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نف�سه ال�سهر  من   21 بـ  والإغالق  الرت�سح  فتح  اأكتوبر   17

االنتخابات البلدية 24 نوفمرب

الدين العام يرتفع اإلى 11.55 مليار دينار

املنام���ة - بنا: �صدر عن رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة، 
ق���راران رق���م )31( و)32( ل�صن���ة 2018م، بتحديد 
ميع���اد النتخ���اب والرت�صي���ح لع�صوي���ة املجال����س 
البلدي���ة، وباإ�صاف���ة جلن���ة عام���ة لالق���رتاع والف���رز 

لنتخاب اأع�صاء املجال�س البلدية.
وج���اء يف امل���ادة الأولى م���ن الق���رار الأول رقم 
)31(، اأن الناخب���ون املقي���دة اأ�صماوؤه���م يف جداول 
الناخبني وفًق���ا لأحكام املر�صوم بقان���ون رقم )3( 
ل�صن���ة 2002 ب�صاأن نظام انتخ���اب اأع�صاء املجال�س 
البلدية، مدعوون للح�صور اإل���ى مقار جلان القرتاع 
والف���رز وذلك لنتخاب اأع�صاء املجال�س البلدية يوم 
ال�صبت املوافق 2018-11-24 من ال�صاعة الثامنة 
�صباًحا اإل���ى ال�صاعة الثامنة م�صاًء، ويف احلالت التي 
تقت�صي اإعادة النتخاب جت���ري الإعادة يوم ال�صبت 
املوافق 2018-12-1 من ال�صاع���ة الثامنة �صباًحا 

اإلى ال�صاعة الثامنة م�صاًء.
وج���اء يف امل���ادة الثانية من الق���رار، يفتح باب 
الرت�صيح لع�صوي���ة املجال�س البلدية ابتداًء من يوم 

الأربعاء املواف���ق 2018-10-17 وحتى يوم الأحد 
املواف���ق 2018-10-21، وتقدم طلبات الرت�صيح 
يف خمتلف املناط���ق البلدية النتخابي���ة اإلى اللجان 

املخت�صة.
وجاء يف املادة الثالثة منه اأنه يعمل بهذا القرار 

من تاريخ �صدوره، وين�رش يف اجلريدة الر�صمية.
فيم���ا ن�س الق���رار الثاين رق���م )32( يف مادته 
الأولى، ت�صاف جلنة عامة اإلى الثالثة ع�رشة جلنة عامة 
لالق���رتاع والفرز لنتخاب اأع�ص���اء املجال�س البلدية 
املن�صو�س عليها يف امل���ادة الثانية من القرار رقم 
)35( ل�صنة 2014م ب�ص���اأن حتديد املناطق البلدية 
النتخابي���ة والدوائ���ر النتخابي���ة وحدوده���ا وع���دد 
اللج���ان الفرعية لنتخاب اأع�ص���اء املجال�س البلدية، 
والقرار رقم )45( ل�صنة 2014م باإ�صافة جلنة عامة 
لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�ص���اء املجال�س البلدية، 
وي����رشي عليها ما ي�رشي على اللج���ان العامة لالقرتاع 
والفرز م���ن اأحكام.وجاء يف املادة الثانية من القرار، 
اأن���ه يعمل بهذا القرار من تاري���خ �صدوره، وين�رش يف 

اجلريدة الر�صمية.

ارتف���ع الدي���ن الع���ام يف البحري���ن بنهاي���ة 
اأغ�صط����س املا�صي لي�ص���ل اإل���ى 11.551 مليار 
دين���ار بعد اأن ا�صتقر عند م�صتوى 11.501 مليار 
دين���ار يف الأ�صهر الثالثة الت���ي �صبقته )مايو اإلى 

نهاية يوليو املا�صي(.
واأظه���رت اأح���دث ن����رشة مل����رشف البحري���ن 

املرك���زي لأغ�صط����س املا�ص���ي اأن الدي���ن العام 
باأغ�صط�س املا�صي يعد اأعلى م�صتوياته يف تاريخ 
اململكة. وارتف���ع الدين العام يف ال�صهر املا�صي 
بزيادة قدرها 50 ملي���ون دينار، ما ن�صبته 0.43 
% قيا�ًص���ا بيولي���و املا�صي، كم���ا ارتفع بزيادة 
ق���دره 2.267 مليار دين���ار يف اأغ�صط����س مقارنة 

بالفرتة نف�صها م���ن العام 2017 اإذ بلغ 
9.28411 مليار دينار.

• ك�صف راتب املوظفة ويبدو خ�صم قرابة 1013 دينارا	

تفاعال مع “اإن�ستغرام $”... “اخلدمة” يعد ب�سرف الأجور يف مواعيدها

خلل بـ “ال�صي�صتم” يق�صف اأجر 200 موظف بـ “الرتبية”
“�صي�صت���م” الإدارة املعني���ة  خل���ل يف 
بالأج���ور بوزارة الرتبي���ة والتعليم اأدى اإلى 
“ق�صف” رواتب عدد من املوظفني، حيث 
قال���ت موظفة ل� “الب���الد” اإن �صايف راتبها 
ال�صه���ري يبل���غ 1196 دين���ارا، وفوجئ���ت 
عن���د ن�رش ك�صف راتبه���ا بالنظام الإلكرتوين 
لدي���وان اخلدم���ة املدني���ة بخ�ص���م 1029 
دين���ارا   166 بالر�صي���د  وتبق���ى  دين���ارا، 
فقط!واأ�صافت: “يبدو بالك�صف التف�صيلي 
للراتب ا�صتقط���اع مبلغ 1013 دينارا حتت 
بن���د “تقاع���د”، وتوا�صل���ت م���ع املعنيني 
بالهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، واأفادوا 

باأنه���م مل ي�صتقطعوا هذا املبلغ من راتبي. 
اأم���ا املفاج���اأة ال�صاعقة، فق���د متثلت برد 

املعنيني بوزارة الرتبية”. 
املوظف���ة  “اأبلغتن���ي  ووا�صل���ت: 
املعنية بق�صم الرواتب بالوزارة اعتذارها 
عما ح�صل لها ولعدد من الزمالء بالوزارة، 
ووع���دت ب�رشف مبل���غ ال�صتقطاع براتب 

ال�صهر املقبل، وهو اأمر غري منطقي”.
وتفاعال مع ما ن�رش يف “اإن�صتغرام البالد”، 
اأك���د دي���وان اخلدم���ة املدني���ة اأن���ه �صيتم 
�رشف روات���ب املوظفني يف الوزارة ودومنا 
نق�ص���ان يف موعده���ا بتاري���خ 26 �صبتمرب 

2018 يف ح�صاباتهم البنكية.

