
تهيئة كل عنا�ضر النجاح ل�ضمان اإجراء انتخابات حرة ونزيهة
تقلي�ص امل�شروفات الت�شغيلية والإنفاق يف اجلهاز احلكومي وتنمية الإيرادات... العاهل يوجه:
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املنام���ة - بنا: وجه عاه���ل البالد �صاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة 
احلكومة اإل���ى تهيئة كافة عنا�رص النجاح، واأن 
تت�صاف���ر جمي���ع جه���ود اجله���ات احلكومية؛ 
ل�صمان اإج���راء انتخابات نيابي���ة حرة ونزيهة 
و�ص���فافة، منوه���ا جاللت���ه بالوع���ي الوطن���ي 
امل�ص���وؤول ال���ذي يتمت���ع ب���ه املواطن���ون يف 
االإقب���ال عل���ى ه���ذه االنتخابات وامل�ص���اركة 
الوا�ص���عة فيه���ا الختيار االأكف���اأ واالأقدر على 

اإي�صال �صوتهم. 
وكان جاللت���ه ق���د تراأ����س جل�ص���ة جمل�س 
الوزراء بق�رص ال�ص���خري العامر اأم�س بح�ص���ور 
رئي�س الوزراء �ص���احب ال�ص���مو امللكي االأمري 
خليف���ة ب���ن �ص���لمان اآل خليف���ة، وويل العهد 
نائب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ص���احب ال�صمو امللكي االأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة.
وقال جاللته اإن التوظيف االأمثل للموارد 
االإنف���اق  كف���اءة  تعزي���ز  يتطل���ب  الوطني���ة 
احلكومي، وتقلي�س امل�رصوفات الت�ص���غيلية 
للحكومة اإلى جانب زيادة االإيرادات احلكومية 

غري النفطية لتتواكب مع النمو االقت�ص���ادي 
االإيجابي امل�صتمر للمملكة.

ال�ص����مو  �ص����احب  اأ�ص����اد  جانب����ه،  م����ن 

امللكي رئي�����س ال����وزراء بالتطور ال�صيا�ص����ي 
والدميقراطي الذي حتقق يف مملكة البحرين يف 
ظل العهد الزاهر لعاهل البالد �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، موؤكدا �صموه 
اأن احلكومة بوزاراتها واأجهزتها كافة �صتهيئ 
كل االإمكانات، وتوفر كافة الت�ص����هيالت التي 

تدعم �ص����ري العملي����ة االنتخابية بكل �ص����هولة 
وي�����رص اأم����ام الناخبني يف اأج����واء تكفل 

ال�صفافية والنزاهة.

حلول مل�ضاألة ت�ضنيف ال�ضي�ضة الإلكرتونية �ضمن التبغ
اأك���د وزير ال�ص���ناعة والتج���ارة وال�ص���ياحة، 
زاي���د الزي���اين، اأن اجتماع���ا عق���د م���ع اجله���ات 
املعني���ة وذوي �ص���اأن ال�صي�ص���ة االإلكرتوني���ة يف 
الفرتة االأخرية للوقوف على م�ص���تجدات ال�رصيبة 
االنتقائي���ة التي فر�ص���ت عل���ى الع�ص���ائر التي 

ت�ص���تخدم يف ال�صي�ص���ة، مبيًنا اأن هناك عدة حلول 
واقرتاح���ات حول هذا املو�ص���وع.وكان اأ�ص���حاب 
حمالت ال�صي�ص���ة االإلكرتونية  التقوا الوزير اأواخر 
يوليو املا�ص���ي، حيث دع���وا اإلى اإلغ���اء ال�رصيبة 
بن�ص���بة 100 % والت���ي فر�ص���ت عل���ى ع�ص���ائر 

“الفي���ب” دون اأي اإ�ص���عار م�ص���بق م���ن 
10اجلهات املعنية.

�شكر جاللة امللك على الهتمام بق�شيته... التوبالين:

ال�ضرطة الإيرانية اعتقلتني بدل حما�ضبة من �ضربوين
املنام���ة - بنا: �رصد ع�ص���و املجل����س االأعلى 
لل�ص���وؤون االإ�ص���المية ال�ص���يخ حمم���د م���ال اأحمد 
التوبالين لوكالة اأنب���اء البحرين )بنا( ما تعر�س 
له من اعتداء واعتقال يف مدينة م�ص���هد االإيرانية 
االأ�ص���بوع املا�صي. وقال ال�ص���يخ التوبالين: بعد 
االعتداء علي تدخل���ت ال�رصطة االإيرانية واأخذوين 

اإلى التحقيق وو�صعوين رهن االعتقال.
وتاب���ع “حقق���وا معي ع���ن اأ�ص���باب زيارتي 
الإي���ران وع���ن مواقف���ي وعالقات���ي يف ب���الدي، 
وعر�ص���وا بع�س ال�صور يل يف بع�س املحافل يف 
البحري���ن، كما واجهوين ب�ص���ور لوثائق مفربكة 
و�ص���عوا فيه���ا توقيع���ي عل���ى بيانات ت�ص���تم 
القي���ادة الديني���ة يف اإيران، ففن���دت االتهامات 
الوثائ���ق  اإيل وك�ص���فت الفربك���ة يف  املوجه���ة 

املعرو�صة”. 

واأ�ص���اف “طلبت منهم حما�ص���بة من تهجم 
علي و�رصبني بدال من التحقيق معي”. 

ورف���ع ال�ص���يخ التوب���الين خال����س ال�ص���كر 
واالمتنان اإلى مقام عاهل البالد �ص���احب اجلاللة 

امللك حم���د بن عي�ص���ى اآل خليفة عل���ى اهتمام 
جاللته بق�ص���يته، ومتابعته لها، وتوجيهه جميع 

اجله���ات املعنية اإلى متابعة مو�ص���وعه 
5والعمل على االإفراج عنه باأ�رصع وقت”.

• جاللة امللك يرتاأ�س، بح�صور �صمو رئي�س الوزراء و�صمو ويل العهد، جل�صة جمل�س الوزراء  	

�شمو رئي�ص الوزراء: توفري كل الت�شهيالت لدعم �شري العملية النتخابية بكل �شهولة وي�شر اأمام الناخبني
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زينب العكري

“$” تهنئ بحلول 
رأس السنة الهجرية

الته���اين  اآي���ات  اأ�ص���مى  “الب���الد”  ترف���ع 
والتربيكات مبنا�ص���بة حلول راأ�س ال�صنة الهجرية 
اإلى مقام عاهل البالد �ص���احب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ص���ى اآل خليف���ة، ورئي�س الوزراء �ص���احب 
ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 
وويل العهد النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�صاحب ال�ص���مو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل 
خليفة، واإلى �ص���عب البحرين الويف، داعية اهلل اأن 
يعيد املنا�صبة على �صعب البحرين واالأمة العربية 

واالإ�صالمية باخلري واليمن والربكات.

مر�ضوم ملكي باإ�ضافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز
�ص���در عن عاهل البالد �ص���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة مر�ص���وم 
رقم )44( ل�ص���نة 2018 باإ�صافة جلنة عامة 
لالق���رتاع والف���رز النتخ���اب اأع�ص���اء جمل�س 

النواب.
ون�صت املادة االأولى من املر�صوم على 
اأنه: “ت�ص���اف جلن���ة عامة اإلى الث���الث ع�رصة 
جلنة عامة لالقرتاع والفرز النتخاب اأع�ص���اء 
جمل�س النواب املن�ص���و�س عليها يف املادة 
الثالثة من املر�صوم رقم )71( ل�صنة 2014 

ب�ص���اأن حتديد املناطق والدوائ���ر االنتخابية 
وحدودها واللجان الفرعية النتخابات جمل�س 
النواب، واملر�ص���وم رقم )80( ل�صنة 2014 
باإ�صافة جلنة عامة لالقرتاع والفرز النتخاب 
اأع�ص���اء جمل����س الن���واب، وي����رصي عليها ما 
ي����رصي على اللج���ان العامة لالق���رتاع والفرز 
من اأحكام”. وجاء يف املادة الثانية اأن: “على 
رئي����س جمل�س الوزراء وال���وزراء - كل فيما 
يخ�صه - تنفيذ هذا املر�صوم، ويعمل به من 
تاريخ �صدوره، وين�رص يف اجلريدة الر�صمية”.

باأمر من جاللة امللك

فتح الرت�ضح لع�ضوية النواب 17 اأكتوبر والقرتاع 24 نوفمرب
�ص���در ع���ن عاهل الب���الد �ص���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة اأم���ر ملكي 
رق���م )36( ل�ص���نة 2018 ب�ص���اأن حتديد ميعاد 

االنتخاب والرت�صيح لع�صوية جمل�س النواب.
ون�ص���ت امل���ادة االأولى من االأم���ر امللكي 
عل���ى اأن: “الناخب���ون املقي���دة اأ�ص���ماوؤهم يف 
جداول الناخب���ني بالتطبيق الأحكام املر�ص���وم 
بقانون رقم )14( ل�ص���نة 2002م ب�صاأن مبا�رصة 
احلقوق ال�صيا�صية، مدعوون للح�صور اإلى مقار 
جل���ان االقرتاع والفرز، وذلك النتخاب اأع�ص���اء 

جمل����س النواب يوم ال�ص���بت املوافق 24 /  11 
/  2018 من ال�صاعة الثامنة �صباحا اإلى ال�صاعة 
الثامنة م�صاًء، ويف احلاالت التي تقت�صي اإعادة 
االنتخاب جت���ري االإعادة يوم ال�ص���بت املوافق 
1 /  12 /  2018 م���ن ال�ص���اعة الثامنة �ص���باحا 
اإلى ال�ص���اعة الثامنة م�ص���اًء، وجتري االنتخابات 
والبعث���ات  والقن�ص���ليات  ال�ص���فارات  يف 
الدبلوما�ص���ية البحرينية يف اخلارج يوم الثالثاء 
املواف���ق 20 /  11 /  2018، ويف احلاالت التي 
تقت�ص���ي اإع���ادة االنتخاب جتري االإع���ادة يوم 

الثالثاء املوافق 27 /  11 /  2018”.
وج���اء يف امل���ادة الثاني���ة اأن���ه “يفتح باب 
الرت�ص���يح لع�ص���وية جمل�س النواب ابتداًء من 
يوم االأربع���اء املوافق 17/   10 /  2018 وحتى 
يوم االأحد املواف���ق 21/   10 /  2018، وتقدم 
طلبات الرت�صيح يف خمتلف املناطق االنتخابية 

اإلى اللجان املخت�صة”.
وج���اء يف امل���ادة الثالثة اأن���ه “يعمل بهذا 
االأم���ر م���ن تاريخ �ص���دوره، وين����رص يف اجلريدة 

الر�صمية”.

لنتخاب اأع�شاء “النواب”

• رئي�س املجل�س االأعلى لل�صوؤون االإ�صالمية م�صتقبال ال�صيخ حممد مال اأحمد ح�صن التوبالين	

الزياين: ت�ضلمنا مقرتحات “الغرفة” عن ر�ضوم الأن�ضطة
          اأمل احلامد من �ساحية ال�سيف

اأعلن وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة زايد 
الزياين ت�ص���لم مقرتح���ات غرفة جتارة و�ص���ناعة 

البحرين ب�صاأن ر�صوم االأن�صطة التجارية.
وتنتهي فرتة تاأجيل الر�ص���وم نهاية ال�صهر 
اجلاري. وحتدث الزياين على هام�س جل�صة حوارية 

اأم�س عن تقدمي مقرتحات من الوزارة اإ�صافة اإلى 
مقرتح الغرفة لتعديل بع�س القرارات بخ�صو�س 
الر�ص���وم اأو املطالب���ة بتمدي���د ف���رتة التطبي���ق 
املفرو�ص���ة اإلى القيادة.  وفيما يتعلق بالر�صوم 
اجلمركية التي فر�ص���تها الواليات املتحدة على 

االأملني���وم واحلديد، اأو�ص���ح الوزير اأننا 
8ن�صعى جاهدين للح�صول على ا�صتثناء.
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�شم���و رئي����س ال���وزراء ي�شي���د بالتط���ور الدميقراط���ي يف العه���د الزاه���ر جلالل���ة املل���ك

تهيئة كل عنا�رص النجاح ل�ضمان اإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة
جاللته اأكد امل�شي بكل عزم للحفاظ على املكت�شبات الدميقراطية الوطنية وتنميتها... العاهل يوجه:

املنامة - بنا: تراأ�س عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، جل�شة جمل�س الوزراء 
بق�رص ال�شخ���ر العامر اأم�س بح�ش���ور رئي�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمر خليف���ة بن �شلمان اآل 
خليفة، وويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمر 

�شلمان بن حمد اآل خليفة.
واأدلى االأمني العام ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص 

عقب اجلل�شة بالت�رصيح التايل:
ا�شته���ل جالل���ة عاه���ل الب���الد اجلل�ش���ة بتاأكيد 
احلر�س على اال�شتم���رار يف تطوير احلياة ال�شيا�شية 
والدميقراطي���ة يف مملك���ة البحري���ن، منوه���ا جاللته 
باأهمي���ة املرحلة املقبلة يف م�ش���رة العمل الوطني، 
والت���ي �شت�شه���د فيها مملك���ة البحري���ن ا�شتحقاقا 
نيابي���ا مقبال متمثال يف انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب 
للف�ش���ل الت�رصيع���ي اخلام����س، حي���ث تخ���ط مملكة 
البحري���ن ب�شواع���د اأبنائها م���ن خالله كتاب���ة ف�شل 
جدي���د من م�ش���رة التط���ور الدميقراط���ي وانطالقة 
جدي���دة فيها الت���ي اأر�ش���ى قواعدها ميث���اق العمل 

الوطني ود�شنها امل����رصوع االإ�شالحي، جمددا جاللته 
التاأكيد الرا�شخ على امل�شي بكل عزم للحفاظ على 
املكت�شب���ات الدميقراطي���ة الوطني���ة وتنميتها عرب 
البناء على ما حتقق يف ظل املوؤ�ش�شات الد�شتورية.

واأع���رب جاللت���ه ع���ن الفخ���ر واالعت���زاز ب���دور 
واإ�شهامات ال�شلط���ة الت�رصيعية يف النه�شة التنموية 
ال�شامل���ة، م�ش���را جاللته اإل���ى اأن 16 عاما من العمل 
النياب���ي ت�ش���كل مك�شبا ور�شي���دا مهم���ا يف تطوير 
املمار�ش���ة الدميقراطية وتعزيز امل�شاركة ال�شعبية، 

جمددا جاللت���ه التاأكي���د الثابت عل���ى امل�شي قدما 
يف امل����رصوع االإ�شالح���ي امل�شتمر. ويف ه���ذا ال�شدد، 
فق���د وجه جاللته احلكومة اإلى تهيئ���ة عنا�رص النجاح 
كافة، واأن تت�شاف���ر جميع جهود اجلهات احلكومية؛ 
ل�شمان اإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة و�شفافة، 
منوه���ا جاللته بالوعي الوطني امل�شوؤول الذي يتمتع 
ب���ه املواطن���ون يف االإقب���ال عل���ى ه���ذه االنتخابات 
وامل�شارك���ة الوا�شعة فيه���ا الختيار االأكف���اأ واالأقدر 
عل���ى اإي�ش���ال �شوته���م، داعي���ا جاللت���ه اإل���ى و�شع 
م�شلح���ة الوطن ف���وق كل اعتبار اآخ���ر، مبديا جاللته 
االرتي���اح ملا يبدي���ه املواطنون م���ن حما�شة خلو�س 
ه���ذا املعرتك االنتخاب���ي مما يعك�س الثق���ة العالية 
يف املوؤ�ش�ش���ات الد�شتورية والر�شمي���ة والر�شا مبا 
حققته احلي���اة النيابية.  واأكد جاللت���ه خالل اجلل�شة 
�رصورة موا�شلة خطى التنمي���ة الوطنية ال�شاملة من 
خالل ت�شاف���ر اجلهود كافة لتحوي���ل التحديات اإلى 

فر�س تكون نتائجها ل�شالح الوطن واملواطن.
وق���ال جاللت���ه اإن التوظي���ف االأمث���ل للم���وارد 
الوطني���ة يتطلب تعزي���ز كفاءة االإنف���اق احلكومي، 

وتقلي�س امل�رصوفات الت�شغيلية للحكومة اإلى جانب 
زيادة االإيرادات احلكومية غر النفطية لتتواكب مع 

النمو االقت�شادي االإيجابي امل�شتمر للمملكة.
كما وجه جالل���ة امللك اإلى و�شع برامج تنفيذية 
ت�شعى اإل���ى ا�شتمرارية التنمية وزيادة اال�شتثمارات 
وتعزي���ز الفر����س اال�شتثمارية وت�شهي���ل االإجراءات 

احلكومية؛ خللق الفر�س النوعية للمواطنني.
من جانب���ه، اأ�شاد رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأمر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة بالتطور 
ال�شيا�ش���ي والدميقراط���ي ال���ذي حتق���ق يف مملكة 
البحري���ن يف ظل العهد الزاه���ر لعاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، موؤكدا �شموه 
اأن احلكوم���ة بوزاراتها واأجهزته���ا كافة �شتهيئ كل 
االإمكانات، وتوفر الت�شهيالت كافة التي تدعم �شر 
العملية االنتخابية بكل �شهول���ة وي�رص اأمام الناخبني 
يف اأج���واء تكف���ل ال�شفافية والنزاه���ة، م�شيدا �شموه 
مب���ا حتقق يف ظل عهد جاللت���ه الزاهر من مكت�شبات 
دميقراطي���ة، واأ�ش���اد بالتعاون البن���اء واملثمر بني 
احلكوم���ة وال�شلط���ة الت�رصيعية يف خمتل���ف الف�شول 

الت�رصيعي���ة ال�شابق���ة، موؤكدا �شم���وه اأن هذا التعاون 
�شيظ���ل دائم���ا عنوان���ا للعالق���ة ب���ني ال�شلطت���ني 
التنفيذية والت�رصيعية مبا يحقق اأهداف م�رصوع جاللة 

امللك للبناء والتطور.
اإل���ى ذلك، اأك���د �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأن احلكومة حري�شة عل���ى �رصورة اال�شتدامة 
املالي���ة وتهيئة الظ���روف االقت�شادي���ة التي جتعل 
البحري���ن اأك���ر ا�شتيعاب���ا وا�شتع���دادا للم�شتقب���ل 
ب���كل �شفافية وب�شواب���ط منا�شبة م���ن خالل خف�س 
امل�رصوفات الت�شغيلية واالإنفاق يف اجلهاز احلكومي 

وتنمية االإيرادات.
بعده���ا، اأك���د �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء دور ال�شحاف���ة الوطنية ك�رصي���ك اأ�شا�س يف 
�ش���ون املكت�شب���ات الدميقراطي���ة وتعزي���ز الوعي 
االنتخاب���ي؛ جت�شيدا لدوره���ا التاريخي امل�شهود يف 
جميع اال�شتحقاقات الوطنية، معربا عن بالغ تقديره 
مل���ا توليه م���ن اهتمام كب���ر يف تغطي���ة االنتخابات 
ومبا يعك�س ما تتمت���ع به مملكة البحرين من حريات 

�شحافية ومهنية عالية يف اأداء الر�شالة االإعالمية.
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جاللة امللك: 
ال���ب���ح���ري���ن ك���ت���ب���ت ف�������ش���ال ج����دي����دا م����ن م�����ش��رة 
ال����ت����ط����ور ال����دمي����ق����راط����ي ب�������ش���واع���د اأب���ن���ائ���ه���ا
م��ك�����ش��ًب��ا  ت�����ش��ك��ل  ال��ن��ي��اب��ي  ال��ع��م��ل  م���ن  ع���اًم���ا   16
ور����ش���ي���ًدا يف ت��ط��وي��ر امل���م���ار����ش���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة
ارت��������ي��������اح مل�������ا ي�����ب�����دي�����ه امل�������واط�������ن�������ون م���ن 
ح����م����ا�����ش����ة خل������و�������س امل�������ع�������رتك االن����ت����خ����اب����ي 
ال����ت����وظ����ي����ف االأم�������ث�������ل ل�����ل�����م�����وارد ال���وط���ن���ي���ة 
ي��ت��ط��ل��ب ت���ع���زي���ز ك����ف����اءة االإن������ف������اق احل���ك���وم���ي
ب����رام����ج ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال����ش���ت���م���رار ال��ت��ن��م��ي��ة وزي������ادة 
اال������ش�����ت�����ث�����م�����ارات وت���������ش����ه����ي����ل االإج����������������راءات

�شمو رئي�س الوزراء: 
ت��ه��ي��ئ��ة ك����ل االإم����ك����ان����ات ل���دع���م ����ش���ر ال��ع��م��ل��ي��ة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ب��ك��ل ���ش��ه��ول��ة وي�������رص اأم������ام ال��ن��اخ��ب��ني 
ت����ع����اون ب���ن���اء وم���ث���م���ر ب����ني احل���ك���وم���ة وال����ربمل����ان 
ال�����ش��اب��ق��ة ال���ت�������رصي���ع���ي���ة  ال���ف�������ش���ول  يف خم���ت���ل���ف 
املالية  اال���ش��ت��دام��ة  �����رصورة  ع��ل��ى  حري�شة  احل��ك��وم��ة 
وت��ه��ي��ئ��ة ال����ظ����روف االق���ت�������ش���ادي���ة ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل
خ���ف�������س امل���������رصوف����ات ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة واالإن�����ف�����اق 
االإي������������رادات وت���ن���م���ي���ة  احل����ك����وم����ي  اجل�����ه�����از  يف 
ال�����ش��ح��اف��ة ال��وط��ن��ي��ة ����رصي���ك اأ����ش���ا����س يف ���ش��ون 
امل���ك���ت�������ش���ب���ات وت����ع����زي����ز ال�����وع�����ي االن���ت���خ���اب���ي



املنام���ة - بنا: تلق���ى عاهل الب���اد �صاحب 
اجلال���ة امللك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة برقية 
تهنئة من رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة مبنا�صبة حلول 

العام الهجري اجلديد 1440، فيما يلي ن�صها:
ح�رضة �صاحب اجلال���ة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،
فاإنه ملن دواعي �رضوري اأن اأعرب جلالتكم، عن 
اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات، مبنا�صبة حلول 
الع���ام الهجري اجلديد 1440 ه����، �صائاً املولى 
عز وجل اأن يعيد هذه املنا�صبة املباركة واأمثالها 
عل���ى جالتكم، وعلى بلدنا الغايل و�صعبكم الويف 
املحب جلالتكم وعل���ى الأمة العربية والإ�صامية 
بواف���ر اخلري واليم���ن والربكات، كم���ا ن�رضع اليه 
�صبحان���ه وتعالى باأن يحفظك���م ويرعاكم وي�صبغ 
عليك���م موفور ال�صح���ة وال�صع���ادة واأن يوفقكم 
وي�ص���دد خطاك���م ويحقق على اأيديك���م، ويف ظل 
قيادتك���م احلكيمة، م���ا ي�صبو اإلي���ه �صعبكم من 

تقدم ورخاء.
ودمتم جالتكم يف رعايته �صاملني،،

وال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
خليفة بن �صلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

وقد بعث ح�رضة �صاحب اجلالة امللك برقية 
�صك���ر جوابية اإلى �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س 

الوزراء هذا ن�صها:
�صاح���ب ال�صم���و امللكي الع���م العزيز الأمري 

خليفة بن �صلمان اآل خليفة حفظه اهلل
رئي����س ال�����وزراء

ال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

اإن���ه م���ن دواع���ي ال����رضور اأن تلقين���ا برقية 
�صموكم املهنئة لنا بحلول العام الهجري اجلديد 
1440ه�����، ويف الوقت الذي نعرب فيه ل�صموكم 
ع���ن خال�س امتناننا وعميق �صكرنا، لندعو اهلل اأن 
يحف���ظ �صموكم، واأن ميتعك���م بال�صحة والعافية 
وطول العم���ر، واأن يعيد ه���ذه املنا�صبة العزيزة 
باخل���ري والربكات عل���ى مملكتن���ا الغالية، وعلى 

الأمتني العربية والإ�صامية بالأمن والرخاء.
حفظ اهلل �صموكم ورعاك���م، وال�صام عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.
حم��د ب�ن عي�ص�ى اآل خليف��ة
مل���������ك مملك�����ة البح���ري����ن

وتلق���ى عاه���ل الباد �صاح���ب اجلالة امللك 
حمد ب���ن عي�صى اآل خليفة برقي���ة تهنئة من ويل 
العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو امللك���ي الأمري 
�صلمان ب���ن حمد اآل خليفة مبنا�صب���ة حلول العام 

الهجري اجلديد 1440 فيما يلي ن�صها:
�صي���دي ح�رضة �صاحب اجلال���ة الوالد العزيز 

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

ال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
ي�رضفن���ي اأن اأرفع اإلى مق���ام جالتكم الكرمي 
اأ�صمي اآيات الته���اين والتربيكات مبنا�صبة العام 
الهج���ري اجلدي���د 1440ه����، �صائ���ًا اهلل العل���ي 
القدي���ر اأن يعيد ه���ذه املنا�صب���ة ال�صعيدة على 
جالتكم واأنتم تنعمون مبوفور ال�صحة وال�صعادة 
وطول العمر وعلى مملكتنا الغالية وعلى الأمتني 

العربية والإ�صامية باخلري واليمن والربكات.
ودمتم �صيدي �صاملني موفقني ،،،

ابنكم املخل�س
�صلمان بن حمد اآل خليفة

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

وقد بعث ح�رضة �صاحب اجلالة امللك برقية 
�صك���ر جوابي���ة اإلى �صاح���ب ال�صم���و امللكي ويل 
العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء هذا ن�صها:
�صاح���ب ال�صمو امللك���ي ابنن���ا العزيز الأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل
ويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى - النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

تلقينا ببالغ ال�رضور والمتنان برقية �صموكم 
املهنئة لن���ا بحلول العام الهج���ري 1440ه�، ول 
ي�صعن���ا به���ذا الوق���ت اإل اأن نع���رب ل�صموكم عن 
خال����س تقديرن���ا وعمي���ق �صكرن���ا، ون�ص���األ اهلل 
�صبحان���ه وتعال���ى اأن يحف���ظ �صموك���م واأن يدمي 
عليك���م نعمة العافية، وميتعكم باأطيب الأوقات، 
واأن يعيد هذه املنا�صبة العزيزة باخلري والربكات 
على وطننا العزيز، والأمتني العربية والإ�صامية.

ودمتم يحفظكم اهلل، وال�صام عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته.

والدك���م
حم��د ب�ن عي�ص�ى اآل خليف��ة
مل���������ك مملك�����ة البح���ري����ن

وتلقى رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة برقية تهنئة 
من ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
الأم���ري �صلمان بن حم���د اآل خليفة مبنا�صبة حلول 

العام الهجري اجلديد 1440 وفيما يلي ن�صها:
�صاح���ب ال�صم���و امللكي العم العزي���ز الوالد 

الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
يطي���ب لنا مبنا�صب���ة العام الهج���ري اجلديد 
1440ه�، اأن اأع���رب ل�صموكم الكرمي عن خال�س 
التهاين والتربيكات، داعني اهلل العلي القدير اأن 
يعيد هذه املنا�صب���ة على �صموكم واأنتم تنعمون 
مبوف���ور ال�صحة وال�صع���ادة وط���ول العمر وعلى 
مملكتن���ا الغالية و�صعبها الويف والأمتني العربية 

والإ�صامية باخلري واليمن والربكات.
ودمتم �صموكم �صاملني موفقني ،،،

ابنك����م
�صلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وق���د بع���ث �صاحب ال�صم���و امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء برقية �صك���ر جوابية اإل���ى �صاحب ال�صمو 
امللك���ي ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء هذا ن�صها:
�صاحب ال�صم���و امللكي الب���ن العزيز الأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل رعاه
ويل العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،

فلق���د اطلعنا ب���كل التقدير عل���ى برقيتكم 
الكرمية املهنئة لنا مبنا�صبة حلول العام الهجري 
اجلدي���د 1440ه�، واإنن���ا اإذ نع���رب ل�صموكم عن 
�صكرن���ا وتقديرنا مل�صاعركم النبيل���ة التي نعتز 
به���ا كث���رياً، لن���ود اأن نبادلك���م التهنئ���ة به���ذه 
املنا�صب���ة املبارك���ة، �صائل���ني املول���ى عز وجل 
اأن يعيده���ا واأمثالها عل���ى �صموكم، وعلى وطننا 
الغ���ايل و�صعبنا الويف والأم���ة العربية والإ�صامية 

بواف���ر اخلري واليم���ن والربكات يف ظ���ل القيادة 
احلكيم���ة حل����رضة �صاحب اجلالة املل���ك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليفة عاهل الباد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه.
وال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

خليفة بن �صلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء
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تلقى رئي�س ال����وزراء �صاحب ال�صمو 
امللك����ي الأم����ري خليف����ة ب����ن �صلم����ان اآل 
خليف����ة، برقي����ة �صك����ر جوابية م����ن عاهل 
اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة اأخيه 
خ����ادم احلرمني ال�رضيف����ني امللك �صلمان 
بن عبدالعزي����ز اآل �صعود، وذلك رداً على 
برقي����ة التهنئ����ة الت����ي بعث به����ا �صموه 
اإل����ى خ����ادم احلرمني ال�رضيف����ني مبنا�صبة 
جناح مو�ص����م احلج، اأعرب فيه����ا عن بالغ 
�صكره وتقديره ل�صمو رئي�س الوزراء على 
م�صاعر �صموه الأخوية الكرمية، �صائا اهلل 
ع����ز وجل ان ميتع �صم����وه مبوفور ال�صحة 

وال�صعادة.
كم����ا تلقى �صاح����ب ال�صم����و امللكي 
رئي�س الوزراء، برقية �صكر جوابية مماثلة 
من ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الدفاع باململكة العربية ال�صعودية 
اأخيه �صاح����ب ال�صمو امللكي الأمري حممد 

بن �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود.

�صمو رئي�س الوزراء يتلقى �صكر 
خادم احلرمني وويل عهده

جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يتبادلون التهاين
مبنا�صبة حلول العام الهجري اجلديد

روؤية وجتربة �سمو رئي�س الوزراء يف دعم ال�سالم اأ�سا�سان للتنمية والتقدم

البحـــريـــن دولــــة رائـــــــدة فــــي ن�ســــــــر ال�ســـــــالم

م�صيدين بتاريخ املحرق العريقة وثرائها احل�صاري... حائزو جائزة “نوبل”:

م�صيدين باإ�صهامات اململكة يف حتقيق التقارب... وفد جائزة نوبل:

املنامة - بنا: ق���ام وفد روؤ�صاء الدول ال�صابقني 
واملنظمات احلائزين جائزة نوبل لل�صام، املوجود يف 
مملكة البحري���ن حاليا يرافقهم وزي���ر �صوؤون جمل�س 
ال���وزراء حمم���د املط���وع وال�صي���خ ح�صام ب���ن عي�صى 
اآل خليف���ة، بجولة م�ص���اء اأم�س يف الأماك���ن التاريخية 
مبحافظة املحرق، وكان يف ا�صتقبالهم لدى و�صولهم 
رئي�صة هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�صيخة مي بنت 
حممد اآل خليفة. واأع���رب اأع�صاء الوفد عن �صعادتهم 
به���ذه اجلولة التي �صاه���دوا فيها الأحي���اء التاريخية 
واملن���ازل الرتاثي���ة باملح���رق، منوهني ب���اأن الأماكن 
التاريخي���ة تعك�س تاريخ هذه املدينة الرثي من خال 
مبانيها الرتاثية وطرقاتها و�صوارعها وجت�صد اأ�صالة 

�صعب البحرين وح�صارته العريقة.
واأك���دوا اأن مدين���ة املحرق به���ذا التاريخ الغني 
اأن  ت�صتح���ق  الكب���ري  والإن�ص���اين  احل�ص���اري  والإرث 
تكت�صب مكانة اأكرب على ال�صعيد الإقليمي والدويل، 
واأن تكون موجودة ب�صورة اأكرب على خريطة ال�صياحة 

الدولي���ة. بعده���ا، اأقيمت حما����رضة يف مرك���ز ال�صيخ 
اإبراهي���م ب���ن حمم���د اآل خليف���ة للثقاف���ة والبح���وث، 
حت���دث فيها الرئي�س ال�صاب���ق لتيمور ال�رضقية جوزيه 
رامو����س –هورت���ا، حي���ث توج���ه بالتهنئ���ة لرئي����س 
ال���وزراء �صاح���ب ال�صم���و  امللك���ي الأم���ري خليفة بن 
�صلم���ان اآل خليف���ة وحكومة البحرين عل���ى الإجنازات 
التنموية الت���ي حققتها، م�صيدا مب���ا تتمتع به مملكة 
البحري���ن من اأج���واء التعاي�س والت�صام���ح التي جعلت 
املجتمع البحريني يحيا يف اأم���ن و�صام. واأ�صاد بروؤية 
وجتربة �صاحب ال�صم���و رئي�س الوزراء يف دعم ال�صام 
وال�صتق���رار باعتبارهما اأ�صا�ص���ني �رضوريني للتنمية 
والتقدم، وهي الروؤية التي اأ�صهمت يف حتقيق مملكة 
البحرين العديد من النجاحات يف جمال التنمية الب�رضية 
والقت�صادي���ة، وا�صف���ا البحري���ن باأنه���ا واح���ة الأمن 
والأمان. وا�صتعر�س الرئي�س ال�صابق لتيمور ال�رضقية 
تاريخ ب���اده ال�صيا�ص���ي والقت�ص���ادي والجتماعي، 
والعوام���ل التي عل���ى اأ�صا�صها مت منح���ه جائزة نوبل 

لل�ص���ام. ويف حما����رضة اأخ���رى، اأعربت وكيل���ة الأمني 
الع���ام واملدي���رة التنفيذي���ة ال�صابق���ة لربنامج الأمم 
املتحدة للم�صتوطنات الب�رضية )املوئل( اآنا تيباجوكا 
عن خال�س �صكرها وتقديرها ل�صاحب ال�صمو امللكي 
رئي����س الوزراء على حفاوة ال�صتقبال، م�صيدة بجهود 
�صم���وه يف جمال التنمي���ة امل�صتدامة والت���ي كان لها 
بال���غ الأث���ر يف املكان���ة الدولية الت���ي حققتها مملكة 
البحري���ن يف هذا املجال احلي���وي. واأ�صادت مبا تتميز 
ب���ه مملكة البحرين م���ن قيم �صامية جت�ص���د التعاي�س 
والت�صامح والنفتاح ال���ذي يت�صم به جمتمع البحرين، 
م�صت�صه���دة بتاأكيد جالة املل���ك يف اإحدى املنا�صبات 
ب���اأن البحري���ن تفتخر  باإع���اء �صعبها لقي���م الت�صامح 

والعي�س امل�صرتك عرب عقود من ال�صنني.
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن �صاحب ال�صم���و رئي�س الوزراء 
و�ص���ف املجتم���ع البحرين���ي بان���ه جمتمع قائ���م على 
التع���اون واملحب���ة والرحمة ب���ني اأف���راده، ف�صا عن 
متتع���ه باحلرية والت�صامن والأمن والأمان، وامل�صاواة 

وتل���ك ه���ي الأعم���دة الت���ي يق���وم عليه���ا املجتم���ع 
البحرين���ي. ونوهت بجهود مملك���ة البحرين وقيادتها 
وقدرتها عل���ى حتويل الطموحات اإل���ى واقع ملمو�س 

جعل من البحرين منوذجا رائدا يف التقدم والتنمية.
وقال���ت اإن دع���م �صاحب ال�صم���و امللكي رئي�س 
الوزراء جله���ود املنظمات والأف���راد يف جمال التنمية 
امل�صتدامة وتخ�صي�س جائزة با�صم �صموه للم�رضوعات 
الرائدة تنموي���ا تعك�س مامح رعاي���ة واهتمام �صموه 
وحر�ص���ه الأكي���د على حتفيز كل جه���د ناجح يف جمال 
التنمية امل�صتدامة وذلك نابع من روؤية �صموه الثاقبة 
التي جتاوزت النطاق املحلي اإلى الإقليمي والعاملي. 
وتطرقت تيباجوكا يف املحا�رضة اإلى احلديث عن ابرز 
مامح وموؤ����رضات معدلت التنمي���ة احل�رضية يف العامل 

وجهود التنمية العمرانية والب�رضية يف بادها تنزانيا.
ثم، اأقامت رئي�صة هيئة البحرين للثقافة والآثار 
ال�صيخة مي بن���ت حممد اآل خليفة ماأدبة ع�صاء تكرميا 

للوفد، ببناية بوزبون التاريخية يف املحرق.

املنام���ة - بن���ا: قام وف���د من روؤ�ص���اء الدول 
ال�صابقني واملنظم���ات احلائزين على جائزة نوبل 
لل�صام يرافقهم ال�صيخ ح�صام بن عي�صى اآل خليفة 
بزي���ارة �صباح اأم�س اإلى متح���ف البحرين الوطني، 
�صم���ن زيارتهم احلالي���ة اإلى مملك���ة البحرين، اإذ 
كان يف ا�صتقباله���م رئي�صة هيئة البحرين للثقافة 

والآثار ال�صيخة مي بنت حممد اآل خليفة.
و�صم الوفد كا من الرئي�س الأ�صبق جلمهورية 
جن���وب اإفريقي���ا فريدري���ك ويلي���ام دى كلريك، 
رئي����س جمهوري���ة بولن���دا الأ�صب���ق لي���خ فالي�صا، 
الرئي�س ال�صاب���ق لتيمور ال�رضقي���ة جوزيه رامو�س 
-هورتا، وكيل���ة الأمني العام واملديرة التنفيذية 

ال�صابق���ة لربنامج الأم���م املتح���دة للم�صتوطنات 
الب�رضية )املوئل( اآنا تيباجوكا.

وق���ام اأع�ص���اء الوفد بجول���ة يف اأق�صام متحف 
البحري���ن الوطن���ي، حي���ث ا�صتمعوا اإل���ى �رضح من 
ال�صيخ���ة مي بن���ت حممد عن اأبرز م���ا ي�صتمل عليه 
املتح���ف من اأروقة واأق�ص���ام ت�صتمل على جمموعة 
م���ن القطع الأثري���ة والنماذج الفني���ة التي تر�صد 
اأب���رز مامح احل�ص���ارات الت���ي مّرت عل���ى مملكة 

البحرين عرب تاريخها الطويل.
واأب���دوا اإعجابهم بامل�صت���وى املتميز للمتحف 
وم���ا ي�صمه بني جنباته م���ن مقتنيات اأثرية جت�صد 
العم���ق احل�صاري للبحري���ن و�صعبها، منوهني مبا 

يتمت���ع به املتح���ف من ت�صمي���م معم���اري يج�صد 
الهوية البحرينية، واأ�صلوب متميز يف عر�س القطع 
الأثري���ة ب�صكل ي�صاهي اأع���رق املتاحف املعروفة 

عامليا.
واأك���دوا اأن مملك���ة البحري���ن دول���ة ذات اإرث 
ح�ص���اري يعود اإل���ى الآف ال�صن���ني، وهي بلد كان 
كان ول يزال له اإ�صهامه الكبري يف حتقيق التقارب 
ون�رض ال�صام والتعاي�س بني ال�صعوب. واأعربوا عن 
�صعادته���م بزيارته���م اإلى البحري���ن والطاع عن 
قرب عن املكان���ة والقيمة التاريخية التي حتتلها 
كدولة رائدة يف تعزي���ز ال�صام والأمن وال�صتقرار 

•يف العامل. وفد من احلائزين جائزة نوبل لل�صام يف زيارة ملتحف البحرين الوطني	

• احلائزون جائزة نوبل لل�صام اأكدوا اأن روؤية �صمو رئي�س الوزراء الثاقبة يف التنمية امل�صتدامة جتاوزت النطاق املحلي اإلى الإقليمي والعاملي	

املحرق بالتاريخ الغني 
والإرث احل�صاري والإن�صاين 

ت�صتحق اأن تكت�صب مكانة 
اأكرب اإقليميا ودوليا

جوزيه هورتا: حكومة البحرين 
برئا�صة �صمو الأمري خليفة 

بن �صلمان حققت العديد من 
الإجنازات التنموية

تيباجوكا: جهود �صموه لها 
الأثر يف املكانة الدولية 

التي حققتها البحرين يف 
التنمية امل�صتدامة

رئي�س تيمور ال�رضقية 
ال�صابق: البحرين 

واحة الأمن والأمان 
والتعاي�س والت�صامح
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�����ش����م����وه ي����وج����ه لإج�����������راء درا�������ش������ة ����ش���ام���ل���ة حل����ال����ة امل�����ب�����اين مب���ن���ط���ق���ة ج��و

نحر�ض على اال�ستماع ملقرتحات املواطنني للنهو�ض باخلدمات
�شمو حمافظ اجلنوبية مطلعا على �شري العمل يف مدينة خليفة:

الرف���اع - املحافظة اجلنوبي���ة: قام حمافظ 
اجلنوبي���ة �شمو ال�شيخ خليف���ة بن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة بزيارة ميدانية ملدين���ة خليفة التقى 
خاللها عددا م���ن املواطنني، حيث ا�شتمع �شموه 

لآرائه���م ومقرتحاتهم ومطالبه���م، موؤكدا �شموه 
حر����ص املحافظ���ة اجلنوبية على ال�شتم���اع لآراء 
ومقرتحات الأهايل للتن�شيق مع اجلهات املعنية 
وتوفري جميع اخلدم���ات املتعلقة باملنطقة. بعد 

ذلك ق���ام �شمو حمافظ اجلنوبي���ة بجولة تفقدية 
باأرج���اء مدينة خليفة بح�ش���ور كل من مدير اإدارة 
الهند�شي���ة وال�شتثم���ار باملحافظ���ة  اخلدم���ات 
اجلنوبي���ة خال���د ب���ن عبداللطيف ورئي����ص ق�شم 

ب���ن  باملحافظ���ة حمم���د  ال�شتثماري���ة  التنمي���ة 
اإبراهي���م الرميحي، حيث اطلع �شموه خالل اجلولة 
على �ش���ري العم���ل باملدينة والوح���دات التي مت 
اإجنازها. كما قام �شم���وه بزيارة تفقدية ملنطقة 

جو اطلع خاللها على املباين القدمية ووجه �شموه 
اإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار باملحافظة 
اجلنوبي���ة لإج���راء درا�ش���ة �شاملة حلال���ة املباين 

ورفعها للجهات املخت�شة.

• �شمو حمافظ اجلنوبية يف زيارة ميدانية ملدينة خليفة 	

يجب اأن تكون مفاهيم التطوع مرت�سخة يف املجتمع
موجًها لإ�شافة 4 فئات جديدة لتكرميها �شمن جائزة �شموه... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

املنام���ة - بنا: ا�شتقبل حماف���ظ اجلنوبية الرئي�ص 
الفخري جلمعي���ة البحرين لرعاية الوالدين �شمو ال�شيخ 
خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة، رئي�ص جمل�ص اإدارة 
جمعية البحرين لرعاية الوالدين واللجنة املنظمة جلائزة 
�شموه للعمل اخلريي اأحم���د البنا، اإذ مت ا�شتعرا�ص اآخر 
ال�شتع���دادات لتنظي���م جائزة �شمو ال�شي���خ خليفة بن 
عل���ي اآل خليفة للعمل اخلريي )وف���اء لأهل العطاء( يف 
دورته���ا اخلام�ش���ة، والتي �شتق���ام يف الثالث من �شهر 

اأكتوبر املقبل بالتزامن مع اليوم العاملي للم�شنني.
ومت عر�ص اأ�شم���اء املوؤ�ش�ش���ات اخلليجية اخلريية 
م���ن اململكة العربية ال�شعودية ودول���ة الكويت واإمارة 
ال�شارقة بدولة الإم���ارات العربية املتحدة، التي �شيتم 
تكرميه���ا هذا العام؛ لدورها الرائ���د واملتميز يف جمال 
العمل الإن�شاين واخل���ريي، اإذ اإن هذه الأعمال لها قيمة 
ديني���ة ووطني���ة واجتماعي���ة عالية يج���ب الهتمام بها 

ودعمها على امل�شتويات كافة.
وخالل اللقاء وجه �شمو حمافظ اجلنوبية اإلى اإ�شافة 
4 فئ���ات جدي���دة خمتلفة تدخل �شم���ن جمالت العمل 
اخلريي والإن�شاين لتكرميها �شمن جائزة �شموه، وهي: 
فئ���ة جمال العمل الإغاثي، فئة جمال خدمات امل�شنني، 
فئة اخلدم���ات الجتماعية اخلريية، فئة الأعمال الأدبية 
يف املج���ال اخل���ريي، اإ�شافة اإلى تكرمي ع���دد من رواد 
العم���ل اخلريي وال�شخ�شيات الوطنية الرائدة املتميزة 

بعطائها يف املجالت الإن�شانية واخلريية النبيلة.
م���ن جانب اآخر، ت�شلم حمافظ اجلنوبية �شمو ال�شيخ 
خليف���ة بن عل���ي اآل خليف���ة الإ�شدار ال�شاب���ع من جملة 
“بالوالدي���ن اإح�شان���ا” التي ت�شدره���ا جمعية البحرين 
لرعاي���ة الوالدي���ن، والت���ي ا�شتمل���ت عل���ى الأن�شط���ة 
والفعالي���ات الت���ي قام���ت به���ا اجلمعي���ة يف الف���رتة 
املا�شية، منوه���ا �شموه مبا ت�شهم ب���ه جمعية البحرين 
لرعاية الوالدين من جهود مباركة خلدمة العمل اخلريي 
والإن�ش���اين وكل ما م���ن �شاأنه الرعاي���ة والإح�شان لكبار 
ال�ش���ن، موؤكدا �شموه اأن ما تقوم به اجلمعية من اأن�شطة 
وفعالي���ات وم���ا تقدمه من اأن���واع الرعاي���ة لكبار ال�شن 
يوؤ�شل اأ�شم���ى القيم الديني���ة والجتماعية والرتبوية، 
موؤكدا �شموه اأن الر�شالة ال�شامية للعطاء واأعمال اخلري 
لي����ص لها اأفق، ويجب اأن تكون مفاهيم التطوع واثرها 
يف خدم���ة الإن�شانية مرت�شخة يف املجتمع، ومن هنا ياأتي 

دور املبادرات التي تكر�ص هذه القيم ال�شامية.

