ك�س����ائقة تاك�س����ي و�س����بب عدم �كمال �ملرحلة 
�جلامعية، )�أ�سلي( فتاة ذكية ربحت تخ�س�س �ملحاماة 
يف �أف�س����ل �جلامع����ات يف ��س����طنبول كم����ا �أنه����ا نف�س 
�جلامع����ة �لتي تخ����رج منها مديرها �ملحام����ي باري�س”. 

و�أ�سافت: “مع الأيام املقبلة �سرنى اإن كانت )اأ�سلي( 
�ستكمل در��ستها �أو ال وكيف �سيتم �إقناعها بذلك”.

تدور �أحد�ث �مل�سل�سل �لرتكي حول �سائقة �سيارة 
�أجرة �أ�س����لي �إيلماز )نيالي دينيز( تتعر�س �بنة �أخيها 
حلادث �س����ري وهروب �ملت�س����بب، لي�سبح هدف �أ�سلي 

�لوحيد �إيجاد �لفاعل وت�سليمه للعد�لة لتلقي عقابه.
وبنف�����س �لوق����ت يبح����ث �ملحام����ي باري�����س بوكا 

)�سي�س����كني �أوزدميري( ع����ن �لطفلة �لتي ت�س����بب �بن 
خالته هاكان �س����كر )�أومور يغيت فانلي( بحادث �سري 
معها دون وعي بعد �أن مت و�س����ع مادة يف كاأ�س �رص�به، 
والإيقاف �أ�س����لي ع����ن �لعثور على �ملت�س����بب باحلادث 
يتم طلبها لتكون �ل�سائقة �خلا�سة يف �ملحامي باري�س 
ويق����ع يف غر�مها وتتغري �لكثري م����ن �جلو�نب يف حياته 
�إثر لقائه بها. �سخ�سية )باري�س بوكا( �ل�ساب �ملحامي 

�أع����زب يعي�س لوح����ده، همه �ل�س����اغل �لعمل 
ورب����ح �لق�س����ايا �مل����وكل به����ا، وخ�سو�س����اً 
ق�سايا �ملتعلقة باأمور �لطالق، وهذ� ما جعله 

�أف�سل �ملحامني يف مدينته.
يت�س����ف باري�����س ب����وكا باأن����ه ثالثين����ي 
�لعمر، حمامي ناجح جد� متخ�س�س يف دعاوي 
�لطالق، مو�سعه جعله يك�سب �الحرت�م حتى 
من �لذين هم �أكر منه، له مز�ج �س����عب لكن 
�لتز�م باحل����ق و�لعد�لة جعل����ه و�حد من �أهم 
�ملحامني، ويج�سد �سخ�سيته �ملمثل �لرتكي 

)�سي�سكني �أوزدميري(.
)�أ�س����لي �يلماز( هي فتاة ع�رصيني����ة من بعد وفاة 
و�لدها مل جتد كتف ت�ستند �إليه يف �الأوقات �ل�سعبة. ما 
تبقى لها من والدها �سوى �سيارة اأجرة ا�سطرت للعمل 
عليها حتى �إن كان �الأمر ال يعجبها وذلك مل�ساندة �أمها 
ني�سا �أختها �أرزو �أخيها متني و�بنته ت�سي�سيك، وجت�سد 

�سخ�سيتها �ملمثلة �لرتكية )نيالي دينيز(.

�لطوي���ل  �لوثائق���ي  �لفيل���م  �ختي���ار  مت 
“تر�نزي���ت” ليك���ون ممث���ال عن م�رص يف امل�س���ابقة 
�لر�سمية مبهرجان �ال�س���كندرية �ل�سينمائي لدول 
�لبحر �ملتو�س���ط �ل 33 و�ل���ذي يقام يف �لفرتة من 
6 �لى 12 �كتوب���ر 2017 �لفنان و�ملنتج �مل�رصي 
�ملبدع “م�س���هور حممد” و�لذي عمل مع ر�س���ا عبد 
�ل���ر�زق يف �خ���ر�ج �لفيلم حتدث ح�رصي���ا للبالد عن 
�لفيلم يف �ت�سال خا�س وقال �ن �لفيلم �لوثائقي 
�لطويل “تر�نزيت” و�لذي مت ت�سويره يف كرو�تيا 
�رصبيا و�سلوفينيا يف دي�سمر 2015 ويناير 2016 
يحكى ع���ن �أزم���ة �لالجئ���ني �ل�س���وريني ورحلتهم 
�ملهولة للهروب من �أهو�ل �حلرب يف �سوريا وحتى 
حماولة �لو�سول �إلى حدود �الحتاد �الأوروبي وكيف 
تعامل���ت معه���م منظمات حق���وق �الإن�س���ان عندما 
�أغلق���ت �ملجر حدودها بالكامل �أمامهم”. و�أ�س���اف 