الأ�سول  انتعا�ش  “املركزي”: 
الأجنبية يف اأغ�سط�ش

اقتصاد البالد

10

لة
ام

 ش
ية

اس
سي

ة 
مي

يو

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�صة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

ليلى مال اهلل اأمل احلامد

اأق�صى العقوبات للمتورطني يف “جتاوزات عا�صوراء”التمارين امل�صرتكة ترفع اجلاهزية القتالية
امللك: جاللة  لالإرهاب...  للت�سدي  موقفنا  �سالبة  الأمل” دليل  �سمو رئي�ش الوزراء وجه “الداخلية” للتعاون مع “العدل” لتخاذ الإجراءات ال�سارمة“اإعادة 

املنام���ة - بن���ا: �صهد عاهل الب���الد القائ���د الأعلى �صاحب 
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة، اأم����س بح�صور القائد 
الع���ام لقوة دفاع البحرين امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد 
اآل خليفة، املرحلة اخلتامية للتمرين امل�صرتك )�صموم 3( الذي 
ج���رى على مدى اأيام عدة بالذخرية احلية يف مملكة البحرين بني 
قوة دفاع البحرين وجمموعة من القوات امل�صلحة بدولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�صقيقة.
واأك���د جاللته اأن مثل هذه التمارين امل�صرتكة تاأتي انطالقا 
م���ن عم���ق العالق���ات التاريخي���ة وال�صرتاتيجي���ة الوثيقة التي 

جتم���ع البلدي���ن ال�صقيقني، خ�صو�ص���ا يف املج���الت الع�صكرية 
والدفاعية. وت�صهم يف رف���ع اجلاهزية القتالية وتبادل اخلربات 
ملواجه���ة خمتلف التحديات واملخاطر التي تهدد املنطقة واأمن 
�صعوبه���ا، م�صيدا جاللته بوق���وف القوات امل�صلح���ة يف البلدين 
ال�صقيقني �صفاً واحدا يف عملية )اإعادة الأمل( بقيادة ال�صقيقة 
الكربى اململكة العربية ال�صعودية، والذي يعد منوذجا للتكاتف 
التاريخي الأخوي بني دولنا ال�صقيقة ودليل على �صالبة مواقفنا 

للت�ص���دي لالإرهاب بكل �صوره واأ�صكاله، ومد يد العون 
لالأ�صقاء يف اليمن العزيز.

املنام���ة - بن���ا: ا�صتنك���ر جمل����س ال���وزراء ب�ص���دة التج���اوزات 
املرفو�ص���ة والت�رشف���ات الالم�صوؤول���ة غري ال�رشعي���ة التي حدثت يف 
بع����س الأماكن يف ذكرى عا�ص���وراء، حاثا اجله���ات ذات العالقة كل 
بح�صب اخت�صا�صه اإلى اإنزال اأق�صى العقوبات القانونية والتنظيمية 
بح���ق كل م���ن يثبت تورطه يف العمل امل�صني �ص���واء ب�صكل مبا�رش اأو 
غ���ري مبا�رش، ومعاقبة كل م���ن يخرج عن النظام وي�ص���يء اإلى الوطن 
ويتطاول على الثوابت الوطنية بالت�صدي له بقوة القانون ووحدتنا 
الوطنية ومتا�ص���ك اأبن���اء ال�صعب.فيما وّجه رئي�س ال���وزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأمري خليفة ب���ن �صلمان اآل خليف���ة وزارة الداخلية 

بالتعاون مع وزارة العدل وال�ص���وؤون الإ�صالمية والأوقاف اإلى اتخاذ 
كل الإجراءات ال�صارمة واحلا�صمة التي جتعل من مرتكبي هذا اجلرم 
عربة مل���ن ل يعترب، بتطبيق القانون واإنف���اذه عليهم والتحقيق يف 
اأي تق�صري اأدى اإلى التجاوز واتخاذ الإجراءات بحق املت�صببني فيه.

وتراأ����س �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء وبح�صور 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �صاحب ال�صم���و امللكي الأمري �صلم���ان بن حمد اآل 

خليفة اجلل�صة العتيادية الأ�صبوعية ملجل�س الوزراء 
بق�رش الق�صيبية اأم�س.

• •جاللة امللك يح�رش التمرين امل�صرتك “�صموم 3” باحلر�س امللكي	 �صمو رئي�س الوزراء وبح�صور �صمو ويل العهد مرتئ�صا جل�صة جمل�س الوزراء	

23

اأبوظب���ي - بن���ا: ن���وه ويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللك���ي الأمري �صلم���ان بن حم���د اآل خليفة 
باللتزام واملواقف الرا�صخة لدولة الإمارات العربية 
املتح���دة ال�صقيق���ة يف مكافح���ة الإره���اب والعنف 
ورف����س جمي���ع اأ�صكاله.واأعرب �صموه، ل���دى لقائه 
اأم����س م���ع ويل عه���د اأبوظب���ي نائب القائ���د الأعلى 
للق���وات امل�صلحة بدولة الإم���ارات العربية املتحدة 
ال�صقيق���ة اأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهي���ان مبجل����س �صموه بق����رش البحر، ع���ن �صكر 
وتقدير مملكة البحرين للدعم امل�صتمر من الإمارات 

ال�صقيق���ة ووقفاته���ا امل�رشف���ة اإل���ى جانب 
اململكة يف خمتلف املحطات.

مقدرا وقفاتها امل�سرفة اإلى جانب البحرين... �سمو ويل العهد:

مواقف را�صخة للإمارات يف مكافحة االإرهاب

• �صمو ويل العهد ملتقيا �صمو ويل عهد اأبوظبي	 4

7
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ال�شقيقة دول���ن���ا  ب���ن  االأخ������وي  ال��ت��اري��خ��ي  ل��ل��ت��ك��ات��ف  من�����وذج  االأمل”  “اإعادة 

ج���ه���ود م���ث���م���رة ل����الرت����ق����اء ب���ال���ك���ف���اءات ال���ق���ت���ال���ي���ة ل����رج����ال احل����ر�����س امل��ل��ك��ي

املنطقة ت��ه��دد  ال��ت��ي  وامل��خ��اط��ر  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  القتالية  اجل��ه��وزي��ة  رف��ع 
�شهد ختام “�شموم 3” مع القوات االإماراتية باحلر�س امللكي... جاللة امللك:

املنامة - بنا: �شه���د عاهل البالد القائد االأعلى 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، اأم�س 
بح�ش���ور القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين امل�شري 
الرك���ن ال�شيخ خليفة ب���ن اأحمد اآل خليف���ة، املرحلة 
اخلتامي���ة للتمرين امل�شرتك )�شم���وم 3( الذي جرى 
على مدى اأيام عدة بالذخرية احلية يف مملكة البحرين 
ب���ن ق���وة دف���اع البحري���ن وجمموع���ة م���ن القوات 
امل�شلح���ة بدولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة. 
فل���دى و�شول جاللة املل���ك كان يف اال�شتقبال مدير 
التمرين قائ���د احلر�س امللكي العمي���د الركن �شمو 
ال�شيخ نا����ر بن حمد اآل خليف���ة وقائد قوة احلر�س 
امللكي اخلا�شة الرائد الرك���ن �شمو ال�شيخ خالد بن 

