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يبقى احلوار طريق الأمن مهما بلغت قوة الدول 
نواجه تهديدات ولكنها لي�ست اأكرب من عزميتنا... جاللة امللك: 

�ملنامة - بنا: ��ستقبل عاهل �لبالد �ساحب 
�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة يف ق�رص 
�ل�سخري �أم�س بح�سور ويل �لعهد نائب �لقائد 
�الأعل���ى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل����س �لوزر�ء 
�ساحب �ل�س���مو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 
�آل خليفة كبار �مل�س���اركني يف “حو�ر �ملنامة” 
يف دورته �لثالثة ع����رصة، و�لذي ينظمه �ملعهد 

�لدويل للدر��س���ات �الإ�سرت�تيجية بالتعاون مع 
وز�رة �خلارجية.

�لب���الد  ب�س���يوف  �ملل���ك  جالل���ة  ورح���ب 
ومب�ساركتهم يف منتدى حو�ر �ملنامة. وتف�سل 
�س���احب �جلالل���ة �مللك باإلق���اء كلمة �س���امية 
�أك���د فيه���ا �أن باإم���كان �ل���دول �ملنف���ردة �أن 
متتلك �أكرب �لقو�ت �مل�س���لحة و�أق���وى �أجهزة 

�ملخاب���ر�ت، ولكن �حل���و�ر يبقى ه���و �لطريق 
�لوحيد لفهم بع�سنا �لبع�س على نحو �أف�سل، 
وحلل خالفاتنا، ولتمهيد �لطريق لالأمن �لد�ئم، 
الفتا جاللته �إلى �أن �خلليج �لعربي مير مبرحلة 
�س���عبة يف تاريخ���ه، فنح���ن نو�ج���ه تهدي���د�ت 

متعددة، ولكننا نوؤمن �أنها لي�ست �أكرب 
من عزميتنا للتغلب عليها.

�سمـو رئـيـ�س الـوزراء يـغـادر 
البــالد يف زيــارة خـا�ســة

�ملنام���ة - بن���ا: غ���ادر رئي����س �ل���وزر�ء 
�س���احب �ل�س���مو �مللك���ي �الأم���ري خليفة بن 
�س���لمان �آل خليف���ة �أر����س �لوط���ن متوجًها 
�إل���ى �خلارج يف زيارة خا�س���ة. وكان يف ود�ع 

�ل���وزر�ء  �ل�س���مو �مللك���ي رئي����س  �س���احب 
باملطار نو�ب رئي�س جمل�س �لوزر�ء و�س���مو 
حمافظ �ملحافظة �جلنوبية وعدد من �لوزر�ء 

و�مل�سوؤولني باململكة. 2

 

ق���ال وزير �خلارجية �ل�س���يخ خال���د بن �أحمد 
�آل خليفة “�إن �إير�ن �أ�س�س���ت �سبكة من �لتابعني 
له���ا يف �ملنطقة، وهم ميار�س���ون �لي���وم �لعنف 
و�الإره���اب بدع���وة منها”. وحتدث �ل�س���يخ خالد 
بن �أحمد يف �جلل�س���ة �الأولى لقمة “حو�ر �ملنامة” 
�أم����س عن وجود حالة من “زو�ج �مل�س���لحة” بني 
رو�س���يا و�إير�ن، ونتمن���ى �أال يتح���ول �إلى “زو�ج 
حب”.  و�أردف: يجب �أن نتعامل مع رو�سيا بعيد� 
عن مبادئ وخطوط احل���رب الباردة. لطاملا كان 

لرو�س���يا �هتمام���ات وحلفاء يف هذه 
�ملنطقة. 

ارتبطت بـ “زواج م�سلحة” مع رو�سيا... وزير اخلارجية:

اإيران اأ�س�ست �سبكة تابعني ميار�سون العنف والإرهاب

•  �ل�سيخ خالد بن �أحمد يف �جلل�سة �الأولى لقمة “حو�ر �ملنامة” �أم�س	
التاأمني �سركات  �ستعاينها  املرورية  احلوادث  % من   90

اإبطاء الإنرتنت بحالت حمددة “الت�سالت” جتيز 

جمعي���ة  �إد�رة  جمل����س  رئي����س  ك�س���ف 
�لتاأمني �لبحرينية، �لتي ت�سم معظم �رصكات 
�لتاأم���ني �لعاملة يف �ل�س���وق �ملحلية، يحيى 
نور �لدين ل� “�لبالد” عن �أن �رصكات �لتاأمني 
ب�س���دد تعي���ني �رصكة لدر��س���ة مبا�رصة تويل 
�حلو�دث �ملروية �لب�سيطة و�لتي ت�سكل 90 

% من �إجمايل حو�دث �ل�سيار�ت و�ملركبات، 
بدالً من �الإد�رة �لعامة للمرور.

وقال نور �لدين �إن �لدر��س���ة �س���تتناول 
خمتلف �لتفا�س���يل �ملتعلق���ة بكيفية تويل 
�إ�س���الح �حلو�دث �لب�س���يطة، و�لتي ال حتتوي 
على جو�نب جنائي���ة �أو قانونية �أخرى، و�لتي 

تتعل���ق ع���ادة بتلفيات �ل�س���يار�ت، 
و�لتي هي متفق عليها بني �جلانبني.

�أجازت هيئ���ة تنظيم �الت�س���االت لل�رصكات 
�إبط���اء �رصع���ة  �أو  �لبحري���ن تقيي���د  �لعامل���ة يف 
�الإنرتنت لبع�س �لتطبيق���ات يف حاالت حمددة، 
�إلى جانب �تخاذ �إجر�ء�ت “معقولة” الإد�رة حركة 
�لبيان���ات عل���ى �الإنرتن���ت، وذلك وفق���ا لالئحة 

�جلديدة حلماية م�ستهلكي �لقطاع.
و�أو�س���ح �لبند 4 يف �مل���ادة 22 من �لالئحة 
�أنه ال يجوز للم�سغل �ملرخ�س له حجب �أو تقييد 

�أو �إبط���اء �رصعة �أو تغيري �لتدخ���ل �أو �لتقليل من 
قيمة �ملحت���وى �أو �لتطبيقات �أو خدمات حمددة 
�أو فئات حمددة منها �أو �لتمييز بينها، فيما عد� 
حاالت حمددة حتقيقا لالأغر��س �لتالية: �حلفاظ 
عل���ى �س���المة و�أم���ن �س���بكة �مل�س���غل �ملرخ�س 
له، من���ع �زدح���ام �ل�س���بكة بحركة �لبيان���ات، �أو 
�لتقليل من �الآثار �ملرتتبة على �الزدحام ب�سكل 
��س���تثنائي �أو موؤق���ت �رصيط���ة �أن يت���م �لتعامل 

بالت�س���اوي مع فئ���ات حرك���ة �لبيانات 
�ملقابلة لها.
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11• متظاهرون فل�سطينيون ي�ستبكون مع قو�ت �إ�رص�ئيلية قرب نقطة تفتي�س يف بيت حلم �أم�س )�أ ف ب(	

الفل�سطينيون يرف�سون لقاء نائب الرئي�س الأمريكي
�لقاه����رة/ غزة - روي����رتز: قال وزي����ر �خلارجية 
�لفل�سطيني ريا�س �ملالكي �أم�س �ل�سبت �إن �لرئي�س 
حمم����ود عبا�س ل����ن يلتقي بنائب �لرئي�����س �الأمريكي 
مايك بن�س خالل زيارته �ملنطقة هذ� �ل�سهر، يف خطوة 
تاأتي �حتجاجا على �عرت�ف �لواليات �ملتحدة بالقد�س 
عا�سمة الإ�رص�ئيل. و�ندلعت �أعمال عنف لليوم �لثالث 
يف غ����زة؛ رد� على قر�ر تر�مب �لذي �أعلنه يوم �الأربعاء 
يف تغي����ري ملوقف �أمريكي ثابت جتاه �ل�رصق �الأو�س����ط 
على مدى عقود. و�س����نت �إ�رص�ئيل غار�ت جوية جديدة 
عل����ى قط����اع غ����زة �أم�����س �ل�س����بت رد� على �س����و�ريخ 
�أطلقت من �لقطاع، وقالت حركة �ملقاومة �الإ�سالمية 
)حما�����س( �إن �ثن����ني م����ن �أفر�دها قتال يف �لق�س����ف. 
ويف �لقاه����رة ق����ال وزي����ر �خلارجي����ة �لفل�س����طيني �إن 
�لفل�سطينيني �سي�سعون ال�ست�سد�ر قر�ر من جمل�س 

�الأم����ن �لدويل �لتاب����ع لالأمم �ملتحدة ب�س����اأن 
14قر�ر تر�مب �ملتعلق بالقد�س.

حامد فخرو... مبتكر اأول منتج بحريني 
ي�سّوق عرب “اأمازون”

تركي:  دعوة “اأهل اخلري” لتخ�سي�ص 
اأرا�ص لبناء �سقق لالأرامل واملطلقات 

اقتصاد البالد

بالدنا

21
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ال�سعودية هيفاء املن�سور تفوز بجائزة 
اآي دبليو �سي يف  “دبي ال�سينمائي”

مسافات البالد

22

اإبراهيم النهام ورجاء مرهون

علي الفردان

املحرر االقت�صادي

• جاللة �مللك لدى ��ستقباله كبار �مل�ساركني يف “حو�ر �ملنامة”	

• �سمو رئي�س �لوزر�ء لدى مغادرته �أر�س �لوطن	

ت�صوير: ر�صول احلجريي 
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دخول جماين لـ “جرافيتي” مبنا�سبة زيارة جاللة امللك

البحرين تعزي ال�سلطان قابو�س بوفاة تركي بن حممود 

الزي���ارة  مبنا�ش���بة  بن���ا:   - املنام���ة 
امليمون���ة التي قام بها عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة 
اإل���ى “جرافيت���ي”، اأعلن���ت اإدارة  “جرافيتي 
اأندور �ش���كاي دايفينغ” عن الدخول املجاين 
واال�شتمتاع باأجواء الرتفيه واملتعة بالطريان 
احلر الداخل���ي خالل الفرتة من 11 دي�ش���مرب 

لغاية 16 دي�شمرب اجلاري.
 واأعربت اإدارة “جرافيتي اأندور �ش���كاي 
دايفين���غ” ع���ن �ش���كرها وتقديره���ا جلالل���ة 
العاه���ل على ه���ذه الزيارة الكرمي���ة، موؤكدة 
اأن الدع���وة مفتوح���ة اأم���ام اجلمه���ور لزيارة 

“جرافيتي اأندور �شكاي دايفينغ” واال�شتمتاع 
باأجواء املتعة واالإثارة التي �ش���يوفرها جماًنا 
مبنا�ش���بة الزيارة امللكية الكرمية ومبنا�شبة 
احتف���ال مملكة البحرين باأعيادها الوطنية يف 
يومي 16 - 17 دي�ش���مرب، اإحياء لذكرى قيام 
الدولة البحرينية احلديثة يف عهد املوؤ�ش����س 
اأحم���د الفاحت دولة عربية م�ش���لمة عام 1783 
ميالدي���ة، والذكرى 46 الن�ش���مامها يف االأمم 
املتحدة كدول���ة كاملة الع�ش���وية، والذكرى 
18 لت�ش���لم �ش���احب اجلاللة املل���ك ملقاليد 
احلكم، لذا يرجى من اجلمهور االت�ش���ال على 

رقم 13100000 للحجز امل�شبق. 

املنامة- بنا: بعث عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة برقية 
تعزية وموا�شاة اإلى �شاحب اجلاللة ال�شلطان 
قابو�س بن �ش���عيد �ش���لطان عمان ال�ش���قيقة 
بوف���اة املغفور له �ش���احب ال�ش���مو ال�ش���يد 
تركي بن حممود اآل �ش���عيد، عرب فيها جاللته 
عن خال�س تعازيه و�ش���ادق موا�شاته، مبتهال 
اإلى املولى العلى القدي���ر اأن يتغمد الفقيد 
بوا�ش���ع رحمته ور�ش���وانه، وي�ش���كنه ف�ش���يح 

جناته.
وبع���ث رئي����س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأم���ري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 
برقي���ة تعزي���ة وموا�ش���اة اإلى اأخيه �ش���احب 
اجلاللة ال�ش���لطان قابو�س بن �شعيد �شلطان 
عمان ال�ش���قيقة، عرب �ش���موه فيه���ا عن بالغ 
تعازيه وموا�شاته بوفاة املغفور له باإذن اهلل 
تعالى �شاحب ال�شمو ال�شيد تركي بن حممود 
اآل �ش���عيد، �شائالً �شموه اهلل تعالى اأن يتغمد 
الفقيد بوا�ش���ع رحمته ور�شوانه، واأن ي�شكنه 

ف�شيح جناته.
كما بعث �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء برقية تعزي���ة وموا�ش���اة مماثلة اإلى 

اأخي���ه نائ���ب رئي�س جمل����س الوزراء ل�ش���وؤون 
جمل�س الوزراء ب�ش���لطنة عمان �شاحب ال�شمو 
فهد بن حممود اآل �شعيد، اأعرب �شموه فيها 
عن �ش���ادق تعازيه وموا�ش���اته بوفاة الفقيد 

الراحل.
اإلى ذلك، بع���ث ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة برقي���ة تعزية وموا�ش���اة اإلى اأخيه 
�شاحب اجلاللة ال�ش���لطان قابو�س بن �شعيد 
�ش���لطان عمان ال�ش���قيقة بوف���اة املغفور له 
ب���اإذن اهلل تعالى �ش���احب ال�ش���مو تركي بن 
حممود اآل �ش���عيد،، عرب �شموه فيها عن بالغ 
تعازيه وموا�شاته، �شائالً �شموه اهلل تعالى اأن 
يتغمد الفقيد بوا�ش���ع رحمته ور�شوانه، واأن 
ي�شكنه ف�شيح جناته. كما بعث �شاحب ال�شمو 
امللك���ي ويل العه���د برقية تعزية وموا�ش���اة 
مماثلة اإلى اأخي���ه نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ل�شوؤون جمل�س الوزراء ب�شلطنة عمان �شاحب 
ال�ش���مو فه���د ب���ن حمم���ود اآل �ش���عيد، اأعرب 
�ش���موه فيها عن �ش���ادق تعازيه وموا�ش���اته 

بوفاة الفقيد الراحل.

العالقات البحرينية اليابانية ت�سهد منوا وازدهارا 

تعزيز اآفاق التعاون الع�سكري والدفاعي مع اململكة املتحدة 

ا�شتعر�س عالقات ال�شداقة والتعاون مع كونو... عاهل البالد: 

تبادل وجهات النظر ب�شاأن امل�شتجدات مع وزيرين بريطانيني... جاللة امللك: 

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم����س وزي���ر خارجي���ة اليابان ت���ارو كونو؛ 
مبنا�ش���بة زيارته للب���الد للم�ش���اركة يف منتدى حوار 
املنام���ة. ورح���ب جاللته بالوزير ال�ش���يف، معرباً عن 
اعت���زاز اململكة بامل�ش���توى املتقدم الذي و�ش���لت 
اإلي���ه العالق���ات البحرينية اليابانية وما ت�ش���هده من 
منو وازدهار متوا�ش���ل على ال�شعد كافة؛ بف�شل ما 
حتظ���ى به ه���ذه العالقات من اهتم���ام كبري من قبل 
قيادت���ي البلدي���ن. وجرى خ���الل اللقاء ا�ش���تعرا�س 
عالق���ات ال�ش���داقة والتع���اون الوثيقة الت���ي تربط 
بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني و�شبل تطويرها 
يف املج���االت ال�شيا�ش���ية واالقت�ش���ادية والتجاري���ة 
امل�ش���رتكة.  امل�ش���الح  يخ���دم  مب���ا  واال�ش���تثمارية 
وبحث جاللة العاهل مع وزي���ر اخلارجية الياباين اأهم 
الق�ش���ايا املطروحة يف منتدى حوار املنامة، اإ�شافة 
اإل���ى التط���ورات االإقليمية والدولية، م�ش���يداً جاللته 
بالدور الرائد الذي ت�شطلع به اليابان على ال�شعيد 
االآ�ش���يوي واإ�ش���هاماتها االإيجابي���ة يف خدمة ق�ش���ايا 

االأمن واال�شتقرار على امل�شتوى العاملي. 

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم�س وزير الدف���اع باململكة املتحدة 
جافني ويليام�شون، ووزير الدولة ل�شوؤون ال�رصق 
االأو�شط باململكة املتحدة األي�شرت بريت اللذين 
يزوران البالد للم�شاركة يف منتدى حوار املنامة.
الدف���اع  بوزي���ر  العاه���ل  جالل���ة  ورح���ب 
الربيطاين ووزير الدولة ل�شوؤون ال�رصق االأو�شط 
باململك���ة املتح���دة، م�ش���يداً بعم���ق العالقات 
التاريخية وال�رصاكة اال�شرتاتيجية الوثيقة التي 
جتمع بني مملك���ة البحرين واململك���ة املتحدة 

ال�شديقة.
واأكد جاللته احلر�س امل�ش���رتك على تعزيز 
اآف���اق التع���اون الثنائ���ي يف جمي���ع املج���االت 
خ�شو�ش���ا يف ال�ش���وؤون الع�ش���كرية والدفاعية، 
منوه���اً بال���دور املح���وري ال���ذي ت�ش���طلع ب���ه 
اململك���ة املتحدة يف حف���ظ االأمن واال�ش���تقرار 

على امل�شتويني االإقليمي والعاملي.
واأعرب وزير الدفاع الربيطاين عن �ش���كره 
وتقديره جلاللة امللك وململكة البحرين على ما 
تقدمه من ت�شهيالت اإلى البحرية الربيطانية يف 

البحري���ن منوهاً بالعالقات الوطيدة التي تربط 
البلدين ال�شديقني.

كما جرى خ���الل اللقاء تبادل وجهات النظر 

حول جمريات االأحداث التي ت�ش���هدها املنطقة 
وامل�ش���تجدات االإقليمية والدولية اإ�ش���افة اإلى 

عدد من املوا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك.

نواجه تهديدات متعددة ولكنها لي�ست اأكرب من عزميتنا للتغلب عليها
لدى ا�شتقباله كبار امل�شاركني يف “حوار املنامة”... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�ش���خري اأم����س بح�ش���ور ويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة كبار 
امل�ش���اركني يف “ح���وار املنام���ة” يف دورت���ه الثالثة 
ع����رصة، وال���ذي ينظم���ه املعه���د الدويل للدرا�ش���ات 

االإ�شرتاتيجية بالتعاون مع وزارة اخلارجية.
ورحب جاللة امللك ب�شيوف البالد ومب�شاركتهم 

يف منتدى حوار املنامة.
وتف�ش���ل �ش���احب اجلالل���ة امللك باإلق���اء كلمة 

�شامية هذا ن�شها:
اأ�شحاب ال�ش���مو واملعايل وال�شعادة، ال�شيوف 

الكرام...

اإنه ملن دواعي �رصورن���ا اأن نرحب بكم جميعاً يف 
مملك���ة البحري���ن، معربني عن خال����س متنياتنا لكم 

بطيب االإقامة هنا.
كانت البحري���ن فخورة لل�ش���نوات الثالث ع�رصة 
املا�شية، با�شت�شافة حوار املنامة، الذي ي�شم كبار 
�شانعي القرار ال�شيا�شي من ال�رصق االأو�شط وخارجه، 
وذل���ك انطالق���اً م���ن اإميانن���ا ب���اأن احلوار ه���و احلل 
االأمث���ل للتحديات الت���ي نواجهها. فباإم���كان الدول 
املنف���ردة اأن متتلك اأكرب القوات امل�ش���لحة واأقوى 
اأجه���زة املخاب���رات، ولكن احلوار يبق���ى هو الطريق 
الوحيد لفهم بع�شنا البع�س على نحو اأف�شل، وحلل 

خالفاتنا، ولتمهيد الطريق لالأمن الدائم.
والي���وم، ن���ود اأن نتق���دم بال�ش���كر م���رًة اأخرى، 
للمعهد ال���دويل للدرا�ش���ات اال�ش���رتاتيجية وجميع 

منت�ش���بيه، يف كٍل م���ن البحرين ولندن، على تي�ش���ري 
اإقام���ة هذا االجتماع. كما نود اأن ن�ش���كر جميع القادة 
وكبار م�ش���وؤويل االأمن وال�شوؤون اخلارجية الذين اأتوا 

الإثراء هذه املناق�شات.
جنتمع االآن يف وقت نحتاج فيه اإلى املناق�ش���ات 
واحل���وار اأكرث م���ن اأي وقت م�ش���ى، يف ظل ما يواجه 
ال�رصق االأو�ش���ط من حتديات عميقة ووا�شعة النطاق، 
ابتداًء م���ن النزاعات يف ال�رصق االأو�ش���ط، اإلى احلرب 

ال�شيربانية والقر�شنة، و�شوالً للتطرف واالإرهاب.
اإنه���ا مرحلة �ش���عبة يف تاريخ اخللي���ج العربي. 
فنحن نواج���ه تهديدات متعددة، ولكنن���ا نوؤمن اأنها 

لي�شت اأكرب من عزميتنا للتغلب عليها.
ويحدون���ا االأمل، اأن ي�ش���هم حوار ه���ذا العام يف 
اإر�ش���اء االأ�ش�س، لكي يجتمع اجلميع بروح من الوحدة 

والتعاون العميق. وهذا هو املكان املنا�شب الإقامة 
�رصاكات جديدة؛ وللدخول يف نقا�س حقيقي؛ والإثراء 

فهمنا لبع�شنا البع�س.
ونتمنى لكم كل النجاح يف هذه املناق�ش���ات، يف 
�شبيل اإحالل ال�شالم واالزدهار يف ال�رصق االأو�شط، ويف 

العامل اأجمع. 

و�شكراً.
وتب���ادل جالل���ة امللك م���ع احل�ش���ور االأحاديث 
ب�ش���اأن اأهمية انعقاد حوار املنامة والق�شايا املهمة 
التي ي�شتعر�شها يف جل�شاته، والتي تعك�س القناعة 
باأن احلوار امل�ش���رتك هو الو�شيلة االأجنع يف احلفاظ 

على اأمن وا�شتقرار املنطقة.

احلوار الطريق الوحيد لفهم بع�شنا البع�س على نحو اأف�شل
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جاللة العاهل مينح و�سام ال�سيخ عي�سى لل�سري �سومز
لدى ا�ضتقبال امللك عددا من اأع�ضاء الربملان الربيطاين

املنامة - بنا: ا�ضتقبل عاهل البالد �ضاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�ضخري اأم�س بح�ض���ور ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�ضاحب ال�ض���مو امللكي الأمري �ض���لمان بن حمد 
اآل خليف���ة، ال�ض���ري اآرث���ر نيكول����س ون�ض���تون 
�ضومز النائب عن حزب املحافظني يف الربملان 
الربيطاين وعددا من اأع�ضاء الربملان؛ مبنا�ضبة 

زيارتهم للم�ضاركة يف حوار املنامة. 
�ض���ومز  بال�ض���ري  املل���ك  جالل���ة  ورح���ب 
ومب�ضاركته يف هذا احلوار العاملي، وا�ضتعر�س 
مع���ه م�ض���ار العالق���ات البحريني���ة الربيطانية، 
موؤك���داً جاللته احلر�س امل�ض���رك عل���ى تعزيز 
ال�رصاكة وتطوير هذه العالقات على امل�ضتويات 
كاف���ة مبا يخدم امل�ض���الح امل�ض���ركة للبلدين 

وال�ضعبني. 
ونوه جاللته بالدور الفاعل الذي ت�ضطلع به 
اململكة املتحدة على ال�ضاحة الدولية وجهودها 

يف حفظ الأمن وال�ضتقرار الإقليمي والعاملي. 
وتقدي���راً م���ن جالل���ة امللك جلهود ال�ض���ري 
�ض���ومز يف تعزيز روابط ال�ضداقة بني البلدين، 
تف�ض���ل جاللته مبنحه و�ضام ال�ض���يخ عي�ضى بن 

�ضلمان اآل خليفة من الدرجة الأولى. 
واأعرب ال�ض���ري نيكول�س �ض���ومز عن �ضكره 
وتقديره جلاللة امللك على منحه هذا الو�ض���ام، 
واأ�ض���اد ب���دور جاللت���ه وجه���وده امل�ض���تمرة يف 
تطوير العالقات بني اململكتني ال�ض���ديقتني، 
وقال اإن���ه تربطه عالقة وثيقة م���ع جاللة امللك 
من خالل مراح���ل الدرا�ض���ة يف اململكة املتحدة 

وا�ضتمرت هذه العالقة اإلى الآن.
كم���ا اأ�ض���اد بالعالقات الوطي���دة التاريخية 
واملتمي���زة التي ترب���ط �ض���احب اجلاللة امللك 
و�ضاحبة اجلاللة اإليزابيث الثانية ملكة اململكة 
العالق���ة  وكذل���ك  اأيرلن���دا  و�ض���مال  املتح���دة 
الوثيق���ة بني العائلت���ني املالكتني يف البلدين 

ال�ضديقني. • جاللة امللك م�ضتقبالً وبح�ضور �ضمو ويل العهد نائب حزب املحافظني يف الربملان الربيطاين وعددا من اأع�ضاء الربملان	

قدمنا للعامل منوذًجا يف التعاي�ش والتاآخي قائماً على الوالء والرغبة يف ازدهار الوطن 
وّجه ر�ضالة اإلى العامل مبنا�ضبة اليوم العاملي حلقوق الإن�ضان... �ضمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو 
امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة، اأن القيم 
النبيلة التي جاء بها الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان 
�ضكلت � ول تزال � تعبرًيا عن تطور احل�ضارة الب�رصية 
و�ض����عيها لالرتقاء بال�ضلوك الإن�ض����اين من اأجل عامل 

ي�ضوده ال�ضالم.
و�ض����ّدد �ض����موه على اأن التحديات الراهنة التي 
يواجهها العامل ويف مقدمتها خطر الإرهاب والأفكار 
املتطرف����ة متثل انتهاكا �ض����ارخا لفل�ض����فة وجوهر 
حقوق الإن�ض����ان لأنها مت�س ب�ضكل مبا�رص حق النا�س 

يف احلياة بطماأنينة واأمان. 
وقال �ض����مو رئي�����س ال����وزراء “علين����ا اأن نفهم 
حقيقة الأو�ضاع التي مير بها العامل يف ظل املخاطر 
ا على تعزيز و�ضيوع  اجلمة حتيط به، واأن نعمل �ضويًّ
احرام حقوق الإن�ض����ان باعتبارها �ض����مانة اأ�ضا�ضية 

لتحقيق ال�ضلم والأمن الدوليني”. 
و�ضدد �ض����موه على اأن الت�ض����دي لآفة الإرهاب 
واقتالعها م����ن جذورها يحتاج اإلى نظرة دولية اأكرث 
�ضمولً ل تركز فقط على اجلانب الأمني والع�ضكري، 
واإمنا اأي�ًض����ا تتبنى اآليات حلماية ال�ض����باب والأجيال 
القادمة من الن�ض����ياق خلف الأفكار املغلوطة التي 

ُتل�ضق ُظلًما بالأديان.
واأك����د �ض����موه يف ر�ض����الة وجهه����ا اإل����ى الع����امل 
مبنا�ض����بة الي����وم العامل����ي حلق����وق الإن�ض����ان الذي 
ي�ضادف اليوم )الأحد( ويقام هذا العام حتت �ضعار 
“لنق����ف جميًعا من اأجل حقوق الإن�ض����ان”، اأن مملكة 

البحرين بقيادة عاهل البالد �ض����احب اجلاللة امللك 
حم����د بن عي�ض����ى اآل خليفة، ت�ض����اطر الع����امل جهوده 
يف جم����ال حماية و�ض����يانة حقوق الإن�ض����ان وحتر�س 
عل����ى الوفاء بالتزاماتها الدولية اإدراًكا منها باأهمية 
�ض����ون الكرامة الإن�ض����انية وحتقي����ق التعاي�س بني 

الب�رص يف كل مكان.
واأ�ضار �ض����موه اإلى اأن الحتفال باليوم العاملي 
حلقوق الإن�ض����ان لهذا العام يكت�ض����ب اأهمية خا�ضة، 
لأنه يتزامن م����ع الحتفال مبرور �ض����بعني عاًما على 
اعتم����اد الإعالن العامل����ي حلقوق الإن�ض����ان كوثيقة 
دولية مهمة عربت عن اإرادة ال�ض����مري الإن�ض����اين يف 

عامل ت�ضوده اأ�ض�س احلرية والعدل وال�ضالم. 
ونّوه �ضموه اإلى اأن مملكة البحرين تفتخر باأنها 
متتلك �ض����جالً متميًزا يف حقوق الإن�ض����ان يقوم على 
مرتكزات د�ض����تورية وقانوني����ة تعلي من قيمة هذه 
احلقوق وتر�ض����خها داخل املجتم����ع يف اإطار يعزز من 
الوح����دة الوطنية ويحف����ظ للوطن اأمنه وا�ض����تقراره 

ومتا�ضك ن�ضيجه الجتماعي.
واأ�ض����ار �ض����موه اإلى مملكة البحرين ع�ضو فاعل 
يف كل جتمع اأممي ي�ض����عى اإلى ن�رص وتر�ضيخ التعاون 
بني احل�ض����ارات والثقافات، ول تتوانى عن القيام 
ب����اأي دور اإقليم����ي اأو دويل من �ض����اأنه اأن ي�ض����هم يف 
توفري مقوم����ات احلياة الآمنة الت����ي تعزز من قدرة 

ال�ضعوب على حتقيق التنمية امل�ضتدامة. 
واأك����د �ض����موه اأن البحري����ن يف احرامها حلقوق 
الإن�ض����ان ترتك����ز عل����ى مرجعية قوية ت�ض����تمدها من 

مب����ادئ الدين الإ�ض����المي احلنيف الذي ي�ض����دد على 
اأهمي����ة التوا�ض����ل ب����ني بني الب�����رص من اأج����ل عمران 
الأر�����س وتطورها. وقال �ض����موه: “اإنن����ا نفتخر باأننا 
جمتمع يت�ض����م بالغن����ى يف مكونه الثق����ايف والفكري 
والدين����ي ا�ض����تطاع عرب الع�ض����ور اأن يق����دم للعامل 
منوذًج����ا يف التعاي�����س والتاآخ����ي القائم عل����ى الولء 

للوطن والرغبة يف تطوره وازدهاره”.
واأثن����ى �ض����موه به����ذه املنا�ض����بة عل����ى اجلهود 
التي تقوم بها املوؤ�ض�ض����ة الوطنية حلقوق الإن�ضان 
وموؤ�ض�ض����ات املجتمع املدين ذات ال�ضلة يف تر�ضيخ 
ون�رص ثقافة حقوق الإن�ض����ان داخل املجتمع وما تقوم 
ب����ه من جه����ود يف تعري����ف الع����امل بحقيقة ال�ض����جل 

امل�رصف ململكة البحرين يف جمال حقوق الإن�ضان”.
واأكد �ضاحب ال�ض����مو امللكي رئي�س الوزراء اأن 
عاملية حقوق الإن�ض����ان يجب اأن تك����ون دافًعا للبدء 
يف دعم املبادرات الهادفة لتوفري متطلبات احلياة 
والنهو�س بال�ض����عوب وتنمية املجتمعات للق�ض����اء 
عل����ى امل�ض����ببات احلقيقي����ة لل�رصاعات الت����ي تولد 

العنف والإرهاب. 
وجّدد �ض����احب ال�ض����مو امللكي رئي�����س الوزراء 
حتذي����ره من حم����اولت البع�����س ا�ض����تخدام املبادئ 
الرفيع����ة حلقوق الإن�ض����ان واتخاذه����ا ذريعة للعبث 

بحا�رص ال�ضعوب وم�ضتقبلها.
العدال����ة  تكري�����س  اأن  عل����ى  �ض����موه  و�ض����ّدد 
وامل�ض����اواة ون�����رص ثقافة ال�ض����الم وحقوق الإن�ض����ان 
وغر�س قيم الت�ضامح ونبذ وحماربة الإرهاب والعنف 
ت�ضكل الطريق الأ�ض����لم لتحقيق التنمية امل�ضتدامة 

والأمن وال�ضالم يف العامل.
ودعا �ضموه املجتمع الدويل اإلى وقفة جادة من 
اأجل احلفاظ على الر�ض����الة ال�ضامية حلقوق الإن�ضان 
بعيًدا عن اأي ت�ض����يي�س اأو ا�ضتغالل يهّدد حياديتها 

ويجعلها اأداة للتدخل يف �ضوؤون الدول.
واأ�ضاد �ض����احب ال�ض����مو امللكي رئي�س الوزراء 
يف ختام ر�ض����الة باجله����ود الكبرية الت����ي تقوم بها 
منظم����ة الأمم املتح����دة على �ض����عيد تثبيت دعائم 
الأمن وال�ضتقرار الدوليني وتر�ضيخ حقوق الإن�ضان 
من اأجل الو�ض����ول اإلى جمتمع دويل ي�ض����وده الوئام 

والحرام بني جميع اأطرافه.

• �ضمو رئي�س الوزراء	

عاملية حقوق الإن�ضان يجب 
اأن تدعم توفري متطلبات 

احلياة والنهو�س بال�ضعوب 

البحرين ع�ضو فاعل يف كل 
جتمع اأممي ي�ضعى لر�ضيخ 

التعاون بني احل�ضارات

تكري�س العدالة وامل�ضاواة 
الطريق الأ�ضلم لتحقيق التنمية 

امل�ضتدامة والأمن وال�ضالم 

الت�ضدي لآفة الإرهاب يحتاج 
حماية ال�ضباب من الن�ضياق 

خلف الأفكار ال�ضالة

العالقات املتميزة بني البحرين واليابان عززت �رشاكتهما

الت�سدي بحزم للتنظيمات االإرهابية كافة وحماربة الفكر املتطرف

بحث الق�ضايا الدولية مع وزير اخلارجية كونو... �ضمو ويل العهد: 

نوه بدور الهند يف تر�ضيخ الأمن وال�ضتقرار الدوليني... �ضمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: اأكد ويل العه���د نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب 
ال�ض���مو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة اأن 
العالق���ات الثنائية املتميزة ب���ني مملكة البحرين 
والياب���ان اأ�ض���همت يف حتقي���ق الروؤى امل�ض���ركة 
الهتم���ام  ذات  الق�ض���ايا  خمتل���ف  يف  بينهم���ا 
امل�ضرك، م�ضريا �ضموه اإلى اأن الزيارات املتبادلة 
ب���ني البلدي���ن عززت م���ن ال�رصاكات القت�ض���ادية 
وال�ض���تثمارية وال�ض���ناعية وغريها من املجالت 
مبا يلبي تطلعات البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني.

واأ�ضاف �ض���موه اأن مملكة البحرين ت�ضعى اإلى 
تعزيز �رصاكتها ال�ض���راتيجية م���ع اليابان يف اإطار 
ما يربط البلدين ال�ض���ديقني من عالقات تاريخية 
طويلة وما ت�ض���هده من تقدم يف خمتلف املجالت 
والدفع بتلك العالقات نحو اأفق اأرحب من التعاون 

والتن�ضيق امل�ضرك.
جاء ذلك لدى لقاء �ض���موه على هام�س منتدى 
“حوار املنام���ة 2017” وزير خارجية اليابان تارو 
كونو، اإذ رحب �ضموه بكونو، منوها بالدور الريادي 
لليابان يف خمتل���ف القطاعات التنموية والذي من 

�ض���اأنه اأن يرثي عالق���ات التعاون امل�ض���رك بني 
البلدين ال�ضديقني.

وبحث �ض���موه مع وزير خارجية اليابان خمتلف 
الهتم���ام  ذات  والدولي���ة  الإقليمي���ة  الق�ض���ايا 
املتغ���ريات  اأن  اإل���ى  �ض���موه  لفت���ا  امل�ض���رك، 
احلالية ت�ض���تدعي ت�ض���افر اجلهود امل�ضركة مبا 
يحق���ق الأهداف التنموية، وتوحيد تلك امل�ض���اعي 
وال�ض���تمرار يف دعم هذه اجلهود مب���ا يعزز الأمن 

وال�ضتقرار يف املنطقة.
واأع���رب وزي���ر خارجي���ة الياب���ان ع���ن �ض���كره 

وتقدي���ره ل�ض���احب ال�ض���مو امللك���ي ويل العه���د 
نائ���ب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء على ما يبديه من اهتمام بتطوير العالقات 

البحريني���ة اليابانية، ودعم التع���اون بني البلدين 
التق���دم  دوام  للمملك���ة  متمني���ا  ال�ض���ديقني، 

والزدهار.

املنامة - بنا: اأبدى ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�ضاحب ال�ض���مو امللكي الأمري �ض���لمان بن حمد 
اآل خليفة ارتياحه ل�ض���تمرار النمو يف م�ض���ارات 
العالق���ات البحرينية الهندية وما و�ض���لت اإليه 
من تقدم وتط���ور يف خمتلف املج���الت، والتي 
يوؤكده���ا عاه���ل البالد �ض���احب اجلالل���ة امللك 
الوالد حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة، م�ضريا �ضموه 
اإل���ى اهتم���ام اململك���ة يف توطي���د عالقتها مع 
جمهوري���ة الهند ال�ض���ديقة والبن���اء على ما مت 
حتقيق���ه يف اأطر التفاقي���ات التي مت توقيعها 

ب���ني البلدي���ن ال�ض���ديقني وتو�ض���يع عالقات 
التع���اون الثنائي مبا يع���ود بالنفع والنماء على 

اجلانبني.
واأ�ض���ار �ض���موه اإلى اأن التعاون امل�ض���رك 
بني مملكة البحرين وجمهورية الهند يف خمتلف 
القطاع���ات احليوي���ة عززته مرون���ة الت�رصيعات 
واملحف���زة  امل�ض���جعة  القت�ض���ادية  والنظ���م 
لال�ض���تثمار مبا يخدم التوجهات احلالية ويحقق 
الأهداف التنموية امل�ضتدامة، موؤكدا �ضموه مدى 
عمق العالق���ات التاريخية الطويل���ة التي جتمع 
بني اململكة والهند والتي عززت من �رصاكتهما 

ال�ض���راتيجية مبا يخدم امل�ض���الح امل�ض���ركة 
ويحقق الأمن وال�ض���تقرار ويدفع بتلك ال�رصاكة 

نحو اأفق اأرحب من العمل والتن�ضيق امل�ضرك.
ج���اء ذل���ك لدى لق���اء �ض���موه عل���ى هام�س 
منت���دى »ح���وار املنام���ة 2017« وزي���ر الدولة 
لل�ض���وؤون اخلارجية بجمهورية الهند ال�ض���ديقة 
اإمي جيه اأكرب، اإذ نوه �ض���موه بالدور الذي تقوم 
به الهند يف تر�ضيخ الأمن وال�ضتقرار الدوليني، 

وجهودها يف مكافحة الرهاب.
وخالل اللقاء ا�ض���تعر�س �ض���موه مع الوزير 
الهندي جمم���ل الق�ض���ايا الإقليمي���ة والدولية 

ذات الهتمام امل�ض���رك، م�ض���ددا �ض���موه على 
�رصورة الت�ض���دي بح���زم للتنظيم���ات الإرهابية 
كافة وحمارب���ة الفكر املتط���رف ودعم اجلهود 
الدولي���ة الرامي���ة اإلى تعزيز الأمن وال�ض���تقرار 

لكل �ضعوب املنطقة.

م���ن جانب���ه، اأعرب اإمي جيه اأكرب عن �ض���كره 
وتقديره ل�ض���احب ال�ض���مو امللك���ي ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء؛ على اهتمام �ضموه بالعالقات البحرينية 

الهندية وتطويرها على جميع ال�ضعد.