م�س���هور: “�لفيل���م يحمي ع���دة ق�س����س لالجئني 
من �س���وريا كق�س���ة )بي���اُن( �لتي ب�س���حبة زوِجها 
)حممد( ف���َرّت َهَرباً ِم���ن َويالِت �حَلرب يف �س���وريا 
حامل���ًة طفَله���ا وهو �بُن �أربعِة �أ�س���هر! مل تخاف من 
�لغرق يف �لبحر �ملتو�س���ط النه���ا جنت باعجوبة من 
�مل���وت بقذ�ئف �حلرب ب�س���وريا، و�ي�س���ا عن هالة 
�م���ر�ة �س���وريةٌ يف �الأربعني من عمره���ا، حاولت من 
قبل عبوَر �لبحر �ملتو�س���ط ب�سحبِة زوِجها و�أوالِدها 
ومل تفل���ْح �لتجِرب���ةُ �إال بعَد �أربِع مر�ٍت من �لف�س���ل، 
وعبد�هلل م���ن منطقة �مليادين بو�س���ط �س���وريا - 
كان يعمل يف �جلي�س �ل�س���وري و�ن�س���ق عنه، ولكنه 
�أ�سبح مطارد� ومطلوباً من ميلي�سياِت د�ع�س �لتي 
�أحكمت قب�َس���َتها على ِبلدِت���ه ومل يرتكو� له خيار�ً 
اآخَر �س���وى الفراِر الفورَي ب�سحبِة عائلِتِه ال�سغرية. 
لديه ق�س���ه مثرية حيث قام بتهريب زوجته و�بنه 

يف كرتونة!”
“تر�نزي���ت” مت عر�س���ه يف بع����س �لفاعليات 

�لدولية بع���دد من دول �الحتاد �الأوروبي و�ملهتمة 
بدعم ق�س���ايا �لالجئ���ني وكذلك منظمة �ل�س���ليب 
�الأحم���ر و�الحت���اد �الأوروب���ي �لفيل���م م���ن �إخ���ر�ج 

�ملخرج���ان �مل�س���هود لهم���ا باالجته���اد و�لتمي���ز 
م�س���هور حممد ور�سا عبد �لر�زق - �سكريبت: تامر 
عرف���ات - بطل���ة �لتحقيقي �لتوثيق���ي: �ملغربية 

ب�رصى حمي�سة.
�ال�س���كندرية  مهرج���ان  يف  �ي�س���ا  ويعر����س 
�ل�سينمائي لدول �لبحر �ملتو�سط 13 فيلما من11 

دولة، وهي:
- �ملهاجر “�أمريكا” من �إخر�ج �ساريل �سابلن

– �حلاجز �الأخري “�لبو�س���نة” �إخر�ج يا�س���مني 
دور�موفيت�س – �ملن�سيون “�ملغرب” �إخر�ج ح�سن 
بن جالون – حر�قة “�جلز�ئر” �إخر�ج مرز�ق علو��س

- مرحبا “فرن�سا” فليب ليوريه
– �مل�ستتون “فرن�سا” دومنيك موالر

– �آخ���ر و�حد فينا “تون�س” �إخ���ر�ج عالء �لدين 
�س���ليم – خطاب �لزهرة “�إ�سبانيا” باوال بال�سيو�س 
– �لغري���ب “�أملاني���ا” �إخر�ج مرييام فا�س���بندر – 
�نح�س���ار �حلدود “قر�س” �إخر�ج �إيفا ر�ديجوفيك 

– مر�كب �ملوتى “فل�سطني” �إخر�ج �إياد �أبوروك
 - تر�نزيت “م�رص” �إخر�ج م�سهور حممد ور�سا 
عبد�لر�زق – �لر �لتاين “م�رص” �إخر�ج علي �إدري�س.