حمد اآل خليفة وعدد من كبار ال�ضباط.
وق���ام جالل���ة امللك القائ���د االأعل���ى بجولة على 
منطقة عمليات التمري���ن، وقدم العميد الركن �شمو 
ال�شي���خ نا�ر ب���ن حم���د اآل خليفة �رح���ا جلاللته عن 
جمري���ات التمرين ومراح���ل تنفيذه وم���ا حققته من 

جناح للو�شول اإلى االأهداف التي و�شعت له.
ث���م ت����رف ع���دد م���ن ال�ضب���اط امل�ضاركني يف 
التمرين من اجلانب البحريني ومن القوات امل�شلحة 
االإماراتي���ة ال�شقيق���ة بال�شالم عل���ى �شاحب اجلاللة 

املل���ك القائد االأعلى، حيث بارك جاللته للجميع هذا 
النجاح املمي���ز لتحقيق اأهداف التمري���ن باحرتافية 
عالي���ة وان�شج���ام يف تنفي���ذ العملي���ات امل�شرتك���ة، 

مرحًبا جاللته بالق���وات االإماراتية يف بلدهم البحرين 
وب���ن اأ�شقائه���م من ق���وة الدف���اع، موؤك���ًدا اأن مثل 
ه���ذه التماري���ن امل�شرتك���ة تاأتي انطالق���ا من عمق 

العالق���ات التاريخي���ة واال�ضرتاتيجي���ة الوثيقة التي 
جتم���ع البلدين ال�شقيق���ن، خ�شو�ش���ا يف املجاالت 
الع�شكري���ة والدفاعي���ة، وت�شهم يف رف���ع اجلهوزية 

القتالية وتبادل اخلربات ملواجهة خمتلف التحديات 
واملخاطر التي تهدد املنطقة واأمن �شعوبها. 

واأ�شاد جاللت���ه بوقوف الق���وات امل�شلحة يف 
البلدي���ن ال�شقيقن �شًفا واحدا يف عملية “اإعادة 
االأمل” بقيادة ال�شقيقة الكربى اململكة العربية 
ال�شعودية، والذي يعد منوذجا للتكاتف التاريخي 
االأخ���وي بن دولنا ال�شقيق���ة ودليل على �شالبة 
مواقفنا للت�شدي لالإرهاب بكل �شوره واأ�شكاله، 

ومد يد العون لالأ�شقاء يف اليمن العزيز.
واأع����رب جاللته ع����ن �شكره وتقدي����ره لقائد 
احلر�����س امللك����ي العميد الرك����ن �شم����و ال�شيخ 
نا�ر ب����ن حمد اآل خليف����ة؛ على اإدارت����ه املميزة 
للتمري����ن وعلى ما يبذله �شموه من جهود مثمرة 
لالرتق����اء بالكف����اءات القتالية الت����ي يتمتع بها 
رجال احلر�س امللكي، موؤكدا جاللته اأنهم وجميع 
اإخوانهم من قوة دفاع البحرين مو�شع التقدير، 
واالعت����زاز ملا يبذلونه من جه����ود كبرية ومميزة 
متكاتفن ي����ًدا واح����دة الأداء واجباتهم ال�شامية 
داخل البالد وخارجها بكل والء واإخال�س، متمنًيا 
للجمي����ع دوام التوفي����ق وال�شداد. ح�����ر الزيارة 

رئي�س هيئة االأركان.

• جاللة امللك يح�ر التمرين امل�شرتك “�شموم 3” باحلر�س امللكي 	
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اإنزال اأق�شى العقوبات بحق املتورطني يف “جتاوزات عا�شوراء”
�شمو رئي�س الوزراء يوّجه للح�شم مع مرتكبي العمل امل�شني... جمل�س الوزراء:

تراأ�س رئي�����س الوزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي 
الأم����ر خليفة ب����ن �شلمان اآل خليف����ة وبح�شور ويل 
العه����د نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان 
ب����ن حمد اآل خليف����ة اجلل�شة العتيادي����ة الأ�شبوعية 
ملجل�����س ال����وزراء، وذلك بق�����ر الق�شيبي����ة اأم�س، 
وعق����ب اجلل�شة اأدلى الأمني الع����ام ملجل�س الوزراء 

يا�ر بن عي�شى النا�ر بالت�ريح التايل:
ا�شتنك����ر جمل�����س ال����وزراء ب�ش����دة التج����اوزات 
املرفو�ش����ة والت�رف����ات الالم�شئولة غ����ر ال�رعية 
التي حدثت يف بع�س الأماكن خالل ذكرى عا�شوراء 
رغ����م اأنها ل مت����ت ب�شل����ة اأو عالقة اإل����ى فعالياته، 
وهي جت����اوزات موؤ�شف����ة واأخطاء متعم����دة لتحويل 
جن����اح مو�شم عا�ش����وراء عن جمراه ال�شحي����ح لإثارة 
الفو�شى ولأغرا�س �شيا�شية برغم ما هياأته الدولة 
بقيادة عاهل الب����الد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش����ى اآل خليفة م����ن مناخ حر وبكفال����ة الد�شتور 
والقانون ملمار�شة حرية العبادة يف ظل اأجواء اآمنة، 
وح����ث املجل�س اجله����ات ذات العالق����ة كٍل بح�شب 
اخت�شا�ش����ه اإلى اإنزال اأق�ش����ى العقوبات القانونية 
والتنظيمية بحق كل من يثبت تورطه يف هذا العمل 
امل�شني �شواء ب�شكل مبا�����ر اأو غر مبا�ر، ومعاقبة 
كل م����ن يخ����رج ع����ن النظ����ام وي�ش����يء اإل����ى الوطن 
ويتط����اول على الثوابت الوطني����ة وذلك بالت�شدي 
ل����ه بق����وة القان����ون ووحدتن����ا الوطني����ة ومتا�ش����ك 
اأبن����اء ال�شع����ب، فيما وّج����ه �شاحب ال�شم����و امللكي 
رئي�س ال����وزراء وزارة الداخلية بالتع����اون مع وزارة 
الع����دل وال�شئون الإ�شالمي����ة والأوق����اف اإلى اتخاذ 
كاف����ة الإج����راءات ال�شارمة واحلا�شم����ة التي جتعل 
من مرتكب����ي هذا اجلرم عربة مل����ن ل يعترب، وذلك 
بتطبي����ق القانون واإنفاذه عليه����م والتحقيق يف اأي 
تق�شر اأدى اإلى هذا التجاوز واتخاذ الإجراءات بحق 