• ... و�شموه يت�شلم الإ�شدار ال�شابع من جملة “بالوالدين اإح�شانا”	 • �شمو حمافظ اجلنوبية م�شتقبال رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين واللجنة املنظمة جلائزة �شموه للعمل اخلريي	
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التوبالين ي�ضكر جاللة امللك على االهتمام بق�ضيته

6 اأ�ضخا�ص تناوبوا على �رضبي وبقيت 6 ليال رهن االعتقال

االفتتاح املرحلي ل�ضوق املحرق املركزي نهاية اأكتوبر

رئي�س “الأعلى الإ�سالمي” ا�ستنكر العتداء الآثم من الإرهابيني يف اإيران

تنفيذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء بتطوير ال�سوق... خلف:

اجلف���ر - املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية: 
ا�ستقبل رئي�س املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية 
ال�سي���خ عبدالرحم���ن بن حممد بن را�س���د اآل خليفة 
�سب���اح اأم�س ع�سو املجل����س ال�سيخ حممد مال اأحمد 
ح�س���ن التوب���الين بع���د عودته اإل���ى اأر����س الوطن 
م�س���اء اأم�س الأول والإفراج عن���ه من قبل ال�سلطات 
الإيراني���ة التي اأقدم���ت على اعتقال���ه تع�سفيًّا يف 

مدينة م�سهد.
بال�سي���خ  الأعل���ى  املجل����س  رئي����س  ���ب  ورحَّ
التوب���الين، مهنًئ���ا اإي���اه ب�سالمة الع���ودة اإلى بالده 
واأهل���ه، م�ستنكًرا العتداء الآثم ال���ذي تعر�س اإليه 
من قب���ل الإرهابيني واملطلوبني الذي���ن توؤويهم 
اإي���ران، وم���ا حلقه من اعتق���ال غر م���رر من قبل 

ال�سلطات الإيرانية.
ومن جانب���ه، اأعرب التوبالين عن خال�س �سكره 
وامتنانه ملقام عاه���ل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة عل���ى اهتم���ام جاللته 

بق�سيته، وتوجيهه جميع اجلهات ذات العالقة اإلى 
متابعتها والعمل على الإفراج عنه باأ�رسع وقت، كما 
�سكر املجل����س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية ورئي�سه، 
والأجه���زة احلكومية وكل م���ن �سانده و�س���األ عنه 

ووق���ف معه �سد ما تعر�س اإليه م���ن اعتداء، مثمًنا 
يف الوقت نف�سه املواق���ف امل�ساندة حمليًّا وعربيًّا 
���ا، �سائ���اًل اهلل تعال���ى اأن يحف���ظ البحرين  واإ�سالميًّ

وقيادتها واأهلها من كل �سوء ومكروه.

املنام���ة - بن���ا: �رسد ع�س���و املجل����س الأعلى 
اأحم���د  ال�سي���خ حمم���د م���ال  الإ�سالمي���ة  لل�س���وؤون 
التوب���الين لوكالة اأنب���اء البحرين )بن���ا( ما تعر�س 
له م���ن اعتداء واعتقال يف مدين���ة م�سهد الإيرانية 

الأ�سبوع املا�سي.
 وقال ال�سيخ التوب���الين “توجهت اإلى مدينة 
م�سه���د الإيرانية قا�س���دا زيارة مق���ام الإمام علي 
بن مو�س���ى الر�سا )علي���ه ال�س���الم(، �سمن اإحدى 
احلمالت البحرينية، ويف الي���وم الرابع من و�سويل 
اإلى م�سهد، وبينما كنت اأم�سي يف ال�سحن اخلارجي 
حلرم الإمام الر�س���ا عليه ال�سالم ومعي اأحد الأخوة 
م���ن علماء البحرين اإذ تفاج���اأت بتهجم 4 اأ�سخا�س 
عل���ي لفظيا ب�سبب مواقف���ي واأفكاري وع�سويتي 
يف املجل����س الأعل���ى لل�س���وؤون الإ�سالمية، وكادت 
ت�س���ل اإلى ال����رسب لول تدخل بع����س املوجودين 
هناك، فاحت�سبت ذلك عند اهلل وغادرت املكان”. 
 واأ�ساف “ث���م م�ست الأمور عادي���ة يف الأيام 
الالحق���ة وحتى اآخر يوم يل يف م�سه���د، اإذ تفاجاأت 
واأن���ا اأم�سي وحي���دا يف ال�سارع بهج���وم 6 اأ�سخا�س 
بينهم الأربعة الذين تهجموا علي يف املرة الأولى، 
وتناوب���وا على �رسب���ي حتى �سقطت عل���ى الأر�س 
خائر القوى، ثم تدخلت ال�رسطة الإيرانية واأخذوين 

اإلى التحقيق وو�سعوين رهن العتقال”. 
 وتاب���ع “يف التحقي���ق طلبت حمقق���ا يتحدث 
بالعربي���ة؛ لأنن���ي ل اأجيد الفار�سي���ة، فاأح�رسوا يل 
حمققا يتحدث العربي���ة، وحققوا معي عن اأ�سباب 
زيارتي لإيران وع���ن مواقفي وعالقاتي يف بالدي، 
وعر�س���وا بع����س ال�سور يل يف بع����س املحافل يف 
البحري���ن، كما واجه���وين ب�سور لوثائ���ق مفركة 
و�سع���وا فيها توقيعي على بيانات ت�ستم القيادة 
الديني���ة يف اإيران، ففندت التهامات املوجهة اإيل 
وك�سفت الفركة يف الوثائ���ق املعرو�سة، وبينت 
اأن مواقف���ي وعالقاتي تنبع م���ن قناعاتي الدينية 
والفكري���ة، واأرى فيها اخلر للب���الد والعباد دون 
اإ����رسار باأحد. وطلبت منهم حما�سبة من تهجم علي 

و�رسبني بدل من التحقيق معي”. 
 واأردف “هكذا بقيت اأياما عدة رهن العتقال 
يف زنزان���ة �سغ���رة مع �سخ����س اإي���راين ل ميكننا 
احلدي���ث فيما بينن���ا؛ لأنه ل يجي���د العربية واأنا ل 
اأجيد الفار�سية، وكنت ل اأزال اأعاين من اآثار ال�رسب 
والعتداء، كما اأنني م�ساب بال�سكر و�سغط الدم، 
فكان���ت �سحتي لي�ست على م���ا يرام. ومت الإفراج 
عن���ي وهلل احلمد بع���د 6 ليال م���ن العتقال، وملا 
رجعت اإلى غرفتي يف الفندق وجدتها قد تعر�ست 

لتفتي����س دقي���ق جدا، فق���د مت اقتحامها يف فرتة 
اعتق���ايل ودون علمي اأو ح�س���وري. وعموما، فاإين 
اأحت�س���ب كل ما جرى علي عن���د اهلل تعالى، وكفى 

باهلل ح�سيبا”. 
 واختت���م ال�سي���خ التوبالين ت�رسيح���ه بالقول 
“اإنني اأنته���ز هذه الفر�سة لأرف���ع خال�س ال�سكر 
والمتن���ان اإلى مقام عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة على اهتمام جاللته 
بق�سيتي، ومتابعت���ه لها، وتوجيهه جميع اجلهات 
املعنية اإلى متابعة مو�سوعي والعمل على الإفراج 
عن���ي باأ����رسع وقت، كم���ا اأ�سك���ر املجل����س الأعلى 
لل�سوؤون الإ�سالمية ورئي�سه ال�سيخ عبدالرحمن بن 
حمم���د بن را�سد اآل خليفة على املتابعة امل�ستمرة 
والهتمام الكبر، وال�سكر مو�سول جلميع الأجهزة 
احلكومي���ة ولكل من �سان���دين ووقف معي �سد ما 
تعر�ست له من اعتداء، �سائال اهلل تعالى اأن يحمي 
البحرين وقيادتها و�سعبها من كل �سوء ومكروه”.

يذكر اأن ال�سلطات الإيرانية كانت قد اأفرجت 
عن ال�سي���خ حممد التوبالين ال�سب���ت املا�سي بعد 
اعتقاله اأيام���ا عدة بعد تعر�سه لهجومني من قبل 
عدد م���ن الإرهابيني واملطلوبني يف مدينة م�سهد 

الإيرانية. وعاد اإلى اأهله وبالده الأحد.

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
الأ�سغ���ال  وزي���ر  اأك���د  العم���راين:  والتخطي���ط 
و�سوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�سام 
خلف النتهاء من مرحل���ة الت�سطيبات النهائية 
لإن�س���اء �سوق املحرق املرك���زي نهاية �سبتمر 
اجل���اري ح�سب ج���دول �س���ر الأعم���ال متهيدا 
لالنتهاء من توزي���ع املحالت داخل ال�سوق على 
التجار، مبينا اأن الفتت���اح املرحلي لل�سوق من 

املتوقع اأن يكون يف نهاية اأكتوبر املقبل.
و�سدد خل���ف على اهتم���ام ومتابعة رئي�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأم���ر خليفة 
ب���ن �سلمان اآل خليفة ل�س���ر العمل يف امل�رسوع، 
موؤك���دا اأهميته منوذجا لتطوي���ر جميع الأ�سواق 

املركزية يف البحرين.
واأ�س���اف “ه���ذا امل����رسوع اأح���د امل�ساري���ع 
لل���وزارة وملحافظ���ة املح���رق،  ال�سرتاتيجي���ة 
ويهمن���ا جدا جناح امل�رسوع الذي فيه �رساكة بني 

القطاعني العام واخلا�س”.
جاء ذلك يف الزيارة امليدانية التي قام بها 
الوزير للموقع بح�س���ور وكيل الوزارة نبيل اأبو 
الفت���ح، والوكي���ل امل�ساعد للخدم���ات البلدية 
امل�سرتك���ة وائل املبارك، واملدير العام لبلدية 
املحرق اإبراهيم اجل���ودر، ورئي�س جمل�س اإدارة 
ال�رسك���ة املطورة مل�رسوع تطوي���ر �سوق املحرق 
املركزية حممد جمعان، وع���دد من امل�سوؤولني 
يف ال���وزارة وبلدية املح���رق وال�رسك���ة املنفذة 

للم�رسوع.
ووجه خلف خالل الزي���ارة اإلى ت�سكيل جلنة 
متابع���ة لإجناز كل الرتتيبات املتعلقة بافتتاح 
امل�رسوع ومتابع���ة كل التفا�سيل املتبقية اإلى 
جان���ب التن�سي���ق م���ع جمي���ع اجله���ات املعنية 
مبا ميكن م���ن اإعادة تنظيم ال�س���وق واملنطقة 

القريبة منه خدميا ومروريا.
وك�س���ف خلف عن اأن تنفي���ذ م�رسوع تطوير 
�س���وق املح���رق املركزي و�س���ل اإل���ى املرحلة 
النهائية، مو�سح���ا اأن الأعمال الإن�سائية �سيتم 

النته���اء منها نهاية �سبتمر اجل���اري. واأكد اأن 
م����رسوع �سوق املح���رق املركزية ين���درج �سمن 
امل�رسوع���ات الت���ي وج���ه �سم���و رئي�س ال���وزراء 

بتنفيذها باملحرق.
وم�رسوع �سوق املح���رق املركزية يقام على 
م�ساح���ة 28 األ���ف م���رت مرب���ع و3 طواب���ق تزيد 
مبقدار 4 اأ�سعاف على م�ساحة ال�سوق املركزية 
القدمية، و�سي�سم مرك���ز ت�سوق جتاريا �سخما 
وحم���الت جتارية على م�ساح���ة 3000 مرت مربع 
اإلى جانب 106 حمالت لالأ�سواق الثالثة اللحوم 

والأ�سماك واخل�رساوات.
واأو�سح خل���ف اأن اهتمام ال���وزارة ملتابعة 
مراحل تنفي���ذ امل�رسوع وال�رسعة يف اإجنازه، ياأتي 
تنفي���ًذا لتوجيهات رئي�س ال���وزراء لفتتاحه يف 

اأقرب وقت ممكن اأمام اجلمهور. 
و�ست�سم �سوق املحرق املركزية 3 اأ�سواق 
لبي���ع التجزئ���ة للخ����رسوات وال�سم���ك واللح���م 
مبوا�سفات ومراف���ق حديثة بعدد 102 فر�سة، 

اإ�سافة اإل���ى 18 من الأك�س���اك ومنا�سد للبيع، 
ف�ساًل عن مواقف لل�سيارات حتت الأر�س تت�سع 
حلوايل 160 �سي���ارة، و61 حماًل جتارًيا متعددة 

الأغرا�س، وهايرماركت كبر بالطابق الأول.
م���ن جهته، قال جمع���ان اإن معظم املحالت 
يف ال�س���وق مت تاأجره���ا بالفع���ل عل���ى اأن يتم 
ت�سليمه���ا للموؤجرين بداية اأكتوب���ر. واأ�سار اإلى 
اأن ال�س���وق �ست�س���م مقاه���ي �سعبي���ة وحديثة 
وجممع للمطاع���م والوجبات، وم�سل���ى للرجال 
واآخ���ر للن�ساء، وخدم���ات احلكوم���ة الإلكرتونية 
واخلدمات البنكية، واملرافق العامة واخلدمات 

امل�ساحبة.
وتابع “هذه ال�سوق ت�س���كل نقلة نوعية يف 
مو�س���وع الأ�سواق املركزي���ة يف البحرين؛ نظرا 
مل���ا تقدمه ال�س���وق م���ن اإمكان���ات وجتهيزات 
حديثة تلبي خمتلف الحتياجات، ووفق اأف�سل 
واأحدث املعاير، وهو �سوق منوذجية بلم�سات 

ع�رسية تلبي احتياجات املجتمع”.

• رئي�س املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية م�ستقبال ال�سيخ حممد مال اأحمد ح�سن التوبالين	

• وزير الأ�سغال يف زيارة ملوقع �سوق املحرق املركزية بح�سور وكيل البلديات	

مناق�ضة دعم التعاون املايل مع بريطانيا

النعيمي: زيادة الوعي البيئي للطالبات

حميدان: ت�ضهيل اخلدمات على امل�ضتفيدين

بحث تقوية التن�ضيق الع�ضكري اخلليجية

املنامة - بنا: اجتمع وزير املالية ال�سيخ 
اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليفة مبكتب���ه بالوزارة 
�سباح ام�س م���ع �سفر اململكة املتحدة لدى 

مملكة البحرين �ساميون مارتن.
اأوج���ه  ا�ستعرا����س  الجتم���اع  خ���الل  مت 
البلدي���ن  ب���ني  القائ���م  املتمي���ز  التع���اون 
ال�سديق���ني والتنوي���ه بعم���ق ور�س���وخ هذا 

التع���اون وتن���وع م�سارات���ه، م���ع بح���ث �سبل 
دعم���ه وتطويره خ�سو�س���ا يف جوانبه املالية 

والقت�سادية.
كما مت تبادل وجه���ات النظر حيال عدد 
م���ن املو�سوع���ات ذات الهتم���ام امل�سرتك 
والتط���ورات اجلارية على �سعي���د القت�ساد 

العاملي.

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
خالل جولته ال�سباحية ملتابعة �سر العملية 
التعليمي���ة، �سارك وزي���ر الرتبي���ة والتعليم 
امل�ستج���دات  الطالب���ات  النعيم���ي  ماج���د 
مبدر�سة الأندل�س البتدائية للبنات يف زراعة 
عدد من الأ�سج���ار يف حديقة املدر�سة، �سمن 
الن�ص���اط ال���ذي ي�صته���دف طالب���ات ال�صف 
الأول البتدائي، حلثه���ن على رعاية الأ�سجار 
من���ذ بداية م�سرتهن التعليمية يف املدر�سة، 

وتعويده���ن عل���ى اأهمي���ة العم���ل اجلماعي، 
وتهيئة الظ���روف املنا�سب���ة واملريحة لهن، 
خ�سو�ساً واأنهن يلتحقن باملدر�سة لأول مرة.

واأ�س���اد الوزي���ر به���ذه املب���ادرة الت���ي 
تنفذه���ا املدر�سة، والتي ته���دف اإلى زيادة 
الوع���ي البيئ���ي للطالب���ات ون����رس امل�ساح���ة 
اخل�رساء، اإلى جانب اأهميتها يف دمج الطالبات 
امل�ستج���دات يف الأن�سطة املدر�سية من خالل 

توفر جو تعليمي وتربوي جاذب لهن.

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية، 
جميل حميدان، ع�سو جمل����س النواب ال�سيخ 
ماجد ملاجد، وذل���ك يف مكتبه بالوزارة، حيث 
مت بح���ث ع���دد م���ن املوا�سي���ع والق�ساي���ا 
ذات الهتم���ام امل�س���رتك، وتعزي���ز التعاون 
مب���ا ي�سمن تق���دمي اأف�س���ل اخلدم���ات بي�رس 
ومتابع���ة  منه���ا،  للم�ستفيدي���ن  و�سهول���ة 
ه���ذا  ويف  املجتمعي���ة.  ال�رسائ���ح  احتياج���ات 
ال�سياق نوه حميدان ب���دور جمل�س النواب يف 
دعم الت�رسيع���ات ذات العالقة باخت�سا�سات 
ال���وزارة، واملقرتحات واملبادرات التي تعزز 

اجلوان���ب العمالية والتنموية، وذلك ما يدعم 
ا�ستكم���ال م�س���رة التنمية والبن���اء الوطني، 
موؤك���داً الهتمام والعمل على الرتقاء بنوعية 
اخلدم���ات املقدم���ة لهم. م���ن جانب���ه، اأ�ساد 
النائب املاجد بجه���ود وزارة العمل والتنمية 
اخلدم���ات  خمتل���ف  تق���دمي  يف  الجتماعي���ة 
م�سي���داً  للمواطن���ني،  والنوعي���ة  التنموي���ة 
مب�ست���وى التع���اون والتن�سيق ب���ني الوزارة 
وجمل�س النواب، والذي يهدف لتقدمي اأف�سل 
اخلدم���ات للمواطنني وتلبية احتياجاتهم من 

اخلدمات التي تقدمها الوزارة لهم.

تراأ�����س  الأركان:  هيئ����ة   - الرف����اع 
رئي�س هيئ����ة الأركان الفري����ق الركن ذياب 
النعيم����ي �سباح اأم�س، وف����د مملكة البحرين 
يف اأعم����ال اجتماع����ات ال����دورة اخلام�سة ع�رس 
للجنة الع�سكرية العلي����ا لروؤ�ساء اأركان دول 
جمل�����س التع����اون ل����دول اخللي����ج العربي����ة، 
و�سيعق����ب بعد ذلك ح�سوره لجتماع روؤ�ساء 
اأركان دول جمل�����س التعاون وجمهورية م�رس 
العربية واململكة الأردنية الها�سمية وقائد 
القيادة الأمركية الو�سطى، بدولة الكويت 

ال�سقيقة.
وخ����الل الجتماع جرى بح����ث العديد من 
املو�سوعات التي ت�سهم يف تعزيز م�ستقبل 
وتقوي����ة  اخلليجي����ة،  الدفاعي����ة  ال�سيا�س����ة 
التن�سيق يف جمالت التعاون الع�سكري بني 
ال����دول الأع�ساء وف����ق اإ�سرتاتيجي����ة �ساملة 
وموح����دة تخ����دم الأمن اخلليج����ي امل�سرتك، 
كم����ا مت خ����الل الجتم����اع مناق�س����ة ع����دد من 
املوا�سي����ع وامل�ساريع الع�سكرية امل�سرتكة 

الأخرى.

التوبالين يروي تفا�سيل العتداء عليه يف اإيران:



مرت�صح “ثانية املدينة” �صاهني: الإحباط ُيقابل بالت�صويت للأمثل

اأ�رسعوا يف تنفيذ جماري احلنينية ور�صف �صوارع البوكواره
تخ�سي�ص ميزانية ا�ستكمال عدد من امل�ساريع... البلدي مو�سى:

�رصح ع�سو ممثل الدائرة اخلام�سة مبجل�ص بلدي 
اجلنوبية الع�سو حممد مو�سى اأنه مت اأخرياً تخ�سي�ص 
امليزانية الالزمة ال�ستكمال عدد من م�ساريع تطوير 
جممعات الدائرة، التي يتوقع االنتهاء منها مع حلول 
نهاية العام اجلاري. واأو�سح اأنه �سيتم اإطالق املرحلة 
الثالثة من م����رصوع تطوير املجمع رقم )903( ويعد 
االأكرب من نوعه يف الدائرة، بينما ي�سهد املجمع رقم 
)905( املرحلة الرابعة واالأخرية من اأعمال التطوير. 
واأ�ساف اأنه �سيتم قريب���اً تنفيذ املرحلة الرابعة من 
م����رصوع اإن�ساء �سبك���ة ال�رصف ال�سح���ي باملجمع رقم 
)901(، يف حني تبداأ يف �سهر �سبتمرب املقبل اأعمال 

االإ�سفلت يف املجمعني 927 و925.
وطالب اجلهات املخت�سة واملقاولني باجلدية 
واالإ����رصاع يف تنفي���ذ االأعمال املطلوب���ة خ�سو�ساً اأن 
هذه املناطق حتتاج اإل���ى التطوير منذ فرتة طويلة 
وبع�سها مت االنتهاء منه جزئياً، كما اأن اأي تباطوؤ يف 
التنفيذ يت�سب���ب يف االإرباك وامل�سايقة الأهايل تلك 

املجمعات.

عن الدائرة
ومتثل الدائ���رة اخلام�سة باملحافظ���ة اجلنوبية 
املناطق واملجمعات االآتية: احلنينية )901 و903( 
والرف���اع ال�رصق���ي )905( والرف���اع الغرب���ي )910( 

والبوكوارة )925 و927(.

اأك���د املرت�س���ح للمقعد البل���دي بثانية 
اجلنوبي���ة )مدينة عي�سى( م���ال اهلل �ساهني 
اأن القان���ون اأعطى املواط���ن احلق بالرت�سح 
والت�سوي���ت، وو�سول �رصيحة م���ن الناخبني 
ملرحل���ة �لإحباط م���ن �أد�ء جمل����س �لنو�ب �أو 
املجال����ص البل���دي يج���ب اأن يواج���ه بالعمل 
الوطني احلقيق���ي واإعادة دفة املجال�ص من 
خ���الل الدميقراطي���ة وال�سوت احل���ر لر�سم 

م�ستقبل البحرين واالأجيال القادمة.
و�س���دد �ساه���ني عل���ى اأن اأي تهاون يف 
ممار�س���ة حقوقنا يعن���ي خ�س���ارة 4 �سنوات 
مقبل���ة، وب���ال �سك ب���اأن االأداء ل���ن يكون هو 
املنا�سب نظرا لو�سول من ال ي�ستحق ب�سبب 
�سع���ف الت�سوي���ت اأو العزوف عن���ه اأو عدم 
االهتم���ام باختي���ار ال�سخ�ص االأمث���ل ليمثل 
ال�سع���ب البحرين���ي خ���ري متثي���ل ويعرب عن 

مطالبه وطموحاته احلالية وامل�ستقبلية.
وذكر �ساه���ني اأن �سوت املواطن اأمانة 
وم�ساركت���ه اأمانة واالختي���ار �سيلقي بظالله 
عل���ى املرحلة املقبلة ململكة البحرين وال بد 
م���ن اأن نتحم���ل امل�سوؤولي���ة، وحتمل خطورة 
�لجن���ر�ف �إلى تيار �لإحب���اط و�لياأ�س ب�سبب 
دورة انتخابي���ة مل ير�س���ى املواط���ن عما مت 

تقدميه من خاللها.
ب���رتك  لي����ص  ”وال�سحي���ح  واأ�س���اف: 
احلب���ل على القارب ف�سفين���ة البحرين يجب 

اأن تتجه نح���و الوجهة ال�سحيح���ة واإال �سوف 
نح���رم اأنف�سن���ا اأه���م املكت�سب���ات الوطني���ة 

والدميقراطية”.
وتاب���ع املرت�س���ح: “علين���ا اأن نتحم���ل 
ما �س���وف نق���رره الي���وم مل�ستقب���ل الوطن 
دع���و�ت  ور�ء  بالجن���ر�ر  �س���و�ء  و�ملو�ط���ن 

العزوف اأو الياأ�ص”.
وق���ال اإن “�سدق االأف���راد اأو اجلماعات 
�سواء من داخ���ل اململكة اأو من خارجها حول 
اأداء جمل�ص النواب اأو مل ي�سدقوا ولكن يظل 
الوطن وطننا ونحن م�سوؤولون عن م�ستقبله”

واختتم بالتاأكيد اأن “القرار بيد ال�سعب 
ولي����ص بي���د اأي جهة اأخ���رى قد ت���رى اأن اأي 
تاأثري عل���ى �سري �لعملي���ة �لنتخابي���ة �إجناز 

لهم، وبالن�سبة لنا خ�سارة حقيقية”.

مرت�صح مدينة عي�صى جميل: كتل وجمعيات تعمل ملكا�صب حم�صوبيها
“االإ�سكان” عاجلت م�سكلة اأ�رصة معوزة للح�سول على بيت العمر

ق���ال مرت�سح الدائ���رة االأول���ى باملحافظة 
اجلنوبي���ة )مدينتا عي�سى وزاي���د( جميل حممد 
اإنه لن يدخ���ل �سمن تكتل �سيا�س���ي اأو جمعية 

�سيا�سية.
واأ�س���اف: اإمي���اين اأن العم���ل للجمي���ع وان 
النائ���ب ميث���ل كل ال�سعب و�ساأتع���اون مع من 
يعم���ل مل�سلح���ة املواط���ن ويراع���ي امل�سلحة 

الوطنية. 
واأردف: يف ال�سن���وات االأخ���رية، الحظت اأن 
بع�ص الكتل واجلمعيات تعمل من اأجل مكا�سب 
ل�سجله���ا اخلا����ص اأو للمح�سوب���ني عليها، حتى 
واإن تكلم���ت با�س���م املواطن فه���ي يف النهاية 
تريد اأن حتق���ق �سمعة ل�سالح �سجلها، وهذا ما 
دفعن���ي الرت�سح م�ستقل ويف حال فوزي �سوف 
اأمد يدي ملن يراعي امل�سلحة الوطنية العامة. 

وتذك���ر يف اإحدى امل���رات عندما ذهب اإلى 
اأح���د الن���واب من غ���ري دائرته مع عائل���ة لي�ص 
له���ا معيل وترغب يف حتوي���ل طلبها االإ�سكاين 
م���ن ا�س���م االأب اإلى ا�سم الزوج���ة حتى ال يلغى 
الطل���ب، �ساألني هل انتم من دائرتي فقلت له 
ال، فق���ال  ب�سفت���ي من اأمثلك���م وانتم من غري 
دائرت���ي؟ فقل���ت ل���ه ب�سفتك ممث���ال لل�سعب 

ولكل ال�سعب.
واأردف: اأخذت االأوراق اإلى وزارة االإ�سكان، 
وعندما قدمت املعاملة قام���ت وزارة االإ�سكان 
م�سكورة بالتعاون م���ع العائلة وحتويل الطلب 
حيث كان هذا مبثابة االأمل للح�سول على وحدة 
�سكني���ة لهذه العائل���ة املع���وزة والتي تعي�ص 
على رات���ب وزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية، 
وحينه���ا اأدركت اأن من ميث���ل ال�سعب يجب اأن 
يك���ون لديه ح�ص وطني واأنه يجب اأن ميثل كل 

ال�سعب.

وكان املرت�سح جميل يو�سف قد زار مكتب 
النائ���ب ج���الل املحف���وظ واطل���ع عل���ى كيفية 
التعامل مع طلبات االأهايل واإن النائب املحفوظ 
يتلق���ى معامالت وطلب���ات م���ن بحرينيني من 

جميع املناطق ولي�ص من اأبناء دائرته فقط.

عن الدائرة
وميثل الدائرة االأولى باملحافظة اجلنوبية 

النائب خالد ال�ساعر.
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات االآتية: 
مدين���ة زاي���د )718 و720( + مدين���ة عي�س���ى 
 ،807  ،806  ،805  ،804  ،803  ،802  ،801(

808 و810(.
وتبل���غ الكتلة الناخبة قراب���ة 7988 ح�سب 

اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
وكان���ت حتت�س���ب الدائ���رة باأنه���ا الثالث���ة 

باملحافظة الو�سطى قبل اإلغائها.

• جميل )اأق�سى ي�سار ال�سورة( لدى ح�سوره جمل�ص النائب جالل املحفوظ 	
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انتخابات

اآل حممود ترت�صح بو�صط اأم املدن لك�رس هيمنة املحرقيني
تهويالت ي�سوقها بع�ص ال�سا�سة ال�ستمرار املراأة حبي�سة الدار

اأعلن���ت النا�سط���ة االجتماعية ه���دى اآل حممود 
ع���ن عزمها الرت�سح نيابيا بالدائرة الثانية مبحافظة 
املح���رق. وقال���ت اآل حممود، اإنها تاأن���ت كثريا قبل 
اتخاذ قرارها بالرت�سح، عازية ذلك اإلى عدم و�سول 
اأي �سي���دة حمرقي���ة اإلى قبة الربملان ط���وال ال�ستة 
ع�رص عاما املا�سية ب�سب���ب �سيطرة الَنف�ص واملنطق 
الذك���وري على االنتخابات النيابي���ة، واحتكار العمل 
ال�سيا�سي من قبل بع�ص اجلمعيات ال�سيا�سية التي 
مل تتج���راأ عل���ى تر�سيح امل���راأة، ومل تدع���م حقها يف 

الو�سول اإلى جمل�ص النواب.
واأب���دت ا�ستغرابه���ا الت���ام من ه���ذا التهمي�ص 
للم���راأة الت���ي متث���ل ن�س���ف املجتم���ع، رغ���م اأنه���ا 
�أثبت���ت كفاءته���ا وقدر�ته���ا �لعلمي���ة و�لأكادميية 
واملهني���ة يف الكثري م���ن املج���االت، وبذلت الكثري 
من اجلهود املجتمعية من���ذ بدايات القرن املا�سي 
من اأج���ل تعزيز دورها يف البن���اء والتنمية والنه�سة 
احلديث���ة عل���ى كل امل�ستوي���ات. ودع���ت اآل حممود 
ن�س���اء البحري���ن عموم���ا واملثقف���ات منه���ن عل���ى 
وج���ه اخل�سو����ص اإلى ممار�س���ة حقه���ن يف االختيار 
وامل�سارك���ة يف جمي���ع فعاليات ال�س���اأن العام بعيداً 
عن التوج�ص واخلوف م���ن التهويالت التي ي�سوقها 
بع����ص ال�سا�سة الراغبون يف ا�ستم���رار املراأة حبي�سة 
الدار واالأدوار غري الرئي�سية، خوفاً من خو�سها غمار 
الت�رصيع والرقابة والعم���ل على حت�سني امل�ستويات 

املعي�سية واحلياتية للمجتمع البحريني.
ولفت���ت اإل���ى اأن امل���راأة ه���ي االأق���در واالأجدر 
بتلم����ص احتياج���ات املجتمع وك�سف اأوج���ه الق�سور 
القانوني���ة  الثغ���رات  �س���د  عل���ى  والعم���ل  لدي���ه 
والت�رصيعي���ة التي تع���اين منه���ا االأ����رصة، باعتبار اأن 
امل���راأة هي �ساحب���ة امل�سلحة االأ�سا����ص يف ا�ستقرار 
املجتم���ع واأمنه وتنميته مبا له���ا من دور جوهري يف 
خل���ق احلي���اة والتن�سئ���ة والرتبية والتاأهي���ل الأفراد 
املجتم���ع ومتكينهم من ت�سل���م اأدوارهم املجتمعية 
امل�ستقبلية. واأ�سارت اإلى تاأكيد االأمم املتحدة على 
هذا االأمر ح���ني اأعطت املراأة لقب “�سانعة ال�سالم” 
بح�سب ق���رار جمل����ص االأم���ن التابع لالأم���م املتحدة 

1325 )2000( ال���ذي �س���دد على اأهمي���ة م�ساركة 
امل���راأة املتكافئ���ة والكامل���ة كعن�رص فاع���ل يف منع 
ن�س���وب املنازع���ات واإيجاد حل له���ا ويف مفاو�سات 

ال�سالم وبناء ال�سالم وحفظه. 

عن الدائرة
وميثل الدائرة الثاني���ة مبحافظة املحرق حاليا 

النائب اإبراهيم احلمادي.
ويبلغ ق���وام الدائرة قراب���ة 8071 ناخبا ح�سب 

اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
ومتثل الدائ���رة املناط���ق واملجمع���ات االآتية: 

املحرق )203، 205، 206 و209( والب�سيتني
)221 و222(.

حمرر ال�صوؤون املحلية

• هدى اآل حممود	

نائب مقعد و�سط املحرق مبجل�س النواب

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

1926عبدالعزيز املري2002

2511اإبراهيم بو�سندل2006

1737عبداحلميد املري2010

2761اإبراهيم احلمادي2014

؟؟2018

قراري ب�سبب 
عدم و�سول حمرقية 

للربملان طوال 16 عاما

�سيطرة النَف�ص 
واملنطق الذكوري على 

االنتخابات النيابية

ال الحتكار العمل 
ال�سيا�سي من قبل 
بع�ص اجلمعيات  

يجب اأن ترت�سح 
املثقفات بعيدا عن 

التوج�ص واخلوف

• مال اهلل �ساهني	

حمرر ال�صوؤون املحلية

• حممد مو�سى 	

حمرر ال�صوؤون املحلية

مقعد نائب مدينتي عي�سى وزايد بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

4230جهاد بوكمال 2002

3241ابراهيم احلادي2006

2533عدنان املالكي2010

3281خالد ال�ساعر2014

؟؟2018

حمرر ال�صوؤون املحلية

فيم���ا لو ف���زت بالربملان ل���ن اأن�سم لكتل���ة اأو جمعي���ة �سيا�سية
ذهبت لنائ���ب ورف�ص ت�سلم طلب اأ�رصة لي�ص لها معي���ل الأنها لي�ست بدائرته
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الأمر امللكي حمطة جديدة يف م�سار التطور الدميقراطي

حكمة امللك قادت البحرين لتحقيق اإجنازات دميقراطية

م�ساركة مرت�سحات يف اللقاء التعريفي “ا�ست�سارات”

رئي�س اللجنة العليا لالإ�رشاف على �سالمة االنتخابات:

اأكد اأن اململكة ما�سية يف عملية البناء والتقدم... رئي�س “ال�سورى”:

بالتعاون مع “التنمية ال�سيا�سية”

املنام���ة - بن���ا: اأك���د وزير الع���دل وال�سوؤون 
االإ�سالمية واالأوقاف، رئي�س اللجنة العليا لالإ�رشاف 
الع���ام عل���ى �سالم���ة االنتخابات ال�سي���خ خالد بن 
عل���ي اآل خليفة، اأن االنتخاب���ات القادمة للف�سل 
الت�رشيع���ي اخلام����س ت�س���كل دافع���ا ملزي���د م���ن 
التطور، وتعزيز املكت�سبات الدميقراطية يف ظل 
النه�سة التنموي���ة ال�ساملة الت���ي يقودها عاهل 
البالد �ساح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 

خليفة. 
وق���ال وزير الع���دل اإن �س���دور االأمر امللكي 
ال�سام���ي بدع���وة املواطن���ن لالنتخاب���ات ميثل 
حمطة وطنية جديدة يف م�سار التطور الدميقراطي 
مبملك���ة البحري���ن، موؤكدا اأن امل����رشوع االإ�سالحي 
جلاللة املل���ك اأر�سى قواعد النه���ج الدميقراطي 

يف اإطار دولة املوؤ�س�سات والقانون، ومبا ين�سجم 
مع املب���ادئ والثواب���ت التي اأجم���ع عليها �سعب 

البحرين يف ميثاق العمل الوطني.
يف  الوطني���ة  الكف���اءات  مب�ست���وى  واأ�س���اد 
جمال تنظيم االنتخاب���ات، والتي اكت�سبتها خالل 
اال�ستحقاقات االنتخابي���ة ال�سابقة، وذلك يف ظل 
االإ�رشاف الق�سائي الكامل على العملية االنتخابية 
مبراحله���ا كافة، وال���ذي ُيعد ال�سمان���ة االأ�سا�س 
لنزاهتها، مبا ي�سون الهدف االأ�سمى املتمثل يف 
متكن الناخبن من مبا����رشة حقوقهم ال�سيا�سية 

الد�ستورية النتخاب اأع�ساء جمل�س النواب. 
وق���ال اإن االنتخاب���ات القادم���ة متثل فر�سة 
اأخ���رى لالإ�س���اءة عل���ى م�ست���وى م���ا حتق���ق م���ن 
منجزات وطني���ة، والتي توؤكد م���ن خاللها مملكة 
البحري���ن العزم الرا�سخ على امل�سي يف م�سريتها 

الدميقراطية بخطى ثابتة.

الق�سيبي���ة - جمل����س ال�س���ورى: اأك���د رئي�س 
جمل�س ال�سورى علي ال�سالح اأن حكمة عاهل البالد 
�ساح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، 
ق���ادت مملك���ة البحري���ن اإل���ى حتقي���ق االإجنازات 
واملكت�سب���ات الدميقراطي���ة، والت���ي اأ�سهمت يف 
تعزي���ز م�س���رية العم���ل الوطني من���ذ انطالقها مع 

تد�سن امل�رشوع االإ�سالحي ال�سامل جلاللة امللك.
واأ�س���اد رئي����س جمل����س ال�س���ورى بتوجيهات 
وتاأكي���د جاللة امللك ل���دى تروؤ�س���ه جل�سة جمل�س 
الوزراء اأم�س، اال�ستمرار يف تطوير احلياة ال�سيا�سية 
اأن  موؤك���ًدا  البحري���ن،  والدميقراطي���ة يف مملك���ة 
االإجن���ازات الت���ي حققته���ا ال�سلط���ة الت�رشيعية يف 
الف�سول الت�رشيعية االأربع���ة، كانت ثمرة للتعاون 
البّناء وامل�ستمر مع احلكومة برئا�سة رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليف���ة، وبدع���م وم�ساندة �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
وق���ال رئي����س ال�س���ورى اإن الدع���م الكب���ري، 

وامل�سان���دة امل�ستم���رة التي حظيت به���ا ال�سلطة 
الت�رشيعي���ة من لدن جاللة امللك، مّكنها من القيام 
بدوره���ا وواجبه���ا الوطن���ي، اإذ كان���ت توجيهات 
جاللت���ه مبثاب���ة خريط���ة الطريق التي م���ن خاللها 
م�س���ت ال�سلط���ة الت�رشيعي���ة يف اإح���راز تطلع���ات 
وطموح���ات القي���ادة احلكيم���ة، و�سع���ب البحرين 

الويف.
ون���ّوه رئي����س جمل����س ال�س���ورى بتوجيه���ات 
جالل���ة امللك اإل���ى و�سع برام���ج تنفيذي���ة ت�سعى 
اإل���ى ا�ستمراري���ة التنمي���ة وزي���ادة اال�ستثم���ارات 
وتعزيز الفر�س اال�ستثماري���ة وت�سهيل االإجراءات 
احلكومي���ة خلل���ق الفر����س النوعي���ة للمواطنن، 
موؤكًدا اأن هذه التوجيهات �ستعزز التنمية الوطنية 
ال�سامل���ة، و�ستدعم م�سرية النه�سة والتقدم التي 

يقودها جاللته بكل حكمة واقتدار.

الرفاع -  املجل�س االأعلى للمراأة: نظمت االأمانة 
العام���ة للمجل�س االأعل���ى للمراأة بالتع���اون مع معهد 
البحري���ن للتنمي���ة ال�سيا�سي���ة اللق���اء التعريف���ي ل� 
“برنام���ج اال�ست�سارات االنتخابية للم���راأة”، بح�سور 
انتخاب���ات  يف  بامل�سارك���ة  الراغب���ات  املرت�سح���ات 

النيابية والبلدية 2018.
بربنام���ج  التعري���ف  اللق���اء  خ���الل  وج���رى 
اال�ست�س���ارات االنتخابي���ة للم���راأة، و����رشح املب���ادئ 
وال����روط  وال�ضواب���ط  التوجيهي���ة  والإر�ض���ادات 
التنظيمية له���ذا الربنامج، وتق���دمي نبذة عن ور�س 
العمل القادمة بالن�سب���ة للمر�سحات وفرق حمالتهن 

االنتخابية.
كم���ا ج���رى تعري���ف املر�سح���ات باال�ست�سارات 
التي يقدمها الربنامج، وهي اال�ست�سارات القانونية 
اإل���ى  اإ�ساف���ة  واالإداري���ة،  واالإعالمي���ة  وال�سيا�سي���ة 
اال�ست�س���ارات التحفيزي���ة، جنبا اإل���ى جنب مع عر�س 
جوانب م���ن ور�س العم���ل القادمة �سم���ن الربنامج، 
واملتعلقة باحلمالت االنتخابي���ة واإدارة فرق العمل، 
والظه���ور االإعالم���ي واال�ستثم���ار االأمث���ل لو�سائ���ل 
التوا�س���ل االجتماع���ي، اإ�ساف���ة اإل���ى الف�س���ل بن 

اخت�سا�سات جمل�س النواب واملجال�س البلدية.

وخالل اللقاء، تعرف���ت منت�سبات الربنامج باأهم 
الوثائ���ق املرجعي���ة واالأدلة االإر�سادي���ة والدرا�سات 
النوعية الت���ي �ستتاح من قبل الربنامج للمرت�سحات 
والت���ي �ستت�سمن الت�رشيعات القانونية ذات العالقة 
باالنتخاب���ات، وحتلي���ل الدوائر االنتخابي���ة، واآليات 
و�س���ع الربنام���ج االنتخاب���ي، والتعامل م���ع و�سائل 
االإع���الم، واإدارة العملية االنتخابي���ة و�سوال اإلى رفع 
م�ستوي���ات تناف�سية امل���راأة ا�ستع���داداً مل�ساركتها 

ال�سيا�سية.
ويف ختام، اللقاء ج���رت مناق�سة مفتوحة عرَّفت 
خاللها املر�سحات باأنف�سه���ن ودوائرهن االنتخابية، 

وجوانب من دوافعهن للرت�سح كممثالت عن كر�سي 
الدائ���رة النياب���ي اأو البلدي يف االنتخاب���ات القادمة، 
واأعرب���ت املرت�سح���ات يف مداخلته���ن ع���ن �سكرهن 
مل���ا يقدمه املجل����س االأعلى للم���راأة ومعهد البحرين 
للتنمية ال�سيا�سية من دعم فني وا�ست�سارات نوعية 
من �ساأنها اأن ت�ساهم يف ت�سجيعهن على امل�ساركة يف 
احلياة ال�سيا�سية عرب القنوات الد�ستورية، منوهن 
مبا ميثل���ه برنام���ج اال�ست�س���ارات االنتخابي���ة كاأحد 
التداب���ري املطلوب���ة لدعم ال�سي���دات املقبالت على 
الرت�سح ومبا يعزز من تناف�سية املراأة خلو�س العمل 

ال�سيا�سي وم�ساركتهن يف احلياة العامة.

• اللقاء التعريفي لربنامج اال�ست�سارات االنتخابية للمراأة	

بلدية “اجلنوبية” تنهي ا�ستعدادات النظافة ل�ستقبال عا�سوراء

 “الأ�سغال”: تنظيف 51 األف فتحة ت�رصيف ملياه الأمطار

الرف���اع - بلدي���ة املنطق���ة اجلنوبي���ة: 
قال���ت بلدية املنطق���ة اجلنوبية اإنه���ا اأنهت 
اال�ستع���داد ال�ستقبال مو�س���م عا�سوراء لهذا 
الع���ام، حي���ث ب���داأت يف وق���ت مبك���ر بكن�س 
ال�س���وارع املوؤدي���ة للم���اآمت وتل���ك التي متر 
فيها مواكب الع���زاء يف مناطق مدينة عي�سى 
والنوي���درات ودار كليب.واأ�سار رئي�س ق�سم 
متابع���ة خدم���ات النظاف���ة يف البلدي���ة حممد 
املطوع اإل���ى اأنه مت توزي���ع االأكيا�س و�سالل 
جتميع القمامة على امل���اآمت؛ لت�سهيل عملية 

جمع ونقل املخلفات من خمتلف املواقع.
واأك���د اأنه �سيتم تكثي���ف اأعمال النظافة 
يف يوم���ي 9 و10 حم���رم، بتوف���ري 30 عام���ال 
وعدد من الكاب�سات االآلية ومعدات النظافة؛ 
للم�ساهمة يف اإجناح مو�سم عا�سوراء، واحلفاظ 

على النظافة العامة.
ودع���ا املط���وع القائم���ن عل���ى املاآمت 
البلدي���ة  م���ع  التع���اون  اإل���ى  وامل�سائ���ف 
واال�ستجابة للتعليمات واالإر�سادات املتعلقة 

بالنظافة.

و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين: �رح مدير 
ال�سح���ي  ال����رشف  و�سيان���ة  ت�سغي���ل  اإدارة 
بوزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين �سوقي منديل اأن الوزارة قد با�رشت 
برنام���ج ال�سيان���ة الدوري���ة لتنظيف فتحات 
ت�رشي���ف مي���اه االأمط���ار يف كاف���ة حمافظات 
اململك���ة والت���ي يبلغ عدده���ا 51 األف فتحة، 
ف�س���ال ع���ن �سيان���ة 97 حمط���ة �س���خ ملياه 
االأمط���ار موزع���ة على كاف���ة اأرج���اء اململكة، 
وتاأتي ه���ذه االأعم���ال انطالقاً م���ن م�سوؤولية 
ال���وزارة يف �سيانة البني���ة التحتية وا�ستدامة 
خدم���ات ال�رشف ال�سحي.واأ�س���اف اأن برنامج 

ال�سيان���ة ال���دوري يه���دف اإل���ى التاأك���د من 
جاهزي���ة �سبكت���ي ال����رشف ال�سح���ي ومي���اه 
االأمطار قبل مو�سم االأمط���ار ومتابعتها اأثناء 
املو�سم وبع���ده واحلفاظ عليهم���ا. وذكر اأن 
اإعادة تاأهيلها ي�سمل تنظيف وتفريغ خزانات 
التجميع واخلزانات االمت�سا�سية قبل مو�سم 
االأمط���ار للتاأكد م���ن فاعليتها، ويتم تنظيف 
بع�س هذه اخلزانات عل���ى مدار العام ب�سبب 
امتالئها من املياه ال�سطحية التي تنتج عادة 
ع���ن غ�سي���ل املن���ازل وال�سي���ارات، كما يتم 
تنظيف �سبك���ة ت�رشيف مياه االأمطار بوا�سطة 
�ضهاري���ج ال�ضغط الع���ايل، و�ضيانة حمطات 

�سخ مياه االأمطار.