    BUZZ      
أحداث

تك���ون مو�س���ع ثن���اء يف �الأي���ام �ملقبل���ة، 
و�ل�سبب يعود �إلى �لثقة 

ت�ساب بنوع من �النهيار �لع�سبي ناجت من 
كرثة �الإرهاق

متر بيوم دقيق من �الختبار�ت، لكن �لنجاح 
يكون حليفك 

حتول ظروف خارجة ع���ن �إر�دتك دون لقاء 
بع�س �الأ�سخا�س 

قد ت�س���هد �نفر�جات عاطفي���ة تدفعك �إلى 
�لتعلق بال�رصيك �أكرث 

ح���ان �لوق���ت للبحث ع���ن عالق���ة جدية مع 
�سخ�س ت�سعر بحبه 

ترت���اح نف�س���ياً بع���د �أزمة حادة م���ررت بها 
�أخري�ً، ال تغ�سب 

عليك �ملبادرة �ليوم قبل �لغد �إلى 
�ال�ستفادة من عامل �لوقت 

قد ت�س���عر ببع�س �الرتب���اك وتنتابك �أفكار 
فتت�رصف بطريقة منفرة

تف���رح كث���ري�ً فاحلظ���وظ تر�فق���ك عل���ى 
�ل�سعيد �لعاطفي

ال تقل���ل من قيمة �ل�رصي���ك فذلك يدل على 
قلة �حرت�مك وتقديرك له

ال تبخل على �س���حتك بكل م���ا يعود عليها 
بالنفع، وال�سيما �لريا�سة 
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�أكدت �لفنانة �لبحرينية �لقديرة �س����فيقة يو�سف 
�أن مهرج����ان جائ����زة خال����د بن حم����د للم�رصح �ل�س����بابي 
لالأندي����ة �لوطني����ة و�ملر�كز �ل�س����بابية ول����ذوي �الإعاقة 
مب����ادرة تعك�س حر�����س �لنائ����ب �الأول لرئي�س �ملجل�س 
�الأعلى لل�س����باب و�لريا�س����ة رئي�س �الحت����اد �لبحريني 
لألع����اب الق����وى الرئي�����س الفخ����ري لالحت����اد البحريني 
لريا�س����ة ذوي �الإعاقة �س����مو �ل�س����يخ خالد ب����ن حمد �آل 
خليفة لالهتمام بالكو�در �ل�سبابية على جميع �الأ�سعدة 

مبا فيها �ملجاالت �لفنية و�لثقافية.
ج����اء ذلك خالل زي����ارة �لفنان����ة �لبحرينية �لقديرة 
للمهرج����ان يف ن�س����خته �لثالثة �لتي تقام حتت �س����عار 
“#لنغر�س_ب�س����مة” وت�ست�س����يفه خ�س����بة م�رصح �لنهام 

مبركز �ملحرق �ل�سبابي �لنموذجي.
ويق����ام �ملهرجان حتى 21 من ذ�ت �ل�س����هر حتت 
رعاية كرمية من �س����مو �ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة، 
وذل����ك بتنظيم من وز�رة �س����وؤون �ل�س����باب و�لريا�س����ة 
بالتعاون مع �ملكتب �الإعالمي ل�س����مو �ل�س����يخ خالد بن 
حمد �آل خليفة حتت �س����عار لنغر�س ب�سمة وياأتي �إقامة 
املهرجان �سمن اإحدى املبادرات الكرمية ل�سموه لدعم 

�ل�سباب يف �ملجال �لثقايف و�الإن�ساين.
و�أو�س����حت �س����فيقة �أن �ملهرجان ل����ه �لعديد من 
�الأهد�ف �لتي �ست�ساهم ب�سكل الفت يف عملية �الرتقاء 
بالعمل الفني على م�س����توى فئة ال�س����باب، خ�سو�س����ا 
�أن هن����اك �لكث����ري م����ن �ملو�ه����ب بحاجة �إلى �لفر�س����ة 
للم�س����اركة على خ�سبة �مل�رصح و�لظهور؛ الإبر�ز قدر�تها 
و�إمكاناته����ا، مبدي����ة �إعجابه����ا بالعر�س �لذي �س����هدته 

لنادي قاليل.
و�أ�س����ادت �لفنانة �سفيقة باجلهود �مل�سنية �لتي 
يبذلها �سمو �ل�س����يخ خالد بن حمد �آل خليفة باالهتمام 
بالكو�در �لفنية، م�س����يدة بالتنظي����م �لر�ئع للمهرجان 

ومتمنية جلميع �لفرق �لتوفيق و�لنجاح.
ولفت����ت �إلى �أن جه����ود �إد�رة �ملهرجان عر وز�رة 
�س����وؤون �ل�س����باب و�لريا�س����ة و�ملكتب �الإعالمي ل�سمو 
�ل�سيخ خالد بن حمد هي حمط تقدير و�إعجاب، وتعك�س 
�حلر�����س �لكب����ري لتحقي����ق �أه����د�ف مب����ادر�ت �س����موه 

�الإن�سانية و�لثقافية يف دعم ذوي �الإعاقة و�ل�سباب.