• �ضمو ويل العهد لدى لقائه وزير خارجية اليابان	

• �ضمو ويل العهد ملتقًيا وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية بجمهورية الهند	
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تعزيز ال�رشاكات الدولية لرت�سيخ اأ�س�س االأمن واال�ستقرار
منوها بعالقات ال�سداقة مع بريطانيا... �سمو ويل العهد: 

املنام���ة - بن���ا: دع���ا ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لمان ب���ن حم���د اآل خليفة 
اإل���ى موا�س���لة تعزي���ز ال����راكات الدولية لرت�س���يخ 
اأ�س�س الأمن وال�س���تقرار ومواجهة حتديات التطرف 

والإرهاب.
وق���ال �س���موه اإن م���ن ال����روري اأن يتم حتديد 
ماهية التحدي���ات بواقعية لينعك����س ذلك يف جهود 
الت�س���دي لها بعزم ووعي؛ للحفاظ على روح الوئام 
والتح�ر يف املجتمع���ات وحمايتها من خماطر الفكر 
املتطرف والتدخل يف �س���وؤون ال���دول الذي تقوم به 
الأنظمة واجلماعات التي تتخذ من الإق�س���اء والعنف 

نهجا لتبث بذور الفتنة والنزاع فيما حولها.
واأك���د �س���موه اأن مملكة البحري���ن وعت ل�رورة 
�س���د اأثر هذه التحديات، وجعلت امل�سرية التنموية 
ال�س���املة التي يقودها عاهل البالد �س���احب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة من مزايا التعددية 
التي تت�س���م بها مملك���ة البحرين عوام���ل قوة ترفد 
تق���دم الوط���ن، فقد وا�س���لت اململك���ة جهودها يف 
التنمية والتطور بخطى ثابتة مما اأثمر عن جناحها يف 
برامج تعزيز قوة التنوع القت�س���ادي وخلق الفر�س 

النوعية للمواطنني.
ول���دى لق���اء �س���موه وزي���ر الدف���اع الربيطاين 
غاف���ني ويليام�س���ون ووزي���ر الدولة ل�س���وؤون ال�رق 
الأو�س���ط بوزارة خارجي���ة اململكة املتحدة األي�س���رت 
بريت ورئي�س هيئ���ة الأركان الربيطاين الفريق اأول 
طيار ال�س���ري �س���تيوارت بيت�س والوف���د املرافق يف 
اإط���ار انعقاد اأعم���ال منتدى ح���وار املنامة 2017 يف 
ن�س���خته الثالثة ع�رة، نوه �س���موه بعالقات ال�سداقة 

التاريخي���ة بني مملك���ة البحرين واململك���ة املتحدة 
التي حتر�س البحرين بقيادة جاللة امللك على البناء 

على الأ�س����س الرا�سخة التي تتميز بها، م�سريا �سموه 
اإلى ما ت�س���هده العالقات الثنائي���ة بني البلدين من 

تطور م�س���تمر يف التعاون والتن�س���يق على ال�س���عد 
كافة.

ونوه �س���موه مب���ا ي�س���هده التعاون والتن�س���يق 
امل�س���رتك م���ن تن���اٍم م�س���تمر مم���ا اأ�س���هم يف حفظ 
اأم���ن وا�س���تقرار املنطق���ة، م�س���ريا �س���موه اإلى دور 
مرافق ت�س���هيالت الإ�س���ناد البحري للبحرية امللكية 
الربيطاني���ة الت���ي ت�ست�س���يفها مملك���ة البحرين يف 
تعزي���ز ذلك. كم���ا تناول اللقاء جمل���ة من التطورات 
الراهن���ة اإقليمي���ا ودولي���ا. واأ�س���اد وزي���ر الدف���اع 
الربيطاين غافني ويليام�سون ووزير الدولة ل�سوؤون 
ال����رق الأو�س���ط ب���وزارة خارجي���ة اململك���ة املتحدة 
األي�س���رت ب���ريت والوف���د املرافق مب���ا حققته مملكة 
البحرين من تقدم يف خمتلف جمالت التنمية بقيادة 
جاللة امللك وتكاتف جه���ود اأبناء البحرين، موؤكدين 
حر����س اململكة املتح���دة على موا�س���لة تطوير اأطر 
التعاون والتن�سيق امل�س���رتك مع مملكة البحرين يف 

جميع املجالت احليوية.

ت�سخري تقنية احلو�سبة ال�سحابية للدفع مبقومات التنمية

م�ساركة املوؤ�س�سات العاملية يف “حوار املنامة” توؤكد اأهميته 

�سمو ال�سيخ �سلمان بن خليفة ينوه مب�ستوى العالقات مع رو�سيا

التقى م�سوؤويل “اأمازون” و “اآيرون نت”... �سمو ويل العهد:

حلفظ الأمن وال�ستقرار باملنطقة... �سمو ويل العهد: 

�سموه يف مقدمة م�ستقبلي حاكم اإقليم كومي 

املنام���ة - بنا: اأكد ويل العه���د نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�ساحب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليف���ة اأهمي���ة ت�س���خري دور التكنولوجيا وتقنية 
احلو�س���بة ال�س���حابية يف الدف���ع قدم���اً مبقومات 
التنمي���ة، مما يتوازى م���ع تعزيز مقوم���ات الأمن 

ال�سيرباين.
ويف اإط���ار انعقاد اأعمال منتدى حوار املنامة، 
التقى �س���موه نائ���ب الرئي�س خلدم���ات النرتنت 
العاملي���ة يف القط���اع الع���ام وم�س���وؤولة تطوي���ر 
والأعمال  والعمليات واملبيع���ات  ال�س���رتاتيجية 
ب�ركة اأمازون خلدمات النرتنت تريزا كارل�سون، 
والرئي����س التنفي���ذي ل�رك���ة اي���رون ن���ت لالأمن 
ال�س���يرباين اجلرنال كيث األك�ساندر، مرحباً �سموه 

مب�س���اركتهما يف املنت���دى كم���ا مت ا�س���تعرا�س 
املوا�سيع التي ناق�سها حوار املنامة هذا العام.

وق���ال �س���موه “اإن البحري���ن حتر����س عل���ى 
الإ�س���هام بامل�س���اركة الفاعلة يف اجلهود الدولية 

يف هذا املجال مبا يحافظ على القيم احل�س���ارية 
الت���ي توؤمن به���ا اململكة م���ن انفت���اح وتعاي�س 
واحرتام متبادل ومبا يعزز جهود التنمية ال�ساملة 
التي عملت البحرين على تطوير م�ساراتها وتلبية 
متطلباته���ا، وياأتي �س���من جه���ود حتقيق تعزيز 
البيئة الداعمة للنمو التي ا�ستفادت منها الكثري 
من ال�س���تثمارات املحلي���ة والدولية ومنها �ركة 
اأم���ازون خلدم���ات النرتنت التي اخت���ارت مملكة 

البحرين مقراً اإقليمياً لها”. 
واأ�س���اف �س���موه اأن ه���ذا ياأتي �س���من توجه 
اإعادة ر�سم دور القطاع العام من املحرك الرئي�س 
لالقت�س���اد اإلى املنظم وال�ريك للقطاع اخلا�س 
بالنم���و، اإذ ا�س���تمرت اململك���ة يف العم���ل عل���ى 

حتقيقه طوال اخلم�س ع�رة �سنة املا�سية.

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لمان بن حم���د اآل خليفة 
اأن م�س���اركة املوؤ�س�س���ات العاملية العاملة يف جمال 
التجهي���زات واملع���دات واملنظوم���ات الع�س���كرية 
يف ح���وار املنام���ة تاأتي تاأكي���دا ملا له���ذا املنتدى 
الدفاعي الأمني احليوي باأبعاده ال�س���رتاتيجية من 
اأهمية بالغة يف حفظ الأمن وال�س���تقرار يف املنطقة 

من خالل الروؤى والتوجهات املختلفة. 
ورح���ب �س���موه ل���دى لقائ���ه اأم�س م���ع رئي�س 
منطق���ة ال�رق الأو�س���ط واإفريقي���ا ل�ركة “لوكهيد 
مارتن” الدولي���ة الفريق بحري متقاع���د اأنتوين اإل 
وين���ز، ونائب رئي�س جمل�س اإدارة “لوكهيد مارتن” 

نان�س���ي زيوزن والوفد املرافق، مب�س���اركة ال�ركة 
يف منت���دى ح���وار املنامة.  واأكد �س���موه اأن التوقيع 
عل���ى اتفاقية ����راء طائ���رات F16 املط���ورة خالل 
زيارة �س���موه موؤخراً اإلى وا�سنطن، ياأتي �سمن اإطار 

التعاون الدفاعي املمتد بني البلدين الذي بلغ 70 
عاماً، منوهاً مبا ت�س���كله هذه التفاقية من اإ�س���افة 
لر�س���يد العالق���ات الثنائية التاريخي���ة بني مملكة 
البحرين والولي���ات املتحدة الأمريكية ومردودهما 

على امل�سالح امل�س���رتكة. من جانبه، اأ�ساد اإل وينز 
مب�س���توى الإعداد والتنظيم ملنتدى ح���وار املنامة 
وم���ا توف���ره مملكة البحري���ن من ت�س���هيالت ودعم 

لإجناحه على مدار هذه ال�سنوات.

املنام����ة - بن����ا: كان م�ست�س����ار �س����احب ال�س����مو 
امللكي رئي�س الوزراء، �س����مو ال�سيخ �سلمان بن خليفة 
اآل خليف����ة يف مقدم����ة م�س����تقبلي حاكم اإقلي����م كومي 
بجمهورية رو�س����يا الحتادية �س����ريجي جابليكوف لدى 
و�سوله اإلى البالد م�س����اء اأم�س. كما كان يف ال�ستقبال 
�س����فريا البلدين. ونوه �سمو ال�س����يخ �سلمان بن خليفة 
اآل خليف����ة مب�س����توى العالق����ات املتمي����زة التي تربط 
البلدي����ن وما ي�س����هده التع����اون امل�س����رتك بينهما من 
تطور يف �س����ائر املجالت. كما مت ا�س����تعرا�س عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

الرفاع - قوة دف���اع البحرين: اجتمع 
الرك���ن  الفري���ق  الدف���اع  �س���وؤون  وزي���ر 
يو�س���ف اجلالهم���ة �س���باح اأم����س بفندق 
الريت���ز كارلتون م���ع نائب املدي���ر العام 
للعالقات الدولية والإ�س���رتاتيجية بوزارة 
الدف���اع الفرن�س���ية الفري���ق بحري هريف 
بونافينت���ور والوف���د املرافق ل���ه، وذلك 
عل���ى هام�س فعالي���ات املنت���دى الثالث 
ع�ر ل� “موؤمتر حوار املنامة 2017” لالأمن 
القليم���ي.  ورح���ب وزير �س���وؤون الدفاع 
بنائ���ب املدير الع���ام للعالق���ات الدولية 
الفرن�سية  الدفاع  بوزارة  والإ�س���رتاتيجية 
والوف���د املراف���ق ل���ه، وا�س���تعر�س معه 
عالقات التعاون وال�س���داقة القائمة بني 
مملكة البحرين وجمهورية فرن�س���ا، و�سبل 
تعزيزه���ا وم���ا ت�س���هده م���ن تط���ور على 
خمتلف الأ�س���عدة خا�س���ة ما يتعلق منها 
بالتن�سيق الع�س���كري والتعاون الدفاعي، 
كم���ا مت بحث عدد من املو�س���وعات ذات 

الهتمام امل�سرتك.
ح����ر الجتم���اع م�س���اعد رئي�س هيئة 
الأركان لالإم���داد والتموين الل���واء الركن 

بحري يو�سف اأحمد مال اهلل.

الرفاع - قوة دف���اع البحرين: اجتمع 
وزير �سوؤون الدفاع الفريق الركن يو�سف 
اجلالهم���ة �س���باح اأم����س بفن���دق الريت���ز 
كارلت���ون مع وزيرالدولة ل�س���وؤون الدفاع 
Hon.Gavin Willia -  للربيط���اين

son والوف���د املراف���ق ل���ه، وذل���ك على 
هام����س فعالي���ات املنت���دى الثال���ث ع�ر 
ل���� “موؤمتر ح���وار املنام���ة 2017” لالأمن 
القليم���ي. ورح���ب وزي���ر �س���وؤون الدفاع 
بوزير الدفاع الربيطاين والوفد املرافقه 
له، موؤكداً عالقات ال�سداقة املتميزة التي 
تربط مملكة البحري���ن واململكة املتحدة، 
م�س���يداً بالتع���اون القائ���م ب���ني البلدين 
ال�س���ديقني يف �س���تى املج���الت، ومنها 
ما يتعل���ق بتبادل اخل���ربات والتعاون يف 
املجال الع�سكري، كما جرى خالل الجتماع 
بحث عدد من املو�سوعات ذات الهتمام 

امل�سرتك. 
ح����ر الجتم���اع م�س���اعد رئي�س هيئة 
الأركان لالإم���داد والتموين الل���واء الركن 
بح���ري يو�س���ف م���ال اهلل، وقائ���د �س���الح 
اجلو امللك���ي البحريني اللواء الركن طيار 

ال�سيخ حمد بن عبداهلل اآل خليفة.

ا�ستعرا�س عالقات 
ال�سداقة القائمة مع فرن�سا

اإ�سادة بتبادل اخلربات 
الع�سكرية مع بريطانيا
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من واجبات “إعالن الكويت”
م���ن اأبرز ما اأ�س���فرت عنه قمة اخللي���ج املنعقدة بدولة الكوي���ت حديثا ما يتعلق 

بالواجبات املنوطة بالإعالميني.
دعا “اإعالن الكويت” الإعالميني لتحمل م�سوؤوليتهم اأمام املواطن، والقيام بدور 
بناء وفاعل لدعم وتعزيز م�سرية جمل�س التعاون، مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة لدوله 
و�سعوبه، وتقدمي املقرتحات البناءة لإجناز اخلطط وامل�رشوعات التي مت تبنيها خالل 

م�سرية العمل اخلليجي امل�سرتك.
يدرك حكماء دول اخلليج الدور املت�س���اعد لو�س���ائل الإعالم، مبختلف من�ساتها، 
وت�س���مل و�س���ائل التوا�س���ل الجتماعي، وما ت�س���ببه الر�س���ائل املغلوطة من �س���داع 

وت�سوي�س للذهن.
و�س���ع اأمري الكويت والدبلوما�س���ية �س���احب ال�سمو ال�سيخ �س���باح الأحمد اجلابر 
ال�س���باح يده على جرح ما عانته املواطنة اخلليجية من ندوب؛ ب�س���بب عدم ا�س���طالع 
الإعالم بدوره املن�س���ود. واأجزم اأن قطاعا عري�سا من الزمالء ال�سحافيني والإعالميني 

ي�ساطرونه ذلك.
واجب اليوم بعهدة الأمانة العامة ملجل����س التعاون، بقيادة عبداللطيف الزياين، 
وفريقه املهني املتميز، لو�س���ع م�س���ودة اإج���راءات تفعيل اأبرز ق���رارات القمة، فيما 
يتعلق بالإعالميني، ومبا يتيح م�س���اركة اأو�سع ملداد اأقالم ال�سحافة، ومايكروفونات 

الإذاعة والتلفزيون؛ لتقدمي مقرتحات ت�رشيع امل�رشوعات اخلليجية العالقة.
 

تيار
“نحن نبني الكثري من اجلدران، والقليل من اجل�سور”.

نيوتن

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

البحرين ت�صارك باجتماع �صون الرتاث الثقايف غري املادي 

“اجلنوبية” حتتفل بالأعياد الوطنية يف حديقة خليفة الكربى

اإعالن اأ�صماء املكرمني بحفل تكرمي العمال املجدين

احلمر يبحث وال�صماك اآخر م�صتجدات امللف الإ�صكاين 

ا�صتطالعات الراأي اآلية ل�صياغة ال�صيا�صات العامة

حتت رعاية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي 

يقام حتت رعاية جاللة امللك الأربعاء املقبل ... حميدان:

اأهايل الدائرة الثانية ع�رشة يف “ال�سمالية” عر�سوا احتياجاتهم

خالل اجتماع جمل�س اأمناء “درا�سات” ... ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد:

املنام���ة - بن���ا: مبنا�س���بة احتف���ال مملكة 
البحري���ن باأعيادها الوطني���ة يف يومي 17-16 
دي�س���مرب اجل���اري اإحي���اًء لذكرى قي���ام الدولة 
البحريني���ة احلديث���ة يف عه���د املوؤ�س����س اأحمد 
الف���احت دول���ة عربي���ة م�س���لمة الع���ام 1783، 
والذك���رى 46 لن�س���مامها اإلى الأم���م املتحدة 
كدولة كاملة الع�س���وية، والذكرى 18 لت�س���لم 
�س���احب اجلاللة املل���ك مقاليد احلك���م، تنظم 
بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبية الي���وم الأحد احتفال 
�س���عبيا كب���ريا يف حديقة خليف���ة الكربى حتت 
رعاية حمافظ اجلنوبية �س���مو ال�سيخ خليفة بن 
عل���ي اآل خليف���ة من ال�س���اعة 3:30 ع����رشاً حتى 
9:00 م�س���اًء. واأ�س���ارت البلدية اإلى اأن برنامج 
الحتفال �سيت�سمن م�ساركة عدد من املدار�س 
احلكومية واخلا�س���ة يف اأوبريت غنائي ي�ستمل 
على فقرات غنائية وطنية، اإ�س���افة لتخ�سي�س 

ركن لالأ�سغال اليدوية من مواد معاد تدويرها، 
وركن لالألعاب ال�سعبية والأ�رش املنتجة، وزاوية 

للر�س���م على الوجوه واألعاب الأطفال، اإ�س���افة 
مل�ساركة فرقة العر�سة البحرينية.

ودع���ت البلدي���ة اجلمه���ور اإل���ى احل�س���ور 
الت���ي  املتنوع���ة  الفق���رات  م���ع  والتفاع���ل 
�سيت�س���منها الربنامج �س���من احتفالت البالد 

بالأعياد الوطنية املجيدة.
وبه���ذه املنا�س���بة، رفعت بلدي���ة املنطقة 
اجلنوبي���ة خال����س الته���اين والتربي���كات، اإلى 
مقام عاهل البالد �س���احب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، واإل���ى رئي�س ال���وزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة، واإلى ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �س���احب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 
واإل���ى �س���عب البحرين ال���ويف؛ مبنا�س���بة العيد 

الوطني املجيد، وعيد جلو�س عاهل البالد.

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الجتماعي���ة: اأعلن وزير العم���ل والتنمية الجتماعية 
جميل حميدان، القائمة النهائية لأ�سماء املكرمني يف 
احلفل ال�)33( لتكرمي العمال املجدين واملتفوقني 
واملن�س���اآت املتميزة يف القطاع الأهل���ي، الذي يقام 
حتت الرعاية ال�س���امية لعاهل البالد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، وتنظمه وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة، بتاريخ 13 دي�س���مرب اجلاري 
)الأربع���اء املقب���ل(، يف مرك���ز اخللي���ج للموؤمت���رات 
والتنمي���ة  العم���ل  واأنه���ت وزارة  بفن���دق اخللي���ج. 
الجتماعية كافة ال�ستعدادات والتجهيزات النهائية 
ا يف �سهر  لإقامة حفل هذا العام، والذي يقام �س���نويًّ
دي�س���مرب، بالتزام���ن م���ع احتفالت مملك���ة البحرين 
مبنا�سبة تويل �س���احب اجلاللة امللك مقاليد احلكم، 

والعيد الوطني املجيد.
ويف ت�رشيح له بهذه املنا�سبة، هناأ حميدان جميع 
العاملني واملن�ساآت وال�رشكات يف خمتلف القطاعات 
الإنتاجية والقت�سادية الذين مت اختيارهم للتكرمي 

يف حفل هذا العام.
واأ�سار اإلى اأن الرعاية امللكية ال�سامية من قائد 
م�س���رية اخلري والتنمية للحفل تعبري �سادق يعك�س 
الهتمام الكبري ال���ذي يوليه جاللت���ه لأبنائه العمال 
الذي���ن عملوا بكل جد ومتيز وتفان يف خمتلف مواقع 
الإنت���اج يف القط���اع اخلا�س ملوا�س���لة بناء م�س���رية 

التنمية والنه�س���ة احل�سارية التي ت�سهدها اململكة 
يف هذا العهد الزاهر.

وت�س���م قائم���ة املكرم���ني الأفراد واملن�س���اآت 
القطاع���ات  خمتل���ف  يف  واملتمي���زة  املتفوق���ة 
القت�س���ادية والإنتاجية: الرواد الب���ارزون وعددهم 
امل�س���اريع   ،)4( املتمي���زة  املن�س���اآت  اأف���راد،   )4(
 ،)11( املتمي���زون  الإداري���ون   ،)1( ال�س���غرية 
ال�سخ�سيات الداعمة لذوي الإعاقة )2(، ذوو الإعاقة 
)8(، اإل���ى جانب العاملني يف القت�س���اد غري املنظم 
)4(، قط���اع النف���ط والغ���از) 6(، قطاع ال�س���ناعات 
التحويلية )14(، قطاع النقل والتخزين واملوا�سالت 
)9(، قط���اع البن���وك وامل���ال والتاأم���ني )7(، قطاع 
املقاولت)8(، قط���اع التجارة )23(، قطاع الفنادق 
واملطاع���م )4(، قطاع الأن�س���طة الجتماعية والأخرى 
)9(، اإ�س���افة اإل���ى العامل���ني يف املهن الت���ي بداأت 
العمالة الوطنية الإقب���ال عليها والتميز يف مزاولتها 
)8(، ي�س���ار اإلى اأن اأ�س���ماء املكرمني من�سورون على 

موقع البالد الإلكرتوين.

املنامة - وزارة الإ�س���كان: ا�ستقبل 
وزير الإ�سكان با�سم احلمر مبكتبه بديوان 
الوزارة النائب جميلة ال�سماك، وعدًدا من 
املواطن���ني املمثلني عن اأه���ايل الدائرة 
الثانية ع�رشة باملحافظة ال�س���مالية، حيث 
مت خ���الل اللق���اء ا�س���تعرا�س ع���دد م���ن 
املوا�س���يع املتعلقة مب�س���تجدات امللف 
الإ�س���كاين. تطرق اللقاء اإلى �سبل تعزيز 
التعاون امل�س���رتك بني وزارة الإ�س���كان 
واملجل����س النيابي، ودع���م خطط الوزارة 
لتلبي���ة الطلب���ات املدرج���ة عل���ى قوائم 
النتظ���ار، وذل���ك من خ���الل ت�رشيع وترية 
العم���ل بامل�س���اريع الإ�س���كانية املدرجة 
على خطط الوزارة، كما جرى ا�س���تعرا�س 
�سري امل�ساريع الإ�سكانية قيد التنفيذ يف 

مدن البحرين اجلديدة. 

عل����ى  الإ�س����كان  وزي����ر  واطل����ع 
الحتياج����ات الإ�س����كانية لأه����ايل الدائرة 
بامل�س����اريع  املتعلق����ة  واملالحظ����ات 
يف  تنفيذه����ا  يت����م  الت����ي  الإ�س����كانية 
املحافظ����ة، حي����ث اأك����د احلم����ر اأن جميع 
خمتل����ف  يف  املناط����ق  اأه����ايل  طلب����ات 

باهتم����ام  حتظ����ى  اململك����ة  حمافظ����ات 
ورعاية من قبل الوزارة، و�سيتم اإدراجها 
على قوائم امل�س����تفيدين من امل�ساريع 
الت����ي تنفذه����ا ال����وزارة وفًق����ا للمعايري 
اخلا�س����ة بتنظيم تخ�س����ي�س امل�س����اريع 

الإ�سكانية.

املنام���ة - مرك���ز “درا�س���ات”: اأكد 
البحري���ن  مرك���ز  اأمن���اء  جمل����س  رئي����س 
والدولي���ة  ال�س���رتاتيجية  للدرا�س���ات 
والطاقة درا�سات ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد 
وم�س���وحات  ا�س���تطالعات  اأن  خليف���ة  اآل 
ال���راأي تكت�س���ب اأهمية بالغة يف �س���ياغة 
الجتاهات العامة جتاه خمتلف الق�س���ايا 

واملجالت، وتقييم اخلدمات احلكومية.
واأ�س���اف اأن الوقوف عل���ى موؤ�رشاتها 
يعد مرتكًزا اأ�سا�س���يًّا يف توجيه �س���انعي 
ال�سيا�س���ات لتخ���اذ ق���رارات يف الجت���اه 
ال�س���حيح م���ن خ���الل التع���رف عل���ى اآراء 
وتطلعات فئ���ات املجتمع. مبيًنا اأن مركز 
���ا  درا�س���ات يب���دى اهتماًم���ا كبرًيا وخا�سًّ
باآلية ا�ستطالعات الراأى لقيا�س اجتاهات 
الراأي العام، باعتبارها و�سيلة مهمة لدعم 
جهود التنمية امل�س���تدامة، وحتقيق ر�سا 

املواطنني، كما متثل اإحدى �سور ال�رشاكة 
املجتمعي���ة. جاء ذلك، خ���الل عقد جمل�س 
اأمن���اء درا�س���ات اجتماعه الرابع، برئا�س���ة 
ال�س���يخ عب���داهلل ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، 
وبح�سور كل من الأع�ساء: وهيب النا�رش، 
وال�سفري توفيق املن�س���ور، وعبدالرحمن 
و�س���هد  الفا�س���ل.  وخليف���ة  جواه���ري، 

الجتماع، مناق�س���ة العديد من املوا�سيع 
وامل�ساريع على جدول الأعمال، حيث جرى 
ا�س���تعرا�س الزيارات اخلارجية التي قام 
به���ا رئي�س جمل����س الأمن���اء، والفعاليات 
التي نظمها املركز اأو �س���ارك بها كور�س 
العمل، والن���دوات، واملنتديات الدولية، 

وبرامج التدريب، وغريها. 

• �سمو ال�سيخ خليفة بن علي	

• جميل حميدان	

للثقاف����ة  البحري����ن  هيئ����ة   - املنام����ة 
والآثار: تعزيًزا للجهود الدولية التي تهدف 
للحفاظ على الرتاث واملنجز الإن�س����اين حول 
ّثلة مبدير  العامل، ح�����رشت مملكة البحرين، مممُ
البحري����ن للثقاف����ة  اإدارة املتاح����ف بهيئ����ة 
والآثار ال�س����يخ خليف����ة بن اأحم����د اآل خليفة، 
يف اجتم����اع اللجنة احلكومّية الدولية ل�س����ون 
ال����رتاث الثق����ايف غ����ري امل����ادي يف دورته����ا 
الثانية ع�رشة، والت����ي اأقيمت يف جزيرة جيجو 

بكوري����ا اجلنوبي����ة م����ا ب����ني 3 و9 دي�س����مرب 
اجل����اري. تراأ�س ال����دورة الثانية ع�����رشة للجنة 
رئي�س املجل�س التنفيذي ملنظمة اليون�سكو 

بيونغ هون يل.
اللجن����ة  ناق�س����ت  الجتم����اع  وخ����الل   
احلكومي����ة الدولية ل�س����ون ال����رتاث الثقايف 
غري املادي التقاري����ر الدورية التي قّدمتها 
11 دول����ة طرًفا يف اتفاقي����ة 2003م، وهي 

اتفاقية �سون الرتاث الثقايف غري املادي.



اللبنانني ع��ل��ى  اأج��ن��دت��ة  ي��ف��ر���ض  اهلل  قدمية“حزب  م��زاع��م  على  حديثة  دول��ة  بناء  ميكن  ال 

اإيران اأ�س�ست �سبكة تابعني ميار�سون العنف والإرهاب
ارتبطت ب� “زواج م�سلحة” مع رو�سيا... وزير اخلارجية:

ال تنازل عن حقوق الفل�سطينيني والقد�ض ال�رشقية... خالد بن اأحمد ل� “$”:

قرار ترامب ب�ساأن القد�ض جاء مبثابة هبة للراديكاليني... قرقا�ض:

لالعرتاف بالقد�ض ال�رشقية عا�سمة لفل�سطني... اجلرنال برتايو�ض:

قال وزي���ر اخلارجية ال�س���يخ خالد ب���ن اأحمد اآل 
خليفة “اإن اإيران قد اأ�س�ست �سبكة من التابعني لها 
يف املنطقة، وهم ميار�س���ون اليوم العنف واالإرهاب 
بدع���وة منه���ا”.  وحت���دث ال�س���يخ خالد ب���ن اأحمد يف 
اجلل�س���ة االأولى لقمة “حوار املنامة” اأم�ض عن وجود 
حال���ة م���ن “زواج امل�س���لحة” ب���ني رو�س���يا واإيران، 

ونتمنى اأال يتحول اإلى “زواج حب”. 
واأردف: يج���ب اأن نتعامل مع رو�س���يا بعيدا عن 
مبادئ وخطوط احلرب الباردة. لطاملا كان لرو�س���يا 

اهتمامات وحلفاء يف هذه املنطقة. 

حرائق ظاهرة 
واأك���د الوزير ال�س���يخ خالد اأن جمل����ض التعاون 
اخلليج���ي يواجه حتديات من اأماكن عدة يف املنطقة، 

واحلرائق الظاهرة حتيط بنا. 
غري اأن وزير اخلارجية ع���اد ليوؤكد اأن العراقيل 

التي حتيط باملنطقة باتت اأقرب اإلى احلل.
وع����ن االأزمة القطرية، اأ�س����ار ال�س����يخ خالد بن 
اأحمد اإل����ى اأن عقودا مرت على ال�سيا�س����ة القطرية 
الت����ي تهدد اأمنن����ا الوطني، وبعد ف�س����ل الدوحة يف 
احرتام االتفاقات، حاولنا كثريا احلفاظ على وحدة 
جمل�ض التعاون، غري اأن اتخاذ التدابري الراهنة كان 

ملّحا. 

فرع الجمهورية 
اأن  الوزي���ر عل���ى  اليمن���ي، �س���دد  ال�س���اأن  ويف 
احلوثي���ني ه���م م���ن رف�س���وا اجللو�ض عل���ى طاولة 
احلوار، بعد اأن عر�ست عليهم. لقد رف�سوا اجللو�ض 

مع ممثلي اليمن من ال�سيا�سيني. 
واأردف: ب���دل اأن ي�س���عوا اأيده���م بيد �رشكائهم 
لبناء الوطن، ف�سلوا اأن ي�سعوا لتحويل بلدهم لفرع 

من اجلمهورية االإ�سالمية. 
ويف االأزمة اليمنية اأي�سا، تطرق ال�سيخ خالد بن 
اأحمد اإلى ما يلعبه مركز �سلمان للم�ساعدة االإن�سانية 

واالإغاثة من دور يف تاأمني امل�ساعدة االإن�سانية الأبناء 
اليمن ال�سقيق. 

فرض األجندة 
واأ�س���ار الوزير اإلى الواقع ال�س���لبي الذي يلعبه 
حزب اهلل يف لبنان بعد حتوله اإلى قوة نافذة تفر�ض 
اأجندتها بالقوة على اللبنانيني الذين ال ي�ساركونها 
الروؤية.  وتابع: ي�سعى حزب اهلل اإلى تو�سيع عملياته 
اإلى مناطق اأخ���رى )خارج لبنان(، واأ�س���هم يف تعزيز 
الفو�س���ى يف الع���راق، وه���و ال ميكن اأن ي�س���نف اإال 

كمنظمة اإرهابية. 
ومل يغفل الوزير التطرق اإلى الدور الذي تلعبه 
اململكة االأردنية الها�سمية، قائال: “االأردن بلد عزيز 
وحتم���ل الكثري م���ن امل�س���وؤوليات اإزاء الهاربني من 
احلروب والوي���الت )الالجئني(، ولن نن�س���ى رعايته 

للمقد�سات يف القد�ض ال�رشقية”. 

مزاعم وحدود 
وتط���رق وزي���ر اخلارجي���ة اإل���ى حديث ال�س���اعة 
عن���د الع���رب والعامل، م�س���ريا اإلى اأن ق���رار الرئي�ض 

دونالد ترامب نقل �س���فارة وا�س���نطن م���ن تل اأبيب 
اإلى القد����ض، يهدد عملية ال�س���الم التي ياأمل فيها 

املاليني. 
واأردف: البحري���ن كحلي���ف و�س���ديق للواليات 
املتحدة، مل ت�سكك يوما يف النوايا االأمريكية، غري اأن 
القرار مي�ض حقوق الفل�س���طينيني، وينتهك قرارات 

االأمم املتحدة ذات ال�سلة.
وتابع: ال ميكن بناء دولة حديثة بناء على مزاعم 
قدمية. لن تنتهي املزاع���م التاريخية القدمية على 

االأرا�سي، فاحلدود لطاملا تغريت. 

قال وزير اخلارجية ال�س���يخ خالد بن اأحمد 
اآل خليف���ة “اإن اليمن يف خطر، ويجب اأن نقف 
م���ع اليم���ن اليوم وغ���دا اإل���ى اأن يتخل�ض من 

براثن احلوثيني”. 
ج���اء ذل���ك يف رد ال�س���يخ خالد ب���ن اأحمد 
على �س���وؤال ل�س���حيفة “الب���الد” على هام�ض 

فعاليات قمة “حوار املنامة”. 
م���ن جان���ب اآخ���ر، ق���ال الوزي���ر “اإن قرار 
الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب نقل �سفارة 
وا�س���نطن من تل اأبيب اإل���ى القد�ض يجب اأن 

يعامل على نحو م�س���وؤول، والبد من التوا�سل 
مع االإدارة االأمريكية واإبداء راأينا بكل و�سوح، 
وعدم التنازل عن احلقوق امل�رشوعة لل�س���عب 
الفل�س���طيني يف دولته امل�ستقلة وعا�سمتها 

القد�ض ال�رشقية”.
واأردف يف رده عل���ى �س���وؤال “البالد” اأنه 
بجب اأال ن�س���مح لكالم ي�سدر يف فرتة اأن يوؤثر 

على الن�سال الطويل لل�سعب الفل�سطيني. 
وردا على �س���وؤال اآخر لل�س���حيفة ب�س���اأن 
م�س���تجدات االأزم���ة القطرية.. اإل���ى اأين؟ قال 

وزي���ر اخلارجية “اإن ه���ذا ال�س���وؤال يوجه اإلى 
قط���ر، فه���ي م���ن ال تلت���زم وال تتج���اوب مع 
اأ�س���ئلتنا ومطالبنا، وما مل تتق���دم نحو االأمام 

وتتجاوب، فهذه اأزمتها”.
ورف�ض ال�س���يخ خالد بن اأحمد ربط االأزمة 
مع قطر بكي���ان جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربي، وقال “اإن جمل�ض التعاون وموؤ�س�ساته 
اأمر، واأزمة قطر معنا اأمر اآخر، نحن حري�س���ون 

على جمل�ض التعاون اأكرث من قطر”.

قال وزير الدولة االإماراتي لل�س���وؤون اخلارجية 
اأن���ور قرقا�ض اإن املنطقة ب���داأت تدريجيا بالعودة 
اإلى اال�س���تقرار بعد مرور عقد من الفو�س���ى، واإن 
الع���ودة اإلى اال�س���تقرار مبثاب���ة الع���ودة اإلى دور 

الدولة. 
واأردف قرقا�ض يف مداخلة له يف اإحدى جل�سات 
“ح���وار املنام���ة” اأن وج���ود ثغرات �س���مح بهيمنة 
املتطرف���ني يف بع����ض املناطق كالعراق �س���وريا، 
مباركا للحكومة العراقية النجاح يف اجتثاث تنظيم 

“داع�ض”.
واأ�ساف: اإن اليمن يواجه االآن �سيناريو مماثال 
ل� “داع�ض”، واإن ا�ستقرار هذه البلدان امل�سطربة 

لي����ض مهما اإلى االإم���ارات فقط، بل ه���و مهم اإلى 
القارة االأوروبية اأي�سا.

وتاب���ع الوزي���ر قائ���ال: اإن اإي���ران تلع���ب دورا 
تعطيلي���ا يف املنطق���ة عرب ما متار�س���ه من “بالغة 
طائفية” واأي�سا ما �سكلته من جمموعات “اأتباع”، 
ون�س���طر االآن اإلى مواجهتهم كما يح�سل مع حزب 
اهلل الذي يزعزع ا�ستقرار لبنان، كما اأن الدور الذي 

تعلبه اإيران يف البحرين وا�سح اأي�سا. 
اخلارجي���ة  لل�س���وؤون  الدول���ة  وزي���ر  وق���ال 
االإمارات���ي: علين���ا اأن نق���ر مب���ا يب���ث من ر�س���ائل 
طائفية... نحن يف االإمارات، ال نرى اأنف�س���نا كدولة 
�سنية، بل دولة قومية، والبد من ا�ستبدال اخلطاب 

الطائفي �سنيا كان اأم �سيعيا. 
وحت���دث قرقا����ض ع���ن الرابط ب���ني التطرف 
واالإره���اب.. اإذ البد من هزمي���ة اخلطاب املتطرف، 
م�س���ريا اإل���ى موقف االإم���ارات من تنظي���م االإخوان 
امل�س���لمني، الذين يحملون اال�ستعداد للقيام باأي 
عم���ل عنيف من اأج���ل زعزعة ا�س���تقرار م�رش ودول 

اأخرى اأي�سا. 
واعترب الوزير االإماراتي قرار الرئي�ض االأمريكي 
دونالد ترامب ب�س���اأن نقل �سفارة وا�سنطن من تل 
اأبيب اإلى القد�ض مبثابة هب���ة للراديكاليني، واإن 
كانوا غ���ري مهتمني بالقد�ض، ولكنهم �سي�س���عون 

اإلى اال�ستفادة من حالة االحتقان.

ق���ال املدي���ر ال�س���ابق لوكالة اال�س���تخبارات 
“CIA” اجل���رنال ديفي���د  االأمريكي���ة  املركزي���ة 
برتايو����ض اإن خاليا مدعومة من اإيران موجودة االآن 
يف االأرا�سي العراقية، وت�سعى للمناف�سة بقوة على 

ال�سلطة بعد هزمية “داع�ض”. 
واأك���د برتايو�ض، يف اجلل�س���ة االأول���ى ل� “حوار 
املنام���ة” اأم����ض، اأن االأمريكي���ني ملتزم���ون بدعم 

العراقيني واإعادة اإعمار بلدهم. 
ويف ذات ال�ساأن، قال اجلرنال: اإن اإيران حتاول 
“لبنن���ة” العراق و�س���وريا وت�س���عى اإلى ت�س���كيل 

هالل �س���يعي بني هذه الدول، ي�سمن لها �سهولة 
احلرك���ة يف املنطق���ة.  ويف الع���راق اأي�س���ا، حتدث 
اجل���رنال برتايو����ض ع���ن ����رشورة دمج الف�س���ائل 
الع�سكرية �سمن القوى الع�س���كرية الر�سمية، واأال 
تكون ملي�س���يا م�ستقلة. واأ�س���اف “هذه ق�سية يف 
منتهى احل�سا�س���ية والبد من الت����رشف ب�رشعة”، يف 
اإ�سارة اإلى احل�سد ال�سعبي.  وتطرق املدير ال�سابق 
لال�ستخبارات االأمريكية اإلى التحديات االإرهابية يف 
م�رش، وكذلك اإلى ما اعتربه عودة للقوى الرو�س���ية 

اإلى املنطقة. 

واأثن���ى برتايو�ض عل���ى جهود االإ�س���الح التي 
تقوده���ا اململكة العربي���ة ال�س���عودية، داعيا اإلى 
الرتكي���ز على التعليم وروؤي���ة 2030 القائمة على 
تطوير راأ�ض املال الب�رشي واملتبنية ملبداأ االإ�سالم 
الو�س���طي املعت���دل.  وج���دد اجل���رنال برتايو����ض 
التزام الواليات املتحدة باحلد من االنت�سار النووي 
االإيراين، و�س���مان املالحة احلرة يف مياه املنطقة، 
ت�س���تجيب  حكوم���ات  تاأ�س���ي�ض  يف  وامل�س���اعدة 

لالحتياجات ال�سعبية. 
وتعقيبا على ق���رار الرئي�ض االأمريكي دونالد 

ترام���ب نقل �س���فارة وا�س���نطن من ت���ل اأبيب اإلى 
القد�ض، رد برتايو�ض قائ���ال “اإن هناك قوى تريد 
اإح���داث )اخت���الالت(، واإبع���اد الوالي���ات املتح���دة 

االأمريكية عن املنطقة”. 
ال  االأمريك���ي  الرئي����ض  ق���رار  اإن  واأ�س���اف: 
يلغ���ي فكرة اإقام���ة عا�س���مة يف القد����ض ال�رشقية 

للفل�سطينيني. 
وتاب���ع قائ���ال “اإن الوالي���ات املتح���دة مدعوة 
ملزيد م���ن االأفكار واالع���رتاف بالقد����ض ال�رشقية 

عا�سمة للفل�سطينيني”. 

رجاء مرهون

ت�سوير: ر�سول احلجريي 

اليمن يف خطر ويجب اأن نقف مع الأ�سقاء حتى التخل�ص من احلوثيني

الإمارات دولة قومية.. ولبد من ا�ستبدال اخلطـاب الطائـفـي

خاليا اإيرانية ت�سعى للمناف�سة على ال�سلطة يف العراق بعد “داع�ص”
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دعوة لت�شخري الثقافة والتعددية للتقارب بني ال�شعوب
يف الندوة النقا�شية الثالثة مبنتدى حوار املنامة:

ا�ش���ُتهلت اجلل�ش���ة النقا�ش���ية الثالث���ة م���ن 
منتدى حوار املنامة م�ش���اء اأم����س بحديث مفتوح 
عن ال�شالم بال�رشق الأو�ش���ط، والتعددية، واإمكان 
ت�ش���خري الثقاف���ة يف التق���ارب ما بني ال�ش���عوب 

املختلفة.
وا�شت�ش���افت الندوة كال م���ن وزير اخلارجية 
الهن���دي مب����رش جاوي���د اأك���ر، ووزي���ر اخلارجي���ة 
الياباين تارو كونو، والأمني العام بوزارة ال�شوؤون 

اخلارجية العماين بدر بن حمد البو�شعيدي. 