االكتئاب السياسي
قي���ل يف ال�سنوات املا�سي���ة يف االنتخابات الربملانية ما مل يقل���ه مالك يف اخلمر. 
اأ�سعل���ت حرائق يف �سمع���ة كل من ي�س���ارك، وكثري من املر�سحن حتول���وا اإلى كي�س 

مالكمة، والبع�س اأ�سبح مكانا مغريا للرف�س والع�س والركل.
ال م�سكلة يف ذلك، ال�سعوب كما يقول علماء نف�س اجلماهري يف درا�سة �سيكولوجية 
اجلماه���ري اإنها يف البداية تخاف من اجلديد، خ�سو�س���ة اإذا حّول اجلديد اإلى “بندول” 
ق���امت يف عن اجلماهري كما هو م�سطلح املفكر الرو�سي فادمي زيالند، والذي اعتربه 
من اأف�سل املفكرين الذين قراأت لهم يف فهم احلياة، وطبيعة التعاطي مع اأمل الواقع، 
و�سلطة �سكن املال، وكيف ي�سبح االإن�سان “�سلطان اللحظة” منت�سيا بال�سعادة، فال 

يحمل عقدة املا�سي، وال اخلوف من عفريت امل�ستقبل.
اأن�س���ح ال�سب���اب، خ�سو�سا املهوو�س���ن بعالقات غرام جمنون���ة بقراءة كل كتب 
هذا املفك���ر خ�سو�سا مفهوم “تخفي����س اأهمية االأ�سياء”، ممن يقع���ون �سحايا على 
م�سل���خ الع�سق، معلقن كذبيحة يف ملحمة ال���ّرق النف�سي وعبودية االإن�سان ملا ي�سمى 
بجنون احل���ب “التعلق املر�سي”، و�ضاأفرد مقالت عن ظاهرة �ضقوط �ضحايا الغرام، 
وامل�ساب���ن ملا اأ�سميته ب���� “�رشطان امل�ساعر” الذي يحتاج جرع���ات كيماوية الواقع، 

فكل عا�سق اعتربه يعاين نق�سا داخليا وا�سطرابا �سيكولوجيا.
اأق���ول امل�ساركة ب���داأت تاأخذ مكانه���ا، وتنت�رش كربيع على حديق���ة حمطمة ب�سبب 

االإهمال و�سح االأمطار.
ك���ر املر�سح���ون، واإن ت�سابه���ت براجمهم حتى ع���ادت مت�سابهة كال���رز وعيون 

ال�سينين، على حد تعبري نزار قباين.
وبع�س الربامج ال ميكن اأن تقراأها حتى يف فانتازيا حكايات األف ليلة وليلة. اإنها 
ب�ض���ارة خ���ر اأن يكرث عدد امل�ضاركني، وب���داأت القناعات تتاأكد ب�ضب���ب حجم الإحباط 
اليوم���ي اأنها اخلي���ار االأف�سل. اأرج���و قراءة كت���اب “�سيكولوجية االإن�س���ان املقهور” 

مل�سطفى حجازي.
�سيكولوجيا املجتمع البحريني يعاين اكتئابا �سيا�سيا واقت�ساديا، حتى بات كثري 
م���ن اأطبائن���ا النف�سين يعانون ه���م اأي�سا من اكتئاب حاد ب�سب���ب حجم ق�سوة احلياة 

املادية والفردية.
اإن من اأخطر اأنواع اال�سطراب هو ا�سطراب ثنائي القطب، وهو حتول مزاج ال�سارع 
العام �رشيعا مثل البور�سة، وقطار املوت، طالع نازل بن فرح وحزن يف ذات اللحظة.
امل�سارك���ة ك���ي تعال���ج النا����س �سيكولوجيا وتنمي م���ن االإنداورف���ن “هورمون 
ال�سع���ادة “ بحاجة اإلى و�س���ول مر�سحن اأكفاء، ال يكونون �سم���ك زينة يف الدفاع عن 
الوط���ن، واإمنا اأ�س���داء يف الدفاع عن ملفات النا�س، والدفاع ع���ن الوطن وعن القيادة 

وال�سعب.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

• ال�سيخ خالد بن علي	

•  علي ال�سالح	

البحرين ما�سية اإلى جتربة دميقراطية اأكرث ن�سجا
�سدد على اأهمية و�سع م�سلحة الوطن فوق كل اعتبار... املال:

الق�سيبي���ة - جمل�س النواب: اأكد رئي�س جمل�س 
الن���واب اأحم���د امُل���ال اأن امل����رشوع االإ�سالحي مي�سي 
قدم���ا، منذ تويل عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة مقاليد احلك���م، حمققا 
اإجنازات مل تتوقف، م�سرياً اإلى اأن جمل�س النواب هو 
اأح���د اأهم ثمار هذا امل�رشوع ال���ذي قاد البحرين لعهد 
جديد م���ن الدميقراطية �سطرته حكم���ة جاللة امللك 

و�سيا�سته الر�سيدة.
ورح���ب املال بتوجيه���ات وتاأكي���د جاللة امللك، 
خ���الل تروؤ�سه جل�سة جمل�س ال���وزراء، على اال�ستمرار 
يف تطوير احلياة ال�سيا�سية والدميقراطية يف مملكة 
البحري���ن، موؤكداً اأن توجيه���ات جاللته �سمانة ملزيد 

من االإ�سالح والتطوير وال�رشاكة.
وب���ن اأن امل����رشوع االإ�سالحي جلالل���ة امللك هو 
م�روع وطني جامع يقدم الدميقراطية كنمط للحياة، 
وللممار�سة، واأي�سا كموؤ�س�سات واأدوار وتفاعالت يف 
احلياة ال�سيا�سية م���ن خالل تعزيز امل�ساركة وتاأكيد 

دور املوؤ�س�س���ات، وخ�سو�س���ا ال�سلط���ات الت�رشيعية 
والق�سائية والتنفيذية.

واأو�س���ح رئي����س جمل����س الن���واب اأن ال�سلط���ة 
الت�رشيعي���ة بغرفتيه���ا الن���واب وال�س���ورى حقق���ت 
العدي���د من االجن���ازات اأ�سهمت يف تعزي���ز امل�سرية 

الدميقراطي���ة، الت���ي اأر�سى دعائمها ميث���اق العمل 
الوطن���ي ن موؤك���داً اأن دع���م وم�سان���دة جاللة امللك 
لل�سلطة الت�رشيعية مكنها من القيام بدورها وواجبها 

الوطني.
كم���ا اأ�س���اد بتوجيه جالل���ة املل���ك احلكومة اإلى 
تهيئة كافة عنا����رش النجاح ل�سمان اإج���راء انتخابات 
نيابي���ة حرة ونزيه���ة و�سفاف���ة، موؤك���داً اأن البحرين 
بقيادته���ا و�سعبها، ما�سية ب���كل عزمية واإ�رشار اإلى 
جترب���ة دميقراطي���ة اأكر ن�سج���اً، ع���رب اال�ستحقاق 
النياب���ي الق���ادم بانتخ���اب اأع�س���اء جمل����س النواب 

للف�سل الت�رشيعي اخلام�س.
و�سدد امل���ال على اأهمية تنفيذ م���ا جاء يف كلمة 
جالل���ة امللك بو�سع م�سلحة الوط���ن فوق كل اعتبار 
اآخ���ر، موؤكدا اأن املواط���ن اليوم ي���درك متاما اأهمية 
امل�سارك���ة يف االنتخاب���ات النيابية، واختي���ار االأكفاأ 
واالأقدر على اي�س���ال �سوته، جمددا �سكره وتقديره 

جلاللة امللك على دعمه الدائم لل�سلطة الت�رشيعية.

•  اأحمد امُلال	
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�صبط 881 �صائق �أجرة غري مرخ�صني

تقييم �أكرث من 90 من مر�كز �خلدمة �حلكومية
بهدف تطوير �لأد�ء... عبد�هلل بن �أحمد:

�ملنامة - بن���ا: �أعل���ن رئي�س جمل�س 
�أمن���اء مرك���ز “در��س���ات” نائ���ب رئي�س 
جلنة تقيي���م مر�ك���ز �خلدم���ة �حلكومية 
�ل�سي���خ عبد�هلل بن �أحم���د �آل خليفة، عن 
�نتهاء �للجنة من �إجر�ء �لتقييم �لنهائي 
ل�90 مركًز� من مر�كز �خلدمة �حلكومية، 
�ملوزعة يف خمتل���ف �ملحافظات، و�لتي 
�نطلق���ت ي���وم 27 �أغ�سط����س �ملا�سي، 
و��ستم���رت على مد�ر �أ�سبوعني كاملني، 
مبين���ا �أن �لعم���ل ج���اٍر لإع���د�د �لتقارير 
�لالزم���ة و�ملرئي���ات به���ذ� �خل�سو�س، 
للمناق�س���ة  �للجن���ة  لأع�س���اء  ورفعه���ا 
و�لعتماد.و�أو�سح �أن جلنة تقييم مر�كز 
�خلدم���ة �حلكومية قام���ت بالإ�رش�ف على 
�سري عملي���ة �لتقيي���م، �إذ مت ت�سكيل 4 
ف���رق ميد�نية، قام���ت باأكرث م���ن زيارة 
وف���ق  للتقيي���م،  �خلا�سع���ة  للمر�ك���ز 
�آلي���ات تقييم معتم���دة، تت�سمن عنا�رش 
�ل�سمولي���ة و�ل�سفافية وعن����رش �لبتكار، 

��ستناًد� �إلى تقنية �ملعلومات. 
و�أ�س���ار �إل���ى �أن جلن���ة تقيي���م مر�كز 
�لأ�س����س  �خلدم���ة �حلكومي���ة، و�سع���ت 
�لعامة لتحدي���د معايري تقيي���م �ملر�كز 
�مل�ستهدفة، وت�سم���ل 5 فئات �أ�سا�سية 
للتقيي���م وه���ي: �سهولة �لو�س���ول �إلى 
مركز �خلدمة، و�لتميز يف توفري خدماته، 
ومالءمة بيئ���ة �ملركز، و�سال�س���ة �إد�رته 
للعمالء، و�لرتكيز على فاعلية �لعمليات 
�لإد�رية �لتي يطبقه���ا �ملركز، مع �لأخذ 
بالنتائ���ج �س���و�ء كان���ت نق���اط ق���وة �أو 

جو�نب حتتاج �إلى تطوير. 
وتابع عب���د�هلل بن �أحم���د “من �سمن 

�أي�س���ا )�ملت�س���وق  �لآلي���ات �ملعتم���دة 
�ل����رشي( �ل���ذي يعن���ي �إر�س���ال �أ�سخا�س 
مدرب���ني، وعلى در�ي���ة باملعايري �ملر�د 
قيا�سها، لزيارة مركز �خلدمة �حلكومية، 
وخو�س جتربة �لعمالء كاملة يف �حل�سول 
عل���ى �خلدمة، ومن ث���م تقييم �ملركز يف 
جو�ن���ب �ملعاي���ري قيد �لقيا����س بح�سب 
خطة �لتقييم �ملتبعة، �إلى جانب �لقيام 
با�ستطالع���ات �ل���ر�أي من خ���الل لقاء�ت 
فردي���ة مع �لعم���الء، وقيا����س �نطباعهم 
ور�أيه���م ح���ول جو�ن���ب �ملعاي���ري قي���د 
�لقيا�س. كما ت�سم���ل هذه �لآلية مر�جعة 
��ستطالعات �ل���ر�أي �لتي يجريها �ملركز 

لقيا�س ر�سا �لعمالء.
و�أ�س���اف “به���دف �لت�سهي���ل عل���ى 
ملرك���ز  تقييمه���م  �أثن���اء  �ملر�جع���ني 

�خلدم���ة، مت �إ�ساف���ة �لتقييم يف تطبيق 
)تو��س���ل(، �إذ يحتوي �لتطبيق على رمز 
�ل�ستجابة �ل�رشيع���ة، وهو رمز مميز لكل 
مركز خدم���ة؛ لت�سهيل عملي���ة ��ستطالع 
�ل���ر�أي، وبالت���ايل يتي���ح للقائمني عليه 
ف���رز �لنتائ���ج، و�لعم���ل عل���ى �لتطوي���ر 
�مل�ستم���ر، لتحقيق م�ستوي���ات �أعلى يف 
موؤ�رش�ت ر�سا �لعمالء، علًما �أنه مت تطوير 
 )QR Code( رم���ز �ل�ستجابة �ل�رشيع���ة
ل���كل مركز خدمة على حدة، بحيث ميكن 
للمر�جع���ني من خ���الل )تو��سل( تقييم 

جودة خدمات �ملر�كز”.
يذك���ر �أن جلنة تقيي���م مر�كز �خلدمة 
�حلكومي���ة، مت ت�سكيلها بن���اء على قر�ر 
رق���م )9( ل�سن���ة 2017 م���ن ويل �لعهد 
�لأول  �لنائ���ب  �لأعل���ى  �لقائ���د  نائ���ب 
لرئي�س جمل����س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة، 
لهيئ���ة  �لتنفي���ذي  �لرئي����س  برئا�س���ة 
�لإلكرتونية حممد  �ملعلومات و�حلكومة 
�لقائد، وع�سوية كل من �ل�سيخ عبد�هلل 
ب���ن �أحم���د �آل خليف���ة ممث���اًل ع���ن مركز 
در��س���ات )نائ���ب �لرئي����س(، وممثلني 
ع���ن هيئ���ة ج���ودة �لتعلي���م و�لتدريب، 
مرك���ز �لت�سال �لوطن���ي، ديو�ن �خلدمة 
�ملدني���ة، معه���د �لبحري���ن للدر��س���ات 
�مل�رشفية و�ملالي���ة، �رشكة �سلة �خلليج، 
جامعة �لبحري���ن، ووز�رة �ملالية؛ بهدف 
رفع كفاءة وفاعلية �خلدمات �حلكومية، 
وتطويرها مبا يلبي تطلعات �ملو�طنني 

و�ملقيمني.

مدين���ة عي�س���ى - �لإد�رة �لعامة للمرور: 
�رشح مدير �إد�رة �لعمليات و�ملر�قبة �ملرورية 
بالإد�رة �لعامة للمرور �ملقدم عادل �لدو�رشي 
�أن �لإد�رة متكن���ت من���ذ مطلع �لع���ام �جلاري 
م���ن �سبط 881 �سائقاً من جن�سيات خمتلفة، 
يقوم���ون مبز�ول���ة مهن���ة نقل �ل���ركاب دون 
�حل�س���ول على ترخي�س، حيث مت �تخاذ كافة 
�لإجر�ء�ت �لقانونية حيالهم و�إحالتهم للنيابة 
�لعام���ة. و�أك���د �أن �لإد�رة م�ستم���رة يف تنفيذ 
حمالته���ا بجمي���ع �ملحافظ���ات ط���و�ل �لعام، 
خا�سة يف �أماكن تو�جد �سيار�ت �لأجرة وذلك 

بالتن�سي���ق مع �ملديري���ات �لأمني���ة �لأخرى، 
وذلك ل�سبط �ملخالف���ات و�لتي تهدد �أرز�ق 

�لعاملني يف هذ� �لقطاع ب�سكل نظامي.
و�س���دد مدي���ر �إد�رة �لعمليات و�ملر�قبة 
�ملروري���ة على �أن �لإد�رة ل���ن تتهاون مع �أي 
خمال���ف لالأنظم���ة و�لقو�ع���د �ملرورية، حيث 
نوه���ت مر�ر�ً عرب كاف���ة و�سائ���ل �لأعالم �إلى 
خطورة تلك �ل�سلوكي���ات �ملرورية �خلاطئة، 
متمني���اً من �جلميع عدم �لتعام���ل �أو �لتعاقد 
مع ه���ذه �لفئة �ملخالفة لالأنظمة و�لتعليمات 

�ملرورية وذلك من �أجل �ل�سالح �لعام.

تنازلوا ألجل أطفالكم
�طلعتني �إح���دى �لزميالت ب�سعادة، �بر�مها لتفاقي���ة �سلح مع طليقها، مبكتب 

�لتوفيق �لأ�رشي، بعد طالق ناهز �لثالث �سنو�ت تقريبا.
ه���ذه �لب���ادرة �حلكيمة، و�لتي �فرحتن���ي كما �فرحت �طفاله���ا �لق�رش، تكر�س يف 
�لذ�كرة و�لوج���د�ن، �أن )�لتنازل( هو �سمة �لأقوي���اء، �لذين يهتمون بغريهم، ويرون 

ب�سعادتهم �لغاية و�ملنى.
)فالتن���ازل( موعظ���ة ح�سنة، وخلق عظيم، لي�س مبنح �لآخ���ر فر�سة ترميم نف�سه، 

ومر�جعة �أخطائه، بقدر �غتنام �لأجر �لعظيم، ونيل مر�ساة �هلل.
وت�سب���ب �لظروف �ل�ساغط���ة �ليوم، بكافة �مل�ستويات، جلع���ل �لرتبية م�سوؤولية 

ثقيلة، ومعقدة، بتو�جد �لزوجني معا، فكيف بو�حد؟
�إنن���ي لأقدر عاليا �لنجاحات �لتي يحققها مكتب �لتوفيق �لأ�رشي بلم �ستات �لأ�رش 

�ملبعرثة، حفاظا على متا�سك �لأ�رشة، و�سمانا لبقائها.
ف�سكر� ملن يوؤدي باأمانة هذه �لر�سالة �لنبيلة.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• �ل�سيخ عبد�هلل بن �أحمد	

�أمل �حلامد من �صاحية �ل�صيف

�أعلن وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة 
ز�ي����د �لزي����اين ع����ن �أن من �ملوؤم����ل تقدمي 
�ملقرتحات ب�ساأن ر�سوم �لأن�سطة �لتجارية 

قبل نهاية �ل�سهر �جلاري. 
عل����ى  لل�سحافي����ني  �لوزي����ر  وحت����دث 
هام�س جل�سة حو�رية �أم�س عن تقدمي بع�س 
�ملقرتحات من �لوز�رة �إ�سافة �إلى �ملقرتح 
�ملق����دم من غرفة جت����ارة و�سناعة �لبحرين 
لتعديل بع�س �لق����ر�ر�ت بخ�سو�س ر�سوم 
�ل�سجالت �لتجارية �أو �ملطالبة بتمديد فرتة 

�لتطبيق للر�سوم �ملفرو�سة �إلى �لقيادة.
و�أو�سح �أننا بانتظار �لتوجيه بخ�سو�س 
ع����دة  �سيناريوه����ات  وهن����اك  �لر�س����وم، 
بخ�سو�س �لر�سوم �إما �لأخ����ذ بر�أي �لغرفة، 
�أو �للت����ز�م بالقر�ر �ل�ساب����ق، �أو �سيء ما يف 

�لو�سط.
وفيما يتعل����ق بالر�سوم �جلمركية �لتي 
فر�سته����ا �لوليات �ملتحدة �لأمريكية على 
�لأملني����وم و�حلدي����د، �أو�س����ح �لوزي����ر �أننا 
ن�سع����ى جاهدي����ن للح�سول عل����ى ��ستثناء، 
لفًت����ا �إل����ى وج����ود مقرتح����ات ونقا�س����ات 
م�ستمرة عن �ل�رشيب����ة ومل يتم �لتفاق على 

�سيء حتى �لآن.
وكان �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
وقع يف مار�س �ملا�سي قر�ًر� بفر�س ر�سوم 
جمركية بن�سبة 25 % و10 % على و�رد�ت 
�ل�سل����ب و�لأملني����وم على �لت����و�يل يف �إطار 

�لإجر�ء�ت �حلمائية للتجارة �لأمريكية.
و�أك����د �أن �قت�س����اد �لبحري����ن مل يتاأث����ر 
بقر�ر وق����ف �لت�سدير لدول����ة قطر، م�سرًي� 
�إل����ى �أن قط����ر مل تك����ن �رشي����كا �أ�سا�سي����ا يف 
�لت�سدي����ر ولي�����س له����ا تاأث����ري حقيق����ي يف 
�ل�سوق �لقت�سادي �لبحريني كما هو �حلال 
مع باقي �لدول مث����ل �ل�سعودية و�لإمار�ت 

و�ل�سني و�أمريكا.
ونظم����ت �أم�����س مب����ادرة “�س����ي فاي����ف 
نبيول” جل�سة حو�رية عن �لدور �لذي يلعبه 
�لرجال يف تعزيز مكانة �ملر�أة و�سد �لفجو�ت 
ب����ني �جلن�سني يف مكان �لعم����ل، �إذ تقدمت 
�لبحري����ن خط����و�ت و��سعة لتمك����ني �ملر�أة 
ومر�عاته����ا يف عملي����ات �لتنمي����ة �ملختلفة 
م����ن خ����الل توجيه����ات �لقي����ادة �لر�سي����دة 
و�ملجل�س �لأعلى للمر�أة كما ويلعب �لوزر�ء 
و�مل�سوؤولني �حلكوميني دوًر� ر�ئًد� يف هذ� 

�لأمر.

و�س����ارك يف �جلل�س����ة �حلو�ري����ة وزي����ر 
�ل�سناعة و�لتج����ارة و�ل�سياحة ز�يد �لزياين، 
ورئي�س جمل�����س �إد�رة متكني �ل�سيخ حممد 
ب����ن عي�سى �آل خليف����ة، و�لرئي�س �لتنفيذي 
ملجل�س �لتنمية �لقت�سادية خالد �لرميحي.

وقال �لزياين �إننا بحاجة لتغيري �لثقافة 
�ملوجودة بو�سولن����ا �إلى مرحلة نت�ساوى يف 
فر�س �لتعليم و�لتدريب، لفًتا �إلى �أهمية 
�أن يلعب �لطرفان دورهم باأن تثبت �ملر�أة 
وجوده����ا ويكون �لرجل متفهًما �أنه ل ميكن 

عزل �ملر�أة وبذلك عزل ن�سف �ملجتمع.
ون����وه �لزي����اين �إل����ى �أهمية ه����ذ� �حلو�ر 
و�لبحث عن �ملو��سيع �ملدفونة بدلً من �أن 

تكون �ملو��سيع يف �لنفو�س مكتومة.
وتاب����ع �أن �ملر�أة لها م�سوؤولية كبرية يف 
جت����اوز �لعقب����ات و�نه يجب على �مل����ر�أة �أن 
تلعب دورها يف ك�����رش �حلاجز وتكون مبثابة 

مثال للن�ساء �لأخريات.
�أطلق����ت  �ل����وز�رة  �أن  �لزي����اين  و�أك����د 
“�سجلي” �ل����ذي مين����ح للبحرينيني �لذين 
يعمل����ون يف منازلهم منذ �سنة ون�سف، ومت 
�إ�س����د�ر 800 �سجل جت����اري “�سجلي”، 43 
% منه����ا للن�س����اء، و�ملبادرة تتي����ح �لعمل 
باأريحية من �ملنزل للرج����ال و�لن�ساء، مبيًنا 
�إثب����ات  �أن تلع����ب �مل����ر�أة دوًر� يف  �أهمي����ة 
كفاءته����ا، و�أن على �مل����ر�أة �أن تهياأ نف�سها 
للعمل و�ملبادرة يف خمتلف �ملجالت ودفع 

نف�سها للمنا�سب �لتي ترغب بها.

50 % من المستفيدين من برامج 
“تمكين” نساء

�أعلن رئي�س جمل����س �إد�رة متكني �ل�سيخ 
حممد بن عي�سى �آل خليفة، عن �أن نحو 50 % 
م���ن جميع �مل�ستفيدين م���ن بر�مج “متكني” 
هن من �لن�ساء، وهو ما يدل على �أن �إذ مل توجد 
عقبات فاإن �ملر�أة تاأخ���ذ ح�ستها، متوقًعا �أن 
ن�س���ب �لإنفاق على م�ساري���ع �ل�سيد�ت متثل 

50 % من �رشف “متكني”.
و�أ�س���ار �ل�سي���خ حممد بن عي�س���ى �إلى �أن 
لديهم بر�مج مع �ملجل�س �لأعلى للمر�أة تركز 
عل���ى متك���ن �مل���ر�أة، ولديه���ا بر�م���ج لعمل 
ا �أن هنالك بع�س  �ملر�أة من �ملن���زل، خ�سو�سً
�حل���الت للمر�أة �لت���ي ت�ستوج���ب خ�سو�سية 

يجب �أن نتكيف معها.
و�أكد �أن �ملبد�أ يرتكز على تكافوؤ �لفر�س 
و�إعطاء �لرجل و�مل���ر�أة �خليار؛ �إذ �إن �حلديث 
ومعاجل���ة �لأم���ور هو �ملب���د�أ �لأه���م من ن�سب 

�ل�سي���د�ت �لعام���الت؛ لأن �لن�سبة تتغري لكن 
�ملهم �أن ت�سعر �لن�ساء يف �لبحرين �أن �لفر�سة 
متاحة �أمامهم، و�إذ� رغ���ن �ل�سيد�ت فالعمل 
�إل���ى طموحاتهن  �لو�س���ول  فبا�ستطاعته���ن 
و�أهد�فه���ن، وه���ذ� �أه���م مبد�أ يج���ب �أن نوؤكد 
عليه ونعمل على حتقيقه، م�سيًفا �إذ� وجدت 
عقبات نعم���ل على معاجلتها، لكن هذ� �ملبد�أ 

هو �لأ�سا�س بالن�سبة �إيل.
وذك���ر �أن ن�سب���ة �ل�سي���د�ت �لبحريني���ات 
% م���ن   53 “متك���ني” متث���ل  �لعام���الت يف 

�إجمايل �لعاملني.

اإلنشاءات محرك لالقتصاد في 
2018

بدوره، توق���ع �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س 
�لتنمي���ة �لقت�سادية خالد �لرميحي �أن يكون 
قط���اع �لإن�س���اء�ت قائ���د �لنمو ط���و�ل �لعام 
���ا م���ع �ق���رت�ب ب���دء عملية  �جل���اري خ�سو�سً
تو�سع���ة م�سفاة “بابك���و”، �إ�سافة �إلى وجود 
م�رشوعات عقارية كبرية، مثل �إن�ساء برجني يف 

منطقة خليج �لبحرين، وم�ساريع �أخرى.
و�أ�س���اف �أن من���و �لقت�س���اد ع���رب قطاع 
�لت�سييد و�لبناء ل يعد �أمًر� �سلبًيا لأننا تاأثرًي� 
�إيجابًي���ا على �لقت�ساد عموما، �إذ �إن �ملقاول 
ي�ستل���م دفعات وي�رشك �ملقاولني �لفرعيني. 
كما �أننا متفائلون ب�ساأن ��ستمر�ر �لقطاع غري 

�لنفطي يف �لنمو يف �لعام 2018.
وتوق���ع �أن يحق���ق �لقت�س���اد يف �لع���ام 
�جلاري منًو� يتعدى 3 �إلى 3.5 %، م�سرًي� �إلى 
�لقطاعات �لأخ���رى �أي�ًسا ت�سهم يف �لنمو مثل 
�لقطاع �مل���ايل، وقطاع �لفندق���ة و�ل�سياحة، 

وعدة قطاعات.

وذكر �أن �ملجل�س لدي���ه حمالت ترويجية 
لالقت�س���اد �لبحريني و�لفر����س �ل�ستثمارية 
يف �ل�سني ب�سهر نوفم���رب �ملقبل، للم�ساركة 
يف معر�س مبدينة �سنج���ن، �إ�سافة �أن �لرحلة 
�ست�سمل عدة مدن �سينية، و�أي�ًسا هناك خطة 
�أخرى لزي���ارة �لهن���د يف دي�سمرب، موؤك���د�ً �أن 
�ل�سوق �لهندي �سوق مهم، و�ست�سمل �لزيارة 

عدة مدن هندية.
وعم���ا �إذ� كان هنال���ك ت�سجي���ل مل�ساريع 
جدي���دة يف مركز خليج �لبحري���ن للتكنولوجيا 
�ملالي���ة يف �لع���ام �جلاري، ق���ال: “هناك عدة 
طلبات للت�سجيل يف �لبيئ���ة �لرقابية مل�رشف 
�لبحرين �ملرك���زي، وقد �أعلنت �رشكة �أوروبية 
�لبحري���ن  خلي���ج  �أخ���ًر� دخوله���ا يف  كب���رة 
للتكنولوجيا �ملالية”، وهن���اك تز�يد م�ستمر 
يف �ل�رشكات �لتي تطلب مكاًنا يف هذ� �ملركز، 
وذل���ك يدل على جناحنا يف جذب ��ستثمار�ت، 
وتو�سي���ح مرك���ز �لبحري���ن �مله���م لل�سناعة 

�ملالية.

المرأة وضعت بصمتها على التنمية
وعل���ى �سعي���د �آخر، �أك���د �لرميح���ي �أن 
�مل���ر�أة ��ستطاع���ت �أن ت�س���ع ب�سمته���ا يف 
عملي���ة �لتنمية، فعل���ى �سبيل �ملثال 60 % 
من موظفين���ا ن�ساء، وبع�سه���ن يف منا�سب 
قيادي���ة، وح���ني نظ���ر �إل���ى جمال����س �إد�رة 
�ل�رشكات �لكبرية و�ل����رشكات �لعائلية هناك 
�أمثل���ة عدي���دة، مثل من���ى �لها�سم���ي نائبة 
�لرئي�س يف جمموعة “بتلكو”، وهناك �سباح 

�ملوؤيد �لع�سو يف جمال�س �إد�رة عدة”.
و�أع���رب ع���ن �أمله يف �زدي���اد �أعد�د هذه 
�لأمثل���ة، م�سيًفا ناأمل يف �أن زي���ادة �هتمام 
ا  �لقط���اع �خلا�س بتمك���ني �مل���ر�أة خ�سو�سً

�أن دور ه���ذ� �لقط���اع يف �زدي���اد، يف �لقطاع 
�مل�رشيف، وقطاع �لفندقة، وغريها.

و�أ�س���ار �إل���ى �أنه عن���د �لنظر �إل���ى نتائج 
�ملد�ر����س �سنج���د �أف�س���ل �خلريج���ني م���ن 
�أ�سح���اب �ملعدلت �لعالية ه���ن من �لبنات، 
ولب���د م���ن �ل�ستف���ادة م���ن �إمكاناته���م يف 
بيئ���ة �لعمل وتذلي���ل �ل�سعوب���ات �لتي قد 
ا يف �لقطاع �خلا�س حيث  تو�جههن، خ�سو�سً
�إن ن�سبة م�ساركة �ملر�أة يف �لقطاع �حلكومي 
تقدر بنح���و 57 %، بينما يف �لقطاع �خلا�س 

ت�سل لنحو 35 %.
و�عت���رب �لرميح���ي �أن �لبحري���ن �سباق���ة 
يف ت�سجي���ع �ملر�أة عل���ى �مل�ساركة يف عملية 
�لتنمي���ة، م�سي���ًد� بال���دور �ل���ذي يق���وم به 

�ملجل�س �لأعلى للمر�أة.
وق���ال �إن “�لبحري���ن يف موقع جيد لي�س 
فق���ط باملقارنة م���ع دول �خلليج �لأخرى بل 
باملقارن���ة مع �ل���دول �لعربي���ة ودول �لعامل 
���ا �أن م�سوؤول���ة يف �رشك���ة  �أي�ًس���ا”، م�ستعر�سً
�أم���ازون عندم���ا قدم���ت �لبحري���ن قالت �إن 
لديكم مربجم���ات ن�ساء �أكرث من �ملربجمات 

�لتي نر�هن يف �أمريكا.
بدورها، قالت �ملدي���ر �لتنفيذي ل�رشكة 
“�سي فايف” هاديه فتح �هلل: “ماز�لت هناك 
بع�س �لعو�ئ���ق �أمام �لتمك���ني �لقت�سادي 
للم���ر�أة و�لتي متث���ل حتدًيا حقيقًي���ا للنمو 
�ل�سامل. هذ� وناأمل �أن ن�ستمر يف دعم م�رشوع 
�لتنمي���ة �ملتو��س���ل يف �لبحري���ن م���ن خالل 
�ملزي���د من �حللق���ات �لنقا�سية ثنائية �لتي 
ت�سمل �أف���كار و�آر�ء �جلن�س���ني و�إ�رش�كهم يف 

عملية تنمية وتعزيز �ملر�أة”.
و�أ�ساف���ت “يعد �إط���الق من�سة )نبيول( 
�ليوم ج���زًء� م���ن مهمتنا �مل�ستم���رة لإ�رش�ك 
جمي���ع �لفئ���ات يف �إيجاد حل���ول عملية لي�س 
فقط لتوجيه �لن�ساء يف جمالت �لتكنولوجيا 
و�لأعم���ال و�لقيادة بل لت�سجيع �رش�كة �أقوى 
بني �لن�ساء و�لرجال يف خلق ثقافة موؤ�س�سية 

�أكرث تنوًعا و�سمولية”.
يف  �لرج���ال  دور  ح���ول  �حل���و�ر  وترك���ز 
�ملنا�س���ب �لقيادي���ة يف خل���ق بيئ���ات عمل 
�أكرث تنوًعا و�سمول لتحقيق م�ساركة �أف�سل 
للن�ساء يف �لقطاع �ملهني. كما متت مناق�سة 
لتحقي���ق  �ملتاح���ة  و�لفر����س  �لتحدي���ات 
و�ل�سيا�س���ات  �جلن�س���ني  ب���ني  �مل�س���او�ة 
و�ملمار�س���ات �لعملية �لناجح���ة �لتي ميكن 
عادل���ة  عم���ل  �أماك���ن  لتوف���ري  تنفيذه���ا 

ومت�ساوية.

ل قر�ر نهائيا ب�صاأن ر�صوم �لأن�صطة �لتجارية حتى �لآن
�سعي للح�سول على ��ستثناء من و�رد�ت �لأملنيوم و�ل�سلب... �لزياين:

•  جانب من �جلل�سة �حلو�رية	

ت�صوير: ر�صول �حلجريي
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“الأعلى للق�ضاء” يعيد ت�ضكيل “الق�ضاة امل�رشفني”

تختل�س 23 األفا من اأموال امل�ضاعدات رئي�ضة ق�ضم يف “العمل” 

مواطن يرفع دعوى لرباءة ذمته واملحكمة ت�ضتجيب

لعمل املحاكم مبختلف درجاتها

اأنكرت وتدعي اأن ال�سبب تق�سيط املبالغ

بعد 30 عاما من �سدور احلكم �سده

�سدر عن رئي����س حمكمة التميي���ز نائب رئي�س 
عب���داهلل  امل�ست�س���ار  للق�س���اء  الأعل���ى  املجل����س 
البوعينني قرار رقم 74 ل�سنة 2018 بت�سكيل هيئة 
الإ����راف الق�سائ���ي عل���ى العمل يف املحاك���م للعام 
الق�سائي 2018 - 2019، والتي �سيتولى رئا�ستها 
القا�س���ي مبحكمة التمييز حمم���د البوعينني، وت�سم 
يف ع�سويته���ا كل من الق�ساة اإبراهيم الزايد، جا�سم 
اجلنب، وعي�سى املناعي، والذين اأ�سار لهم يف القرار 

مب�سمى الق�ساة امل�رفني.
وح���ددت املادة الثانية من القرار مهام الق�ساة 
امل�رف���ني بالإ����راف الإداري عموم���ا عل���ى العم���ل 
الق�سائ���ي باملحاك���م، واأن له���م باخل�سو�س القيام 

بالآتي:
العم���ل  يف  الأداء  حت�س���ني  نح���و  ال�سع���ي   .1

الق�سائي بالتعاون مع ق�ساة املحاكم.
2. متابع���ة اإج���ازات وح�س���ور وغي���اب الق�ساة 
وتكليف ق�س���اة اآخرين ليقوم���وا مقامهم يف ح�سور 
اجلل�س���ات يف حال وج���ود عذر، والتوا�س���ل مع اإدارة 

التفتي�س الق�سائي ب�ساأن ذلك.
3. اإ�سدار ق���رارات التكاليف الق�سائية للفرتة 
التي ل تقل عن يوم ول تزيد عن �سهر بالتن�سيق مع 

التفتي�س الق�سائي.
4. اق���رتاح ق���رارات الن���دب الق�سائ���ي للفرتة 

التي تزيد على �سهر.
5. متابع���ة تقاري���ر الإح�س���اء ون�سب���ة احل�س���م 
املطلوب���ة يف الدع���اوى باختالف اأنواعه���ا مع ق�ساة 

املحاكم.
6. فح�س املالحظات وال�سكاوى التي ترد على 
الق�س���اة والتوا�سل م���ع التفتي����س الق�سائي بهذا 

ال�ساأن.
7. عقد اجتماعات دورية مع الق�ساة لإحاطتهم 
مبا يرد من مالحظات م���ن اإدارة التفتي�س الق�سائي 

فيما يخ�س اأعمالهم.
8. اق���رتاح الربام���ج التدريبية الالزم���ة لتنمية 
وتطوي���ر  للق�س���اة،  والعملي���ة  العلمي���ة  الق���درات 

مهاراتهم ورفع كفاءاتهم.
9. متابعة وتنفيذ الإنابات الق�سائية.

10. التوا�س���ل م���ع اإدارة التفتي����س الق�سائي 
والأمان���ة العامة للمجل����س الأعلى للق�س���اء ب�ساأن ما 
تت���م اإثارته م���ن اإ�سكاليات وحتدي���ات تواجه العمل 

الق�سائي.
11. التن�سي���ق مع املحاك���م وال�سعي اإلى و�سع 
اإط���ار زمني ل�رعة الف�س���ل يف الق�سايا والعمل على 

حل الإ�سكاليات التي تعرت�س ذلك.
 واأم���ر رئي����س حمكم���ة التميي���ز نائ���ب رئي����س 
املجل�س الأعلى للق�ساء يف املادة الثالثة، باأن تعقد 
اجتماع���ات دوري���ة بينه وب���ني الق�س���اة امل�رفني؛ 
ملتابعة الأداء يف العمل الق�سائي مبختلف املحاكم، 
ويف امل���ادة الرابع���ة ب���اأن يعم���ل بالقرار م���ن تاريخ 

�سدوره يف يوم 6 �سبتمرب اجلاري.

�رعت املحكمة الكربى اجلنائية الأولى يف النظر 
بق�سية ف�ساد اإداري، ارتكبتها اإحدى روؤ�ساء الأق�سام 
يف وزارة العم���ل، اإذ اختل�س���ت اأك���ر م���ن 23 األ���ف 
دينار من اأم���وال امل�ساعدات الجتماعية امل�سرتجعة 
بعدما مت �رفها لغ���ر م�ستحقيها عن طريق اخلطاأ، 
واأرجاأتها املحكمة حتى جل�سة يوم 2 اأكتوبر املقبل؛ 
لالط���الع م���ع الت�ري���ح ب�س���ورة م���ن اأوراق الدعوى 
لوكي���ل املتهم���ة، والتي �س���در يف وق���ت �سابق اأمر 

باإخالء �سبيلها ب�سمان حمل الإقامة.
وتتمث���ل وقائ���ع الق�سية فيما اأبلغ���ت به وزارة 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعية للنياب���ة العامة، من اأن 
املتهمة وهي رئي�سة ق�سم يف الوزارة قد مت ت�سكيل 
جلنة حتقيق معه���ا ب�ساأن عدم قيامها بت�سليم مبالغ 
مالية متعلق���ة بامل�ساع���دات الجتماعي���ة اإلى ق�سم 

املوارد املالية، واأنه بعد فح�س امل�ستندات واإعداد 
التقرير مت التو�سل اإلى عدم ت�سليمها ملبلغ اإجمايل 
23 األفا و390 دينارا، والتي اأرجعت جزءا منها عقب 

التحقيق معها.
وجاء يف التقرير الوارد للنيابة العامة اأن املبالغ 
املالي���ة كان قد مت �رفها بطري���ق اخلطاأ لعدد من 
املواطن���ني، باعتبار اأنها ع���الوة ال�سمان الجتماعي 
لالأ�ر التي ل يزيد دخلها عن 300 دينار، وذلك خالل 

الفرتة من العام 2014 وحتى العام 2016.
اإل اأن���ه وبع���د اكت�س���اف اخلط���اأ بعد م���رور �سنة 
م���ن �رف تلك املبال���غ، والتي و�س���ل اإجماليها اإلى 
38 األف���ا و65 دين���ارا، خاطبت ال���وزارة املواطنني 
امل����روف لهم تلك املبالغ لإعادتها حل�ساب الوزارة 
كون اأنه���م ل ي�ستحقون تلك املبال���غ، وهو ما حدث 

فعال، اإذ اأع���اد املواطنني تلك املبالغ اإل اأن املتهمة 
مل ت�سل���م ال���وزارة �سوى مبلغ 14 األف���ا و675 دينارا 
فق���ط، اأي اأنها ا�ستول���ت على مبل���غ 23 األفا و390 

دينارا.
وبالتحقي���ق مع املتهمة اأنك���رت ما ن�سب اإليها، 
وادعت اأن ال�سبب يف وجود هذا الفارق هو اأن الوزارة 
قررت تق�سيط املبالغ على املواطنني الذين �رفت 
له���م العالوة بطريق اخلطاأ، ل���ذا فاإنها مل تتمكن من 

اإعادة كامل املبالغ الواردة بالتقرير.
هذا وتواج���ه رئي�سة الق�سم حاليا تهمة اأنها منذ 
العام 2014 وحتى 2016، وحال كونها موظفة عامة، 
اختل�ست املبال���غ املبينة قدرا ب���الأوراق واململوكة 
لوزارة العم���ل والتنمية الجتماعية، والتي وجدت يف 

حيازتها ب�سبب وظيفتها.

اأفاد املحامي ح�سن العجوز اأن املحكمة الكربى 
املدني����ة الرابعة ب����راأت ذمة موكله، وال����ذي يطالبه 
عدد من الورثة بدفع مبل����غ 6690 دينارا يطالبونه 
بها من����ذ اأكر م����ن 30 عاما؛ وذل����ك لنق�ساء احلق 
ال�سادر مبوجب حكم �سادر يف العام 1986 مب�سي 
امل����دة، كم����ا األزمت املدع����ى عليه����م يف الدعويني 
مب�ساريف الدعويني ومبلغ 20 دينارا مقابل اأتعاب 

املحاماة، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.
واأ�س����ارت اإلى اأن تفا�سيل الدع����وى الأولى يف 
اأن املدعي اأقامها مبوج����ب لئحة خمت�سما املدعى 
عليه����م طلب يف ختامها احلكم باإبراء ذمته من مبلغ 
6690 دين����ارا واملق�س����ي به يف دع����وى �سابقة يف 
العام 1986، ورفع �سارة القيد عن العقار امل�سجل 
با�سمه، وباإلزام املدعى عليهم بامل�ساريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
واأو�سح اأن����ه بتاريخ 18 ماي����و 1986 اأ�سدرت 
املحكم����ة املدني����ة املخت�س����ة حكمه����ا يف الدع����وى 
امل�س����ار اإليها ل�سالح موّرث املدعى عليهم باملبلغ 
�سال����ف البيان، وال����ذي تقدم لتنفي����ذه ومت توقيع 
احلج����ز التحفظي على عق����اره وو�سع �س����ارة القيد 
علي����ه وم�سى على �سدور احلك����م اأكر من 28 عاما 
مبا انق�سى معه اللت����زام مب�سي املدة طبقا لن�س 
امل����ادة )377( من القانون امل����دين مما حدا به اإلى 

اأقامة الدعوى بالطلبات �سالفة البيان.
وتق����دم املدع����ي بن�سخة م����ن احلك����م ال�سادر 
يف الدع����وى �سالفة البي����ان، والذي ق�س����ى باإلزامه 
باملبل����غ حمل املطالبة بالنق�س����اء، وكذلك �سهادة 
�سادرة عن اإدارة التنفيذ تفيد عدم وجود اأي �سجل 

مللف تنفيذ احلكم املذكور.
كم����ا كان قد تقدم املدعي اأي�سا بدعوى اأخرى 
بنف�س اخل�سوم، والتي طل����ب يف ختامها �سم ملف 
التنفي����ذ ل�سن����ة 1986 والق�س����اء بانق�س����اء الدين 
حم����ل الدع����وى ل�سن����ة 1986 ل�سقوط����ه بالتق����ادم 
وباإلزام املدعى عليهم بامل�ساريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة، فقررت املحكمة �سم الدعويني لبع�سهما 

البع�ض لالرتباط لي�صدر فيهما حكم واحد.
وق����د طالب وكيل املدع����ى عليهم يف مذكراته 
اخلم�����س بالدع����وى برف�س دع����وى املدع����ي، اإذ مل 
ت�سق����ط الأح����كام لتخ����اذ م����وّرث موكلي����ه اإجراءات 
التنفي����ذ مبوج����ب احلك����م �سال����ف الإ�س����ارة وطلب 
�س����م ملفي التنفيذ ل�سن����ة 1986 كما قدم �سهادة 

�سادرة عن اإدارة التنفيذ ثابت بها اأن احلكم ل�سنة 
1986 ق����دم للتنفيذ، وبتاري����خ 8 �سبتمرب 1988 

قررت املحكمة فيه �سد امللف.
ولفت وكي����ل املدعى عليهم اأن����ه ب�سم اأوراق 
مل����ف التنفيذ امل�س����ار اإليه واملنفذ له����م فيه اأحد 
الأفراد �سد املدعي واآخر، وثابت به اأنه بتاريخ 28 
نوفم����رب 1987 مت وقف اإج����راءات التنفيذ لعتماد 
ال�سل����ح الواقي م����ن الإفال�س وبتاري����خ 5 �سبتمرب 
1988 قررت املحكمة �سد ملف التنفيذ؛ وذلك لأن 
املحك����وم له مل يعجل دع����واه ومل يالحقها بالتنفيذ 
لأك����ر من 6 اأ�سهر، وثابت ب����ه اأي�سا اأنه بتاريخ 29 
يولي����و 2013 اأ�سدر القا�سي قرارا فيه برفع �سارة 

القيد عن العقار حمل الطلبات �سالفة البيان.
اأن����ه  وذك����رت املحكم����ة يف حيثي����ات حكمه����ا 
بداي����ة وعن طلب رفع �سارة القي����د عن العقار ملك 
املدعي، فلما كان الثابت بالأوراق اأنه �سدر بتاريخ 
29 يولي����و 2013 ق����رارا من القا�س����ي برفع �سارة 
القي����د من على العقار مبا لزم����ه اأن هذا الطلب قد 

ورد على غر حمل، ومن ثم ترف�سه املحكمة.
كما قررت اأنه وعن مو�س����وع الدعويني بطلب 
انق�ساء احلق الوارد باحلكم ل�سنة 1986، فلما كان 
املق����رر قانونا باملادة )377( م����ن القانون املدين 
اأنه اإذا انقطعت املدة املقررة لعدم �سماع الدعوى 
ب����داأت مدة جدي����دة من وقت انته����اء الأثر املرتتب 
على �سبب النقطاع وتك����ون املدة اجلديدة مماثلة 
للم����دة الأولى ومع ذلك، ف����اإن املدة اجلديدة تكون 
15 �سن����ة يف الأح����وال الآتي����ة: اأ- اإذا حك����م باحل����ق 

وح����از احلك����م قوة الأم����ر املق�سي وذل����ك فيما عدا 
م����ا يت�سمنه احلكم م����ن التزامات دوري����ة متجددة، 

وتكون م�ستحقة الأداء بعد �سدوره.
واأ�س����ارت اإل����ى اأنه وعل����ى هدي م����ا تقدم وملا 
كان الثاب����ت ب����الأوراق اأن احلك����م ال�س����ادر ملورث 
املدع����ى عليهم قد �سدر بتاري����خ 18 مايو 1986، 
وتقدم به للتنفي����ذ مبوجبه بذات العام طبقا مللف 
التنفيذ ل�سنة 1986 واتخذت اإجراءات التنفيذ ِقَبَل 
املدع����ي حالي����ا اإل اأنها اأُوِقَف����ت بتاريخ 28 نوفمرب 
1987 لعتم����اد ال�سلح الواقي م����ن الإفال�س و�ُسدَّ 
امللف بتاري����خ 8 �سبتمرب 1988 لع����دم اتخاذه اأية 
اإج����راء خ����الل 6 اأ�سهر م����ن تاريخ وق����ف الإجراءات، 
ف�س����ال عن اأن ذلك الأمر هو ذات����ه ما ح�سل يف ملف 
التنفيذ ل�سنة 1986، وكان اآخر اإجراء �سحيح مت يف 
امللف����ني �سالفي الذكر بتاري����خ 8 �سبتمرب 1988، 
ومل يتخ����ذ اأية اإجراء عقب ذلك حت����ى انق�ست اأكر 
من 15 �سنة من ذلك التاريخ حتى �سدور قرار رفع 
اإ�سارة القيد عن العقار بتاريخ 29 يوليو 2013 مبا 
الزمه �صقوط احلق املق�صي به باحلكم ل�صنة 1986 
مب�س����ي املدة وباتت الدعويني قد اأقيما على �سند 
�سحي����ح من الواق����ع والقانون وتقبلهم����ا املحكمة، 
ول ين����ال من ذلك التذرع بتق����دمي احلكم للتنفيذ، 
اإذ لب����د ملتابعته والإف�ساح عن ني����ة جازمة باتخاذ 
اإجراءاته واملوالة له����ا حتى ل ت�سبح �سيفا م�سلطا 
على رق����اب املنف����ذ �سده����م وا�ستق����رارا للمراكز 

القانونية.
وتابع����ت، كم����ا اأن ذل����ك الق�س����اء ل يوؤثر فيه 
الدف����ع بع����دم اخت�سا�����س املحكم����ة واخت�سا�����س 
حمكمة التنفيذ، اإذ اإنها ل تتعر�س للحق ذاته واإمنا 
لإج����راءات التنفيذ ومادياته دون اأ�سل احلق والذي 
متلكه حمكمة املو�س����وع وبات دفع ودفاع املدعى 
عليه����م غر قائم عل����ى �سند من الواق����ع والقانون 

وترف�سه املحكمة.
فلهذه الأ�سب����اب حكمت املحكمة يف الدعويني 
ب����رباءة ذمة املدع����ي فيهما من مبل����غ 6690 دينار 
لنق�س����اء احل����ق ال�سادر مبوج����ب احلك����م ال�سادر 
�سده يف �سنة 1986 مب�سي املدة واألزمت املدعى 
عليه����م يف الدعوي����ني مب�ساري����ف الدعويني و20 
دين����ارا مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 

من طلبات.