املت�شببني فيه.
بعده����ا نظر املجل�س املذك����رات املدرجة على 

جدول اأعماله واتخذ ب�شاأنها من القرارات ما يلي:
اأولً: بن����اء على تو�شية من اللجن����ة التن�شيقية 
برئا�ش����ة �شاح����ب ال�شمو امللك����ي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
فقد بارك جمل�س ال����وزراء اإطالق “م�شابقة البتكار 
احلكوم����ي” الت����ي تتيح الفر�ش����ة ملوظفي القطاع 
الع����ام يف ميادين العمل املختلف����ة اقرتاح م�شاريع 
مبتك����رة حتقق الأولوي����ات التي تن�شده����ا احلكومة 
وتطور الأداء احلكومي، و�شيتم ا�شتقبال امل�شاريع 
املقرتحة عرب موقع اإلكرتوين ثم تتم مراجعتها من 
قب����ل جلان من ذوي اخلربة قب����ل عر�شها على جلنة 

من الوزراء لتخاذ الإجراءات الالزمة للتطبيق.
ثانًي����ا: واف����ق جمل�س الوزراء عل����ى اإطالق خطة 
وطني����ة لتعزيز النتم����اء الوطني ت�شتم����د مبادئها 
م����ن الروؤية امللكية ال�شامية وته����دف اإلى موا�شلة 
البن����اء على ما مت اإجن����ازه لتقوية اجلبه����ة الداخلية 
املجتمع����ي  وال�شتق����رار  الوطن����ي  الأم����ن  وحف����ظ 
وتعزي����ز ال����ولء والنتم����اء وتر�شيخ قي����م املواطنة 
واحلف����اظ على و�شطي����ة واعتدال اخلط����اب الديني 
ون�����ر روح الت�شام����ح والعتدال واللت����زام بالوحدة 
الوطني����ة، وتق����وم اخلطة التي عر�شه����ا يف مذكرته 
وزير الداخلية على خم�����س حماور رئي�شية تنفذ من 
خالل 70 مبادرة لتعزي����ز النتماء الوطني وتر�شيخ 
قي����م املواطنة، وقرر املجل�����س ت�شكيل جلنة ت�شم 
ال����وزارات واجله����ات ذات العالق����ة مبتابعة اخلطة 

وتنفيذ تو�شياتها.
ثالًث����ا: يف �شي����اق متابع����ة املجل�����س لتقلي����ل 
امل�روف����ات احلكومي����ة من خالل خف�����س الوزارات 
واجلهات احلكومية مل�روفاته����ا الت�شغيلية، فقد 
اطلع جمل�س الوزراء على التقرير املرفوع من وزير 
ال�شناعة والتج����ارة وال�شياحة ح����ول برنامج تقليل 
امل�روفات يف وزارة ال�شناع����ة والتجارة وال�شياحة 
على امل����دى الق�ش����ر واملتو�ش����ط حتقيًق����ا لقرار 
جمل�����س ال����وزراء ذي ال�شل����ة يف هذا ال�ش����اأن، حيث 
جنحت الوزارة من خالل بع�س املبادرات من خف�س 
امل�روف����ات املتكررة بن�شبة 68 % خالل ال�شنوات 
الث����الث املا�شي����ة وذلك بف�ش����ل التدابر املوفقة 

خلف�س امل�روفات. 
ويف ه����ذا ال�ش����دد، فقد وّج����ه �شاح����ب ال�شمو 

امللكي رئي�س الوزراء الوزارات واجلهات احلكومية 
اإلى رف����ع نتائج براجمها لتقلي����ل امل�روفات على 
املدى الق�شر واملتو�ش����ط لتقييم الو�شع احلايل 
وامل�شتقبل����ي فيما يخت�س بخط����ة احلكومة خلف�س 
امل�روف����ات و�شب����ط الإنف����اق، واأثن����ى �شموه على 

جه����ود ال����وزارة وكاف����ة منت�شبيها فيم����ا حتقق من 
نتائ����ج موفق����ة على �شعي����د تطبيق خط����ط تقليل 

امل�روفات.
رابًعا: وافق جمل�س الوزراء على ا�شتمالك عدد 
م����ن العق����ارات للمنفع����ة العامة يف توبل����ي والبالد 
الق����دمي وال�شلماني����ة وط�ش����ان وق����اليل واملحرق، 
وذل����ك للحفاظ على حرم الطرق وال�شوارع املحيطة 
واإن�ش����اء مواقف لل�شي����ارات، وكل����ف املجل�س وزير 
الأ�شغ����ال و�شئ����ون البلديات والتخطي����ط العمراين 
باإ�شدار قرارات ال�شتمالك الالزمة لذلك، فيما وّجه 
�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء اإلى الإ�راع يف 
اإن�شاء مزيد من مواقف ال�شيارات يف منطقة ال�شوق 
القدمي باملحرق واإمتام الإجراءات الإدارية والفنية 
املتعلقة لإن�شاء موقف ال�شيارات املتعدد الطوابق 

يف �شوق املحرق باأ�رع وقت ممكن.

خام�ًش����ا: وافق جمل�س الوزراء على ت�ريع جديد 
يتعلق باجلرائم الدولية ويحدد اأربعة جرائم دولية 
ميكن نظره����ا يف حماك����م مملكة البحري����ن وت�شمل 
جرمية الإب����ادة اجلماعية واجلرائم �ش����د الإن�شانية، 
وجرائ����م احل����رب، وجرمية العدوان، وق����رر املجل�س 
املوافقة على م�روع قانون باإ�شدار قانون اجلرائم 
الدولي����ة واتخاذ الإج����راءات الد�شتورية والقانونية 
الالزم����ة لذل����ك يف �ش����وء تو�شي����ة اللجن����ة الوزارية 

لل�شئون القانونية.
�شاد�ًشا: وافق جمل�س الوزراء على م�روع قانون 
باملوافق����ة عل����ى الن�شم����ام اإلى معاه����دة املبادئ 
املنظم����ة لأن�شط����ة ال����دول يف مي����دان ا�شتك�ش����اف 
اعتمدته����ا  الت����ي  اخلارج����ي  الف�ش����اء  وا�شتخ����دام 
اجلمعي����ة العامة لالأمم املتحدة يف 19/12/1966، 
وق����ّرر اإحالت����ه اإل����ى ال�شلط����ة الت�ريعي����ة، وذلك يف 

�شوء التو�شية املرفوع����ة يف هذا ال�شاأن من اللجنة 
الوزارية لل�شئون القانونية.