و�طلع����ت �لفنانة عل����ى معر�س �لفن �لت�س����كيلي 
�مل�ساحب للمهرجان.

 العرض الثاني )مكان آمن للجنون(
ق����دم نادي قاليل �لعر�����س �لثاين يف �ملهرجان 

عر م�رصحية مكان �آمن للجنون.
وتكون طاقم عمل م�رصحية م����كان �آمن للجنون 
م����ن �ملخ����رج عبد�لرحمن فقيهي وحمم����ود �جلوزي 
وعبد�لرحم����ن �لعط����اوي، �ملوؤلف����ة �أمين����ة �جلني����د، 
و�أبط����ال �مل�رصحية:عبد�لرحم����ن �لعط����اوي، عبد�هلل 
فقيه����ي، حممود �جل����وزي، حمد �لعب����د�هلل، عبد�هلل 

بوزيد.
ووج����ه �ملخ����رج عبد�لرحم����ن فقيه����ي �ل�س����كر 
و�لتقدير ل�س����مو �ل�س����يخ خال����د بن حم����د �آل خليفة 
على هذه �ملبادرة �لطيبة من �أجل خلق جيل �سبابي 

م�رصحي بحريني ذي وعي فكري وثقايف.
و�أو�س����ح �أن طاقم �لعمل �س����ارك للمرة �الأولى 
يف �ملهرج����ان بع����د �جنذ�بهم ل����ه خ����الل متابعتهم 
للن�س����ختني �ملا�س����يتني، و�للت����ني حظيت����ا بتجمع 

�سبابي من خرية �سباب �مل�رصح �لبحريني.
وق����ال �إنه����م ب����ادرو� للم�س����اركة و�ملناف�س����ة، 
متوقعا �أن �ملناف�س����ة �س����تكون قوي����ة، وموؤكد� �أن 
�له����دف من �مل�س����اركة هو �إظهار �ملو�هب �ل�س����ابة 

على �ل�ساحة �مل�رصحية ب�سكل يليق باملهرجان.

 العطاوي األفضل
عبد�لرحم����ن  �ملمث����ل  �لتحكي����م  جلن����ة  �خت����ارت 
العطاوي ليكون اأف�س����ل ممث����ل يف م�رصحية “مكان �آمن 
للجنون” �لتي قدمها ن����ادي قاليل للمخرج عبد�لرحمن 

فقيهي.
و�أع����رب �لعط����اوي ع����ن �س����عادته �لبالغ����ة بنجاح 
�لعر�س، م�س����ري� �إل����ى �أن تعاون وتكات����ف جميع فريق 

عمل امل�رصحية �ساهم بخروجها باأف�سل �سورة ممكنة.

 الندوة التطبيقية والتعقيب 
للسعودي الجمعان

عق����ب ن����وح حممد مب����ارك �جلمع����ان م����ن �ململكة 
�لعربية �ل�س����عودية عل����ى م�رصحية مكان �آم����ن للجنون، 

و�لتي قدمها نادي قاليل.
و�س����هدت فق����رة �لتعقي����ب تو�جد �جلمع����ان على 
خ�س����بة �مل�رصح مع �ملخ����رج عبد�لرحمن فقيه����ي، و�أد�ر 

�لتعقيب �ال�ستاذ علي �لفرد�ن.
و�أ�ساد �جلمعان باملهرجان، موجها �ل�سكر الإد�رته 

على ما تبذله من جهود.
وق����ال �إن ما قدم من عر�س يعتر جتربة �س����بابية 

جديدة وجميلة.
ولفت �إلى �رصورة �إعطاء �ل�سخ�س����يات عمقا �أكر، 

يف �إ�سارة �إلى عر�س م�رصحية مكان �آمن للجنون.

و�عت����ر �أن ما ق����دم يعتر خ����ري بد�ي����ة الإنتاجات 
م�رصحية قادمة، و�أنها بحاجة للدعم و�ال�ستمر�رية.