ندب حمام خلادمتني اعتدتا على �رشطيتني يف “النيابة”

القب�س على م�ضتبه ب�رشقته مركبتني يف مدينة حمد

ا�ضتدعاء �ضاهد بق�ضية حرق �ضاب ل�ضيارة �ضديقه

اأجلت املحكمة الكربى اجلنائية 
الأولى حماكمة عاملتي منزل الأولى 
اآ�سيوية )21 عاما( والأخرى اإفريقية 
متهمت���ني  عام���ا(،   35( اجلن�سي���ة 
بالتع���دي على �رطيت���ني بال�رب 
والع����س والإهان���ة ح���ال تاأديتهما 
لوظيفتهم���ا مببنى النياب���ة العامة 
اأثن���اء جلبهم���ا للتحقي���ق بق�سي���ة 
اإقامة غ���ر م�روعة، حت���ى جل�سة 3 
اأكتوب���ر املقبل؛ لن���دب حمام لكل 
منهم���ا عن طري���ق وزارة العدل مع 
الأم���ر با�ستمرار حب����س املتهمتني 

حلني اجلل�سة املقبلة.
وتتمثل وقائ���ع الق�سية يف اأنه 
واأثن���اء وج���ود ال�رطيت���ني املجني 
عليهم���ا يف مبن���ى النياب���ة العام���ة 
افتعل���ت  املتهمت���ني،  ب�سحب���ة 
الأخرت���ان الفو�س���ى وال����راخ يف 
املبنى، كما اعتدتا عليهما بال�رب 
والع�س والإهانة بالقول، فتقدمت 
املجن���ي عليهم���ا ببالغ ل���دى مركز 

ال�رطة حول الواقعة.
وب�سوؤال املتهمة الإفريقية عن 
الواقعة، اعرتفت مب���ا اأ�سند اإليها، 
وق���ررت اأنه���ا مت القب����س عليه���ا 

بق�سية اإقامة غر م�روعة يف البالد، 
وخ���الل وجوده���ا يف مبن���ى النيابة 
العام���ة بانتظ���ار التحقي���ق معه���ا، 
حاولت املجني عليها الأولى و�سع 
الأ�سف���اد احلديدي���ة “الهفك���ري” 
على يده���ا ما ت�سبب له���ا باخلوف 
عل���ى حد زعمها، وقام���ت بع�ّس يد 
ال�رطي���ة، موؤك���دة يف اأقوالها اأنها 
نادم���ة على م���ا ارتكبته م���ن فعل، 
يف حني اأنك���رت الآ�سيوية ما ن�سب 
اإليها م���ن اتهام بال����رب والإهانة 

لل�رطيتني املجني عليهما.
وكانت النيابة العامة قد اأحالت 
املتهمت���ني للمحاكمة عل���ى اعتبار 
اأنهم���ا بتاريخ 8 يوليو 2018، اأول: 
اعتدتا عل���ى �سالمة ج�س���م املجني 
عليهم���ا ال�رطيت���ني واأحدثتا بهما 
الإ�ساب���ات املو�سوفة بالتقريرين 
كونهم���ا  ح���ال  وذل���ك  الطبيب���ني 
م���ن منت�سب���ات قوات الأم���ن العام 
وكان ذلك اأثن���اء وب�سبب تاأديتهما 
لعلمهم���ا، ثاني���ا: اأهانت���ا بالق���ول 
اأع���اله،  والفع���ل املجن���ي عليهم���ا 
تاأديتهم���ا  وب�سب���ب  اأثن���اء  وذل���ك 

لأعمال وظيفتهما.

الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
����رح مدي���ر ع���ام مديري���ة �رط���ة 
ب���اأن �رطة  ال�سمالي���ة،  املحافظ���ة 
املديرية متكنت م���ن القب�س على 
�سخ�س م�ستبه ب�رقته مركبتني يف 
مدينة حم���د. واأو�سح اأنه فور تلقي 
املديري���ة بالغ���ات يف الواقعت���ني، 
مت مبا�رة اأعم���ال البحث والتحري، 
والت���ي اأ�سف���رت عن حتدي���د هوية 
امل�ستبه ب���ه )39 عاما، من اأ�سحاب 
ال�سوابق( والقب�س عليه، حيث قام 

يف الق�سي���ة الأول���ى ب�رق���ة مركبة 
اأثناء قي���ام �سائقها باإيقافها قرب 
اأحد املحالت التجارية، ويف الق�سية 
الثاني���ة قام باإيق���اف �سائق مركبة 
وفتح ب���اب ال�سيارة و�رقة حمفظة 

ال�سائق، ثم فر بال�سيارة هاربا.
واأ�سار مدي���ر عام مديرية �رطة 
املحافظ���ة ال�سمالي���ة اإل���ى اأن���ه مت 
اتخاذ الإج���راءات القانونية الالزمة 
واإحال���ة املقبو�س عليه اإلى النيابة 

العامة.

اأم���رت املحكمة الكربى اجلنائية 
الأول���ى با�ستدعاء �ساه���د اإثبات يف 
واقعة حرق �سيارة مبنطقة �سلماباد، 
ارتكبها �س���اب )27 عاما( يف �سيارة 
�سديقه الذي يدعي اأنه اختل�س منه 
مبل���غ 50 دين���ارا اأثن���اء ا�ست�سافته 
يف منزل���ه وا�ستفزه بع���دم اإعادتها، 
وال���ذي اع���رتف اأمام النياب���ة العامة 
بارتكاب���ه للواقعة بعدما �سلم نف�سه 

لل�رطة يف اليوم التايل لرتكابها.
وق���ررت تاأجي���ل الق�سي���ة حتى 
جل�س���ة 3 اأكتوب���ر املقبل، م���ع الأمر 
حل���ني  املته���م  حب����س  با�ستم���رار 

اجلل�سة املقبلة.
اأن  الق�سي���ة  اأوراق  يف  وج���اء 
املجني عليه �ساح���ب ال�سيارة )57 
عام���ا - متقاعد( وه���و والد �سديق 
املتهم، قال اإنه ورد اإليه ات�سال من 
اأهله املوجودي���ن يف املنزل الكائن 
مبنطق���ة مدينة زاي���د، واأبلغ���وه اأن 
ال�سي���ارة اململوك���ة ل���ه واملتوقفة 
اأمام املنزل غر موجودة يف مكانها، 
وبع���د ذل���ك الت�س���ال بدقائق ورد 
اإليه ات�سال من اإدارة الدفاع املدين 
يبلغون���ه ب���اأن �سيارت���ه موجودة يف 
واأنه���ا احرتقت  منطق���ة �سلماب���اد، 
للموق���ع  توج���ه  وعلي���ه  بالكام���ل، 
مل�ساهدتها، وتقدم ببالغ لدى مركز 
ال�رطة ب�سان الواقعة، ويف املركز مت 
اإبالغ���ه اأن اجلاين قام بت�سليم نف�سه 

واعرتف بقيامه بحرق ال�سيارة.
الدف���اع  اإدارة  بتقري���ر  وثب���ت 
املدين اأن احلري���ق يف ال�سيارة ناجت 

عن فعل فاعل متعمد.
ويتب���ني م���ن الأوراق اأي�س���ا اأنه 
ب���الغ ملرك���ز �رط���ة  ورد  ق���د  كان 
اخلمي�س، يت�سم���ن اأنه ح�سب ر�سالة 
م���ن مديري���ة ال�سمالي���ة يف ال�ساع���ة 
10:38 م�ساء، يفي���د بوجود �سيارة 
من نوع ني�س���ان ماك�سيما حترتق يف 
منطقة �سلماباد على ال�سارع املوؤدي 
اإلى جامعة AMA، ويف اليوم التايل 
ح����ر املته���م اإل���ى املرك���ز واأف���اد 
باأنه قام بحرق �سي���ارة �سديقه ابن 
املجني عليه ب�سبب خالف بينه وبني 

ابن الأخر على مبلغ 50 دينارا.
واأثناء التحقيق مع ال�ساب، الذي 

يعم���ل طباخا يف اأح���د املطاعم، قرر 
اأن ما ن�سب اإلي���ه �سحيح، واحلا�سل 
اأن���ه يف يوم اجلمع���ة 11 مايو 2018 
حدثت م�سكلة بينه وبني اأهله فقام 
بالتوج���ه اإل���ى من���زل �سديق���ه ابن 
املجني علي���ه، ونام لديه يف املنزل، 
لكنه يف �سب���اح اليوم التايل بحوايل 
11:30 ا�ستفق���د خ���الل البح���ث يف 
اأغرا�سه ال�سخ�سية التي كانت لديه 
مبلغ���ا وق���دره 50 دين���ارا، ف�س���األ 
�سديق���ه عنها، اإل اأنه ق���رر اإليه باأنه 
مل يكن ميلك املال حينها، فما كان 

منه اإل اأن �سكت عنه.
واأ�س���اف اأن بع���د خروجهم���ا من 
املن���زل فتح املو�سوع مرة اأخرى مع 
�سديقه، فقرر ل���ه باأنه لي�س حراميا 
بطريقة م�ستفزة، ح�سب ادعائه، مما 
اأث���ار الغ�سب بداخل���ه فرتكه وتوجه 
اإل���ى حمط���ة الوق���ود، وهن���اك قام 
بتعبئ���ة الوقود يف قنين���ة وعاد اإلى 
ج���وار من���زل �سديق���ه، اإذ اإن �سيارة 
الأخ���ر متوقف���ة باخل���ارج ولكونها 
قدمية وي�ستطيع اأي اأحد فتحها فقد 
متك���ن من فتحه���ا وق���ام بقيادتها 

حتى و�سل اإلى منطقة �سلماباد.
ولفت اإلى اأن���ه اأوقفها يف اإحدى 
“الرباح���ات” القريبة من الكراجات، 
وقام ب�سكب البنزين عليها، واأ�سعل 
ال�سي���ارة  عل���ى  ورماه���ا  �سيج���ارة 
وان�رف، ويف اليوم التايل توجه اإلى 
مرك���ز ال�رطة وق���ام بت�سليم نف�سه، 
واعرتف لهم اأنه قام بحرق ال�سيارة.

ال�ستع���الم  ك�س���ف  وبتفح����س 
اجلنائي اخلا�س باملته���م، ثبت اأنه 
يحمل يف ر�سيده اأ�سبقيات لق�سايا 

�رقة وتعاطي املخدرات.
واأحال���ت النياب���ة العامة املتهم 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار اأن���ه بتاريخ 
12 ماي���و 2018، اأول: اأ�سعل حريقا 
يف ال�سيارة املبين���ة الو�سف والنوع 
باملح����ر واململوك���ة للمجني عليه، 
كان من �ساأن���ه تعري�س حياة النا�س 
واأمواله���م للخط���ر، ثاني���ا: ا�ستعمل 
ال�سي���ارة املبين���ة الو�س���ف والنوع 
باملح����ر واململوك���ة للمجني عليه 
اأو  مالكه���ا  موافق���ة  اأو  اإذن  بغ���ر 

�ساحب احلق يف ا�ستعمالها.

• عبداهلل البوعينني	

• ح�سن العجوز	

اإعداد: عبا�س اإبراهيم



26 مليون دينار لتغطية 
�صكوك تاأجري ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 157 املركزي باأنه مت���ت تغطية الإ�صدار رقم
BH0005674856( م���ن �صك���وك التاأجري الإ�صالمية 
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 26 مليون 
دين���ار لفرتة ا�صتحقاق 182 يوم���اً تبداأ يف 13 �صبتمرب 
2018 اإل���ى 14 مار�س 2019. ويبل���غ العائد املتوقع 
 %  4.19 % مقارن���ة ب�صع���ر   4.35 ال�صك���وك  له���ذه 
لالإ�صدار ال�صاب���ق بتاريخ 9 اأغ�صط�س 2018، علما باأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

الذهب ينخف�س مع �صعود الدولر
لن���دن - رويرتز: انخف�صت اأ�صعار الذه���ب للجل�صة الثانية على التوايل اأم�س الثنني، اإذ 
�صاهم���ت التوترات التجارية بن ال�ص���ن والواليات املتحدة يف دعم الدوالر وهبوط اليوان. 
ون���زل الذهب يف املعامالت الفوري���ة 0.1 % اإلى 1193.93 دولر لالأوقية )الأون�صة( بحلول 
ال�صاع���ة 1122 بتوقي���ت جرينت�س، منخف�صا �ص���وب اأقل م�صتوى يف 19 �صه���را الذي �صجله 
ال�صهر املا�صي عند 1159.96 دوالر. وتراجع الذهب يف التعامالت االآجلة بالواليات املتحدة 

0.1 % اإلى 1199 دولرا لالأوقية.
وه���وى الذهب اأكرث من 12 % من امل�صتوى املرتفع الذي بلغه يف اأبريل عند 1365.23 

دوالر لالأوقية، مع هبوط قيمة اليوان ع�رشة باملئة اأمام الدوالر.
وم���ن بن املع���ادن النفي�صة االأخ���رى، زادت الف�صة 0.6 % يف املعام���الت الفورية اإلى 
14.19 دولر لالأوقي���ة. و�صع���د البالت���ني 0.9 % اإل���ى 785.70 دولر لالأوقي���ة، بينما زاد 

البالديوم 0.3 % اإلى 983.20 دولر لالأوقية.
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اقتصاد
ن���ا����س ي���دع���و ال���ت���ج���ار امل��ع��ن��ي��ني ل��ل��ت��وا���ص��ل م����ع ال���غ���رف���ة ل��ب��ح��ث امل���و����ص���وع

الزي�ين: حلول واقرتاح�ت مل�ض�ألة ت�ضنيف ال�ضي�ضة الإلكرتونية �ضمن التبغ
جتار “الفيب”: “الغرفة” تخّلت عنا و“التجارة” تبحث خمرجا ل�“النتقائية”

اأك���د وزير ال�صناع���ة والتج���ارة وال�صياحة، زايد 
الزياين، اأن اجتماعا عق���د مع اجلهات املعنية وذوي 
�صاأن ال�صي�صة االإلكرتونية يف الفرتة االأخرية للوقوف 
ح���ول م�صتجدات ال�رشيب���ة االنتقائي���ة التي فر�صت 
عل���ى الع�صائر التي ت�صتخ���دم يف ال�صي�صة، مبيًنا اأن 

هناك عدة حلول واقرتاحات حول هذا املو�صوع.
وكان الزي���اين ق���د اجتم���ع مع اأ�صح���اب حمالت 
ال�صي�ص���ة االإلكرتونية، اأواخر يولي���و املا�صي، الذين 
دعوا فيه اإل���ى اإلغاء ال�رصيبة بن�صب���ة 100 % والتي 
فر�صت على ع�صائر “الفيب” دون اأي اإ�صعار م�صبق 

من اجلهات املعنية.
وقال �صاحب اأكرب حمالت لل�صي�صة االإلكرتونية 
وتوابعه���ا يف البحرين )عرب في���ب(، علي الق�صاب، 
اإن غرف���ة التج���ارة وال�صناع���ة تنازلت ع���ن حقها يف 
الدفاع عن اأع�صائها جت���ار ال�صي�صة رغم دفع ر�صوم 
الع�صوي���ة والأن�صطة، فما كان منه���م اإل اللجوء اإلى 

وزارة التجارة وال�صناعة وال�صياحة.
وب���ننَّ اأن اأ�صحاب حمالت “الفي���ب” قد ذهبوا 
ل���وزارة املالي���ة ملقابلة اأح���د امل�صوؤول���ني ولكن مل 
ي�صتقبله���م اأح���د ومت حمادثته���م م���ن اأم���ام احلاجز 
املوجود يف ردهة ال���وزارة، فيما اأثنى الق�صاب على 
وزارة التج���ارة ووزيرها زايد الزي���اين وذلك لقبوله 
الجتم���اع معهم رغ���م اأنه ل ميل���ك اأي �صالحية حول 

املو�صوع.
واأ�ص���اف اأن الوزي���ر مل يع���د ب���اأي �ص���يء ك���ون 
املو�صوع لي�س بيد وزارت���ه ولكنه تعهد بالتوا�صل 

م���ع الوزارات املعنية ملعرفة اخلطوة التالية، موؤكدا 
اأن وزارة التجارة حاولت جاهدة االإفراج عن ال�صحنات 
املعلق���ة لدى اجلمارك ولك���ن وزارة املالية مل تقبل 
�ص���وى اأن تف���رج ع���ن ال�صحن���ات التي و�صل���ت اإلى 

اململكة قبل القرار وهي �صحنات تعد باالأ�صابع.
واأو�ص���ح اأن���ه مت ت�صني���ف �صوائ���ل الفيب من 
اأن���واع التبغ لفر�س �رصائب عليه���ا رغم عدم وجودة 
اأي ن�صب���ة من التبغ يف املنتج، مبيًنا اأن اإ�صدار القرار 
كان مفاجئ���ا وال�ص���يء ال�صادم اأن���ه مت حتديد ن�صبة 
100 % �رصيب���ة على �صعر البيع، م�صريا اإلى اأنه يتم 
ا�صترياد حوايل 50 األف عبوة من نكهات متنوعة ولو 
يتم فر�س �رصيبة على الأقل دينارين لكل عبوة فاإن 

املبلغ يكون 100 األف دينار.
واأ�ص���ار اإلى اأن فر�ض ال�رشيب���ة قد فتح االأبواب 
للبع����ض ملمار�صة عملي���ات التهريب �صواء كان عرب 
ج�رش امللك فهد اأو مع �رشكات ال�صحن، الفًتا اإلى ت�رشر 
اأ�صح���اب حمالت الفيب من ال�رشيبة والتهريب الذي 
خلقته اإذ ال ميكنهم العمل بطرق غري قانونية، مبيًنا 

اأن���ه وكيل لعدة �رشكات ولكنه ال ي�صتطيع اال�صترياد 
بعد اأن مت توقيف 3 �صحنات تابعة له كما لديه مبلغ 

150 األف دينار يف اأمريكا معلق بعد فر�س القرار.
واأ�ص���اف الق�ص���اب اأن املخ���زون املتواج���د يف 
البحري���ن ب���داأ يقل �صيئ���ا ف�صيئا وب���داأ يظهر تاأثري 
اأن النكه���ات  اإل���ى  الق���رار عل���ى القط���اع، م�ص���رًيا 

املتوافرة حاليا غالبيتها غري مرغوب فيها كثريا.
ال����ى ذلك، ق����ال �صاحب حمالت “في����ب مان”، 
ح�صني �صبيب “لقد تاأثر القطاع من تطبيق ال�رصيبة 
االنتقائي����ة عل����ى نكه����ات الفي����ب، وه����ي �صوائ����ل 
ت�صتخ����دم الإنت����اج البخ����ار بنكه����ات متنوع����ة، وهي 
م�صنوعة من بروبيلني غليكول )PG(، الغل�صريين 
النبات����ي )VG(، نكهة الطعام وامل����اء والنيكوتني 
)يف بع�����ض احلاالت ب����دون( وم�صتوي����ات نيكوتن 

خمتلفة مل�صاعدة املقلعن عن التدخن”.
واأ�صاف “منذ مطلع يولي����و املا�صي و�صحناتنا 
متوقف����ة يف اجلم����ارك وت�صبب ذل����ك بخ�صارة جلميع 
من يف القطاع، اإذ ل اأح����د ميلك مبلغ ال�رصيبة الكبري 

املطلوب لالإف����راج عن ال�صحن����ات، اإ�صاف����ة اإلى اأنه 
حتى ل����و مت االإفراج عن ال�صحنات فاإنها غري �صاحلة 
لال�صتخ����دام حالي����ا لتاأثره����ا بح����رارة اجل����و، ونح����ن 
م�صتمرون يف مقاومة اأي زيادة يف الأ�صعار توؤثر على 

عمالئنا”.
واأو�صح اأن وزير التج����ارة كان داعما مل�صتقبل 
�صناع����ة التبخري االإلكرتوين واإمكاناتها االقت�صادية 
يف البحري����ن، و�صجع العامل����ني يف القطاع على البدء 
يف ت�صنيع منتجات “الفيب” يف اململكة مع اعتبارها 
مرك����ز توزي����ع يف املنطقة بالفعل، وخ����الل اجتماعنا 
معه يوليو املا�صي اأكد اأنه �صتتم مناق�صة املو�صوع 
مع الوزارات املعنية ونح����ن متفائلن بالوعد الذي 

اأعطانا اإياه الوزير ونحن بانتظار االأخبار االإيجابية.
م����ن جانب����ه، ق����ال رئي�����س جمل�����س اإدارة غرفة 
جت����ارة و�صناعة البحرين، �صمري نا�����س: “مل يلجاأ لنا 
اأحد م����ن جتار ال�صي�صة الإلكرتوني����ة وما يتم تداوله 
حالي����ا بخ�صو�س ع����دم وقوف الغرف����ة بجانبهم غري 
�صحي����ح”، داعي����ا املعني����ني بالتوا�صل م����ع الغرفة 

لبحث ما ميكن عمله �صمن هذا الإطار.
واأ�ص����ار يف الوق����ت ذات����ه اإل����ى اأن ق����رار فر�س 
ال�رصيب����ة النتقائي����ة عل����ى التب����غ �ص����در قب����ل بدء 
جمل�����ض اإدارة الغرفة اجلديد مبهام����ه، وكان القرار 
على م�صت����وى دول اخلليج، اأم����ا بخ�صو�س ال�صي�صة 
الإلكرتونية فاعتربها نا�س اأنها جزء مما يطلق عليه 
التب����غ، �ص����واء كان ي�صتخدم لل�صي�ص����ة التقليدية اأو 

الإلكرتونية. 
يذك����ر اأن وزارة املالي����ة ب����داأت بتطبيق �رشيبة 
ال�صل����ع النتقائي����ة عل����ى ع�صائ����ر “الفي����ب” منذ 4 
يوليو 2018 بعد اأن تفاج����اأ اأ�صحاب املحالت بحجز 
جميع الكميات لدى اجلمارك، ومت اإبالغ ذوي ال�صاأن 
ب�رشورة دفع ال�رشيبة لالإفراج عن �صحناتهم. وكانت 
وزارة املالي����ة قد ن�����رشت قائمة مف�صل����ة من البنود 
املدرج����ة حتت ال�رصيبة، اذ بلغ ع����دد ال�صلع املطبق 
900 عن�����رص  اأن كان  3631 بع����د  عليه����ا ال�رصيب����ة 
يف دي�صم����رب املا�صي وذل����ك ب�صب����ب اإدراج ع�صائر 
نكه����ات “الفيب” �صمن القائم����ة، بعد اأن ُذكر على 
اأن هذه املنتجات “�صارة ب�صحة الإن�صان وبالبيئة”.

ي�ص����ار اإلى اأن مو�صوع �رصيب����ة ع�صائر ال�صي�صة 
الإلكرتوني����ة يت����م احلديث عن����ه كثريا عل����ى نطاق 
وا�ص����ع عرب و�صائ����ل التوا�صل االجتماع����ي خ�صو�صا 
ب����ني ال�صباب، اإذ يقول العديد منهم اإن “الفيب” ل 

ينبغي ت�صنيفها كمنتج التبغ.
يذك����ر اأن تطبيق ال�رصيب����ة النتقائية يتم على 
ع�صري )ال�صي�صة الإلكرتوني����ة( بن�صبة 100 % على 
�صع����ر التجزئة الذي �صاعف �صع����ر الع�صائر، مماثال 

ملنتجات التبغ.

• من اجتماع وزير التجارة باأ�صحاب حمالت ال�صي�صة االلكرتونية يف يوليو املا�صي )اأر�صيفية(	

زينب العكري

“بتلكو” تدعم القط�ع ال�ضحي بـ 850 األف دين�ر
“الأ�ضغ�ل”: جتميل تق�طع اجلنبية بنحو 838.8 األف دين�ر

“طريان اخلليج” ت�صرتي برجميات لتعقب م�صار اأ�صطولها

البلدي���ات  و�ص���وؤون  االأ�صغ���ال  وزارة  طرح���ت 
والتخطي���ط العمراين يف اجلل�ص���ة االأ�صبوعية ملجل�ض 
املناق�ص���ات واملزاي���دات اأم����ض مناق�ص���ة لتجميل 
تقاط���ع اجلنبية، تقدم اإليه���ا 5 عطاءات، اأقلها بنحو 
838.78 األ���ف دين���ار، يف حني اأكربه���ا بقرابة 1.8 
ملي���ون دين���ار. وي�صمل نط���اق عمل م����رصوع جتميل 
تقاطع اجلنبية، االإزال���ة والتخل�ض من اأ�صجار النخيل 
املوجودة التالفة، واإعادة نق���ل وزرع اأ�صجار النخيل 
املوجودة، وبناء نظام ت�رصي���ف املياه حتت الأر�س، 
واإن�ص���اء غ���رف التفتي�ض وخزان���ات املي���اه، واأعمال 
الزراع���ة التجميلية و�صبكات ال���ري واأ�صغال املناظر 

الطبيعية ال�صلبة، وغريها من االأعمال ذات ال�صلة.
البلدي���ات  و�ص���وؤون  االأ�صغ���ال  وزي���ر  وكان 

والتخطي���ط العم���راين ع�ص���ام خل���ف اأعل���ن يف �صهر 
يوليو املا�صي عن “طرح ال���وزارة ملناق�صة جتميل 
تقاط���ع اجلنبية )الواق���ع على �ص���ارع ال�صيخ عي�صى 
ب���ن �صلم���ان(، )...( اإذ عكف���ت ال���وزارة عل���ى و�صع 
ت�ص���ورات؛ حر�ص���ا على اأن يكون امل����رشوع باملظهر 
ال���ذي يلي���ق باأهمي���ة ه���ذا املوقع عل���ى اعتب���ار اأنه 

املدخل الرئي�ض للمملكة”.
وي�صتم���ل امل����رصوع عل���ى اإن�ص���اء �صبك���ة ����رصف 
للمياه، وزي���ادة وحت�صني الرتبة املوج���ودة، واإن�صاء 
�صبك���ة ري وزراعة امل�صطح���ات واالأ�صج���ار والنخيل 
والزه���ور التجميلي���ة، م���ع تركي���ب جمي���ع اخلزانات 
وامل�صخ���ات الالزم���ة لذل���ك.  وترك���زت الت�صورات 
التي و�صعتها الوزارة لتجمي���ل تقاطع اجلنبية على 
اإن�صاء �صبكة ال�رشف املتكاملة ل�رشف املياه اجلوفية 
الزائ���دة بامل�صخ���ات واأنابي���ب الت�رشي���ف واإن�ص���اء 

اخلزان���ات االأر�صي���ة املنف�صل���ة واإ�ص���الح �صب���كات 
الري يف املنطق���ة، عالوة على القيام بزيادة م�صتوى 
الرتب���ة؛ وذل���ك لرفع م�صت���وى الأر�س ع���ن من�صوب 
املياه اجلوفية؛ بغر����ض ا�صت�صالح الرتبة ال�صطحية 
وزراعته���ا بالأ�صج���ار املالئم���ة لظ���روف املنطق���ة، 
والقي���ام بعملي���ات ال�صيان���ة الزراعية م���ن تنظيف 
وتقلي���م واإزالة ال�صعف اجلاف واحل�صائ�ض والت�صميد 
والوقاي���ة من االآفات الزراعي���ة.  وكان املجل�ض فتح 
اأم����ض مناق�صت���ن جلهت���ن حكومت���ن باإجمايل 6 
عط���اءات. اأما املناق�صة الثانية ل�رشكة طريان اخلليج 
ل����رشاء الربجمي���ات املنا�صبة لتعقب م�ص���ار الطائرة 
الأ�صط���ول طائرات ال�رشكة من ط���راز “اإيه 320 نيو”، 
و”اإي���ه 330”، و”اإي���ه 321”، و”اإي���ه 320”، تق���دم 
اإليها عط���اء وحيد ل�رصكة روكويل كولين���ز، اإل اأنه مل 

يتم الإف�صاح عن قيمة هذا العطاء. 

الهمل���ة - بتلك���و: وقعت �رصك���ة بتلكو، 
واملجل����س الأعل���ى لل�صح���ة اتفاقي���ة تعاون 
م�صرتك���ة لدع���م برنام���ج ال�صم���ان ال�صح���ي 
الوطني )�صحتي(. جاء ذلك يف مرا�صم توقيع 
التفاقية ب���ني رئي�س جمل�س اإدارة “بتلكو”، 
ال�صي���خ عبداهلل بن خليف���ة اآل خليفة ورئي�ض 
املجل�س الأعلى لل�صحة الفريق طبيب ال�صيخ 
حمم���د بن عب���داهلل اآل خليفة، مبق���ر املجل�ض 
مبرف���اأ البحري���ن امل���ايل وبح�صور ع���دد من 
كب���ار امل�صوؤولني يف الأمان���ة العامة للمجل�س 

والإدارة التنفيذية يف ال�رصكة.
وتهدف اتفاقية التعاون امل�صرتكة اإلى 
تعزي���ز العمل الوثيق ب���ني املجل�س وال�رصكة 
يف تطبيق م�صاريع تخ����س ال�صمان ال�صحي، 
والعمل على تو�صيل اجلهات ال�صحية بنظام 
ال�صمان ال�صح���ي والعمل مع املجل�س الأعلى 
لل�صح���ة عل���ى عملي���ة التخطي���ط يف مرحل���ة 
تطبيق وتو�صيل اجلهات ال�صحية، ف�صال عن 
متوي���ل اال�صت�صارات مل�رشوع الت�صيري الذاتي 
ال�صحي.  ال�صم���ان  للم�صت�صفي���ات وم����رشوع 
ومبوج���ب التفاقي���ة �صت�صاه���م “بتلك���و” ب� 
850 األف دينار لدعم مبادرات تطوير القطاع 

ال�صحي يف اململكة.
وق���ال رئي�س جمل����س اإدارة �رصكة بتلكو 
“ي�رصنا يف “بتلكو” اأن نعمل جنبا اإلى جنب مع 
املجل�س الأعلى لل�صح���ة؛ لبحث اأمثل الطرق 
لال�صتفادة من تقنية املعلومات واالت�صاالت 
ال�صح���ي  ال�صم���ان  م�صتوي���ات  تعزي���ز  يف 
يف اململك���ة. وت�صع���ى “بتلك���و” اإل���ى و�صع 
اأح���دث التقنيات يف متن���اول القطاع ال�صحي 
يف اململك���ة وذل���ك كج���زء م���ن م�صوؤوليتن���ا 

الجتماعي���ة والوطنية مبا ميكنهم من تقدمي 
اأف�ص���ل اأداء، ول�ص���ك اأن �رصاكتنا مع املجل�س 
�صتتيح لنا هذه الفر�ص���ة. و�صنبذل ق�صارى 
جهودنا لن�صاهم يف تطوير الدعم ال�صت�صاري 
والتقن���ي ال���الزم ملب���ادرات تطوي���ر القطاع 

ال�صحي يف اململكة”.
ومن جانبه، قال ال�صيخ حممد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة “اإنن���ا يف املجل����س الأعلى لل�صحة 
نفخر بالتعاون مع �رشكة االت�صاالت البحرينية 
الرائ���دة “بتلكو”، ون�صكر م�صاهمتها ال�صخية 
يف دعم وم�صاندة مبادرات التحول يف القطاع 
ال�صح���ي، وتوفري احلل���ول التقنية املتطورة 
وتق���دمي اخلدم���ات اال�صت�صاري���ة والتقني���ة 
لربنامج ال�صم���ان ال�صحي الوطني )�صحتي( 
الذي دخل حيز التنفيذ بعد اإقرار ح�رشة عاهل 
الب���الد �صاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�صى 
اآل خليف���ة  القان���ون رق���م 23 ل�صن���ة 2018 

املت�صمن اإ�صدار قانون ال�صمان ال�صحي”.
و�صت�صاه���م “بتلك���و” يف خدم���ة القطاع 
ال�صح���ي يف البحرين من خ���الل ربط امللفات 
والنظ���م الطبية بني خمتلف املراكز ال�صحية 
وامل�صت�صفي���ات العامل���ة يف الب���الد، والت���ي 
�صتك���ون ����رصورة ملحة بع���د الب���دء بتطبيق 
م����رصوع ال�صم���ان، وال���ذي �صتتح���ول مبوجبه 
وزارة ال�صح���ة اإل���ى منظ���م، يف ح���ني تعم���ل 

املراكز وامل�صت�صفيات كمقدمي خدمة. 
كم���ا و�صتعم���ل “بتلك���و” م���ع املجل�س 
الأعل���ى لل�صحة؛ من اأج���ل التباحث يف كيفية 
م�صاع���دة ال�رشكة يف الرب���ط واالت�صاالت بن 
ال�صحية  �صج���الت امل�صت�صفي���ات واملراك���ز 

ببع�صها البع�س.

اأمل احل�مد

“البحرين والكويت” يربم  �رشاكة مع “اإيجل هيلز دي�ر”
يوفر مبوجبها التمويل العقاري لعمالء “مرا�صي”

املنامة - البحرين والكويت: وقع بنك البحرين 
والكوي���ت اأم����س مذك���رة تفاه���م م���ع �رصك���ة “اإيجل 
هيل���ز ديار” مب���ا ميه���د الطري���ق لتاأ�صي����س �رصاكة 
اإ�صرتاتيجية، يق���وم مبوجبها بنك البحرين والكويت 
بتوف���ري خدم���ة التموي���ل العق���اري لعم���الء م����رشوع 
“مرا�ص���ي البحري���ن”. وخالل حفل االإع���الن عن هذه 
ال�رصاكة الإ�صرتاتيجية، قال نائب الرئي�س التنفيذي 
للبنك، حممد ملك “ي�صتحق عمالوؤنا اأف�صل اخلدمات، 
وي�صعدن���ا الدخول يف هذه ال�رشاك���ة االإ�صرتاتيجية مع 
“اإيج���ل هيلز ديار”، ملا تتمتع به من �صمعة مرموقة 
بف�ص���ل تطويرها م�صاريع عقارية مميزة يف اململكة، 
وم���ا توفره من حلول �صكنية حديث���ة �صتكون متاحة 
للعم���الء. ويف املقابل، يوفر بن���ك البحرين والكويت 
الت�صهي���الت العقارية للعمالء من جمي���ع اجلن�صيات 
املقيم���ة يف دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي، ممن 
يرغب���ون يف امت���الك وحداته���م اخلا�ص���ة يف م����رصوع 
“مرا�صي البحرين”، باأ�صعار فائدة تناف�صية، و�رشوط 
متويل متميزة يقدمها البنك”. من جانبه، قال املدير 

الإداري ل�رصك���ة “اإيج���ل هيلز دي���ار”، ماه���ر ال�صاعر 
“نفخر بهذه ال�رصاكة مع بنك البحرين والكويت التي 
تعد خطوة مهم���ة تفتح اأمام عمالئنا ع�رشًا جديًدا من 
الرفاهي���ة. اإن هدفن���ا الرئي�ض يتمث���ل يف اجلمع بن 
عرو�صن���ا يف “مرا�ص���ي البحرين”، واحلل���ول املالية 
التي يقدمها بنك البحرين والكويت، لتقدمي اأف�صل 
احلل���ول ال�صكنية باأ�صع���ار معقولة مل���ن يرغبون يف 

امت���الك وحدات عقارية يف هذا امل�رشوع”. من جهتها، 
قال���ت املدي���ر الع���ام يف “اإيجل هيلز دي���ار”، مادابا 
بالكان���دا “مت التو�ص���ل اإلى هذه ال�رشاك���ة مع االأخذ 
يف احل�صب���ان امل�صرتي���ن الذي���ن يبحث���ون عن خطط 
مثالية للتمويل والدفع. بالتع���اون مع بنك البحرين 
والكوي���ت، اأ�صبح م���ن ال�صهل امتالك من���زل االأحالم 

بالن�صبة اإلى الكثريين”.

• اأثناء توقيع مذكرة التفاهم	
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“التـجـارة” تغـلـق �سـركـة �سيـاحـيـة

“املهند�سني” ت�سكل “ا�ست�ساريتي” التدريب وامل�ؤمترات

بخليج البحرين نهاية 2018  ”BIBF” ال�رشوع يف ت�سييد مبنى

“اإنف�ستك�رب” ي�ستح�ذ على مكاتب باأملانيا بـ 86 ملي�ن ي�رو

بكلفة 10 ماليني دينار وينتهي يف 2020

مو�سعا حمفظته �لعقارية يف �أوروبا

توق���ع �ملدير �لعام ملعه���د �لبحرين للدر��سات 
�مل�رصفية و�ملالية )BIBF( �أحمد �ل�سيخ بدء ت�سييد 
مبن���ى �ملعهد �جلديد �لذي �سيق���ام يف منطقة خليج 
�لبحري���ن قبل نهاي���ة �لعام �جلاري، وتق���در تكلفته 

بنحو 10 ماليني دينار.
�خلر�ئ���ط  �أن  لل�سحافي���ني  �ل�سي���خ  و�أو�س���ح 
�لهند�سي���ة مل�رصوع مبن���ى �ملعهد �جلدي���د يف خليج 
�لبحري���ن، مت �النته���اء منها، و�سيت���م �لتقدمي خالل 
هذ� �الأ�سبوع طلب للبلدي���ة للح�سول على تر�خي�ص 
�لبن���اء لل�رصوع يف �أعم���ال �لت�سييد قب���ل نهاية �لعام 
�جل���اري، كم���ا ه���و متوق���ع، م�سيًف���ا �أن ب���دء �أعمال 
�لت�سيي���د يعتمد على �إر�س���اء �ملناق�س���ات و�ختيار 
�ملقاول �ل���ذي �سينفذ �مل����رصوع، )...( “نهدف لبدء 
�أعم���ال �لت�سييد قبل نهاي���ة �لعام �جلاري وذلك بعد 
�حل�س���ول عل���ى �لرت�خي�ص �لالزمة، عل���ى �أن تنتهي 

�الأعمال �الإن�سائية يف �لعام 2020”.
وكان جمل�ص �إد�رة �ملعهد و�فق على خمططات 
�ملبن���ى �جلديد للمعه���د، و�لذي �سيق���ام يف منطقة 
خلي���ج �لبحرين. و�سمل���ت هذه �ملو�فق���ة خمططات 

هند�سية رئي�سة للم����رصوع، و�لذي يحتوي على مبنى 
رئي����ص يتك���ون م���ن 9 طو�ب���ق و�أكرث م���ن 50 قاعة 
حما����رص�ت وقاع���ة موؤمت���ر�ت كربى ت�ستوع���ب �أكرث 
م���ن 400 �سخ�ص يف �لوق���ت ذ�ته، ومبن���ى ملو�قف 
�ل�سيار�ت مع مر�عاة تطبيق معايري �أحدث �لتقنيات 
و�جل���ودة و�حلف���اظ عل���ى �لبيئ���ة، مب�ساح���ة قدرها 
23 �أل���ف مرت مرب���ع يف �لو�جه���ة �ل�سمالية من خليج 
�لبحري���ن؛ به���دف ��ستيعاب ع���دد �أكرب م���ن �لطلبة 

م�ستقبال. وت�سمل �ملخطط���ات تزويد �ل�رصح باأحدث 
�لتقني���ات �لعاملية و�ملر�ف���ق و�الأنظمة �الإلكرتونية 
�لت���ي �ست�سم���ن �لعمل باأعل���ى م�ستوي���ات �لكفاءة 

و�البتكار وتقدمي �أف�سل �خلدمات للمتدربني.
وق���د مت تعي���ني د�ر �خلليج للهند�س���ة ك�رصكة 

��ست�سارية متخ�س�سة يف �ملبادئ �لهند�سية.
على �سعد �آخر، �أو�سح �ل�سيخ �أن �ملعهد يدرب 
طلب���ة م���ن 63 دولة م���ن دول �لعامل، �إل���ى جانب �أنه 
يوف���ر بع����ص بر�م���ج مثل �ل�سريف���ة �الإ�سالمي���ة، �إذ 
تعتم���د �لبحري���ن �مل�سدر لهذ� �لربنام���ج، الفتا �إلى 
�أن �لكفاء�ت �لت���ي �ستحتاجها �سوق �لعمل م�ستقبال 
�ستك���ون خمالفة مل���ا تخرجه �جلامع���ات �الآن يف ظل 
�لتكنولوجيا �ملالية �جلدي���دة مثل “�لبلوك ت�سني” 
و”فينت���ك” و�أم���ن �ملعلوم���ات، وه���ذه �لتقني���ات 
�جلدي���دة مت �إدخاله���ا يف �سمن بر�م���ج �ملعهد، ومت 

جلب �سهاد�ت �حرت�فية يف هذه �لتقنيات.
و�أ�ساف �ل�سيخ �أن خريجي طلبة �لرب�مج �لدولية 
جلامع���ة بانغور �لبال���غ عدده���م 600 طالب، 80 % 
منهم ح�سلو� على وظائف، وهو يعترب معدل توظيف 
بن�سبة كب���رية، خ�سو�سا �أن �جلامعات يتم ت�سنيفها 

بح�سب �لطلبة �ملعينني.

�ملنامة - �إنف�ستك���ورب: ��ستحوذ �إنف�ستكورب 
عل���ى جمم���ع مكات���ب “كي���ه �أو كامبو����ص” مبدين���ة 
�إ�سبورن يف �أملانيا من �رصكة “�سايلون �يه جي” مقابل 
86 مليون يورو تقريباً. وميثل هذ� �ال�ستحو�ذ ثاين 

��ستثمار عقاري الإنف�ستكورب يف �ل�سوق �الأملانية. 
ويعد “كي���ه �أو كامبو�ص”، �لذي خ�سع لعمليات 
جتديد موؤخ���ر�ً، جمم���ع مكاتب حديث���اً يتمتع مبوقع 
متميز يف مدين���ة �إ�سبورن �لتجاري���ة �لتابعة ملنطقة 
فر�نكف���ورت ر�ين ماين يف �أملاني���ا. ويتكون �ملجمع 
م���ن ثالثة مب���ان مكتبية تبل���غ م�ساحتها ح���و�يل 40 
�أل���ف م���رت مربع وحتت�س���ن م�ستاأجري���ن بع�سهم من 
عالم���ات جتاري���ة معروفة ميثلون قطاع���ات متنوعة 
ت�سم���ل �لت�سني���ع وجت���ارة �لتجزئ���ة و�لتكنولوجيا. 
ويت�سم���ن �ملجمع، �إلى جانب �ملباين �ملكتبية عالية 
�جلودة، مر�كز حديثة لالأبح���اث و�لتطوير و�لبيانات 
و�لت�سميم، باالإ�سافة �إلى مطعم وقاعات موؤمتر�ت.

وتعد ه���ذه ثاين �سفق���ة للموؤ�س�س���ة يف �ل�سوق 
�لعقاري���ة �الأملانية، حيث كان �إنف�ستكورب قد �أعلن 
يف �أبري���ل 2018 ع���ن تنفيذ �أول �سفق���ة عقارية له 
يف �أملانيا، حيث ق���ام بالتعاون مع �رصكة “كونتينوم 
كابيت���ال �إنف�ستمن���ت ماجنمنت” باال�ستح���و�ذ على 

جممع �ملب���اين �ملكتبية “بوروكامبو����ص فانغن” يف 
مدينة �ستوتغارت �الأملانية. 

ل  �مل�س���ارك  �لتنفي���ذي  �لرئي����ص  وق���ال 
�إنف�ستكورب، حازم بن قا�س���م “يتمتع �إنف�ستكورب 
ب�سج���ل م���ن �لنج���اح يف حتدي���د �لفر����ص �لعقاري���ة 
�ملجزي���ة، وميث���ل ه���ذ� �ال�ستح���و�ذ �إ�ساف���ة قيم���ة 
�إل���ى حمفظتنا �ملتنوعة م���ن �الأ�س���ول �ال�ستثمارية 
�لعالي���ة �جلودة. ونرى يف ه���ذ� �لعقار كل �ملقومات 

�الإيجابية”.
من جهته، قال �ملدير �لتنفيذي �ملتخ�س�ص يف 
�ال�ستثمار �لعق���اري يف �إنف�ستكورب، باباك �سلطاين 
“توؤك���د هذه �ل�سفقة �لتز�من���ا بتو�سيع ح�سورنا يف 
�لقطاع �لعق���اري يف �أوروب���ا م�ستفيدين من خرب�تنا 
�الأمريكي���ة.  �ل�س���وق  �كت�سبناه���ا يف  �لت���ي  �لقوي���ة 
ولطاملا �سكل���ت �أملانيا �أحد �الأ�س���و�ق �جلذ�بة �لتي 

توفر فر�ساً جمزية لنا”.

�ملنام���ة - �لتج���ارة و�ل�سناع���ة: �أغلقت 
وز�رة �ل�سناع���ة و�لتج���ارة و�ل�سياح���ة �رصك���ة 
�سياحي���ة تق���وم بالرتوي���ج و�لت�سوي���ق وبيع 
ومت  �إد�ري���ا،  غلق���ا  �ل�سياحي���ة،  �لوح���د�ت 
��ستبع���اد و�إز�ل���ة �ملن�س���ة �لرتويجي���ة لهذه 
�ل�رصك���ة �لت���ي تتخذه���ا يف �أح���د �ملجمع���ات 
�لتجاري���ة باململكة؛ كون ه���ذه �ل�رصكة تقوم 
مبز�ول���ة �أن�سط���ة ت�سوي���ق وبي���ع �لوح���د�ت 

�ل�سياحية من دون ترخي�ص.
ياأت���ي ه���ذ� �الإج���ر�ء �سم���ن �إ�سرت�تيجية 
�ل���وز�رة لتطبيق حزمة متكاملة من �الإجر�ء�ت 
�لوقائية و�لتوعوي���ة و�جلز�ئية و�لتطويرية، 
�الإج���ر�ء�ت  جمي���ع  با�ستكم���ال  قام���ت  كم���ا 
�لقانوني���ة حيال �ل�رصكة وفقا مل���ا ن�ص عليه 
قان���ون �ل�سج���ل �لتج���اري رق���م “27” ل�سنة 
2015 به���ذ� �ل�ساأن. و�أهاب���ت �لوز�رة بجميع 
�ملتعامل���ني م���ع �ل����رصكات �ل�سياحي���ة وقبل 
�لتوقي���ع على �أية عق���ود �أو �تفاق���ات ب�ساأن 

تاأج���ري �أو ����رص�ء وح���د�ت �سكني���ة �لتاأكد من 
ح�سول هذه �ل�رصكات على �لرت�خي�ص �لالزمة 
وذل���ك جتنبا؛ للوق���وع يف عملي���ات ن�سب �أو 
�حتيال �أو ما �ساب���ه ذلك، كما ويرجى �لتبليغ 
عن �أية تعامالت غري قانونية بهذ� �خل�سو�ص 
عرب قن���و�ت �ل���وز�رة �ملتاحة ب�س���اأن تقدمي 

بالغات �أو �سكاوى �أو �قرت�حات.