�شابًع����ا: واف����ق املجل�����س عل����ى م�����روع قانون 
باملوافقة على الن�شمام اإل����ى اتفاقية امل�شئولية 
الأج�ش����ام  حتدثه����ا  الت����ي  الأ�����رار  ع����ن  الدولي����ة 
الف�شائية، وقرر اإحالته اإلى ال�شلطة الت�ريعية بناء 

على تو�شية اللجنة الوزارية لل�شئون القانونية.
ثامًن����ا: اطلع املجل�����س على التقري����ر املرفوع 
من وزير الرتبية والتعلي����م ب�شاأن م�شاهمة التعليم 
يف الرفاهي����ة الجتماعي����ة وفقاً للموؤ�����رات الواردة 
يف تقري����ر موؤ�ش�ش����ة بو�شط����ن ال�شت�شارية 2018. 
وقد اأظه����ر التقرير املذكور تقدًما ملحوًظا ململكة 
البحري����ن وفق موؤ�ر دور التعلي����م يف التنمية وخلق 
الرفاهي����ة حيث تقدم ترتيبها م����ن املركز 12 بني 
دول ال�رق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف العام 2011 
اإل����ى املرك����ز 4 يف الع����ام 2018، وق����د اأكد جمل�س 
ال����وزراء اهتمام احلكومة بدع����م امل�شرة التعليمية 
ملا لها من دور حيوي يف التنمية، مثنياً على اجلهود 
املبذول����ة يف ه����ذا املجال م����ن قبل ال����وزارة وكافة 
منت�شبيه����ا. ويف بن����د التقاري����ر الوزاري����ة، اأحاطت 
وزيرة ال�شحة املجل�س علًم����ا باختيار وزارة ال�شحة 
مبملكة البحرين جلائزة فريق العمل امل�شرتك بني 
الوكالت التابعة لالأمم املتحدة تقديًرا مل�شاهمتها 
البارزة لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة املتعلقة 
بال�شيط����رة عل����ى الأمرا�����س غ����ر املعدي����ة وغ����ر 
ال�شارية، وذلك بف�شل الدعم املتوا�شل والت�شجيع 
للقط����اع ال�شحي ولوزارة ال�شح����ة ب�شكل خا�س من 
�شاحب ال�شم����و امللكي رئي�س ال����وزراء حيث رحب 
جمل�����س الوزراء به����ذا الإجناز واأ�ش����اد بجهود وزارة 

ال�شحة وكافة منت�شبيها يف ذلك.

• �شمو رئي�س الوزراء وبح�شور �شمو ويل العهد مرتئ�شا اجلل�شة العتيادية ملجل�س الوزراء 	

اإطالق خطة وطنية لتعزيز النتماء ت�شتمد مبادئها من الروؤية امللكية ال�شامية
اأخطاء متعمدة لتحويل جناح املو�شم الديني عن جمراه ال�شحيح لإثارة الفو�شى

باملحرق  القدمي  ال�شوق  يف  ال�شيارات  مواقف  من  مزيد  اإن�شاء  يف  الإ����راع 
امل�روفات لتقليل  براجمها  نتائج  لرفع  ال��وزارات  يوّجه  خليفة  الأمر  �شمو 

الإن�شانية الإبادة اجلماعية و�شد  النظر يف جرائم  البحرين  متكني املحاكم يف 

• يا�ر النا�ر	
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البحرين حتظى ب�أجواء م�ستقرة ودميقراطية يف عهد جاللة امللك
�سموهما ا�ستعر�سا اآخر م�ستجدات املنطقة والعامل... رئي�س الوزراء وويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل رئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة ب���ن 
�سلم���ان ال خليف���ة، ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ر �سلمان بن حمد 
اآل خليفة، وذلك بق�رص الق�سيبية �سباح اأم�س، 
وخ���ال اللق���اء ا�ستعر����س �سموهما ع���دًدا من 
املو�سوعات ذات ال�ساأن الوطني وامل�ستجدات 
عل���ى ال�ساحت���ن الإقليمي���ة والدولي���ة، حيث 
اأ�ساد �سموهما مبا حتقق على �سعيد امل�سرة 
الوطنية من منجزات ومكت�سبات يف ظل العهد 
الزاه���ر لعاه���ل الب���اد �ساحب اجلال���ة امللك 
حم���د بن عي�سى اآل خليفة، ومبا تنعم به مملكة 

البحري���ن من اأج���واء ا�ستقرار وحري���ات م�سانة 
وممار�س���ات دميقراطية حتظ���ى برعاية ملكية 
�سامي���ة، واأ�س���اد �سموهم���ا مب�ست���وى الوع���ي 
الوطن���ي الداع���م ل���كل م���ا يع���زز م���ن الوحدة 
الوطني���ة والراف�س لكل م���ا يوؤثر على متا�سك 

الن�سيج املجتمعي.
وا�ستعر����س �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء و�ساح���ب ال�سمو امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء اجله���ود التي تبذله���ا حكومة 
مملك���ة البحري���ن ل�سم���ان ا�ستم���رار م�س���رة 
التنمي���ة القت�سادي���ة وحتقي���ق توجهاتها يف 

دعم ال�ستقرار املايل وتعزيزه.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا �سمو ويل العهد 	

توا�س���ل اأخوي وحر�س على تعزي���ز التكامل والرتابط واللتزام بوح���دة امل�سر امل�سرتك

نقدر دعم الإم�رات امل�ستمر ووقف�ته� امل�رشفة اإلى ج�نب البحرين
بحث التعاون والعمل امل�سرتك والق�سايا الإقليمية والدولية مع ويل عهد اأبوظبي... �سمو ويل العهد:

اأبوظب���ي - بنا: اأكد ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأمر �سلمان ب���ن حمد اآل خليفة عل���ى الأ�سا�س 
الق���وي الذي تتميز ب���ه العاقات الأخوي���ة التاريخية بن 
مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة 
والت���ي يحر�س عاهل الباد �ساحب اجلالة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، واأخ���وه رئي�س دولة الإم���ارات العربية 
املتح���دة ال�سقيقة �ساحب ال�سم���و ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي���ان على موا�سل���ة تر�سيخها مب���ا يج�سد عمق هذه 
الرواب���ط الوطيدة. جاء ذلك لدى لقاء �سموه اأم�س مع ويل 
عه���د اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة 
الإم���ارات العربية املتحدة ال�سقيق���ة اأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان وذلك مبجل�س �سموه بق�رص 
البحر بح�سور عدد من امل�سوؤولن بدولة الإمارات العربية 
املتح���دة، ونائب رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�سيخ حممد 
بن مب���ارك اآل خليف���ة والوف���د املرافق ل�ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي يف اإط���ار الزي���ارة الأخوية التي يق���وم بها �سموه 
اإل���ى اأبوظب���ي، حيث نق���ل �سموه حتي���ات �ساحب اجلالة 
امللك اإل���ى اأخويه �ساح���ب ال�سمو رئي�س دول���ة الإمارات 
العربية املتحدة، و�ساحب ال�سمو ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائ���د الأعلى للقوات امل�سلح���ة، ومتنيات جالته لدولة 
الإم���ارات العربية املتحدة ال�سقيقة دوام التقدم والنماء. 
ونوه �سموه باللت���زام واملواقف الرا�سخة لدولة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة ال�سقيقة يف مكافح���ة الإرهاب والعنف 
ورف����س جميع اأ�سكاله مما جت�سده جهودها الداعمة لاأمن 
وال�ستقرار عل���ى ال�سعيدين الإقليم���ي والدويل وعملها 