وقدم �جلمعان �أي�سا مالحظات بخ�سو�س �الإ�ساءة 
و��ستعمال �أدو�ت �مل�رصح.

تفاعل كبير من الحضور الجماهيري
�سهدت �سالة مركز �ملحرق �ل�سبابي تفاعال كبري� 

من قبل �جلماهري لليوم �لثاين على �لتو�يل.
وتو�ف����دت �جلماهري �إل����ى م�رصح �لنه����ام؛ لالطالع 

على �لعرو�س �ملقدمة يف �ملهرجان.
وي�س����مل �حل�س����ور �جلماه����ريي �جلن�س����ني، كم����ا 

يتو�جد �لعن�رص �ل�سبابي بكرثة.
ياأتي ذلك و�س����ط �لنجاحات �ملتو��سلة �لتي بات 
يحققها �ملهرجان، وذلك ترجمة لدعم و�هتمام �س����مو 

�ل�سيخ خالد بن حمد �آل خليفة.

الشعار يعكس واقع المهرجان
قالت �لكويتية �الأ�س����تاذ �مل�سارك يف ق�سم �لنقد 
باالأدب نرمني �حلوطي، �إن مهرجان �س����مو �ل�سيخ خالد 
ب����ن حمد للم�رصح �ل�س����بابي يعك�س و�قعا �ل�س����عار �لذي 

يحمله )#لنغر�س_ب�سمة(.
و�أو�س����حت �حلوط����ي �لت����ي تو�ج����دت يف �لي����وم 
�الفتتاحي للمهرجان و�ليوم �الأول للعرو�س �أن �ختيار 
�ل�س����عار كان موفقا من قبل �لقائمني عليه، خ�سو�سا 

مع �لب�س����مة �لتي ر�سمها على وجوه 
�مل�ساركني وباالأخ�س على 

وجوه ذوي �الإعاقة.
�إد�رة  �إن  وقال����ت 

لفت����ة  قدم����ت  �ملهرج����ان 
جميلة �أي�سا يف �لتطرق خالل 

حف����ل �الفتت����اح �إل����ى �لفنان 
�لكويت����ي  �لكب����ري  �خلليج����ي 
�لر�حل �ملرحوم عبد�حل�س����ني 

عبد�لر�سا.
و�أبدت �إعجابها مبا �سهده 

حف����ل �الفتت����اح من فق����ر�ت ومن 

�أوبري����ت، م�س����يدة باجلهود �لت����ي يبذله����ا �جلميع من 
�أجل �إجناح �لفعالية �لتي ت�س����هد م�ساركة ذوي �الإعاقة 

ودجمهم مع �ملجتمع. 

 مسرحية سقوط األقنعة اليوم
يق����دم مرك����ز �س����باب ك����رزكان م�رصحية �س����قوط 
�الأقنعة عند 7.30 من م�س����اء �لي����وم على م�رصح �لنهام 
ب�س����الة مركز �ملحرق �ل�سبابي �لنموذجي، �سمن �ليوم 

�لر�بع للمهرجان.
ويتك����ون طاقم عمل م�رصحية �س����قوط الأقنعة من 
�ملخرج عي�س����ى خليفة، وم�س����اعدي �ملخرج وليد حممد 
وحممد �س����اهني، تاأليف:�أمينة �جلنيد، مو�سيقى:ح�سن 
�آدم، ت�س����ميم �لبو�س����رت و�الإعالن:علي �حلمر، �ل�ساعر: 
هب����ة قط����ب، و�ملمثلني:حمم����د �س����اهني، وليد حممد، 

وهبة  �ل�ساعر  خولة 
قطب. 

• زكريا �ل�سيخ	 • ب�سمة �لبناء	

شفيقة يوسف: المهرجان يعكس حرص سمو الشيخ خالد على دعم الشباب
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ثقب ر�أ�س “�أبو �لهول” يقود �إلى �سر هائل
رجح موؤرخان يف بريطانيا، اأن يكون متثال “اأبو الهول” يف اجليزة مب�رش، قائما على 
مدين���ة �رشية حتت الأر�س، ومن املتوقع اأن تكون ثمة اأنفاق عدة وممرات تف�ص���ي اإلى 