�جلفري – �ملهند�سني �لبحرينية: �سكلت 
جمعية �ملهند�سني �لبحرينية جلنة ��ست�سارية 
ملركز �لتدريب �لتابع لها، و�أخرى للموؤمتر�ت 
و�ملعار�ص، وج���اءت ه���ذه �لتوجهات �سمن 
حر�ص �جلمعية على توفري قاعدة عري�سة من 
�خلدمات ت�سب يف م�سلحة �أع�ساء ومنت�سبي 
�جلمعية لتكون �لبيت �حلا�سن للمهند�سني، 

وكافة �لعاملني بالقطاع �لهند�سي.
م���ن جانبها، قال���ت مديرة جلن���ة �الإعالم 
و�لعالق���ات �لعامة باجلمعية، ه���دى �سلطان 
“نعمل بجد يف �إطار خطة �لعمل �لتي �طلقها 
جمل����ص �الإد�رة �لر�هن و�لهادف���ة �إلى تعزيز 
مكانة جمعية �ملهند�سني �لبحرينية باعتبارها 
�أع���رق جمعي���ة مهنية يف �لبحري���ن، �إلى جانب 
ت�سليط �ل�سوء على �حتياجات مهنة �لهند�سة 
و�حتياجات �سوق �لعمل، من جانب �آخر تعمل 
�جلمعي���ة �سمن خط���ة عمله���ا �لطموحة لهذه 
�ل���دورة عل���ى تفعي���ل �لعالقة ب���ني �جلمعية 
و�الأع�ساء من خالل دعوتهم للم�ساركة بلجان 
�جلمعية كاللج���ان �ال�ست�سارية �لتي ت�سكلها 
وت���رى �حلاجة �ملا�سة لتطوي���ر عملها، وعليه 
ق���رر جمل����ص �إد�رة �جلمعي���ة ت�سكي���ل جلن���ة 
��ست�ساري���ة ملركز �لتدري���ب �لتابع للجمعية 
تعن���ى بو�س���ع خط���ة متكامل���ة مل���دة خم�ص 
�سن���و�ت تت�سمنه���ا خط���ط لتوف���ري وتنظيم 
دور�ت وبر�م���ج تدريبي���ة متنوعة يف خمتلف 
جم���االت �لقطاع �لهند�س���ي للمهند�سني مبا 
يتو�ف���ق ومتطلبات �سوق �لعم���ل، موؤكدة �أن 
مركز �لتدريب �لتابع للمهند�سني �لبحرينية 
تاأ�س����ص يف �لعام 2001 وقد نظم عدد� كبري� 

من �لرب�مج و�لور�ص �ملتخ�س�سة حا�رص فيها 
نخب���ة من �ملحا�رصين �ملتخ�س�سني يف �ل�ساأن 

�لهند�سي”.
كما  قرر جمل����ص �إد�رة �جلمعية ت�سكيل 
جلن���ة ��ست�ساري���ة ُتعنى بتنظي���م �ملوؤمتر�ت 
و�ملعار����ص، وقال���ت  �سلط���ان “رغ���م �أن���ه 
يح�س���ب للجمعية باعه���ا �لطوي���ل يف تنظيم 
كربي���ات �ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت �ملتخ�س�سة 
د�خ���ل �ململكة وخارجها، �إال �أن خطتنا �لر�مية 
�إل���ى �ملزيد م���ن �لتطوير و�لتحدي���ث وجدنا 
م���ن �ملفيد ج���د� ت�سكي���ل جلن���ة ��ست�سارية 
للموؤمت���ر�ت و�ملعار����ص تعم���ل عل���ى و�سع 
و�ملوؤمت���ر�ت  �ملعار����ص  لتنظي���م  �خلط���ط 
باالإ�ساف���ة �إل���ى �لنظ���ر و�ختي���ار مو�سوعات 
�ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت �لتي تنظمها �جلمعية 
و�لتي لها �سل���ة مبا�رصة بال�س���وق و�لق�سايا 

�ملطروحة”.

600 ملي��������ون دوالر ح��ج������������م �س�������ادر�ت �الأملني����������وم �لبح�������ري���ن�������ي الأمي�������رك�����ا

اال�ستثمارات العقارية البحرينية بال�اليات املتحدة تتعدى املليار دوالر
خطوط جوية مبا�رشة بني �ململكة و�أمريكا بحلول 2021

�أكد وزي���ر �ل�سناعة و�لتج���ارة و�ل�سياحة رئي�ص 
جمل����ص �إد�رة �لناقلة �لوطنية ط���ري�ن �خلليج، ز�يد 
�لزي���اين، �أن خ���ط �لرح���الت �ملبا����رص ب���ني �لبحري���ن 
و�لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكية �سيتاح خ���الل �لعام 
2021 وذل���ك بع���د �كتمال �أ�سطول ط���ري�ن �خلليج 
بالطائ���ر�ت �ملهيئ���ة ملث���ل ه���ذه �لرح���الت �لت���ي 
ت�ستغرق م�سافات طويل���ة، م�سيفا �أن �ال�ستثمار�ت 
�لعقارية �لبحرينية يف �أمريكا تتعدى قيمتها �ملليار 
دوالر، و�أن �لعالق���ة �لتجارية بني �لبلدين تعود �إلى 
�أو�ئل 1900 مع �إن�ساء م�ست�سفى �لبعثة �الأمريكية يف 
�ملنامة، و��ستمر�ر �لقطاع �حلكومي و�خلا�ص و�لذي 
�ساه���م يف تعميق �لعالق���ات �القت�سادية و�ل�سناعة 
و�لتجاري���ة و�لت���ي �تخ���ذت خطوة كبرية �ل���ى �الأمام 

بتوقيع �تفاقية �لتجارة �حلرة عام 2004.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت�رصيح���ه لل�سحافي���ني عل���ى 
هام����ص �جلل�س���ة �لنقا�سي���ة �لت���ي عقدته���ا غرف���ة 
�لتج���ارة و�ل�سناع���ة �الأمريكي���ة يف �لبحري���ن �أم����ص 
�الأول، با�ست�ساف���ة رئي�ص غرفة �لتج���ارة و�ل�سناعة 

�المريكية توم دونوهيو.
وق���ال �إن حجم �لتب���ادل �لتجاري ب���ني �لبحرين 
و�أمريكا �رتفع من 400 مليون دوالر �إلى 3 مليار�ت 
دوالر، �أي بح���و�يل 5 �أ�سع���اف، منذ توقي���ع �تفاقية 
�لتج���ارة �حلرة ب���ني �لبلدي���ن، م�سرًي� �إل���ى �أن حجم 
 480 يبل���غ  �لبحري���ن  يف  �الأمريكي���ة  �ال�ستثم���ار�ت 
ملي���ون دوالر �إذ حققت �لتج���ارة �حلرة بني �لبحرين 

و�لوالي���ات �ملتح���دة نتائج���ا �يجابية، الفت���اً �إلى �أن 
�ل�رص�ئ���ب �لتي فر�ستها �أم���ريكا تاأثريها حمدود وال 

مي�ص �لعالقات �لتجارية �ملتينة بني �لبلدين.
م���ن جانبه، �أك���د رئي����ص غرفة جت���ارة و�سناعة 
�لبحرين، �سمري نا����ص، يف ت�رصيح لل�سحافيني، على 
�أن �حلكومة �لبحرينية عبدت �لطريق من خالل توقيع 
عدد م���ن �التفاقيات �لتجارية مع �لواليات �ملتحدة، 
معترب�ً �أن هذه �التفاقيات �لثنائية لتفعيل �لتجارة 
ب���ني �لبلدي���ن، مل يتم ��ستغاللها م���ن جانب �لقطاع 
�خلا����ص �لبحرين���ي، و�ال�ستفادة م���ن �لفر�ص �لتي 

توفرها تلك �التفاقيات. 
و�أ�ساف �أنه مع �ل�رص�ئب �ملفرو�سة من �لواليات 
�ملتح���دة و�حل���رب �لتجارية �لتي قام���ت بها، تعترب 
�لبحرين دولة �سديقة الأمريكا وال نعترب م�ستهدفني 

من قبلها، حيث هناك ��ستثناء�ت. 
�أم���ا فيما يخ����ص �لتوجه الأ�س���و�ق جديدة، لفت 
نا�ص �إل���ى �أن �ل�سوق �الأمريكية �س���وق مهمة وهناك 
�سع���ي حثي���ث لدخ���ول �لتج���ار �لبحريني���ني يف هذ� 
�ل�س���وق �ل�سخم���ة، و�أن م�سان���ع �الأن�سج���ة و�ملالب�ص 
�لت���ي ت�س���در للوالي���ات �ملتح���دة ��ستف���ادت م���ن 
��ستثناء �لبحرين من �ل�رصيبة، ومل تعط قيمة م�سافة 
لالقت�س���اد و�لفرد �لبحريني الأنه���ا مل تخلق وظائف 

للبحرينيني.
ب���دوره، �أك���د ع�سو جمل����ص �إد�رة غرف���ة جتارة 
و�سناعة �لبحرين، با�س���م �ل�ساعي، على �أن �ل�رص�ئب 
�لت���ي فر�سته���ا �لواليات �ملتحدة له���ا تاأثري خا�ص 
على منتج���ات �حلديد و�الأملنيوم، ومب���ا �أن �لبحرين 

ت�سدر �الأملنيوم ك�سلعة �أ�سا�سية للواليات �ملتحدة 
�إذ�ً �ملت����رصر ه���و �مل�ستهل���ك �الأمريك���ي م���ن جهة، 

و�مل�ستورد من جهة �أخرى.
و�أو�سح �أن �إجمايل �س���ادر�ت �رصكات �الأملنيوم 
�لبحريني���ة، �ألبا وجر�مكو ومي���د�ل، تبلغ حو�يل 600 
ملي���ون دوالر، لذ� يعترب �سوق �الأملني���وم �لبحريني 
�أحد �أهم �الأ�سو�ق للواليات �ملتحدة، و�إذ� �رتفع حجم 

�ل�رص�ئب �رتفع �سعر �لت�سدير. 
و�أ�سار �إلى �أن �ل�س���وق �ل�سينية �أ�سبحت بعيدة 
عن خارطة �لتجارة �الأمريكية، ومبا �أن كميات �الإنتاج 
�ل�سيني���ة �سخمة ج���د�ً، �أ�سبحت �لوالي���ات �ملتحدة 
بحاج���ة �إلى �س���د ذلك �لف���ر�غ بتكثي���ف �لتعاون مع 

�الأ�سو�ق �الأخرى، ومنها �لبحرين، الفتاً �أن �القت�ساد 
�الأمريك���ي �لي���وم يف مرحلة منو وتط���ور وذلك يعني 
�أن �لطل���ب مرتفع و�أن �الأملني���وم �أحد �ملعادن �لتي 

يزد�د عليها �لطلب �سنوياً.
وعلى �سعيد مت�سل، �أ�سار رئي�ص غرفة �لتجارة 
و�ل�سناع���ة �المريكي���ة يف �لبحري���ن، قي����ص �لزعبي، 
عل���ى �أن زيارة رئي�ص غرفة �لتج���ارة �الأمريكية، توم 
دونوهي���و، هي �سم���ن زيارت���ه حول ع���دد من دول 
�لع���امل لبحث وتد�ول �لعديد م���ن �ملو�سوعات ذ�ت 
�الهتم���ام �مل�سرتك، وبحث �لفر����ص �لتي ميكن من 
خالله���ا �أن يتم تق���دمي �لدعم من جان���ب �لطرفني، 
فق���د مت���ت زي���ارة ع���دد م���ن �جله���ات ذ�ت �ل�سلة 

مث���ل جمل����ص �لتنمي���ة �القت�سادي���ة ووز�رة �لتجارة 
و�ل�سناعة و�ل�سياحة.

وبالن�سب���ة للر�س���وم �لت���ي فر�سته���ا �لواليات 
�ملتح���دة، ك�س���ف �لزعبي �أن لها تاأث���ري متبادل على 
�لطرفني، وتعم���ل غرفة �لتجارة �المريكية على رفع 

�لدعم �أو �لتقليل من �لتعرفة.
�أم���ا ع�سو غرفة �لتج���ارة و�ل�سناع���ة �الأمريكية 
يف �لبحري���ن، فريد بدر، �أكد عل���ى �أن عالقة �لبحرين 
م���ع �لوالي���ات �ملتحدة تع���ود �لى زمن بعي���د، ومنذ 
ذلك �لوقت وط���دت �ململكة عالقته���ا مع �لواليات 
�ملتح���دة، م�سري�ً �إل���ى �أن للبحرين دور كبري يف ر�سم 
��سرت�تيجي���ة �أمني���ة يف �ملنطق���ة، فف���ي 2006 مت 

تعيني �لبحرين كع�سو غري د�ئم يف �لنيتو.
و�أ�س���اف �أن هن���اك عالق���ة جتاري���ة كبرية بني 
�لبحري���ن و�أم���ريكا وهذ� م���ا �أدى التفاقي���ة �لتجارة 
�حل���رة و�لى زي���ادة �لتب���ادل �لتج���اري، حيث ي�سل 
�إل���ى ملياري دوالر بني �لبلدي���ن، �ذ متثل �سادر�ت 
 16 وو�رد�ته���ا  دوالر  ملي���ار   14 ح���و�يل  �لبحري���ن 
ملي���ار دوالر، حيث 7 % منها م���ع �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية.
ولف���ت �إل���ى �أن “�الجتم���اع هو تاأكي���د ملا عقد 
م���ن مباحثات جتارية بني �مل�سوؤول���ني بني �لبلدين 
و��ستمر�ري���ة �لتج���ارة �لدولي���ة ونح���ن كاأع�س���اء يف 
نحر����ص  �لبحري���ن  �المريكي���ة يف  �لتج���ارة  جمل����ص 
�إل���ى  ي�سل���و�  �أن  يف  �لبحريني���ني  م�ساع���دة  عل���ى 
�أ�س���و�ق �لوالي���ات �ملتحدة و�أي�س���ا �لعك�ص يف جذب 

�ال�ستثمار�ت �الأمريكية للمنطقة”.

•  جانب من �جلل�سة �لنقا�سية �لتي عقدتها غرفة �لتجارة و�ل�سناعة �الأمريكية بالبحرين 	

زينب العكري من املنامة

اأمل  احلامد من املنامة

ت�س�ير: ر�س�ل احلجريي

• هدى �سلطان	

• �أحمد �ل�سيخ	

• •حازم بن قا�سم	 باباك �سلطاين 	



القيد: 119950
التاريخ: 5/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة ام اس ام للتجارة والتوريدات ذ.م.م

القيد: 39989
التاريخ: 9/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة هلتون لألقمشة واخلياطة ذ.م.م

القيد: 111878
التاريخ: 9/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم شركة اليسرى لتنسيق العالجات الطبية ش.ش.و 
ملالكها يسرى امربيع

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السادة اصحاب شركة ام اس ام للتجارة والتوريدات ذ.م.م، املسجلة مبوجب 

القيد رقم 119950، طالبني تغيير اإلسم التجاري من شركة ام اس ام للتجارة 

والتوريدات ذ.م.م إلى شركة تريسكون للتوريدات ذ.م.م 

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

املسجلة  ذ.م.م،  هلتون  وأقمشة  خياطة  شركة  شركة  اصحاب  السادة 

هلتون  من   2 للفرع  التجاري  اإلسم  تغيير  طالبني   ،39989 رقم  القيد  مبوجب 

لألقمشة واخلياطة ذ.م.م إلى هلتون بيسبوك ذ.م.م 

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
اليسرى لتنسيق العالجات الطبية ش.ش.و ملالكها يسرى امربيع املسجلة مبوجب 
لتنسيق  اليسرى  شركة  من  التجاري  اإلسم  تغيير  طالب   ،111878 رقم  القيد 
العالجات  لتنسيق  اليسرى  إلى  امربيع  ملالكها يسرى  الطبية ش.ش.و  العالجات 

الطبية ش.ش.و فضيلة حبيب احمد ناصر 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

احملالت  حتويل/  بطلب  سعيد  يوسف  يعقوب  مصطفى  إلينا  تقدم 

التجارية التالية الى نسمية علي عباس علي احمد خميس

املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

4/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-127533( اعالن رقم
تنازل عن احملل التجاري )قيد 2-59017 االسم التجاري )مغسلة الضياء االمع(

تقدم إلينا السيد طارق عبدالرحمن عبداهلل راشد بوهزاع بطلب  حتويل احملل 
التجاري التالي: الى السيدة/ بتول السيد سلمان رضي السماك

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

احملل  حتويل  بطلب   اسماعيل  احمد  سعيد  مرمي  ادناه:  املعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي الى السيد حسني عباس مدن عصفور

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

9/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-128893( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

4/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-127640( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

108616-2

قيد رقم

17935-1

االسم التجاري

يال حووش للوجبات اخلفية

االسم التجاري

بوتيك وخياطة الوان خليجية

نوع النشاط

جتارة/ بيع األغذية والشروبات

انشطة خدمات األطعمة واملشروبات

القيد: 19302 - التاريخ: 30/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيد ميرزا عبدالرسول محمد العلي املالك لـ مؤسسة الشارقة للمقاوالت 

 )7( يطلب حتويل فرع   19302 القيد رقم  )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب 

من املؤسسة املذكورة إلى شركة الشخص الواحد، لتصبح مملوكة من السيد 

يوسف احمد منصور محمد ناصر اجمليبل.
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ليبيا... انتحاريون يهاجمون موؤ�ش�شة النفط يف طرابل�س

قت���ل �شخ�شان عل���ى االأقل وجرح عدد اآخر يف هج���وم �شنه م�شلحون على مبن���ى املوؤ�ش�شة الوطنية 
للنف���ط يف العا�شمة الليبية طرابل�س، قالت حكوم���ة “الوفاق الوطني” يف طرابل�س اإن تنظيم “داع�س” 
هو امل�شوؤول عنه. واأعلنت قوات الردع اخلا�شة الليبية اأنها �شيطرت على املوؤ�ش�شة بعد احتالله مبناها 
م���ن جمموعة م���ن امل�شلحني. وقالت هيئة ال�شالم���ة يف وقت �شابق اإن حريقا ن�ش���ب يف مبنى املوؤ�ش�شة 
عق���ب اقتحامه م���ن امل�شلحني، فيما اأفادت م�ش���ادر اأن مقاتلني من قوة ال���ردع اخلا�شة �شارعت اإلى 
ح�شار املوؤ�ش�شة، قبل اأن تنجح يف ال�شيطرة عليها واإجالء املوظفني. واأو�شحت امل�شادر اأن امل�شلحني 
كان���وا قد حت�شنوا داخل املبن���ى، م�شرية اإلى اأن الهج���وم جرى ب�شكل مباغت باأ�شلح���ة خفيفة وقنابل 
يدوي���ة. وق���ال موظف يف املوؤ�ش�ش���ة لوكالة “فران�س بر����س” اإن م�شلحني ملثمني هاجم���وا مقر ال�رشكة 
العام���ة، بعدما تبادلوا اإط���الق النار مع حرا�شها. واأ�شاف املوظف الذي طل���ب عدم الك�شف عن هويته: 

“قفزت من النافذة مع زمالء اآخرين، ثم �شمعنا دوي انفجار”.

السنة العاشرة - العدد 3619 
الثالثاء 

11 سبتمبر 2018 
غرة محرم 1440
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 القاهرة ـ رويترز: 

البصرة  ـ دب أ:

مقديشو ـ رويترز:

مزار شريف ـ أ ف ب:

ذك����رت م�شادر اأمني����ة يف م�رش، اأم�س 
االإثن����ني، اأن 11 اإرهابي����ا لق����وا م�رشعهم 
بالعري�����س، �شم����ايل �شين����اء، اإث����ر تب����ادل 

الإطالق النار مع االإجهزة االأمنية.
وكان االإرهابيون يتخذون من حمطة 
وق����ود مهج����ورة مبنطقة ج�رش ال����وادي يف 
�شمال �شيناء وكًرا لهم ا�شتعداًدا لتنفيذ 

عمليات اإرهابية �شد القوات امل�رشية.
واأو�شح����ت امل�ش����ادر اأن معلوم����ات 
وردت لقط����اع االأم����ن الوطن����ي ع����ن تلك 
املجموع����ة وفوجئ����ت ق����وات االأم����ن عند 
حماول����ة اقتح����ام الوك����ر باإط����الق االأعرية 
النارية، فتم تبادل اإطالق النار مما اأ�شفر 
عن مقت����ل 11 عن�����رشا، من بينه����م اثنان 
من اأخط����ر العنا�����رش القيادي����ة االإرهابية، 
هم����ا حمم����د اإبراهيم جرب �شاه����ني وجمعة 
عياد مر�ش����ود. وعرثت قوات االأمن بحوزة 
املت�شددي����ن على “5 بنادق اآلية وكميات 
كب����رية من الطلق����ات وبندقي����ة خرطو�س 

وعبوتني نا�شفتني.

و�ش���ل رئي�س ال���وزراء العراقي حيدر 
العب���ادي، �شب���اح اأم����س، اإل���ى حمافظ���ة 
الب����رشة يف جن���وب البالد، بع���د اأ�شبوع من 
الو�ش���ع  عل���ى  االحتجاجي���ة  التظاه���رات 
املعي�ش���ي �شه���دت اأعمال عن���ف، بح�شب 
بيان �شادر من مكتب���ه. ويف اأعقاب مقتل 
12 متظاه���را واإ����رشام الن���ار يف ع���دد من 
املب���اين احلكومي���ة والقن�شلي���ة االإيرانية 
يف املدين���ة الغني���ة بالنفط، ع���اد الهدوء 
اإلى الب����رشة ليل ال�شبت اإث���ر خلط الأوراق 
التحالف���ات ال�شيا�شي���ة يف بغ���داد نتيجة 
اإعالن مناف�ش���ي العبادي نيته���م ت�شكيل 
احلكوم���ة املقبلة م���ن دونه. ومن���ذ بداية 
يولي���و املا�ش���ي، خ���رج االآالف يف الب����رشة 
بداية، ث���م يف كامل اجلن���وب العراقي، يف 
تظاهرات �ش���د الف�شاد وانعدام اخلدمات 
العام���ة والبطال���ة الت���ي زاد م���ن �شوئها 
العام اجل���اري اجلفاف الذي قل�س االإنتاج 

الزراعي ب�شكل كبري.

قال �شاب���ط يف ال�رشطة ال�شومالية 
لرويرتز اإن انتحاريا اقتحم مقرا حكوميا 
يف العا�شمة مقدي�ش���و ب�شيارة ملغومة، 
مم���ا �أ�سف���ر عن �سق���وط 4 قتل���ى على 
االأقل وعدد من اجلرحى، اأم�س االثنني.

وراأى �شاه���د م���ن روي���رتز �شحب���ا 
كثيف���ة م���ن الدخان ف���وق املدينة بعد 
�شماع دوي انفجار كبري، تاله اإطالق نار.
وقال الرائد حمم���د نور من ال�رشطة 
اإن انتحاري���ا اقتحم مق���ر مديرية هودن 
يف مقدي�ش���و ب�شيارة ملغومة، مما اأ�شفر 
ع���ن �سق���وط قتل���ى وم�ساب���ن، فيما 
اأو�ش���ح �شهود اأن املكت���ب دمر ب�شبب 
االنفج���ار. وقال ال�شاه���د ح�شني عثمان 
“�شي���ارة رباعي���ة الدف���ع اقتحمت مقر 
املديري���ة.. رك�شت بعي���دا، لكني اأرى 
االآن م���ن م�شافة اأن املكتب دمر متاما.. 

راأيت 5 اأ�شخا�س تنقلهم االإ�شعاف”.

قتل نحو 60 عن�رشا من قوات االأمن 
االأفغانية يف �شل�شل���ة هجمات يف �شمال 
الب���الد ملقاتلي حركة طالب���ان كما اأفاد 
م�شوؤولون، فيما تتزايد امل�شاعي الإنهاء 

احلرب امل�شتمرة منذ 17 عاما.
واندل���ع قت���ال عني���ف لي���ل االأح���د 
االإثنني يف 4 والي���ات يف اأعقاب ت�شاعد 
االأ�شابي���ع  الب���الد يف  اإرج���اء  العن���ف يف 
االأخرية، م���ا اأ�شفر عن مقت���ل مئات من 

املدنيني وال�رشطة واجلي�س.
وبعد �شيطرتهم على قاعدة �شار-
اي-ب���ول الع�شكري���ة، اأ�شب���ح مقاتل���و 
طالب���ان يه���ددون عا�شم���ة الوالية، يف 
و�ش���ع ق���د ي�شفر ع���ن “كارث���ة” اإذا مل 

ت�شل تعزيزات،.
وقت���ل 17 عن����رشا يف االأم���ن على 
االأقل ق���رب �شار-اي-ب���ول، بح�شب 
حاك���م االقلي���م زهري وح���دات. واأ�شار 
اإل���ى مقت���ل 39 م�شلح���ا م���ن طالبان 

واإ�شابة 14 اآخرين.

مواجهات يف العري�س 
ومقتل 11 اإرهابيا

العبادي يزور الب�رشة 
بعد “اأ�شبوع الدم”

هجوم انتحاري يقتل
 4 يف مقدي�شو

طالبان تقتل 60 من 
قوات االأمن باأفغان�شتان

�لأ�ضد �أعطى �ل�ضوء �لأخ�رض ل�رضب �إدلب بالكيماوي
نزوح اأكرث من 30 األف �شوري.. وحتذير اأممي من “اأ�شواأ كارثة”

واتخ���ذ االأ�شد قراره “احلا�ش���م” على الرغم من 
توايل التحذيرات الدولية، وتوعد الواليات املتحدة 
بال���رد على دم�ش���ق، يف حال �شنت هجوم���ا بال�شالح 
الكيم���اوي على اإدلب التي يعي�س فيها 3.5 مليون 
اأن  جورن���ال”،  �شرتي���ت  “وول  واأوردت  اإن�ش���ان. 
الرئي����س ترام���ب هدد ب�شن هجوم كب���ري على ب�شار 
االأ�ش���د، يف ح���ال اأقدم عل���ى ارتكاب جم���زرة كربى 
باإدل���ب التي حتولت يف ال�شن���وات االأخرية اإلى ملجاأ 
للنازح���ني من حمافظات اأخرى، كما �شارت مق�شدا 
لع�رشات االآالف م���ن املقاتلني الذين حاربوا النظام 

يف ال�شنوات ال�شبع املا�شية.
واأخفق���ت جه���ود ودع���وات دولي���ة يف تفادي 

املواجهة مبحافظة اإدل���ب، كما مل تنجح قمة ثالثية 
عقدت موؤخرا بطهران بني تركيا واإيران ورو�شيا يف 
جتنب “ال�شيناريو الدامي” املنذر بح�شيلة اإن�شانية 
ثقيلة. وعقب هذا التعرث، بداأ جي�شا رو�شيا و�شوريا 
غاراتهم���ا الع�شكرية يف املحافظة، بينما نزح االآالف 
اإلى مناطق ت�شيطر عليها قوات النظام ال�شوري، يف 
حماول���ة الإنقاذ حياتهم و�شط خم���اوف اأنقرة من اأن 
ت���وؤدي احلملة الع�شكرية اإلى تقاط���ر طالبي اللجوء 

على حدود تركيا اجلنوبية.
وقال ال�شف���ري الفرن�شي لدى االأم���م املتحدة، 
فران�ش���وا دي الت���ر، خ���الل اجتم���اع ملجل����س االأمن، 
االأ�شبوع املا�شي، اإن �شوريا اأ�شبحت مرة اأخرى على 

�شفري الهاوية مع اقرتاب هجوم اإدلب.
يف غ�ش���ون ذلك، ق���ال م�شوؤول���ون اأمريكيون، 
اإن وزارة الدف���اع )البنتاغ���ون( تدر�س عدة خيارات 
ع�شكرية، لك���ن الرئي�س ترامب مل يح���دد بعد االأمر 
الذي ي�شتدعي اأن تبادر الواليات املتحدة اإلى الرد 
ب�شبب���ه، وما اإذا كان اجلي����س االأمريكي �شي�شتهدف 
القوات الرو�شية اأو االإيرانية التي ت�شاعد نظام ب�شار 
االأ�ش���د. وقال ديفيد �شوان�شون املتحدث االإقليمي 
با�شم مكتب تن�شيق ال�شوؤون االإن�شانية التابع لالأمم 
املتحدة “ن�شعر بقلق عميق اإزاء الت�شعيد االأخري يف 
وت���رية العنف التي اأدت اإل���ى نزوح اأكرث من ثالثني 

األفاً يف املنطقة. هذا اأمر نراقبه عن كثب”. 

• عنا�رش من قوات النظام يف اإدلب	

نزح اأكرث من 30 األف �شخ�ص من حمافظة اإدلب وحميطها منذ مطلع ال�شهر اجلاري، مع 

املتحدة،  الأمم  وفق  ت�شهد،  لأن  املعر�شة  املنطقة  على  الق�شف  دم�شق وحليفتها مو�شكو  ت�شعيد 

اإن�شانية” يف القرن احلادي والع�شرين جراء هجوم و�شيك عليها. وذكرت �شحيفة  “اأ�شواأ كارثة 
الرئي�ص  اأن  خمابراتية،  وتقارير  كبار  اأمريكيني  م�شوؤولني  عن  جورنال” نقال  �شرتيت  “وول 
اآخر  الهجوم على  الكلورين يف  ا�شتخدام غاز  اأعطى موافقته، موؤخرا، على  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري 

معقل للجماعات امل�شلحة يف حمافظة اإدلب �شمايل البالد.

�لرئي�س �ل�ضود�ين يحل �حلكومة ويعني رئي�ضا جديد� للوزر�ء
ح���ل الرئي����س ال�ش���وداين، عمر ح�ش���ن الب�شري، 
حكومة الوفاق الوطني، وعني رئي�شا جديدا للوزراء، 
كخط���وة “�رشورية” ملعاجلة االأو�ش���اع االقت�شادية 

التي واجهتها البالد خالل الفرتة املا�شية.
وعني الب�ش���ري معتز مو�شى ال���ذي كان ي�شغل 
من�شب وزي���ر الري والكهرباء، رئي�ش���ا للوزراء بدال 
من بكري ح�شن �شالح الذي كان قد عني يف 2017.

و�شيتولى بكري ح�شن �شالح، الذي كان اأي�شا 
نائبا للرئي�س قبل التغيريات، من�شب النائب االأول 
للرئي����س وهو من�ش���ب م�شتحدث، بينم���ا �شي�شبح 

عثمان يو�شف كرب نائبا ثانيا للرئي�س.

جاءت هذه اخلطوة بعد اأن دعا الرئي�س الب�شري 
الجتماع طارئ بالق����رش اجلمهوري مل�شوؤويل احلزب 
احلاك���م، يف ظل املخ���اوف االقت�شادي���ة من ارتفاع 
االأ�شعار ونق�س �شلع اأ�شا�شية. وقال في�شل ح�شن، 
نائب رئي����س حزب املوؤمتر الوطن���ي احلاكم، خالل 
موؤمت���ر �شحف���ي اإنه مل تعل���ن اأي تعيين���ات وزارية 
جديدة لكن عدد الوزارات �شيخف�س اإلى 21 من 31 
وزارة. ونقل���ت “رويرتز” عن ح�ش���ن قوله اإن وزراء 
اخلارجية والدفاع وال�شوؤون الرئا�شية �شيحتفظون 
مبنا�شبه���م يف الت�شكيل���ة اجلديدة. وق���ال الب�شري 
خ���الل اجتماعه باللجن���ة التن�شيقي���ة العليا ملتابعة 
اإنف���اذ خمرج���ات احل���وار الوطن���ي اإن اله���دف م���ن 

هذه اخلطوة ه���و “ت�شكيل حكوم���ة فاعلة ور�شيقة 
ت�شتجي���ب لتطلع���ات ال�شع���ب ال�ش���وداين يف حياة 
كرمية واإعادة االأم���ل اإليه”. ونقلت وكالة ال�شودان 
لالأنب���اء )�شونا( ع���ن الرئي�س ال�ش���وداين قوله “اإننا 
�شن�شتم���ر يف ظل حكوم���ة الوف���اق الوطني كفريق 
ملعاجلة امل�ش���كالت ومواجهة التحدي���ات، والإخراج 
البالد من ه���ذا الو�شع اإلى و�شع م����رشق”. واأكد اأن 
حكومة الوفاق الوطني “عل���ى قلب رجل واحد، من 
خالل تاأيي���د ممثليه���ا القاطع لهذه اخلط���وة التي 
ا�شتوجبه���ا خف�س االإنفاق الع���ام، وتوفري الفعالية 
ل���الأداء احلكومي يف ظل جتدي���د روح العمل ملقابلة 

مقت�شيات املهام الوطنية.

اأكدت اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
اأم�س، اإغالق البعثة الدبلوما�شية الفل�شطينية يف 
وا�شنط���ن، متهم���ة الق���ادة الفل�شطينيني بعدم 

اإجراء “مفاو�شات مبا�رشة ومهمة مع اإ�رشائيل”.
وقال���ت املتحدث���ة با�ش���م وزارة اخلارجي���ة 
االأمريكي���ة هي���ذر نويرت يف بيان “ق���ادة منظمة 
التحري���ر الفل�شطينية انتق���دوا اخلطة االأمريكية 
لل�ش���الم حت���ى قب���ل االط���الع عليه���ا ورف�ش���وا 
التحدث م���ع احلكومة االأمريكية ب�ش���اأن جهودها 
م���ن اأجل ال�شالم”.  واأ�شافت “ق���ررت االإدارة اأن 
مكتب منظمة التحري���ر الفل�شطينية يف وا�شنطن 
اإدارة  واأبلغ���ت  الراه���ن”.  الوق���ت  يف  �شُيغل���ق 
ترام���ب الفل�شطيني���ني الع���ام املا�ش���ي باأنه���ا 
�شتغل���ق مكت���ب متثيله���م يف وا�شنط���ن، م���ا مل 
يدخلوا مباحثات �شالم ج���ادة مع اإ�رشائيل.  وقال 

�شائ���ب عريقات اأم�س “اأبلغنا ر�شميا باأن االإدارة 
االأمريكي���ة �ش���وف تغل���ق �شفارتن���ا يف وا�شنطن 
كعقوبة ال�شتمرار تعاوننا م���ع املحكمة اجلنائية 
الدولية �شد جرائم احلرب االإ�رشائيلية.”  واأو�شح 
عريق���ات اأن “هذا تاأكيد اآخ���ر على �شيا�شة اإدارة 

ترامب بالعقاب اجلماع���ي لل�شعب الفل�شطيني، 
والتي تت�شمن قطع الدع���م املايل عن اخلدمات 
االإن�شانية ومنها ال�شحة والتعليم”.  ياأتي القرار 
االأمريكي بعد ع���دة اإجراءات مالية اتخذتها اإدارة 
ترامب جت���اه الفل�شطيني���ني.  واأعلنت الواليات 

املتح���دة اأنه���ا �شتقط���ع متويله���ا امل�شتمر منذ 
عق���ود ملنظم���ة االأم���م املتح���دة الت���ي ت�شاع���د 
الالجئني الفل�شطيني���ني، كما قطعت م�شاعدات 
اأمريكي���ة ثنائي���ة مل�رشوعات يف ال�شف���ة الغربية 
وغزة واأي�شا التمويل عن م�شت�شفيات يف القد�س 
تخ���دم فل�شطيني���ني.  وين����س بن���د يف القانون 
االأمريكي عل���ى اأن بعث���ة ال�شلط���ة الفل�شطينية 
يج���ب اأن تغلق اإذا حاول الفل�شطينيون الو�شول 
للمحكمة اجلنائية الدولي���ة ملحاكمة اإ�رشائيليني 
ع���ن جرائ���م ارتكبوها �ش���د فل�شطيني���ني.  كان 
وزي���ر اخلارجي���ة ال�شاب���ق ريك����س تيلر�شون قد 
قال يف نوفم���رب، اإن الفل�شطينيني جتاوزوا احلد 
قبله���ا ب�شهري���ن.  وعلى الرغم م���ن اأن اجلانبني 
يف  منخرط���ان  غ���ري  واالإ�رشائيل���ي  الفل�شطين���ي 
مفاو�ش���ات ن�شطة ومبا����رشة، ف���اإن اإدارة ترامب 
تعم���ل على التو�شط لطرح اتفاق �شالم من �شاأنه 

اإنهاء ال�رشاع الفل�شطيني- االإ�رشائيلي.

واشنطن تؤكد إغالق البعثة الفلسطينية في واشنطن

رو�شيا تتهم اأمريكا 
با�شتخدام قنابل 

فو�شفورية يف �شوريا

اإن  الرو�ش���ي  اجلي����س  ق���ال 
ط���راز  م���ن  اأمريكيت���ني  طائرت���ني 
اإف15- اأ�شقطت���ا قناب���ل ف�شفورية 
على حمافظ���ة دير ال���زور ال�شورية، 
قب���ل يوم���ني، بح�ش���ب م���ا ذك���رت 
و�شائل اإعالم رو�شية، اأم�س. واأو�شح 
اجلي�س الرو�شي اأن ال�رشبات اجلوية 
ا�شتهدفت قري���ة هجني، واأدت اإلى 
حدوث حرائق، لكن مل ترد معلومات 

عن �سقوط �سحايا.
وزارة  با�ش���م  متح���دث  ونف���ى 
الدفاع االأمريكية اأن تكون الطائرات 
االأمريكية اأ�شقطت قنابل ف�شفورية، 
وقال القائد �ش���ون روبرت�شون: “مل 
نتلق يف هذا التوقيت اأي تقارير عن 
اأي ا�شتخ���دام للف�شفور االأبي�س، بل 
اإن وحداتن���ا الع�شكري���ة يف املنطقة 
لي�ش���ت م���زودة بذخائ���ر الف�شف���ور 

االأبي�س من اأي نوع”.
وتق���ول جماعات حقوق االإن�شان 
اإن التحال���ف الذي تق���وده الواليات 
“داع����س”  تنظي���م  �ش���د  املتح���دة 
ا�شتخ���دم ذخائر الف�شف���ور االأبي�س 

خالل احلرب يف �شوريا.

عواصم ـ وكاالت:
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• الرئي�س ال�شوداين عمر الب�شري	

• ا�شتياء فل�شطيني من قرار اإغالق ال�شفارة يف وا�شنطن	
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اأث����ار اعت����داء النظ����ام الإيراين عل����ى ف�ضيلة 
ال�ضي����خ حمم����د مال اأحم����د ح�ض����ن عل����ي التوبالين 
الإ�ضالمي����ة،  لل�ض����وؤون  الأعل����ى  املجل�����س  ع�ض����و 
واعتقال����ه اأثناء وجوده يف مدين����ة م�ضهد الإيرانية 
غ�ض����ب مملك����ة البحرين قي����ادًة وحكوم����ًة و�ضعًبا 
وموؤ�ض�ض����ات، وه����و انتهاك �ضارخ بح����ق البحرين 
ال�ضي����خ، وكان عل����ى  و�ضعبه����ا وبح����ق ف�ضيل����ة 
احلكوم����ة الإيراني����ة اأن ُتوؤَِم����َن الرعاي����ة وال�ضالمة 
لكل م����ن ي�ضل اإل����ى اأرا�ضيها زائ����ًرا اأو �ضائًحا ل 
اأن ُتعر�����س �ضالمته للخط����ر واإن�ضانيته لالنتهاك، 
ف�ضالم����ة ف�ضيل����ة ال�ضي����خ يف الأرا�ض����ي الإيرانية 
وغريه من الأ�ضخا�س م�ضوؤولية احلكومة الإيرانية 
الت����ي ل تنته����ج ال�ضل����وك الإن�ض����اين يف معامل����ة 
الزائري����ن اإليه����ا، ول حت����رم مكانته����م الب�رشية، 
ومنه����م رج����ال الدين الذي����ن تكن له����م البحرين 
مبختل����ف طوائفه����م ومذاهبهم املكان����ة الدينية 
الرفيع����ة والِعلمية واملجتمعية الكبرية ملا يتمتع 

ب����ه هوؤلء من دور وطن����ي ملمو�س وديني مُميز يف 
خدمة الدين والبالد والعباد.

مل يك���ن ال�ضيخ حمم���د التوب���الين الأول ولن 
يك���ون الأخري، فقد �ضار النظ���ام الإيراين على هذا 
النه���ج منُذ اأك���ر من اأربع���ة عق���ود، فالكثري من 
رج���ال الدي���ن ال�ضيعة وال�ضنة يف اإي���ران ُمعتقلون 
اإم���ا يف ال�ضج���ون اأو يف بيوته���م، ب�ضب���ب ما يتمتع 
ب���ه ه���وؤلء م���ن مكان���ة ديني���ة حقيقي���ة وح�ضور 
جمتمع���ي، اإن هوؤلء املعتقل���ن ل تتوافق روؤاهم 
ال�ضيا�ضي���ة م���ع مب���داأ  ومواقفه���م واجتاهاته���م 
ولية الفقي���ه واأجندته، لهذا ف���اإن �ضلطة النظام 
الإيراين ُت�ضيق اخِلناق على كل رجل دين ل ُيوايل 
ال�ضلطة الإيرانية ول َيخ���دم م�ضاريعها التو�ضعية 
والإرهابية فيتعر����س للت�ضاوؤل والعتقال واملنع 

من ممار�ضة احلياة وفًقا لآرائه ومذهبه الديني. 
اإن اعتق���ال ال�ضي���خ التوب���الين يتناف���ى م���ع 
قوان���ن  م���ع  يتواف���ق  ول  الإ�ضالمي���ة،  ال�رشيع���ة 

وت�رشيعات حق���وق الإن�ضان، و�ضد حريات الإن�ضان 
ال�ضخ�ضية والعقائدية الت���ي اأكدت عليها مبادئ 
والعه���ود  الإن�ض���ان  حلق���وق  العامل���ي  الإع���الن 
واملواثيق الدولية وقبلها ما جاء يف القراآن الكرمي 
و�ضن���ة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم. لقد 
اأ�ض���اء النظام الإيراين منذ اأن ����رشق ثورة ال�ضعوب 
لت�ضفي���ة  اأداة  �ضلطات���ه  وا�ضتخ���دم  الإيراني���ة، 

احل�ضابات مع كل من عار�ضه ورف�س منهجه.
ال�ضي���خ حممد التوب���الين من رج���الت الدين 
املتميزي���ن، رجل دي���ن ُمعتدل، وه���و م�ضهور يف 
منطقته توبلي ويف كل اأرجاء البحرين باأنه �ضخ�س 
يرف����س الفتن���ة والُعنف والتط���رف، اإن���ه ُمنفتح 
على كل الأدي���ان واملذاهب والثقاف���ات الأخرى، 
واعتقال���ه جاء لأن���ه �ضيخ عربي ُمتم�ض���ك بعروبته 
وج���الل دينه امُلنزل على النب���ي العربي حممد بن 
عب���داهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم، ومل يكن يوًما 

اأداًة من اأدواته التو�ضعية والإرهابية.

عبدعلي الغسرة

عادل عيسى 
المرزوق

اأب���داأ مب���ا اختتمت���ه بالأم����س، اأي 
ال���دور املح���وري للقط���اع ال�ضباب���ي، 
حيث ندرك اأهمية دور ال�ضباب يف بناء 
الأوط���ان، وله���ذا نحتاج عل���ى الدوام 
ل�ضراتيجيات �ضبابي���ة ت�ضاهم فيها 
اجلهات ذات العالقة لتمكن ال�ضباب 
من امل�ضاركة احلقيقية يف كل مبادرة 
اأو برنامج وطن���ي اأو خطة عمل، وبكل 
�رشاح���ة، يحت���اج ال�ضب���اب الي���وم اإلى 
ترجم���ة التوجيه���ات الت���ي ت�ضب يف 
اإتاح���ة الفر�س له���م ل�ضياغة الربامج 
الوطنية الناه�ض���ة، وتتيح للمبدعن 
منه���م تق���دمي ال���روؤى والت�ض���ورات 

املواكبة للع�رش.
ها ه���ي الأج���واء يف الب���الد مهياأة 
متاًم���ا ل�ضيم���ا ونح���ن مقبل���ون على 
ال�ضتحق���اق النتخابي، اإل اأنني اأقرح 
واأمتن���ى اأن ن�ضه���د مب���ادرات تدع���م 
اجله���ود الت���ي يبذله���ا �ضم���و رئي�س 
ال���وزراء حفظ���ه اهلل ورع���اه، واأن يتبع 
هذه املبادرات برنامج عمل ميكن من 
خالله ال�ضتعانة مبختلف ال�ضخ�ضيات 
الت�ض���ور  �ضياغ���ة  يف  كم�ضارك���ة 

امل�ضتقبلي.
ونح���ن بحاج���ة اأي�ًضا اإل���ى ت�ضجيع 
منظم���ات املجتم���ع املدين م���ن خالل 
التوا�ض���ل م���ع اجلمعي���ات والأندي���ة 
واملراك���ز ال�ضبابي���ة وغريه���ا لتنفيذ 
برامج التوعية والتوا�ضل مع الأهايل، 
والو�ض���ول اإلى ال�ضب���اب واملراهقن 
الت���ي  امل�ض���اكل  وبح���ث  وال�ضغ���ار 
يعانون منها واإيجاد احللول املمكنة، 
والقانونية  الثقافة احلقوقية  وتنمية 
عق���د  وكذل���ك  التطوع���ي،  والعم���ل 
لقاءات يف امل���اآمت واملجال�س الأهلية 
لبحث الظواهر وامل�ض���اكل، والركيز 

على اجلوانب التعليمية.
اإن تنفي���ذ الأن�ضطة امل�ضركة مع 
اجلمعي���ات واللج���ان م���ن مهرجانات 
ومنتديات وحما�رشات وور�س عمل يف 
خمتلف املجالت الريا�ضية والثقافية 
والفني���ة والرفيهي���ة، والركيز على 
معاين حب الوطن والنتماء، من �ضاأنه 
الإ�ضهام يف اإ�ضفاء املزيد من الرتياح 
يف املجتم���ع، ومن املهم جًدا اأن يكون 
���ا  وخ�ضو�ضً اأ�ضكال���ه  ب���كل  لالإع���الم 
ال�ضحافة املحلية وكتاب اأعمدة الراأي 
التلفزيوني���ة  والربام���ج  واملق���الت 
والإذاعة وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي 
طرح النافع واملفيد والداعم لر�ضيخ 
كل  ع���ن  والبتع���اد  الوح���دة  مع���اين 
م���ا يعك���ر ال�ضف���و ويث���ري التاألي���ب 
والتاأجي���ج، وكلنا نتذكر اأج���واء العام 
2001 وكي���ف عا�ض���ت الب���الد �رشوًرا 
كب���رًيا وب�ضائر طيبة بف�ض���ل من اهلل 
وبف�ض���ل الق���رارات ال�ضامية من لدن 
القي���ادة احلكيمة حيث �ضاعت مظاهر 
الف���رح يف كل مدن البحري���ن وقراها، 
وم���ن الطبيع���ي اأن تنعك����س الأج���واء 
احلي���اة  مفا�ض���ل  كل  عل���ى  الطيب���ة 
اليومي���ة وب���اإذن اهلل �ضنتمك���ن م���ن 
اجتي���از كل العقب���ات ف���اهلل �ضبحانه 
وتعال���ى اأنعم عل���ى بالدن���ا بقيادة ل 
تدخ���ر جه���ًدا يف العمل عل���ى التطوير 
امل�ضتم���ر فاملكت�ضبات التي حتققت 
لبد اأن ن�ضونه���ا ونعمل على حتقيق 

املزيد منها.
ل�ضنا بحاج���ة اليوم اإل���ى التذكري 
املا�ض���ي  �ض���ور  واإع���ادة  بالأوج���اع 
املوؤملة كما يفع���ل بع�س الكتاب مع 
�ضديد الأ�ضف ممن لي�ضت لديهم روؤى 
جدي���دة لها عم���ق واأث���ر يف حتقيق ما 
ي�ضبو اإليه الوطن، ففي الوقت الذي 
نتلق���ى فيه ال���كالم احلكي���م الطيب 
من جان���ب القيادة للعمل بروح الأ�رشة 
الواح���دة، لي�س م���ن الالئ���ق ا�ضتمرار 
املقالت التي تدور يف فلك املا�ضي، 
ومن املهم اأن يك���ون لأ�ضحاب الراأي 
والفك���ر الدور البناء ال���ذي يتناغم مع 
تطلعات اجلميع، فكلن���ا نحب الوطن 
والقيادة التي مل تاأل جهًدا يف حتقيق 
ما ي�ضب���وا اإليه اأبن���اء البحرين ون�ضاأل 

اهلل التوفيق للجميع.