 قيم واحدة
واأكد وزير اخلارجية الهندي مب�رش جاويد اأكر 
اأن هناك كث���ريا من الدول القريبة جغرافيا، لكن 
تف�ش���لها م�ش���افات يف التقارب واللحمة، وعليه 
فالبد من تف�ش���ري هذه امل�ش���افة، واأ�شاف “هذه 

البلدان يجب اأن تت�شارك ذات القيم”.
وبني اأن الب�رش اأ�شبحوا حيوانات على الأر�س، 
بقول���ه “نحن عالقون بوجود الهتمامات الفردية 
بامل�شاحات فقط، وعليه لبد من اإ�شافة اخلارطة 
البحري���ة كاأداة ت�ش���هم يف التقري���ب بني البلدان 
وال�ش���عوب، وميك���ن النظ���ر يف �شيا�ش���ة الهن���د 
اخلارجي���ة الت���ي تق���وم عل���ى التعددي���ة والقيم 

وامل�شري امل�شرتك، والقومية”.
واأردف اأن “ال�رشاك���ة التي ن�ش���اأت بني الهند 
ودول اخللي���ج اأوجدت 9 مالي���ني هندي يعملون 
بها، وكثري يعملون ب�شالم دون ا�شطرابات كتلك 
الت���ي ح�ش���لت باأوروبا قب���ل اأعوام ع���دة، والتي 
نتجت ع���ن اإيجاد خم���اوف من الهج���رة، وفقدان 
الوظائف، ولك���ن احلقيقة اأن النا�س هنا تطورت 
من خالل الثقافة امل�ش���رتكة واملقاربة الإ�شالمية 

امل�شرتكة”.

 بين الشعوب
ووا�ش���ل “عندما نتحدث ع���ن املقاربة التي 
تتعل���ق بال�ش���عوب، يف اليم���ن مثال هن���اك جهود 
تبذل لت�ش���كيل نوع م���ن احلكومة، ولك���ن عندما 
نت�شارك يف ذلك نن�ش���ى اأن اليمن اأكر من جمرد 
ممار�ش���ة حكومي���ة، ه���م بحاج���ة ما�ش���ة للغ���ذاء، 
واملاأوى، والدواء، ون�ش���ف ملي���ون منهم يعانون 
من �شوء التغذية، لكننا ل نهتم بذلك، حتى نغري 

منظورنا للعامل”.

واأورد جاوي���د ب�ش���ياق كلمت���ه اأن “التعددية 
ه���ي واقع بكل فل�ش���فة، واأن���ا كم�ش���لم فخور اأن 
خري مث���ال على التعددية هو من���وذج املدينة يف 
عهد الر�ش���ول )�س(، بوجود اأماكن للعبادة، لكل 
الطوائ���ف، ويف حال مل نقم باإعادة تاأكيد التزامنا 
بالتعددي���ة، من خالل مناذج املدين���ة، نكون قد 
خ�رشنا معرك���ة الأدمغة والأذهان، الأمم اأ�ش���بحت 
مت�ش���اوية يف احلق���وق والواجب���ات نف�ش���ها، لكن 

قدراتنا خمتلفة، ومتفاوتة”.
وتابع “ن�ش���عى لأن نقف م���ع دول اخلليج يف 
مواجهة التحديات الأمنية، ونهتم باأن نحافظ على 
امل�شالح امل�شرتكة اخلا�شة بالعمال املهاجرين، 
ول���ذا نري���د امل�ش���اركة ب�ش���كل فاع���ل مبكافحة 
الإرهاب، كالقر�ش���نة البحرية، وت�شكيل �رشاكات 
اأمنية مع اخلليج من خالل التفاقات واملعاهدات 
الت���ي مت التوقي���ع عليه���ا، ومكافح���ة الإره���اب 
املعلوم���ات  وتبيي����س  املخ���درات،  ومكافح���ة 

واجلرائم املعلوماتية والتي تتطور كثريا”.
ووا�ش���ل “اأ�ش���هم تعاوننا الدفاعي من خالل 
امل�ش���اركة بالتماري���ن بال�ش���عودية يف اأن نحقق 
الكث���ري م���ن ه���ذه الأه���داف، فاله���دف بنهاي���ة 
املط���اف حتقي���ق الأم���ن باملنطق���ة، اإميان���ا منا 
ب���اأن الزدهار هو الأ�ش���ا�س التي تق���وم عليه كل 

العالقات الدبلوما�شية”.

 عالقات لوجستية 
ويف ال�شياق، اأكد الأمني العام لوزارة �شوؤون 
اخلارجية العمانية بدر بن حمد البو�شعيدي اأهمية 
النظر حلجم البنية القت�شادية التي تتطور حاليا، 
بقوله “قبل 150 عاما بداأت �شلطنة عمان تتو�شع 
يف عالقاته���ا التجارية مع دول العامل، و�ش���اعدت 
يف بناء بنية حتتية ولوج�ش���تية مهمة لالت�شالت 

ربطت ما بني اأوروبا واآ�ش���يا، وبطريقة متوا�شعة 
بع�س ال�شيء وبهدف هو و�شع الت�شالت طويلة 

املدى ب�شكل فاعل”.
وق���ال “عم���ان كانت موج���ودة به���ذا الرابط 
اإذ ج���اءت  الآن،  اأن�ش���ط  حينه���ا، لكنه���ا ب�ش���كل 
املبادرة ب�ش���كل خمتلف، وبن�شاط ي�شارك بعملية 
ر�ش���م البنية التحتية لهذه املنظومة للقرن 21، 
وت�شكل اإحياء لدورنا يف املنطقة، فال�شتثمارات 
النف���ط والطاق���ة وجم���الت  املتط���ورة مبج���ال 
ال�ش���ناعة الأخ���رى، واملم���رات القت�ش���ادية هي 
اأمثل���ة على نظم التط���ور هذه، وهنال���ك تكثيف 
للن�شاطات ذات ال�شلة. وعمان له �رشاكة مع اإيران 
واوزباك�شتان يف تطوير املمرات الدولية لل�شحن 
وغريها. واملالحظ هو ان�شمام الهند التي عززت 

الرتابط”.
ووا�ش���ل “نحن متحم�ش���ون لتطوير م�شاريع 
عمالق���ة ك� )جوادر( و)جبهار(، والذي �شي�ش���اهم 
يف تخفي����س م���دة الرتانزيت، مما يع���زز اتفاقية 
ع�ش���ق اباد، وا�ش���تفادة اجلميع من ه���ذا النجاح، 

ومن جميع مرافئ املنطقة”.

 التجارة طريق لألمن
وق���ال البو�ش���عيدي “اإ�ش���افة اإل���ى تطوي���ر 
)الدقم( وميناء �شاللة، نحن نعمل اأي�شا على عدد 
من امل�شاريع، فامل�شتثمرون ال�شينيون يهتمون 
بتعزيز قوة البنية التحتية التي ت�ش���اهم بالدفع 
بالقت�ش���اد العماين قدما، وعالقتنا مع ال�شني ل 
تكون على ح�ش���اب الآخرين، بل على العك�س نحن 

نحر�س على عالقات جيدة مع اجلميع”.
واأردف “العالقات التجارية اجليدة ت�شهم يف 
تطوير العالقات الأمنية نف�ش���ها، ولدينا اهتمام 
يف تعزيز ال�ش���تثمارات النفطي���ة، وتعزيز الأمن 

الإقليمي باملنطقة، واأكر �شبكة نقل بري وبحري 
مت بناوؤها يف التاريخ �ش���رتبط بني اأوروبا واآ�شيا، 
ونحن ناأمل اأن نكون جزءا منها، مع اأ�ش���دقائنا يف 

املحيط الهادي، واآ�شيا حتديدا”.

 أولوية السالم
ومب�ش���اركة ل���ه، قال وزي���ر خارجي���ة اليابان 
تارو كونو، وهو اأول وزير خارجية ياباين ي�ش���ارك 
بح���وار املنام���ة: “نعط���ي اأولوي���ة لعالقاتن���ا مع 
�رشكائنا بال�رشق الأو�ش���ط؛ لأن اأهمية ال�ش���تقرار 
بال�رشق الأو�شط �رشورة لكل العامل، البع�س منكم 
قد يت�ش���اءل ع���ن اأهمية م�ش���اركة اليابان بال�رشق 
الأو�ش���ط، اأو قدرته���ا بامل�ش���اركة مبلفات ال�رشق 
الأو�ش���ط املعقدة، والواقع اأن هناك بع�س الأمور 
التي ل ي�ش���تطيع اأن يفعلها اإل اليابان، خ�شو�شا 
اأن اليابان دولة م�شاملة عامليا منذ انتهاء احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة وميكنها اأن تق���دم الكثري من 

امل�شاركات بهذا ال�شياق”. 
وقال “نهتم كثريا بال�ش���تثمار يف القدرات 
الب�رشي���ة، وبالتح���رك م���ن خ���الل ه���ذه املب���ادئ 
الأربع���ة الت���ي نوؤم���ن بها، منه���ا الت�ش���جيع على 
التعاي�س، وتعزيز امل�ش���اهمات الفكرية، والدفع 
باملجتمعات لقبول التنوع، وعليه ت�شتمر اليابان 
برفع م�شاهماتها مبجال التعليم، اإذ دعونا الكثري 
من الأ�شاتذة من العامل الإ�شالمي لليابان للتعرف 

على كيفية نهو�شها بعد احلرب”.
واأكمل “كما اأن لنا جهودا بجمع الأ�ش���لحة من 
العراق، مقابل توفري التعليم املهني والتدريب، 
وتق���دمي امل�ش���اعدة لإعادة التاأهيل للم�ش���اجني 
باملغ���رب، و�شنوا�ش���ل م�ش���اعدة دول املنطق���ة 
مبحارب���ة تنظيم )داع�س(، وبتوفري امل�ش���اعدات 
الإغاثية لل�شعوب املت�رشرة، واليابان ا�شتطاعت 

اأن توفر موؤخرا م�شاعدة اإن�شانية بقيمة 21 مليون 
دولر لل�شعب ال�شوري؛ لتتجاوز م�شاعداتها 100 
ملي���ون دولر، اإ�ش���افة اإل���ى 300 ملي���ون دولر 

للعراق ولل�شعوب النازحة”.

متغيرات اقتصادية
 كم���ا اأك���د الوزي���ر الياب���اين اأن “يف ظ���ل 
املتغريات القت�شادية فاإن الإ�شالحات اجلادة 
واملدرو�شة اأمر بالغ الأهمية لتحقيق ال�شتقرار 
القت�ش���ادي نف�ش���ه، ومن هن���ا اأود اأن اأ�ش���دد 
على اأن اأي جهود تبذل لتحقيق ذلك، �ش���تكون 
اليابان �شباقة بها، ونود اأن ن�شارك بتكنولوجيا 
حتقيق العدالة الجتماعية، واأن نعظم التعاون 

القت�شادي مع الدول ذات املدخول العايل”.
وفيم���ا يتعل���ق بالو�ش���ع احل���ايل لعملي���ة 
ال�ش���الم بال�رشق الأو�شط قال “�شت�شتمر اليابان 
ببناء الثقة، ويف حل الدولتني بفل�ش���طني، وهو 
اأمر يجب التو�ش���ل اإليه بن���اء على قرارات بني 
الأم���م املتح���دة والأط���راف املتنازع���ة، وهو ما 
يتطل���ب تعاونا اإقليميا وا�ش���ع النطاق، ويل اأن 
اأ�ش���ري اإلى اأن م�شاريع اليابان يف )اريحا( والتي 
م�ش���ى عليها 10 اأع���وام بداأت توؤت���ي ثمارها، 
حي���ث نعمل مع الأط���راف ذات ال�ش���لة لتعزيز 
خمرجات امل�رشوع، والرتويج ملنتجاته الزراعية 
من خالل الأردن، ومنها لدول اخلليج، وغريها”.
واأنه���ى بالق���ول “كم���ا نوؤيد وبق���وة تعدد 
اجله���ود ال�شيا�ش���ية الت���ي �شت�ش���هم بتحقيق 
ال�ش���تقرار بال�رشق الأو�ش���ط، وه���و الأمر الذي 
ي�ش���مح لليابان للدفع بالتقدم نحو ال�ش���تقرار 

الإقليمي”. 

اإبراهيم النهام

ت�شوير: ر�شول احلجريي

دعم بحريني الحمدود لليمن واحلوثيون �شيدفعون الثمن
مواقف باك�شتان جتاه البحرين حمل اإ�شادة

�شمو رئي�س احلر�س الوطني م�شتقبالً الفريق اأول ركن زبري حيات:

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل رئي����س احلر�س 
الوطن���ي الفري���ق الرك���ن �ش���مو ال�ش���يخ حممد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة �ش���باح اأم����س، رئي����س 
هيئ���ة الأركان امل�ش���رتكة للق���وات امل�ش���لحة 
الباك�ش���تانية الفري���ق اأول رك���ن زب���ري حممود 
حيات، وذلك على هام�س فعاليات منتدى حوار 

املنامة.
الوطن���ي  احلر����س  رئي����س  �ش���مو  ورح���ب 
بزيارة رئي�س هيئة الأركان امل�ش���رتكة للقوات 
امل�ش���لحة الباك�ش���تانية اإل���ى مملك���ة البحري���ن 
للم�ش���اركة يف فعالي���ات منتدى ح���وار املنامة 
بن�شخته الثالثة ع�رش، موؤكًدا �شموه عمق الروابط 
الأخوي���ة التي جتمع مملك���ة البحرين بجمهورية 
باك�ش���تان الإ�ش���المية، وما تنعك����س عليه تلك 
الأوا�رش من مناء وازدهار على خمتلف الأ�شعدة.
واأ�ش���اد �ش���موه بوقوف جمهورية باك�شتان 
ال�ش���قيقة الدائم اإلى جان���ب مملكة البحرين يف 
جهودها الأمنية والع�ش���كرية املتوا�ش���لة ل�شد 

التدخالت اخلارجية ومكافحتها لالإرهاب.

واأ�ش���اف اأن اململك���ة تتطل���ع ملزي���د م���ن 
التع���اون والتبادل الع�ش���كري مع باك�ش���تان يف 
جمالت التدريب وتب���ادل اخلرات، ملا حققته 
منظومتها الع�شكرية من تقدم وا�شع وجناحات 
كب���رية �ش���من جهوده���ا لتقوي���ة موؤ�ش�ش���اتها 

الع�شكرية.
بدوره، اأ�ش���اد حي���ات بامل�ش���توى املتقدم 

للعالقات امل�ش���رتكة بني البلدين وما �شاحبها 
م���ن تع���اون يف خمتل���ف املج���الت، موؤك���ًدا اأن 
اجلي�س الباك�ش���تاين يتطل���ع ملزيد من التعاون 
مع احلر�س الوطني واملوؤ�ش�ش���ات الع�شكرية يف 

اململكة. 
كم���ا بحث اجلانب���ان خالل اللقاء ع���دًدا من 

الأمور ذات الهتمام امل�شرتك.

املنام���ة - بن���ا: اأ�ش���اد نائ���ب رئي�س 
اجلمهوري���ة اليمني���ة الفري���ق الركن علي 
حم�ش���ن الأحمر بالدعم الكبري والالحمدود 
الذي تقدمه مملكة البحرين ودول حتالف 
دعم ال�رشعية لبالده يف حربها مع احلوثيني.
وقال نائب الرئي�س اليمني يف ت�رشيح 
ا  لوكال���ة اأنباء البحرين )بنا(: “�ش���عداء جدًّ
البحري���ن حل�ش���ور منت���دى  بتواجدن���ا يف 
حوار املنامة، ون�ش���كر عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة، 
وويل العه���د نائب القائ���د الأعلى النائب 
ال���وزراء �ش���احب  الأول لرئي����س جمل����س 
ال�ش���مو امللكي الأمري �ش���لمان بن حمد اآل 
خليف���ة، على ال�شت�ش���افة الكرمية واإدارة 
حوار ممتاز ي�ش���هم يف اإيجاد اآليات لتعزيز 
اأمن وا�شتقرار املنطقة واخلليج العربي”.

واأك���د الأحم���ر اأن التدخ���الت الإيرانية 
املنطق���ة  ل���دول  الداخلي���ة  ال�ش���وؤون  يف 
وعلى راأ�ش���ها اليمن والعراق و�ش���وريا ما 

ت���زال ت�ش���كل �ش���غوًطا كبرية عل���ى اأمن 
وا�ش���تقرار املنطقة ككل، مما يحّتم علينا 
مناق�ش���ة خمتلف الق�ش���ايا وامل�شاكل عر 
بل���ورة الآراء املطروح���ة واخل���روج باأفكار 
يف  الأمن���ي  املل���ف  تخ���دم  ا�ش���رتاتيجية 

املنطقة.
وعّر نائب الرئي�س اليمني عن خال�س 
تعازيه و�ش���ادق موا�ش���اته لوفاة الرئي�س 
اليمني ال�شابق علي عبداهلل �شالح، موؤكًدا 
اأن احلوثيني �شيدفعون الثمن باأن�شطتهم 
امل�ش���يئة جلمي���ع  والإرهابي���ة  الإجرامي���ة 

اليمنيني.

• علي الأحمر	

على دول االعتدال و�شع خارطة طريق م�شتقبلية 
لتحجيم التطرف والإرهاب يف املنطقة... عالوي: 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د نائ���ب رئي����س اجلمهوري���ة 
العراقي���ة اإي���اد عالوي اأن قوى العت���دال العربية على 
راأ�ش���ها اململك���ة العربية ال�ش���عودية ومملكة البحرين 
ودول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة وجمهوري���ة م�رش 
العربية واململكة الأردنية الها�ش���مية مطالبة بو�ش���ع 
خارطة طريق م�ش���تقبلية لتحجيم التط���رف والإرهاب 
يف املنطق���ة واخلروج من الأزمة الطائفية ال�شيا�ش���ية 

الراهنة.
واأكد ع���الوي يف ت�رشيحات �ش���حافية على هام�س 

فعالي���ات منت���دى ح���وار املنام���ة اأم����س، اأن الع���راق 
يتج���ه اإلى م�ش���اكل اإقليمية، واإذا مل تتح�ش���ن العملية 
ال�شيا�ش���ية بحيث ت�ش���تهدف خلق حالة مواطنة كاملة 
ب���ني كافة اأفراد ال�ش���عب العراقي فاإنه لن ي�ش���تطيع 

اخلروج من اأزمته احلالية.
وبنّي اأن النق�شامات والت�رشذم العربي لالأ�شف يف 
ازدياد وهو اأمر حمزن، مما اأتاح الفر�شة لقوى اإقليمية 
واإرهابية للتدخل بال�ش���وؤون العربية لإ�ش���عاف العرب 
وت�ش���عيد ال�رشاع���ات على غ���رار ما يح���دث يف اليمن 

و�شوريا ولبنان وليبيا والعراق.
واقرتح اإقامة موؤمتر اأمني اإقليمي تدعى له جميع 
دول املنطق���ة ومنه���ا اإيران وتركيا ملناق�ش���ة معايري 
تواف���ق امل�ش���الح وتوازنها واحرتام ال�ش���يادة للدول 
وعدم التدخل يف خ�شو�شياتها، ومن يخرج عن معايري 
اأو تو�ش���يات ه���ذا الإجم���اع يج���ب اأن يع���زل ويحارب 
ا اإذا ا�شتدعى الأمر. ا وحتى ع�شكريًّ �شيا�شيًّا واقت�شاديًّ
وذكر عالوي اأن العراق يجب اأن يعود اإلى �ش���ابق 
عه���ده اإل���ى جان���ب م����رش كالعب���ني رئي�ش���يني يف حل 

الأزمات الإقليمية وتطويق ال�رشاعات يف اليمن ولبنان 
و�ش���وريا، وذلك بعد اأن يعّزز دولة املواطنة وت�شاوي 

احلقوق لدى جميع العراقيني.
وعن الو�شع اليمني، قال: “اإن ا�شت�شهاد الرئي�س 
اليمني ال�ش���ابق علي عبداهلل �ش���الح �ش���يخلق م�شكلة 
جديدة يف اليمن املليء بامل�ش���اكل، يقابله فراغ اأمني 
و�شيا�ش���ي يف امل�ش���هد العراقي، اإ�شافة اإلى مزيد من 
الغمو�س على ال�شاحة ال�شورية، والذي بدوره ينعك�س 

�شلًبا على لبنان والأردن وجميع دول اجلوار”. • اإياد عالوي	
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مجلس الرئيس... 
لفتة وفاء

لي����س غريًب���ا عل���ى رئي�س ال���وزراء 
�س���احب ال�س���مو امللكي الأم���ر خليفة 
بن �س���لمان ال خليفة حفظه اهلل ورعاه، 
اأن يك���ون يف مقدمة رجاله عند املبادرة 
بال�س���وؤال، متاًما مثلما هي عادة �سموه 
دائًم���ا يف عا�س���يات الأم���ور، يف ال����راء 
وال����راء، يف مواك���ب الإب���اء والعط���اء، 
ملواطني���ه  والواج���ب  الرعاي���ة  يق���دم 
الأوفي���اء، ي�س���األ عنه���م، يطمئن على 

اأحوالهم يتابع مناقبهم واأخبارهم.
يف جمل����س �س���موه العامر الأ�س���بوع 
املا�س���ي، ال���ذي ه���و امت���داد ملجال�س 
���ا ب�س���وؤون  �س���ابقة، كان �س���موه مهتمًّ
و�سجون املواطنني، يتحدث بقلب ملوؤه 
الإميان، وبروح مفعمة بحب الوطن، عن 
ال�س���املة مبفهومها امل�ستدام  التنمية 
وال�ستقرار،  للرخاء  العا�س���قة  بروؤيتها 

وبحلمها التواق للأمن والأمان.
الدائم والعار�س،  ال�سارد والوارد، 
جميًع���ا عل���ى املح���ك يف �س���مر الأب 
الرئي����س، يف �س���ميم معتق���ده وعميق 
روؤاه، لذلك كان �س���وؤاله ال�س���غوف على 
�س���حة واأح���وال وزير التج���ارة والزراعة 
الأ�سبق الأ�س���تاذ حبيب بن اأحمد قا�سم 
حم���ل تقدير من اجلمي���ع، وكان اهتمام 
�س���موه برجاله وم�س���وؤوليه ال�س���ابقني 
مبنزل���ة الأمل الذي يبث���ه الأب الرئي�س 
يف نفو����س امل�س���وؤولني احلاليني، باأن 
القائد ل ين�س���ى رجاله املخل�سني واأن 
الوفاء الأبدي ل ينق�سم اأبًدا على اأرقام 

اأو اعتبارات.
كان وزير التجارة والزراعة الأ�سبق 
قد تعر�س لوعكة �س���حية عار�سة خرج 
منها �س���ليًما معافى بعون اهلل وحفظه. 
ه���ذه اللفت���ة الكرمية من ل���دن خليفة 
ب���ن �س���لمان ه���ي لفت���ة وف���اء بجمي���ع 
املقايي����س، ملح���ة عطاء م���ن اأب يتقن 
ثقاف���ة الذود ع���ن رجاله، ووقف���ة اأبية 
تعودنا عليها مراًرا وتكراًرا من �س���موه، 
فهو الوالد الإن�س���ان، يف جميع املواقف 
واملنعرج���ات، رئي�س الوزراء حفظه اهلل 
ل يرتدد حلظة يف متابعة �سوؤون رجاله: 
هل ي���ا ترى على ما ي���رام؟، هل مازالوا 
بخ���ر ونعم���ة و�س���حة وعافي���ة؟، اأي���ن 
هم الآن؟، هكذا �س���موه ي�س���األ، وهكذا 
�س���موه يتابع، وهكذا �س���موه يبلغ اأعلى 
مراتب ال�س���مو والإن�س���انية وهو يغر�س 
يف وجداني���ات اأمته مب���ادئ جديدة. كي 
يجني منها ف�سائل نه�سة ل تغيب عنها 

ال�سم�س.
يقال: اإن العني التي ترى لي�س���ت 
كتلك الت���ي تنظ���ر، وتلك الت���ي تنظر 
لي�ست كنظرتها التي ترى، لذلك فاإن 
الرئي�س الوالد ميتلك روؤية ثاقبة متتد 
ب���ل وتبارك ف�س���يلة الرتاحم، والتحاب 
بني اأبناء الوطن الواحد، والهم الواحد، 
واأن البن���اء عليه���ا، بن���اء جل�س���م اأمة ل 
متر����س، وقطف لثم���ار نخلة ل تعطب، 

وجنًيا حل�ساد خربة ل تن�سب.
اإن الإباء ل يكت�سب من بيئة �ساحلة 
ول يخلق م���ن عدم واعد بوج���ود، لكنه 
يتوارث عرب الع�س���ور متجولً اأو متنقلً 
ب���ني جينات الرق���ي يف الزمان واملكان 
املوعودين، لذا جند �سمو الرئي�س حني 
يتلقف اخلط���ى ويلتقط اخليوط ليبني 
منها ج�س���ًما منيًعا يف وطن، فاإنه يعرف 
مقدًما مدى �سلبة الإن�سان الذي ين�ساأ، 
وقيم���ة الكيان الذي يتطور، وم�س���توى 
اللياقة التي يتمتع بها، من هنا ت�سبح 
احلميمي���ة �س���ناعة اإن�س���انية �رف���ة ل 
يتقنها اإل حكماء ع�ر ول يحت�سنها غر 
حاكم ج�س���ور، يحر�سك اهلل ويحفظك يا 
خليفة اخلري، خرًيا وفرًيا لوطنك، ورمًزا 

جليلً لأمتك، اإنه �سميع جميب.

بقلم: الدكتور عبداهلل الحواج

دعوة “اأهل اخلري” لتخ�شي�ض اأرا�ض لبناء �شقق للأرامل واملطلقات

3 �شنوات و“الإ�شكان” متاطل يف ت�شليمي وحدتي ال�شكنية  

تخ�شي�ض يوم للبحرينية خطوة لتفعيل دورها وتعزيز مكانتها

متحف البحرين يحت�شن املعر�ض الفوتوغرايف “ن�شاء يغرين الهند” 

اإنقاًذا لهن من غلء الإيجار... تركي: 

خ�س�ست له منزل يف املالكية منذ 2013... معوق ل� “$”:

ن عن �سكرهن لقرينة جللة امللك ... “مهند�سات الداخلية”:  عربرَّ

من 12 حتى 21 دي�سمرب اجلاري

تقدم النائب عي�س���ى تركي اقرتاح برغبة 
ب�س���اأن تخ�س���ي�س اأرا�س لبناء �س���قق للأرامل 
واملطلق���ات من جان���ب اأهل اخل���ري؛ لتخفيف 
يف  الإ�س���كان  وزارة  عل���ى  املتزاي���د  الع���بء 
تلبي���ة جميع متطلب���ات املواطنني من وحدات 
و�سقق �س���كنية، وتخفيف العبء على الأرامل 
واملطلق���ات مل���ا يواجهن من �س���يم املجتمع 
والزمان يف ال�س���تقرار الأ�ري مع اأبنائهن وما 
يواجهنه من ارتفاع يف الإيجارات التي ل ترحم 

مع غلء املعي�سة.
واأو�س���ح اأن كثرا من الأرامل واملطلقات 
يواجهن ظروفا قا�س���ية وم�س���كلت ل حت�سى 
عندم���ا ع���دَن لأ�ره���ن خ�سو�س���ا م���ن لديها 
اأطفال، حيث اإّن اأ�رهن ل ي�س���تطيعون تغطية 
م�س���اريفهن وغر قادرين على توفر �س���كن 

له���ن ولأبنائهن وكذل���ك اإعالته���ن، علما باأن 
البع�س منهن يبذلَن جهدا يف �س���بيل احل�سول 
على وظيفة من اأجل لقمة عي�س���هن واأبنائهن، 
اإل اأنهن مازلن ينتظرن حل م�س���كلة ال�س���كن، 
حي���ث ياأويه���ن واأبنائه���ن م���ن �س���يم الزمان 
وتنق���ذ كرامتهن وترح���م اآدميتهن كمطلقات 

واأرامل.
وج���اء القرتاح برغبة ا�س���تناداً اإلى املادة 
رق���م )68/اأ( م���ن الد�س���تور، ووف���ق اأح���كام 
امل���ادة رق���م )128( م���ن اللئح���ة الداخلي���ة 

ملجل�س النواب.
وب���نيرَّ اأن احلكوم���ة الر�س���يدة ق���د اأولت 
اهتماما بالغ���ا ومازالت بالأرام���ل واملطلقات 
من خلل تخ�س���ي�س وحدات و�س���قق �س���كنية 
له���ن وذل���ك بتوجيهات �س���امية م���ن القيادة 
احلكيمة، لفتة اإن�س���انية لقتها هذه الفئة من 
جان���ب القي���ادة باعتبارهن ج���زءا ل يتجزاأ من 

املجتم���ع البحريني ولهن حق���وق يكفلها لهن 
الد�س���تور، اإل اأن ه���ذه اجله���ود الظاهرة على 
اأر�س الواقع حتتاج دعما وم�ساركة من رجالت 

اخل���ري به���ذا الوط���ن املعط���اء؛ نظ���را للعدد 
املتزايد من جانب املتقدمني بطلب لوحدات 
�سكنية مما يزيد العبء على وزارة الإ�سكان يف 
القدرة على حتقيق جميع الطلبات الإ�س���كانية 
الالئ���ي  واملطلق���ات  الأرام���ل  وباخل�ص���و�ص 
يتكفل���ن باأبناء ل ت�س���تطيع عوائلهن اإيواءهن 

والتكفل بهن.

مبررات االقتراح
وذك���ر يف مربرات الق���رتاح برغبة اأن ذلك 
�س���يخفف العبء املتزايد على وزارة الإ�سكان 
يف تلبي���ة جمي���ع متطلب���ات املواطن���ني م���ن 
وحدات و�س���قق �س���كنية، و�س���يتيح الفر�سة 
لأهل اخلري امل�ص���هود له���م يف اململكة ملد يد 
اخل���ري والعطاء للمعوزين يف م�ص���اعدة الأرامل 
واملطلقات يف توفر �سقق تاأويهن واأبنائهن.

الحتياج���ات  م���ن ذوي  مواط���ن  �س���كا 
اخلا�ص���ة ل� “البلد” مماطلة وزارة الإ�سكان 
يف ت�س���ليمه وحدته ال�سكنية التي خ�س�ست 

له يف منطقة املالكية يف فرباير 2013.

وقال: اإن الوزارة وبناء على اأمر �س���ادر 
ع���ن دي���وان رئي�س ال���وزراء، وذل���ك مراعاة 
حلالت���ي ال�س���حية، خ�س�س���ت يل يف فرباير 
2013 وحدة �س���كنية يف منطق���ة املالكية، 
ال���وزارة ط���وال الف���رتة  ورغ���م مراجعت���ي 
املا�س���ية، اإل اأنه مل يت���م تنفيذ طلبي حتى 

الوقت احلا�ر.
واأ�س���ار اإل���ى اأن ال���وزارة خ�س�س���ت 9 
وحدات �س���كنية من م�روع اإ�س���كان اللوزي 
ل���ذوي الحتياجات اخلا�ص���ة، وعليه يطلب 
م���ن ال���وزارة تنفيذ طلبه ه���ذا يف حال عدم 
توزيع تلك الوحدات �س���من ه���ذا امل�روع؛ 

اخلا�ص���ة،  الحتياج���ات  ذوي  م���ن  لكون���ه 
ولقرب امل����روع من منطقة �س���كناه، وهي 

دم�ستان.
وطالب ال���وزارة يف حال مت توزيع جميع 
تلك الوحدات اأن متنحه �سهادة توؤكد فيها 
التزام الوزارة بتنفيذ وحدته املخ�س�سة له.

ع���ربت  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
املهند�س���ات العاملت يف وزارة الداخلية، عن 
خال����س �س���كرهن وتقديرهن لقرين���ة العاهل 
رئي�س���ة املجل�س الأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو 
امللكي الأمرة �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة، 
على تخ�سي�س الحتفال بيوم املراأة البحرينية 
للع���ام 2017 يف املجال الهند�س���ي، منوهات 
بدعم وزير الداخلية ال�س���يخ را�سد بن عبداهلل 
اآل خليفة للم���راأة العاملة ب���وزارة الداخلية يف 
كاف���ة املجالت، وهو ما ي�س���كل حاف���ًزا لبذل 

اأق�سى اجلهود يف جمال عملهن.
جاء ذلك، يف مقابلت اأجراها مع عدد منهن 
برنامج “الأمن” الإذاع���ي، الذي تعده وتقدمه 
اإدارة الإعلم الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون 
م���ع اإذاع���ة البحري���ن، اإذ اعتربت امل���لزم اأول 
مهند����س �س���ارة حممد ه���زمي بقي���ادة طران 
ال�رط���ة، املب���ادرة بتخ�س���ي�س ي���وم امل���راأة 
البحريني���ة يف املجال الهند�س���ي خطوة جبارة 
نحو تقدير املراأة البحرينية ويوؤكد ح�س���ورها 

يف املجتمع ويعزز احل�سول على حقوقها.
 فيما اأكدت امللزم اأول مهند�س م�س���اعل 

يعقوب عبدالغفار اأن عملها باإدارة الت�سالت 
لتطبي���ق  الفر����س  م���ن  الكث���ر  له���ا  اأت���اح 
الدرا�س���ة يف جم���ال العمل، حيث تت���م مراقبة 

الكام���رات الأمني���ة وجتهيز غ���رف العمليات 
الثابت���ة واملتنقل���ة بالإ�س���افة لتوف���ر جميع 
امل�س���تلزمات لكل الإدارات ب���وزارة الداخلية 

من هواتف وبرقيات و�سبكات ات�سال �سلكية 
ول�سلكية.

من جهتها، هناأت املهند�س���ة رئي�س فرع 
الهند�س���ة املرورية بالإدارة العامة للمرور هل 
اجلودر جمي���ع زميلته���ا املهند�س���ات لأنهن 
ا�س���تطعن اأن يثبنت اأنف�س���هن ويربزن مملكة 
البحري���ن يف اأف�س���ل �س���ورة، فيما اأو�س���حت 
املهند�س���ة اأمين���ة الرا�س���د وه���ي رئي�س فرع 
الت�س���ميم باإدارة الأ�س���غال، اأن مه���ام عملها 
الر�س���ومات  بت�س���ميم  القي���ام  تقت�س���ي 
والزي���ارات امليداني���ة ملطابق���ة املخطط���ات 
الهند�سية ح�س���ب املعاير والأنظمة املعمول 

بها منذ بداية امل�روع وحتى ت�سليمه.
واأو�س���حت املهند�سة مرمي احلادي؛ وهي 
رئي�س مكتب ال�س���لمة العامة ب���اإدارة احلماية 
وال�س���لمة بالإدارة العامة للدف���اع املدين، اأن 
من مهامها و�ص���ع �رشوط ال�ص���المة العامة على 
املباين ال�س���كنية والتجارية وال�س���ناعية، من 
خ���الل درا�ص���ة اخلرائ���ط املعماري���ة وخرائ���ط 
مكافح���ة احلري���ق، واأجه���زة الإن���ذار واإعط���اء 

املوافقات النهائية.

املنامة - هيئ���ة البحرين للثقاف���ة والآثار: 
ي�ست�س���يف متح���ف البحرين الوطن���ي املعر�س 
الفوتوغ���رايف العامل���ي “ن�س���اء يغ���ّرن الهند”، 
 BNP( ”حيث تنظمه جمموعة “بي اإن بي باريبا
م���رة  لأول  البحري���ن  يف  امل�رفي���ة   )Paribas

بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار. 
و�س���يكون املعر�س مفتوًح���ا اأمام للجمهور 
م���ن 12 اإل���ى 21 دي�س���مرب اجلاري من ال�س���اعة 

8:00 �سباًحا وحتى 8:00 م�ساء. 
وقال���ت مديرة اإدارة الثقاف���ة والآثار بهيئة 
البحرين للثقافة والآثار ال�س���يخة هل بنت حممد 
اآل خليف���ة: “�س���عداء بافتت���اح معر����س )ن�س���اء 
يغّرن الهند( يف متح���ف البحرين الوطني الذي 
يوا�س���ل عمله يف ا�س���تدراج املعار�س العاملية 
لي�س���اهم يف جهود التبادل الثقايف واحل�س���اري، 
الت���ي تب���ادر بها مملك���ة البحرين”، واأ�س���افت: 
“نوؤمن باأن الثقافة قادرة على �س���ناعة التغير 
الإيجاب���ي يف جمتمعاتنا وهذا املعر�س ب�س���وره 
الفوتوغرافي���ة املمي���زة �س���يعطي زوار متح���ف 

البحرين الوطني نبذة عن املراأة يف الهند”. 
اإل���ى ذل���ك، ����ّرح رئي����س بنك “ب���ي اإن بي 
باريبا” يف منطقة ال�رشق الأو�ص���ط واأفريقيا جاك 

مي�س���يل قائ���ل: “ي�رّنا اأن نقدم معر�س “ن�س���اء 
يغ���ّرن الهند” يف البحرين، والتي متّثل املحطة 
اخلتامية جلولت���ه العاملية التي ا�ص���تمرت على 
مدار ال�سنوات ال�سبع املا�سية. وباعتبارنا م�رًفا 
للع���امل املتغ���ر من حولن���ا فنحن دوم���اً نحتفي 
بالتغي���ر، ل �س���يما عندما يرتك تاأث���ًرا اإيجابيًّا 
عل���ى املجتم���ع وحي���اة النا����س. ولهذا ال�س���بب 
قمنا بتاأ�س���ي�س هذا املعر�س الفوتوغرايف الذي 
ي�س���اعد عل���ى يبنّي كي���ف تتغر الهن���د وكيف 
اأن امل���راأة تاأت���ي يف �ُس���لب هذا التغي���ر”. ويف 
اإطار برنام���ج يوم الفتتاح الر�س���مي للمعر�س، 
�سي�ست�س���يف بنك “بي اإن بي باريبا” بالتعاون 
مع الهيئة حلقة نقا�س���ية تتناول مو�سوع “ن�ساء 
يغّرن البحرين”، وهو مو�س���وع يت�سق مع فكرة 
املعر����س الأ�سا�س���ية وهي “امل���راأة والتغير”.  
و�سي�س���ارك يف احللقة ال�س���يخة ه���ل اآل خليفة، 
ومدي���رة العلق���ات العام���ة يف املجل����س الأعلى 
للم���راأة ال�س���يخة دين���ا بن���ت را�س���د اآل خليفة، 
وامل�س���ّور والفنان كميل زكريا، وذلك ملنا�س���ة 
الأدوار والتغي���رات الإيجابي���ة الت���ي �س���اهمت 
املراأة يف البحرين يف حتقيقها، و�سيدير النقا�س 

املوؤلف والنا�ر اأورفا�سي بوتاليا.

• عي�سى تركي	

مروة خمي�ض

�شيد علي املحافظة
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بني ف���رة و�أخ���رى “�أتعن علي” 
“يف  �لقدمي���ة،  �ل�ش���عبية  �لأكالت 
�أدكيكني” قدمي يف �ش���وق �لقي�رصية 
مبدين���ة �ملح���رق جل�ش���ت “�أمرم�ش” 
طبقا لذيذ� ومفيد� من تلك �لأكالت، 
هو طبق “باجة �لقر�عني” �لتي يزد�د 
�لطل���ب عليها يف مثل ه���ذه �لأوقات 
�لباردة ن�ش���بيا، يف ه���ذه �لأثناء كنت 
�أق���ول “بين���ي وب���ني نف�ش���ي”، على 
�لرغم م���ن �لتجدي���د�ت و�لرميمات 
و�لتعدي���الت �لر�ثي���ة �جلميلة �لتي 
قام���ت بها هيئ���ة �لبحري���ن للثقافة 
و�لآثار م�ش���كورة لهذ� �ل�ش���وق �لذي 
يعد و�حد� من �أقدم �لأ�شو�ق �ل�شعبية 
�لر�ثية يف دول �لعامل، ويقع �ش���من 
م�رصوع طري���ق �للوؤلوؤ �لذي يبلغ طول 
م�ش���اره 3 كيلومر�ت ون�ش���ف، ومت 
ت�ش���جيله على قائمة �لر�ث �لإن�شاين 
�لعاملي يف عام 2012، ملاذ� ��شتثني 
هذ� �ملحل من ه���ذ� �لتجديد �لر�ثي 

وهل هناك ما مينع ذلك؟
ه���ذ� �ملطع���م �ل�ش���عبي من���ذ �أن 
“فتحنا عيونن���ا”، نحن �أبناء �لبحرين، 
وحتدي���د� يف بد�ية �خلم�ش���ينيات من 
�لق���رن �ملا�ش���ي، وه���و ي���ز�ول هذ� 
الن�ش���اط التج���اري الذي يع���د مرفقا 
�ش���ياحيا مهما يق�شده �لكثري، �شو�ء 
م���ن �ل�ش���كان �ملحلي���ني �أو �ل�ش���ياح 

�لعرب �أو �لأجانب.
�أن  �لعاج���ل  �لقري���ب  يف  ناأم���ل 
“تكم���ل �لهيئ���ة حلي���ة �أبوه���ا”، و�أن 
تعط���ي ه���ذ� �ملح���ل �أهمي���ة �ش���من 
خططه���ا �لتطويري���ة له���ذ� �ل�ش���وق 
�لعريق كي تكتمل �ل�شورة. وع�شاكم 

عالقوة. 