تلك احلا�رشة املختفية.
ويو�ص���ح املوؤرخان مالكوم هوتن وجريي كانون، يف كتابهما الرابع “اأ�رشار ه�ص���بة 
اجليزة واأبو الهول الثاين”، اأن احلديث عن املدينة املختفية اأثري لأول مرة يف ال�صحافة 
يف مار�س 1935 مع بدء اأعمال حفر للو�صول اإلى املدينة التي قدر عمرها وقتئذ باأربعة 
اآلف �صنة. واأ�صاف الباحثان اأنه مل ي�صمع �صيء جديد عن تلك املدينة منذ ذلك احلني، 

وقال اإن راأ�س متثال “اأبو الهول” قد يكون به ثقب يوؤدي اإلى املدينة ال�صائعة.
وي�ص���ري الأكادميي���ان اإلى اأن الباحث���ني مل يكملوا التحقيق يف م���ا يوجد حتت “اأبو 
الهول”، ول�صيما اأن الهتداء اإلى خال�صات جديدة قد ينق�س كل ما تو�صلوا اإليه خالل 

ال�صنوات التي م�صت.

�سباق �ل�سم�س مبحركات ت�سق �سحر�ء ��سرت�ليا

�لذكـاء �ال�سطناعـي.. “تهديـد وجـودي” لل�سحافـة
حتدث����ت درا�ص����ة حديثة ن�رشه����ا معهد 
“فيوت�رش ت����وداي” الأمريك����ي عن “تهديد 
وجودي” ي�ص����كله الذكاء ال�صطناعي على 

ال�صحافة يف امل�صتقبل القريب.
وذكرت الدرا�ص����ة اأن بع�س املنظمات 
لكتاب����ة  ال�ص����طناعي  ال����ذكاء  ت�ص����تخدم 

مقالت با�ص����تخدام معطيات متوفرة، مثل 
نتائج املباريات الريا�ص����ية اأو املعلومات 
املالية. لكن، بح�ص����ب الدرا�ص����ة، �صيوؤدي 
التطور التقن����ي “يف م�ص����تقبل غري بعيد” 
اإلى القدرة على �ص����ياغة مقالت ل تكتفي 
بجمع العنا�رش اخلربية، بل تتعدى ذلك اإلى 

التحليل، ومن دون اأي حاجة ل�صحافيني.
ويزي����د من �رشع����ة هذه الظاه����رة تطور 
تقنيات التفاعل ال�ص����وتي بني احلا�صوب 

وامل�صتخدمني، وفقا للمعهد.
الت����ي  الطريق����ة  اأن  الباحث����ون  وراأى 
�ص����تتعامل فيها و�ص����ائل الإع����الم مع هذا 

الواقع اجلديد �ص����تكون حا�ص����مة يف ر�ص����م 
م�صتقبلها.

ودعا املعهد ال�صحافيني واملوؤ�ص�صات 
املخت�صة اإلى عقد �رشاكات لتعزيز التعاون 
م����ع ك����ربى جمموع����ات الإنرتن����ت لتطوير 

التجارب يف هذا املجال.

مر�هق “حامل” بتو�أمه
يف حادثة نادرة وغريب���ة من نوعها، متكن 
الأطب���اء يف ماليزي���ا من ا�صتئ�ص���ال جنني غري 
مكتم���ل النمو من بطن �ص���بي يبل���غ من العمر 
15 عام���ا. وبح�ص���ب �ص���حيفة “ديل���ي مي���ل” 
الربيطاني���ة، كان املراهق يعاين من انتفاخ يف 
بطنه واآلم يف املع���دة منذ ولدته، ومل يتمكن 
الأطب���اء م���ن اكت�ص���اف �ص���بب ذل���ك. وموؤخرا 
ا�ص���تد الأمل به، فهرع اإلى اإحدى امل�صت�صفيات 
املحلي���ة، الواقعة يف مدينة �ص���ونغاي بيتاين، 
حي���ث قام���وا باإج���راء عملية ل���ه، اأف�ص���ت اإلى 
ا�صتخراج جنني يبلغ وزنه 1.6 كغ، ولديه �صعر 

طويل، واأع�صاء تنا�صلية ذكورية.

�ملوز يجنبك �الأزمات �لقلبية
األبام���ا  جامع���ة  م���ن  باحث���ون  تو�ص���ل 
الأمريكي���ة، اإل���ى اأن تناول املوز ي�ص���اعد على 

تفادي الأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية.
التج���ارب،  اأج���روا ع���ددا م���ن  الباحث���ني 
وم���ن �ص���منها جتربة عل���ى فاأر ج���رى تزويده 
كان  كلم���ا  اأن���ه  ليج���دوا  بالبوتا�ص���يوم، 
البوتا�صيوم قليال كلما �صاقت �رشايني الفاأر.