اإلى جانب قوى املجتمع الدويل يف هذا اجلانب، كما اأعرب 
�سموه عن �سكر وتقدير مملكة البحرين للدعم امل�ستمر من 
الإمارات ال�سقيقة ووقفاته���ا امل�رصفة اإلى جانب اململكة 
يف خمتلف املحطات، مم���ا يعك�س نطاق التوا�سل الأخوي 
الوثي���ق ب���ن البلدي���ن ال�سقيقن واحلر����س على تعزيز 

التكام���ل والرتاب���ط واللتزام بوحدة امل�س���ر امل�سرتك. 
موؤك���داً �سم���وه على العتزاز مب���ا ت�سهده دول���ة الإمارات 
العربي���ة املتحدة ال�سقيق���ة من موا�سلة النم���اء والتطور 
واإجن���ازات ملمو�سة تت�سق مع روؤاها التنموية ال�ساملة مما 
مكنها من بل���وغ مكانة مرموقة تنموي���اً واقت�سادياً. وقد 

رحب �ساحب ال�سمو ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة بالزيارة الأخوية التي يقوم بها �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد الأعل���ى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س الوزراء اإلى دول���ة الإمارات العربية 
املتح���دة، م�سيداً مبا يجمع الإمارات والبحرين من عاقات 

اأخوية متميزة على كافة الأ�سعدة.
وق���د تناول اللق���اء التعاون والعم���ل امل�سرتك بن 
البلدي���ن ال�سقيقن يف اإط���ار العاق���ات الأخوية الوثيقة 
فيما بينهم���ا واملوا�سي���ع املتعلقة بجملة م���ن الق�سايا 

الإقليمية والدولية مو�سع الهتمام امل�سرتك.

• �سمو ويل العهد يلتقي �سمو ويل عهد اأبوظبي     	
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حري�سون على تطوير التعاون مع اإندوني�سيا يف كل املجاالت

اأع�ساء “نوبل” ي�سيدون بجهود �سمو االأمري خليفة بن �سلمان يف ن�رش ثقافة ال�سالم والتعاي�ش

�سمو رئي�س الوزراء اأنابه حل�سور حفل �سفارة جاكرتا... �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

ح�سام بن عي�سى نقل حتيات �سمو رئي�س الوزراء للأع�ساء

املنامة - بن���ا: اأناب رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليف���ة، رئي�س الحت���اد البحريني لك���رة ال�سلة 
�سم���و ال�سي���خ عي�س���ى بن عل���ي بن خليف���ة اآل 
خليف���ة؛ حل�سور حف���ل ال�ستقبال ال���ذي اأقامه 
�سفر جمهورية اإندوني�سيا لدى مملكة البحرين 
نور �سهرير راهارجو م�س���اء اأم�س بفندق كراون 
ب���لزا مبنا�سبة العي���د الوطني لب���لده، بح�سور 
ع���دد م���ن كب���ار امل�سوؤول���ن واأع�س���اء ال�سلك 

الدبلوما�سي واملدعوين.
ونق���ل �سم���و ال�سي���خ عي�س���ى ب���ن علي بن 
خليف���ة اآل خليف���ة ته���اين وتربي���كات �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء للقيادة وال�سعب 
الإندوني�س���ي بهذه املنا�سب���ة، ومتنيات �سموه 
ا�ستم���رار  و�سعبه���ا  اإندوني�سي���ا  جلمهوري���ة 
التق���دم والرفع���ة. واأك���د �سموه حر����س مملكة 
البحرين على تطوير ُعرى التعاون مع جمهورية 
اإندوني�سي���ا يف كل املج���الت، وبال�س���كل الذي 
يلبي امل�سال���ح امل�سرتكة ويع���ود بالنفع على 
البلدي���ن وال�سعبن؛ ارت���كاًزا على ما يربط بن 
البلدي���ن من علقات قوية تق���وم على التفاهم 
والح���رتام املتبادل. م���ن جانبه، اأع���رب �سفر 
جمهوري���ة اإندوني�سيا ل���دى اململكة عن خال�س 
�سكره وتقدي���ره ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء على الهتمام الذي يوليه �سموه بكل ما 
يرتقي بالتعاون الثنائي املتميز بن البلدين، 
منوه���ا مب���ا ت�سهده مملك���ة البحري���ن من تطور 

ومناء يف �ستى القطاعات.

نيويورك - بنا: عق���د اأم�س يف نيويورك اجتماع 
عم���ل ح����ره وزي���ر �س���وؤون جمل����س ال���وزراء حممد 
املط���وع، وال�سي���خ ح�سام ب���ن عي�س���ى اآل خليفة مع 
اأع�س���اء جلنة احلائزين جائزة نوب���ل لل�سلم والقادة 
من اأجل الأطف���ال، يتقدمهم رئي�س موؤ�س�سة كيل�س 
�ساتيارث���ي للأطف���ال كيل�س �ساتيارث���ي، وال�سيدة 
الأول���ى قرينة رئي����س جمهورية بنم���ا لورينا فاريل، 

وكري كنيدي.
ويف بداية اللقاء، نقل ال�سيخ ح�سام بن عي�سى اآل 
خليفة حتي���ات رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة اإلى اأع�ساء اللجنة 
ومتنيات �سموه لهم بالتوفيق والنجاح يف م�ساعيهم 

اخلرة من اجل عامل ت�سوده املحبة وال�سلم.
واأك���د ال�سيخ ح�س���ام بن عي�س���ى اهتمام مملكة 
البحرين مبد ج�س���ور التوا�سل والتعاون مع اجلهات 
واملوؤ�س�س���ات الدولي���ة يف خمتلف املج���الت، اإميانا 
منه���ا باأهمي���ة العم���ل ال���دويل يف حتقي���ق الغايات 

والأهداف امل�سرتكة خلدمة الإن�سانية. 
واأ�سار اإل���ى الزيارة الناجحة الت���ي قام بها وفد 
روؤ�ساء الدول احلائزين على جائزة نوبل لل�سلم اإلى 
مملكة البحرين موؤخرا ولقاءاتهم املثمرة مع �ساحب 

ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء.
واأكد اأن الزي���ارة �سكلت فر�سة تاريخية لطلع 
ه���ذه النخبة م���ن القادة على ما حققت���ه البحرين من 
اإجنازات تنموية وح�سارية، وما تتمتع به اململكة من 
اأجواء التعاي����س والتنوع الثق���ايف واحل�ساري، حيث 
كان���ت فر�سة لتبادل املعرفة واخل���ربات مع اأع�ساء 

الوفد يف ظل ما ميتلكونه من جتارب رائدة.
م���ن جانبه، اأع���رب �ساتيارثي نيابة ع���ن اأع�ساء 
جلن���ة احلائزي���ن على جائ���زة نوبل لل�س���لم والقادة 

من اج���ل الأطفال، عن تطلعهم اإل���ى تعزيز التعاون 
والتن�سي���ق م���ع حكوم���ة مملك���ة البحري���ن، يف كل ما 
من �ساأن���ه اإر�ساء ال�س���لم وال�ستق���رار ودعم حقوق 