نحو الغد... تطلعات مشتركة 
للقيادة والشعب )3(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اآن الأوان اأن نعدل �ضورة احلقائق ونقيم 
الأم����ور على اأقدامها ل عل����ى راأ�ضها، وهي اأن 
هناك فل����ول من اخلون����ة والعم����الء ومرتادي 
“ال����دوار”، مازالوا يعي�ض����ون بيننا ويقدمون 
م�ضاع����دات ومعون����ات لالإره����اب والتخريب، 
ومتم�ضك����ون باأجندته����م القدمي����ة، واإذا م����ا 
تركناه����م رمب����ا يت�ضاعدون ب�ض����كل متدرج، 
واإل م����ا ال����ذي جع����ل جمموعة م����ن اجلمعيات 
ال�ضيا�ضية املنحلة جتتمع �رشا ويف هذا الوقت 
بال����ذات؟ ثم ع����ن اأي حوار وثرث����رة يتحدثون 
وم����ن اأعطاه����م اإذن التنظيم وعق����د الجتماع 
والذي كان حتما بنية طائفية �رشفة؟ تف�ضلنا 

النيابي����ة والبلدي����ة ف����رة  النتخاب����ات  ع����ن 
�ضهرين ورمب����ا اأقل، واأ�ضيف مل����ا �ضبق، هل 
لهم نية دخول النتخابات بت�ضكيالت جديدة 
وفرق مزيف����ة وخادعة؟ هل �ضيقومون ب�ضيغ 
جديدة م�ضتحدثة من اخليانة وابتكار اأ�ضاليب 

ماكرة ل�رشب الوطن؟
جمعيات �ضيا�ضية طائفية احرقت وبث 
رماده����ا يف البحر، وط����وى ق�ضتها وم�ضريتها 
اأن متت�����س  العفن����ة الزم����ن، مل����اذا حت����اول 
الذكري����ات وت�رش بغباء ووقاح����ة على العودة 
اإلى ال�ضاح����ة وتدعي اأن لها قراب����ة ون�ضبا مع 
العمل ال�ضيا�ضي الوطني ال�رشيف الذي يخدم 

املجتم����ع وامل�ضرية الدميقراطي����ة؟ جمعيات 
ارمت����ت يف اأح�ضان ماليل طه����ران وفعلت ما 
فعل����ت يف املجتم����ع والنا�����س “لع����ت جبدنا 
منه����م”، ما ال����ذي تري����ده به����ذه العنريات 

الزائفة واخلروج بهذا الوجه اجلاف؟
اإنه����ا معادل����ة ملتوية ومغلوط����ة وجنون 
يق����ود اإل����ى التهلكة، ومع ذل����ك ينبغي احلذر 
وحتركاته����م  لغبائه����م  والت�ض����دي  منه����م 
امل�ضبوهة، فهذه الطليعة من العمالء حتافظ 
دوما على �ضالت عميقة حية بالنظام الإيراين، 
ومن املوؤكد �ضت�ضتلم مهمات واأعمال جديدة 
يف وق����ت النتخاب����ات، وم����ن غ����ري امل�ضتبعد 

ع����ودة اأعمال التخري����ب والإرهاب يف عدد من 
املناط����ق، طامل����ا النف�����س الطائف����ي يعربد 
يف روؤو�ضه����م، علينا ر�ضد مالم����ح حتركاتهم 
وتنظيماتهم والت�ضدي لهم بكل حزم وقوة، 
وتطهري املجتمع منهم، اإنها م�ضوؤولية ملقاة 
على عاتق جميع فئات املجتمع بعدم ال�ضماح 
لهوؤلء العمالء واملرتزق����ة بالعودة من جديد 
والرثرة ورفع ال�ضعارات والعبارات امللتوية 
والأكاذي����ب، علين����ا وق����ف ه����وؤلء املنافقن 
احلقيق����ي  الوطن����ي  للعم����ل  واملعادي����ن 
الذين يهدف����ون من جديد اإل����ى زعزعة الأمن 

وال�ضتقرار يف ربوع الوطن.

علينا رصد مالمح تحركاتهم وتنظيماتهم

خ���ال عق���د م���ن العم���ل يف ب���اط �صاحبة 
اجلالل���ة “ال�ضحاف���ة”، �ضكا كثري م���ن الزمالء 
اإن���كار بع�س امل�ضوؤولن ت�رشيح���ات اأدلوا بها 
اإليهم، بعد اأن واجهوا �ضغطاً �ضعبياً غا�ضباً اأو 
حرجا اأو عتبا من جهة ما، اأو توبيخا من قيادتهم 
يف ذات املوؤ�ض�ض���ة الر�ضمي���ة، وعل���ى امت���داد 
�ضن���وات، جرت مناق�ضات دائمة وم�ضتمرة بن 
ال�ضحافي���ن البحرينين ب�ض���اأن الآلية الأمثل 
لإثب���ات ما ينك���ره امل�ضوؤولون م���ن ت�رشيحات 
قيل���ت يف غياب جه���از الت�ضجي���ل، فتكون قد 
اأعطيت عرب مكاملة هاتفية مثالً اأو على هام�س 
جل�ضة اأو غ���داء ر�ضمي، فلم تتح اأمام ال�ضحايف 

فر�ضة �ضغط  زر ت�ضغيل امل�ضجل.
يف الآون���ة الأخ���رية، دارت يف ذهني اأ�ضئلة 

كث���رية ب�ض���اأن “امليزاني���ة” ب���ن م�ضوؤوليات 
ال�ضح���ايف جتاه مهنته مب���ا تفر�ضه من مبادئ 
اأخالقي���ة ومعاي���ري اأ�ضا�ضي���ة من جه���ة، وبن 
م�ضوؤوليات ال�ضحايف جتاه جمتمعنا ال�رشقي مبا 
يحمله من حماذي���ر ومتطلبات كثرية قد حتث 
بع�ضها ال�ضحايف منا على جتاوز قواعد املهنة. 
م���ع احتدام النقا�س بداخلي، تذكرت كالم اأحد 
الزم���الء، والذي حدثني مرة ع���ن م�ضوؤول رفيع 
يف وزارة يعم���د يف كل لقاء �ضحايف يجريه معه 
لأن يوج���ه انتقادات لذعة اإل���ى وزيره، يقول 
زميل���ي: “يف كل لق���اء اأجري���ه م���ع امل�ضوؤول، 
اأحذف ما قيل م���ن النتقادات املبا�رشة للوزير 
اأو اأخفف من حدتها، فاإظهار اخلالفات الإدارية 
يف ال���وزارة على ل�ضانه لي�ضت من �ضاحله، واأنا 

اأكن له الحرام”.
ال�ض���وؤال ال���ذي �ضغلن���ي لأي���ام و�ضاركته 
جمموع���ة م���ن الزم���الء خ���ارج البحري���ن ه���و: 
ه���ل يجب عل���ى ال�ضح���ايف جتاه���ل ت�رشيحات 
امل�ضوؤول���ن اإذا ما وجد فيها م���ا قد يحرجهم 
اأو ي����رش مب�ضالح موؤ�ض�ضاته���م، اأم يجب علينا 
اأن نلت���زم بالنق���ل الدقيق لكام���ل ما يدور يف 

املجال�س والفعاليات الر�ضمية وال�ضعبية؟
زمي���ل مقي���م يف لن���دن رد عل���ى �ض���وؤايل 
متحم�ضا وموؤكدا على “����رشورة النقل الدقيق 
ال�ضام���ل ل���كالم امل�ضوؤولن وبالأخ����س اإذا ما 
قيل���ت اأمام جمع م���ن ال�ضحافين، فال�ضحايف 
مفو����س م���ن املجتم���ع ملعرف���ة احلقيقة ول 
�ضلطان عليه اإل القانون ما يح�رشه من بيانات 

ت�ضنف كمعلومات �رشية”.
يف املقابل، بدا زميلنا يف اإ�ضالماباد حذرا، 
“علينا التفكري وامليزانية بن فوائد وعواقب 
نق���ل الت�رشيح املح���رج، ولبد من اأخ���ذ م�ضاألة 

�ضالمتنا ال�ضخ�ضية بعن العتبار!”.
و�ضاأعي���د ط���رح ال�ضوؤال عرب ه���ذا املقال 
اأم���ام جميع قراء عمود “اأن�ضن���ة”، ما املطلوب 
من ال�ضحايف العامل عل���ى اأر�ضنا الطيبة؟ هل 
يج���ب علينا اأن “نفلر” ت�رشيحات امل�ضوؤولن 
املحرج���ة له���م ولن���ا م���ن ب���اب “امل�ضوؤولي���ة 
اأن  امل�ض���وؤول  عل���ى  يج���ب  اأم  الجتماعي���ة”، 
يكون “م�ض���وؤول” ويراعي احل�ضا�ضية والتاأثري 
املحتمل ل���كل كلمة ت�ضدر عن���ه، ونلتزم نحن 

مع�رش ال�ضحافين بدقة النقل فقط؟.

االعتداء على الشيخ 
التوبالني انتهاك إيراني صارخ

قب����ل اأي����ام وجه �ضاح����ب ال�ضمو 
امللكي الأم����ري خليفة بن �ضلمان اآل 
خليفة رئي�����س ال����وزراء امل�ضوؤولن 
اإل����ى التعام����ل اجلدي والبن����اء مع ما 
يطرح����ه املواطن����ون ع����رب خمتل����ف 
اأي����ة  ومعاجل����ة  الإع����الم،  و�ضائ����ل 
معوق����ات تعر�س اإجن����از امل�ضاريع 
دون  يح����ول  م����ا  واإزال����ة  اخلدمي����ة 
اإمتامه����ا، و�ضدد �ضموه على اأن راحة 
ور�ضا املواطن وحتقيق كفايته من 
الت����ي تلبي  اخلدم����ات وامل�رشوعات 
احتياجات����ه، حتت����ل الأولوي����ة يف كل 
برامج وخطط احلكومة، واأن املعيار 
ال����ذي تنطلق منه اآلية عمل احلكومة 
يف ذل����ك ه����و التاأك����د من م����دى اأثر 
امل�رشوعات يف تقدمي خدمات حتقق 

جودة احلياة للمواطنن.
م����ن  طويل����ة  قائم����ة  هن����اك 
احتياجات املواطن، لذا اأرى ت�ضكيل 
جلن����ة تق����وم بدرا�ض����ة �ضامل����ة له����ا 

لتقدمي الروؤية واحللول.
يجب عل����ى ال����وزارات واجلهات 
اخلدمية تكثيف الزيارات امليدانية 
للقرى واملدن واللتقاء باملواطنن 
عل����ى  مبا�����رشة  ب�ض����ورة  للتع����رف 

احتياجاتهم. 
النهو�س مب�ضتوى اخلدمات  اإن 
والرتق����اء به����ا، وا�ضتكم����ال تنفيذ 
امل�رشوع����ات دون اإبط����اء اأو تاأخ����ري، 
يتطلب تكاتف����ا وتعاونا وم�ضوؤولية 
خ�ضو�ض����اً  �ضاحي����ة”،  و“�ضمائ����ر 
فيم����ا يرتبط ب�ض����كل مبا�رش مبعي�ضة 
املواطن����ن حت����ى نتمكن م����ن دفع 
عجل����ة التنمية وتاأم����ن حياة اأف�ضل 

لهم.

البد من دراسة 
احتياجات المواطنين

فاتن 
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة

Raja.marhoonرجاء مرهونبين الصحافي والمسؤول
@gmail.com
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سجلت مملكة البحرين 8 مشاركات يف نهائيات كأس أمم آسيا لكرة السلة املؤهلة لبطولة كأس العامل، وذلك منذ 
انطالق البطولة عام 1960 مبانيال، منها 6 مشاركات يف القرن الـ 20، ومشاركتني يف القرن الـ 21.

وجاءت أول مشاركة ملنتخبنا الوطني بنهائيات آسيا العام 1977 مباليزيا، وحقق حينها األحمر املركز الثاين 
عرش، وهو املركز نفسه الذي حقه باملسابقة التالية عاد 1979 التي أقيمت باليابان.

وشارك منتخبنا ببطولة تايلند 1987، وحقق املركز الثالث عرش، وباليابان 1991، وحقق املركز 15، وباململكة 
العربية السعودية 1997، وحقق املركز 10.

أّما يف القرن العرشين، فسجل منتخبنا ظهورين يف النهائيات، األول كان مبنافسات الصني 2011، وحقق حينها 
األحمر املركز 15، فيام كان آخر ظهور ملنتخبنا بالكأس اآلسيوية العام 2013 بالفلبني، ونال األحمر املركز 12.

وميتلك منتخبنا يف تاريخ مشاركاته بكأس آسيا 59 مباراة، حقق خاللها الفوز يف 20 مناسبة مبعدل 33.90 %، فيام خرس يف 39 مباراة.

8 مشاركات لألحمر بنهائيات آسيا

  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(

حث رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة ســمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة العبــي منتخبنا الوطني 
عىل الظهــور املــرشف يف املرحلة 
الثانيــة لتصفيات كأس آســيا لكرة 
الســلة 2021، والتــي تســتضيفها 
البحريــن ابتداًء مــن اليوم الثالثاء 
11 ســبتمرب ولغايــة 15 ســبتمرب 
الجاري ومبشاركة 5 منتخبات هي 
وبنغالديش  وفلســطني  السعودية 
وسريالنكا، إضافة ملنتخبنا الوطني. 
جــاء ذلــك خــالل زيارة ســموه 
للتدريب األخري ألحمر السلة ظهر 
األمس بصالــة االتحــاد، إذ التقى 
ســموه الالعبني وأعضاء الجهازين 

الفني واإلداري.
وأشــاد ســموه باالنضبــاط الكبري 
الــذي كان عليــه املنتخب يف فرتة 

اإلعداد األخرية التي شــهدت بعض 
التدريبات املحلية، إضافة للمرحلة 
الثانية التي اشتملت عىل معسكر 
خارجــي أقيــم يف جمهورية مرص 

املنتخب  فيــه  العربيــة، وخــاض 
العديــد مــن املباريــات الوديــة 
وأقواها مع املنتخب املرصي، مؤكدا 
يف الوقت نفســه أن هذا االنضباط 

الذي كان عليه الالعبون سينعكس 
عىل مستواهم يف التصفيات.

الالعبــني برضورة  وطالب ســموه 
الرتكيــز يف كل املباريات؛ من أجل 

الظهور بالصورة املطلوبة واملعروفة 
البحريني، خصوصا  املنتخــب  عن 
أن املنتخب املشاركة يف التصفيات 
ستحاول تقديم أفضل ما لديها؛ من 

أجل خطف إحدى بطاقات التأهل 
للمرحلــة الثالثــة، مضيفــا “ثقتنا 
كبــرية يف العبي املنتخــب، بالذات 
أنهــم أثبتــوا امتالكهــم إمكانات 
كبرية، وظهــروا بصــورة مميزة يف 
املرحلة األوىل ســواًء يف الذهاب أو 
اإلياب، وبالتايل فإننا نتأمل خريا يف 

الظهور بشكل أفضل هذه املرة”.
وأشاد ســموه بالجامهري البحرينية 
التي تقف دامئا خلــف املنتخبات 
الوطنيــة يف املشــاركات الخارجية 
التــي تقــام عــىل أرض  بالــذات 
البحريــن، مشــريا إىل أن دورهــا 
يف  املــرة  هــذه  كبــريا  ســيكون 
التصفيات من خالل دعم املنتخب 
وتشــجيعه يف كل املباريــات التي 

سيخوضها.

سمو الشيخ عيسى بن علي: ثقتنا كبيرة في العبي منتخبنا بتصفيات كأس آسيا
زار التدريب األخير ألحمر السلة وأكد دور الجماهير

اتحاد السلة         المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي متوسطا منتخبنا الوطني لكرة السلة

سمو الشيخ عيسى بن علي لدى زيارته تدريب المنتخب

يدشــن منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة 
الثانيــة  املرحلــة  يف  مشــواره  الســلة 
لتصفيات كأس آســيا لكرة السلة 2021 
التــي ســتحتضنها مملكــة البحرين يف 
الفرتة من 11 حتى 15 ســبتمرب الجاري، 
فلسطني،  السعودية،  منتخبات  مبشاركة 
بنغالديش، سرييالنكا إىل جانب منتخبنا 
الوطنــي، مبالقاة املنتخب الســرييالنيك، 
عند الساعة الســابعة مساًء، عىل صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتفتتــح مباريات التصفيات اآلســيوية 
عند الســاعة الخامسة مســاء مبواجهة 
تجمع منتخب فلطســني مــع منتخب 

بنغالديش.
ويسعى منتخبنا الوطني لتحقيق ظهور 
إيجــايب يف بدايــة مشــواره بالتصفيات 
اآلســيوية، خصوصا مع األهمية الكبرية 
يف  األوىل  املواجهــة  تكتســيها  التــي 

املنافسات.
ويهدف العبــو األحمر لتحقيــق بداية 
وأن  خصوصــا،  التصفيــات،  يف  طيبــة 
تحقيق الفوز اليوم سيكون مبثابة نقطة 
االنطــالق نحــو حصد إحــدى بطاقات 
التأهل إىل املرحلة الثالثة من التصفيات 

اآلسيوية.
الرتكيــز واالنضبــاط وتقليــل األخطــاء 
ســيكون بوابــة املنتخــب نحــو الظفر 
بالنقاط الكاملة واملــي إىل األمام نحو 

التأهل إىل املرحلة املقبلة.
وميثــل منتخبنــا يف هــذه التصفيــات 
اآلســيوية 12 العًبا، وهم: حسني شاكر، 

هشام رسحان، أحمد عبدالعزيز، حسن 
قرايش، محمد أمري، محمد بوعالي، بدر 
عبدالله، ميثم جميل، محمد كويد، عيل 

شكرالله، عيل أصغر وصباح حسني.
وتعترب هذه القامئة من خرية الالعبني يف 
دورينا، وميتلكون القــدرات واملؤهالت 
الفنيــة العاليــة التي تجعلهــم يرتدون 
قميص األحمر ومتثيله يف هذه البطولة، 
كــام أن غالبيتهــم لهــم خربة واســعة 
مــن خــالل تواجدهم مــع املنتخب يف 

مناسبات سابقة.
ويعول مدربنا الوطني سلامن عىل هذه 
العنــارص يف تحقيق األهــداف والنتائج 
املرجوة من هذه املشاركة، وهي الظهور 
مبستويات مرشفة تليق بسمعة ومكانة 
اللعبــة يف البحرين وحصــد االنتصارات 
التي تجعلهم يف دائرة املنافسة من خالل 

مرحلــة الذهاب، وهي األهم طاملا تدار 
منافساتها عىل أرضنا وبني جمهورنا.

وكان املنتخــب قد اجتاز بنجاح املرحلة 
األوىل التــي أقيمت ذهابــا يف البحرين 
وإيابــا يف اإلمــارات، إذ حل املنتخب يف 
املركــز األول أمام منتخبات الســعودية 

واإلمارات وعامن.
وتأهــل املنتخب للمرحلــة الثانية التي 
الوطنــي  منتخبنــا  ستشــهد مشــاركة 
إىل جانــب منتخــب اململكــة العربية 
الســعودية ومنتخب فلسطني ومنتخب 

سرييالنكا ومنتخب بنغالديش.
وســتقام املرحلة الثانيــة من التصفيات 
اآلســيوية بنظــام التجمــع، إذ تلعــب 
بنظام دوري مــن دور واحد بني جميع 
املنتخبات الخمســة املشاركة؛ إذ إن كل 
منتخب سيلعب 4 لقاءات يف املنافسات، 

ويتــم إعــالن الرتتيــب النهايئ حســب 
النقــاط التــي جمعهــا كل فريق، ويف 
حال تســاوي أكرث من فريــق يف النقاط 
املكتســبة، يتم االحتكام للوائح املنظمة 
لذلك من جانب االتحــاد الدويل للعبة. 
وســيتأهل من هذه املرحلة 4 منتخبات 
لالنضــامم إىل املرحلة الثالثــة واألخرية 
من التصفيات املؤهلة إىل نهائيات كأس 

آسيا 2021.

ختام التحضيرات

وســط حضــور ومتابعة رئيــس االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل بن خليفة آل خليفة، اســتكمل 
منتخبنــا الوطنــي اســتعداداته لخوض 
املبــاراة اإلفتتاحيــة لــه يف التصفيــات 

اآلسيوية.
وشهدت التدريبات أمس، حامسة كبرية 
أثبت عزم الالعبني عىل تحقيق الفوز يف 
مباراة اليــوم للتأهل إىل املرحلة املقبلة 

من التصفيات.  
للمنتخب  التدريبية  الوحدات  وتنوعت 
بــني اإلحامء والجمــل التكتيكيــة التي 
ســيحرص املــدرب عىل اســتخدامها يف 

املباراة بعد دراسته للمنتخب املنافس.

دعم سمو رئيس االتحاد   
أكبر حافز لألحمر

حرص رئيس مجلس إدارة اتحاد الســلة 
ســمو الشــيخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليفة عىل حضور التدريبات األخرية 

ملنتخبنا الوطني.
وحرص ســمو الشــيخ عيــىس بن عيل 
حضــور التدريبــات األخــرية ملنتخبنــا 
لالطمئنــان بنفســه عىل كافــة أحوال 
املنتخب والالعبني فنيــا وبدنيا ومعنويا 
وتأكد من ارتفاع الروح املعنوية، وحرص 
عىل االجتامع بالالعبــني والجهاز الفني 
لحثهم عــىل تقديم وجــه مرشف لكرة 

السلة البحرينية.
وجدد سموه ثقته يف قدرة الالعبني عىل 
تحقيق ذلك، ملــا ميتلكونه من إمكانات 

وقدرات عالية.
وتأيت متابعة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفــة الدامئــة من خــالل التواجد 
املســتمر مع منتخبنا، ليعكــس الدعم 
الالمحــدود الذي تحظى بــه املنتخبات 
الوطنية من جانب ســموه، وهو الدافع 

األكرب لالعبني لتحقيق التطلعات.
ويعكــس حضور ســمو الشــيخ عيىس 
بن عــيل مدى االهتــامم الكبــري الذي 
يوليه ســموه تجاه املنتخبــات الوطنية، 
ونظرتــه اإليجابيــة يف مســرية تطويــر 
الالعبني وتحقيق تطلعاتهم التي سيكون 

مردودها إيجابيا عىل املدى القريب.
ســموه  واهتــامم  متابعــة  ويشــكل 
مبثابــة الدافع القوي الذي ســيعزز من 
طموحات الالعبــني ويضاعف ثقتهم يف 
أنفســهم ويرفع من روح حامستهم قبل 
الدخول يف أجواء املنافسات، وهو األمر 
الذي يبرش بأن منتخبنا سيكون عىل قدر 

التطلعات يف املرحلة املقبلة.

جانب من تدريب منتخبنا أمس

“أحمر السلة” يبدأ المشوار بلقاء سيريالنكا
اليوم انطالق المرحلة الثانية لتصفيات كأس آسيا 2021

محمد الدرازي
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غدا المؤتمر الصحافي لمباراة كأس السوبر بابكو

اتحاد الكرة      المركز اإلعالمي

يعقد مساء غد )األربعاء(، املؤمتر 
الصحايف الخاص مبباراة كأس السوبر 

بابكو لكرة القدم، والتي ستجمع 
فريقي املحرق )بطل الدوري( 

والنجمة )بطل كأس جاللة امللك(. 
وسيقام املؤمتر الصحايف يف مقر 

االتحاد البحريني لكرة القدم بالرفاع، 
وذلك بحضور مدرب وقائد كل فريق. 

وسيخصص املؤمتر للحديث حول 
استعدادات الفريقني ملباراة السوبر، 
والتي تأيت يف انطالق املوسم الجديد.

ويوجه املركز اإلعالمي باالتحاد 

البحريني لكرة القدم الدعوة ملختلف 
وسائل اإلعالم؛ لحضور املؤمتر وتغطية 

وقائعه.
يشار إىل أن مباراة كأس السوبر بابكو 

ستقام يوم السبت املقبل املوافق 
15 سبتمرب الجاري عند 7 مساء عىل 

استاد البحرين الوطني.
من جهة أخرى، يعقد االتحاد 

االجتامع التنسيقي ملباراة كأس 
السوبر يوم األربعاء 12 سبتمرب 

الجاري، عند 5 مساء بحضور ممثيل 
الفريقني.

اس��تقبل رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليف��ة، الرئيس التنفيذي 
البحري��ن محمد زين  لرشكة زين 
الرشاك��ة بني  لبح��ث  العابدي��ن؛ 
االتحاد ورشكة زين البحرين للسنة 

الحادية عرشة.
وبهذه املناس��بة، أكد سموه حرص 
االتحاد البحريني لكرة السلة عىل 
مواصلة نهج التطوير عرب الدخول 
يف رشاكات وتع��اون حقيق��ي مع 
مختلف الجهات الداعمة والراعية 
البحريني��ة، وتطوير  الس��لة  لكرة 
ه��ذه الرشاكة عرب أف��كار وبرامج 
مبتك��رة يكون أساس��ها االحرتاف 
يف العمل اإلداري والفني مبا يعود 
بالنف��ع والفائدة عىل كرة الس��لة 
البحرينية والجهات الداعمة، والتي 

من أبرزها رشكة زين البحرين.

وأض��اف س��موه أن الرشاك��ة بني 
البحرين��ي لكرة الس��لة  االتح��اد 
ورشك��ة زي��ن البحرين م��ن أقدم 
البحرينية،  الرياض��ة  الرشاكات يف 
حي��ث م��ن املؤم��ل أن تدخل يف 
هذا املوس��م عامها الحادي عرش؛ 
األمر ال��ذي يؤكد ح��رص االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة عىل بناء 
رشاكات طويلة األم��د مع القطاع 
الخ��اص لدعم رياضة كرة الس��لة 
البحريني��ة، والت��ي حققت بفضل 
نوعية  نق��الت  والراعية  التع��اون 
بارزة يف مستوى اللعبة وتسويقها 
الذي  الكبري  الجامه��ريي  الحضور 
فاق التوقعات عىل مدار السنوات 

املاضية.
وبني س��مو الش��يخ عيىس بن عيل 
أن االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
بهذه الرشاكة يف نس��ختها الحادية 

عرشة يؤكد أنه ماض بش��كل قوي 
إس��رتاتيجيته  تنفي��ذ  يف  ورسي��ع 
الرامية إىل بناء الرشاكة املجتمعية 
م��ع القطاع الخ��اص مب��ا يتوافق 
م��ع الربنامج الوطني )اس��تجابة( 

واالرتقاء بالفك��ر اإلداري االحرتايف 
الذي يعم��ل به االتح��اد والقائم 
عىل منهجية تفعيل محاور الرعاية 
املسابقات  وتس��ويق  واالس��تثامر 
وتطوي��ر منصات مبتك��رة جاذبة 

للرع��اة قامئة عىل أس��اس املنفعة 
املتبادلة.

وأش��ار س��موه أن التع��اون ب��ني 
الجانبني للسنة الحادية عرشة عىل 
الت��وايل يؤكد النهج الس��ليم التي 

تس��ري عليه رشكة زين البحرين يف 
دع��م ورعاية األنش��طة الرياضية 
باالتح��اد البحريني لكرة الس��لة، 
مشيدا بدعم واهتامم محمد زين 

العابدين لربامج االتحاد.
ومن جانبه، أع��رب زين العابدين 
ع��ن اعت��زاز رشكة زي��ن البحرين 
البحريني  االتح��اد  م��ع  بالتعاون 
لكرة الس��لة للع��ام الحادي عرش؛ 
األم��ر ال��ذي يؤك��د إس��رتاتيجية 
الرشك��ة نح��و االرتق��اء بش��باب 
البحري��ن ودعم الرياضة باعتبارها 
متث��ل واجه��ة مرشق��ة للمملكة، 
مؤكدا الدور الذي يقوم به س��مو 
الش��يخ عيىس بن ع��يل بن خليفة 
آل خليفة، والذي س��اهم يف نجاح 
الرشاك��ة بني الجانب��ني، إضافة إىل 

تطوير كرة السلة البحرينية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يبحث مع زين العابدين التعاون بين االتحاد و”زين”
لدى استقبال سموه الرئيس التنفيذي للشركة

اتحاد السلة         المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال محمد زين العابدين

يعتزم الكويتي الشيخ أحمد الفهد 
الصباح الرتشح مجددا لرئاسة اتحاد 

اللجان األوملبية الدولية “أنوك”.
ووفقا ملصادر “البالد سبورت”، فإن 
ال��ذي ترأس “أن��وك” ألول  الفهد 
مرة منذ الع��ام 2012 يعترب األوفر 
حظا لتويل الرئاس��ة لوالية جديدة 
ملا يتمت��ع به من مكان��ة كبرية يف 
الوس��ط الريايض العاملي وتحديدا 
ع��ىل مس��توى الحرك��ة األوملبي��ة 

الدولية.
وكان الفهد رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي قد انتخب يف أبريل 2012 
يف روس��يا رئيس��ا التح��اد اللجان 

األوملبية الوطنية لعامني الستكامل 
االنتخابية  للدورة  القانونية  الوالية 
املاضية التي متتد حتى 2014، خلفا 
للمكس��ييك ماري��و فاس��كيز رانيا 
املس��تقيل من منصبه ليحظى فيام 
بعد بثقة اللجان األوملبية الوطنية 

لوالية متتد حتى 2018.
وتعت��رب “أن��وك” منظم��ة دولي��ة 
تجمع بني اللجان األوملبية الوطنية 
املع��رتف بها م��ن جان��ب اللجنة 
األوملبي��ة الدولي��ة، ويبل��غ ع��دد 
أعضائها 205 دول وقد تأسست يف 
يونيو 1979 يف بورتوريكو والغرض 
م��ن املنظمة هو أن تق��دم للجان 

األوملبية الوطني��ة الدعم والتعاون 
بتنميته��ا  املتعلق��ة  والتوصي��ات 
وذلك فيام يتعلق بربامج التدريب 
والتطوير، وهي مس��ؤولة بالدرجة 
الوىل عن برنامج التضامن األوملبي، 
اللجن��ة  ع��ن  يختل��ف  ودوره��ا 
األوملبية الدولي��ة التي ترشف عىل 
تنظيم دورة األلعاب األوملبية وتعد 
أح��د أركان الحركة األوملبية، وأهم 
ث��الث منظامت رياضي��ة يف العامل 
إىل جان��ب اللجنة األوملبية الدولية 

واالتحادات الدولية.
وخالل ترأس الفهد ألنوك تضاعفت 
املساعدات املقدمة للجان األوملبية 

عرب برنامج التضامن األوملبي، وقد 
نجح يف توقيع اتفاقية تاريخية مع 
الرياضية  االتح��ادات  اتحاد  رئيس 

الدولية )غايف( باتريك باومان يف 
العاصم��ة التايلندي��ة بانكوك قبل 

سنتني وذلك بحضور رئيس اللجنة 
الدولية األمل��اين توماس  األوملبي��ة 
باخ، تتعلق بتنظيم الدورة العاملية 
لأللعاب الشاطئية كل عامني، حيث 
س��تقام اول ألعاب شاطئية مبدينة 
س��ان دييغ��و بالوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة يف الف��رتة ب��ني 10 و15 

اكتوبر 2019.
لأللعاب  العاملي��ة  ال��دورة  وتعترب 
الش��يخ  أف��كار  م��ن  الش��اطئية 
احمد الفهد، والت��ي وافقت عليها 
الجمعية العمومية النوك، وستنظم 
مبوجب االتفاقية املوقعة باملشاركة 

بني »انوك« و»غايف”.

الفهد يعتزم الترشح لرئاسة اتحاد اللجان األولمبية الدولية “أنوك”
حظوظه قوية بالفوز

حسن علي

أحمد الفهد

تعادل منتخبن��ا الوطني األول لكرة 
الق��دم م��ع نظ��ريه الصين��ي بدون 
أه��داف، يف املب��اراة الودية الدولية 
أم��س،  الطرف��ني،  جمع��ت  الت��ي 
عىل االس��تاد الوطن��ي، ضمن إطار 
اس��تعدادات املنتخب لالستحقاقات 
املقبلة، والتي يتمثل أبرزها املشاركة 
يف كأس آس��يا 2019 التي ستقام يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وعج��ز املنتخب��ان ع��ن التهدي��ف 
طوال املباراة، رغم الفرص الس��انحة 
للتهدي��ف التي توزع��ت عىل مدار 

شوطي املباراة.
وكان املنتخب قد خاض مباراة ودية 
دولي��ة ي��وم الخميس امل��ايض أمام 
بالتعادل  وانته��ت  الفلبني،  منتخب 

اإليجايب )1-1(.
تشكيلة األحمر

ملنتخبن��ا  التش��ييك  امل��درب  ب��دأ 
مريوسالف سكوب، املباراة بتشكيلة 
مكونة من الحارس سيد شرب علوي، 
والالعبني:س��يد رض��ا عي��ىس، حمد 

شمسان، وليد الحيام، أحمد جمعة، 
جاسم الش��يخ، كميل األسود، أحمد 
موىس، عبدالله عبدو، جامل راش��د 

وعبدالله يوسف.

مجريات المباراة

وبالعودة إىل مجريات الحصة األوىل 
من اللقاء، ف��إن منتخب الصني كان 

املبادر لتهديد مرمى حارس منتخبنا 
س��يد ش��رب علوي، إذ حاول الالعب 
“يل” بعد مجهود فردي جيد س��دد 
عىل إثره ك��رة من خ��ارج املنطقة، 
إال أن القائم األمي��ن منع الصني من 

هدف محقق )17(.
ورد العب منتخبنا عبدالله يوس��ف 
بك��رة قوي��ة س��ددها م��ن خ��ارج 

املنطقة، إال أنها ج��اءت عالية فوق 
املرمى )30(.

وكاد منتخبنا أن يحرز هدف التقدم، 
بعدم��ا لع��ب كمي��ل األس��ود كرة 
عرضي��ة تابعها املدافع املتقدم حمد 
شمس��ان، إال أن ك��رة األخري مل تجد 

موقعا يف الشباك الصينية )36(.
ودخل الش��وط يف حال س��جال بني 

الطرفني دون أن يشهد هزا للشباك؛ 
لينتهي سلبيا.

ويف الحص��ة الثانية من اللقاء، حاول 
املنتخب��ان التهديف ع��رب املحاوالت 
التي س��نحت، وكان��ت فرصة العب 
منتخبن��ا البدي��ل محم��د مره��ون 
األبرز، فيام استبس��ل دفاع منتخبنا 
أيضا أمام هجامت املنتخب الصيني؛ 

لتنتهي املباراة سلبية دون أهداف.
طاقم التحكيم

أدار املب��اراة طاق��م تحكي��م دويل 
مك��ون من حك��م الس��احة األردين 
أحمد فيصل، وعاونه مواطناه عيىس 
عاموي وحمزة عادل، والحكم الرابع 

البحريني محمد بونفور.

المؤتمر الصحافي

ويف املؤمت��ر الصح��ايف ال��ذي أعقب 
املب��اراة، أوض��ح م��درب منتخبن��ا 
مريوسالف س��كوب أن األحمر لعب 
مباراة جيدة أمام فريق قوي، مشريا 
إىل أن منتخبن��ا كان الطرف األفضل 

خالل الشوط األول من املباراة.
ولف��ت إىل رضا ع��ن أداء املنتخب 
والنتيج��ة الت��ي تحقق��ت، مبدي��ا 
س��عدته مبا قدمه الالعب��ون داخل 

أرضية امللعب.
ق��درة  أثبت��ت  املب��اراة  إن  وق��ال 
املنتخب عىل اللع��ب أمام منتخب 

قوي ويتمتع بإمكانات مميزة.

منتخبنا والصين عجزا عن التهديف من لقاء منتخبنا والصين )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

“األح�����م�����ر” ي���ت���ع���ادل س��ل��ب��ًي��ا أم������ام ال��ص��ي��ن
أحمد مهدي



اختتمت أمييس )اإلثنيين( فعاليات 
املنتدى الريايض الذي نظمته اللجنة 
األوملبية البحرينية عىل مدار اليومن 
املاضين يف ثالثة محاور “محو األمية 
البدنييية”، “مكافحيية املنشييطات”، 
“االحرتاف الريييايض” بفندق كراون 
بالزا بحضور عدد كبري من املشاركن.
وشهد حفل الختام األمن العام للجنة 
البحرينييية عبدالرحميين  األوملبييية 
عسييكر، واملدير التنفيذي للشييؤون 
الرياضييية عبدالجليل أسييد، وعدد 
من املديرين واملسييؤولن يف اللجنة 
األوملبييية، حيييث قام األميين العام 
بتكريم املحارضين يف املنتدى، وهم 
كل ميين نائب املدير العام للمنظمة 
اإلقليمية ملكافحة املنشطات يف دول 
مجلييس التعاون الخليجييي واليمن، 
رئيييس اللجنيية الكويتييية ملكافحة 
الشييطي، ورئيس  املنشييطات هناء 
قسييم التوعييية واإلعييالم يف اللجنة 
الكويتية ملكافحة املنشييطات رئيس 
قسم البحوث الفسيولوجية يف مركز 
الكويتييي محمد  الريييايض  الطييب 
الدورسي، ومدييير مركز ويرنز مدير 
مرشوع االحرتاف والبعثات الرياضية 
يف البحرين فواز البنمحمد، والرئيس 
التنفيذي بالجمعية الكندية للرياضة 
مييدى الحييياة الكنييدي “ريتشييارد 
وي”، والباحييث يف قسييم العلييوم 
البرشييية بجامعة ماكواير بأسييرتاليا 
دديل”،  “دييين  األسييرتايل  املحييارض 
ومدير العالقات الدولية يف الجمعية 
الكندييية للرياضيية مييدى الحييياة 

الكندي توم جونز.
وبعييد نهاية املنتييدى قامت اللجنة 
املنظمة مبنح شهادات املشاركة عىل 

كافة الحارضين.

محو األمية البدنية    
كوسيلة تعليمية

بييدأت املحييارضة األوىل تحييت عنوان 
“محو األمية البدنية كوسيييلة تعليمية” 
للمحارض األسييرتايل “دين دديل”، والتي 
تنيياول خاللهييا العمليات املسييتخدمة 
يف برنامييج محو األمييية البدنية كمنهج 
تعليمي يف الوكاالت الرياضية، واستعرض 
مفاهيم مجاالت التعلييم والتعلم املريئ 

وتأثري العامل مندلييف.
وأكد “دين دديل” أهمية تأثري مامرسيية 
العلمييي  التحصيييل  عييىل  الرياضييية 
وتحديييدا يف مادة الرياضيييات والقراءة 
وباقي املواد واسييتعرض دراسات علمية 
بينت ذلييك األثر باألرقييام، موضحا بأن 
مامرسيية الرياضة لها نتائييج رائعة عىل 
األطفال، فالرياضة ال تزيد دوافع التعلم 
فقييط، وإمنا تحببهم يف املدرسيية، ومتنع 
نسبة التغيب، مشريا إىل األهمية الكبرية 

لحصة الرتبية الرياضية.
وأضيياف “يجييب أال ننظيير إىل الرياضة 
وانعكاساتها اإليجابية عىل الصحة فقط، 
وإمنا عييىل الجانب الذهنييي والعاطفي 
والبييدين، فهناك أثر كبييري لحصة الرتبية 
الرياضييية عييىل األطفييال ميين الناحية 
العقلية والعاطفية لييدى األطفال، فقد 

أجريت دراسيية من خييالل دمج بعض 
املييواد يف حصيية الرتبييية الرياضية مثل 
الرياضيييات والعلوم من خييالل التعلم 
عيين طريق الحركة وبلييغ األثر اإليجايب 

درجات عالية..”.
وأشييار إىل وجود تحديات كثرية تواجه 
محو األمية البدنييية مثل انخفاض عدد 
مييامريس األنشييطة الرياضية، وانتشييار 
الغش واسييتخدام املنشييطات والعبء 
الواقييع عىل املؤسسييات ميين األمراض 
املزمنة، وهو ما يستوجب تفعيل برنامج 
محو األمية واقناع املؤسسات والدول به 
من خالل دمجه بعنييارص أخرى وربطه 
بالبعييد الفكييري واالجتامعييي واملعريف 
ليلقى القبول املناسييب ويقتنع اآلخرين 

به.

الجودة الرياضية وتطوير  
محو األمية البدنية

يف املحييارضة الثانية التي جاءت بعنوان 
وتطوير  الرياضييية  الجييودة  “تحسيين 
محو األمية البدنييية” للمحارض الكندي 
ريتشارد وي استعرض خاللها تجربة كندا 
وجنييوب إفريقيييا يف التخطيط الريايض 
طويل املدى، مشييريا إىل أن محو األمية 
البدنييية يعني النشيياط مييدى الحياة، 
ويتضميين ذلييك االهتييامم بالجوانييب 
البدنية والنفسييية واملهارية والخططية 
عييىل امتداد مراحل عمر اإلنسييان، عىل 
أن يتييم لبييدء يف عمر مبكيير من خالل 
أنشييطة داعمة ومرحة تشمل املهارات 
الحركييية والرياضية األساسييية، والعمل 
عىل تطوير الرشيياقة والتوازن والتوافق 
والرسعيية، ومن ثم اختيييار الهدف بأن 
يكون الربنامج بهدف التميز الريايض أو 

النشاط فقط.
وأضيياف “جييودة برنامج محييو األمية 
البدنية يجب أن تتامىش حسييب مرحلة 

كل طفييل، وينبغي أن تكون سييلوكيات 
املدرب واملعلييم وويل األميير داعمة ... 
وتصميييم الربامج يجييب أن تكون قابلة 

للقياس للتتحقق من فعالياتها”.
وأوضييح بأن جييودة الربامييج يجب أن 
تراعي العمر والحجم والتقييم املستمر، 
وأن تكييون الربامييج متطييورة وتتحدى 
قييدرات املشيياركن؛ ليكتسييبوا مهارات 
جديدة، وأن تتسم بالتوازن والتكامل مبا 
يتامىش مع رؤييية املنظامت أو الهيئات 
الرياضية يف البلد، وأن يكون الربنامج يف 
املراحل األوىل؛ بهدف التعليم والتطوير، 
وليس الفوز، وأن تكون الفرص متساوية 

بن الجميع دون متييز.

بناء الجودة

“بنيياء  بعنييوان  الثالثيية  املحييارضة  يف 
الجودة” تحدث املحارض ريتشييارد وي 
وذكيير بييأن تحقيييق الرياضيية النوعية 
وتطبيق برنامج محو األمية البدنية يتم 
عن طريق األشييخاص املناسبن ويؤدي 
إىل تجارب إيجابية للمشارك، كام تحدث 
عن عدد ميين العنارص التييي تؤدي إىل 
خييربات نوعية يف الرياضة وتناول كيفية 
إنشيياء مسار الجودة لدعم األفراد يف أن 
يصبحوا مثقفيين يف محو األمية البدنية، 
وأن يطوروا التميز الريايض، وأن يكونوا 

نشطن مدى الحياة.
وأضيياف بأن تصميييم الربنامج يجب أن 
يتضمن ألعاب مصغرة وأدوات تناسييب 
الفئة العمرية وزرع الثقة بالنفس لدى 
التكنولوجيا لتوصيل  األطفال واستخدام 
املعلوميية واملعرفيية كأن يتييم تصوييير 
األطفال أثناء مامرسة الرياضية بالفيديو 
وتبادلييه فيام بينهييم للتشيياور وتبادل 
الخييربة، والتعييرف عىل نقيياط الضعف 

والقوة وتوثيق ونرش قصص النجاح.

مكافحة المنشطات 
واالحتراف الرياضي

وتواصلييت يف اليوم الثاين ميين املنتدى 
الريايض إقامة دورة مكافحة املنشطات 
يف املجال الريايض الذي حارض فيها رئيس 
قسييم التوعية واإلعالم باللجنة الكويتية 
ملكافحة املنشطات رئيس فريق مكافحة 
املجييال  يف  والهرمونييات  املنشييطات 
الريايض التابع للهيئة العامة للرياضة يف 
دولة الكويت الشييقيقة املحارض محمد 
الييدورسي، ودورة االحييرتاف الريييايض 
الذي حارض فيها مدير مركز ويرنز مدير 
مرشوع االحرتاف والبعثات الرياضية يف 
البحرين فواز البنمحمد، واللتن شييهدتا 
حضور مسييؤولن عن األندييية الصحية 
والرياضية وممثلن عن املراكز والهيئات 
الرياضية وعدد من املختصن واملهتمن 

يف هذا الشأن.

بوفرسن: قوانين ترتقي 
بالشباب والرياضة

قال عضو الربملان النائب عيل بوفرسيين: 
“سييعيد بالحضييور واملشيياركة يف هذا 
املنتدى الذي يعتييرب من أهم املنتديات 
الرياضية التي نظمتهييا اللجنة األوملبية 
البحرينييية، والتييي تتوافييق مييع رؤية 
وجهود سمو الشيييخ نارص بن حمد آل 
خليفيية. فمثل هذه املنتديييات تدفعنا 
كأعضيياء يف السييلطة الترشيعية إلعداد 
القوانيين التي تسيياهم يف الحفاظ عىل 
املجتمع السيييام الشييباب، وتدفع نحو 

تطوير وارتقاء رياضتنا”.