وعن���د اإعطائه جرع���ات من البوتا�ص���يوم 
ت�ص���بح �رشايين���ه اأقل ت�ص���لبا، ح�ص���بما ن�رشت 
�صحيفة الإندبندت الربيطانية. ويعترب املوز 

من الفواكه الغنية بالبوتا�صيوم.
لكن الإكثار من املوز يوؤدي الى الإ�ص���ابة 

باأمرا�س املعدة ف�صال عن الإ�صهال.
اأم���ا املعدل الذي يو�ص���ي ب���ه الأطباء من 
البوتا�ص���يوم فيع���ادل 3500 ميليغرام، وهي 

الكمية املوجودة يف موزتني.

�الأفالم �الإباحية تفتك بالدماغ
�����رشح ج����راح الأع�ص����اب الأمريك����ي دونالد 
هيلتون املتواجد يف روما للم�صاركة يف فعاليات 
املوؤمتر ال����دويل املتعدد الخت�صا�ص����ات حول 
املخاط����ر اجلن�ص����ية املحدق����ة بالأطف����ال عل����ى 
الإنرتن����ت، والتداعي����ات التي تخلفه����ا الأفالم 

الإباحية يف دماغ ال�صباب.
ومل تخ����ف خطورة هذه امل�ص����األة على البابا 
فرن�صي�س الذي ا�ص����تقبل اجلمعة 150 خبرياً يف 
موؤمتر الفاتيكان ودع����ا كل فئات املجتمع اإلى 
“اإيق����اظ ال�ص����مائر”. واأجاب اجل����راح الأمريكي 
على �ص����وؤال ماذا يحدث يف دماغ �ص����اب تعر�س 
لواب����ل من الأفالم الإباحية، قائالً “تتغري اخلاليا 
الدماغي����ة يف ظ����ل اكت�ص����اب املع����ارف. وي�����رشّ 
التعل����م يف حال����ة م����ن الإدم����ان بالدم����اغ كثرياً، 
فن�س����بح متم�س����كني ببع�����ض اأمن����اط ال�س����لوك 

وبع�س الأذواق”.
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“ماريا” بعد  بورترييكو  “غوغل” تنقذ 
وافقت هيئة الت�صالت الحتادية الأمريكية على تطبيق من �رشكة غوغل، ي�صاعد يف توفري خدمات 

الهاتف املحمول ب�صكل موؤقت يف الطوارئ لبويرتوريكو عرب مناطيد �صغرية.
وواجهت بويرتوريكو �صعوبات بعد اأن �رشبها الإع�صار ماريا ل�صتعادة خدمات الت�صالت.  قالت 
الهيئ���ة اإن 83 % م���ن مواقع تق���دمي خدمات الهاتف املحم���ول ل تزال خارج اخلدمة فيم���ا تن�رش �رشكة 

ات�صالت مواقع ل�صلكية موؤقتة، ح�صبما نقلت “رويرتز”.
واأعلنت �رشكة األفابيت املالكة لغوغل يف 2013 عن م�رشوعها الذي اأطلقت عليه )لوون( ل�صتخدام 

مناطيد تعمل بالطاقة ال�صم�صية على ارتفاعات كبرية لتوفري خدمات الإنرتنت ملناطق نائية.

انطلق �ص���باق التحدي العاملي للطاقة ال�صم�ص���ية اأم�س الأحد، اإذ تقطع 42 �صيارة تعمل 
بالطاقة ال�صم�ص���ية املناطق النائية بني �ص���مال ا�ص���رتاليا املداري و�ص���واطئها اجلنوبية يف 
�ص���باق �صاق ميتد 3 اآلف كيلومرت. ومن املتوقع اأن تقطع معظم ال�صيارات، التي تعتمد على 
الطاقة ال�صم�صية فقط، امل�صافة من مدينة داروين يف �صمال البالد اإلى مدينة اديليد اجلنوبية 

يف اأ�صبوع ب�رشعة ترتاوح بني 90 و100 كيلومرت يف ال�صاعة.
و�صجلت جامعة توكاي اليابانية العام 2009 اأ�رشع وقت يف ا�صتكمال هذا ال�صباق وقطعت 
امل�ص���افة يف 29 �صاعة و49 دقيقة فقط. وقال مدير ال�صباق كري�س �صيلوود اإن احلدث الذي 