اهتموا بالمحالت 
الشعبية

ل �أفه���م �لنا����ش يف �لبحري���ن، ل �أفه���م 
�لنا����ش يف ب���الدي! ل �أفه���م �لن���و�ب هنا، ل 
�أفه���م كيف يختار �لنا����ش يف كل مرة نو�بهم 
وي�شتكون يف كل مرة من نو�بهم، باهلل عليكم 
من �ختارهم؟ من روج لهم؟ من جاء بهم؟ كل 
مرة يع�ش �ملو�طن �لبحريني ��ش���بعه ب�شدة 
حتى يخرج �لدم من �ش���دة �حلنق، ويق�شم �أنه 
لن ينتخب نو�ب هذه �ملرة، خ�شو�شا �أولئك 
�لذين يعرف “عيارته���م” قبل �نتخابهم وما 
�إن ياأتي يوم �لت�ش���ويت حت���ى ينتخب نف�ش 
�لنوعي���ة م���ن �لنو�ب، �أ�ش���تغرب م���ن ذ�كرة 
هوؤلء �لنا�ش �لذين مبجرد �أن ينتهي �لف�شل 
�لت�رصيعي حتى ين�ش���و� ب�رصعة مقالب �لنو�ب 
فيه���م، حتى بل���غ �لأمر موؤخ���ر�ً ب���اأن �لنو�ب 
�أنف�ش���هم ذمو� بع�شهم بع�ش���اً، بل �إن بع�ش 
�لنو�ب قالو� عن جمل�شهم ما مل يقله مالك يف 
�خلمر، ورغم ذلك ويف كل مرة ي�شتكي �لنا�ش 
يف �لبحرين م���ن نو�بهم، طيب هذ� �ختياركم 
و�أنتم من �أو�ش���لهم، هل تريدون حالً حتى ل 
تتك���رر معكم خدعة ومقال���ب �لنو�ب؟ �إليكم 

�حلل.

وقعو� كل نائب قبل �ختياره على كتاب 
تعه���د مثل �لبائع و�ل�ش���اري، ث���م وثقو� هذ� 
�لكتاب و�ختموه و�حتفظو� به، ثم �ش���كلو� يف 
كل د�ئرة من �لدو�ئر �لنتخابية جلنة �شعبية 
لها نظامها و�جعلوها تر�قب �أد�ء �لنائب حتى 
�إذ� د��ش على م�ش���احلكم كمو�طنني - مثلما 
يفعل���ون بكم كل م���رة - ��ش���حبو� �لثقة منه 
و�أخرج���و� وثيقة �لتوقي���ع وحاكموه و�عزلوه، 
ل ينفع مع هوؤلء �ش���وى ه���ذه �لطريقة حتى 
يدرك���و� �أن هن���اك حقا للمو�ط���ن د��ش عليه 

�لنو�ب.
كم���ا قل���ت ل �أفهم �لنا����ش يف بالدي ول 
�أفه���م �لنو�ب يف ب���الدي، فالنا����ش يختارون 
م���ن ي����رص م�ش���احلهم لي����ش فق���ط مبجل�ش 
�لن���و�ب، �إمن���ا بالكثري من �ملوؤ�ش�ش���ات مثل 
غرفة �لتجارة على �ش���بيل �ملث���ال، فبدلً من 
�أن تتعاون �لغرفة للدفاع عن �ش���غار �لتجار 
و�مل�شتهلكني، نر�ها تتحالف مع هيئة �شوق 
�لعمل يف ق�ش���م ظه���ر �ملو�ط���ن، غريب �أمر 
هذ� �ل�ش���عب فحتى �لنو�ب �أنف�شهم بدلً من 
�لدف���اع عن جمل�ش���هم ولو بالباط���ل، لكنهم 

ل يتو�ن���ون �أب���د� عن كي���ل �لذم ملجل�ش���هم 
بو�ش���فه �أ�ش���عف جمل�ش لل�ش���عب، م�شكني 
ه���ذ� �ل�ش���عب �ل���ذي ل يعرف م���ن حليفه، ل 
جمل�ش �ش���ورى مع���ه، ول جمل�ش ن���و�ب معه، 
رغم �أنه ميثل �ل�شعب نف�شه، ول غرفة جتارة 
مع���ه، �ملفارق���ة �لت���ي ل �أرى مثلها يف كثري 
م���ن �ل���دول �أن �حلكوم���ة ه���ي م���ن تقف مع 
�ل�ش���عب، و�حلكومة هي �لت���ي تريد �حلفاظ 
على مكا�شب �ل�شعب، ورئي�ش �حلكومة �شمو 
�لأم���ري خليفة بن �ش���لمان حفظ���ه �هلل ورعاه 
هو من يتم�ش���ك مبكا�شب �ل�شعب وي�رص على 
�حلفاظ عليها، وهنا لب���د �أن �أعود مرة ثانية 
وثالثة وعا����رصة و�أقول �رص�حة ل �أفهم �لنا�ش 
يف ب���الدي، يخت���ارون ممثليه���م يف �لربملان 
كل مرة ثم يذمونه���م، ول �أفهم �لنو�ب �أكرث 
حني يذمون جمل�ش���هم وبع�شهم... هذه هي 
مفارقة �لبحرين، نو�ب �ل�شعب �شد �ل�شعب!.

تنويرة: ل يعني وقوفك يف �ل�شف �لأخري 
�أن ل تكون �لأف�شل.

فالح هادي الجنابي 

منه  مر�جعة ملا حذرت  عملية  �إجر�ء 
�ملقاومة �لإير�نية خالل �لعقود �ملا�شية 
ب�شورة  �لأخ��رية  و�لأع��و�م  عامة  ب�شورة 
خا�شة، من خمططات نظام �ملاليل على 
�مل�شتمرة  ودعوتها  �لأ�شعدة،  خمتلف 
من �أجل �لت�شدي له وملخططاته، و�إجر�ء 
يدعو  ما  وبني  له  دعت  ما  بني  مقارنة 
�ملنطقة  ودول  �ل���دويل  �ملجتمع  �إل��ي��ه 
يتعلق  فيما  حت��دي��د�  �ل��ف��رة  ه��ذه  يف 
جميعها  �أن  جند  طهر�ن،  من  باملوقف 
�إليه  تدعو  كانت  ما  مع  حرفيا  تتطابق 

وحتذر منه �ملقاومة �لإير�نية.
ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل وب��ل��د�ن 
�ملنطقة وهي تت�شدى �ليوم ملخططات 
�إحباطها  �أج��ل  من  وتعمل  �مل��اليل  نظام 
تفعله  ما  �أن  تتذكر  �أن  �أخطارها،  ودرء 
�ملقاومة  منه  ح��ذرت  قد  كانت  �ليوم 
تد�خل  لكن  طويل،  وقت  منذ  �لإير�نية 
�لأ�شباب و�لظروف و�لكثري من �لدو�فع، 
حالت دون �أن ينتبهو� �إلى �شوت �حلق 
وهذ�  �لإير�نية،  �ملقاومة  من  �ل�شادر 
مهما  وعامال  د�فعا  يكون  �أن  يجب  ما 
عموما  �ل��دويل  �ملجتمع  �أنظار  لفت  يف 
كان  مل��اذ�  خ�شو�شا...  �ملنطقة  ودول 
نظام �ملاليل يعمل كل ما يف و�شعه من 
�أجل �حليلولة دون ح�شول �أي تفاهم �أو 
�أو تعاون بينهم وبني �ملقاومة  تن�شيق 

�لإير�نية.
�شكله  �ل����ذي  و�ل��ت��ه��دي��د  �خل��ط��ر 
وي�شكله نظام �ملاليل من خالل خمططاته 
�شد  �مل�شبوهة  وم�شاريعه  �لعدو�نية 
�ملنطقة  يف  و�ل�شتقر�ر  و�لأم��ن  �ل�شالم 
مع  عليه  �لق�شاء  �أبد�  ميكن  ل  و�لعامل، 
خ�شو�شا  م�شتمر�،  �مل��اليل  نظام  بقاء 
بطرق  للعمل  ي�شعى  �لنظام  ه��ذ�  �أن 
و�أ���ش��ال��ي��ب خم��ت��ل��ف��ة وب�����ش��ك��ل خ��ا���ش 
و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  �أذرع���ه يف  خ��الل  م��ن 
و�ل��ط��ري��ق �لأم���ث���ل و�لأ����ش���ح و�لأك����رث 
نتائج  �شمان  �أج��ل  من  وفعالية  تاأثري� 
�لإير�ين  �لعامل  تفعيل  يف  يكمن  عملية 
�ملتمثل يف دعم ن�شال �ل�شعب �لإير�ين 
و�مل��ق��اوم��ة �لإي��ر�ن��ي��ة م��ن �أج���ل �حلرية 
ب�شكل  �ملنطقة  على  ويجب  و�لتغيري، 
بهذ�  موقفها  بتفعيل  تقوم  �أن  خا�ش 
ت�شدل  و�أن  عملية  ب�شورة  �خل�شو�ش 
تعاملها  ف���ر�ت  على  نهائيا  �ل�شتار 

�ل�شابق.
�مل�������رصوع �ل�����ش��ي��ا���ش��ي - �ل��ف��ك��ري 
�مل�شبوه �لذي يحمله هذ� �لنظام، و�لذي 
تعاين من �آثاره وتد�عياته �ل�شلبية دول 
�ملجتمع  على  خا�ش،  ب�شكل  �ملنطقة 
�لدويل �أن يعلم جيد� �أن �نهيار �ملنطقة 
يجعل  �أن  �شاأنه  من  �مل�رصوع  ه��ذ�  �أم��ام 
خلطر  معر�شا  �لعاملي  و�لأم��ن  �ل�شالم 
�ملثايل  �حلل  هو  �لنظام  وتغيري  موؤكد، 
طريق  عن  يتم  �أن  ولب��د  �ل�شدد  بهذ� 
دعم ن�شال �ل�شعب و�ملقاومة �لإير�نية 
�أج���ل �حل��ري��ة و�إن��ه��اء ه��ذ� �لنظام  م��ن 

�لقمعي �لتع�شفي. “�حلو�ر �ملتمدن”.

العالم يخاطب 
الماللي بمنطق 

المقاومة اإليرانية 

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

هناك حقائق �أ�شا�شية تاأكد منها �لعرب 
من خالل �ملو�قف �لعملية للوليات �ملتحدة 
�لأمريكي���ة، و�أب���رز هذه �حلقائ���ق �أن �أمريكا 
كان���ت ول ت���ز�ل ركن���ا �ش���العا يف �لعدو�ن 
عل���ى �لع���رب، �ش���و�ء يف مرحل���ة �لتمهيد له 
�أو يف  بالتو�ط���وؤ،  وترتيب���ه حي���ث ت�ش���ارك 
مرحل���ة تنفيذه، حيث ت�ش���ارك بالتج�ش����ش، 
�أو يف مرحل���ة تكري�ش���ه و��ش���تمر�ره حيث ل 
تز�ل تعترب �إ�رص�ئي���ل �بنتها �ملدللة وتغدق 
عليها بامل�شاعد�ت �لع�شكرية و�لقت�شادية 
و�ل�شيا�ش���ية �ل�ش���خمة، ومعنى ذلك باللغة 
�لباردة �أن �أم���ريكا �أثبت���ت بالدليل �لقاطع 
�أنها �لعقبة �لرئي�شية �أمام �أية حماولة لإز�لة 

�آثار �لعدو�ن على �لع���رب، ويكفي �أن ننظر 
�إل���ى �لعالقات �لعربية �لأمريكية �لتي د�ئما 
تكون متقلبة و�ش���لبية، تتح�شن لفرة ما ثم 

تعود �إلى نقطة �لبد�ية وهكذ�.
قر�ر �لرئي�ش �لأمريك���ي دونالد تر�مب 
نق���ل �ش���فارتهم �إل���ى �لقد����ش و�عتباره���ا 
عا�ش���مة �إ�رص�ئيل لن يغري على �أر�ش �لو�قع 
�ش���يئا، ولن يوؤثر على فل�شطني وعروبتها، 
لك���ن علين���ا كع���رب �أن ل تخدعن���ا �ل�ش���ور 
�لتمويهي���ة �ملتج���ددة �لت���ي يت�ش���كل بها 
�لأمري���كان و�لأقنع���ة و�أل���و�ن �ملكياج �لتي 
يتزينون بها، و�لالفت لالنتباه يف �ل�ش���نو�ت 
�لأخ���رية �أن �أمريكا حاول���ت �لظهور مبظهر 

�لربيء �لغا�شب من �إ�شعال �لنري�ن و�شفك 
�لدماء على �أو�ش���ع نطاق، و�أنها �ش���د �لفنت 
و�حل���روب �لأهلي���ة وتوت���ري �لعالق���ات بني 
�لدول وعندما تكون على م�شارف �نتخابات 
رئا�ش���ية جديدة ل نكون نح���ن – �أي �لعرب 
– عل���ى علم بحقيقة �ملخطط، ولكن بعد �أن 
ن�ش���ري جنبا �إل���ى جنب معهم كم���ا هو �حلال 
�ليوم م���ع دونالد تر�مب، وتك���رث �لكتابات 
و�مل�ش���الح  �لتع���اون  ع���ن  و�ملوؤلف���ات 
بعده���ا  نتفاج���اأ  و�ل�ش���د�قة،  �مل�ش���ركة 
كع���رب �أن �أمريكا تقف مرة �أخرى وت�ش���تعد 
ملجابهتنا وحماربتنا و�لدخول يف جولة �أخرى 
م���ن �ملوؤ�م���ر�ت و�ملخططات، وه���ذه �ملرة 

�أحتفن���ا تر�م���ب بتناق�ش���ات عميقة م�ش���ت 
جميع �لعرب ب�شكل موجع.

�حلقيق���ة �لت���ي يتع���ني �أن ت�ش���تقر يف 
وجد�نن���ا ه���ي �أن “�لأمري���كان” ل يتغريون 
مهم���ا تغ���ريت وتبدل���ت وج���وه �لروؤ�ش���اء، 
و�ش���وف تظهر خالف���ات بينن���ا وبينهم ولن 
ن�شل �إلى نقطة معينة من �ل�شتقر�ر، ولي�ش 
يف مق���دور �أي���ة عملي���ة جتميل �إخف���اء �لوجه 
�مل�ش���وه لكو�رثهم. �ش���تبقى �لقد�ش عربية 
و�شت�ش���مد كالنخل �ل�ش���امخ �لبا�شق ولكن 
�لتح���دي �لأكرب للعرب هو �لنتباه مرة ثانية 
وثالثة ور�بعة �إلى ح�شان طرو�دة �لأمريكي 

�لذي �شيحاول �خر�ق ح�شوننا.

ال تخدعنا األقنعة وألوان المكياج 
التي تتزين بها “أميركا”

ت�ش���تح�رصين ملي���ا يف ه���ذه �لأي���ام �ش���رية 
رج���ل �حل���رب و�ل�ش���الم �لرئي����ش �لر�حل حممد 
�أنور �ل�ش���اد�ت، ومن قر�ء�تي �لعميقة ل�شريته 
�ل�شيا�ش���ية،  خطابات���ه  ملعظ���م  و��ش���تماعي 
�أ�ش���تح�رص هذه �لكلمات �لت���ي قالها يف خطاب 
�لكني�ش���ت يف �لقد�ش عام 1977 “هناك �أر�ش 
عربية �حتلتها ول تز�ل حتتلها �إ�رص�ئيل بالقوة 
�مل�ش���لحة، ونحن ن����رص على حتقيق �لن�ش���حاب 
�لكامل منها مبا فيه���ا �لقد�ش �لعربية، ولي�ش 
م���ن �ملقب���ول �أن يفكر �أحد يف �لو�ش���ع �خلا�ش 

ملدين���ة �لقد����ش يف �إط���ار �ل�ش���م �أو �لتو�ش���ع 
و�إمن���ا يجب �أن تكون مدينة حرة مفتوحة جلميع 

�ملوؤمنني”.
ومل���ن ل يع���رف �لقد����ش، فيها �مل�ش���جد 
تعال���ى  �رصّف���ه �هلل  �ل���ذي  �ملب���ارك  �لأق�ش���ى 
بالتقدي����ش، وجم���ع في���ه �لأنبياء و�ملر�ش���لني 
�لإ����رص�ء  ليل���ة  يف  و�ل�ش���الم  �ل�ش���الة  عليه���م 
و�ملعر�ج، تكرمياً لنبينا حممٍد �ش���لى �هلل عليه 
و�شلم، فامل�شجد �لأق�شى مبارك يف ذ�ته مباركة 
�لأر�ش �لتي حوله، وهي �أر�ش فل�ش���طني، و�رصّ 

هذه �لربك���ة �أن تلك �لأر�ش مهبط �لر�ش���الت 
�ل�شماوية، ومهد �لكثري من �لأنبياء و�ملر�شلني 

عليهم �ل�شالة و�ل�شالم.
�إن و�ش���ع مدينة �لقد�ش �خلا����ش جد�، بل 
مكانتها �لروحية يف قلب كل م�ش���لم وم�ش���يحي 
ويهودي توؤكد عظمة ه���ذه �ملدينة و�أهميتها، 
وو�شط كل هذه �لتد�عيات يطل علينا �لرئي�ش 
�لأمريك���ي تر�م���ب ليق���ر �أحادي���ا �أن �لقد����ش 
عا�ش���مة �إ�رص�ئيل، حقيقة ق���ر�ر تر�مب مل يكن 
مفاجئا مقارن���ة بجميع �لق���ر�ر�ت �لتي �تخذها 

منذ توليه رئا�ش���ة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
فمن �جلل���ي جد� ملتابعي �ل�شيا�ش���ة �لأمريكية 
�نحياز تر�مب لإ�رص�ئيل ب�شكل مبالغ فيه مقارنة 

بجميع من �شبقوه من روؤ�شاء �أمريك.
وبني وع���د بلف���ور �لغ�ش���يم �ل���ذي �أعطى 
�حلق ملن ل حق له، وبني �إعالن تر�مب �لقد�ش 
عا�ش���مة لإ�رص�ئيل مئة عام، مئة عام من ر�شانة 
خطو�ت �لعدو �ل�شهيوين وترتيباته لال�شتيالء 
عل���ى دول���ة باأكمله���ا، وخل���ق �رص�ع���ات عرقية 
طائفية يف مناطقنا �لعربية �مل�ش���لمة، �لو��شح 

يف كل حت���ركات �لعدو �أن���ه لطاملا خرج لإعالمه 
وحتدث عن �أمتنا، مو�ش���حا خططه بالعمل على 
تفتيت دولنا �إلى دويالت مت�شارعة على �أ�ش�ش 
عرقي���ة وطائفي���ة، وهو ما نلم�ش���ه م���ن حولنا، 
فمازلنا نلقي �لل���وم على �لآخر ونكفر �لآخر ول 

نقبل �لآخر رغم �أن �لعدو و�حد!
�حل�ش���نة �لوحي���دة �لت���ي خرج به���ا تر�مب 
للعامل �لعربي و�لإ�ش���المي �إعادة فل�شطني �إلى 
قلب وفكر كل م�شلم وعربي، بعد �أن كان ملف 

�لق�شية قد نحي جانبا وتنا�شاه �لكثريون.

القدس... لكل األديان

ال أفهم الناس 
في البحرين

نقطة أول السطر

 من جديد 

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

سمر األبيوكي



“اآبل” ت�شعى اإلى �رشاء “�شازام”
لندن - اأف ب: ك�ش���ف موقع “تكران�ص” املتخ�ش����ص يف 
ال�ش���وؤون التكنولوجي���ة عن اأن “اآبل” على و�ش���ك �رشاء تطبيق 
التعرف على الأغاين “�شازام”. وقد تعلن املجموعة الأمريكية 
عن هذه ال�ش���فقة غدا الثنني، بح�شب ما اأفاد املوقع نقال عن 
م�ش���ادر مل يك�ش���ف عن هويتها. واأفاد املوقع باأن �شعر ال�رشاء 
قد يناهز 400 مليون دولر، علما اأن “�ش���ازام” قدرت قيمتها 
يف دورته���ا املالية الأخرية مبليار دولر. وقد رف�ش���ت “اآبل” 
الرد على طلبات ال�شتف�شار املوجهة من وكالة فران�ص بر�ص. 
اأ�ش�ش���ت “�ش���ازام” التي تتخذ من لندن مقرا لها �ش���نة 1999 
وتربطها عالقات عمل مع “اآبل” منذ عدة �ش���نوات وهي كانت 

من اأولى التطبيقات املو�شيقية املطروحة على متجر “اآبل”.

رو�شيا تعر�ص بيع الغاز امل�شال لل�شعودية
�ش���ابيتا )رو�شيا( -رويرتز:  قال الرئي�ص الرو�ش���ي فالدميري بوتني اإن رو�شيا م�شتعدة لبيع الغاز 
اإلى ال�شعودية بعد اأن د�شن حتميل اأول �شحنة من الغاز امل�شال يف م�رشوع يامال للغاز الطبيعي امل�شال 
ال���ذي تق���وده �رشكة نوفاتك يف املنطقة القطبية ال�ش���مالية.ونقلت وكالة انرتفاك����ص لالأنباء عن بوتني 
قوله لوزير الطاقة ال�ش���عودي خالد الفالح الذي ح�رش اأي�شا مرا�شم تد�شني اأول �شحنة للغاز امل�شال من 
م�رشوع يامال “ا�شرتوا الغاز منا وادخروا النفط”. واأ�شاف بوتني “اإذا وا�شلنا العمل بالطريقة التي نعمل 
بها حاليا، �شنتحول من مناف�شني اإلى �رشكاء. العمل امل�شرتك يعود بالفائدة على اجلميع”. وقال ليونيد 
ميخلي�ش���ون، اأغنى رجل اأعمال يف رو�ش���يا ورئي�ص نوفاتك التي متلك ح�ش���ة قدرها 50.1 % يف م�رشوع 
يامال للغاز الطبيعي امل�ش���ال، يوم اجلمعة اإنه ناق�ص م�ش���اريع للغاز مع م�ش���وؤولني �ش���عوديني لكنه مل 
يذكر تفا�شيل. و�شي�شمح م�رشوع يامال، الذي تطلب ا�شتثمارات بقيمة 27 مليار دولر، لرو�شيا بتنفيذ 

خطة لزيادة ح�شتها يف ال�شوق العاملية للغاز الطبيعي امل�شال اإلى املثلني بحلول 2020.
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اقتصاد
نور الدين: 90 % من احلوادث �ستع�ينه� �رشك�ت الت�أمني 

تعيني ا�شت�شاري لدرا�شة تويل الت�شادمات املرورية الب�شيطة

ك�ش���ف رئي�ص جمل����ص اإدارة جمعي���ة التاأمني 
البحريني���ة، والت���ي ت�ش���م معظم ����رشكات التاأمني 
العامل���ة يف ال�ش���وق املحلي���ة، يحيى ن���ور الدين ل� 
“الب���الد” اأن �رشكات التاأمني ب�ش���دد تعيني �رشكة 
لدرا�ش���ة مبا�رشة ت���ويل احلوادث املروي���ة بدلً من 

الإدارة العامة للمرور.
وقال نور الدين اإن الدرا�شة �شتتناول خمتلف 
التفا�شيل املتعلقة بكيفية تويل اإ�شالح احلوادث 
الب�ش���يطة، والت���ي ل حتت���وي على جوان���ب جنائية 
اأو قانوني���ة اأخ���رى، والت���ي تتعلق ع���ادة بتلفيات 

ال�شيارات، والتي هي متفق عليها بني اجلانبني.
وقدر نور الدي���ن اأن هذه احلوادث الب�ش���يطة 
قد ت�ش���ل اإلى 90 % من اإجمايل حوادث ال�شيارات 
واملركب���ات التي تقع يف البحرين، والتي �شت�ش���ند 

اإلى �رشكات التاأمني وفق التوجه احلايل.
وبخ�شو�ص الدرا�شة التي اأعدتها اجلمعية قبل 
�شنوات عدة بخ�شو�ص املو�شوع، اأ�شار نور الدين 
اإل���ى اأن النظ���رة حالياً تغ���ريت، يف ال�ش���ابق كانت 
الدرا�ش���ة تناق�ص تاأ�ش���ي�ص �رشكة واحدة توؤ�ش�شها 
�رشكات التاأمني؛ ملعاينة احلوادث املرورية، اإل اأن 
الت�شور احلايل هي اأن تقوم جميع �رشكات التاأمني 

بهذا الدور من خالل التوا�شل بينها.

واعترب ن���ور الدين اأن هذه اخلطوة “اإيجابية”، 
و�شتخف العبء عن رجال املرور الآخذ يف التزايد مع 
ارتفاع عدد ال�شيارات يف البالد، ويجعلهم يركزون 
على اأعمال اأ�شا�شية اأخرى مثل تنظيم حركة املرور 
ور�ش���د املخالفات املرورية، لفت���اً اإلى اأن معاينة 
احلوادث الب�ش���يطة ت�شتنزف وقت رجال املرور يف 
الوقت الذي قد ل يكون هناك حاجة لتعطيل حركة 

ال�شري يف انتظار و�شول دورية ملعاينة احلادث.
وا�ش���تطرد بالق���ول “يف احلوادث الب�ش���يطة، 
والتي يك���ون فيها الطرفان متفقني، يكفي فقط 
زيارة �رشكة التاأمني وتويل عملية اإ�شالح املركبة”.

وراأى نور الدين اأن اخت�شار املعامالت �شيتيح 

ل�رشكات التاأمني اإعطاء خدمات اأف�شل لزبائنها مع 
�رشعة اإجناز املعامالت.

وبخ�ش���و�ص ر�ش���وم الدين���ار الع����رشة، والتي 
تتقا�شها الإدارة العامة للمرور حالياً، وما اإذا كانت 
�رشكات التاأمني �ش���تقوم بت�شلم هذه الر�شوم، اأكد 
نور الدين اأن هذه املوا�ش���يع التف�شيلية مازالت 
قي���د البحث، مو�ش���حا اأن الدرا�ش���ة التي �ش���تقوم 
به���ا ال�رشكة ال�شت�ش���ارية التي يج���ري العمل على 
تعيينها م���ن جانب اجلمعية، �شتو�ش���ح ال�ش���ورة 
ب�ش���كل اأف�ش���ل من حيث الإج���راءات التف�ش���يلية 

املتبعة يف حال وقوع احلوادث الب�ش���يطة بعد تويل 
�رشكات التاأمني م�شوؤولياتها اجلديدة.

وب���نينَّ اأنه يف حال بدء ����رشكات التاأمني معاينة 
احل���وادث، ف���اإن اجلمعية �ش���تقوم بحمل���ة اإعالمية 
توعية كبرية لتوعية اجلمهور بالتعاون مع خمتلف 
اجله���ات املعنية، لكنه مل يع���ط اأي توقيت متوقع 

لبدء هذه اخلدمة.
ويف���وق ع���دد املركب���ات املرخ����ص له���ا يف 
البحري���ن 650 األ���ف �ش���يارة يف بلد يق���در تعداده 
ال�ش���كاين بنحو 1.4 مليون ن�شمة، ويف 2016 بداأت 

الإدارة العامة للمرور تطبيق قانون املرور اجلديد 
الذي اأ�شارت اإلى اأنه خف�ص احلوادث القاتلة بنحو 
40 %.  وكان وزير الداخلية رئي�ص جمل�ص املرور 
الفريق الركن ال�ش���يخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، 
اأكد قبل يومني على هام�ص اجتماع جمل�ص املرور، 
����رشورة الإ�رشاع يف تنفي���ذ م�رشوع اإ�ش���ناد احلوادث 
املرورية الب�ش���يطة اإلى �رشكات التاأمني، خ�شو�شا 
تلك احلوادث التي ل ترتبط بها خمالفات ج�شيمة، 
الأم���ر ال���ذي �شي�ش���هم يف حت�ش���ني اآلي���ات مبا�رشة 

احلوادث املرورية و�رشعة اإجنازها.

“ج�رمكو” توفر ح�وي�ت لفرز خملف�ت البال�ستيك

“دار القرار”: ندوة عن التحكيم واال�ستثم�رات 

بالتعاون مع “مدينة اخلليج”... وريعها ل�رشاء كرا�شي للمعوقني 

�شرتة -جارمكو: زودت �رشكة مدينة 
اخلليج للتنظي���ف، �رشكة اخلليج لدرفلة 
م���ن  مبجموع���ة  )جارمك���و(  الأملني���وم 
احلاويات املخ�ش�ش���ة لف���رز املخلفات 
البال�شتيكية، وذلك مبوجب تفاهم بني 
ال�رشكت���ني يف جم���ال التوعي���ة والتحفيز 
جت���اه ف���رز النفاي���ات واإع���ادة تدويرها 
حلماي���ة البيئ���ة. ووفرت �رشك���ة اخلليج 
معّرف���ة  ل���رت   1100 ب�ش���عة  حاوي���ات 
بالل���ون الأزرق م���ع مل�ش���قات توعوي���ة 
ت�ش���ري اإلى اأنها خم�ش�شة لفرز خملفات 
مادة البال�ش���تيك، وهي التي �شت�شعها 
جارمكو مبب���ادرة منها يف مواقع خمتلفة 
قريبة من املوظف���ني والعمال بال�رشكة، 
ويعود ري���ع ما يتم جمعه من بال�ش���تيك 
ل�ش���الح اجلمعية البحرينية لأولياء اأمور 
املعوقني واأ�ش���دقائهم، �ش���من م�رشوع 
اجلمعية جلمع البال�ش���تيك حتت �ش���عار 
“ب���دل من رميها �ش���اعد به���ا”؛ من اأجل 
����رشاء كرا�ش���ي متحرك���ة خا�ش���ة ل���ذوي 

الإعاقة.
حتفي���ز  اإل���ى  املب���ادرة  وته���دف 
العامل���ني يف جارمك���و  وتوعي���ة جمي���ع 
جتاه ف���رز النفاي���ات واإع���ادة تدويرها، 
وذلك من خالل جمع خملفاتهم املنزلية 
اأو املكتبي���ة من امل���واد البال�ش���تيكية، 
املعّرف���ة  احلاوي���ات  يف  وو�ش���عها 
بالل���ون الأزرق يف مواق���ع خمتلف���ة حول 

امل�ش���نع. كم���ا �ش���يتم توف���ري اأكيا�ص 
جلمع املواد البال�ش���تيكية؛ حتى يتمكن 
املوظفون من و�شع خملفاتهم املنزلية 

البال�شتيكية فيها.
واأك���د الرئي����ص التنفي���ذي ل�رشك���ة 
مدينة اخللي���ج للتنظيف، فوزي عبداهلل 
كل  بتق���دمي  ال�رشك���ة  “الت���زام  نا����ص 
الدعم وامل�ش���اندة يف جمال اإعادة تدوير 
النفاي���ات وفرزه���ا، �ش���يما الت���ي يوجه 
ريعه���ا خلدم���ات املجتمع وموؤ�ش�ش���ات 
اأن  مو�ش���حا  اخلريي���ة”،  الع���ام  النف���ع 
“التوعية وتغري ال�شلوك ومنط التعاطي 
مع النفايات بات اأمراً ت�شتثمر فيه كربى 
ال�رشكات يف العامل ملا له من اأهمية بالغة 
جمتمعياً واقت�شادياً، ولذلك تاأخذ �رشكة 
مدين���ة اخللي���ج للتنظيف عل���ى عاتقها 

م�شئولية اجتماعية واقت�شادية”.
من جهته، قال الرئي����ص التنفيذي 
ل���� )جارمك���و(، حمم���د عي�ش���ى اإبراهيم، 
يف  ك�رشك���ة  �ش���خمة  مبال���غ  “ن�ش���تثمر 
جم���الت اإع���ادة التدوي���ر �ش���من ط���رق 
ال�ش���تثمار احلديثة؛ من اأجل ال�شتخدام 
الأمث���ل للم���وارد املتاحة، م���ا يعني اأننا 
يج���ب اأن ن�ش���تثمر يف الوق���ت ذات���ه يف 
التوعي���ة وحتفيز العمالء بهذا ال�ش���اأن”، 
م�ش���يفاً “ميثل املوظف���ني والعمال يف 
ال�رشك���ة عن����رش ديناميكي مه���م لتطوير 
اأدائنا، ولذلك تفاهمن���ا مع �رشكة مدينة 
اخللي���ج للتنظي���ف لتزويدن���ا مبجموعة 
من احلاويات املميزة املخ�ش�ش���ة لفرز 
البال�ش���تيك بالدرجة الأول���ى، وتكون يف 

مواقع املوظفني والعمال”.

ي�ش���تعد  الق���رار:  -دار  املنام���ة 
مرك���ز التحكيم التجاري لدول جمل�ص 
التع���اون لدول اخللي���ج العربية “دار 
الق���رار” للم�ش���اركة يف ن���دوة ح���ول 
“التحكي���م التج���اري ال���دويل وجذب 
الجنبية”، و�ش���تنعقد  ال�ش���تثمارات 
يف  احلق���وق  كلي���ة  مب���درج  الن���دوة 
جامع���ة البحري���ن غ���دا  الأثن���ني 11 
دي�ش���مرب 2017. و�شي�ش���ارك الأمني 
الع���ام للمركز، اأحمد جنم، بورقة عمل 
ي�ش���تعر�ص خالله���ا ماهي���ة التحكيم 
يف  امل�ش���تقرة  املب���ادىء  واأنواع���ه، 
ا�ش���تقاللية التحكي���م ع���ن الق�ش���اء، 

جتربة مركز التحكي���م التجاري لدول 
املحكم���ة  حك���م  التع���اون،  جمل����ص 
الد�ش���تورية البحريني���ة ح���ول نف���اذ 

اأحكام املركز.
ال�ش���اعة  م���ن  الن���دوة  و�ش���تمتد 
احلادي���ة ع�رش �ش���باحا حت���ى الواحدة 
ظهراً و�شي�شارك يف الندوة اإلى جانب 
الأم���ني العام ل�”دار الق���رار” كل من 
�ش���عد الدو�رشي، جني���ب ثابت، حممد 

العنزي.
يذكر اأن “دار القرار” هو منظومة 
اإقليمية ق�ش���ائية حتكيمية متكاملة، 
م�ش���تقلة ع���ن دول املجل�ص مبا فيها 

دولة املقر، مرتبطة باأو�شاع التحكيم 
الإقليمية الدولية، وم�شتمده نظامها 
ولئحتها من اأ�ش���ل �ش���يادي متعدد 
الأط���راف يعلو على القوانني النافذة 
يف دول املجل����ص. ويه���دف املرك���ز 
التحكي���م كنظ���ام  اإل���ى تعزي���ز دور 
متف���رد قائ���م بذات���ه وكاأداة متميزة 
لت�ش���وية املنازعات التجارية وجاذبة 
املبا����رشة،  اخلارجي���ة  لالإ�ش���تثمارات 
وتاأهي���ل واإعداد جي���ل من املحكمني 
من خالل تنفيذ برام���ج تدريبية ذات 
ج���ودة عالي���ة، ون�رش وتعزي���ز الثقافة 

التحكيمية.

علي الفردان

• يحيى نور الدين	

وقع���ت  �ِش���ناد:   - املنام���ة 
�رشكة “�ِش���ناد” املخت�شة باأنظمة 
وحل���ول الدفع بالبطاق���ه واإدارة 
اأجه���زة ال����رشاف الآيل، اتفاقي���ة 
توري���د نظام بطاق���ات مع �رشكة 
يف  الرائ���دة  بال����ص  كومبا����ص 
اأنظمة البطاقات امل�رشفية ليتم 

ت�شغيله يف البحرين. 
وت�شكل هذه التفاقية اإجنازا 
مهما يف اإ�شرتاتيجية �رشكة �ِشناد 
التو�ش���عية يف املنطقة كما تعزز 
من املكانة الريادية التي تتمتع 
به���ا خدم���ات ال�رشك���ة يف منطقة 
اخلليج العربي وال�رشق الأو�ش���ط 

واإفريقيا.
 مع العلم باأن كل من �ِش���ناد 
و�رشك���ة كومبا�ص بال�ص يتمتعان 
بخ���ربة ممتازة يف جم���ال الأنظمة 
وال���ذي  البطاق���ات،  وخدم���ات 
�شي�ش���هم يف تطبيق النظام بي�رش 

و�شهولة.
قال���ت  ال�ش���ياق،  ه���ذا  ويف 
مدي���ر ع���ام �رشك���ة �ِش���ناد، حيث 
رنا املعيل���ي “اإن التفاقية بني 
�رشك���ة �ِش���ناد وكومبا����ص بال�ص 

ت�ش���كل من�ش���ة اأ�شا�ش���ية لنظام 
قوي ومبعايري م�شتقبلية باجتاه 
اأبعاد جديدة من التميز يف جمال 
امل�رشفي���ه  البطاق���ات  خدم���ات 

وحلول الدفع.
 اإ�شافة اإلى اأن املزج ما بني 
نظ���ام كومبا�ص بال����ص املتطور 
وخ���ربات �ِش���ناد يف ه���ذا القطاع 
املتعلق بامل�ش���ارف والبطاقات 
البنكية �شي�ش���فر عن جناح كبري 
يف تو�ش���يع نط���اق اخلدمات مما 
ي�ش���كل لن���ا حافزا على تو�ش���يع 
اأف�ش���ل  ال�رشكة، وط���رح خدمات 
واأ����رشع اإل���ى عمالئن���ا يف الوق���ت 
القري���ب لت�ش���مل التكنولوجي���ا 

املالية والرقمية. 
التفاقي���ة  ه���ذه  ومبوج���ب 
�ش���تقوم  �ِش���ناد  �رشك���ة  ف���اإن 
بتزوي���د عمالئها البن���وك بحلول 
مرتكزة على التقنيات املوثوقة 

والآمنة”.
الع�ش���و  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
كومبا����ص  ل�رشك���ة  املنت���دب 
بال�ص، األك�ش���ي:” “اإن���ا فخورون 
ج���دا بالتع���اون مع �رشكة �ِش���ناد 

وبتوقي���ع اتفاقية ه���ذا امل�رشوع 
امله���م �ش���تقوم �ِش���ناد مبوجب 
هذه التفاقية مبنح املوؤ�ش�شات 
امل�رشفي���ة  وغ���ري  امل�رشفي���ة 
بالبطاقة  الدف���ع  باأنظمة وحلول 
من خالل نظام معتمد واآمن، ومما 
ميكنهم اأي�شاً من ال�شتفادة من 
اخلدمات املتطورة، والتي متنح 
له���م وفق اأف�ش���ل معايري الثقة 

والأمان”.
�ش���ناد لتقدمي  ت�شعى �رشكة 
اأف�ش���ل احللول جلميع اخلدمات 
املتعلقة ببطاقات الدفع، اأجهزة 
املخاط���ر  اإدارة  الآيل،  ال����رشاف 
الرقمي���ة للبنوك يف  واخلدم���ات 
ال�رشق الأو�شط واإفريقيا من خالل 
واملوا�ش���فات  املعايري  اأح���دث 

الدولية”.
يف  م�ش���تمرة  �ِش���ناد  اإن 
م�ش���ريتها يف توفري حلول الدفع 
والجت���اه به���ا الى اآف���اق جديدة 
م���ن التط���ور والتميز م���ن حيث 
جودة النوعي���ة، والتي هي اليوم 
املطلب الأول يف جمتمع الأعمال 

وامل�شارف.