سالمين: المنتدى قدم مادة 
علمية أثرت خبرات المشاركين

أكد نجم كرة القدم البحرينية السييابق 
الييدويل محمد سيياملن أهمييية املنتدى 

الريييايض الذي نظمتييه اللجنة األوملبية 
البحرينية عىل مدار اليومن املاضين يف 
مواضيع محو األمييية البدنية واالحرتاف 
الريايض ومكافحة املنشييطات؛ بوصفها 
أحييد أهم املواضيع التي تسييهم بصورة 

مبارشة يف االرتقاء بالحركة الرياضية.
وأضاف بن سيياملن أن املنتدى الريايض 
ومبييا تضمنه من محاور مبشيياركة نخبة 
ميين الخييرباء واملتخصصن قييدم مادة 
علمية أثرت معارف وخربات املشاركن، 
معربا عن سييعادته باملعلومات القيمة 
التييي تناولها املحارضون ميين الجمعية 
الكندية للرياضة؛ من أجل الحياة، والتي 
أكدت أهمييية حصة الرتبييية الرياضية 
تحديدا وملا لها من آثار إيجابية يف زيادة 

التحصيل العلمي لدى الطلبة.
وأثنى بن سيياملن عىل الدور التي تقوم 
بها اللجنة األوملبييية يف مجايل التدريب 
والتطوير عرب إقامة مثل هذه املنتديات 
العلمييية القيميية، والتي تعتييرب امتدادا 
لجهودهييا يف ربط العلم بالرياضة ملا له 
من أثيير كبري يف تعزيز مخرجات الحركة 

الرياضية.

طه وجعفر مشاركة        
مميزة بالترجمة

البدنييية  األمييية  شييهدت دورة محييو 
مشيياركة مميييزة ميين جانييب مدييير 
للجنيية  التابعيية  األوملبييية  األكادميييية 
األوملبييية البحرينية نبيل طه واألكادميي 
يف الرتبييية الرياضييية املحييارض املعتمد 
باألكادميية األوملبية حسن جعفر، اللذان 
شيياركا كمقدمن ومرتجمن للمحارضين 
املشيياركن يف هذه الييدورة. ويعترب طه 
وجعفر شييخصيات أكادميييية بارزة عىل 
مسييتوى القطاع الريايض املحيل، ولهام 

إسهامات واضحة يف هذا املجال.

جهود كبيرة للمنظمين

بذل املنظمون للمنتدى الريايض جهودا 
كبييرية إلبراز هذا الحييدث يف أبهى حلة 
من خالل قيامهم باملهام التنظيمية عىل 
أكمل وجه، والذي القى ذلك استحسان 
جميييع املشيياركن يف األول والثيياين من 

املنتدى.

القضاء على هذه اآلفة

قال العييب املنتخب الوطني للسيينوكر 
حبيييب صبيياح: “إن املنشييطات آفيية 
يجب القضيياء عليها؛ ألنها ال تهدد فقط 
الرياضين فحسب، وإمنا تهدد الشباب، 
فيجب سيين القوانن التييي تجرم هذه 
الظاهييرة السيييئة التييي انتييرشت بن 
الشباب، والتي قد تودي بحياتهم. فليس 
بالفخيير أن يتناول الريايض املنشييطات 
بهدف تحقيق نتيجة مرشفة، بل بالعمل 
املتواصييل وبالجهد واملثابييرة وبربنامج 
ريييايض متكامل سيييكون الريايض قادرا 
عييىل تحقيق هدفه والوصييول ملنصات 

التتويج”.

منتدى هادف

ميين جانبه، قييال العب ألعيياب القوى 
سييام محمد أسلم: “إن املنتدى الريايض 
حمل رسائل وأهداف واضحة تعزز من 
باملجتمع،  السييليمة  الرياضية  الثقافيية 
ويحارب ظاهرة املنشييطات التي باتت 
اليوم مشكلة واضحة تنترش بن الشباب 
البحريني. فاملنتدى يدفع الشييباب نحو 
مامرسة الرياضة بالشكل الطبيعي وفق 
برامج غذائية وتدريبية تسيياهم يف رفع 
مسييتواه بشييكل أفضييل، دون الحاجة 
لتناول املنشييطات التييي قد تقيض عىل 

مسريته الرياضية”.

ختام المنتدى الرياضي للجنة األولمبية بنجاح وإقبال واسع
العلمي  ب��ال��م��ح��ت��وى  أش�����ادوا  ال��م��ش��ارك��ون 

الحي��اة م��دى  النش��اط  يعن��ي  البدني��ة  األمي��ة  مح��و 

تأكيد أهمية مكافحة المنشطات وتطبيق االحتراف الرياضي
ضاحية السيف        اللجنة األولمبية

علي بوفرسن

محمد بن سالمين

عسكر يتوسط المحاضرين واللجنة المنظمة للمنتدى

حسين جعفر من ختام المنتدى الرياضي
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اطل��ع ممثل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية قائد الفريق املليك 
للقدرة س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة عىل اس��تعدادات الفريق 
فور وصول��ه إىل والية نورث كاروالينا 
التي  األمريكي��ة  املتح��دة  بالوالي��ات 
تس��تعد النطالق بطولة العامل للقدرة 
يومي الثالثاء واألربعاء مبش��اركة 40 
دول��ة من مختلف أنحاء العامل ونخبة 

من الفرسان والجياد.
وكان سمو الش��يخ نارص بن حمد قد 
التقى فرس��ان الفريق املليك واستمع 
إىل رشح مفصل من قبل مدير الفريق 
املليك للقدرة خالد أحمد حس��ن عن 
التدريبات التي سبقت السباق إضافة 
إىل اس��تعداد الفريق لخوض السباق 
والخط��ة الفني��ة التي أعدها س��موه 
والتي س��تطبق يف السباق، كام أعرب 
س��موه ع��ن ارتياحه لالس��تعدادات 
واطلع عىل اإلمكانات التي توفرت يف 
القرية من أجل الدخول يف منافسات 

البطولة.
وأكد سموه أننا نحرص عىل املشاركة 
الناجحة يف البطولة؛ من أجل ترشيف 
مملكتنا الغالي��ة وتأكيد تطور رياضة 
الق��درة يف البحري��ن الت��ي تحظ��ى 
برعاي��ة كب��رية من قبل عاه��ل البالد 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة والدخول يف منافس��ات مع 
فرس��ان العامل الذين سيش��اركون يف 

البطولة.
وأضاف س��موه “ندخل هذه البطولة 
ونطمح يف املنافس��ة، إذ س��بق لنا أن 
دخلن��ا منافس��ات بط��والت عاملي��ة 
مختلف��ة وه��ذه البطولة له��ا نكهة 
خاصة، ونأمل أن يحقق أبطالنا املراكز 

املتقدمة يف التجمع العاملي الكبري”. 
وأعرب س��موه عن تقدي��ره للجهود 
التي بذلها الطاقم��ن الفني واإلداري 
إضافة إىل الفرس��ان الذي��ن نأمل أن 
لفريقنا  الطي��ب  املس��توى  يقدم��وا 
املش��ارك، إذ س��بق لهم أن شاركوا يف 
أكرث م��ن بطولة خالل صي��ف العام 
الحايل وحقق��وا نتائج إيجابية للغاية، 
ومن هذا املنطلق فإننا نأمل أن نحقق 

نتائج متقدمة يف بطولة العامل”.
وكان رئيس االتحاد املليك للفروس��ية 
وسباقات القدرة نائب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة سمو الشيخ 
فيصل بن راش��د آل خليف��ة قد تابع 
جان��ب من االس��تعدادات للفرس��ان 
والجي��اد، وحثه��م عىل ب��ذل أقىص 
درجات العط��اء لترشيف اململكة يف 

هذا املحفل الريايض العاملي.
وس��يخوض فرس��ان الفري��ق املل��يك 
البطولة مبعنويات عالية جًدا؛ من أجل 
تحقيق إنجاز كبري يسجل للمملكة يف 
البطولة العاملية التي متتد ملسافة 160 
كيلومرتًا وس��ط مشاركة أكرث من 132 

فارًسا ميثلون 40 دولة عاملية.

اليوم الفحص البيطري

ويش��هد اليوم إقامة الفحص البيطري 
ال��ذي تخوضه نخبة م��ن الجياد من 
مختلف أنحاء العامل استعداًدا للسباق 
ال��ذي ينطلق غ��دا، إذ ي��رشف عىل 
الفحص البيطري مجموعة من األطباء 
البيطرين املعتمدين من قبل االتحاد 
الدويل والذي��ن ميتلكون خربات كبرية 
يف هذا املجال وس��بق لهم املش��اركة 
يف العدي��د م��ن البط��والت العاملية 
للق��درة، ويقام حفل االفتتاح مس��اء 
اليوم مبش��اركة جميع الفرق العاملية 
املنظمة  اللجن��ة  املش��اركة. وتحرص 
العليا للبطولة عىل إقامة االجتامعات 
التنسيقية املستمرة استعداًدا النطالق 
البطول��ة، إذ يس��عى القامئ��ون عىل 
البطولة لتحقيق أعىل درجات النجاح 
وتوف��ري جميع س��بل الراح��ة للوفود 

والدول املشاركة.

خالد: مشاركة ناصر بن حمد 
تلهم جميع فرسان الفريق

م��ن جانبه، قال مدي��ر الفريق املليك 
للقدرة خالد أحمد حسن إن مشاركة 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة يف 
السباق ستشكل إضافة نوعية للفريق 
ملا ميتلكه س��موه من خ��ربة كبرية يف 
س��باقات القدرة، مشريًا إىل أن فرسان 
الفريق املليك لديه��م الخربة الكافية 
للمشاركة يف مثل هذه البطوالت التي 
تحتاج خربة كافي��ة، وتوقع أن تكون 
البطول��ة قوية للغاي��ة وفرصة كبرية 
لجميع الفرسان للدخول يف منافسات 
مثرية خالل املراحل الخمسة، كام أكد 
أن فرسان الفريق املليك لديهم الخربة 
للمنافس��ة مع فرس��ان العامل يف هذه 
البطولة التي تعني الكثري بالنسبة لنا.

فرساننا جاهزون

وأكد مدير الفريق املليك للقدرة خالد 
أحمد حسن أن فرسان الفريق املليك 
أصبح��ت لديه��م دراية تام��ة مبوقع 
الس��باق وباتوا قادرين عىل التعامل 
م��ع مث��ل ه��ذه الس��باقات العاملية 
الت��ي تش��ارك فيها نخبة م��ن أبطال 
العامل، وأش��ار إىل أن فرس��ان الفريق 
وجياد الفريق املليك للقدرة أصبحت 
جاهزة لدخول منافسات اليوم، ونحن 
عىل ثقة كبرية بأن عطاء الفرس��ان ال 

يتوق��ف، وقادرون عىل تحقيق أفضل 
النتائج، كام أن الفرسان لديهم الرغبة 
الكبرية لدخول املنافس��ات مع أبطال 
الع��امل، إذ إن هذا املوق��ع هو األهم 

لكسب املزيد من الخربة.

برنامج متميز إلعداد للفريق

وأش��ار إىل أن الربنامج الخاص بإعداد 
الفريق والذي أعده سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة ج��اء متميزًا من 
جمي��ع النواحي، وأوص��ل الفريق إىل 
الجهوزي��ة التامة لخوض منافس��ات 

البطول��ة، والت��ي نتوق��ع أن يحق��ق 
الفري��ق فيها نتائج متميزة، مؤكًدا أن 
مشاركة سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة يف البطول��ة س��تكون لها 
انعكاسات إيجابية عىل الفرسان قبل 
الدخول يف معرتك السباق العاملي؛ ملا 
ميثله س��موه من ثق��ل كبري يف رياضة 

القدرة العاملية.
وب��ن أن الس��باق العاملي س��يحظى 
مبشاركة كبرية من قبل مختلف فرسان 
الع��امل الذين س��يتطلعون إىل تحقيق 
النتائج املتميزة، ولكن الفريق مستعد 
جًدا للس��باق رغ��م صعوبة املس��ار 
والتحديات التي س��تواجه الفرسان يف 
هذا املس��ار، مؤكًدا أن الفريق استعد 
جيًدا للس��باق ووضع خط��ة لجميع 
االحت��امالت التي م��ن املمكن أن مير 

بها يف السباق.

هدفنا تحقيق اإلنجازات

وأبدى فرسان الفريق املليك سعادتهم 
الغامرة لتمثيل مشاركة الفريق املليك 
يف البطولة م��ع الفريق املليك للقدرة 
يف بطولة العامل التي س��تنطلق اليوم 
ملسافة 160 كم عرب املراحل الخمسة.

وأعربوا ع��ن س��عادتهم للوجود مع 

فرسان العامل، كام عربوا عن اعتزازهم 
باملشاركة مع الفريق، آملن يف تحقيق 
إنجاز كبري باس��م البحرين، كام أثنوا 
عىل الدعم والتواصل املبارش من قبل 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
مع فرسان الفريق املليك وحثهم عىل 

تحقيق النتائج اإليجابية.

4 فرسان يمثلون الفريق 
الملكي بقيادة ناصر بن حمد

ميثل الفري��ق املليك البحريني للقدرة 
يف هذه البطول��ة بقيادة قائد الفريق 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
إذ ميتطي س��موه الج��واد فاتوت دي 
اليق��وال وكل من الفرس��ان: الش��يخ 
إبراهيم بن محمد آل خليفة وميتطي 
الجواد تالنت دي جانسافيس، الفارس 
الش��يخ محمد بن مب��ارك آل خليفة 
وميتطي الجواد متام ال ليزون، الفارس 
رائ��د محمود بويل دي ك��وت فريتي 
والف��ارس محم��د ه��الل الخاط��ري 
وميتط��ي الج��واد هينه��ام وودين��د 

الفارس االحتياط.

اإلمارات والسعودية وعمان 
إلى جانب البحرين

وإىل جانب املش��اركة البحرينية ومن 
دول مجلس التعاون الخليجي تشارك 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بنخبة 
من الفرس��ان املتميزين يتقدمهم ويل 
عهد ديب س��مو الش��يخ حم��دان بن 
محمد بن راش��د آل مكت��وم، الفارس 
الش��يخ حام��د دمل��وك آل مكت��وم، 
الفارس الشيخ راشد دملوك آل مكتوم 
والفارس عبدالله غان��م املري، فريق 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية وميثله 
م��ن كل الفرس��ان ف��وزي الرتكامين، 
ريان املبط��ي وطارق طاه��ر، فريق 
س��لطنة عامن وميثله كل من الفرسان 
عادل البلويش، صالح البلويش، هش��ام 

الفارس ومحمود الفوري.

40 دولة تشارك بالبطولة

وتش��ارك يف البطول��ة 40 دول��ة من 
مختل��ف أنح��اء العامل وال��دول هي: 
األرجنتن، أس��رتاليا، مملكة البحرين، 
بلجي��كا، بريم��ودا، الربازي��ل، كن��دا، 
تش��ييل، الصن، كولومبيا، كوستاركيا، 
األكوادور، فرنس��ا، أملاني��ا، بريطانيا، 
غواتي��امال، الهن��د، إيرلن��دا، إيطاليا، 
اليابان، كازاخستان، املكسيك، هولندا، 
نيوزيلن��د، س��لطنة ع��امن، الربتغال، 
رومانيا، اململكة العربية الس��عودية، 
أس��بانيا،  إفريقيا،  س��لوفاكيا، جنوب 
دولة  س��ويرسا،  السويد،  س��رييالنكا، 
اإلم��ارات العربية املتح��دة، الواليات 
ودول  واألوروغواي  األمريكية  املتحدة 
أخرى. ويبلغ عدد الفرسان املشاركن 
يف البطولة 132 فارس��ا وفارسة و139 

جواًدا.

غموض في االستعدادات

يف  غموض��ا  الق��درة  قري��ة  تش��هد 
اس��تكامل املنش��آت واالس��تعدادات، 
حيث هناك العديد من العاملن نظرًا 
لع��دم اس��تكامل املنش��آت حتى يوم 
أمس االثنن فيام بينها املنصة الرئيسة 
لحفل االفتتاح. وأش��ار أحد املسؤولن 
إىل أنن��ا ننظ��ر إىل مس��ارات الخي��ل 
وهي األهم يف هذه البطولة، علاًم أن 
محاوالت سابقة لسحب هذه البطولة 
من هذه الوالية لعدم اكتامل املنشآت 

خالل تلك الفرتة قبل عام ونصف.

التخوف من األعاصير

تش��ري األرصاد الجوي��ة يف الوالية إىل 
رضب  ال��ذي  )فلورن��س(  اإلعص��ار 
املنطقة باحتامل وصول��ه بعد انتهاء 
البطول��ة، علام بأن بعض مظاهر هذا 
اإلعصار تك��ون عرب هط��ول األمطار 

الغزيرة املتفرقة.

ناصر بن حمد يصل نورث كاروالينا ويطلع على استعدادات الفريق الملكي للقدرة
تابع جانبا من استعدادات الجياد وأكد جهوزية الفريق للبطولة العالمية بأميركا

اليوم الفحص البيطري واالفتتاح ليلًا... وغًدا انطالق السباق لمسافة 160 كيلومترًا
نورث كاروالينا         المكتب اإلعالمي

سموه يطلع على استعدادات الفريق الملكي

 

جانب من االستعدادات

سمو الشيخ ناصر بن حمد

أشار سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة عرب 
حسابه باالنستغرام إىل 

وجود “دببة” باملسارات 
مع صورة، وعلق 

سموه بأن “الدببة 

باملسارات وعاصفة 
قادمة. الرصاحه طايفكم 

األكشن”.

سموه في “االنستغرام”: دببة بالمسارات
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رياضة

نوف��اك  ع��اىن  عندم��ا  )وكاالت(: 
ديوكوفيت��ش، م��ن بداية غ��ر مثالية 
للموس��م، ذهب العب التنس الرصيب 
يف نزهة مل��دة 5 أي��ام يف جبال األلب 
الفرنس��ية، وكانت مبثابة نقطة التحول 

للعام بأكمله.
ومن��ذ الذه��اب يف يوني��و املايض مع 
زوجت��ه إىل النزه��ة يف جب��ل س��انت 
فيكتوار، والذي اش��تهر أيضا بأنه كان 
مصدر اإللهام بالنس��بة للفنان والرسام 
الفرن��ي الش��هر ب��ول س��يزان، نجح 
الالع��ب البالغ عمره 31 عاما يف إضافة 
لقب��ن إىل س��جله بالبط��والت األربع 

الكربى.
واس��تعاد ديوكوفيتش هذه الذكريات، 

الف��وز ببطول��ة أمركا  وق��ال عق��ب 
املفتوحة وتفوقه عىل خوان مارتن ديل 
بوت��رو يف النهايئ األح��د “أتذكر لحظة 
واحدة عىل وجه التحديد عندما تسلقنا 
هذا الجبل. كان شاهق االرتفاع. وصلنا 

إىل القمة بعد 3 ساعات”.
وتابع “جلسنا ونظرنا إىل العامل من هذا 
املنظور، تنفس��نا بعمق وإلهام جديد 
ودافع جدي��د. تذكرت التنس وتذكرت 
املشاعر التي يحركها التنس يف داخيل. 
كان ه��ذا كله إيجابيا وش��عرت وكأين 
أبدأ صفحة جديدة يف هذه الرياضة”.

وأض��اف “الباق��ي أصب��ح تاريخا فيام 
يتعلق بالنتائج وبكيف كان ش��عوري. 
ش��عرت أين حصلت ع��ىل طاقة كبرة 

منحتن��ي دفع��ة لألم��ام من��ذ ه��ذه 
اللحظة”.

وبع��د الغي��اب ع��ن النص��ف الث��اين 
من موس��م 2017 بس��بب مشكلة يف 
املرفق، ش��ارك ديوكوفيت��ش يف بطولة 
أس��راليا املفتوحة هذا الع��ام، قبل أن 
يخضع لجراحة يف نفس مكان اإلصابة، 
واس��تمرت النتائج الس��يئة حتى خرج 

من دور الثامنية يف روالن جاروس.
ويب��دو بالفعل أن��ه ح��دث تغير ما 
لالع��ب الرصيب يف جب��ال األلب، وتوج 
بلقب��ي وميبل��دون وأم��ركا املفتوحة، 
وبينهام لقب بطولة سينس��نايت ليصل 
إىل لقبه 14 يف البطوالت األربع الكربى، 
ويصبح صاح��ب املركز الثالث يف قامئة 

األبطال األكرث تتويجا.
وقال ديوكوفيت��ش “انفصلنا قليال عام 
يدور حولنا، كنا ننظر إىل األمور بشكل 
مختلف. ومنذ ذلك الحن أصبح التنس 
قصة مختلفة متاما بالنسبة يل. وبالنسبة 
للنتائج فلقد بلغت نهايئ كوينز وفزت 
بوميبل��دون وفزت بسينس��نايت وفزت 

بأمركا املفتوحة”.

وأضاف مبتس��ام “أعتقد أين س��أذهب 
إىل أكرث م��ن نزهة جديدة، يف القريب 

العاجل”.
ويس��تهدف ديوكوفيتش اآلن، البحث 
عن قمة عامل التنس باستعادة مكانه يف 
صدارة التصنيف العاملي ألول مرة منذ 

أكتوبر 2016.
واع��رف ديوكوفيت��ش أن��ه كان م��ن 

الصع��ب التفك��ر يف فربايرامل��ايض، يف 
قدرته عىل تحقي��ق مثل هذه النتائج، 
لكن��ه يعتق��د أيض��ا أن ف��رة الراجع 

ساعدته أيضا عىل العودة.
وق��ال ديوكوفيتش “تعلمت الكثر عن 
نف��ي وتعلمت التح��يل بالصرب، وهو 
األم��ر الذي مل يكن من نقاط قويت عىل 

اإلطالق”.

جبال األلب... نقطة التحول

نوفاك ديوكوفيتش

)وكاالت(: تندم خوان مارتن ديل بوترو، 
ع��ىل ع��دم اس��تغالل الف��رص املتاحة، 
بع��د الخس��ارة يف نه��ايئ بطول��ة أمركا 
املفتوح��ة للتن��س، لكنه أب��دى إعجابه 
الش��ديد بإمكانات منافسه البطل نوفاك 
بطل  ديوكوفيتش  وتف��وق  ديوكوفيتش. 
وميبلدون عىل الالعب األرجنتيني صاحب 
رضبات اإلرس��ال القوية، 3-6 و6-7 و-6
3، ليحرز لقبه الثالث يف أمركا املفتوحة، 
ويرف��ع رصي��ده إىل 14 لقبا يف البطوالت 
األرب��ع الك��ربى. وكان الالعب الرصيب يف 
حال��ة رائعة، ومتكن م��ن رد العديد من 
الرضب��ات األمامية القوية ملنافس��ه ديل 
بوترو، وأظهر إمكاني��ات دفاعية هائلة، 
من أجل التفوق عىل الالعب األرجنتيني.
وقال ديل بوترو، الذي تساقطت دموعه 

يف امللعب، عقب الهزمية يف مؤمتر صحايف 
“حت��ى أكون أمينا أن��ا ال أزال أبيك حتى 
اآلن، أنا حزين جدا بسبب الخسارة، لكن 

نوفاك استحق إحراز اللقب”.
وتاب��ع “لقد ق��دم مب��اراة رائعة ولعب 
ب��ذكاء كبر، س��نحت يل بعض الفرص يف 
املجموعتن الثاني��ة والثالثة، لكني كنت 
أبذل قصارى جهدي طوال الوقت تقريبا، 
ومل يكن بوس��عي النجاح؛ ألن نوفاك كان 
حارضا طوال الوقت، إنه بطل عظيم لذا 

أنا فخور من أجله”.
وبعد خس��ارة إرساله مبكرا يف املجموعة 
الثاني��ة، قات��ل دي��ل بوترو حت��ى أدرك 
التعادل وحصل عىل 3 فرص لكرس إرسال 
منافس��ه من أج��ل التق��دم يف النتيجة، 
لكن��ه ارتك��ب خطأين س��هلن، ليتمكن 

ديوكوفيتش من حس��م الشوط والتعادل 
4-4. وأضاف ديل بوت��رو “حصلت عىل 
ف��رص يف املجموع��ة الثاني��ة، خاط��رت 
برضبايت األمامية وكنت أفعل ذلك طوال 
املباراة، أحيانا س��ارت األمور بشكل جيد 
وأحيانا أه��درت الفرص، لك��ن هذا هو 

األس��لوب الوحيد للتفوق عىل مثل هذه 
النوعية من الالعبن”.

وأكم��ل “يج��ب تقدي��م مب��اراة مثالية 
عىل مدار أكرث من 3 س��اعات، وأحيانا ال 
يستطيع املرء أن يفعل ذلك، لكن أخطايئ 

وقعت بسبب مستوى نوفاك”.

حسرة ديل بوترو

خوان مارتن ديل بوترو

)وكاالت(: بوادر أزمة جديدة 
تلوح يف األفق بن مجلس إدارة 

االتحاد املرصي، برئاسة هاين 
أبوريدة، مع محمد صالح، نجم 
ليفربول اإلنجليزي، عىل خلفية 

االتفاق عىل بعض البنود من 
الطرفن. وكان رامي عباس، وكيل 

محمد صالح، قد طلب توفر 
حرس خاص لالعب، وكذلك الرجوع إليه يف كل الحقوق 

التجارية واإلعالنية. وقالت بعض التقارير إن سبب األزمة 
يعود إىل أن صالح ووكيله، طلبا الحصول عىل خطاب 

رسمي مبوافقة اتحاد الكرة عىل توفر هذه الطلبات، وعليه 
ختم االتحاد وتوقيع رئيسه. ويرغب صالح يف ضامن حقوقه 

من خالل أوراق رسمية، بدالاً من االتفاقات الشفوية التي 
تتم مع أعضاء الجبالية. يأيت ذلك، يف الوقت الذي رفض فيه 
أبوريدة، التوقيع عىل أي خطابات من هذا النوع، أو إرسال 

إمييل رسمي يحمل توقيع االتحاد باملوافقة، األمر الذي 
ينذر بصدام جديد بن الطرفن.

)وكاالت(: يدخل املدير الفني 
ملنتخب إسبانيا لويس إنرييك، 
مباراة كرواتيا، اليوم )الثالثاء(، 

يف دوري األمم األوروبية، 
ا للسر عىل خطى من  متطلعاً

سبقوه، جولن لوبيتيجي، 
وفيسنتي ديل بوسيك، 

وخوسيه أنطونيو كاماتشو، 
بتحقيق االنتصار يف أول مباراتن مع املنتخب.

ونجح املدرب السابق لربشلونة، يف افتتاح مسرته مع 
“ال روخا”، بتحقيق انتصار مهم خارج الديار، عىل 

حساب إنجلرا بنتيجة )2-1(. ويعد ديل بوسيك )67 
عاما(، هو املدرب صاحب االنطالقة األفضل، يف تاريخ 

“ال روخا”، حيث استطاع تحقيق 13 انتصارا متتاليا، يف 
بداية حقبته، التي شهدت تتويج إسبانيا بلقبي، مونديال 

2010 ويورو 2012. وكام فعل إنرييك يف مباراة إنجلرا، 
استهل، املدير الفني الحايل لريال مدريد لوبيتيجي، 

مسرته مع املنتخب بتحقيق فوز رائع عىل بلجيكا، يف 
عقر دارها، بثنائية نظيفة.

صدام جديد

إنريكي يسعى لالنتصار الثاني

لويس إنريكي

محمد صالح

)وكاالت(: ظهر نجم الك��رة األرجنتينية، 
ليوني��ل ميي، أمس يف صورة عىل موقع 
التواصل “إنس��تغرام”، وه��و يرتدي زي 
منتخب ب��الده، ليثر التكهن��ات واآلمال 

حول عودته املرتقبة لصفوف التانجو.
وابتع��د مهاجم برش��لونة ع��ن املنتخب 
األرجنتين��ي بهدوء، عق��ب خروج األخر 
مبك��را من مونديال روس��يا، ومل يتحدث 
طوال الفرة املاضية عرب وس��ائل اإلعالم، 

عن أي أمور تتعلق مبنتخب التانجو.
واكتفى ميي بالتواصل مع املدير الفني 
املؤقت للفريق، ليونيل سكالوين، وأخربه 
بقراره بعدم املش��اركة مع الفريق خالل 
جولت��ه التي يقوم به��ا حاليا يف الواليات 
املتحدة األمريكية. وطالب كالوديو تابيا، 

رئيس اتح��اد الك��رة األرجنتين��ي، مبنح 
النجم الكبر وقتا للتفكر، عقب اإلخفاق 
يف املوندي��ال الرويس، وذل��ك بعيدا عن 
القي��ادات الكروية  تكهنات الكث��ر من 
والجامه��ر األرجنتين��ي بع��ودة النجم 
الكبر قريب��ا. وظهر ميي يف الصورة مع 
عائلته، مرتديا رسواال قصرا يحمل شعار 
االتحاد األرجنتيني، وهو ما فرسه البعض 
بأنه إش��ارة مبكرة عىل عودت��ه. وقالت 
صحيفة “ال ناس��يون”: “ه��ذه التفاصيل 
يف الص��ورة العائلية مليي، تثر ش��غف 
جامهر املنتخ��ب األرجنتيني”. وتابعت 
الصحيفة “هل ترك ميي رسالة؟”، فيام 
قال��ت صحيف��ة “أوليه”: “هل س��يكون 

هناك سبل لعودته للمنتخب؟”

ميسي يثير التكهنات

صورة لليونيل ميسي من صفحته على “االنستغرام”

)وكاالت(: تس��بب سلوك سرينا ويليامز، 
يف نهايئ بطولة أمركا املفتوحة، يف انقسام 
عامل التنس، بعدما وصفت حكم الكريس 
بأنه “كاذب” و”لص”، وقالت إنه عاملها 
بطريق��ة مختلفة عن الالعب��ن الرجال، 

خالل خسارتها أمام نعومي أوساكا.
وتم تحذير ويليامز، التي كانت تس��عى 
ملعادل��ة الرق��م القيايس بالف��وز باللقب 
24 يف البط��والت األربع الكربى، بس��بب 
حصوله��ا ع��ىل نصيح��ة تدريبي��ة، قبل 
معاقبته��ا بخس��ارة نقط��ة بعدما ألقت 

مرضبها أرضا وحطمته.
األمركي��ة املخرضمة  الالعب��ة  ودخل��ت 
بعد ذلك يف مش��احنة ساخنة مع الحكم 
كارلوس راموس، كلفتها خس��ارة ش��وط 
واح��د. وف��رض االتحاد األم��ريك للتنس 
غرامة 17 ألف دوالر عىل ويليامز، بطلة 
أمري��كا املفتوحة 6 مرات، بس��بب هذه 
املخالف��ات التي احتجت عليها بعنف يف 
املباراة. وبعد أول لقب تحققه أوساكا يف 
البطوالت األرب��ع الكربى، تلقت ويليامز 
رس��ائل دعم، بينام أدان البعض سلوكها 

واتفقوا مع الحكم.
وكتبت أسطورة التنس بييل جان كينغ يف 

حس��ابها عىل توير “عندما تكون هناك 
س��يدة مفعمة باملش��اعر، يصبح سلوكها 
هس��تريا، وعوقب��ت عىل ذل��ك، عندما 
يفع��ل رجل األمر نفس��ه يعت��رب رصيحا 
وال يك��ون هن��اك أي تداعيات، أش��كرك 
سرينا ويليامز عىل وصف ذلك باملعاير 
املزدوج��ة”. لك��ن األس��رالية مارغريت 
كورت، التي تطارد وليامز عددها القيايس 
من األلق��اب يف البطوالت األربع الكربى، 
مل تحم��ل الكث��ر من التعاط��ف لالعبة 

األمركية البالغ عمرها 36 عاما.

وقالت ك��ورت، التي هيمنت عىل التنس 
يف س��تينيات وس��بعينيات القرن املايض، 
وفق��ا لتقري��ر يف صحيفة ذا أس��راليان 
“علين��ا دامئ��ا االلتزام باللوائ��ح، إنه يوم 
حزي��ن للرياضة عندما تح��اول العبة أن 

تصبح أكرب من القواعد”.
وتابع��ت “الالعبة األصغر س��نا تفوقت 
عليه��ا يف املجموع��ة األوىل، وأعتق��د أن 
الضغ��ط أثر عليها بش��كل أك��رب من أي 
يشء آخ��ر”. وقال جون مكرنو أس��طورة 
التن��س، ال��ذي كان م��ن أرسع الالعبن 

ش��عورا بالغضب خالل فرات��ه لعبه، إن 
الرياضة يجب أن تبحث عن حل للسامح 
لالعبن بالتعبر عن مش��اعرهم وإظهار 
ش��خصيتهم يف اللعب��ة، أثن��اء االلت��زام 
بتنفيذ اللوائح. ووفقا ملكرنو فإنه مل يكن 
م��ن املف��رض أن يحذر رام��وس الالعبة 
األمريكية بس��بب تحطيم مرضبها، بينام 
كان ينبغي تحذيرها فقط يف وقت مبكر.
وأوض��ح مكرنو الفائز بس��بعة ألقاب يف 
األربع  بالبط��والت  الف��ردي  منافس��ات 
الك��ربى لش��بكة إي.إس.يب.إن”: “لق��د 
قلت ما هو أس��وأ من ذل��ك، إنها محقة 
يف الحدي��ث عن معامل��ة الرجال مبعاير 

مزدوجة، وال شك يف ذلك”.
لكن ريتش��ارد إينجز، وه��و حكم كريس 
الرئي��س  كنائ��ب  يعم��ل  وكان  س��ابق 
التنفي��ذي لرابط��ة الالعب��ن املحرف��ن 
للوائ��ح واملس��ابقة، فأكد أنه يش��عر أن 
ويليامز هي التي كانت تحتاج إىل التقدم 

باعتذار.
وس��بق إلينج��ز أن وجه تحذي��را وفرض 
عقوبة خسارة نقطة وخسارة شوط ضد 
مكرنو، يف بطولة أم��ركا املفتوحة 1987 

بسبب توجيه إساءات للحكم.

سلوك سيرينا يثيـر االنقسـام

سيرينا ويليامز

)وكاالت(: سيتوىل جوس هيدينك مهمة قيادة الصن 
إىل منافسات كرة القدم يف أوملبياد 2020 بعدما أصبح 

مدرب ريال مدريد وهولندا السابق مسؤوال عن منتخب 
تحت 21 عاما   .

وأصبح هيدينك )71 عاما( أحدث اسم بارز ينتقل إىل 
الصن منذ عرب رئيس البالد يش جن بينغ عن رغبته يف 

أن تصبح بالده قوة كروية عظمى.
والتحق هيدينك باملدرب الشهر مارتشيلو ليبي، الفائز 
مع إيطاليا بكأس العامل، يف العمل مع االتحاد الصيني 

إذ يقود ليبي منتخب البالد األول لالستعداد للمشاركة 
يف نهائيات كأس آسيا يف اإلمارات يف يناير كانون الثاين 
املقبل. وقىض مدربون بارزون آخرون فرات يف أندية 

صينية مثل لويز فيليبي سكوالري وفابيو كابيلو ومانويل 
بليجريني وأندريه فيالس-بواش.

وجاء اإلعالن عن تعين هيدينك عىل موقع االتحاد 
الصيني لكرة القدم.

وقال االتحاد إن مهمة هيدينك ستكون قيادة املنتخب 
نحو بطولة آسيا تحت 23 عاما والتي تعترب مبثابة 

التصفيات النهائية للمشاركة يف دورة األلعاب األوملبية.
وهيدينك ليس بغريب عن املنطقة إذ قاد كوريا 

الجنوبية إىل قبل نهايئ كأس العامل 2002 قبل أن يصل 
مع أسراليا إىل دور الستة عرش بعد 4 سنوات يف أملانيا.

وكان آخر منصب لهيدينك كمدرب مؤقت لنادي 
تشيلي اإلنجليزي.

هيدينك مدربا للصين
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لتقديم خدمات مصرفية متكاملة

“السـالم” يفـتـتـح فرعـا بـحـجـم أكـبـر فـي تـوبـلـي
املنام���ة - م�رصف ال�ش���الم: افتتح م�رصف 
ال�ش���الم - البحري���ن، فرعاً جدي���داً بحجم اأكرب 
ليق���دم خدم���ات م�رصفي���ة �شامل���ة يف منطقة 
توبل���ي التجاري���ة وال�شكني���ة املتنامية. وقام 
مدير تنفيذي - الرقاب���ة امل�رصفية يف م�رصف 
البحري���ن املرك���زي، خال���د حم���د عبدالرحمن، 
ب����رصف افتتاح الفرع مع النائب االأول للرئي�س 
التنفيذي مل�رصف ال�شالم-البحرين اأنور مراد 
م���ع عدد م���ن االإداري���ن من م����رصف البحرين 

املركزي وم�رصف ال�شالم-البحرين. 
ويق���ع الف���رع اجلديد ل م����رصف ال�شالم-
البحرين على �شارع اخلدمات، وميكن الو�شول 
اإليه عرب �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان وعلى 
مقربة من منطق���ة توبلي وجدعلي والزجن واأم 

احل�شم وعذاري وعايل وال�شهلة.
وق���ال اأن���ور م���راد “حت���م علين���ا الطلب 
املتزاي���د عل���ى املنتجات املالي���ة واخلدمات 
توبل���ي  م���ن  كل  يف  العالي���ة  اجل���ودة  ذات 
واملناط���ق املجاورة له���ا تد�شن ف���رع اأكرب 
يق���دم خدمات م�رصفية �شامل���ة. ويعترب موقع 
الف���رع اجلدي���د مثالياً لعمالئنا حي���ث �شيلبي 

احتياجاته���م املالية من خالل جمموعة متنوعة 
من منتجاتنا وخدماتنا امل�رصفية املتوافقة مع 
اأحكام ال�رصيع���ة االإ�شالمية. كما اأن الفرع مزود 
بجهاز �رصاف اآيل وiBANK اخلدمة امل�رصفية 
الذاتي���ة تعمل على مدار 24 �شاعة، مما ميكن 

عمالء امل����رصف التقدم بطل���ب احل�شول على 
املنتج���ات امل�رصفي���ة اإلكرتونياً مب���ا يف ذلك 
طلب فتح احل�شاب واحل�شول على ت�شهيالت 
التموي���ل، وطلب طباعة ك�ش���ف ح�شاباتهم اأو 
لالإطالع على ح�شاباتهم اأو معامالت البطاقات 

واالأر�ش���دة، وميكنه���م اإجراء عملي���ات الدفع 
بالبطاق���ة يف الوقت الفعل���ي، وطلب ا�شتالم 
الرقم ال����رصي اجلديد اأو طل���ب دفرت �شيكات 
وغريه���ا من اخلدمات امل�رصفي���ة ال�رصيعة، كل 

ذلك حتت �شقف واحد”.

واأ�شاف م���راد “يعد هذا الف���رع متما�شياً 
م���ع التزامن���ا امل�شتم���ر ونهجنا ال�شاع���ي اإلى 
تقدمي اخلدمات املتط���ورة والراحة لعمالئنا، 
االأم���ر الذي تعودوه من م����رصف ال�شالم. ونود 
اأن نعرب عن امتنانن���ا العميق مل�رصف البحرين 
املركزي وم�شاهمينا لدعمهم وثقتهم الدائمة 

يف امل�رصف”.
 م���ن جانبه، قال خالد حم���د “اأود اأن اأهنئ 
م����رصف ال�شالم - البحرين عل���ى افتتاح فرعه 
اجلدي���د يف توبل���ي. اإنن���ا يف م����رصف البحرين 
ال�ش���الم -  الت���زام م����رصف  املرك���زي نق���در 
البحري���ن يف موا�شل���ة تعزيز وتطوي���ر العمل 
امل����رصيف االإ�شالمي والقطاع املايل يف اململكة 

عموما”. 
يذك���ر اأن���ه ميكن لعم���الء امل����رصف زيارة 
ف���رع توبلي اجلدي���د من االأحد اإل���ى اخلمي�س. 
باالإ�شاف���ة اإل���ى ذل���ك، �شيتواف���ر عل���ى مدار 
ال�شاع���ة جه���از ����رصاف اآيل خم�ش����س لالإيداع 
وال�شح���ب النقدي، وجه���از iBANK اخلدمة 
الذاتي���ة االإلكرتونية حتى ي�شتفيد العمالء من 

اخلدمات امل�رصفية يف بيئة �رصيعة واآمنة.

عبدعلي تفوز بـ “رينو دستر” من “أنصار جاليري”

“بي بي جي” تحتفل باالجتماع السنوي لموظفيها

الند روفر البحرين تطلق عروض نهاية الصيف

نظم���ت جمموعة اأن�شار جال���ريي البحرين موؤخرا 
ال�شح���ب الكبري حلملتها الرتويجي���ة، والتي بداأت يف 
فرباير املا�شي وت�شتمر حتى فرباير 2019، وت�شمل 
جوائز احلملة 12 �شي���ارة رينو د�شرت وعدد كبري من 
اجلوائ���ز االأخرى القيمة وذل���ك مقابل ال�رصاء بقيمة 5 

دنانري.
ح�رص ال�شحب ممثل عن وزارة التجارة وال�شناعة 
�شفي���ع البلو�شي وم�شاعد مدي���ر املعر�س علي اأحمد 

ومديري الطوابق.
وكانت �شعيدة احلظ نادية عبدعلي عبا�س رقم 

الكوبون 1551574 فازت بال�شيارة الرينو د�شرت. 
اأجرت اأن�ش���ار جالريي البحري���ن ال�شحب الكبري 
على �شي���ارة رينو د�ش���رت و15 جائزة اأخ���رى وجوائز 
ي���وم  وذل���ك  للح�ش���ور  كمفاج���اأة  عدي���دة  فوري���ة 
اخلمي����س املوافق 6 �شبتم���رب 2018 بح�شور �شفيع 
البلو�شي ممث���ال عن وزارة ال�شناع���ة والتجارة وعلي 
اأحم���د )م�شاعد مدي���ر املعر�س( ومدي���ري الطوابق، 

وكان���ت �شعيدة احلظ نادي���ة عبدعلي عبا�س الفائزة 
بال�شيارة.

الت�شوق يف اأن�شار جالريي يزيد فر�شتك بالفوز، 
حي���ث تقدم تخفي�شات كبرية م���ع عرو�س اأ�شبوعية 
املده�شة، لذلك ال تفوت هذه الفر�شة لتكون الفائز 

يف هذا العام 2018 حت���ت �شعار “ت�شوق واربح” مع 
اأن�شار جالريي.

ويتم ن����رص قائمة اأ�شماء الفائزي���ن على املواقع 
االإلكرتوين.

احتفل���ت جمموعة “بي بي ج���ي”، التي تعد من 
اأبرز واأقدم ال�رصكات يف قطاع االت�شاالت الت�شويقية 
املتكامل���ة يف املنطقة، باملفه���وم املتجدد لهيكل 
اأعماله���ا الذي متت اإع���ادة ت�شوره اأخ���ريا، من خالل 
تنظي���م االجتم���اع ال�شن���وي ال����25 ملوظفيه���ا على 
منت الفندق العائم لباخ���رة امللكة اإليزابيث الثانية 

)QE2( االأيقونية.
وك�شف���ت ال�رصك���ة اأخريا ع���ن هويته���ا اجلديدة 
ونهجه���ا املتكام���ل والق���وي ال���ذي يتمح���ور ح���ول 
عمالئها من خالل 3 وحدات اأعمال اأ�شا�شية تتمثل يف 
“بي بي جي اأورجن” و “بي بي جي ماك�س” و “بي بي 
ج���ي الكويت”.  واحتفاالً باملفهوم املتجدد لل�رصكة، 
�ش���ارك موظفو ال�رصك���ة البالغ عدده���م 150 موظفا 
التابعون لل�رصكة يف اإم���ارة دبي ودولة الكويت ملدة 
يومن يف عدد م���ن االأن�شطة االإبداعية لتعزيز العمل 
اجلماع���ي وروح الفري���ق، و�شمل���ت تق���دمي مقاطع 

فيدي���و مبتكرة بوح���ي م�شتلهم من مراف���ق الباخرة 
االأيقونية التي حتولت اإلى فندق عائم. 

وتطلعت جمموعة “بي بي جي” يف هذه املنا�شبة 
اإل���ى االحتفال بالذك���رى 25 الجتماعه���ا ال�شنوي يف 

موقع مميز وغري م�شبوق، وقّدمت قاعات املوؤمترات 
الفريدة التي وفرتها الباخرة التي تعد االأكرث �شهرة 
يف العامل، اأج���واء احتفالية مثالية وكل ما يلزم جلعل 

هذه املنا�شبة ذكرى ال ُتن�شى. 

اعلنت �رصك���ة ال�شيارات االأوروبي���ة جاكوار الند 
روڤر ع���ن اإط���الق تخفي�شات مذهلة عل���ى جمموعة 
وا�شعة م���ن �شيارات الند روڤر خ���الل عرو�س نهاية 

ال�شيف يف �شبتمرب 2018.
وتق���دم احلمل���ة اجلديدة مزاي���ا قّيم���ة للعمالء 
الك���رام حي���ث تتي���ح له���م الفر�ش���ة القتن���اء اإحدى 

مركبات الند روڤر باأ�شعار مالئمة جًدا. 
وت�شمل عرو�س احلمل���ة كال من طراز الند روڤر 
دي�شكڤ���ري اجلدي���دة كلًي���ا، و�شي���ارة دي�شكڤ���ري 
�شب���ورت، ورينج روڤر اإيڤوك، ورينج روڤر �شبورت، 
باالإ�شافة اإلى �شيارة رينج روڤر ڤيالر احلائزة جائزة 
اأف�ش���ل ت�شميم �شيارة يف الع���امل لعام 2018، حيث 
باإمكان العمالء �رصاء اإحدى هذه املركبات اال�شتثنائية 
بن�ش���ب فائدة منخف�ش���ة وخ�شوم���ات ت�شل حتى 5 
اآالف دين���ار.  و����رصح  املدير الع���ام ل�رصكة ال�شيارات 
االأوروبية جاكوار الند روڤر �شتيفن الي قائالً: “ي�رصنا 

ج���ًدا يف �رصكة ال�شي���ارات االأوروبية جاكوار الند روڤر 
اأن نعل���ن لعمالئنا الكرام ع���ن تد�شن عرو�س حملة 
“الع���ودة للبحرين”، التي تهدف اإلى ت�شهيل عملية 
����رصاء اأي من روائع الند روڤر الفاخرة املدرجة �شمن 

العر����س. ومع �شعين���ا ملنح العمالء الك���رام خدمات 
متوي���ل بن�شب فائ���دة منخف�ش���ة، بادرن���ا بالتعاون 
م���ع بن���ك البحري���ن والكوي���ت، ال���ذي يعد م���ن اأبرز 

املوؤ�ش�شات امل�رصفية الرائدة يف مملكة البحرين”.