الأطفال يف ربوع العامل.
وع���رب ع���ن �سك���ره حلكوم���ة البحري���ن برئا�سة 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء عل���ى ما 
تبدي���ه من انفتاح وتع���اون يف م�ساندة كافة اجلهود 
واملب���ادرات التي تدعم ال�سلم العاملي والتنمية من 
اأج���ل رفاه الإن�س���ان. واأعرب عن اإعجاب���ه مبا �ساهده 
اأثن���اء زيارته للبحرين من اأج���واء اأمن واأمان وتعاي�س 
ب���ن خمتلف الفئات والأدي���ان، منوها بدعم حكومة 
التنمي���ة  جله���ود  موؤ�س�ساته���ا  وخمتل���ف  البحري���ن 
امل�ستدام���ة عل���ى امل�ست���وى العامل���ي، ومب���ا توليه 
البحرين من اهتمام بكل ما ي�سهم يف تر�سيخ ال�سلم 

والتعاي�س والتقارب بن الدول وال�سعوب.
وق���ال �ساتيارث���ي اإن اجتماع اأم����س كان فر�سة 
ال�ضتعرا����ض اخلط���وط العري�ض���ة الجتماع���ات جلنة 
احلائزي���ن على جائ���زة نوبل لل�س���لم القادمة، التي 
�ستعق���د اجتماعاها القادم���ة يف اأوروب���ا، وذلك بعد 
اأن يتدار����س اأع�ساء اللجنة ب�سكل مو�سع حماور هذه 
القمة. بعده���ا مت عر�ض فيلم عن زي���ارة الوفد اإلى 
البحري���ن، وما �سهدته من لق���اءات بن �سمو رئي�س 
ال���وزراء واأع�ضاء الوف���د، اإ�ضافة اإلى ج���والت الوفد 
للط���لع عل���ى امل�روع���ات التنموية الت���ي تنفذها 
احلكوم���ة وزياتهم لأبرز املع���امل الثقافية والرتاثية 
يف اململكة. من جانبه���ا، اأعربت فاريل عن �سعادتها 
بامل�سارك���ة يف ه���ذا الجتم���اع املهم لتب���ادل الآراء 
ووجهات النظ���ر، واإعجابه���ا بالزي���ارة الأخرة لوفد 
جائ���زة نوب���ل لل�ض���الم للبحري���ن وم���ا مت خاللها من 
تبادل للخ���ربات والطلع على ما تقدمة اململكة من 

اإجنازات يف ما يخ�س التنمية وحماية حقوق الأطفال.
كما عربت عن �سكرها وتقديرها جلهود حكومة 
البحري���ن يف الرتق���اء بخدمات الرعاي���ة الجتماعية، 
م�سي���دة بجهودها يف اإي�س���ال ر�سالة اإلى دول العامل 
لب���ذل املزي���د م���ن التعاون ال���دويل حلماي���ة حقوق 
الأطفال، داعية اإلى ال�ستف���ادة من خربات اململكة 

يف التعامل مع هذه الق�سايا.
وعل���ى �سعي���د مت�س���ل، ق���ال رئي����س موؤ�س�سة 
ال�سلم العاملي )فوبال( هونغ تاو اإن البيئة الثقافية 
التي تكفلها البحرين من خلل تعليم الأطفال تبعث 
بر�سال���ة حلب لل�س���لم والتعاي�س، موؤك���دا اأن جهود 
اململكة وا�ضحة من خالل احرتام الثقافات املتعددة 

واإنها منوذج يحتذى به لتعزيز ن�ر ال�سلم.
من جانبه، اأ�س���اد رئي�س املعهد الأمني العاملي 
جوناث���ان غران���وف بجه���ود �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان يف ن����ر ثقاف���ة ال�سلم 

والتعاي����س م�س���را الى ترحي���ب �سم���وه وا�ستقباله 
لوف���د احلائزين على جائزة نوب���ل لل�سلم. كما اأ�ساد 
بالنم���وذج البحريني يف التعاي����س بن جميع الأديان 

والطوائف.

• وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وال�سيخ ح�سام بن عي�سى مع اأع�ساء جلنة احلائزين جائزة نوبل لل�سلم والقادة من اأجل الأطفال	

مد ج�سور التوا�سل 
والتعاون مع اجلهات 

واملوؤ�س��سات الدولي�ة 
يف خمتلف املجالت
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القائد العام ي�سيد بجهود “الأعلى لل�سحة” بتح�سني جودة اخلدمات

جذور عالقات متينة بني البحرين وبريطانيا

اإ�سادة باجلهود الدبلوما�سية لل�سفري الرو�سي

بحث تطوير البنية التحتية لل�سياحة

املجل�س اجلديد لـ “التاأمينات” يتعرف على عمل الهيئة

تعميم جتربة فرز املخلفات بعد جناحها بـ “النبيه �سالح”

خطـــة لتطويــــر �ســــوق جدحفـــ�س

جائزة نا�رص بن حمد حتقق اعرتافا دوليا باهتمامها بتنمية اأفكار ال�سباب

�إنتاج �لبحرينيني للنفايات يرتفع �إلى 1.8 مليون طن �سنوًيا

مبتابعة مبا�رشة من �سمو رئي�س �لوزر�ء... خلف:

ت�سلم “ذهبية �جلودة” من “Business Initiatives Directions”... �جلودر:

ق�رش �لق�سيبي���ة - مكتب نائ���ب رئي�س جمل�س 
���ه نائب رئي����س جمل�س �ل���وزر�ء رئي�س  �ل���وزر�ء: وجَّ
�للجن���ة �لوز�ري���ة للإعم���ار و�لبني���ة �لتحتي���ة �ل�سيخ 
خال���د بن عبد�هلل �آل خليف���ة، وز�رة �لأ�سغال و�سوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين؛ للب���دء يف �لتو�سع 
يف جتري���ب م�رشوع ف���رز وتدوير �ملخلف���ات �ملنزلية 
ع���ر ن����رش �حلاويات �لت���ي ت�سمح بف�س���ل �ملخلفات 
�لع�سوية ع���ن غري �لع�سوية، عل���ى �أكر قدر ممكن 
من مناط���ق �ململكة. ج���اء ذلك لدى تروؤ����س �جتماع 
عمل يف مكتبه بق�رش �لق�سيبية �سباح �أم�س، بح�سور 
وزير �لأ�سغال و�سوؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين 
ع�سام خلف، وعدد من كبار �مل�سوؤولني من �لوز�ر�ت 
و�جله���ات �حلكومي���ة ذ�ت �ل�سلة، وممثل���ي �ل�رشكة 
�ل�ست�سارية �ملعينة باإع���د�د �لإ�سرت�تيجية �لوطنية 

لإد�رة �لنفايات مبملكة �لبحرين.
وياأت���ي هذ� �لجتم���اع للوقوف عل���ى �حتياجات 
�ل���وز�رة لتنفي���ذ �لإ�سرت�تيجية �لوطني���ة �لتي متت 
�ملو�فق���ة عليها من جانب جمل����س �لوزر�ء يف فر�ير 