• اأثناء توقيع التفاقية	

“ِسناد” و “كومباس بالس” توقعان اتفاقية 
تدشين أنظمة وحلول الدفع بالبحرين 

• •حممد اإبراهيم	 فوزي نا�ص	
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“ال�سالم” يفتتح فرًعا يف �سلماباد

“االت�ساالت”: اإلغاء ترخي�س ممتاز لـ “ريالين�س جلوباكوم” 

دعوات لفر�س �رضيبة على االأرباح يف اأوروبا 

828.7 األف دينار ا�ستثمارات لـ 108 �رضكات جديدة بالبحرين 

“�سرية” يطلب تخفي�س راأ�س ماله اإلى 188 مليون دينار

“االت�ساالت” جتيز اإبطاء االإنرتنت يف حاالت حمددة

�أبرزها “ماتريك�س لل�سم�رسة �لتجارية” بقيمة 250 �ألف دينار 

15 �رسكة حملية بقيمة 148.6 �ألف دينار تغري ن�ساطها 

�إحدها منع �زدحام �ل�سبكة بحركة �لبيانات 

رخ�س مرك���ز �لبحري���ن للم�س���تثمرين �إلى 
108 �رسكات جديدة تعمل يف خمتلف �لأن�س���طة 
�لتجارية و�ل�س���ناعية يف �ململكة خالل �لأ�سبوع 
�ملا�س���ي، باإجم���ايل روؤو����س �أمو�ل ت�س���ل �إلى 
�أل���ف دين���ار، وذل���ك ح�س���ب �لبيانات   828.7

�ملو�سحة على موقع )�سجالت( �لتابع للمركز.
ملرك���ز  �لر�س���مية  �لبيان���ات  و�أظه���رت 
ع���ن  �مل�س���وؤول  �ملرك���ز  وه���و  �مل�س���تثمرين، 
�لرتخي����س لل����رسكات �ل�س���ناعية و�لتجارية يف 
�لبحرين، �أنه مت ت�س���جيل 105 �س���جالت ن�سطة 

دون ترخي�س و3 �رسكات ن�سطة.
و�أ�س���ارت �لبيانات �إلى �أنه مت ت�س���جيل 59 
�رسك���ة ذ�ت م�س���وؤولية حم���دودة دون ترخي�س 
و�رسكة و�حدة ن�سطة، و39 �سجل ل�رسكة �ل�سخ�س 
�لو�حد دون ترخي�س و�رسكة و�حدة ن�س���طة، و7 
�س���جالت ل�رسك���ة ت�س���امن دون ترخي�س، وفرع 

و�حد ل�رسكة �أجنبية.
و�أو�س���حت بيانات �ملرك���ز �أن �أكرب روؤو�س 
ل�رسك���ة  تع���ود  ت�س���جيلها  مت  �لت���ي  �لأم���و�ل 
“ماتريك�س لل�سم�رسة �لتجارية” بر�أ�س مال 250 
�أل���ف دينار، وتعم���ل �ل�رسكة يف عقود �ل�س���م�رسة 

�ل�سلعية.
كما رخ�س �ملركز �إلى �رسكة “ميغا�س���يلك” 
يف  وتن�س���ط  دين���ار  �أل���ف   100 م���ال  بر�أ����س 
جمال ت�س���ميم �لأزي���اء و�مللبو�س���ات و�لأحذية 

و�ملجوهر�ت.
فيم���ا مت �لرتخي����س �إل���ى 3 ����رسكات ذ�ت 

�س���جل ن�س���ط من بينها فرع و�حد ل�رسكة �أجنبية 
�س���عودية، وه���ي �رسكة “جروبو ماي�س���ا �لعربية 
�أن�س���طة  يف  وتن�س���ط  �ملح���دودة”  �ل�س���عودية 
�ملكات���ب �لرئي�س���ة �أو �لإد�ري���ة و�لرتكيب���ات 
�لكهربائية وتركيبات �إن�س���ائية �أخرى، وي�س���ل 
�إجم���ايل روؤو����س �أم���و�ل �ل�رسكات ذ�ت �ل�س���جل 
�لن�س���ط �إلى 3 �آلف دين���ار، وهي �رسكة “نافيجا 
ميديكال” باألف دينار لإ�سالح �لآلت وجتارة/
بيع �لآلت و�ملعد�ت �لأخرى، �رسكة قرطا�س���ية 
�ملنارت���ن لأن�س���طة جتارة/بي���ع �لقرطا�س���ية 
�ليدوي���ة  و�حل���رف  �لفن���ون  و�أجه���زة  و�أدو�ت 
وجتارة/بي���ع  و�ملهني���ة  �ملكتبي���ة  و�لأدو�ت 

�لآلت و�ملعد�ت �لأخرى ب� 2000 دينار.
وتو�س���ح �لبيانات �أنه مت �لرتخي�س �إلى 6 
�رسكات ذ�ت م�سوؤولية حمدودة و�رسكة لل�سخ�س 

�لو�ح���د بروؤو����س �أم���و�ل 20 �أل���ف دين���ار لكل 
منهما، و�رسك���ة و�حدة ذ�ت م�س���وؤولية حمدودة 

بر�أ�س مال 15 �ألف دينار.
و�أ�سارت �لبيانات �أنه مت ت�سجيل 10 �رسكات 
ذ�ت م�س���وؤولية حمدودة و6 �رسكات لل�س���خ�س 
�لو�ح���د و�رسكة و�حدة ت�س���امن بر�أ����س مال 10 
�آلف دينار لكل منها، كما مت �لرتخي�س �إلى 78 
�سجال دون ترخي�س، وي�س���ل �إجمايل ر�أ�س مال 
�ل�رسكات �إل���ى 150.7 �ألف دينار ترت�وح بن 8 

�آلف دينار �إلى 50 �ألف دينار.
وكان مرك���ز �مل�س���تثمرين ق���د رخ����س ل���� 
87 �رسك���ة تعمل يف خمتلف �لأن�س���طة �لتجارية 
و�ل�س���ناعية خ���الل �لأ�س���بوع قب���ل �ملا�س���ي، 
باإجمايل روؤو�س �أمو�ل تقدر ب� 1.3 مليون دينار. 

قدمت �رسكة م�ساهمة بحرينية مقفلة حتمل 
��س���م “م����رسف �س���رية �ل�س���تثماري” طلًبا �إلى 
مرك���ز �لبحري���ن للم�س���تثمرين لتخفي�س ر�أ�س 
مالها �مل�رسح به �إلى نحو 500 مليون دولر )ما 

يعادل قر�بة 188 مليون دينار(. 
و�أعل���ن �ملركز ع���ن تقدم �أ�س���حاب �ل�رسكة 
طلًبا بتخفي�س ر�أ�س مالها �مل�رسح به من 1.25 
ملي���ار دولر )470 ملي���ون دين���ار( �إل���ى 500 
ملي���ون دولر )188 مليون دين���ار(، وتخفي�س 
ر�أ�س �ملال �ل�سادر و�ملدفوع من نحو 145.64 
�إل���ى  دين���ار(  ملي���ون   54.76( دولر  ملي���ون 
87.29 ملي���ون دولر تقريًب���ا )32.82 مليون 
دين���ار(، موزعة عل���ى 174 مليون���ا و571 �ألف 
�س���هم عاديا، بقيمة ��سمية مقد�رها 0.5 دولر 

لل�سهم �لو�حد.
ودع���ا �ملركز من لدي���ه �عرت�����س �لتقدم 
بامل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملربرة لالعرت��س خالل 
مدة �أق�ساها 15 يوم عمل من تاريخ ن�رس �لإعالن 

)ن�رس يف �جلريدة �لر�سمية 30 نوفمرب �جلاري(.
وتعمل �ل�رسكة يف جمال �رسكات �ل�س���تثمار 
من �لفئة �لأولى �س���من �أن�س���طة �إد�رة �لأمو�ل، 
وتغ���ري   ،2006 �أغ�س���ط�س   5 يف  وتاأ�س�س���ت 
��س���مها �لتج���اري يف �لع���ام 2008 م���ن �لبن���ك 

�لدويل �ملتحد �إلى م�رسف �س���رية �ل�ستثماري، 
وفًق���ا للبيان���ات �ملن�س���ورة على موق���ع مركز 

�مل�ستثمرين.
وعلى �س���عيد مت�س���ل، �أظه���رت �لبيانات 
�لر�سمية �أن 15 �رسكة حملية تقدمت �إلى �ملركز 
بطلب���ات لتغي���ري �س���كلها �لقان���وين وحتوي���ل 
ن�ساطها باإجمايل روؤو�س �أمو�ل تبلغ نحو 148.6 

�ألف دينار. 
وكان���ت �أك���رب �ل����رسكات م���ن حي���ث قيمة 
ر�أ����س �ملال م���ن ب���ن �ملوؤ�س�س���ات �ملتقدمة 
بطلب لتغيري �س���كل ن�س���اطها �لقانوين، وفًقا 
للبيانات �ملن�س���ورة يف �جلريدة �لر�سمية، هي: 
�رسكة �ل�س���خ�س �لو�حد حتمل ��سم “�سوباريبا” 
لتحويله���ا �إلى �رسك���ة ذ�ت م�س���وؤولية حمدودة 

بر�أ�س مال 50 �ألف دينار.
وتقدمت 7 موؤ�س�س���ات م�سنفة �رسكة ذ�ت 
م�س���وؤولية حم���دودة بطلب���ات لتحويله���ا �إل���ى 
موؤ�س�سة فردية مبا ن�سبته 46.67 % من �إجمايل 
�ل�رسكات �لتي طلبت تغيري ن�ساطها، و3 �رسكات 
طلبت تغيري ن�ساطها من �رسكة �ل�سخ�س �لو�حد 
�إل���ى �رسكة ذ�ت م�س���وؤولية حمدودة مبا ن�س���بته 
20 %، كم���ا تقدم���ت موؤ�س�س���ة فردية بطلب 
لتغيري ن�س���اطها �إلى �رسكة �ل�س���خ�س �لو�حد ما 
ن�سبته 6.67 %، وطلبت موؤ�س�سة فردية حتويل 
فرعن تابعن لها �إلى �رسكة �ل�س���خ�س �لو�حد، 
وكذلك طلبت موؤ�س�سة فردية حتويل فرع منها 
اإلى �رشكة ال�ش���خ�ص الواحد، وتغيري ن�شاط فرع 
م���ن موؤ�س�س���ة فردية �إلى �رسكة ذ�ت م�س���وؤولية 
حمدودة، وحتويل ن�ش���اط �رشكة ذات م�ش���وؤولية 

حمدودة �إلى �رسكة �ل�سخ�س �لو�حد.
و�أبرز �ل�رسكات �لتي تقدمت بطلبات حتويل 
ن�س���اطها عن ر�أ�س مالها �جلديد، هي: “خدمات 
�ملوؤيد لالإن�س���اء و�لتج���ارة” بر�أ�س مال 20 �ألف 
دينار، و”هوت كاب ل�سناعة �لأكو�ب �لورقية” 
بر�أ�س مال 15 �ألف دينار، و4 �رسكات بر�أ�س مال 
10 �آلف دينار لكل �رسكة منها )“ولئم �أجيال”، 
و”�مل�س���در لال�ست�س���ار�ت”، و”بور�سة �خلليج 

�إك�سرب�س”، و”فري للت�سوير”.

�أج���ازت هيئة تنظيم �لت�س���الت لل�رسكات 
�لعامل���ة يف �لبحري���ن تقيي���د �أو �إبط���اء �رسع���ة 
�لإنرتن���ت لبع�س �لتطبيقات يف حالت حمددة، 
�إل���ى جانب �تخ���اذ �إج���ر�ء�ت “معقول���ة” لإد�رة 
حرك���ة �لبيان���ات عل���ى �لإنرتنت، وذل���ك وفق 

لالئحة �جلديدة حلماية م�ستهلكي �لقطاع.
و�أو�س���ح �لبند 4 يف �ملادة 22 من �لالئحة، 
و�لتي تتن���اول �لنفاذ �إلى حمت���وى وتطبيقات 
�لإنرتن���ت، �أنه مع مر�ع���اة �لبند �لثالث من هذه 
�مل���ادة، ل يج���وز للم�س���غل �ملرخ����س له حجب 
�أو تقيي���د �أو �إبط���اء �رسعة �أو تغي���ري �لتدخل �أو 
�لتقلي���ل م���ن قيم���ة �ملحت���وى �أو �لتطبيقات 
�أو خدم���ات حم���ددة �أو فئ���ات حم���ددة منها �أو 
�لتميي���ز بينها، فيما عد� حالت حمددة حتقيقا 
لالأغر�����س �لتالي���ة: �حلفاظ على �س���المة و�أمن 
�س���بكة �مل�س���غل �ملرخ�س له و�خلدم���ات �لتي 

يقدمها عرب �ل�سبكة، منع �زدحام �ل�سبكة بحركة 
�لبيان���ات، �أو �لتقليل من �لآث���ار �ملرتتبة على 
�لزدحام ب�س���كل ��ستثنائي �أو موؤقت �رسيطة �أن 
يتم �لتعامل بالت�ساوي مع فئات حركة �لبيانات 

�ملقابلة لها.
و�أكد �لبند �لأول، �أنه يجب �أن يتو�فر جلميع 
�مل�ستهلكن �حلق يف �لنفاذ �إلى �ملعلومات �أو 
�ملحتوى �لقانوين وتوزيعه، وكذلك ��س���تخد�م 
وتوفري �لتطبيقات و�خلدمات عرب خدمة �لنفاذ 
�إلى �لإنرتنت ب�رسف �لنظر عن موقعها، �أو موقع 
�أو �أ�س���ل �أو �لغر�س من �ملعلومات �أو �ملحتوى 

�أو �لتطبيقات �أو �خلدمات.
�أما �لبن���د �لثاين، فجاء في���ه �أنه يحظر على 
�مل�س���غلن �ملرخ����س له���م �لقيام بحج���ب �أو 
تقيي���د �أو �لتقلي���ل م���ن قيم���ة �ملعلوم���ات �أو 
�ملحتوى �أو �لتطبيقات �أو �ملعلومات �لقانونية 

�أو �لتمييز بينها دون مربر.
وج���اء يف �لبند �لثالث، �أن���ه مع عدم �لإخالل 

بالبند �لثاين، يجوز للم�سغل �ملرخ�س له �تخاذ 
�إج���ر�ء�ت معقول���ة لإد�رة حرك���ة �لبيانات على 
�لإنرتن���ت، �إذ� مت �تخاذها ب�س���فافية وب�س���كل 
متو�ف���ق دون متييز، ول يجوز �أن ت�س���تند هذه 
�لإج���ر�ء�ت �إلى �عتبار�ت جتارية، و�إمنا ت�س���تند 

�إلى متطلبات تقنية جودة �خلدمة.
وت�س���م �لالئحة �لتنفيذية �جلديدة حلماية 
�مل�س���تهلكن يف قط���اع �لت�س���الت ع���دد من 
�لف�س���ول منه���ا �سيا�س���ة �ل�س���تخد�م �لعادل، 
تتن���اول  كم���ا  و�ل�رسي���ة وغريه���ا،  و�لفو�ت���ري، 
مو�ش���وعات م�ش���تويات اجل���ودة وال�رشوط غري 

�ملن�سفة يف عقود �خلدمة.
و�أعط���ت �لالئحة �ل����رسكات �ملرخ�س���ة لها 
فرتة قانونية لتعديل عقود �خلدمة وفق �أحكام 
�لالئحة وذلك ملدة 6 �أ�سهر، على �أن يتم عر�س 
ه���ذه �لعقود عل���ى هيئ���ة تنظيم �لت�س���الت 

للمو�فقة عليها. 

• �ملنامة - م�رسف �ل�س����الم: د�سن 55.55 % من �ل�سجالت �ملرخ�سة �لأ�سبوع �ملا�سي ل�رسكات ذ�ت م�سوؤولية حمدودة	
م�رسف �ل�س����الم-�لبحرين، �أم�س فرعاً 
يف منطقة �س����لماباد ليق����دم خدماته 
�مل�رسفي����ة �ملتكاملة. وق����ام �ملدير 
�لتنفي����ذي للرقاب����ة �مل�رسفي����ة لدى 
م�����رسف �لبحرين �ملرك����زي خالد حمد 
�لفرع ر�س����مياً،  عبد�لرحمن، بافتتاح 
�لإد�رة  جان����ب ع�س����و جمل�����س  �إل����ى 
و�لرئي�����س �لتنفي����ذي للمجموع����ة يف 
يو�س����ف  �ل�س����الم-�لبحرين،  م�����رسف 
تقي وبح�س����ور نائ����ب �لأول للرئي�س 
�لتنفي����ذي للمجموعة، �أنور �ل�س����ادة، 
ونائب �لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة، 
�أنور مر�د وعدد  �خلدمات �مل�رسفية، 

من �لإد�رين يف �مل�رسف.
�س����لماباد  “ت�س����م  تق����ي  وق����ال 
وم�س����اريع  �ل�����رسكات  م����ن  �لعدي����د 
�لإ�س����كان �حلكومية �لتي من �ساأنها 
يف  كب����رية  طف����رة  �إل����ى  ت����وؤدي  �أن 
�حلرك����ة �ل�س����كنية يف ه����ذه �ملنطقة 
�حليوية. و�سنو��سل �لتز�منا بتعزيز 
جمي����ع  يف  عمالئن����ا  ر�ح����ة  م�س����توى 
حمافظ����ات �لبحري����ن �لرئي�س����ة م����ن 
خالل �س����بكتنا �لو��سعة من 27 جهاز 
�����رس�ف �آلي����ا، و10 ف����روع يف مو�ق����ع 
توف����ر  و�لت����ي  مه����ة،  �إ�س����رت�تيجية 
باق����ات متنوعة من �ملنتجات �ملالية 

و�خلدم����ات �مل�رسفي����ة �ملتو�فقة مع 
�أح����كام �ل�رسيع����ة �لإ�س����المية؛ لتلبية 

�حتياجاتهم �مل�رسفية كافة”.
خال�����س  “ع����ن  تق����ي  و�أع����رب 
�متنان����ه مل�����رسف �لبحري����ن �ملركزي 
و�مل�س����اهمن و�لعم����الء كاف����ة على 
دعمهم وتعاونهم �مل�ستمر مع م�رسف 

�ل�سالم - �لبحرين”.
م����ن جانبه، قال �ملدير �لتنفيذي 
للرقاب����ة �مل�رسفي����ة ل����دى �مل�����رسف 
�ملركزي “�أهنئ م�رسف �ل�س����الم على 
�فتت����اح فرعه يف �إحدى �أكرث �ملناطق 
منو�ً جتارياً و�س����كنياً ليقدم خدماته 
�مل�رسفية �ل�ساملة يف �سلماباد، �إحدى 
�أ�����رسع �ملناطق من����و�ً يف �لبحرين. �إننا 
يف م�رسف �لبحرين �ملركزي �سن�ستمر 
يف تقدمي دعمنا �لكامل �إلى م�س����اعي 
�مل�رسف �مل�س����تقبلية لتنمية �لقطاع 

�مل�رسيف �لإ�سالمي يف �ململكة”.
ف����رع  زي����ارة  �لعم����الء  باإم����كان 
�س����لماباد �لكائ����ن يف �س����كوير م����ول 
بالق����رب من جامع����ة AMA من يوم 
�ل�سبت �إلى �لأربعاء. كما يوفر �لفرع 
جهاز �����رس�ف �آيل على مد�ر �ل�س����اعة؛ 
لتلبي����ة �حتياجاته����م �ملالية يف بيئة 

�آمنة.

�ألغت هيئ����ة تنظيم �لت�س����الت 
ترخي�سها �ملمتاز ملر�فق �لت�سالت 
�لدولي����ة �ملمنوح ل�رسك����ة “ريالين�س 
جلوباك����وم ليميتد” مبوج����ب قانون 
باملر�س����وم  �ل�س����ادر  �لت�س����الت 

بقانون رقم )48( ل�سنة 2002.
و�أو�س����حت �لهيئ����ة �أنه����ا �أعلنت 
يف �س����هر �أكتوبر �ملا�س����ي باجلريدة 
�لر�س����مية، و�أخطرت مبوجبه �لأطر�ف 
�إلغ����اء  ذوي �مل�س����لحة ع����ن عزمه����ا 
�لرتخي�س �ملمتاز ملر�فق �لت�سالت 
�لدولي����ة �ملمنوح لل�رسك����ة من جانب 
ذوي  �لأط����ر�ف  ودع����ت  �لهيئ����ة، 
�مل�س����لحة �إل����ى تق����دمي مالحظاتهم 
بهذ� �خل�س����و�س، ومبا �أن �لهيئة مل 

تت�س����لم �أي����ة مالحظات م����ن �لأطر�ف 
�لرتخي�����س  ف����اإن  �مل�س����لحة،  ذوي 
�ملمنوح لل�رسكة يعت����رب لغًيا �عتباًر� 
من تاريخ �لن�رس يف �جلريدة �لر�س����مية 
)ن�رس يف �جلريدة �لر�سمية بتاريخ 30 

نوفمرب �ملا�سي(.
وكانت �لهيئة ن�رست على موقعها 
بتاري����خ 23 �أكتوبر �ملا�س����ي �أعلنت 
فيه عن عزمه����ا على �إلغاء �لرتخي�س 
�ملمتاز ملر�فق �لت�س����الت �لدولية 
�ملمن����وح لل�رسك����ة بتاري����خ 20 �أبريل 
2005، ويف ح����ال رغب����ة �أي �س����خ�س 
بالعرت��س على ه����ذ� �لإعالن، يرجى 
�إخط����ار �لهيئة بذل����ك كتابياً مع ذكر 
�لأ�س����باب لذل����ك يف موع����د �أق�س����اه 
30 يوًم����ا من تاريخ ن�����رسه باجلريدة 

�لر�سمية.

بروك�س���ل - �أ ف ب : دع���ا جتّمع 
�لقت�س���ادية  �ل�سخ�س���يات  م���ن 
و�لعلمية و�ل�سيا�س���ية �إل���ى “�تفاق 
�أوروبي” يت�سمن  �قت�سادي مناخي 
فر����س �رسيبة �أوروبية عل���ى �لأرباح 

لتمويل م�ساريع �لطاقة.
وجاء يف �لبيان “نح���ن مو�طنون 
�أوربيون ومن �لعامل يجمعنا م�س���ري 
م�س���رتك ل نقب���ل �أن تتج���ه �لب�رسية، 
من دون �أي رد فعل، �إلى �لفو�س���ى 

�ملناخية”.
وب���ادر �إل���ى كتاب���ة ه���ذ� �لبيان 
عامل �لقت�س���اد بيري لروتورو وعامل 
�ملن���اخ ج���ان جوزي���ل بالتز�م���ن مع 
�إط���الق كتابيهم���ا “من �أج���ل جتّنب 
فو�س���ى مناخي���ة ومالي���ة” �خلمي�س 

�ملا�سي.
ويدعو �لبي���ان �إلى فر�س �رسيبة 
على �لأرباح بن�س���بة 5 % تدّر �سنويا 
مئ���ة ملي���ار ي���ورو لتاأم���ن ميز�نية 
كافي���ة لالأبحاث ومكافح���ة �لحرت�ر 

يف �أوروبا و�إفريقيا”، و�أي�س���ا �تخاذ 
�إج���ر�ء�ت مالي���ة يف �إ�س���د�ر �لنق���د 
�لطاقة �ملتجددة. لتمويل م�س���ادر 
ودعا ع����رس�ت �ملوّقعن على �لبيان 
�لحت���اد �لأوروب���ي �إل���ى �أن يناق�س 
“يف �أ����رسع وقت �تفاق���ا ماليا مناخيا 
يوؤم���ن يف ثالث���ن عاما �أم���و�ل على 
قدر �لتحدي���ات لتمويل �لنتقال يف 
�لطاق���ة )�إل���ى �مل�س���ادر �لنظيفة( 
يف �أوروب���ا وتعزيز �ل�رس�ك���ة مع دول 

�جلنوب”.
ع����رس�ت  �لبي���ان  عل���ى  ووّق���ع 
�ل�سخ�س���يات �لتي تر�وحت بن من 
�ملوقعن على �لبي���ان �أمري موناكو 
�ألب���ري، ورئي����س �لحت���اد �لأوروب���ي 
للنقاب���ات رودي دو لو �إلى �لرئي�س 
�لأوروبي���ة  للمفو�س���ية  �ل�س���ابق 
رومان���و ب���رودي، �إل���ى جان���ب عدد 
و�ل�سيا�س���ين  �لقت�س���ادين  م���ن 

و�لفنانن و�لفال�سفة و�لكتاب.

اأمل احلامد

املحرر االقت�سادي

علي الفردان

زينب العكري
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احلريري يطلب منع اخلزعلي من دخول لبنان
بيروت - فرانس برس

انتقد رئي�س احلكومة اللبنانية، �ش���عد احلريري، اأم�س ال�ش���بت زي���ارة قام بها قيادي يف 
ميلي�ش���يا احل�ش���د ال�ش���عبي العراقي اإلى جنوب لبنان برفقة عنا�رص من ميلي�شيات حزب اهلل، 

حمذراً من اأي اأن�شطة ع�شكرية على االأرا�شي اللبنانية.
ويت���م من���ذ اجلمعة تداول مقطع فيدي���و يظهر االأمني العام حلركة ع�ش���ائب اأهل احلق، 
اإحدى ف�ش���ائل احل�شد ال�ش���عبي العراقي، قي�س اخلزعلي، بلبا�س ع�شكري رمادي اللون اأثناء 
جولة يف جنوب لبنان، كما يظهر عن�رصاً من حزب اهلل وهو ُيعرفه باملكان، وي�ش���ر بيده “هذا 

اجلوالن” املحتل.
ويف قري���ة كف���ركال احلدودية، قال اخلزعلي: “نعلن جهوزيتنا الكاملة يف الوقوف �ش���فاً 

واحداً مع ال�شعب اللبناين، مع الق�شية الفل�شطينية اأمام االحتالل االإ�رصائيلي”.
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دبي ـ العربية.نت:

اأفادت م�ش���ادر مقرب���ة من عائلة 
الرئي�س ال�ش���ابق علي عبداهلل �ش���الح 
ل�”العربي���ة” اأن���ه مت دف���ن جثمانه يف 
مقربة يف قرية االأحمر م�ش���قط راأ�ش���ه 

�شباح اأم�س.
وقالت امل�ش���ادر اإن ميلي�ش���يات 
احلوثي دفنت �ش���الح بح�ش���ور جنله 
مدي���ن، وحمم���د حمم���د �ش���الح جن���ل 
�ش���قيقه ويحيى الراعي رئي�س جمل�س 
الن���واب، والقيادي احلوث���ي علي اأبو 

احلاكم.
اجلن���ازة  اأن  امل�ش���ادر  واأك���دت 
كانت حمدودة العدد، حيث مل يتجاوز 

عدد احلا�رصين 20 �شخ�شاً.
وُقتل �ش���الح بكمني حوثي اأثناء 
توجه���ه اإلى م�ش���قط راأ�ش���ه مبديرية 

�شنحان جنوب �شنعاء.

لندن – رويترز:

ق���ال م�ش���وؤول يف وزارة اخلارجية 
م���ن  اإن  ال�ش���بت  اأم����س  الربيطاني���ة 
املتوق���ع اأن يلتق���ي وزي���ر اخلارجية 
بوري�س جون�شون مع الرئي�س االإيراين 
ح�ش���ن روحاين اليوم االأحد لبحث عدد 

من الق�شايا الثنائية واالإقليمية.
اأم����س  ي���وم  جون�ش���ون  وعق���د 
حمادثات يف طهران مع نظره االإيراين 
حممد جواد ظريف وم�ش���وؤولني اآخرين 
اأك���د خالله���ا دع���م بريطاني���ا التفاق 
اإي���ران الن���ووي الذي اأبرم م���ع القوى 

العاملية عام 2015.
كما عرب جون�شون خالل املحادثات 
عن قلقه العميق ب�شاأن الق�شايا التي 
مت�س اأ�شحاب اجلن�شية املزدوجة بني 

البلدين.

واشنطن – رويترز:

قال���ت وزارة اخلارجي���ة االأمركية 
اإنها بداأت يوم اجلمعة التنفيذ الكامل 
الأمر حظر ال�شفر الذي اأ�شدره الرئي�س 
دونالد ترامب والذي ي�شتهدف 6 دول 
ذات اأغلبية م�شلمة بعد 4 اأيام من قرار 
للمحكمة العليا �شمح بتنفيذ االأمر اأثناء 

نظر الطعون القانونية عليه.
ويوج���ه اأمر ترامب، الذي يدعو اإلى 
”تعزيز قدرات التدقيق“ بال�ش���فارات 
والقن�ش���ليات االأمركي���ة يف اخل���ارج، 
الداخل���ي  واالأم���ن  اخلارجي���ة  وزارت���ي 
بتقييد دخول االأ�شخا�س من �شت دول 
ذات اأغلبية م�ش���لمة وهي ت�شاد واإيران 
وليبي���ا و�ش���وريا وال�ش���ومال واليم���ن 
ف�ش���ال عن اأف���راد من فنزوي���ال وكوريا 

ال�شمالية.
وقالت وزارة اخلارجية يف بيان يوم 
اجلمع���ة اإنه لن يتم اإلغاء اأي تاأ�ش���رات 

مبوجب اإجراءات التدقيق اجلديدة.
واأ�ش���افت اأن القي���ود ل���ن تك���ون 
دائمة وقد يتم رفعها ”مع عمل الدول 
مع احلكومة االأمركية ل�ش���مان �شالمة 

االأمركيني“.

سورندراناجار )الهند( – رويترز:

اأدل���ى ع�رصات االأل���وف من الهنود 
باأ�ش���واتهم يف اأولى مراحل انتخابات 
ت�رصيعي���ة يف والي���ة جوج���ارات بغرب 
البالد اأم�س ال�شبت حيث يواجه رئي�س 
الوزراء ناريندرا مودي اأ�شعب اختبار 
انتخابي منذ توليه ال�ش���لطة بعد فوز 

�شاحق يف 2014.
احلمل���ة  بنف�ش���ه  م���ودي  وق���اد 
االنتخابية �ش���عيا لبقاء حزبه بهاراتيا 
جاناتا يف �شلطة الوالية، م�شقط راأ�شه، 
فيما متثل معار�شة متعددة اأكرب حتد 
له قبل االنتخاب���ات العامة املقررة يف 
2019. ويحت���اج اأي ح���زب للح�ش���ول 
عل���ى 92 مقع���دا للف���وز. و�ش���يجري 
فرز االأ�ش���وات يف 18 دي�شمرب وتعلن 

النتائج يف نف�س اليوم.
ملي���ون   21 م���ن  اأك���ر  .وي���ديل 
�ش���خ�س باأ�شواتهم يف املرحلة االأولى 

من االنتخابات.

 احلوثيون دفنوا علي 
�شالح يف م�شقط راأ�شه

 وزير اخلارجية الربيطاين 
يلتقي بالرئي�س االإيراين

 اأمركا تبداأ التنفيذ 
الكامل الأمر حظر ال�شفر

 مودي يواجه اأ�شعب 
اختبار

الأزهر يبداأ التح�ضري مل�ؤمتر دويل لن�رصة القد�س
تظاهرات بفرن�شا راف�شة للقرار االأمركي ت�شبق زيارة نتنياهو

القاهرة – وكاالت: 

التح�ش����ر  ال�رصي����ف  االأزه����ر  ب����داأ 
ملوؤمت����ر عامل����ي لن�����رصة القد�����س مقرر 
عقده يف يناير املقب����ل، بناء على دعوة 

�شيخ االأزهر الدكتور اأحمد الطيب.
ويعق����د االأزه����ر اجتماع����ات مكثفة 
للتح�شر للموؤمتر الهادف اإلى التاأكيد 
االأمركي����ة  الق����رارات  “رف�����س  عل����ى 
الباطلة بح����ق القد�����س املحتلة، وبحث 
اتخ����اذ خط����وات عملي����ة لدع����م الهوية 
للمدين����ة  والفل�ش����طينية  العربي����ة 

املقد�شة”.
اأعق����اب  يف  االأزه����ر  دع����وة  تاأت����ي 
االأمرك����ي دونال����د  الرئي�����س  اع����رتاف 
عا�ش����مة  القد�����س  مبدين����ة  ترام����ب 
الإ�رصائي����ل، واإعالنه نيته لنقل ال�ش����فارة 

االأمركية من تل اأبيب اإلى القد�س.
يف  املوؤمت����ر  عق����د  املق����رر  وم����ن 
القاهرة، باال�ش����رتاك م����ع جمل�س حكماء 
امل�شلمني، وبح�ش����ور كبار رجال الدين 
املعني����ني  وال�شيا�ش����يني  والثقاف����ة 
بالق�ش����ية، وكذلك القي����ادات الدينية 
واملنظم����ات  وامل�ش����يحية  االإ�ش����المية 

االإقليمية والدولية ذات ال�شلة.
“اخل����روج  اإل����ى  املوؤمت����ر  ويرم����ي 
بق����رارات عملية تتنا�ش����ب والتحديات 

اخلط����رة التي ته����دد اأول����ى القبلتني 
وثال����ث احلرمني، وم�رصى خ����امت االأنبياء 
اإ�ش����اعة  م����ن  والتحذي����ر  واملر�ش����لني، 

الكراهية بني ال�شعوب بهذه القرارات 
الظامل����ة والالاإن�ش����انية”. وكان الطيب 
قد دعا لعقد املوؤمتر، �ش����من �شل�ش����لة 

ق����رارات فوري����ة لل����رد على الق����رارات 
االأمركية.

واجلمعة اأ�ش����در االأزه����ر بيانا اأعلن 
فيه رف�س الطيب لق����اء نائب الرئي�س 
االأمرك����ي مايك بن�س يف 20 دي�ش����مرب 
اجلاري، اأثناء زيارته مل�رص �شمن جولته 

بعدد من دول املنطقة.
و�ش����هد اجلام����ع االأزه����ر مظاهرات 
احتجاجية عقب �شالة اجلمعة، اعرتا�شا 

على قرارات ترامب.
اإلى ذلك تظاهر مئات االأ�شخا�س، 
اأم�س ال�ش����بت، يف مدن فرن�ش����ية رف�شا 
الع����رتاف وا�ش����نطن بالقد�س عا�ش����مة 
ال����وزراء  رئي�����س  ولزي����ارة  الإ�رصائي����ل 
املقررة  نتانياهو  بنيام����ني  االإ�رصائيلي 
الي����وم االأحد لباري�س. واأفادت “فران�س 
بر�س” ب����اأن نحو 400 �ش����خ�س جتمعوا 
يف �ش����احة اجلمهوري����ة و�ش����ط باري�����س 
موؤيدت����ني  منظمت����ني  لدع����وة  تلبي����ة 
للفل�ش����طينيني. ويف مدينة ليون �رصقي 
البالد، جتمع نحو 300 �ش����خ�س رافعني 
االأع����الم الفل�ش����طينية، والفت����ات كتب 
عليها “فل�ش����طني �ش����تحيا، فل�ش����طني 

�شتنت�رص”.

• متظاهرون فل�شطينيون ي�شتبكون مع قوات اإ�رصائيلية قرب نقطة تفتي�س يف بيت حلم اأم�س )اأ ف ب(	

اأردوغان وماكرون �شيحثان اأمركا على الرتاجع عن القرار الفل�شطينيون يرف�شون لقاء نائب الرئي�س االأمركي
اسطنبول – رويترز:

قال م�شدر رئا�ش���ي تركي اأم�س 
ال�ش���بت اإن الرئي�س طي���ب اأردوغان 
ونظره الفرن�ش���ي اإميانويل ماكرون 
�ش���يعمالن مع���ا عل���ى حماول���ة اإقناع 
الوالي���ات املتحدة باإع���ادة النظر يف 
قراره���ا ب�ش���اأن االع���رتاف بالقد����س 

عا�شمة الإ�رصائيل.
واأ�ش���اف امل�ش���در اأن الزعيمني 
اتفق���ا خ���الل ات�ش���ال هاتف���ي على 
اأن ه���ذه اخلط���وة مث���رة للقل���ق يف 

املنطقة م�شرا اإلى اأن تركيا وفرن�شا 
�شتبذالن جهدا م�شرتكا ملحاولة اإثناء 

الواليات املتحدة عن قرارها.
وقال امل�شدر اإن اأردوغان ات�شل 
هاتفيا بروؤ�ش���اء قازاخ�ش���تان ولبنان 
وبح���ث  ال�ش���بت  اأم����س  واأذربيج���ان 

معهما هذا االأمر. 
االأربع���اء  ي���وم  اأردوغ���ان  ودع���ا 
التع���اون  ملنظم���ة  عاج���ل  الجتم���اع 

االإ�شالمي يف تركيا هذا االأ�شبوع.

 القاهرة/غزة - رويترز:

قال وزي���ر اخلارجية الفل�ش���طيني ريا�س 
املالك���ي اأم����س ال�ش���بت اإن الرئي����س حمم���ود 
عبا����س لن يلتق���ي بنائب الرئي����س االأمركي 
ماي���ك بن�س خالل زيارته للمنطقة هذا ال�ش���هر 
يف خطوة تاأت���ي احتجاجا على اعرتاف الواليات 

املتحدة بالقد�س عا�شمة الإ�رصائيل.
واندلع���ت اأعم���ال عنف للي���وم الثالث يف 
غ���زة ردا على ق���رار ترام���ب ال���ذي اأعلنه يوم 
االأربعاء يف تغير ملوق���ف اأمركي ثابت جتاه 

ال�رصق االأو�شط على مدى عقود.

و�ش���نت اإ�رصائيل غارات جوية جديدة على 
قط���اع غ���زة اأم�س ال�ش���بت ردا على �ش���واريخ 
اأطلقت م���ن القط���اع وقالت حرك���ة املقاومة 
االإ�شالمية )حما�س( اإن اثنني من اأفرادها قتال 
يف الق�ش���ف. ويف القاهرة ق���ال وزير اخلارجية 
�شي�ش���عون  الفل�ش���طينيني  اإن  الفل�ش���طيني 
ال�شت�ش���دار ق���رار من جمل����س االأم���ن الدويل 
التاب���ع لالأم���م املتح���دة ب�ش���اأن ق���رار ترامب 
املتعلق بالقد�س. واأ�ش���اف “�شوف نبحث من 
خالل االأ�ش���قاء الع���رب والدول االإ�ش���المية عن 

مرجعية دولية جديدة”.

 اأعل���ن رئي�س ال���وزراء العراق���ي، حيدر 
العبادي، االنتهاء م���ن “حترير اآخر معاقل” 

تنظيم داع�س يف العراق.
وقال العبادي، يف موؤمتر �ش���حاايف، اإنه 
“�ش���نبقى يف حالة تاأهب ملواجهة اأي عودة 
لالإرهاب الأن املعركة م�ش���تمرة”، معترباً اأن 
ح�رص ال�ش���الح بيد الدولة وتاأ�ش���ي�س �شيادة 

القانون اأهم خطوات البناء.
واأو�ش���ح اأن���ه “فتحن���ا �ش���فحة جديدة 
للتعام���ل م���ع دول اجلوار وال���دول العربية 
والعامل”، م�ش���راً اإل���ى اأن حماربة الف�ش���اد 
�شتكون امتدادا طبيعيا لعملية التحرير من 

االإرهاب.
ودعا العبادي ال�شيا�ش���يني اإلى جتنب 
اخلطاب التحري�ش���ي الطائف���ي ملنع عودة 
االإره���اب، موؤك���داً اأن عملية اإع���ادة االإعمار 

�شت�شمل كل مدن العراق.
واعترب اأن “الوحدة كانت �ش���الح الن�رص 
�ش���د االإرهاب ويجب العمل على حمايتها”، 
اإل���ى “املحافظ���ة على  داعي���اً العراقي���ني 

ن�رصهم وحماية وحدتهم”.
وكان العب���ادي اأعل���ن �ش���يطرة قوات���ه 
“ب�ش���كل كام���ل” عل���ى احل���دود ال�ش���ورية 
العراقي���ة، موؤك���داً “انته���اء احلرب” �ش���د 
تنظيم داع�س يف البالد، خالل افتتاح موؤمتر 
االإعالم الدويل يف بغ���داد، وقال اإن “قواتنا 

�شيطرت ب�شكل كامل على احلدود ال�شورية 
العراقية ومن هنا نعلن انتهاء احلرب �ش���د 

داع�س”.
واأ�ش���اف: “اإن معركتنا كانت مع العدو 
اأراد اأن يقت���ل ح�ش���اراتنا، ولكنن���ا  ال���ذي 
انت�رصنا بوحدتن���ا وعزميتنا، وبفرتة وجيزة 

ا�شتطعنا هزمية داع�س”.
من جهتها، اأ�ش���درت قي���ادة العمليات 
امل�ش���رتكة العراقي���ة بياناً اأعلن���ت فيه عن 
متكن القوات العراقية من “حترير اجلزيرة 

بني نينوى واالأنبار باإ�ش���ناد طران اجلي�س 
)...( ومت�ش���ك احل���دود الدولي���ة العراقي���ة 
ال�شورية �ش���مال الفرات من منطقة الرمانة 
حتى تل �شفوك على طول 183 كيلومرتاً”.
كما اأ�ش���ارت اإلى اأنه بذل���ك “مت اإكمال 
حترير االأرا�ش���ي العراقية كاف���ة من براثن 
ع�ش���ابات داع�س االإرهابية واأحكمت قواتنا 
البطل���ة �ش���يطرتها عل���ى احل���دود الدولية 
العراقي���ة ال�ش���ورية م���ن منف���ذ الوليد اإلى 

منفذ ربيعة”.

العبادي: التنظيم المتطرف أراد أن يقتل حضاراتنا
العراق يعلن النصر النهائي على “داعش”

•  رئي�س الوزراء العراقي يلقي خطابا متلفزا يف بغداد اأم�س معلنا انتهاء احلرب على اجلهاديني )اأ ف ب(	

واشنطن – وكاالت:

 رحبت الواليات املتحدة، اأم�س ال�شبت، 
بانتهاء “احتالل” تنظيم داع�س “ال�ش����نيع” 
ملناطق وا�ش����عة يف العراق، بعدم����ا اأعلنت 

حكومة بغداد “انتهاء احلرب” التنظيم.
وقالت الناطقة با�ش����م وزارة اخلارجية 
االأمركية هيذر ن����اورت يف بيان اإن “اإعالن 
العراق ي�ش����ر اإلى انتهاء اآخر فلول اخلالفة 
التي اأعلنها تنظي����م داع�س يف العراق، واأن 
االأ�ش����خا�س املقيمني يف تلك املناطق قد 
حت����رروا من �ش����يطرة التنظيم الوح�ش����ية”، 

وفق “فران�س بر�س”.
لك����ن املتح����دث اأ�ش����افت اأن ذل����ك ال 
“يعني اأن املعركة �ش����د االإرهاب اأو �ش����د 

تنظيم داع�س يف العراق قد انتهت”.
التحالف  الوالي����ات املتح����دة  وتق����ود 
ال����ذي كان يق����دم  ال����دويل �ش����د داع�����س 
االإ�ش����ناد اجلوي يف معارك القوات العراقية 
�ش����د التنظي����م، كم����ا اأر�ش����لت املئات من 
القوات  لتدريب  االأمركيني  امل�شت�شارين 

احلكومية هناك.