“التنين” تسحب على “ميتسوبيشتي آوت الندر” 14 أكتوبر

إنفينيتي QX50 الجديدة تصل الشرق األوسط

م���ع بداية الع���ام الدرا�ش���ي اجلديد، 
والتزام���اً منه���ا بتق���دمي جترب���ة ت�شوق 
فري���دة لزبائنه���ا الك���رام، اأعلنت مدينة 
التنن البحرين، اأكرب مركز جتاري للبيع 
باجلمل���ة والتجزئة باململك���ة، عن �شحب 
�شتمنح من خالل���ه زبائنها فر�شة للفوز 
ب�شيارة ميت�شوبي�ش���ي اآوت الندر رباعية 
الدفع الرائعة، و�شيكون ال�شحب بتاريخ 

14 اأكتوبر، 2018. 
لدخ���ول  فر�ش���ة  عل���ى  وللح�ش���ول 
ال�شح���ب، م���ا عل���ى الزب���ون اإال الت�شوق 
مببل���غ ال يقل ع���ن 20 دين���ارا يف الفرتة 
بن 9 �شبتمرب، 2018 ولغاية 13 اأكتوبر 
2018، ليح�ش���ل عل���ى تذك���رة لدخ���ول 
ال�شح���ب. وبا�شتطاع���ة الزبائن احل�شول 
عل���ى اأكرث من تذك���رة واح���دة للفوز مع 
كل 20 دين���ارا ينفقه���ا بداخ���ل املجمع 

التجاري مبدينة التنن. 
ال�شح���ب يف  عل���ى  االإع���الن  وياأت���ي 
اإط���ار حر����س مدين���ة التن���ن البحري���ن 

عل���ى م�شارك���ة مملك���ة البحري���ن جمي���ع 
املنا�شب���ات واالحتف���ال بها م���ع زبائنها 
من خالل فعاليات وحمالت مبتكرة تتيح 
لهم فر�ش���ة احل�شول على قيمة م�شافة 
عل���ى ت�شوقه���م يف املدين���ة، اإذ اإن ذلك 
مبثابة عربون �شكر لهم على م�شاهمتهم 
يف جع���ل املدينة الوجهة العائلية االأولى 

للت�شوق مبملكة البحرين.

 QX50 اإنفينيت���ي  �شي���ارة  ت�ش���ل 
اجلديدة كليا �شاالت العر�س يف منطقة 
ال�رصق االأو�شط، و�شتتوفر للعمالء اعتبارا 
م���ن االأ�شبوع املقبل. وقال���ت ال�رصكة اإن 
ال�شي���ارة الت���ي تنتظرها االأ�ش���واق تعزز 
ح�شور اإنفينيتي الرائد يف فئة ال�شيارات 
اال�شتخدام���ات  متع���ددة  الريا�شي���ة 

)SUV( ذات احلجم املتو�شط.
�ُشنعت QX50 اجلديدة كليا لتلبي 
احتياجات عم���الء ال�شي���ارات املتميزين 
ب�شكل كام���ل ح�شب رغبته���م يف امتالك 
اأح���دث ما اأبدعت���ه التكنولوجي���ا يف عامل 

اليوم. 
وتقدم QX50 ما ميكن و�شفه باأنه 
اأكرث حمركات االح���رتاق الداخلي ابتكارا 
يف اأ�ش���واق الع���امل حالي���ا. ويعترب خرباء 
ال�شي���ارات ه���ذا املحرك قم���ة حمركات 
االح���رتاق الداخلي، وقد جن���ح مهند�شو 
االأول  ه���و  ابت���كار  تق���دمي  يف  ال�رصك���ة 
من نوع���ه على م�شت���وى الع���امل ل�شالح 

اإنفينيتي متمثال يف تقنية ن�شبة ال�شغط 
املتفاوت. 

يقدم حمرك VC-تريب���و اأداء قويا 
ومقنع���ا ملح���رك �شدا�ش���ي االأ�شطوانات 
والتوف���ري يف ا�شتهالك الوق���ود ملحرك 
االأرب���ع اأ�شطوانات، ليتح���ّول عند الطلب 
وح�ش���ب مدخ���الت ال�شائ���ق. وم���ن خالل 
التكّي���ف م���ع احتياجات ال�شائ���ق فوريا، 
لل�شائ���ق  VC-تريب���و  حم���رك  يتي���ح 
اال�شتف���ادة م���ن اأداء بق���وة 268 ح�شانا 
وعزم دوران 380 نيوتن مرت عند 4،400  

دورة يف الدقيقة.
 QX50 وم���ن املتوق���ع اأن حتظ���ى
باإعجاب العم���الء الذين يف�شلون املزايا 
الفريدة التي ت�شم���ل م�شاحة املق�شورة 
لداخلي���ة والقوة والكف���اءة يف ا�شتهالك 
الوقود والت�شميم الع�رصي املميز مبواد 
عالية اجلودة، اإ�شافة اإلى االأداء ال�شل�س 

على الطرقات.
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تو��ص���ل �لنجمة �مل�رصي���ة �أنغ���ام ح�صد جناح 
�أغنيته���ا �جلدي���دة “متلخبط���ة” �لت���ي طرحته���ا 
موؤخ���ًر� بالتعاون م���ع �رصكة “روتان���ا” لل�صوتيات 

و�ملرئيات.

وقد حقق �لفيدي���و �لر�صمي �خلا�ص بالأغنية 
ملي���ون م�صاهدة يف فرتة ل تتع���َد �لأ�صبوعية على 
�إطالق���ه عرب قن���اة “روتانا” �لر�صمي���ة على موقع 

“يوتيوب” �لعاملي للفيديوهات.

مسافات

جائزة محمد بن راشد للغة العربية تطلق دورتها الـ 5

�أعلن جمل�ص �أمناء جائزة حممد بن ر��صد للغة �لعربية، 
�إط���الق �ل���دورة �خلام�ص���ة م���ن �جلائ���زة. وج���اء ذلك خالل 
�ملوؤمتر �ل�صح���ايف �لذي عقد على هام����ص �جتماع جمل�ص 
�أمن���اء �جلائ���زة �لأول له���ذه �ل���دورة يف بلدية دب���ي، غاية 
مناق�صة خط���ط �لعمل �خلا�صة باجلائ���زة وت�صكيل �للجان 
�لفني���ة، بالإ�صاف���ة �إلى تن�صي���ق �أجندة �جلائ���زة و�خلطة 
�لزمني���ة ل�صت���الم طلب���ات �ل�ص���رت�ك، و�أي�ص���اً �لتقييم 

�لنهائي و�لإعالن عن �لنتائج.
تر�أ�ص �لجتم���اع رئي�ص جمل����ص �إد�رة موؤ�ص�صة مكتبة 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم، رئي�ص جمل�ص �أمناء جائزة حممد 
بن ر��صد للغ���ة �لعربية حممد �أحمد �مل���ر، بح�صور �أع�صاء 
�ملجل�ص: بالل �لبدور �أمني عام جائزة حممد بن ر��صد للغة 
�لعربي���ة، علي بن مو�صى �ملن�صق �لع���ام للمجل�ص �لدويل 
للغة �لعربية، عبيد �ملهريي �لعميد �لتنفيذي للدر��صات 
�لعربي���ة و�لإمار�تية يف كليات �لتقني���ة �لعليا، عبد�لقادر 
�لفا�ص���ي �لفه���ري رئي�ص جمعي���ة �لل�صاني���ات باملغرب، 

هناد� طه �أ�صتاذ كر�صي �للغة �لعربية بجامعة ز�يد.
و�صيت���م خ���الل �لف���رتة �ملقبل���ة تطوي���ر ع���دد م���ن 
�ملبادر�ت و�حلم���الت لتعزيز �لوعي باجلائ���زة وفروعها، 
و�لتي تهدف �إلى تكرمي �ملبادر�ت �ملتميزة و�لإ�صهامات 
�ل�صتثنائي���ة لدع���م �للغة �لعربي���ة يف جم���الت �لتعليم، 
و�لإع���الم، و�لتعريب، و�لتكنولوجي���ا، وحفظ ون�رص �لرت�ث 

�للغوي �لعربي.
وتت�صم���ن �جلائ���زة �إح���دى ع����رصة فئة يت���م تكرميها 
ب�صكل �صنوي، حيث خ�ص�صت �لفئة �لأولى لأف�صل م�رصوع 

يف جمال �لتعريب و�أعمال �لرتجمة �إلى �لعربية.
ويف جم���ال �لإعالم، تك���ّرم �جلائزة �أف�ص���ل �لأعمال يف 
�لإع���الم �لتقلي���دي كالرب�م���ج �لإعالمي���ة �لتلفزيوني���ة �أو 
�ل�صحفية �أو �لإذ�عي���ة. ويف �لإعالم �لتفاعلي �أف�صل �إبد�ع 

�صمم ونفذ على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي.
�أم���ا يف جمال �لتكنولوجيا و�لتطبيقات �لذكية فتكرم 
�جلائ���زة �أف�صل تطبيق ذك���ي لتعليم �للغ���ة �لعربية عرب 
بر�م���ج حا�صوبية �أو ع���رب �لهو�تف �لذكي���ة و�أف�صل موقع 

�إلكرتوين �أي�صا لن�رص �للغة �لعربية.
وحتت فرع �لرت�ث �للغوي �لعربي فقد خ�ص�صت فئة 
لتك���رمي �أف�صل �ملب���ادر�ت �لتي ت�صه���م يف �حلفاظ على 
�ل���رت�ث �لعربي �للغوي من خالل جمعه ون�رصه وجعله متاحا 
ومي����رص� للو�صول �إليه من قبل �لعلماء و�ملخت�صني وذلك 

من خالل �ملخطوطات و�ملكتبات �لعربية ودور �لن�رص.
وحظ���ي �لتعلي���م بن�صي���ب و�فر م���ن فئ���ات �جلائزة 
لي�صمل �لتعلي���م �لعايل و�لتعليم �لعام )�ملدر�صي( حيث 
تك���رم �أف�ص���ل �ملب���ادر�ت و�مل�رصوع���ات و�لرب�م���ج �لتي 
ت�صممه���ا وتنفذه���ا موؤ�ص�ص���ات �لتعليم �لع���ايل لت�صجيع 

��صتعمال �للغة �لعربية يف �لكليات �أو �جلامعات.

أكثر أمور يخشاها الرجل عند االرتباط والزواج

مشاركة بحرينية في مهرجان األردن الدولي لألفالم لمن قالت الفنانة إلهام علي: “شكًرا لجمالكم”؟

حنان رضا: الفنانات المغربيات أثبتن وجودهنهل تبرعت شيماء سبت بهذا المبلغ الضخم؟

عندما يفكر �لرجل يف 
�الرتباط، ثم���ة �أمور تقلقه 
وجتعل���ه يخ�ص���ى م���ن ه���ذه 

�خلطوة كثري�.

صــراع
ق���د يدخ���ل �لرجل 
�لذي يخ�شى فك���رة �الرتباط 
يف ����رص�ع كبري بني ما يري���د �حل�صول عليه من 

�الرتباط )مز�ياه( وبني م���ا يخ�شاه )�لعيوب(، وهو �أمر 
طبيع���ي جد� عندم���ا يفك���ر �لرجل يف �لق���رت�ن ب�رصيك 

ي�صاركه كل تفا�صيل حياته مدى �حلياة.

التقيـــد
يع���د تقيي���د �حلري���ة �أول م���ا يخ�صاه �لرج���ل عند 
�لتفكر يف �الرتب���اط و�لزو�ج و�ال�شتقر�ر، فالرجل يحب 
�أن يكون غري مقيد ويفيِ �الرتباط و�لزو�ج بع�ض �لتقييد 
ل���ه، فال ميك���ن �أن ي�صتمر حاله وهو �أع���زب بعد �لزو�ج، 

فثمة �أم���ور �أ�صا�صية لبد و�ن تتغري بع���د �لزو�ج، منها 
�مل�صاحة �ملتبقية له من �حلرية.

المسؤوليــة
يفك���ر �لرجل كثري� قب���ل �الرتباط و�ل���زو�ج، فهو 
يريد �أن ي�صتقر ولكنه يه���اب �مل�صوؤولية وحتمل �أعباء 
�كرث و�كرث يف كل خطو�ت���ه �لتي �صترتتب بعد �لزو�ج، 
خ�صو�ص���ا بعد �لإجن���اب، فقد يدخل بع����ص �لرجال يف 
حال���ة متناق�صة بع���د �لإجناب وق���د يتعر�صون لنوبات 

ح���ادة من �لقلق جتعل ت�رصفاته���م غريبة بع�ص �ل�صيء 
�ملحيطني بهم.

الفشــل
قد ي�صاأل �لبع�ص وه���ل يخ�صى �لرجال من �لف�صل 
يف �حلياة �لزوجية؟ �لإجابة نعم فبع�ص �لرجال يخ�صون 
�ل���زو�ج و�الرتباط ب�شب هاج�ض �لقلق من �لف�شل وعدم 
�لنجاح وهو �أم���ر ي�صرتك فيه �آدم وحو�ء على حد �صو�ء؛ 

لأنه يوؤثر على كليهما تاأثري� كبري�.

�ص����ارك �ملنتج �لبحرين����ي �صالح 
�ل����دويل  �لأردن  مهرج����ان  يف  نا�����ص 
لالأف����الم، وذل����ك بع����د تر�صي����ح هيئة 
حي����ث  و�لآث����ار.  للثقاف����ة  �لبحري����ن 
ن�صخت����ه  يف  �ملهرج����ان  ��صتقط����ب 
وج����اءت  دول����ة.   20 نح����و  �ل�صاد�ص����ة 
م�صارك����ة �ملنتج �صالح نا�ص نيابة عن 
�ملخ����رج �صلمان يو�صف �ل����ذي �صارك 
بفيلم����ه �لذي يحمل عن����و�ن )�لأ�صقر( 
�ل����ذي يحكي ق�ص����ة م�ص����ارع �لديوك 
�ص����امل �ل����ذي ي�ص����ارك بديك����ه �لأ�صقر 
يف م�صارع����ات تنعك�����ص عل����ى حيات����ه 

�لعائلية. 
�لفيلم من متثيل: عمر �ل�صعيدي، 

فوز �ل�رصقاوي، عادل �صم�ص، وت�صوير 
�صاك����ر ب����ن يحم����د، مو�صيق����ى حمم����د 
حد�د، كتاب����ة و�إخر�ج �صلم����ان يو�صف 

ومن �إنتاج م�صرتك بني نور�ن بيكجرز 
و�إليمنت�ص برودك�صن. 

يذكر �أن مهرج����ان �لأردن �لدويل 

لالأفالم ��صتلم �أك����رث من 3 �آلف فيلم 
م����ن �أنح����اء �لع����امل، و�أن جل����ان �لف����رز 
و�مل�صاهدة عمل����ت على م�صاهدة تلك 
�لأف����الم عل����ى م����دى �صهري����ن ب�صكل 
متو��ص����ل لختي����ار �لأف����الم �مل�صاركة 
وق����د  وخارجه����ا.  �مل�صابق����ة  د�خ����ل 
�خت����ارت �للجنة �لفني����ة للمهرجان 24 
فيلم����اً للعر�ص، منها 8 فقط تتناف�ص 
�صمن �مل�صابقة �لر�صمية على “جائزة 
�لبرت�” بفروعها �ملختلفة يف �لتمثيل 
و�لت�صوي����ر  و�ل�صيناري����و  و�لإخ����ر�ج 

و�لإ�صاءة و�ملو�صيقى �لت�صويرية.

وجه���ت �لفنان���ة �إله���ام عل���ي ع���رب ح�صابها 
�لر�صمي على موق���ع تبادل �ل�صور و�لفيديوهات 
“�إن�صتغ���ر�م”، ر�صالة �صكر لكل م���ن هناأها بعيد 
ميالده���ا. ون����رصت “�إله���ام” �صورة جدي���دة لها، 
وعلق���ت عليها قائل���ة: “�صكًر� ل���كل �للي هنوين 
بي���وم ميالدي �صكًر� لل�صعادة �للي ع�صتها معاكم 
�أهل���ي، وعائلت���ي، و�أ�صدقائي، وزمالئ���ي، �صكر� 
جلمالك���م و�صك���ر� ملن رباك���م على ه���ذ� �جلمال 
و�لإح�ص���ان، �أنت���م م�صدر �صع���ادة يف حياة �جلميع 
وبالتحدي���د �أن���ا”. يذك���ر �أن �إلهام عل���ي، خا�صت 
�ملو�صم �لرم�ص���اين �ملا�صي مب�صل�صل “مع ح�صة 
قل���م “، من تاألي���ف علي �لدوح���ان، و�إخر�ج مناف 
عب���د �هلل، و�ص���ارك يف بطولت���ه: “حي���اة �لفه���د، 
وحممد جابر، وزهرة �خلرج���ي، وبا�صم عبد �لأمري، 

ويعق���وب عب���د �هلل، وم�ص���اري �لب���الم، وح�ص���ني 
�مله���دي، ونور �لغن���دور، وفوز �ل�صط���ي، و�صهد 

�لكندري وغريهم”.

�لتو��صل  تناقل رو�د مو�قع 
�لجتماع����ي مقطع م����ن �لفيديو 
�أطل����ت في����ه �لفنان����ة �لبحرينية 
�صيم����اء �صب����ت ردت م����ن خالل����ه 
على �صائعة ك�صفت �أنها تربعت 

مببلغ طائل.
�لفنان����ة  �ملذي����ع  ح����اور 
�لبحريني����ة �صيم����اء �صب����ت ووجه 
له����ا �صوؤ�لً ح����ول حقيقة تربعها 

مببل����غ و�ص����ل 10 ملي����ون دولر 
لعم����ل خ����ريي وكان����ت �إجابته����ا 
�نه����ا �حلمدهلل متكن����ت من فعل 
�خل����ري و�أنه����ا تتمنى م����ن �هلل �أن 
تت����ربع مببلغ مليار دولر. �أجابت 
�لفنانة �صيماء �صبت عن �ل�صوؤ�ل 
با�صته����ز�ء م����ن ثم �صك����رت من 
�خرج �ل�صائعة عل����ى هذه �لأخبار 

غري �ل�صحيحة.

وكان����ت �لفنان����ة �لبحريني����ة 
�حتفل����ت  ق����د  �صب����ت  �صيم����اء 
من����ذ ف����رتة بعيد مياله����ا بوجود 
�لأه����ل و�صقيقاته����ا وعربت عن 
�صعادته����ا به����ذ� �حلف����ل كذلك 
بج�ص����د  �جلمه����ور  عل����ى  �أطل����ت 
ر�صي����ق بع����د �أن حاول����ت جاهدة 
من����ذ �صنو�ت ب����اأن تخ�صع حلمية 

قا�صية وعمليات تكميم معدة.

يف ح���و�ر خا����ص له���ا م���ع جمل���ة “�صلطان���ة 
�لإلكرتوني���ة”، �أو�صحت �لفنان���ة �لبحرينية حنان 
ر�ص���ا �أن للفنانات �ملغربيات ح�ص���ور مهم على 
م�صت���وى �لفن �لعربي بالرغم م���ن تاألق جن�صيات 
�أخ���رى، موؤك���دة �أن �ملغربي���ات ميتلك���ن �أ�صو�تا 
جميل���ة. و�عت���ربت �لفنان���ة �جلميل���ة �أن���ه يف عامل 
�لف���ن ل �أح���د ي�صكل خط���ر� على �أح���د، م�صرية �أن 
ل���كل فنان���ة ح�صورها �خلا����ص �ل���ذي تتميز به، 
م���ن خالل جمموعة من �لعنا����رص �ملكملة ك�صوتها 

و�صخ�صيتها و�إطالتها.
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حسن محمد يسترجع ذكرياته 
في “الخطايا العشر”

ا�شرتجع النج���م ال�شاب ح�شن حمم���د عرب ح�شابه 
الر�شم���ي عل���ى موق���ع “اإن�شتغ���رام”، م���ع جمه���وره 
تفا�شي���ل �شخ�شية “خالد” الت���ي قدمها يف م�شل�شل 
“اخلطاي���ا الع����ر”، ال���ذي عر����س يف �شه���ر رم�شان 

املا�شي.
ون�ر الفنان البحرين���ي م�شهدا له من امل�شل�شل، 
وعلق عليه قائال: “�شخ�شية خالد يف م�شل�شل اخلطايا 
الع�ر م���ن اأحلى ال�شخ�شيات اللي مثلتها.. ملا يحمله 
ال���دور م���ن تركيب���ة ا�شتغل���ت عليه���ا م���ن قلب من 
انفع���االت اأو ردات فعل اأو حت���ى الدموع اللي كانت 

تنزل مني والأول مرة”.
واأ�شاف: “من بديت اأمثل يف امل�شاهد اللي فيها 
تاأث���ر وبكى ما اأ�شرتجع موق���ف اأو ذكرى من املا�شي 
عل�ش���ان اأتاث���ر.. �شخ�شي���ة خال���د من �شع���ف وخوف 

وتردد وانك�شار، واأحيانا زايدة احرتام وتقدير ملكانة 
االأب كانت كفيلة اأين اأتاثر”.

وتابع: “هاي من امل�شاهد اللي وايد اأحبها حلظة 
املواجه���ة مع االأب الفنان عبد املح�ش���ن النمر واللي 
كان���ت املفرو�س املواجهة كان���ت تكون حادة اإال اأنه 
�ش���ار االتفاق اأنه خال���د يظل على هدوئ���ه واحرتامه 
الأب���وه، خ�شو�ش���ا مل���ا ع���رف بانك�ش���ار االأب.. �شفت 
امل�شه���د ف تليف���وين وحبيت اأين ا�شرتج���ع ذكرياته 

معاكم”.
و�شارك يف بطولة م�شل�ش���ل “اخلطايا الع�ر” كل 
م���ن: هيفاء ح�ش���ن، وعبد املح�شن النم���ر، وعبد اهلل 
بو�شه���ري، روان مهدي، ورمي ارحم���ه، وحممد �شفر، 
وفاطم���ة احلو�شني، وهو من تاألي���ف ح�شن املهدي 

واإخراج علي العلي.

أحداث

عليك التخفيف من االأعمال املتعبة.

متر بالكث���ر من ال�ضغ���وط وال تعرف 
القرار.

تختفي االنفعاالت واملواقف ال�شلبّية 
اليوم.

اتفاق تتو�شل اإليه مع اإحدى ال�ركات 
قريبا.

اأو فر�ش���ة  اأو ا�شتثم���ار  عملي���ة ����راء 
حقيقة تقرتب.

ال تدع خي���ارك نحو كل ما قد يعر�شك 
للخطر.

انتبه اإلى �شحت���ك وال جتعل كل �شيء 
يرتاكم.

تقرر و�شع برنامج وا�شح يف حياتك.

ال تق���رتب م���ن املاأك���والت الد�شم���ة 
الثقيلة.

ابذل ق�ش���ارى جهدك للقيام بتمارين 
ريا�شية.

االإرهاق النف�شي يتحكم يف ت�رفاتك.

تتلق���ى االأجوبة التي طامل���ا انتظرتها 
طويال.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

11 سبتمبر
1840

تق�شف  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
الإرغ��ام حممد  بروت 
ترك  على  با�شا  علي 

�شوريا.

1922
االنتداب  عن  االإعالن 
ال����ربي����ط����اين ع��ل��ى 

فل�شطن.

1926
مو�شوليني  بينيتو 
ي��ت��ع��ر���س مل��ح��اول��ة 

اغتيال فا�شلة.

 1930
�شرتومبويل  ب��رك��ان 
ب���ج���زي���رة ���ش��ق��ل��ي��ة 
االإي���ط���ال���ي���ة ي��ث��ور 
ويلقي بحمم بركانية 
ت�����ش��ل اإل����ى ط��ن��ن، 
وك����ان����ت ت���ل���ك ه��ي 
تدمراً  ثوراته  اأك��ر 
تاريخه  ام��ت��داد  على 

امل�شجل.

1931
يلقون  االإي��ط��ال��ي��ون 
القب�س على املجاهد 
املختار  عمر  الليبي 
ينزف  م�����ش��اب  وه���و 

دماً.

1945
اخلم�ضة  م��وؤمت��ر  ب���داأ 
بن  لندن  يف  اأعماله 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
ال�شوفيتي  واالحت��اد 
وال�����ش��ن واإجن��ل��رتا 

وفرن�شا.

مهرجان الصواري... محطة عالمية ومسرح لإلبداعات
ال�ش����واري  مهرج����ان  فعالي����ات  توا�شل����ت 
امل�رحي ال����دويل لل�شباب الثاين ع�����ر على �شالة 
البحري����ن الثقافي����ة، حي����ث عر�ش����ت م�رحية “تاء 
�شاكن����ة” من م�ر وه����ي من اإخ����راج و�شينوغرافيا 
ن����دى ثابت ومتثيل عبر �ضليم����ان ومنى �ضليمان 
وهبة رفعت اهلل، كما عر�شت م�رحية “ح�رة حرة” 
عر�����س �شوري اأملاين للمخرج حممد ديبان ورق�س 
ماه����ر عبداملعط����ي وحمم����د اأمن وغي����ث نوري.. 
ح�رة ح����رة عر�س م�رحي راق�����س يج�شد احلاالت 
التي م����ر بها النا�س يف احلرب من خالل �شاب نرى 
بداي����ة ال�شدم����ة التي عا�شه����ا عندما ايق����ن انه ال 
طريق للعي�س �شوى الفرار فرناه م�ردا مع اأفكاره 
يف اإح����دى بقاع االأر�س وكل ما ي����دور يف فكرة هو 
البح����ث عن وطن وعن حلم للعي�س من اجله. يبحث 
ويبح����ث فاأحيانا كان يرى الوط����ن ملخ�شا بحقيبة 
واحيان����ا بذك����رى عاب����رة واحيانا بقطع����ة قما�س” 
ملوح����ة” وان ه����ذه القطع����ة تعاين نهاي����ة الوطن 
وبالت����ايل موتنا جميعا. فهو �شدي����د احلر�س على 
ان ت�شتمر بالدوران رغم املعاناة وال�شعاب فهي 

تاريخنا وح�شارتنا وتراثنا.
كما عر�ش����ت امل�رحية اجلزائري����ة” �رخة اأمل 
“ للمخ����رج زكري����ا طقيق ومتثيل يح����ي بودو�ضه 
ورقية رما�س و�رغام قا�شم. وهي م�رحية حتاكي 
واقع عربي بطريقة امليتام�����رح ال�شامت، وتعرب 
ع����ن �����راع عرب����ي غربي حي����ث تك����ون العروبة يف 
�شدد مقاوم����ة التمدد الغربي الفك����ري، وتتناول 
امل وهم����وم وج����روح الوط����ن العرب����ي م����ن خ����الل 
ان�ش����الخ �شعوبه ع����ن مكونات الهوي����ة واالن�شياق 

االعم����ى نحو ق�ش����ور ح�ش����ارة الغرب عل����ى خلفية 
�شوء ا�شتغالل اجلوان����ب االيجابية ملا بلغه الغرب 
م����ن تق����دم تكنولوج����ي، وانطالق����ا م����ن املفهوم 
الع�����ر  با�ش����كاالت  املتخ����م  ال�شو�شيواجتماع����ي 
وحتدياته وظف املخ����رج زكريا تقنية امليتام�رح 
بهدف جتاوز الن�����س ليكثف ادوات لت�شتغل على 
اجل�ش����د واحلرك����ة يف �ش����كل م�شاه����د كوريغرافيا 

تفتح جماال خلياال وا�شعا امام املتلقي.

هذا وق����د اأ�شاد عدد م����ن الفنانن مبهرجان 
ال�ش����واري ال����دويل لل�شب����اب واعت����ربوه من�ش����ة 
لالإبداع، فالفنان عب����داهلل �شويد قال انه اأ�شتمتع 
بالعرو�����س التي قدمتها خمتلف الدول على مدى 
ع�����رة اأيام وا�شتفاد اأي�شا م����ن الور�س املختلفة. 
وبدوره قال الفنان حممد العبيديل... كان اأ�شبوعا 
حاف����ال باالأعمال املتميزة والقوي����ة �شاهدنا فيها 
كل مع����اين االإب����داع والتمي����ز، فاملهرج����ان قرب 

امل�شافات ب����ن الدول وكان مبثاب����ة ور�شة عمل 
كبرة �ضمت اإبداعات وتوجهات خمتلفة. 

اأم����ا الفنان جا�شم طلق فق����د اأكد على اأهمية 
املهرجان����ات امل�رحي����ة الت����ي تقام، فه����ي تزود 
الفن����ان باملعرف����ة وتزي����د احتكاكه وه����ذا �شيء 
جميل. عرو�����س املهرجان كان����ت قوية من جميع 
النواح����ي وجذبت جمهورا عري�ضا وهذا موؤ�رش على 
النج����اح الكبر الذي حققه املهرج����ان، وال ي�ضعنا 

اإال �شك����ر القائم����ن عل����ى املهرجان عل����ى ح�شن 
التنظيم.

واعرب الفنان حمد عتيق عن �شكره للمهرجان 
وا جله����ود الرائعة الت����ي تبذل فيه ول����ه عاماً بعد 
عام، وعلى اأكر من �ضعيد بدءاً من اإدارته ومروراً 
بخدمات����ه، منوها بالور�س الت����ي اأقيمت على مدى 
اأيام املهرجان وا�شتقطابها للفنانن واملهتمن، 
واأ�شاد عتيق بعر�س م�����رح ال�شواري “ يف احللوة 
واملرة” من تاألي����ف جمال ال�ضقر ومتثيل �ضفيقة 
يو�شف وعبداهلل �شويد، واأي�شا بالعر�س االأرميني. 
الفن����ان واملخرج ن�شال العطاوي اأكد على اأن 
املهرج����ان حقق اأهدافه من جميع النواحي واأهمها 
جع����ل البحرين حمط����ة عاملية وم�رح����ا لالإبداعات، 
ف����كل الدول الت����ي �شارك����ت يف املهرجان مل�شت 
تط����ور احلراك امل�رحي يف البحرين وقوته، وع�شق 
اجلمه����ور وحر�ش����ه عل����ى احل�ش����ور، ناهي����ك على 

الور�س والفعاليات امل�شاحبة.
اإلى ذل����ك يعترب م�رح ال�شواري اأول مهرجان 
م�رح����ي خليجي متخ�ش�����س يف العرو�س امل�رحية 
لل�شب����اب حيث اأطلقه م�����رح ال�شواري يف البحرين 
الع����ام 1993. ومنذ تاأ�شي�ش����ه ا�شتطاع املهرجان 
اإث����راء امل�����رح البحرين����ي والعرب����ي مبا يرب����و اإلى 
100 عر�����س م�رحي، كما قدم العديد من الور�س 
والن����دوات امل�رحي����ة املتخ�ش�ش����ة. وابت����داء من 
ال����دورة الثاني����ة ع�����رة اأ�ش�س مهرج����ان ال�شواري 
�شن����دوق اإبراهيم خلفان لدعم العرو�س امل�رحية 
املحلية املتميزة، وهي مبادرة تهدف اإلى ت�شجيع 
الك����وادر ال�شاب����ة البحرينية عل����ى اإنت����اج االأعمال 

امل�رحية.

حمرر م�سافات
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األخيرة

الك�شف عن تكنولوجيا جديدة لزيادة الأمطار

مذيعة �شجاعة تقراأ اأكرث تقرير موؤمل بحياتها

ك�صف���ت در��صة جديدة �أن تركيب �أل���و�ح �لطاقة �ل�صم�صية وتربينات �لرياح يف �ل�صحر�ء، ميكن �أن 
يزيد معدلت هطول �لأمطار فيها، ويزيد ن�صبة �مل�صاحات �خل�رض�ء.

قالت جملة “ووندر فول �إجنينرينغ” �لأمريكية �إن �إن�صاء مز�رع �لرياح وتركيب �ألو�ح توليد �لطاقة 
�ل�صم�صية يف �ملناطق �ل�صحر�وية، ميكن �أن ي�صاهم يف منع حدوث تغري�ت مناخية وفقا ملا هو متعارف 
عليه يف �ل�صابق، م�صيفة: “لكن �جلديد �لذي ك�صف عنه �لباحثون �أنها رمبا تت�صبب يف حدوث تغري من 
ن���وع �آخر ي�صاهم يف حتويل �ل�صحر�ء �إل���ى مناطق خ�رض�ء”. ولفتت �ملجلة �إلى �أن فريق �لباحثني بجامعة 
�إلين���وي �لأمريكية، قام بعمل حماكاة لتاأثري �أل���و�ح �صم�صية قدرتها 79 تري� و�ت، ومز�رع رياح ميكنها 
تولي���د 3 ت���ري� و�ت من �لكهرباء، م�ص���رية �إلى �أنها �أرقام تعك�س تطلعاتهم مل���ا �صت�صبح عليه م�صادر 

�لطاقة �ملتجددة يف �مل�صتقبل ولي�س مقارنة مبا هو موجود يف �لوقت �حلايل.

كب���رية، قررت  ب�صجاع���ة 
مذيع���ة �أمريكي���ة معروفة �أن 
تق���ر�أ بنف�صه���ا تقري���ر� ع���ن 
وف���اة �بنتها �ل�صاب���ة من جر�ء 
م���ن  ز�ئ���دة  جرع���ة  تناوله���ا 
�ملخ���در�ت. وق���ر�أت �ملذيعة 
بقن���اة “كيلوتيف���ي” �أجني���ا 
كينك���ي، �لتقري���ر بتاأثر بالغ، 

وهي تنعى �بنتها �إمييلي، �لبالغة من �لعمر 21 عاما، بعد �أن لقت حتفها يف مايو �ملا�صي،  �إثر 
تناول جرعة ز�ئدة من عقار �لفنتانيل.  وبعدما ن�رضت كينكي �لتقرير على ح�صابها يف “توتري”، 
لق���ى �نت�ص���ار� و��صع���ا يف �لوليات �ملتحدة وج���رى �إعادة ن����رضه مبو�قع �لتو��ص���ل �لجتماعي. 
وبح�ص���ب و�لدتها ف���اإن �إمييلي، تناولت جرعة ت�صل �إلى �صتة �أ�صع���اف ما ينا�صب رجا �صخما، 
مم���ا �أدي �إلى وفاتها، ذلك وفقا لتقرير ت�رضيح �جلث���ة. وقالت �لو�لدة �ملفجوعة �إنها كانت قد 
��صتبهت يف وقوع �بنتها يف �رض�ك �ملخدر�ت، وكانت تخطط مع عائلتها للتدخل �رضيعا قبل وفاة 

 .”CBA NEWS“ بنتها باأيام، بح�صب موقع�

 Social
mediaالهند “ال�شماء حترتق” يف 

فوج���ئ �ص���كان بنغالور جنوبي �لهن���د بظاهرة ن���ادرة يف �صماء �ملدين���ة، �أثارت حريتهم 
و�أع���ادت �إل���ى �أذهانهم م�صاه���د من فيلم خي���ال علمي كا�صيك���ي �صهري، تط���رق �إلى �لغزو 

�لف�صائي لاأر�س.
فق���د �أظهر ت�صجيل م�صور، تد�وله �لكثريون يف مو�ق���ع �لتو��صل �لجتماعي، على نطاق 
و��ص���ع، �ل�صم���اء وكاأنها حترتق يف لقطات مذهلة ت�صبه متام تل���ك �لتي ظهرت يف فيلم “عيد 

�ل�صتقال” �ل�صهري.
وكان �لفيل���م، �ل���ذي �أنتج عام 1996، يتحدث عن غزو �أج�صام غريبة من �لف�صاء لاأر�س، 

وقد حقق جناحا باهر� �آنذ�ك، وحاز جائزة �أو�صكار، وهو من �إخر�ج رولن �إميريي�س.
وق���ارن ملتقط���و �لظاهرة �لفريدة بني م�صاه���د يف �لفيلم �ملذكور، حي���ث بدت �لنار يف 

�صماء بنغالور وكانها تلتهم �ل�صحب، ويزد�د �للهب �ت�صاعا مع مرور �لوقت.
وكان بالإم���كان �صماع �أ�ص���و�ت بع�س �ل�صباب وه���م ي�صجلون بهو�تفه���م �حلادثة �لتي 
وقع���ت �لأربعاء �ملا�صي، وهم ي���رددون عبار�ت �حلرية و�لده�ص���ة، وي�صبهون هذه �للحظات 

�لغريبة مب�صاهد �لغزو �ل�صهري يف فيلم “يوم �ل�صتقال”.

ملـكـة جـمـال اأمـيـركا بـدون “البكيـنـي”

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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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

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

�لطق����س حار ورط���ب مع فر�صة 
بع����س  يف  �صب���اب  لت�ص���كل 

�ملناطق عند �ل�صباح �لباكر.

�لري���اح متقلب���ة �لجت���اه من 5 
�إل���ى 10 عقد، ولكنه���ا �رضقية 

من 10 �إلى 15 عقدة �أحيانا .

�رتفاع �ملوج من ق���دم �إلى 3 �أقد�م. درجة �حلر�رة 
�لعظمى: 38م، و�ل�صغرى: 29م، �لرطوبة �لن�صبية 

�لعظمى: 95 % و�ل�صغرى: 45 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س �لإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�س �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن د�ر �لباد لل�صحافة و�لن�رض و�لتوزيع 

  للتو��صل مع ق�صم �لعانات : �ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            �ل�صرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة �لأيام للن�رض

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 4:01
الظهـر:11:35 

العصــر: 3:04
المغرب: 5:48
العشاء: 7:18

مواقيت 
الصالة

جـريـمـــة “عـائـلـيـــة” جـديــدة تـهــز الــ�شـــارع املـ�شـــري
يف م�صهد جديد من “�جلر�ئم �لعائلية” �ملروعة، 
�صه���دت مدينة �ل����رضوق مبحافظة �لقاه���رة يف م�رض، 
جرمي���ة قتل ب�صع���ة بعد �أن ق���ام رجل بذب���ح زوجته 
و�أبنائه �لأربعة د�خل �صقتهم باملنطقة، وهرب قبل 
�أن يت���م �عتقاله. وتلق���ى ق�صم �رضطة �ل����رضوق باغا 
مبقت���ل 5 �أ�صخا�س م���ن �أ�رضة و�حدة د�خ���ل �صقتهم 
باحل���ي �لثاين باملنطق���ة، وعلى �لف���ور �نتقل رجال 
�لبح���ث �جلنائي �إلى مكان �لباغ، وتبني من �ملعاينة 

وج���ود 5 جث���ث به���ا طعن���ات و�آث���ار ذب���ح يف �أماكن 
متفرقة باأج�صامهم، وفقا ل�صحيفة “�لأهر�م”.

و�أو�صح���ت �لتحقيق���ات �لأولي���ة �لت���ي جتريها 
نيابة �لقاه���رة �جلديدة، �أن �لأب )رجل �أعمال( �أقدم 
على فعلته بعد �أن خ���در زوجته و�أبناءه �لأربعة، ومن 

ثم ذبحهم �لو�حد تلو �لآخر.
وجاءت �جلرمية �جلديدة بعد �أيام جرمية ل تقل 
ب�صاع���ة �صهدته���ا �إحدى ق���رى مركز بنه���ا مبحافظة 

�لقليوبي���ة، حني قتلت زوجة حماه���ا و�أبنائه �لأربعة 
بو�صع �ل�ُصم يف �لأكل. وكانت �لزوجة �لأولى للقتيل 
و�أم �أولده، قد �تهمت �لزوجة �لثانية بجرمية �لقتل. 
وه���زت جرمية �أخ���رى �ل�صارع �مل����رضي يف �أغ�صط�س، 
بعدم���ا �أق���دم �أب يف حمافظ���ة عل���ى �إلق���اء طفلي���ه 
م���ن �أعل���ى ج�رض يبع���د 30 دقيقة ع���ن �ملنطقة �لتي 
يعي����س فيها. وقبل �عرت�فات �لو�ل���د بقتل طفليه، 
�نت����رضت على مو�ق���ع �لتو��صل �لجتماع���ي �أول �أيام 

عي���د �لأ�صحى، �صورة طفلني يبح���ث عنهما �لأهايل 
يف �ملحافظ���ة بعد �ختطافهما م���ن و�لديهما، ح�صب 
�دعائه يف �لبد�ية. وح�ص���ب رو�ية �لأب، قبل �عرت�فه 
لحق���ا، فاإن���ه ��صطحبهما يف نزه���ة باملدينة، و�رضف 
�أح���د �لأ�صخا�س �نتباهه عن طفلي���ه مدعيا �صد�قته 
ل���ه منذ �أن كانا تلميذين باملدر�صة �لبتد�ئية، وبعد 
�ن����رض�ف �ل�صخ�س ع���اد �لو�لد لطفلي���ه فلم يجدهما 

على �لأرجوحة.

�شمراء التلفزيون البلجيكي 
ت�شتقيل ب�شبب العن�شرية

فيلم “الراهبة” 
يجتاح �شالت العر�ض

طفل اأمريكي يغت�شب 
ويقتل عجوزا ثمانينية

�أعلنت مذيعة �لن�رضة �جلوية يف �لتلفزيون 
�لفرنكفوين �لبلجيكي ع���ن ��صتقالتها بعد �أن 
�صئمت �لر�صائ���ل �لعن�رضية �لت���ي ت�صتهدفها 

على مدى �صنة قدمت خالها �لن�رض�ت �جلوية.
وقال���ت �صيلني دجونغ���ا يف �رضيط فيديو 
ن�رضت���ه عل���ى �صفحته���ا يف مو�ق���ع �لتو��ص���ل 
�لجتماع���ي “لق���د فا�ص���ت �لكاأ����س و�صئمت 
ر�صائل �لعن�رضية ب�صبب لونها �لأ�صمر. و�آخرها 
كانت ر�صالة بعثت بها �صيدة بلجيكية تطالب 
با�صتبعاد مقدمة �لن�رضة �جلوية لأنها �صود�ء ول 

يرى �مل�صاهدون �صوى لبا�صها.

�صجل فيل���م “�لر�هبة” )ذ� ن���ان( �فتتاحا 
قوي���ا يف مطل���ع �لأ�صب���وع، مت�ص���در� �إير�د�ت 
�ل�صينم���ا يف �أمريكا �ل�صمالي���ة، وحقق �إير�د�ت 
بلغت 53.5 مليون دولر يف 3876 د�ر عر�س.

و�صيطرت �رضكة )و�رنر ب���ر�ذرز( لاأ�صبوع 
�خلام����س عل���ى �لت���و�يل مع ب���دء عر����س فيلم 
“�لر�هبة” وهو �أح���دث فيلم من �صل�صلة �أفام 

“حت�صري �لأرو�ح”)ذ� كوجنورينغ(.
وه���ذ� ه���و �أف�ص���ل �فتت���اح لفيل���م يف 
�ل�صل�صل���ة، �إذ حط���م فيلم “�لر�هب���ة” �لرقم 
�ل���ذي حققه فيل���م “حت�ص���ري �لأرو�ح” لعام 
2013، �ل���ذي �صج���ل 41.8 مليون دولر يف 
�أ�صب���وع عر�صه �لأول. وهو �أي�صا ثاين �أف�صل 

عر�س �أول ل�صهر �صبتمرب.

من �ملتوقع �أن جت���ري حماكمة طفل يبلغ 
من �لعمر 14 عاما يف ولية مارياند �لأمريكية، 
بعد �أن وجهت له تهم���ا باغت�صاب وقتل �مر�أة 
عج���وز تبلغ من �لعمر 83 عام���ا، بح�صب ما ذكر 

م�صدر يف �رضطة بالتيمور.
ونقل موقع “يو �أ�س تودي” عن �ملتحدث 
با�ص���م �ل�رضط���ة، �إن �لطفل �لقو�ن���ني يف ولية 
ماريان���د ت�صم���ح مبحاكم���ة �لطف���ل  ت���ريون 
هارف���ني كاإن�صان ر��صد رغم �أن عمره ل يتجاوز 
14 عام���ا. وج���رى �تهه���ام هارف���ني بالعتد�ء 
جن�صيا على دوروثي ماي نيل �لبالغة من �لعمر 
83 عام���ا، قبل �أن ي�رضبه���ا �رضبا مربحا لتاقي 
حتفها بع���د ج���رى �إ�صعافها �إل���ى �مل�صت�صفى 

حيث حاول �لأطباء �إنقاذها دون جدوى.

• �صورة جوية للحركة �ملرورية على تقاطع �صاحية �ل�صيف �صمال �لعا�صمة �ملنامة   )ت�صوير : ح�صني �ملوؤمن(	

توج���ت ملكة جمال �لولي���ات �ملتحدة، فاتنة نيوي���ورك “نيا �إمياين”، بلقب “ملك���ة جمال �أمريكا 
2019”، لته���زم 51 متناف�صة، �جتمعن من خمتلف �أنحاء �لوليات، كما �صاركتا يف �ملناف�صة �جلمالية، 

كل من ملكتي جمال بورتوريكو، ومقاطعة كولومبيا.
و�صه���دت �مل�صابقة هذ� �لعام �إلغ���اء فقرة عرو�س �لبكيني لأول م���رة، وخلعت ملكة جمال �أمريكا 
2018 “كار� مون���د” تاجها، و�صّلمته جلميل���ة 2019 �ل�صمر�ء “نيا �إمياين”، يف حني �حتّلْت ملكة جمال 
ولية كونيتيكت “بريدجيت و�ي”، مركز �لو�صيفة �لأولى، وملكة جمال ولية لويزيانا “هويل كونو�ي”، 

مركز �لو�صيفة �لّثانية. وفقا ملوقع “فو�صيا”.

البحث عن “النجم املفقود” بعد �شقوطه من �شفينة
يج���ري خف���ر �ل�صو�ح���ل �لكن���دي عمليات 
بحث للعث���ور على جنم بوب �أمل���اين، ُفقد بعد 
�أن �صق���ط من �صفينة �صياحي���ة قبالة �ل�صو�حل 

�لكندية.
و�أو�صح���ت �رضكة “�آيد� ك���روز”، �أن �لفنان 
د�ني���ال كويبلب���وك �صق���ط من �صط���ح �صفينة 
تابع���ة لها، يف وقت مبكر م���ن يوم �لأحد، قبالة 

�صاحل مقاطعة نيوفندلند �لكندية.
و�أ�ص���ارت �إل���ى �أن خف���ر �ل�صو�ح���ل �أطل���ق 
عملي���ة بح���ث، للعثور عل���ى �ل�صاب �ل���ذي بلغ 
م���ن �لعمر 33 عاما. و�أ�صاف���ت �ل�رضكة يف بيان، 
نقلت���ه �صحيفة “بيلد” �لأملاني���ة، �أن �لقبطان 
وطاق���م �ل�صفينة “قام���و� على �لف���ور بتنفيذ 
عمليات �لإنقاذ �ل�رضورية، بالتعاون �لوثيق مع 

�ل�صلطات �ملحلية �ملخت�صة”.
وكان كويبلب���وك يف عطل���ة عل���ى منت �ل�صفين���ة �ل�صياحية �مل�صاف���رة من هامب���ورغ يف �أملانيا �إلى 
نيوي���ورك بالوليات �ملتحدة. وحقق �ل�صاب �ل�صهرة كمت�صابق يف برنامج لكت�صاف �ملو�هب يف �أملانيا 
�لع���ام 2003، ثم ظهر يف �لعديد من بر�مج تلفزيون �لو�قع، ليقرر �أخري� �لجتاه �إلى �لتمثيل ودر��صته 

يف �لعا�صمة �لأملانية برلني.

• �لفنان د�نيال كويبلبوك	
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