يجري كل عامني اجتذب فرقا من اأكرث من 40 دولة، ح�صبما نقلت “رويرتز”.
واأ�ص���اف “هذه هي املرة الثالثون التي يجري فيها �صباق بريدج�صتون للتحدي العاملي 
للطاق���ة ال�صم�ص���ية ويريد املتناف�ص���ون اأن يكونوا جزءا م���ن ذلك. جذبهم للتح���دي القواعد 

اجلديدة التي تخف�س حجم امل�صفوفة ال�صم�صية دون تقلي�س حجم ال�صيارة”.
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مفاجاأة غري متوقعة 
لعرو�س خائنة

انتق���م عري����س من عرو�ص���ه اخلائنة خالل حف���ل زفافهما، اإذ قام بعم���ل مفاجاأة 
�صادمة لها، اأمام احلا�رشين، ثم قال لها “اذهبي اإلى اجلحيم”.

وقام الرجل بت�ص���غيل فيلم على �صا�ص���ة كبرية، يظهر عرو�ص���ه مع رجل اآخر، ثم 
ت���رك لها حفل الزف���اف وغادر. وكانت العرو����س يف الفيديو، ترافق رج���ال اآخر اأثناء 
دخولهما فندقا، الأمر الذي اأ�ص���اب ال�ص���يوف بالده�ص���ة وال�ص���دمة عندما �صاهدوا 

الفيلم، بح�صب �صحيفة “ذا �صن” الربيطانية.
وذك���رت ال�ص���حيفة اأن العري�س طلب من امراأة - تعمل بوكالة حتريات خا�ص���ة 
- مراقبة خطيبته؛ ل�ص���كه باأنها تخونه مع رجل اآخر. و�رشحت املراأة املكلفة بالتحري 
باأنها �ص���لمت الفيل���م للعري�س متوقع���ة اأنه �ص���يقوم باإلغاء حفل الزف���اف، اإل اأنها 

فوجئت ب�صدمة عندما قام بت�صغيل الفيلم خالل احلفل اأمام ال�صيوف.

�أجنلينا جويل وم�سيدة كوين

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

معتدل بوجه عام 
ولكنه رطب ن�صبيا 

هذه الليلة.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد 
ولكنها �صمالية بوجه عام من 10 اإلى 15 

عقدة غدا.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام. 
درجة احلرارة العظمى 36، وال�صغرى 

26 درجة مئوية.

 ك�صفت معلومات م�رشبة ل�صحيفة “التاميز” الربيطانية، اأم�س الأحد، عن اأن جنمة هوليوود اأجنلينا 
ج���ويل اقرتحت على املحكمة اجلنائية الدولية العام 2012 اأن تكون مبثابة “امل�ص���يدة” التي �ص���يقع 

فيها اأحد اأ�صهر املتهمني بجرائم احلرب يف اإفريقيا، واملطلوب اإلقاء القب�س عليه.
وذكرت ال�صحيفة، نقال عن ر�صائل اإلكرتونية من داخل املحكمة اجلنائية، اأن جنمة هوليوود كانت 
تري���د اعتقال املطل���وب الإفريقي، وهو قائد “جي����س الرب” الأوغندي جوزيف ك���وين، املتهم بالقتل 
والغت�صاب. واقرتحت جويل ذلك، يف اجتماع مع املدعي العام ال�صابق للمحكمة اجلنائية الدولية لوي�س 
مورينو اأوكامبو، الذي اأراد اإر�ص���ال جويل، ورمبا زوجها براد بيت اأي�ص���ا، ومعهما قوات اأمريكية خا�صة، 
اإلى جمهورية اإفريقيا الو�ص���طى مل�ص���اعدته يف اعتقال كوين. وت�ص���منت خطة الإيق���اع اأن تتولى جويل 
دعوة كوين اإلى ع�ص���اء، ليتم اعتقاله، بتهم ارتكاب جرائم حرب منها القتل والغت�ص���اب وال�ص���تعباد 

وجتنيد الأطفال ق�رشا، وذلك وفقا ملا جاء يف اإحدى الر�صائل الإلكرتونية.
لكن ال�صحيفة مل ت�رش اإلى اأ�صباب عدم تنفيذ اخلطة، فيما ل يزال كوين طليقا يف اإفريقيا.
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