 وا�شنطن ترحب وحتذر بعد 
انتهاء احتالل “داع�س” يف العراق
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ترحب “البالد” 
برسائل ومساهمات 

القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح 

الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أعاله متضمنة االسم 
والعنوان ورقم الهاتف.

إلى الغائبة الحاضرة... 
إيمان المحمود

َمْن يق�ش���ي وهو يعلِّم �لنا�َس �لقر�آَن �شهيد، وهو يف مقاٍم عاٍل بني مقامات 
�ل�شهد�ء؛ فهذ� �لعلم �أ�رشف �لعلوم بل هو علم �لعلوم.

َق�َشْت �إميان ح�شني �ملحمود وهي ما�شية يف هذ� �لطريق ر�فعة لو�ء �جلهاد 
و�لتعليم. وكان ل�شخ�ش���يتها �شعاع نافذ يف قلوب َمْن تخالطهم وتعّلمهم. هذه 
�لق�ش���يدة كلمةُ وف���اٍء وعرفاٍن مبقامها ودع���وة �إلى �القتد�ء بها و�ل�ش���ر على 

خطاها.

وث�������و�َب�������ه�������ا �أج�����������ره�����������ا  �أج������������������زل  �لّل 
������������ا �أط�����������������ال ع�������ن�������اءه�������ا وع�������ذ�َب�������ه�������ا           ملَّ

ف�����رح�����ت مب����ق����دم����ه����ا �ل���������ش����م����اء و�أزل������ف������ت
غ����������رف �جل��������ن��������ان وف������ّت������ح������ت �أب������و�ب������ه������ا        

و�أ����������ش���������اء م�����ث�����و�ه�����ا مب�������ا ق�������د �أ�����ش����ل����ف����ت
و�������ش�����ت�����ك�����رم �مل������ل������ك �ل�������ك�������رمي ج���ن���اب���ه���ا        

خ�����ّف�����ت �إل�����ي�����ه�����ا �ل�����������ش�����احل�����ات ������ش�����و�ه�����د�ً
ي���ج���ع���ل���ن �أح�����������ش�����ن م������ا ي�����ك�����ون ح�������ش���اب���ه���ا       

وت�����ف�����رق�����ت ع����ن����ه����ا �ل��������ّل��������ذ�ت و�أ�����ش����ب����ح����ت
ح�����������ور �جل��������ن��������ان وع�����ي�����ن�����ه�����ا �أت�������ر�ب�������ه�������ا         

وق���������ش����ت ع����ل����ى ظ�����م�����اأ ل���ُت�������ش���ق���ى م������ن ي��د
�����رش�ب����ه����ا        �جل�������ن�������ان  ع����ل����ي����ا  يف  ب�����ي�����������ش�����اء 

و�������ش�����ت�����دب�����رت �أح�����ب�����اب�����ه�����ا و�����ش���ت���ق���ب���ل���ت
��������������اك �حل������م������ى �أح����ب����اب����ه����ا         م�������ن �أه������������ل ذيَّ

ح����ق����ائ����ق ح���������ش����ن  �حل����������ق  ب������������د�ر  ور�أت 
ك�������ان�������ت �أب�������اط�������ي�������ل �حل��������ي��������اة ح����ج����اب����ه����ا         

���������ْن؟ ق�������ويل ل����ن����ا ك����ي����ف �ل������نَّ������دى ف���ي���ه���ا مَلِ
�أج�������������رْت ع���ل���ي���ه و�أْغ�����������َدَق�����������ْت �أَط����ي����اَب����ه����ا       

ك����ي����ف �ل����ت����ق����ي����ِت مب�������ْن ِل�����ق�����اه�����ْم ك�������ان يف
���وؤَْل���ه���ا و ِط��اب��ه��ا؟  ���ِك ����شُ �ل��������... دن���ي���ا ِل���َن���ْف�������شِ

وه��������ل �ل����ن����ف����و�����سُ ه�����ن�����اك حت����م����ل ح���زَن���ه���ا
ع����ت����اَب����ه����ا؟        �ل�����ل�����ق�����اء  يف  وت�������������رشح  م����ن����ه����ْم 

ب���ي���ن���ه���ا ودٍّ  غ���������ُر  َي�����ب�����ق�����ى  ل����ي���������س  �أم 
ٍْف وَت����ن���������ش����ى ك��������لَّ ح����������زٍن ن����اب����ه����ا؟        ���������������رشِ

وه���������ل �ل����ن����ع����ي����م م��������ر�ت��������ٌب ت�������������وؤوي ع���ل���ى
�����ق�����ى �أرب�����اَب�����ه�����ا؟         َق������������ْدِر �ل���ف�������ش���ي���ل���ة و�ل�����تُّ

ك����ي����ف �ل����ن����ف����و�����س ي�������رى ه����ن����ال����ك ب��ع�����ش��ه��ا
خ���ط���اَب���ه���ا؟             �ل����ل����ق����اء  يف  وت�������ش���م���ع  ب���ع�������ش���اً 

���ذى ���ن���ا ي���غ�������ش���اك���م���و ك���ي���ف �ل�������شَّ ك���ي���ف �ل�������شَّ
ُت�������ه�������دي �جل��������ن��������اُن ط�����ي�����وَب�����ه ُط������ّاَب������ه������ا؟        

وح������������������و�دُث �ل������دن������ي������ا �ل������ت������ي ن���اب���ت���ك���م���و
ه������ل ت����ع����ل����م����ون ه����ن����ال����ك����ْم �أ�����ش����ب����اَب����ه����ا؟         

�����ِة ف�����ارق�����ْت م������ا ح�����ال�����ة �ل����ن����ف���������سِ �ل�����ت�����ق�����يَّ
ه���������مَّ �حل�������ي�������اة وف���������ارق���������ْت �أت�����ع�����اَب�����ه�����ا؟         

�أت����������ن����������اُم ه������اِن������ئ������ة ب�����ط�����ي�����ِب ُم����ق����اِم����ه����ا
د�َب�����ه�����ا؟        ُت���������ش����ِب����ُح  �ل����ي����ق����ظ����اِن  ف�����رح�����ةُ  �أْم 

����ْه����َده����ا م�����ا ت����ل����ك����ُم �الأف���������������ر�ُح ُت�������ش���ق���ى �����شَ
ِم����������ْن ب�����ع�����ِد دن�����ي�����ا ج�����ّرع�����ْت�����ه�����ا �����ش����اَب����ه����ا؟        

���������ةُ �الأح����������ي����������اِء ك�����ي�����ف جت����ي����ُئ����ك����ْم وه���������ديَّ
ف�����ت�����ك�����اف�����وؤن ه�����ن�����ال�����ك�����ْم �أ������ش�����ح�����اَب�����ه�����ا؟          

������ِة ع���ن���دن���ا َْت م�����ر�������ش�����ي�����ُم �ل������ه������ديَّ َق�������������������رشُ
�آد�ب������ه������ا         ع�����ن�����دك�����ْم  ت���������ش����اه����ي  �أَْن  ع������ن 

�ل�������ورى �مل��������اآِث��������ِر يف  ح������ا�������رشَة  ك�����ن�����ِت  ق������د 
�����ه�����ا وِغ����ي����اب����ه����ا          م�������ا ك���������ان م��������وُت��������ِك َط�����يَّ

ً َ �ل���������������رَّدى م�������اك�������ان م����ن����ه����ا غ����ائ����ب����ا َن�����������������رشَ
و�أَب������������������اَن خ����اف����َي����ه����ا وف�������������سَّ ِح����ج����اَب����ه����ا         

َف�����������وُِل�����������ْدِت م�������ي�������اد�ً ج�������دي�������د�ً ب������ال������رَّدى
����اَب����ه����ا        و��������ش������ت������ك������َ�ْت ُغ�������������َرُر �ل�����ع�����ا ُخ����طَّ

�ل���نُّ���ه���ى �إل��������ى  �الأن�������������اَم  َدَع�����������ِت  �ل����ت����ي  �إّن 
ق�����د �����ش����اَع����َف����ْت ي��������وَم �ل�����������رَّدى �أن�������ش���اَب���ه���ا       

����ش���اق���ْت ِرح��������اُب �الأر����������سِ ع���ن���ِك ف�����اأَْزَل�����َف�����ْت
غ���������رُف �جِل�������ن�������اِن �ل�����و�������ش�����ع�����اُت ِرح�����اَب�����ه�����ا            

����ش���ت���ن���ال روُح����������ِك م����ا �����ش���ت���ه���ي���ِت م����ن �ل��ع��ا
ِرغ�����اَب�����ه�����ا         �الأدمي  ف��������وق  َت�������َن�������ْل  مل  �إِْن 

ط�������وب�������ى ل�������������روح �أّث���������ل���������ت ب�����ُت�����ق�����اِت�����ه�����ا
ه������ا �أح�����������ش�����اَب�����ه�����ا          وج�������ه�������اِده�������ا و�������ش������م������وِّ

ه����������ذي ه�������ي �الأح�����������������ش��������اُب ي����������وم ُي����ق����ي����م
م�����ي������... ���������ز�ُن �ل����ع����د�ل����ة وزَن�����ه�����ا وح�������ش���اَب���ه���ا

رح���ي���ل���ه���ْم ي���������وَم  �ل�����ن�����ا������سُ  ي������ع������اُف  م������ا  ال 
ت�����ر�َب�����ه�����ا         �ل������ّل������ح������ود  يف  ي�������������ش������اوي  ���������ا  ممَّ

�أع�������ط�������ْت ب��������ِك �ل��������و�ح��������اُت م������ن زه����ر�ت����ه����ا
�����ش����ه����د�ً وك��������ان �أ������ش�����ى رح����ي����ل����ِك ����ش���اَب���ه���ا       

�أْح�������َي�������ْي�������ِت ب������ال������ق������ر�آن ف���ي���ه���ا �أْن�����ُف�����������ش�����اً
َح����������رَّْك����������ِت ب�����ع�����د �����ش����ك����ون����ه����ا �أل�����ب�����اَب�����ه�����ا         

���������������ٍة مَّ و�جل���������ه���������ُل ب��������ال��������ق��������ر�آن ِع��������لَّ��������ة �أُ
�����َع�����ْت َن������ه������َج �حل������ي������اِة ك���ت���اَب���ه���ا         �����يَّ ق������د ������شَ

ِع���ن���دم���ا �مل�������ع�������ارِف  �أَْوَج  �أَدرك���������������ْت  ق�����د 
ك��������ان �ل�����ك�����ت�����اُب م������ن �ل�����ع�����ل�����وِم ُل����ب����اَب����ه����ا        

�أَْح��������َن��������ْت ل����ه����ا �الأُم�������������ُم �جِل�������ب�������اَه ب��ف�����ش��ل��ِه
وَم��������ق��������اُم �أه����������ل �ل����ع����ل����م ك��������ان ِوث�����اَب�����ه�����ا         

ل���ه���ا ُي����������ْزِه����������ْر  مل  ت�����رك�����ْت�����ه  �إذ�  ح�����ت�����ى 
ِع��������ْل��������ٌم ون�������ال�������ت ب�����اخل�����ط�����وب ِع����ق����اَب����ه����ا        

  
د. اأحمد با�سل نورالدين الرفاعي

مناشدة إلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان

شارع الجامع الغربي بالدير وإطالة أمد صيانته المريرة

اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة  

رجائ���ي كل �لرج���اء �إل���ى �ش���احب �الأيادي 
�لبي�ش���اء و�لقلب �لكبر �شيدي �شاحب �ل�شمو 
�مللك���ي �الأم���ر خليفة ب���ن �ش���لمان �آل خليفة 

رئي�س �لوزر�ء �ملوقر.
�أعطر �لتحاي���ا و�أعظمها �أرفعها ل�ش���موكم 

�لكرمي وبعد..
يطي���ب يل �أن �أرف���ع �إلى مقامك���م �لكرمي 
خال�س �ل�ش���كر و�لتقدير ملا تقدمونه من جهد 
وحر�س ال حمدود يف خدمة �لوطن و�ملو�طنني، 
كم���ا يطيب يل �أن �أرفع لكم خطابي هذ� مبعوثا 

باأحر �لتحايا �ل�شادقة.
�إنني �أتقدم بخطابي هذ� �إلى �شموكم طالبا 
من �ش���عادتكم �لتك���رم يف �لنظر �إلى مو�ش���وع 
طلب اإ�س���قاط الديون الت���ي تركها زوجي بعد 
وفات���ه و �لت���ي لي�س ل���دي علم به���ا لدى جهة 
�لتاأمني �الجتماعي وهيئة �ش���وق �لعمل و�لتي 
تق���در بح���و�يل 4700 دين���ار بحرين���ي، حي���ث 
و�ش���لت ق�ش���ية �لدي���ون �إل���ى �ملحكم���ة ومت 
�إر�ش���ال �أح�ش���ارية �ملثول يف �ملحاكم من جهة 
�لتاأمني �الجتماع ب�شبب �لديون �ملرت�كمة �لتي 
تركه���ا زوجي �لذي لي�س لديه معا�س تقاعدي، 
�إذ �إنني �أرملة �أعيل 3 �أبناء غر متزوجني ولي�س 
لدي دخل �ش���وى من �ل�شوؤون �الجتماعية مببلغ 

�ش���هري وقدره 70 دينار�ً و�ملوؤ�ش�ش���ة �خلرية 
مببلغ 100 دينار �أكافح به لقمة �لعي�س و �أعيل 
به �أبنائي ولهذ� �ل�ش���بب مل ن�شتطع دفع ديون 
زوجي. لذ� �أن�شاد �شموكم �لكرمي وكلي �أمل من 
بعد اهلل �س���بحانه باأن يتم اإ�سقاط ديون زوجي، 
وكلى رجاء من �لل عز وجل ومن ثم من �شموكم 

�لك���رمي ب���اأن تنظ���رو� يف طلبي ه���ذ�، فقلبكم 
�حلنون وطيبكم �لد�ئم على �أبناء وطنكم هو ما 
دعاين �إلى منا�شدتكم. �أد�م �لل عزكم وطيبكم 

و�أطال عمركم.

البيانات لدى المحرر

جزء ب�ش���يط من �ل�ش���ارع �ملحاذي للجامع 
�لغربي بالدير ��شتمر حفره و�شيانته �إلى �الآن 
ما يقارب �أك� من 3 �أ�ش���هر وال يز�ل و�ش���عه 
ي���ر�وح مكان���ه بدون تعبي���د!!، وهذ� �ل�ش���ارع 
يعت���ر كال�رشي���ان �حلي���وي بالن�ش���بة لاأهايل 
وغره���م �ش���و�ء كانو� بال�ش���يار�ت �أم م�ش���يا 
عل���ى �الأقد�م. ومن ناحية �أخرى تع� �ل�ش���ارع 
وتوقف���ه على هذه �ل�ش���كلية �ش���يمنع �لكثر 
من �مل�ش���لني رجاال ون�ش���اء من �رتياد �جلامع 
عند هطول �ملطر؛ الأن �الأر�س طينية ب�ش���بب 
�لدفان وممزوجة باحل�ش���ى و�حلجارة وناهيك 

عن �حلفر و�لتعرجات.
�الأهايل من جانبهم يت�ش���اءلون عن �ملدة 
�ملق���اول  ه���ذ�  ��ش���تغرقها  �لت���ي  �لطويل���ة 
لتعبي���د ه���ذه �مل�ش���احة �ل�ش���غرة م���ن هذ� 
�ل�ش���ارع ليتمكن �جلميع من �مل�شلني �لعودة 
جلامعهم ال�ش���يما و�ن فيهم �ملعاقني وكبار 
�ل�ش���ن. ونح���ن نهب���ب باملعنيني �لك���ر�م يف 
وز�رة �الأ�ش���غال �لبت يف و�ش���عية هذ� �ل�شارع 

و�لتحرك �رشيعا قبل نزول �ملطر.

مصطفى الخوخي

خلق �لل �ش����بحانه وتعالى �الإن�ش����ان يف �أح�شن 
تق����ومٍي ومي����ّزه عن غره م����ن �لكائن����ات بالعديد 
من �ل�ش����فات �أهمها �لعقل و�لق����درة على �لَتّعلُم 
و�لكام و�لتكيف مع �ملحيط وغرها من �ل�شفات؛ 
ولكن ل�ش����بٍب �أو الآخر قد يفقد �لبع�س �إحدى هذه 

فات فُيطلق عليه ذو �حتياجاٍت خا�شٍة. �ل�ِشّ
ه����ذه �ل�رشيح����ة م����ن جمتمعن����ا �لتي نك����ن لها 
كل تقدي����ر و�حرت�م ، لها و�جب علي كل �ش����خ�س 
ميتلك �الإن�شانية و�لرحمة ، لهم حقوق علينا يجب 

�أن نوؤديها لهم .
ي�ش����ادف يوم 3 دي�ش����مر م����ن كل عام �ليوم 
�لعامل����ي ل����ذوي �الحتياج����ات �خلا�ش����ة وه����و يوم 
عاملي خ�ش�����س من قب����ل �الأمم �ملتح����دة منذ عام 
1992 لدع����م ذوي �الحتياجات �خلا�ش����ة ، يهدف 

ه����ذ� �ليوم �إل����ى زيادة �لفه����م  و�لوعي لق�ش����ايا 
�الإعاقة ومن �أجل �ش����مان حق����وق ذوي �الحتياجات 
�خلا�ش����ة. �إذ يدع����و هذ� �لي����وم �إلى زي����ادة �لوعي 
يف �إدخ����ال �أ�ش����خا�س لديه����م �إعاق����ات يف �حلي����اة 

�ل�شيا�شية و�القت�شادية و�لثقافية.
لقد �أقرت حكومة �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
بااللت����ز�م باالتفاقي����ات و�ملو�ثيق �لت����ي �أقرتها 
�الأمم �ملتحدة و�ملوؤ�ش�شات �حلقوقية و�لت�رشيعية 
�لكافل����ة حلق����وق ذوي �الحتياجات �خلا�ش����ة بعد 
توقيعه����ا عليه����ا وذل����ك م����ن دوره����ا �لري����ادي 
ل�ش����مان حقوقهم و�الرتقاء بكل ما من �شاأنه رفاه 
�الأ�ش����خا�س ذوي �الحتياجات �خلا�ش����ة يف �ململكة 
و�لعم����ل على متكينهم وتذليل �ل�ش����بل يف تخطي 
�مل�ش����اعب �لتي تو�جههم من خال دعم ق�ش����ايا 

�الإعاقة مبا يو�كب �لتوجه �لعاملي .
ونحتف����ل يف مرك����ز �لتاأهي����ل �ل�ش����امل لذوي 
�الإعاقة يف عرعر بهذ� �ليوم �ش����نويا من خال �إقامة 
حف����ل لتك����رمي ذوي �الإعاقة باملرك����ز و�حلث علي 
�رشورة خدمة هذه �لفئة �لغالية من �أبنائنا ومعرفة 

حقوقهم و�لتز�ماتنا لهم.
ق����د مل�ش����ت يف ه����ذ� �ملرك����ز �إن�ش����انية وحب 
للن����زالء بد�ي����ة م����ن مدير �ملرك����ز عبد�ل����رز�ق بن 
فرحان �لعنزي ه����ذ� �لرجل �لذي يعمل ليا ونهار� 
م����ن �أج����ل تلبية وخدم����ة �لن����زالء م����ن �أبنائنا ذوي 
�الإعاقة باالإ�ش����افة �يل كل �ملوظفني يعملون بجد 

و�جتهاد .

عمرو محمد الغزالي

• •�شهادة �لوفاة	 �لديون	
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أوضح نائ��ب رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة القدم للش��ؤون الفنية رئيس لجنة 
املنتخب��ات الش��يخ خال��د بن س��لامن 
آل خليف��ة أن االتح��اد رشع يف إع��داد 
الرتتيب��ات اإلداري��ة والفني��ة املتعلق��ة 
الوطن��ي األول يف  املنتخ��ب  مبش��اركة 
النس��خة الثالثة والعرشين لبطولة كأس 
الخليج واملقررة يف 22 ديس��مرب الجاري 

بدولة الكويت الشقيقة.
وكش��ف الش��يخ خال��د بن س��لامن آل 
خليفة أن عملية تفريغ الالعبني للبطولة 
س��تتم اعتبارًا من يوم غد اإلثنني، وذلك 
بعد أن تم تعديل الربنامج التدريبي من 
قب��ل الجهاز الفن��ي للمنتخب ليتضمن 
تكثي��ف التدريبات والتي قد تتحول إىل 
حصتني تدريبيتني صباحية ومس��ائية يف 
الفرتة القادمة التي تسبق البطولة بواقع 
عرشة أيام وهي الفرتة التي تشهد توقًفا 

للمسابقات املحلية.
وأضاف الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة 
أن اتحاد الكرة سيقوم بتهيئة مركز الشيخ 
س��لامن بن محم��د آل خليف��ة املجاور 
لالتح��اد، وذلك بغرض تجمع الالعبني يف 
الفرتة الصباحية، حي��ث إن املركز مزود 
الصغرية  املعس��كرات  احتياجات  بكافة 
والقصرية، وبالت��ايل فإن كافة احتياجات 
الجهاز الفني ستكون باملتناول من غرف 
لالعبني وصاالت التأهيل البدين وقاعات 

االجتامعات.
وفيام يتعلق بالجه��از الفني للمنتخب، 
فقد أشار إىل أن االتحاد سيخاطب نادي 
الحد لتواجد امل��درب الوطني خالد تاج 
مع املنتخب كمساعد للمدرب التشييك 
مريوس��الف س��كوب، مع إقام��ة بطولة 
كأس الخليج 23 وحاجة املنتخب لتواجد 
تاج لفرتة أطول بعد أن كانت س��تة أيام 

فقط يف التجمع املحيل الذي كان مقررًا 
قبل إقرار املشاركة يف البطولة.

وبني الش��يخ خالد بن سلامن آل خليفة 
أن قامئ��ة الالعبني التي يجب أن تتواجد 
يف الكويت للبطولة وبحس��ب األنظمة 
س��تضم 23 العًبا بينهم 3 حراس مرمى، 
وأن القامئ��ة الحالي��ة 28 العًب��ا وق��د 
يس��تدعي امل��درب س��كوب املزيد من 

الالعبني بحسب حاجة املنتخب.

ليست مفاجأة

وح��ول رسعة ق��رار املش��اركة يف كأس 
الخلي��ج بع��د أن كان��ت خ��ارج خطة 
املنتخب، قال الشيخ خالد بن سلامن آل 
خليفة “بالنس��بة لنا ال تعترب مفاجأة ال 
سيام وأن اتحاد الكرة قد وضع يف رزنامة 
املوس��م التوقف يف هذه الفرتة، وبالتايل 
الن يؤث��ر ذلك عىل املس��ابقات، كام أن 

م��درب املنتخب كان قد وضع مس��بًقا 
تجمًعا محليًّا يف شهر ديسمرب، باإلضافة 
إىل أن املنتخب الوطني ش��هد تجمعات 
دورية يف األش��هر املاضية نظري مشاركته 
يف تصفيات التأهيل لكأس آس��يا 2019، 
وبالت��ايل فإن البطول��ة ال تعترب مفاجأة، 
وهي محطة مهمة للجميع س��واًء اتحاد 

وجهازين فني وإداري وكذلك الالعبني.

أهمية كأس الخليج

وح��دد الش��يخ خال��د بن س��لامن آل 
خليفة أهمية املش��اركة يف البطولة قائاًل 
“بطولة الخليج تكتس��ب أهمية وطابع 
خ��اص، وبالت��ايل ومن خالل مش��اركتنا 
باملنتخ��ب الحايل ال��ذي يضم مجموعة 
من الالعبني الشباب وبعضهم يخوضون 
هذه البطولة للم��رة األوىل، فإن هدفنا 
اس��تفادة الجميع كاًل بحسب موقعه، ال 

س��يام وأن الطابع التناف��ي يف البطولة 
ممي��ز، وكذلك األج��واء املحيطة خارج 
إطار امللعب من تواصل أخوي واهتامم 

إعالمي وحضور جامهريي”.

أهداف األحمر

وحول ه��دف املنتخ��ب البحريني من 
مش��اركته يف بطولة كأس الخليج، حدد 
الش��يخ خال��د ب��ن س��لامن آل خليفة 
هدفني اثن��ني متمنيًّا أن يق��دم األحمر 
املمي��ز واملرشف  املس��توى  البحرين��ي 
للكرة البحرينية، كام أن طموح املنتخب 
البحرين��ي كطموح املنتخب��ات األخرى 
وه��و الوص��ول إىل بعد نقط��ة يف هذه 
البطولة، وذل��ك يتطلب الرتكيز عىل كل 
خط��وة يف البطولة من أجل تحقيق أول 
األه��داف وه��و التأهل لل��دور نصف 
النه��ايئ، وبكل تأكيد أن لق��ب البطولة 

ه��و حافز جميع املنتخبات ومن ضمنها 
منتخبنا الوطني، وبالت��ايل عىل الجميع 

العمل الجاد يف هذه البطولة.

دعم الجماهير

ش��ّدد الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة 
ع��ىل أهمي��ة دع��م الش��ارع الريايض 
البحرين��ي ملش��اركة األحم��ر يف ه��ذه 
البطول��ة، معت��ربًا أن الدع��م اإليج��ايب 
للجامهري يف مختلف املواقع س��واًء عرب 
الحضور للتش��جيع من موقع الحدث أو 
عبارات الدعم من خالل مواقع التواصل 
االجتامع��ي وغريها س��يكون لها املحرك 
واملحفز الرئيي وسيكون له األثر البالغ 
يف تحفي��ز العبي املنتخ��ب وتحديًدا يف 
ظ��ل تواجد العبني يت��م التعويل عليهم 
البحرينية للس��نوات  ملس��تقبل الك��رة 
املش��ارك  املنتخ��ب  ه��ذا  يف  املقبل��ة 

بالبطولة.

شبه معسكر وزيادة الجرعات التدريبية 
وغير متفاجئين من المشاركة

طموحنا الوصول ألبعد نقطة في“خليجي 23” .. خالد بن سلمان:

اتحاد الكرة       المركز اإلعالمي
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برعاية كرمية من رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن 

خليفة آل خليفة، ينّظم نادي الحد الريايض 
مبناسبة االحتفاالت الرسمية بالعيد الوطني 

املجيد مهرجان قدامى العبي كرة السلة، 
وذلك يوم الخميس املقبل عىل صالة النادي 

الرياضية، مبشاركة 6 فرق متثل قدامى العبي 
األندية التالية: الحد، األهيل، املنامة، الحالة، النجمة وفريق 

من العبي املنتخب.

هذا، وقد وافقت جميع األندية املذكورة عىل 
املشاركة بنجومها يف حقبة الثامنينات إلنجاح 
هذا املهرجان، والذي يقام برعاية كرميه من 

سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة.
وسوف يقام املهرجان يف متام الساعة السادسة 
والنصف من مساء يوم الخميس املوافق املقبل 

عىل الصالة الرياضية بالنادي.
والدعوة عامة للجمهور الكريم إلنجاح هذا املهرجان 

ومشاهدة نجوم الزمن الجميل.

نادي الحد ينظم مهرجان قدامى العبي السلة

  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(

مدينة عيسى       وزارة التربية والتعليم

اختتمت بطولة كرة السلة للمرحلة 
االبتدائية “بنني هيئة تعليمية 

اناث” عىل صالة االتحاد البحريني 
للمعاقني، حيث ُتوجت املدارس 

الفائزة برعاية القائم بأعامل مدير 
إدارة الرتبية الرياضية والكشفية 

واملرشدات بوزارة الرتبية والتعليم، 
ورئيس قسم الرتبية الرياضية عصام 

عبدالله، وبحضور رئيس مجموعة 

املسابقات عبدالله أحمد  العبايس 
واالختصاصية خلود املقلة.

وحصدت كأس البطولة مدرسة 
حسان بن ثابت بعد فوزها 

عىل مدرسة الدير بنتيجة 30/6، 
وبإرشاف معلمة الرتبية الرياضية 

مريم العيىس، وأرشف عىل مدرسة 
الدير نرجس محمد حسن واملركز 
الثالث ملدرسة الروضة، وبإرشاف 

مديحة السرياوي.
ويقام صباح اليوم األحد بصالة 

نادي باربار التجمع األول ملرشوع 
أكادمييات كرة اليد للمدارس 

االبتدائية والذي تم تطبيقه هذا 
العام للمرة األوىل.

وأيًضا ستقام صباح اليوم باملالعب 
الخارجية منافسات نصف نهايئ 

بطولة كرة القدم للبنني للمرحلة 

االبتدائية، وستتواصل صباًحا كذلك 
مباريات الدور الثاين لكرة القدم 

للمرحلة الثانوية للبنني عىل ملعب 
نادي الحد والنادي األهيل الخارجي.
وستتنافس املدارس اإلعدادية للبنني 

صباح اليوم يف تصفيات بطولة 
الجمباز، وذلك يف املجموعة األوىل، 

عىل صالة مدرسة مدينة عيىس 
االبتدائية اإلعدادية الجديدة.

“حسان بن ثابت” تحلق بلقب سلة المدارس االبتدائية

جانب من تتويج األبطال بكرة السلة للبنين هيئة تعليمية إناث

ما إن تحّصل االتحاد الكويتي عىل 
الضوء األخرض من ِقبل االتحاد الدويل 

لكرة القدم “الفيفا” برفع اإليقاف 
املوقع عىل األنشطة الرياضية والذي 

دام قرابة العامني، إال وتم اإلعالن 
رسميًّا عن إقامة منافسات “خليجي 

23” يف دولة الكويت بدالً من قطر يف 
الفرتة من 22 ديسمرب الجاري حتى 
5 يناير 2018، إثر تفاهم “سعودي 
كويتي” حدث خالل األيام القليلة 

املاضية.
إذ كشف رئيس االتحاد الكويتي الشيخ 

أحمد اليوسف الصباح من خالل أحد 
الربامج الرياضية يف قناة الكويت مساء 
الجمعة، أن أمري الكويت سمو الشيخ 

صباح األحمد الصباح سريعى حفل 
االفتتاح للبطولة بحضور رئيس االتحاد 

الدويل لكرة القدم السويرس جياين 
إنفانتينو الذي سيقام يوم الجمعة 

22 من الشهر الجاري وسيشهد أيًضا 

افتتاح استاد جابر الدويل الذي سيكون 
مرسًحا للقاء الرسمي األول للمنافسات 
عرب مواجهة منتخب الكويت مع نظريه 

السعودي.

 مشاركة 8 منتخبات

إقامة منافسات البطولة الخليجية 
يف الكويت أعاد مل شمل املنتخبات 

الخليجية كافة لاللتقاء يف هذا املحفل 

العريق بعدما كان البطولة ستقترص 
عىل مشاركة 5 منتخبات وهي )قطر، 

الكويت، عامن، العراق، اليمن( 
بحسب ما أعلنه االتحاد العامين لكرة 
القدم يف بيان قبل يومني. إذ ستشهد 

النسخة 23 مشاركة 8 منتخبات مبا 
فيها )البحرين، السعودية، اإلمارات( 

التي كانت ترفض املشاركة يف البطولة 
ذاتها دون وجود الكويت.

 مجموعتين “أ وب”

املنتخبات الثامنية املشاركة وهي 

)الكويت، البحرين، السعودية، 

اإلمارات، العراق، عامن، قطر، اليمن( 

وزعت عىل مجموعتني كام هو النظام 

املعمول به سابًقا، املجموعة األوىل 

ضمت كل من )الكويت، السعودية، 

اإلمارات وعامن( يف مجموعة تعترب 

حديدية وقوية للغاية، أما املجموعة 
الثانية فقد تكونت من )البحرين، 
قطر، اليمن والعراق(، وتعترب هذه 

املجموعة أقل رشاسة عن األوىل.
وبحسب رئيس االتحاد الكويتي 

لكرة القدم فإن املنتخبات الثامنية 
ستشارك يف البطولة بالصف األسايس 

لديها. كام كشف أن اتحاده سيخاطب 
“الفيفا” من أجل ترشيح حكام عامليني 

للمشاركة يف إدارة املباريات.

 التلفزيون والجمهور

الشيخ أحمد الصباح بنّي أن قناة دولة 

الكويت ستقوم بنقل كافة مباريات 

البطولة وأنهم ال يبحثون عن املكاسب 

املالية من وراء ذلك، كام أن دخول 

الجامهري للمنافسات سيكون مجاًنا. 

كام كشف عن أن استاد جابر يعترب 

هو امللعب األول للبطولة واستاد 

الكويت سيكون هو امللعب الثاين.

من مشاركة منتخبنا في النسخة األخيرة للبطولة لقطة تجمع أمير الكويت ورئيس االتحاد الدولي إنفانتينو

“األزرق الكويتي” و”األخضر السعودي” يقطعان شريط “خليجي 23”
أمير الكويت يرعى االفتتاح ورئيس الفيفا في مقدمة الحضور 

علي مجيد

 سنخاطب نادي الحد بشأن مساعد المدرب خالد تاج
 المدرب سكوب سيستقر على 23 العبًا للقائمة النهائية

الشيخ خالد بن سلمان

شعار بطولة كأس الخليج

يعتزم منتخبنا الوطني للناش��ئني للكرة 
الطائرة “منتخب املس��تقبل” للمشاركة 
يف البطولة الدولية التي ستقام بالعاصمة 
املرصي��ة القاهرة خالل الف��رتة من 21 
يناي��ر لغاي��ة 2 فرباير املقبل��ني، بهدف 
االس��تعداد األمثل ومواصلة التحضريات 
لالس��تحقاقات القادمة لعام 2018، ويف 
مقدمتها البطولة اآلسيوية للشباب التي 

ستحتضنها اململكة خالل الصيف املقبل.
وقال مدير املنتخ��ب عبدالله املحروس 
ل� “البالد س��بورت” إن املنتخب س��بق 
وأن ش��ارك يف ذات البطولة مطلع العام 
الجاري 2017 وقد حقق اس��تفادة كبرية 
جراء املش��اركة من خالل تعدد املدارس 
وأساليب اللعب للفرق التي واجهها، إال 
أنه توقع أن تكون األندية أو املنتخبات 

مختلفة عن النسخة املاضية.
وذك��ر املحروس أن الفرق املش��اركة يف 
البطول��ة هي من فئة الرج��ال، وهو ما 
يعظم االستفادة من خالل زيادة معدل 
االحتكاك الذي ينعكس بش��كل إيجايب 
ع��ىل أداء الالعبني ويرفع من منس��وب 
الخ��ربة لديه��م، خصوًص��ا وأن الجهاز 
الفن��ي للمنتخ��ب بحاج��ة إىل زي��ادة 

عدد املباري��ات لتحقيق أك��رب قدر من 
االستفادة عىل مستوى جميع املهارات.

وأض��اف أن النية موجود ل��دى االتحاد 
للمشاركة يف البطولة إال أن اعتامد ذلك 
بش��كل نه��ايئ يعتمد ع��ىل العديد من 
األمور املرتبطة بالتنس��يق ب��ني االتحاد 
ونظريه املرصي والجهة املنظمة للبطولة.
وعىل صعيد متصل، أوضح املحروس أن 

تحض��ريات منتخب الناش��ئني مل تتوقف 
بع��د بطول��ة العامل الت��ي اس��تضافتها 
اململك��ة خ��الل الصيف امل��ايض، حيث 
يواص��ل الالعب��ني تدريباتهم عىل فرتات 
خالل الف��رتة الصباحية بي��د أنهم حاليًّا 
منخرطون مع تدريبات أنديتهم، عىل أن 
يتم التجمع خالل الفرتة القليلة القادمة.

منتخب ناشئي الطائرة يعتزم المشاركة بدولية القاهرة
حسن علي

عبداهلل المحروس

هي بالفعل كذلك، شعلة مضيئة 
أضاءها سمو الشيخ عيىس بن عيل 
بن خليفة آل خليفة رئيس االتحاد 

البحريني لكرة السلة، تلك الشعلة هي 
النسخة الثانية من املهرجان الريايض 
الخريي “قدها وقدود” الذي نظمته 
جمعية ذخر البحرين يوم الجمعة 

الثامن من ديسمرب الجاري عىل 
صالة االتحاد البحريني لذوي اإلعاقة 

مبدينة عيىس، إال أن التجديد الذي 
شهده مهرجان هذا العام يؤكد الدعم 

واملساندة من جانب سمو الشيخ 
عيىس ملنح املهرجان أبعاًدا أخرى 

جميلة سنذكرها.

من تلك األبعاد، أن سموه أحاط 
اللجنة املنظمة بجمعية ذخر البحرين 

بكل الدعم املطلوب لتحقيق هدف 
نبيل وهو االحتفاء مبا أنجزه ذوو 

االحتياجات الخاصة من إبداعات عىل 
املستوى املحيل واإلقليمي والدويل يف 

مختلف املحافل، وهذا ما دل عليه 
مشاركة شخصيات مؤثرة يف املجتمع 

من رياضيني وفنانني وإعالميني 
وشخصيات لها شهرة يف وسائل 

التواصل االجتامع، باإلضافة إىل مشاركة 
منتخب البحرين لذوي اإلعاقة لكرة 
السلة، وإذا كان هذا املهرجان يأيت 

تزامًنا مع اليوم العاملي لذوي اإلعاقة، 
فإن التسهيالت والدفعة اإليجابية التي 

حظي بها املهرجان من سمو الشيخ 
عيىس تقديرًا واعتزازًا بإنجازات فئة 
مهمة تستحق اإلشادة والثناء وهم 

ذوو اإلعاقة ملا لهم من دور مهم يف 
املجتمع.

ولعلنا حني نرفع الشكر والتقدير إىل 
سمو الشيخ عيىس فإننا ندرك الطموح 
الكبري الذي يحمله لتطوير اللعبة من 

مختلف متطلبات التطوير اإلداري 
والفني والتنظيمي، والشكر بالتأكيد 

موصول ألعضاء اللجنة املنظمة وعىل 
رأسهم قائدها األخ محسن الغريري 

وفريق العمل الذي بذل جهًدا 
طيًبا يف إنجاح الفعاليات املصاحبة، 

والسيام الحملة الصامتة، وهذه إضافة 
جديدة من ملسات سمو الشيخ عيىس 

ومباركته، ولها أثرها املهم، فالحملة 
الصامتة هي عبارة عن متثيلية توضح 

مشاهد من الحياة اليومية لذوي 
االحتياجات الخاصة، وتم تنظيمها 

يف مجمع السيف قدمت صورًا حية 
من الصعوبات التي تواجه ذوي 

االحتياجات الخاصة وكيف يتغلبون 
عليها، فيام تم تنظيم معرض مبشاركة 

املؤسسات املعنية بخدمات املعاقني 
ومنتجاتهم وخدماتهم، وتقديم مناذج 
من إنتاج ذوي اإلعاقة فخرًا واعتزازًا 

بإنتاجهم.

إن تنظيم مباراة خريية بني فريقي 
املنامة واملحرق لكرة السلة بالكرايس 

املتحركة ضمن املهرجان هي فكرة 
رائدة يف الحقيقة لدعم ذوي اإلعاقة 
الذين شاركوا مع العبيهم املحبوبني 

وقدواتهم، لتبقى هذه الشعلة مضيئة 
تعكس االهتامم بذوي االحتياجات 
الخاصة وليأخذ سمو الشيخ عيىس 

بأيدي منتخب البحريني لكرة السلة 
لذوي اإلعاقة إىل حيث يطمحون 
متمنني للجميع التوفيق والنجاح.

“قدها وقدود”.. شعلة يضيئها 
سمو الشيخ عيسى بن علي

عادل عيسى  المرزوق

تح��ت رعاية رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل 
خليفة، أقامت جمعية ذخر البحرين املهرجان 
الري��ايض “قدها وقدود” ل��ذوي االحتياجات 
الخاصة ضمن الفعالية املجتمعية التي تحرص 

الجمعية عىل إقامتها لذوي العزمية.
وش��ملت الفعالي��ة الرياضية ع��ىل عدد من 
الربامج املتنوعة أبرزها دوري كرة الس��لة عىل 
الكرايس املتحركة والذي أس��فر عن فوز فريق 
“حزاوين��ا” باللقب بعد فوزه عىل فريق حوار 

يف املباراة النهائية للدوري.
ك��ام أقيم��ت مب��اراة خاصة لالعب��ي فريقي 
املح��رق واملنام��ة ع��ىل الك��رايس املتحرك��ة 
تضامًن��ا مع ذوي العزمي��ة، حيث القت هذه 
الفعالية تفاعل الجميع واستحسان املشاركني 

باملهرجان من ذوي االحتياجات الخاصة.
وع��ىل هام��ش املهرج��ان الري��ايض، نظمت 
جمعية ذخر البحرين معرًضا مميزًا شارك فيه 
مجموعة من ذوي االحتياجات الخاصة، حيث 
قام س��مو الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة 
بجول��ة متكاملة عىل املعرض، وأبدى س��موه 
إعجابه مب��ا ميتلكه ذوي العزمي��ة من قدرات 
وإمكانيات، وأعرب س��موه ع��ن دعمه لهذه 

الفئة.
وش��ارك يف املهرج��ان الري��ايض ع��دد م��ن 
الش��خصيات الرياضية والفني��ة واالجتامعية، 
حيث أضافت هذه املش��اركة ش��عورًا بالرضا 
والتقدير من قب��ل ذوي االحتياجات الخاصة 
الذين وجدوا أنفسهم  بني شخصيات محبوبة 
يعتربونه��ا قدوة لهم، كام ش��ارك نجام الكرة 
البحريني��ة محم��ود عبدالرحمن وإس��امعيل 

عبداللطيف.
ويف الختام، ألقى س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة راع��ي الفعالية كلم��ة أعرب فيها 
س��موه عن تقدي��ره لجمعية ذخ��ر البحرين 
ودورها املجتمعي، مؤكًدا سموه حرصه البالغ 

عىل رعاية هذه النوعية من الفعاليات.
ومن ث��م، ألقى رئيس مجل��س إدارة جمعية 
ذخ��ر البحرين عي��ىس القايض كلم��ة، أعرب 

فيها عن تقديره لس��مو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة لرعايته للمهرج��ان ودعمه الدائم 
ألنشطة الجمعية. وقدم القايض هدية تذكارية 
لس��مو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة مبناسبة رعاية 
سموه ملهرجان “قدها وقدود”، كام تم إهداء 

لوحة فنية تحمل صورة سموه.
بعدها، تفضل س��مو الش��يخ عي��ىس بن عيل 
آل خليف��ة بتتوي��ج الفري��ق البطل ووصيف 
ال��دوري، باإلضافة إىل تكري��م فريقي املحرق 

واملنامة والشخصيات املشاركة.
كام قام سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة 

بتكريم الرعاة والشخصيات الداعمة لجمعية 
ذخر البحرين وأصحاب العزمية.

وقد أبدت رىب العمري العبة املنتخب الوطني 
للكرايس املتحركة عن سعادتها بإقامة املهرجان 
الريايض، مؤكدة أن مشاركة الالعبني املميزين 
والش��خصيات العام��ة كان لها بال��غ األثر يف 

نفوس جميع املشاركني من ذوي العزمية.
ومثنت الالعب��ة رىب العمري دعم رعاية رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عيىس بن عيل آل خليفة لهذه الفعالية، الفتة 
إىل أن حضور سموه كان محل تقدير الجميع.
ب��دوره، ق��ال الالع��ب أحم��د عبدالعزيز إن 

مشاركته يف فعالية “قدها وقدود” تأيت حرًصا 
من��ه عىل املش��اركة مع ه��ذه الفئ��ة املهمة 
بالوط��ن، ووضع اليد معهم للتأل��ق والتميز، 
مش��يًدا برعاية سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة للفعالية، مشريًا إىل أن هذه الرعاية غري 
غريبة عىل سموه العاشق دامئًا للعمل الخريي 

واإلنساين.
أما الالعب س��يد هاش��م حبيب فقد أكد أن 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة يعد من 
الشخصيات الداعمة دامئًا ملثل هذه الفعاليات 
واألنش��طة، الفًتا إىل أن مش��اركته تأيت تضامًنا 

مع ذوي العزمية، وأنه سعيد بهذه التجربة.

شارك بها العبون مميزون وشخصيات اجتماعية

سمو الشيخ عيسى بن علي يرعى 
مهرجان “قدها وقدود” لذوي العزيمة

سمو الشيخ عيسى بن علي راعًيا المهرجان

أم الحصم                 اتحاد السلة

 ت�سوير ر�سول احلجريي
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يع��د املدير الفن��ي يف االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى الجزائري طاهر ريغي أحد 
الجنود املجهولني يف اتح��اد “أم األلعاب” 
مل��ا يقوم به من دور بارز مع باقي األطقم 
الفنية من جهود يف س��بيل رس��م الخطط 
العدائني  إلع��داد  الفنية  واالس��راتيجيات 
والع��داءات لتمثيل اململك��ة أفضل متثيل 
وتحقيق أفضل النتائج واملس��تويات، وهو 
ما أمثر عن تحقيق سلس��لة من اإلنجازات 
املتعددة عىل كافة املستويات يف السنوات 
األربع املاضي��ة بدعم ورعاي��ة من رئيس 
االتح��اد البحرين��ي أللعاب القوى س��مو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
ويقول ريغي يف حديثه ل� “البالد سبورت” 
إن اإلنجازات الت��ي حققتها ألعاب القوى 
خ��الل الس��نوات املاضية مل تك��ن وليدة 
الصدف��ة والعش��وائية؛ بل كان��ت نتيجة 
للتخطيط والنهج اإلداري السليم ايل يتبعه 
االتحاد برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، وجهود نائ��ب الرئيس محمد 

جالل وكافة أعضاء مجلس اإلدارة والطواقم 
الفنية واإلدارية والجهود املخلصة من قبل 

جميع العدائني والعداءات.
وأض��اف ريغي أن الركيز يف الس��ابق كان 
منصبًّا عىل املس��افات املتوسطة )800 مر 
و500 م��ر( والتي برز فيها العداء رش��يد 
رمزي، باإلضاف��ة إىل البطلة األوملبية مريم 
ج��ال صاحبة ذهبية أوملبياد لندن 2012 
)1500 م��ر للس��يدات(، إال أن مجل��س 
اإلدارة الجديد برئاس��ة سمو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ق��ام بالركيز عىل 
مس��ابقات جديدة به��دف التنوع وحصد 
أكرب عدد من امليداليات امللونة يف مختلف 

الدورات والبطوالت.
وذك��ر ريغ��ي أن التطوي��ر والتن��وع كانا 
هدفني أساسيني لالتحاد، وبالتايل تم الركيز 
عىل الرسع��ات واملس��افات الطويلة التي 
متيزت فيها ألعاب القوى البحرينية بشكل 
الف��ت خالل الس��نوات املاضي��ة، بعد أن 
كانت القوى البحرينية معروفة بتميزها يف 

املسافات املتوسطة.
وتابع “منذ 2013 قام االتحاد بتهيئة عدد 
م��ن العدائني املتميزين وبدأنا العمل عىل 
تجهي��ز عدائ��ني يف الرسعات واملس��افات 
الطويل��ة، وحصدنا الث��ار ابتداء من عام 

2014 عندم��ا حقق الع��داء عيل خميس 
امليدالية الفضية بس��باق 400 مر حواجز 
يف بطولة العامل للشباب والشابات بأمريكا 
وفوزه بامليدالية الذهبية لس��باق 400 مر 
حواجز يف آس��ياد إنشيون 2014، كا نجح 

الع��داء عب��اس أبوبكر بتحقي��ق برونزية 
س��باق 400 م��ر ب��ذات البطول��ة، وعىل 
مستوى الس��يدات برزت سلوى عيد نارص 
يف س��باق 400 مر والع��داءة أولكيمي يف 
س��باق 400 مر حواج��ز وحققتا إنجازات 

قارية وعاملية الفتة..”.
وعىل مستوى املس��افات الطويلة قال إن 
البحرين فرضت نفس��ها بقوة، مستشهًدا 
عىل ذل��ك بالنتائج املتمي��زة التي حققتها 
الع��داءات البحريني��ات يف الكث��ر م��ن 
املش��اركات ابتداء من الع��داءة “ايونيس 
ك��روا” التي حقق برونزية بطولة العامل يف 
الصني عام 2015 وتبعتها باإلنجاز األوملبي 
إثر تحقيقها امليدالية الفضية بأوملبياد ريو 
2016، وأخرًا فوز العداءة “روز ش��يليمو” 
بذهبية بطولة العامل األخرة يف لندن 2017، 
وهو ما يعكس التطور املتنامي للعداءات 

البحرينيات يف املسافات الطويلة.
وأش��ار ريغي أن االتح��اد مقبل عىل تحد 
جدي��د يتمث��ل يف بطولة الع��امل للنصف 
ماراثون والتي س��تقام يف أس��بانيا بش��هر 
م��ارس املقبل، حي��ث سيش��ارك االتحاد 
مبنتخبني يتكون من 5 عدائني و5 عداءات 

والهدف هو الوقوف عىل منصة التتويج.

ريغي: ركزنا على السرعات والمسافات الطويلة فكسبنا الرهان
أكد أن إنجازات ألعاب القوى ثمرة التخطيط

الحصاد لمضاعفة  أس��اس��ي  ه���دف  ال��م��س��اب��ق��ات  ف��ي  ال��ت��ن��وع 
حسن علي

روز شيليموطاهر ريغي أيونيس كيروا

فوز جدحفص وسار في بطولة 
المحبة الكروية

البالد سبورت

حقق فريق مركز شباب جدحفص فوزًا عىل فريق نادي 
داركليب بهدفني مقابل ال يشء، يف اللقاء الذي جمع الطرفني 

مساء أمس األول، ضمن افتتاح بطولة املحبة والسالم “2” 
لكرة القدم، والتي ينظمها نادي سار عىل ملعبه، بالتزامن 

مع احتفاالت اململكة بالعيد الوطني املجيد.
وسجل الهدفني عيل العلواين وحسن أحمد، يف لقاء مثر 

أضاع فيه الفريق الفائز ركلة جزاء، كا أشهر الحكم الورقة 
الحمراء مرتني لالعبي جدحفص أيًضا.

وحصل الالعب قاسم الرفاعي عىل جائزة أفضل العب يف 
املباراة.

ويف اللقاء الثاين، حقق فريق نادي سار فوزًا مثيًنا عىل 
حساب فريق مركز شباب القرية بهدف دون رد.

جاء الهدف عرب كرة رأسية لالعب حسن محمد، وتحصل 
عىل جائزة أفضل العب يف املباراة.

ويف جدول مباريات اليوم )األحد(، يلتقي عند 7.15 مساء 
فريق نادي اتحاد الريف مع فريق مركز شباب السهلة 

الشالية، وذلك ضمن منافسات الجولة األوىل للمجموعة 
الثالثة.

وتضم البطولة 3 مجموعات هي: األوىل ضمت: نادي سار، 
مركز شباب القرية، نادي داركليب ومركز شباب جدحفص، 

الثانية: مركز شباب سلاباد، مركز شباب كرزكان، نادي 
املعامر ومركز شباب أبوصيبع، والثالثة: مركز شباب أبوقوة، 

نادي بوري، نادي اتحاد الريف ومركز شباب السهلة 
الشالية.

احتفاالً بالعيد الوطني

األولمبية تنظم مهرجان المرأة الرياضي 22 ديسمبر الجاري
أم الحصم          اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية:
تنظم اللجن��ة األوملبية البحرينية 
ممثل��ة يف لجن��ة رياض��ة امل��رأة 
والذي  الري��ايض  امل��رأة  مهرجان 
س��يقام يوم الجمعة 22 ديس��مرب 
البالد  الجاري مبناس��بة احتفاالت 

بالعيد الوطني املجيد.
واس��تأنفت دائرة املشاريع ولجنة 
رياض��ة امل��رأة باللجن��ة األوملبية 
واإلع��داد  التحض��ر  البحريني��ة 
للمهرجان، حي��ث عقدت اللجنة 
املنظم��ة اجتاًع��ا تنس��يقيًّا مع 
ممثيل االتح��ادات الرياضية التي 
أكدت مشاركتها يف املهرجان مبقر 
اللجنة األوملبية لبحث كافة األمور 

املتعلقة باملشاركة.
وبحث مدير دائرة املشاريع مادن 
الون��اس م��ع ممث��يل االتحادات 
واملتطلبات  االحتياجات  الرياضية 
وأع��داد املش��اركني يف املهرج��ان 
وم��كان إقامة املهرج��ان وجدول 
املسابقات وكافة النواحي األخرى 

املرتبطة بالتنظيم.

ألع��اب   8 املهرج��ان  ويتضم��ن 
رياضية مختلفة وهي كرة الس��لة 
x 3 3، وك��رة الي��د وك��رة القدم 
والتي س��تقام جميعها عىل صالة 
اإلعاقة  ل��ذوي  البحريني  االتحاد 
مبدين��ة عيىس الرياضي��ة، بجانب 
ع��ىل  الطائ��رة  الك��رة  مس��ابقة 
صال��ة االتح��اد البحرين��ي للكرة 
الرياضية،  عي��ىس  مبدينة  الطائرة 
ومسابقتي  الطاولة  كرة  ومسابقة 

التايكون��دوا والكاراتيه عىل صالة 
االتح��اد البحريني لك��رة الطاولة 
مبدين��ة عي��ىس الرياضي��ة، بينا 
ستقام مس��ابقة ألعاب القوى يف 
)س��باق  الرياضية  عي��ىس  مدينة 

حول الصاالت الثالث(.
وتق��رر إقام��ة كرة الس��لة ب� 20 
فريًق��ا، وكرة الطاولة مبش��اركة 5 
مبش��اركة  والتايكوندوا  العب��ات، 
70 العب��ة والكاراتيه ب� 30 العبة، 

فيا ستقام مسابقة ألعاب القوى 
ملس��افة 2 كيلومر حول الصاالت 
الث��الث، بينا س��تقام ك��رة اليد 
مبش��اركة 4 فرق بنظ��ام الدوري 
م��ن دور واحد، والك��رة الطائرة 
مبش��اركة أربع فرق م��ع احتال 
زي��ادة العدد بنظ��ام الدوري من 
دور واحد، عىل أن يرس��ل جدول 
املس��ابقات قبل انطالق املهرجان 

بخمسة أيام.
وميداليات  ك��ؤوس  وس��تخصص 
ستوزع عىل الفائزين وتم التأكيد 
عىل أهمية دعوة الجاهر وأولياء 

األمور للمشاركة يف املهرجان.
البحرينية  اللجنة األوملبية  وكانت 
قد نظمت مهرجان املرأة الريايض 
 out of“ مؤخرًا بالتعاون مع رشكة
the box” بنجاح كبر يف الحادي 
من ديس��مرب الجاري مبناسبة يوم 
امل��رأة البحريني��ة يف لعبت��ي كرة 
الس��لة x 3 3، وك��رة الق��دم عىل 
صالت��ي ك��رة الس��لة وك��رة اليد 

مبنطقة أم الحصم.

الوطن��ي  منتخبن��ا  الع��ب  أح��رز 
للجوجيتس��و ع��يل منف��ردي امليدالية 
بدل��ة  ب��دون   75 وزن  يف  الذهبي��ة 
وامليدالي��ة الفضية يف منافس��ات وزن 
77 كيلوغراًم��ا بالبدلة، وذلك يف بطولة 
ديب الدولية ملحريف الجوجيتس��و التي 
أقيم��ت تحت رعاي��ة رئي��س اللجنة 
األوملبية الوطنية اإلماراتية سمو الشيخ 
أحمد بن محمد بن راش��د آل مكتوم، 
ومبش��اركة أكرث من 300 العب والعبة 
ب��دون بدل��ة و600 الع��ب والعبة يف 
منافس��ات البدل��ة م��ن مختلف دول 

العامل.
وهن��أ رئيس اتح��اد البحري��ن للدفاع 
ع��ن النفس أحم��د الخي��اط، القيادة 
الرش��يدة وممثل جاللة امللك لألعال 
الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

الش��يخ  س��مو  البحريني��ة  األوملبي��ة 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة، والنائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشيًدا 
بدعم سموها التحاد البحرين للدفاع 

عن النفس. 
وأثن��ى الخي��اط بجهود نائ��ب رئيس 
اتحاد البحرين للدفاع عن النفس أمني 
رس لعبة الجوجيتس��و عمر عبدالعزيز 
بوك��ال وحرص��ه عىل تهيئ��ة األجواء 
املثالي��ة لكافة الالعبني يف املش��اركات 

الخارجية.
وأش��اد الخياط بالجه��ود الكبرة التي 
بذله��ا البطل البحريني ع��يل منفردي 
وحرصه عىل تقديم أفضل املس��تويات 

لرفع اس��م مملكة البحرين يف املحافل 
الخارجية، مش��رًا إىل أن ه��ذا اإلنجاز 
يض��اف إىل سلس��لة اإلنج��ازات التي 
حققها منفردي يف الفرة املاضية بشكل 
عام ولرياضة الجوجيتسو بشكل خاص.

وقدم ع��يل منف��ردي مس��تًوى مميزًا 
طوال مشواره يف البطولة، حيث تفوق 
ع��ىل العديد من الالعب��ني املميزين يف 
البطول��ة لك��ن منف��ردي كان األفضل 
بالحص��ول ع��ىل امليدالي��ة الذهبية يف 

وزن 75 ملنافسات بدون بدلة.
واستطاع عيل منفردي أن يواصل تألقه 
يف الي��وم الث��اين يف منافس��ات البدلة، 
حيث متكن من الحصول عىل امليدالية 
الفضية يف منافسات وزن 77 كيلوغرام 

بالبدلة.
وتفوق منفردي يف بداية مش��واره عىل 
العب هن��دي بفارق النق��اط، ثم فاز 
عىل الع��ب برازييل بالنق��اط، قبل أن 
يخ��رس من الع��ب برازي��يل يف املباراة 
النهائية ليحصل عىل امليدالية الفضية.

وبعد خت��ام املنافس��ات، أصبح رصيد 
منفردي يف البطول��ة ميداليتني ذهبية 

وفضية.
وأع��رب منفردي ع��ن بالغ س��عادته 
الذهبي��ة  امليدالي��ة  ع��ىل  بحصول��ه 
والفضي��ة، مقدًم��ا الش��كر والتقدي��ر 
لرئيس وأعض��اء اتحاد البحرين للدفاع 
عن النفس ع��ىل دعمه��م الالمحدود 
ل��ه يف الف��رة املاضي��ة، وقدم ش��كره 
إىل املستش��ار واملدي��ر الفن��ي للعبة 
الجوجيتس��و املدرب الوطن��ي القدير 

رضا منفردي.

منفردي يحرز ذهبية وفضية في بطولة دبي لمحترفي الجوجيتسو
الخياط هنأ القيادة  وناصر وخالد بن حمد

أم الحصم          اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

أحمد الخياطالبطل علي منفردي على منصة التتويج

جانب من االجتماع التنسيقي مع االتحادات الرياضية



وص��ل النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة الرئيس 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لفنون 
القتال املختلطة سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة؛ مؤسس منظمة خالد 
ب��ن حم��د KHK، لجمهورية الرأس 
األخرض، وذلك مل��ؤازرة مالكم فريق 
KHK BOXING فيص��ل أرامي، يف 
الن��زال الذي س��يخوضه أمام املالكم 
الكونغويل جونيور مكسيموس، ضمن 
منافس��ات بطولة أفريقي��ا للمالكمة 
للوزن الثقيل التي تقام تحت ش��عار 

التي  “#من_س��يكون_ملك_أفريقيا، 
تقام يوم الس��بت املوافق التاسع من 
ديسمرب الجاري عند الساعة الحادية 
ع��رة مس��اء بتوقي��ت “جمهورية 
الرأس األخرض”، الس��اعة الثالثة من 
فجر يوم األحد املوافق 10 ديس��مرب 
بتوقي��ت “مملك��ة البحري��ن”، عى 
 Gimno Desportivo arena صالة

بالعاصمة “برايا”.
ول��دى وص��ول س��موه ملط��ار برايا 
الدويل، كان يف اس��تقباله نائب رئيس 
مقاطع��ة س��انت ماري��ا هورميني��و 

مونتريو، وكارال كارفالهال؛ ممثلة عن 
حكومة جمهورية الرأس األخرض.

وبهذه املناس��بة، أدىل س��مو الشيخ 
خالد بن حم��د آل خليفة بالترصيح 
س��عيد  “إنن��ي  في��ه:  ق��ال  ال��ذي 
بتواجدي بجمهوري��ة الرأس األخرض 
ملؤازرة م��دريب ومالك��م فريق خالد 
ب��ن حم��د للمالكمة فيص��ل أرامي، 
الذي س��يبدأ أول مهم��ة للفريق يف 
متثيل مملك��ة البحري��ن يف بطوالت 
املالكمة عى املس��توى الدويل، وذلك 
من خ��الل بطولة أفريقي��ا للمالكمة 

لل��وزن الثقيل، والت��ي يلتقي خاللها 
منافس��ه املالكم الكونغ��ويل جونيور 
مكس��يموس. فهذا النزال يعترب أقوى 
نزاالت املالكمة التي يش��هدها نهاية 
ع��ام 2017، وال��ذي نأم��ل أن يقدم 
في��ه مالكمنا أرامي املس��توى الفني 
املطل��وب ليحق��ق تطلعاتن��ا بإحراز 

نتيجة إيجابية يف هذه املشاركة”.
وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة: “املش��اركة تأيت ضمن رؤيتنا 
ومبادرتنا  لتنفيذ مروعن��ا  الداعمة 
الجديدة لتأسيس قاعدة صلبة ومتينة 

لرياض��ة املالكمة يف مملكة البحرين، 
والت��ي تواكب نظرتن��ا بعيدة املدى 
الرامي��ة لتحقيق مزيد من النجاحات 
واملنج��زات الجدي��دة ع��ى صعي��د 
الرياضات القتالية. فقد رسمنا خطتنا 
لذلك والتي بدأناها بتدش��ن فريقنا 
للمالكمة وذل��ك لتمثيل البحرين يف 
املش��اركات الخارجية املقبلة، بعدها 
س��يتم إقامة البط��والت املحلية التي 
س��نختار منها أبرز العن��ارص املحلية 
لنفت��ح له��م املج��ال لدخ��ول بوابة 
فريق KHK BOXING، وس��نهيئ 

له��م األج��واء املثالية التي س��تدعم 
تطوير قدراتهم ليكونوا قادرين عى 
املشاركة يف مختلف البطوالت. والذي 
يخدم تحقيق هدفنا أن نرى املالكمة 
املس��توى  متواجدة عى  البحريني��ة 
العاملي يف جميع املحافل واملشاركات، 
السيام يف دورة األلعاب األوملبية التي 
تعترب أك��رب األح��داث الرياضية التي 
يتنافس فيها الرياضيون من كل مكان 
يف الع��امل، وه��ذا ما س��يعزز بالفعل 
املكانة املرموقة التي تحتلها البحرين 
عى صعيد خارطة الرياضة الدولية”.

خالد بن حمد يصل جمهورية الرأس األخضر لمؤازرة المالكم أرامي
سموه: مشاركتنا تنفيذ لرؤيتنا الداعمة للرياضات القتالية

سموه يصافح ممثلة حكومة جمهورية الرأس األخضر سموه يصافح نائب رئيس مقاطعة سانت ماريا

برايا       المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة
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رف��ع رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
للرياضات الجوية الش��يخ س��لامن 
بن عبدالله آل خليفة أسمى آيات 
الشكر والعرفان إىل حرضة صاحب 
الجالل��ة امللك حم��د بن عيىس آل 
خليف��ة عاهل البالد املفدى حفظه 
الل��ه ورع��اه، ع��ى دع��م جاللته 
الالمحدود للحركة الرياضية بشكل 
ع��ام والرياض��ات الجوية بش��كل 
خ��اص، مؤك��ًدا أن تفّض��ل جاللته 
بزي��ارة رشكة “جرافيت��ي” للطريان 
الح��ر الداخيل يعت��رب مصدر فخر 
واعت��زاز ألرسة الرياض��ات الجوية 
يف اململكة، وتريًفا كبريًا ملنتسبي 

مجلس إدارة االتحاد.
وأضاف الش��يخ سلامن بن عبدالله 

آل خليف��ة “باألصال��ة ع��ن نفيس 
ونياب��ة عن مجل��س إدارة االتحاد 
وأرسة الرياضات الجوية يف اململكة 
أتقدم بجزيل الش��كر واالمتنان إىل 
جاللة امللك أي��ده الله ورعاه، عى 
بالرياضات  دعم واهتامم جاللت��ه 
الجوي��ة وهو ما أمثر ع��ن تحقيق 
العدي��د م��ن اإلنج��ازات املتميزة 
له��ذه الرياضة الت��ي باتت محط 
اهتامم الكثريي��ن حول العامل، كان 
آخره��ا الفوز بامليدالية الذهبية يف 
بطولة “فالي��ت فايرتز2017” التي 
معاهدين  البحري��ن،  اس��تضافتها 
جاللته عى امليض قدما نحو تحقيق 
املزي��د من النجاح��ات املرفة يف 
البط��والت القادم��ة ويف مقدمتها 

بطولة العامل 2018 التي ستقام عى 
أرض اململكة ألول مرة..”.

املل��ك  جالل��ة  زي��ارة  أن  وأك��د 
ودعم جاللته  واهت��امم  لجرافيتي 
بالرياض��ات الجوي��ة تريف كبري 
لكافة منتس��بي الرياضات الجوية 
ويش��كل حافزًا أمام مجلس إدارة 
النجاحات،  االتحاد ملواصلة مسرية 
مبا يعّزز من سمعة اململكة مبختلف 
مدى  ويعكس  الخارجي��ة  املحافل 
املكانة الت��ي وصلت إليها الرياضة 
العه��د اإلصالح��ي  البحريني��ة يف 

الزاهر لجاللة امللك.
كام تقدم الشيخ سلامن بن عبدالله 
آل خليفة بخالص الشكر والتقدير 
إىل ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 

الخريية وش��ؤون الش��باب، رئيس 
املجلس األعى للش��باب والرياضة، 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة، عى ما يقدمه س��موه من 
البحريني  دعم ومس��اندة لالتحاد 
للرياضات الجوية ساهم يف تعزيز 
مكان��ة ه��ذه الرياض��ة والوصول 
به��ا إىل أرفع املس��تويات، وهو ما 
يضاعف املس��ؤولية ع��ى مجلس 
مختل��ف  لتبن��ي  االتح��اد  إدارة 
الخطط واالسرتاتيجيات التي ترمي 
إىل تحقي��ق املزيد م��ن اإلنجازات 
املرفة يف ظل ما يحظى به االتحاد 
م��ن دعم وعناية م��ن قبل اللجنة 
األوملبية البحرينية برئاس��ة سموه، 

شاكرًا ومثمًنا دعم سموه.
كام هنأ الشيخ سلامن بن عبدالله 
آل خليف��ة، رئيس مجل��س إدارة 

رشك��ة “جرافيتي” الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل خليف��ة مبناس��بة 
زيارة جاللة املل��ك إىل “جرافيتي” 
ليضاف ل��ك إىل النجاحات البارزة 
الت��ي حققته��ا الرك��ة يف مجال 
الط��ريان الحر الداخ��يل يف النفق 
الهوايئ كأحد املش��اريع السياحية 
اململك��ة  يف  الرائ��دة  والرياضي��ة 
التي  بالجه��ود  منوًها  واملنطق��ة، 
تبذلها “جرافيت��ي” يف هذا املجال 
بالراك��ة والتع��اون م��ع االتحاد 
البحرين��ي للرياض��ات الجوية مبا 
يس��هم يف تطوير رياض��ة الطريان 
الحر وتعزيز ش��عبيتها يف اململكة 
وتحقي��ق املزي��د م��ن اإلنجازات 

الالفتة.

أنه  النجمة  نادي  إدارة  مجلس  أكد 
األلعاب،  جميع  يف  العبيه  يقّدر 
ويقف  خدمته  يف  دوره��م  ويثّمن 
أن  بدون  استطاعته  قدر  بجانبهم 
أحد،  عى  مين  وال  عنهم  يتخى 
خدمات  له  قدموا  من  وخصوًصا 

جليلة.
اإلدارة  اطلعت  األخرية  اآلونة  ويف 
عى فيديو انتر ملقابلة مع حارس 
مرمى فريق كرة اليد السابق محمد 
برنامج  يف  بالعميد  املعروف  أحمد 
“رحلة نجم” والذي عرض عى قناة 
البحرين الرياضية مساء يوم السبت 
بعض  فيه  وأث���ريت  امل���ايض،  قبل 

النقاط التي ارتأى نادي النجمة الرد 
عليها؛ ألنها تحتوي عى مغالطات ال 
يرتضيها املجلس وال منتسبو النادي.

النجمة يف  نادي  إدارة  وقال مجلس 
الالعب  أنه وقف مع  فيه  أكد  بيان 
له  قدمه  كبري  دعم  بقوة من خالل 
يف حفل اعتزاله االول وقدم له ريع 
دينار،  آالف  عرة  وهو  االحتفال 
ويف االحتفال الثاين تسّلم الالعب ما 
يقارب من اثنن وثالثن ألف دينار، 
يقدر 490  راتًبا شهريًّا  يتسّلم  وكان 
دينارًا 190 من أحد رجاالت النادي 
و300 دينار من النادي، وهو يحدث 
يف  الالعبن  من  ا  جدًّ محدود  لعدد 

الراتب  يتسّلم  واستمر  الفرتة،  تلك 
إىل ما بعد االعتزال من أحد رجاالت 
النادي، وعند االعتزال توّقف النادي 
واصلت  بينام  ال��رات��ب،  دف��ع  عن 
الراتب تقديرًا  الشخصية ذاتها دفع 

ليست  الرفيعة  ملكانته 
يف  وإمن��ا  النجمة  يف 

الرياضة البحرينية.
مجلس  وب����ّن 
ن���ادي  إدارة 
أحد  أن  النجمة 
رج��االت��ه أع��ان 

دفع  يف  الالعب 
السيارة  أق��س��اط 

لعبه  الذي  الكبري  بالدور  منه  إمياًنا 
وهو  الوطني  واملنتخب  النادي  مع 

أحد أعمدة الرياضة البحرينية.
مجلس  أن  النجمة  ن��ادي  وأوض��ح 
مع  للتنسيق  بقوة  سعى  اإلدارة 
لتأمن  الحكومية  الجهات 
مسكن لالعب، وبفضل 
التجاوب الكبري من 
منحه  تم  الدولة 
سكنية  وح���دة 

يستحقها.
مجموع  أن  أي 
إىل  تدفعه  تم  ما 
ألف   42 ال��الع��ب 

 490 شهري  ورات��ب  وسيارة  دينار 
وزارة  من  بيت  إىل  باالضافة  دينارًا، 
اإلسكان، وهو مقيم فيه مع عائلته.  
وأشار نادي النجمة إىل أنه ال يهدف 
التوضيح أن مين عى  من وراء هذا 
الالعب أو غريه، وإمنا إلحقاق الحق 
ضد  انترت  التي  األم��ور  وتبيان 

النادي.  
بتاريخ  اعتزازه  النجمة  نادي  وأبدى 
األبناء  أحد  أنه  إىل  منوًها  الالعب 
من  الكثري  له  وّف��ر  لذلك  األع��زاء، 
أسوة  بها  علم  عى  وه��و  األم��ور 
النادي، وال داعي  الكبار يف  بالنجوم 
لذكرها تقديرًا ملشوارهم مع النادي.

يكّن  أن��ه  النجمة  ن��ادي  وأوض��ح 
أنه  إال  أحمد  محمد  لالعبه  التقدير 
النقاط  لبيان وتوضيح بعض  مضطر 
كافة  تجاه  بالجحود  ُيتهم  لئال 
نفسه  الوقت  يف  مطالًبا  منتسبيه، 
أي جهة بتحري الدقة فيام ُينقل عرب 
وسائل االعالم أو يف مواقع التواصل 
التقني  التطور  ظل  يف  االجتامعي 
مبدًيا  األنباء،  انتشار  يف  التأكد  مع 
الواقعي  امليسء وغري  للهجوم  أسفه 
ورجاالته،  النادي  له  تعرّضت  الذي 
الالعب  حققه  مبا  اعتزازه  مؤكًدا 
النادي  مستوى  عى  إنجازات  من 

واملنتخب.

سلمان بن عبداهلل: دعم العاهل مصدر فخر واعتزاز ألسرة الرياضات الجوية

ال نجحد جهود العبينا.. وما ُذكر مليء بالمغالطات

اعتبر زيارة جاللته ”جرافيتي” تشريًفا كبيرًا

ردا على مقابلة الحارس محمد أحمد.. نادي النجمة:

الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة



تحت رعاية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبي��ة البحريني��ة الرئي��س الفخري 
لالتح��اد املل��ي للفروس��ية وس��باقات 
الق��درة وبحضور س��مو الش��يخ محمد 
بن س��لامن بن حمد آل خليفة و س��مو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة  رئيس 
االتح��اد املل��ي للفروس��ية وس��باقات 
القدرة نائب رئيس املجلس األعىل للبيئة 
، تواصلت منافسات النسخة الثامنة من 
بطولة املغفور له بإذن الله تعاىل س��مو 
الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة “طيب 
الله ثراه” لجامل الخيل العربية األصيلة، 
والتي ينظمها االتحاد امللي للفروس��ية 
وس��باقات الق��درة يف قري��ة البحري��ن 

الدولية لسباقات القدرة
وأعرب سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة عن اعت��زازه باس��تمرار تنظيم 
بطولة املغفور له بإذن الله تعاىل س��مو 
الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة لجامل 
الخيل العربية األصيلة، مشرياً سموه إىل 
أن وص��ول البطولة إىل النس��خة الثامنة 
يع��زز من مكانتها ويؤك��د نجاحها عاماً 
بع��د عام يف ظ��ل الجه��ود الكبرية التي 
يبذلها االتحاد امللي للفروسية وسباقات 
القدرة برئاس��ة سمو الش��يخ فيصل بن 

راشد آل خليفة.
وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة أن ه��ذه البطولة توف��ر البيئة 
املناس��بة للم��الك واألس��طبالت ، مبيناً 
سموه إىل أن البطولة تحافظ عىل الرتاث 
البحرين��ي األصيل وتؤكد ب��أن اململكة 
متتلك مي��زة خاصة يف الخي��ول العربية 

األصيلة.

وقال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة أن بطولة املغف��ور له بإذن الله 
تعاىل س��مو الش��يخ فيصل بن حمد آل 
خليفة لجامل الخيل العربية استطاعت 
أن تحاف��ظ ع��ىل أس��مها من��ذ انطالق 
النسخة األوىل وصوالً إىل النسخة الثامنة، 
حيث ش��هدت البطولة تطور ملحوظ يف 
عملية انتاجي��ة الخيول العربية األصيلة 
من قبل املالك، مؤكداً سموه أن مملكة 

البحري��ن تحاف��ظ دامئ��اً ع��ىل مكانتها 
العالية  يف انتاج الخيول العربية األصيلة.
وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليف��ة أن مش��اركة امله��ور واألف��رس 
والفحول مبختلف األع��امر تؤكد الرغبة 
الكب��رية م��ن امل��الك بااللتف��اف حول 
املش��اركة يف البطول��ة من أج��ل تهيئة 
األج��واء املناس��بة للمش��اركات الكبرية 
القادم��ة، متمني��اً س��موه كل التوفيق 

والنجاح لكافة املشاركني.
ه��ذا وقد قام س��مو الش��يخ محمد بن 
سلامن بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
فيصل بن راشد آل خليفة  بتتويج املالك 

الفائزين يف مسابقات البطولة

 نتائج المسابقات

هذا وحصل عىل املركز األول يف مسابقة 
األفراس 6-4 س��نوات )أ(، الفرس لينياه 

إجاملي��ة  وبنتيج��ة  الن��وادر  للامل��ك 
)91.50(، ويف املركز الثاين الفرس منتهى 
الجس��مي للاملك محمد بندر وبنتيجة 
إجاملية )90.63(، واملركز الثالث الفرس 
غدير النرباس للاملك محمود عبدالقادر 

وبنتيجة إجاملية )89.25(.
ويف مسابقة األفراس 6-4 سنوات )ب(، 
حصل الفرس كاس��يبا عىل املركز األول 

للاملك س��عيد جعفر وبنتيجة إجاملية 
)90.75(، واملرك��ز الث��اين فوريلوك��س 
للاملك عبدالله أحمد وبنتيجة إجاملية 
)90.63(، واملركز الثالث الفرس اكسبيل 
س��يتي للاملك محمد الحايي وبنتيجة 

إجاملية )89.75(.
ويف مس��ابقة األف��راس 7 س��نوات فام 
ف��وق، حصل عىل املرك��ز األول الفرس 
سالس��يل للاملك فاضل عباس وبنتيجة 
الثاين الفرس  إجاملية )90.88(، واملركز 
ماجي��ك للاملك أحمد راش��د وبنتيجة 
إجاملية )90.25(، واملركز الثالث يت أف 
ماجي��ك للاملك أحمد راش��د وبنتيجة 

إجاملية )90.00(.
و يف مس��ابقة امله��رات “عمر س��نة”، 
حصل ع��ىل املرك��ز األول يب اس الريم 
للامل��ك أحمد راش��د وبنتيجة إجاملية 
)12.00(، واملرك��ز الث��اين يب إس نواره 
للامل��ك أحمد راش��د وبنتيجة إجاملية 
)12.00(، واملرك��ز الثالث غزال النوادر 
إجاملي��ة  وبنتيج��ة  الن��وادر  للامل��ك 

.)3.00(
ويف مس��ابقة بطولة املهرات )عمر 2-3 
س��نوات(، فاز باملركز األول ماجنيومس 
للامل��ك الش��يخة منى صال��ح بنتيجة 
إجاملية )7.00(، واملركز الثالث العنود 
الزين للاملك بش��ار مصطفى وبنتيجة 

إجاملية )5.00(.
ويف مس��ابقة األفراس، فاز باملركز األول 
كاس��يبا للاملك س��عيد جعفر وبنتيجة 
إجاملي��ة )11.00(، واملرك��ز الثاين ليانا 
إجاملي��ة  وبنتيج��ة  الن��وادر  للامل��ك 
سالس��يل  الثال��ث  واملرك��ز   ،)10.00(
للاملك فاضل عب��اس وبنتيجة إجاملية 

.)5.00(

الجياد العربية تبهر الحضور بزينتها وجمالها ورونقها الجميل
ناصر بن حمد: بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل إرث وطني خالد
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وتربز عزمية فخرو حينما عر�ض �أحد خمرتعاته، 
وهي مغ�ض���لة خا�ضة بالو�ض���وء مل جتد جتاوبا كبري�، 
ليح���وِّل نظره �إلى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، حيث 
ه���ي �أر����ض �لأحالم ومق�ض���د �ملخرتع���ن، ليعر�ض 
�خرت�ع���ه �لث���اين عبارة عن “�ض���لة متنقل���ة لالأمتعة” 
على موقع �أمازون �لعاملي وذلك من خالل تاأ�ضي�ض���ه 
�رشك���ة �أمريكية، معترب�ً �أنه �لوحيد �لذي عر�ض منتج 

بحريني على “�أمازون”.
وبالع���ودة �لإخف���اق يف بد�ية م�ض���اوره يف جمال 
�لأعم���ال و�لتجارة، �رشع فخرو يف �إدخال فكرة جديدة، 
وه���ي “مر�كز �لأعم���ال �ملتكامل���ة”، و�لتي �عتربت 
حينه���ا تطور كب���ري �أدخل���ه يف جمال مر�ك���ز �لأعمال 
�لتي توفر مكاتب جاهزة وبجميع خدماتها لأ�ضحاب 
�ل�رشكات. �لب���الد �لتقت فخرو �لبن، وحاولت �ض���رب 
ق�ض���ته مع �لبتكار�ت و�ملغام���رة يف �لعمال، فاإلى 

ن�ض �للقاء: 

كونك من عائلة فخرو، وهي 
اسم كبير في األعمال بالبحرين، 

كيف أثر ذلك على انطالقتك؟
تركت �لبحرين وكان عمري 15 �ض���نة، و�خرتت 
�أن �أذه���ب ملدر�ض���ة د�خلي���ة يف لبن���ان؛ لأين كن���ت 
حينها ما ي�ضطلح ت�ض���ميته حمليا “�ضوي �ضيطان”، 
ثم �لتحق���ت بجامعة بريوت يف تخ�ض����ض ت�ض���ويق، 
ل�ض���تكمل �لدر��ض���ة يف �لوليات �ملتح���دة يف جمال 

�لت�ضويق و�لأعمال وكذلك تقنية �ملعلومات.
�لو�ل���د وزي���ر تربية و�ل�ض���حة �ض���ابقا وهو �أول 
طبي���ب قل���ب يف �لبحري���ن �إل���ى جانب تولي���ه مهام 
دبلوما�ض���ية بال�ض���فار�ت يف عدد من �لدول، فهو مل 

يكن �ضاحب �أعمال، لكنه �ضاندين.

إذن متى بدأت نشاطك في مجال 
األعمال؟ 

بع���د �أن �أنهيت �لدر��ض���ة �جلامعي���ة، وكنت يف 
�لع�رشي���ن من �لعمر، وقدم���ت �إلى �لبحري���ن مبا�رشة، 
و�أ�ض�ض���ت �أول �رشك���ة م���ع �ض���ديقي، وكان���ت �رشكة 
ت�ض���ويق، بعده���ا �رشكة متخ�ض�ض���ة يف جم���ال تقنية 
�ملعلوم���ات، و�أتذك���ر �أن ذل���ك كان يف �لعام 2001. 
�أعتقد �أننا تعلمنا درو�ض���ا �ض���عبة بعد �أن ف�ض���لنا يف 

�مل�رشوعن.

ألم تفكر باالنخراط في عمل ما 
بإحدى المؤسسات قبل التفكير 

بتأسيس شركة في مقتبل حياتك؟
كان���ت �لعائلة تري���د مني �لعم���ل يف بنك �أو 
�رشكة؛ لكي �أكت�ضب خربة، ولكن كنت �أعرف �أنى 
�إذ� �نخرط���ت يف مث���ل هذ� �لعمل يعن���ي �أنني قد 

ا�ش���تمر يف الوظيف���ة، ولن اأمار�س الن�ش���اط احلر 
�أو تاأ�ض���ي�ض �رشكة خا�ض���ة. وكما ذكرت لك، فاأنا 
متمرد، �إذ مل ي�ضتطيعو� �إخ�ضاعي عن ممار�ضة ما 
�أوؤم���ن به �أثناء �ملدر�ض���ة، ول �أقبل �أن ميلي علي 
اأحد م���ا اأفعله. كنت اأرف����س اأن اأكون موظف يف 
�رشكة من �لأ�ض���ا�ض، ل �أحب �ل�ضتيقاظ مبكر� ول 
�أح���ب �أن �ألت���زم ب���دو�م �أو �أو�مر معين���ة. �أحب �أن 

�أ�ضعر باحلرية.

لماذا فشلت الشركتان؟
وقعن���ا يف �أخطاء، حينما كنا �ض���باب �ض���غوفن 
بطم���وح ع���ال، نري���د �أن تتو�ض���ع �ل�رشكت���ان ب�رشعة، 
وظفن���ا اأك���ر مما ينبغ���ي وبداأنا بحج���م اأكرب مما هو 
مطلوب، وهذ� �ض���بب تر�كم يف �للتز�مات �ملالية يف 
بد�ية �مل�ض���و�ر، حيث بد�أنا حينها بع�رشة �آلف دينار، 

و�نتهى �ملبلغ خالل 6 �أ�ضهر فقط.

هل توقفت بعدها؟
ل، وجدت حينها فر�ض���ة يف قطاع �لت�ض���الت، 
وفتح���ت �رشكة يف جم���ال �ل�ضت�ض���ار�ت �لتي تتعلق 
بالت�ض���الت يف �لدوحة يف �لعام 2003، حيث كانت 
�لدوحة وقتها يف بد�ية مرحلة �لنتفاخ �لقت�ض���ادي، 
وكانت �ل�رشكة تنمو. وكما تعلم، فاإن عائلة فخرو لها 
تو�جد يف �لبحرين وقطر، هناك �أحد �لتجار �ملعروفن 
وهو يو�ضف بن جا�ضم �لدروي�ض، من �أكرب جتار قطر، 
قدم يل �مل�ض���اعدة، و�أعتربه مدر�ضتي وهو �أ�ضتاذي 

يف جم���ال �لأعم���ال، وهو م���ن غري حيات���ي. كان رجل 
ع�ض���امي، بد�أ عمله م���ن �ملخازن قبل �أن ي�ض���بح ذ� 
�ض���اأن كبري، وهو ما غري وجه���ة نظري عن كبار رجال 
�لأعمال، كن���ت �أعتقد �أن هناك من يدير �لعمل لهم، 

لكنني وجدته ملما بكل �ضيء.

هل حققت شركتك في الدوحة 
نجاحًا؟

نعم، كن���ت �أع���رف �لأخطاء �لتي وقع���ت فيها، 
بد�أن���ا بفري���ق عمل �ض���غري، وكنا حم���ددي �لأهد�ف 

�لت���ي نريده���ا ونعلم متام���ا ما نري���ده. ومتكنا 
من �حل�ضول على م�ض���اريع جيدة من “كيوتل” 
حينه���ا، حي���ث ح�ض���لنا عل���ى وكالة م���ن �إحدى 

�ل�رشكات �لأمريكية �ملتخ�ض�ض���ة يف �لت�ض���الت. 
و�أبرمنا �ض���فقات كبرية �إحد�ه���ا بنحو 60 مليون 
دولر، لذل���ك ح�ض���لت على مبلغ حم���رتم حينها، 
وبد�أت �ل�ض���تثمار يف �لبور�ض���ة �لقطرية، و�لتي 
كان���ت يف بد�يتها، �إذ كانت  �لأ�ض���عار منا�ض���بة، 
يف  �أم���و�يل  �أ�ض���ع  حيات���ي  يف  م���رة  �أول  وه���ذه 
�لبور�ض���ة، وكانت هذه ن�ض���يحة من �لع���م، و�أنا 

بطبيعتي مغامر.

وكم مكثت ممارسا لألعمال 
في قطر؟

مكث���ت هناك نح���و 5 �ض���نو�ت، ولكن رجعت 
حينم���ا  �لبحري���ن  �إل���ى 

�أردت �لزو�ج يف �لعام 2007.

ألم تكن لك استثمارات في البحرين؟
نع���م، حن كنت �أعم���ل يف قطر، كنت ��ض���تثمر 
بع�ض �لأمو�ل يف جمال �لعقار�ت وغريها، و��ضرتيت 
طابقا يف مبنى بال�ضيف لتاأجري �ملكاتب �أو ما يعرف 

.)Business center( مبركز �أعمال

وكيف كان أداء هذه 
االستثمارات بالبحرين؟

عندم���ا قمن���ا بتجهي���ز �لطاب���ق كمرك���ز 
�لأعم���ال، �رشعنا يف تاأجري �ملكاتب ولبثنا قليال 
قب���ل تد�همن���ا �لأزم���ة �ملالية �لعاملي���ة، كان 
�لتوقيت �ض���عباً، فكان علينا �لتحرك بال�رشعة، 

بعد خروج عدد من �مل�ضتاأجرين �لأجانب.
ر�جعنا �أ�ضعار �لإيجار�ت، وجعلناها تتنا�ضب 
اأكر للتاجر البحريني يف ظل الظروف القا�شية.

كان هن���اك عدد م���ن مر�كز �لأعم���ال، لكن 
�أ�ض���عارها كان���ت مرتفع���ة، ومل تك���ن �خلدم���ة 
مب�ضطة باأ�ضعار �ض���املة جلميع �خلدمات، لكنني 
قمت باإدخال �خلدمات �ل�ضاملة يف مركز �لأعمال 
لي�ض���مل جمي���ع �لنفق���ات، فيكف���ي �أن ي�ض���تلم 
�ض���احب �ل�رشك���ة مفتاح �ملكتب فقط ليح�ض���ل 
على جمي���ع �ملر�فق و�خلدمات مب���ا فيها خدمة 
�ملكتب �أو �ل�ضكرترية، كنت �أول من فعل ذلك، 
مل  �لتجرب���ة.  ن�ض���خ  و�جلمي���ع 

يكن ه���ذ� �ملفهوم موجود�. مع وج���ود �لطلب قمت 
بتو�ضعة مركز �لأعمال، و�إ�ضافة طابق �آخر يف �ملبنى.

ما قصتك مع االختراعات؟
عندما ��ض���تقر بي �ملقام قليالً، وجدت مت�ض���عا 
من �لوقت لعمل بع�ض �لخرت�عات، �خرتعت مغ�ضلة 
للو�ش���وء، وبداأت الفكرة ح���ن كان ظهري يوؤملني، 
وكن���ت �أرغب يف �لو�ض���وء، ومل �أ�ض���تطع رفع رجلي، 
ومن هنا بد�أت فكرة �ضناعة مغ�ضلة خا�ضة بالو�ضوء 
لكبار �ل�ض���ن �أو من يعانون م�ض���كالت �ضحية. وقمت 
بت�ض���نيع �ملنتج يف �ض���لطنة عمان، ثم توزيعه على 
نحو 50 م�ض���جد� ود�ر� للعج���زة وغريها، ولكن كانت 
هناك �ضعوبات من ناحية �لتعامل مع �لبريوقر�طية.

وماذا بعد ذلك؟
دفعني �لتجربة �لأولى �إلى �إعادة �لنظر و�لتفكري 
يف �ل�ض���وق �لأمريكي���ة �لتي تعترب من �أكرب �لأ�ض���و�ق 
و�أكرثه���ا تقبالً لالبتكار�ت، فقمت بعمل �خرت�ع ثان، 
وه���و عربة �أو �ض���لة ت�ض���وق �أو حلمل �ملع���د�ت قابلة 
للطي ت�ض���به �ملظلة، تتيح حمل 15 كيلوجر�ما، ومت 
ت�ض���جيل بر�ءة �خ���رت�ع.  قمت ب�ض���ناعة  300 قطعة 
من �ملنتج، و��ض���تطعت ت�ضويق بع�ضها، كما �أر�ضلت 
ع���دد منها �إلى من قام بتمويل �لخرت�ع، �إذ ح�ض���لت 
Crow d  للى �لتمويل عن طريق �لتمويل �جلماعي

funding، كما قمت بت�ض���ويقه ع���رب موقع �أمازون، 
وهو �أول منت���ج بحريني يتم بيعه على موقع �أمازون، 
�إذ ل تقبل �أمازون �أمريكا بيع منتج ما مل يكن ل�ضخ�ض 
�أمريكي �أو �رشكة �أمريكية، لذلك قمت بتاأ�ضي�ض �رشكة 
pu d  أأمريكية لهذ� �لغر�ض. كما �أن �لخرت�ع و��ضمه
ie، ه���و �لأول �لذي يح�ض���ل على متوي���ل جماعي عن 
طريق �ملوقع �لعاملي Kickstarter، كما عر�ض���ت 

.Ebay ملنتج كذلك على �رشكة�
 

كيف دخلت السوق األميركية 
الكبيرة في ظل حديث عن عدم 

استفادة البحرين منها؟
مل ن�ض���تفد كم���ا ينبغ���ي كتج���ار بحريني���ن من 
�ل�ض���وق �لأمريكية، هناك فر�ض كث���رية، لكن هناك 
حتدي���ات يف دخول هذه �ل�ض���وق بالن�ض���بة ملكونات 

�ملنتج وغريها.

وما توجهك الحالي بمجال األعمال؟
�أ�ض���بت مبر�ض �ل�رشطان ومكثت يف �مل�ضت�ضفى 
ملدة عامن يف �لوليات �ملتحدة، و�أعتقد �أنها جتربة 
غريت من نظرتي للحياة، وعلى �لإن�ض���ان �أل يتوقف 
عن �لعطاء، و�أن مينح وطنه �ضيئا، فالإن�ضان ل يعلم 

�إلى متى �ضيمكث يف هذه �حلياة.
عندم���ا رجع���ت �إل���ى �لبحري���ن يف �لع���ام 2015 
وع���دت نف�ش���ي اأن اأعم���ل اأكر يف الن�ش���اط املتعلق 
بقط���اع �لأعمال وم�ض���اعدة رو�د �لأعمال و�ل�ض���باب، 
وعملن���ا على م�رشوع “�ض���تارت �آب بحري���ن”، و�لعمل 
يف م�رشوع���ات “�إجن���از”، و�لتعاون مع بن���ك �لبحرين 
للتنمي���ة، �إل���ى جان���ب وز�رة �لعمل على �مل�ض���اعدة 
بتاأ�ض���ي�ض �رشكات نا�ض���ئة. كما ��ض���تطعت �أن �أجلب 
�رشك���ة �أمريكية لتدريب عدد من طالب �لبحرين على 

لغة متخ�ض�ضة يف �لربجمة.

ما نصيحتك للشباب بشأن األعمال؟
�أن�ضح �ل�ضباب �أن ميار�ض عمال يعرف تفا�ضيله 
ويفهم���ه متام���ا، كم���ا يجب �أن يب���د�أ باأق���ل تكاليف 

ممكنة، و�أن تكون ح�ضاباته دقيقة.

• فخرو  متحدثا ل� “$”	

)ت�ضوير: ر�ضول �حلجريي(

“اأن��ا اإن�س��ان متمرد”، هك��ذا ي�سف رجل الأعمال حامد فخرو ابن الوزي��ر ال�سابق واملفكر البحريني 
املعروف علي فخرو، حني يتحدث عن �سريته يف جمال ريادة الأعمال. وعلى الرغم من اأنه يعترب نف�سه 

“مغام��را” يف جم��ال الأعم��ال، اإل اأن فخرو البن ل يجد مهربا م��ن اأن يعرتف باأنه اأخطاأ احل�سابات 
يف كثري من الأحيان، واأولها حني بداأ �س��ركته الأوىل والثانية مع اأحد الأ�س��دقاء واللتني ف�س��لتا بعد 

اأ�سهر قليلة، اإل اأنه ي�سري اإىل اأنه عندما توجد الأفكار واملعرفة، فعلى رجل الأعمال اأو رائد العمل األ 

يخ��اف، واأن يب��ادر بالتنفيذ دون خ��وف. مل متنعه الإ�سابة مبر�ض ال�سرطان م��ن موا�سلة طموحاته، 

حي��ث اعتربه��ا مرحل��ة مف�سلي��ة يف حياته، دفعته لالنخ��راط ب�سكل اأك��رب يف الأن�سط��ة التي تتعلق 

مب�ساعدة رواد الأعمال، وحتفيز ال�سباب على الإبداع وخلق امل�سروعات من خالل عدد من املبادرات.

إصــابتـــي بـ “الســرطــان” غيـــرت نظرتــي للحيـــاة

اختــرعــتُ منتجيـــن أحــدهــمــا بـ “التمويـــل الجمــاعـي”

أول شركة 
أسستها فشلت 

بعد 6 أشهر فقط علي الفردان

أسســت شــركة اتصــاالت أبرمــت صفقــة  بـــ 60 مليــون دوالر

حامد فخرو... 
المخترع المتمرد 

والمغامر باألعمال  

مبتكر أول منتج بحريني يسوق عبر “أمازون”

يوسف بن جاسم 
الدرويش قدوتي 

في “البزنس”

• •�ملي�ضاأة من �خرت�ع فخرو �لإبن	 �ضلة �لأمتعة �ملتنقلة	



�ص���يعي�ش اجلمهور البحريني خا�صة 
عرو����ش  ثالث���ة  م���ع  للم����رح  املتاب���ع 
م�رحية �صتقدم خالل احتفاالت اململكة 
بالعي���د الوطني اأول���ى امل�رحيات هي 
“البيت امل�ص���كون” يف جزئه���ا الثالث 
م���ن تاألي���ف وبطول���ة واإخ���راج الفن���ان 
الكويت���ي عبدالعزي���ز امل�ص���لم، والتي 
�ص���تعر�ش ثالث���ة اأي���ام م���ن 14 – 16 
دي�ص���مرب اجل���اري عل���ى م����رح بتلك���و 
بالهمل���ة، وتطرح العديد من الق�ص���ايا 
الت���ي تهم  االجتماعي���ة واالقت�ص���ادية 
ال�ص���ارع اخلليجي خ�صو�ص���ا، وال�ص���ارع 

العرب���ي عموم���ا. اأما العم���ل االآخر، فهو 
امل�رحية الكوميدية “يا اأين يا بطة” من 
تاأليف واإخراج ح�صن االإ�صكايف، ومتثيل 
�ص���امي ر�ص���دان، ومنى الروبي، وح�صن 
حممد، وجعفر ال�صاري، وخليل املطوع، 
والب�ص���ام عل���ي، وعل���ي خ���امت، وجعفر 

التمار، وهبة ه�صام. 
الفن���ان  �ص���يعر�ش  وب���دوره، 
امل�رحي���ة  العل���ي  ط���ارق  الكومي���دي 
الكوميدي���ة االجتماعي���ة “ول���د بطنها” 
يف االأيام الثالثة من 14 – 16 دي�ص���مرب 
اجلاري، وهي من بطول���ة طارق العلي، 
وعبدالرحم���ن العق���ل، ومي����ش قم���رب، 

وخالد العجريب، وخالد املظفر.
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بالرغم من التاأكيد اأنه لن يكون هناك عمل عن ق�ص���ة 
حي���اة الفنانة �ص���ادية، ذك���رت تقارير �ص���حافية اأن هناك 
بالفع���ل عمال ب���داأ جتهيزه منذ فرتة، ويحم���ل عنوان قمر ال 
يغيب ، وحتى هذه اللحظة حتاول النجمة دنيا �ص���مري غامن 
اأن تفوز ببطولة العمل. وبعد وفاة �صادية، بداأ ال�صيناري�صت 

والكات���ب ماهر زه���دي بالتحدث جم���ددا عن الق�ص���ة مرة 
اأخرى، وبالفعل �ص���يخو�ش االإخراج �ص���امح ال�صوادي، وكان 
بع����ش املقربني ل�ص���ادية قد اأكدوا حتم�ص���ها للفكرة بعد 
عر�ص���ها عليها، وهو ما اأكدت���ه فنانة مقربة منها، واأن دنيا 

عادت اإلى حما�صتها من جديد بعد �صنوات.
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1531
دي  ريو  مدينة  اإن�صاء 
ج���ان���ريو ال��ربازي��ل��ي��ة 
ع������ل������ى امل����ح����ي����ط 

االأطلنطي.

 1651
الثاين  ���ص��ارل  اع��ت��الء 

عر�ش اأ�صكتلندا.

 1673
ب�����داي�����ة ال����ت����وزي����ع 
بني  للربيد  النظامي 

نيويورك وبو�صتون.

 1707
اخلام�ش  ج��ون  اع��ت��الء 

عر�ش الربتغال.

 1801
ع���ق���د ال����وح����دة ب��ني 
العظمى  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

واأيرلندا.

 1801
لنيزك  اكت�صاف  اأول 

على �صطح االأر�ش.

 1804
نهاية احلكم الفرن�صي 

يف جزيرة هايتي.

1808
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
االأم�����ريك�����ي�����ة مت��ن��ع 

ا�صترياد العبيد.

1823
ت��ع��ل��ن  ب���ري���ط���ان���ي���ا   
ج��زر  ع��ل��ى  �صيادتها 

فوكالند.

مسافات

 انطالق محترف نجوى بركات بالتعاون 
مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار

3 عروض مسرحية في العيد الوطني 

 “الفتى سميث” 
بنادي البحرين للسينما

عرقتنجي 
يروي “قصص الحب 

بكلمات عربية” في 
مركز الشيخ إبراهيم

انطلق���ت فعالي���ات حمرتف جن���وى بركات، 
والتي حتمل عنوان )كيف تكتب رواية؟(، والذي 
يقام بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة واالآثار 
باملكتبة اخلليفية، وي�ص���تمر حتى 12 دي�ص���مرب 
اجل���اري.  ويهدف املح���رتف اإلى تطوي���ر كتابة 
الرواي���ة العربي���ة عرب التاأ�ص���ي�ش جلي���ل روائي 
�ص���اب، وقد �صاهم املحرتف يف اإ�صدار 23 رواية 
حتى االآن عن دور ن�ر عربية عريقة مثل )االآداب، 
ال�ص���اقي، القارابي، والعني(، وقد حازت بع�ش 
رواي���ات املحرتف على جوائز مهم���ة مثل جائزة 
كتارا للرواية، وجائزة االإم���ارات لالآداب وجائزة 
املحرتف، وغريه���ا. وياأخذ املحرتف بيد الكتاب 

من نقط���ة البداي���ة وحتى ن����ر نتاجه���م يف اأهم 
دور الن����رش العربي���ة، يف حال ا�س���تيفائها �رشوط 

االحرتاف واجلودة. 
اأطلقت بركات ال���دورة االأولى من حمرتفها 
الع���ام 2009 بدعم م���ن وزارة الثقافة اللبنانية 
عاملي���ة  عا�ص���مة  “ب���ريوت  فعالي���ات  �ص���من 
للكت���اب”. اأم���ا ال���دورة الثانية، فرعته���ا وزارة 
الثقاف���ة البحريني���ة وا�صت�ص���افتها على امتداد 
عام كامل، من بينها ث���الث لكّتاب من البحرين، 
وهم: اأمين جعفر “مداد الروح”، رنوة العم�ص���ي 
“الزي���ارة”، ومنرية �ص���وار “جارية”، وقد فازت 

االأخرية بجائزة كتارا للرواية.

حفالت غنائية بالعيد الوطني 
فؤاد وحنان وأصالة والمهندس بحلبة البحرين الدولية

ليال فنية متميزة �صت�صهدها 
حلب����ة البحري����ن الدولي����ة “موطن 
ال�����رق  يف  ال�ص����يارات  ريا�ص����ة 
االأو�ص����ط”، حيث �ص����تقام حفالت 
غنائية الأ�ص����هر املطربني العرب 
العي����د  مهرج����ان  هام�����ش  عل����ى 
الوطن����ي املجي����د ابت����داًء من 14 
اجل����اري،  دي�ص����مرب   17 ولغاي����ة 
م����ن  االأول����ى  احلفل����ة  و�ص����تكون 
البحريني����ني  الفنان����ني  ن�ص����يب 
خال����د ف����وؤاد، وحنان ر�ص����ا وذلك 
يوم اخلمي�ش املقبل 14 دي�صمرب 
الثاني����ة،  احلفل����ة  اأم����ا  اجل����اري. 
اأ�ص����الة يوم  الفنانة  ف�ص����تحييها 
دي�ص����مرب   16 املواف����ق  ال�ص����بت 
اجل����اري، واحلفل����ة الثالثة ملاجد 
املهند�����ش يوم االأح����د تاريخ 17 

دي�صمرب اجلاري.
و�ص����تفتح احللبة اأبوابها اأمام 
الزوار يومياً يف الفرتة من الرابعة 

ع�راً وحتى العا�رة م�صاء. 
وكجزء م����ن املهرجان يف حلبة 

البحرين الدولية �ص����يقام معر�ش 
للت�صوق ملختلف االأعمال املحلية 
واملح����الت  ال����وزارات،  ي�ص����مل 

التجاري����ة، واملطاعم. و�ص����يكون 
هناك جمموعة وا�صعة من االألعاب 

والفعاليات.  

انطالق “إمبير إنترناشونل” لتوزيع األفالم المصرية..

السعودية هيفاء المنصور تفوز بجائزة آي دبليو سي في دبي السينمائي 
قدَّمت املمّثلة الهوليوودي���ة احلائزة جائزة 
اأو�صكار و�صفرية اأي دبليو �صي �صافهاوزن كيت 
بالن�ص���يت جائ���زة “اأي دبلي���و �ص���ي للمخرجني” 
ال�ص���ينمائية  للمخرج���ة  ال�صاد�ص���ة  بن�ص���ختها 
 Miss املن�ص���ور وفيلمه���ا  ال�ص���عودية هيف���اء 
Camel. اأُقي���م حفل توزيع اجلائ���زة اأثناء حدث 
اأي دبليو �ص���ي ال�ص���هري “من اأجل حّب ال�صينما” 
وذل���ك يف فندق “ون اآن���د اأونلي روي���ال مرياج” 
خ���الل مهرجان دبي ال�ص���ينمائي ال���دويل ال� 14. 
وقد تلّقت الفائزة منحة قدُرها 100000 دوالر، 
و�ص���اعة “دافن�ص���ي اأوتوماتيك 36” بتوقيع دار 

ال�صاعات ال�صوي�رية.
قّدم���ت ري���ا اأب���ي را�ص���د، مقّدم���ة الربام���ج 
التلفزيوني���ة، حفل اأي دبليو �ص���ي “من اأجل حّب 
ال�ص���ينما” اإل���ى جان���ب االإعالمي و�ص���ام بريدي. 
ح����ر احلفل ع���دد من امل�ص���اهري و�ص���فراء الدار 
ال�صوي�رية مثل �صونام كابور، باتريك �صتيوارت، 
توبا بويوك�ص���تون وجي�ص���يكا قهواتي، اإ�ص���افة 
اإل���ى املمّثل الفرن�ص���ي كلوفي����ش كورنيال، رمي 

ال�صعيدي واملمثّلة امل�رية ي�را.
يف املنا�ص���بة، قالت كيت بالن�صيت: “ي�ريّن 
التعاون مّرة اأخرى مع جلنة حتكيم جائزة اأي دبليو 
�ص���ي للمخرج���ني، تاأ����رين دائماً وجه���ات النظر 

املختلفة لالأعمال التي يقدمها امل�صرتكون”.
اأم���ا الرئي����ش التنفيذي لدار اأي دبليو �ص���ي 
�ص���افهاوزن كري�ص���توف جرينجر-ه���ري، فق���ال: 

“نح���ن يف اأي دبلي���و �ص���ي �ص���افهاوزن نوؤمن اأن 
�ص���ناعة االأفالم هي جزء من االإبداع الثقايف، ونوع 
م���ن الفنون الت���ي تتمحور حول جمموعة وا�ص���عة 
م���ن املوا�ص���يع اجلوهري���ة الت���ي ته���م الب�رية. 
وكوننا رواة ق�ص����ش، ُنعرب عن تقديرنا ال�صديد 
الإبداع و�ص���جاعة و�ص���غف املخرجني املوهوبني، 
ونفتخ���ر بدعمهم من خالل جائزة اأي دبليو �ص���ي 

للمخرجني”.
من جهته، ق���ال رئي�ش جمل�ش اإدارة مهرجان 
دب���ي ال�ص���ينمائي الدويل وع�ص���و جلن���ة حتكيم 
جائزة اأي دبليو �صي للمخرجني عبداحلميد جمعة: 
“ُتذهلنا اأعداد االأ�ص���ماء امُلدرجة وم�ص���تواها كّل 
ع���ام. نق���ّدر روؤية واإبداع املخرج���ني يف املنطقة، 
ون�ص���عى من خالل هذه اجلائزة اإلى م�ص���اعدتهم 

على حتقيق حلمهم”.

متحور مو�صوع احلدث الرئي�ش حول م�صاركة 
امل���راأة واإجنازاته���ا يف ع���امل ال�ص���ينما و�ص���ناعة 
االأف���الم. وتخّل���ل احل���دث رق�ص���ة م�ص���توحاة من 
املراأة واأداء ا�صتثنائًيا للمغّنية كري�صتني �صعيد. 
وبع���د انته���اء احل���دث، ا�ص���ُتهّلت احلفلة ب���اأداء 
Soulful Powerhouse Duo Ha -  ففرقة

lei االإجنيزية.
لهيف���اء   Miss Camel م����روع  ي���روي 
املن�ص���ور، اأّول خمرج���ة �ص���عودية، ق�ّص���ة هايال، 
وه���ي فتاة �ص���عودية تفعل امل�ص���تحيل من اأجل 
التخّل����ش م���ن زواجه���ا املدّبر وحتقي���ق هدفها 
املتمّثل يف االلتحاق بكّلية الفنون خارج اململكة 
العربي���ة ال�ص���عودية. واأثناء �ص���عيها اإل���ى اإجراء 
املقاب���الت؛ بغية بل���وغ الكلّية يف دول���ة خليجية 
جماورة، تكت�ص���ف هايال يف حفل زف���اف قريبتها 

قدرتها على التحّدث اإلى احليوانات.

إنتاج
اإنرتنا�ص���ونل” و”�ص���يرنجي  “اإمبري  اأعلن���ت 
فيلم���ز” ع���ن اتف���اق �راك���ة جدي���دة �ص���تكون 
مبوجبه “اإمب���ري” املوزع الوحي���د ملجموعة اأفالم 
“�ص���يرنجي فيلم���ز” يف ال����رق االأو�ص���ط، بينما 
�ص���تكون “�ص���يرنجي” الوكيل احل�ري ل� “اإمبري 

اإنرتنا�صونل” عن االأفالم امل�رية.
اأج���ري  االإع���الن يف موؤمت���ر �ص���حفي  �ص���در 
بالتع���اون م���ع مهرج���ان “دبي” ال���دويل لالأفالم 
وح�ره رئي�ش جمل����ش اإدارة “اإمبري” ماريو جورج 
ح���داد، الرئي�ش “ماري���و جونيور حداد” اإ�ص���افة 
اإل���ى املدير العام ل� “�ص���يرنجي فيلم���ز”، “اأحمد 
ب���دوي”، املدير التنفيذي “يا����ر هويدي”. وقد 

ح�ر اأي�صاً النجمان امل�ريان “حممد عادل اإمام” 
و”اأحمد فهمي”.

يجري التخطيط لعر����ش اأفالم عديدة مبا يف 
ذلك فيلم “ليلة هنا و�رور”، بطولة حممد عادل 
اإم���ام ويا�ص���مني �ص���ربي ومعّد الإطالق���ه يف عيد 
الفطر، فيل���م اأحمد اجلمدي، “الذئ���ب واالأنثى”، 
بطولة اأحمد فهمي، و�ص���يطلق يف عيد االأ�ص���حى، 
اإ�ص���افة اإلى م�روع جديد مل يك�ص���ف عن ا�ص���مه، 

اإخراج طارق العريان بطولة عمرو دياب.
تفخ���ر “اإمبري” جداً ب�راكتها مع “�ص���يرنجي 
فيلم���ز”. كانت �ص���ناعة االأف���الم امل�ري���ة جنماً 
�صاطعاً يف �ص���ماء ال�ص���ينما العربية طوال عقود، 
كما اأفاد رئي�ش جمل�ش اإدارة “اإمبري” ماريو جورج 

حداد.
ي�صكل هذا احلدث املرة االأولى التي يتعاون 
فيها ا�صتوديو �ص���ينمائي م�ري ح�رياً مع موزع 
يف ال�رق االأو�صط على اأ�صا�ش دائم، وهو اأمر غري 
ماألوف لدى اال�ص���تديوهات ال�صينمائية العربية، 
وكان يقت����ر عادة على ا�ص���تديوهات هوليوود. 
�صي�ص���مح لنا ذلك بالعمل مع “�صيرنجي” ب�صكل 
دائم، ونحن واثقون اأن هذه ال�راكة �صتعيد اإحياء 
الع����ر الذهب���ي لل�ص���ينما امل�رية بف�ص���ل منط 
توزي���ع ذكي ومعا����ر، وهو اأم���ر كان مفقوداً مع 
االأ�ص���ف حني كانت االأفالم امل�رية توزع ب�ص���كل 

م�صتقل، كما يفيد حداد.

    BUZZ      
أحداث

احر�����ش عل����ى اإجن����از االأعم����ال يف وقتها 
املحدد. 

الظ���روف موؤاتي���ة لتح�ص���ني  اأن كل  جت���د 
و�صعك ال�صحي.

م���ا قمت ب���ه حت���ى الي���وم يكفي نوع���اً ما 
ال�صتعادة وزنك. 

���ى زم���ن ال�ص���عوبات والع���رات الت���ي  ولَّ
واجهتك.

بقلي���ل م���ن ال�ص���رب واملثاب���رة تتمّكن من 
احل�صول على ر�صاقة. 

عالقت���ك م�ص���تقرة، ان�َش املا�ص���ي، وتطّلع 
نحو امل�صتقبل. 

�رعان ما ت�ص���تدرك الو�ص���ع وتعيد االأمور 
اإلى جماريها.  

العمل بجد هو �صبب جناح االإن�صان يف 
احلياة.

ت�ص���طر الإعادة تنظي���م حيات���ك اأو جتد اأن 
منطك ال يتالءم. 

ادر����ش خطوات���ك مالي���اً واأع���د النظ���ر يف 
اال�صتثمارات. 

حالي���اً اأن���ت ناج���ح ج���ًدا يف عمل���ك وتلفت 
االأنظار. 

تواج���ه العراقيل يف م�روع كنت تعّلق عليه 
اآماالً كباًرا.
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الميزان:

الدلو: 

الحوت:
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يعر�ش نادي البحرين لل�ص���ينما و�ص���من فعالياته ل�صهر دي�ص���مرب اجلاري الفيلم 
االأمريك���ي امل�ص���وق “الفتى �ص���ميث” للمخرج فران���ك لوتيتو وذلك يف متام ال�ص���اعة 
ال�ص���ابعة من م�ص���اء يوم االأربعاء املوافق 13 دي�ص���مرب اجلاري مبق���ر النادي باجلفري، 
ويتحدث الفيلم عن �ص���بي هندي يخرج عن عادات عائلت���ه عندما يغرم بابنه جريانهم 

وتتوالى بعد االأحداث يف خط م�صوق.
كم���ا �ص���يعر�ش الن���ادي بتاريخ 20 دي�ص���مرب اجل���اري الفيلم الهن���دي الربيطاين 
امل�ص���رتك “ا�ص���تفزاز” للمخرج جيك ماندرا، ويحكي الفليم ق�صة امراأة بنجابية معنفة 

تنتهي يف ال�صجن لقتلها زوجها امل�صيء.
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دبي - خا�ص

ي�صت�صيف مركز ال�ص���يخ اإبراهيم للثقافة والبحوث 
الكات���ب واملخرج اللبن���اين فيليب عرقتنج���ي؛ للحديث 
ح���ول “كيف نروي ق�ص����ش احل���ب بكلم���ات عربية”، اإذ 
�صي�ص���لط ال�ص���وء على جملة من املعطيات التي تندرج 
يف االأف���الم الروائي���ة غ���ري التقليدي���ة لق�ص����ش احل���ب 
املعا�رة، واإ�ص���كاالت ال�ص���ناعة ال�ص���ينمائية املرتبطة 
بالقي���م االإن�ص���انية، اإلى جان���ب املعاجلات ال�ص���ينمائية 
للواق���ع االجتماعي، وكيفية توظيف اأ�ص���اليب فنية غري 
ماألوفة يف احلبكة ال�ص���ينمائية، يكون ذلك خالل املو�صم 
الثق���ايف “قل هو احلب” ملركز ال�ص���يخ اإبراهيم للثقافة 
والبحوث، يوم االإثنني 11 دي�ص���مرب 2017 عند ال�ص���اعة 

الثامنة م�صاء باملركز.
م���ن املعروف اأن املخرج اللبن���اين فيليب عرقتنجي 
كات���ب ومنت���ج، م���ن موالي���د 1964، خا����ش العديد من 
التج���ارب االإبداعي���ة املتنوع���ة، وميت���از بغنى م�ص���ريته 
الت���ي اأنتج فيها اأكر م���ن 50 فليماً وثائقياَ وق�ص���رياً، 
وثالثة اأفالم روائية طويلة، تتمحور م�صمونها ملوا�صيع 
خمتلفة كالهوية، والهجرة، املنفى وال�ص���فر والعالقات 

االإن�صانية، واحلب.
ح���از 38 جائزة عاملية، وله من االأفالم ال�ص���ينمائية: 
البو�ص���طة، حتت الق�صف، حلم الطفل البهلوان،  بريوت 
اأحج���ار وذكريات، طري حر، من عيون االأمهات، ا�ص���معي، 

مرياث. 

• •اأ�صالة	 ماجد املهند�ش	

• جنوى بركات	

• فيليب عرقتنجي	

• م�رحية ولد بطنها	

• •م�رحية البيت امل�صكون 	 م�رحية يا اأين يا بطة	

• الفتي �صميث	

• خالد فوؤاد وحنان ر�صان	



خطر ال�سرطان على الأطفال 
ل ينتهي بعد ال�سفاء

اأف����دت درا�س���ة اأمريكي���ة ب����أن واح���دا من 
كل 12 ب�لغ���� عوجل���وا م���ن ال�رسط����ن يف مرحلة 
الطفولة، رمب���� يع�نون من ارتف�ع �س���غط الدم 
عند الكرب. ومن املحتمل اأن يكون ارتف�ع �سغط 

الدم مرتبط� ب�لن�جني م���ن الأورام ال�رسط�نية يف 
الطفول���ة، لأن كثريين منهم يع�نون من مت�عب 
يف القل���ب نتيجة العالج الكيم�وي والإ�س���ع�عي. 
ووجدت الدرا�س���ة اأنه حتى حينم� يتم ت�سخي�ص 

اإ�س����بتهم ب�رتف�ع �س���غط الدم، ف����إن اأكرث من 
واحد من بني كل 5 من هوؤلء املر�سى ل يتلقون 
عالج�، اأو يغ���ريون منط حي�تهم ب�ل�رسورة. وق�ل 
تود غيب�سون، الذي ق�د فريق الدرا�سة وهو من 

م�ست�سفى �س�ن جود لالأطف�ل يف ممفي�ص بولية 
تني�س���ي الأمريكي���ة “م���ن املالح���ظ اأن الن�جني 
يف درا�س���تن� تزيد احتم�لت اإ�س����بتهم ب�رتف�ع 

�سغط الدم”.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

    أين أنتم من تحرير القدس؟!
بقدر م� اأث�ر اعرتاف دون�لد ترامب ب�لقد�ص املحتلة ع��س����مة للكي�ن ال�س����هيوين غ�سبن�، 
بق����در م����� اأثلج �س����دور اأعداء الأم����ة العربية واملرتب�س����ني ب�أمنه����� وا�س����تقراره�، ففيم� رحب 
ال�س����ه�ينة ب�لقرار الك�رثي، اأبدى النظ�����م الإيراين ووكالوؤه وقي�دي����و الإخوان واملوالون لهم 
�س����م�تة ل تن����م عن حق����د دفني لالأنظمة العربية فح�س����ب، ب����ل عن عدم اكرتاث مب�س����ري اأولى 

القبلتني من الأ�س��ص.
تظل اإ�رسائيل بال ريب عدون� الأول، ولكنه� لي�ست الوحيد لالأ�سف، ويبدو اأن الأعداء عقدوا 
حت�لف� �رسي� للفتك بن� واقت�س�م م� تبقى من اأوط�نن� بينهم، فكيف ميكن تف�سري ت�رسيح وزير 
خ�رجي����ة اإيران الظري����ف “اإذا اأُنفقت بع�ص الأم����وال التي تنفقه� بع�ص ال����دول على الإره�ب 
على حترير فل�س����طني، مل� كن� واجهن� العنجهية الأمريكية”.. ال�سوؤال املوجه لظريف واأ�سي�ده 

والإخوان واأتب�عهم وكل من يتهكم علين� وعلى ق�دتن� “اأين اأنتم من حترير القد�ص؟!”.
منذ اللحظة التي انقلبت فيه� اأمريك� على نظ�م طهران ونف�ست يده� من م�رسوع الإخوان 
عجت و�س�����ئل التوا�س����ل الجتم�عي مباليني الر�س�����ئل اخلبيث����ة التي تدغدغ امل�س�����عر فتجد 
لالأ�سف طريقه� اإلى كثري من العقول املغيبة، التي ي�سهل اإقن�عه� ب�أن الأنظمة العربية توطد 
�رسا التع�ون الأمني وال�س����تخب�ري مع اإ�رسائيل ك�سبيل للت�س����دي لإيران، واأنه� ت�سعى تدريجي� 

للتطبيع مع اإ�رسائيل.
متى ا�س����تهدفت اإ�رسائيل اإيران اأو العك�ص؟! وهل ل ت����زال اإ�رسائيل تريد تطبيع� معن�؟! مل 
ين�س�����أ عل����ى مر الت�ريخ عداء بني اإي����ران وبني اإ�رسائيل، بل على العك�ص يرجع اليهود الف�س����ل 
لقور�ص الكبري ح�كم ف�ر�ص يف حتريرهم من ال�س����بي الب�بلي على يد نبوخذ ن�رس واإع�دتهم اإلى 

اأر�ص فل�سطني مرة اأخرى. 
اأم� التطبيع فتحول من و�سيلة �سغط ا�ستخدمه� العرب يف امل��سي من اأجل الو�سول اإلى 
�س����الم ع�دل اإلى تهمة ج�هزة توجهه� اخلالف�ت ال�سي��س����ية وامل�س�لح الإقليمية، فيم� حققت 
اإ�رسائيل من املق�طعة العربية مغ�من ل تعد ول حت�سى، وبعدم� ك�نت ت�ستجدي التطبيع مل يعد 
يف الكي�ن الغ��سب من يهتم حتى بذكره.. يح�سلون على كل م� يريدون فلم�ذا يهتمون؟! وه� 

هو ترامب مينحهم اعرتاف� ظلوا ينتظرونه 20 ع�م�.
م����ن يح�ول ربط موق����ف الإدارة الأمريكية اجلديد من طهران ب�عرتافه� ب�لقد�ص ع��س����مة 
لإ�رسائي����ل يخل����ط الأوراق حم�ب�ة لإيران، ف�أم����ريك� تفعل م� تعتقد اأنه يخدم م�س�����حله�، ولكن 
القد�ص تبقى ب�لن�س����بة لن� اأهم واأعظم من كل امل�س�����لح، و�س����تظل ال����دول العربية بقي�داته� 
و�سعوبه� تدافع بكل �سدق واإخال�ص عن الق�سية الفل�سطينية، ولن تزيده� حم�ولت توظيف 
الق����رار الأمريك����ي �س����ده� اإل اإ�رسارا على الدف�ع عن حقوق ال�س����عب الفل�س����طيني املغت�س����بة 

واحلف�ظ على هوية زهرة املدائن الإ�سالمية والعربية.

أيمن همام
ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة
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الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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17111501  -  32224492

�صورة جوية لقطارات فائقة ال�صرعة مبحطة �صيان-ت�صينغدو مبدينة �صيان ال�صينية )غيتي(

الفجــر: 04:52
الظهـر: 11:31 
العصــر: 02:27
المغرب: 04:47
العشاء: 06:17

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  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

ارتف�ع موج البحر من قدمني اإلى 4 اقدام قرب 
ال�سواحل، ومن 4 اإلى 8 اقدام يف عر�ص البحر. درجة 

احلرارة العظمى 19، وال�سغرى 13 درجة مئوية.

الطق�ص ب�رد ن�سبي� مع بع�ص 
ال�سحب وت�س�عد التربة يف 

بع�ص املن�طق.

الري�ح �سم�لية غربية من 17 
الى 22 عقدة وت�سل من 25 

اإلى 30 عقدة احي�ن�.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سح�فة والن�رس والتوزيع 
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