�ملا�سي.
ع �لتعاون �ل���ذي �أبد�ه قاطنو  وقال: “لق���د �سجَّ
منطقة �إ�س���كان �لنبيه �سالح �لتي مت جتريب م�رشوع 

ف���رز �ملخلف���ات �ملنزلية فيه���ا لأول م���رة قبل نحو 
�سهري���ن، عل���ى �أن نوجه �س���وؤون �لبلدي���ات لتعميم 
ه���ذه �لتجرب���ة على مناط���ق �أخرى م���ن �ململكة ذ�ت 
خ�سائ����س دميغر�في���ة مماثل���ة م���ن حي���ث حد�ث���ة 
�ملنطق���ة وقلة عدد �سكانها، مبا يف ذلك �لتعاون مع 

�مل�ساريع �ل�سكنية �خلا�سة �ملغلقة”.
و�أو�سح �أن تعميم هذه �لتجربة من حيث تطبيق 
عملية فرز و�إع���ادة تدوير �لقمامة مبختلف �أ�سنافها 
�لورقي���ة و�لبل�ستيكي���ة و�لزجاجي���ة و�ملعدنية، من 
�ساأن���ه �أن ي�س���ع �للبن���ة �لأول���ى للتاأ�سي����س لثقافة 
جمتمعي���ة، وذل���ك بالتعوي���ل على وع���ي وم�سوؤولية 
�ملو�طن���ني و�ملقيم���ني على حد �س���و�ء جتاه �سلمة 

و�سح���ة بيئته���م و�ملحي���ط �ل���ذي يعي�س���ون في���ه، 
خ�سو�س���ا و�أن ه���ذه �ملب���ادر�ت قد �أ�سبح���ت �ليوم 
مطبق���ة ومعتمدة عل���ى �ل�سعيد �ل���دويل ملا لها من 
فو�ئد بيئية يف �ملقام �لأول، وعو�ئد جتارية بالن�سبة 

�إلى �ل�رشكات �لعاملة يف جمال �إعادة �لتدوير.
ا خلل �لجتماع �ملبادر�ت �لأهلية �لد�عية  كما حيَّ
�إل���ى حف���ظ �لنع���م، و�لهادفة �إل���ى �إع���ادة ��ستخد�م 
�لأطعم���ة �لز�ئ���دة و�لعم���ل عل���ى �سم���ان تو�سيلها 
ملحتاجيه���ا، وجتنيب حتويلها �إل���ى خملفات ي�سهل 
�لتخل�س منه���ا، خ�سو�سا مع �رتف���اع معدلت �إنتاج 
�لنفايات �إل���ى نحو 1.8 مليون ط���ن �سنوياً بالن�سبة 

�إلى عدد �ل�سكان يف مملكة �لبحرين.

�ملنام���ة -  وز�رة �لأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلديات 
و�لتخطي���ط �لعمر�ين: ق���ال وزير �لأ�سغ���ال و�سوؤون 
�لبلدي���ات و�لتخطي���ط �لعم���ر�ين ع�س���ام خل���ف �أن 
“�لبلدي���ات” و�سع���ت خطة متكامل���ة لتطوير �سوق 
جدحف����س خ���لل �ملرحل���ة �ملقبل���ة، م�س���ري� �إلى �أن 
�لوز�رة در�ست عدة خي���ار�ت لتطوير �ل�سوق. و�أ�سار 
�لوزير يف لقائه �لنائب علي �لعطي�س بح�سور وكيل 
�س���وؤون �لبلديات نبي���ل �أبو�لفتح ومدير ع���ام �أمانة 
�لعا�سم���ة �سوقي���ة حمي���د�ن ورئي�س جمل����س �أمانة 
�لعا�سمة حممد �خلز�عي و�لوكيل �مل�ساعد للخدمات 
�لبلدي���ة �مل�سرتكة و�ئل �ملب���ارك �أن وز�رة �لأ�سغال 
و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين تويل �أهمية 
كب���رية لتطوير �لأ�س���و�ق يف خمتل���ف مناطق مملكة 
�لبحرين مبا فيها �سوق جدحف�س �لذي ي�سكل �أهمية 

كبرية على م�ستوى �حلركة �لتجارية و�خلدماتية. 
كم���ا �أك���د �أن �أعم���ال �لتطوير ل�س���وق جدحف�س 
تاأت���ي بناء عل���ى توجيهات م���ن �حلكوم���ة ومبتابعة 
مبا�رشة من لدن رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة.
ب���د�أت بتنفي���ذ  �لعا�سم���ة  �أمان���ة  �أن  و�أو�س���ح 
خطة �ل�سيان���ة �لعاجلة ل�سوق جدحف����س و�ملتمثلة 
ب�سيانة وجتديد �ملر�فق �ل�سحية لل�سوق و��ستبد�ل 
وت�سحي���ح و�سعية �لتمدي���د�ت �لكهربائية، �إ�سافة 

�إلى �إ�سلح وتغيري �ملر�وح �لهو�ئية.
وق���ال “مت �لنته���اء م���ن �سيان���ة دور�ت مياه 
�سوق جدحف����س �ملركزية وعدده���ا 3 مببلغ وقدره 
2،900/   - دين���ار، كم���ا مت �إ�ساف���ة م���ر�وح ه���و�ء 
وم�سابي���ح �إنارة و�لنته���اء من �لأعم���ال �لكهربائية 
ذ�ت �لعلق���ة بن�سب���ة �إجناز بلغ���ت 80 %، و�لنتهاء 
من ه���دم �ملبنى �جلانب���ي �ملن�ساأ م�سبق���ا من جانب 

م�سن���ع �ملاجد لتدوي���ر �لبل�ستيك و�مل���و�د �ل�سلبة 
)فرتة بلدية �ل�سمالية ( بعد �تخاذ �لإجر�ء�ت �ملتبعة 
و�لتاأك���د من ف���رتة �لنتفاع باملوق���ع؛ بهدف زيادة 
عدد �لفر�سات، كم���ا مت �إز�لة �حلاجز �لأملنيوم وفقا 
ملا مت �لتفاق عليه بالجتماع �ملنعقد مع �لتجار؛ من 

�أجل حت�سني �لإ�ساءة و�لتهوية يف �ملنطقة.
وتاب���ع “ويف ظ���ل �لرغبة باحتو�ء ع���دد �أكر من 
�ملنتفع���ني مت �إخط���ار جمي���ع �لتج���ار �ملرخ�س���ني 
بعق���ود �إد�رية �سابق���ة مع �أمان���ة �لعا�سمة )بكل من 
�سوق �خل�سار و�لفو�كه، �سوق �ل�سمك، �سوق �للحم، 
�ملقاه���ي �ل�سعبية(؛ بهدف حتدي���د �لعدد �ملتبقي 
م���ن �لفر�س���ات وتخ�سي�سه���ا للمتقدم���ني بطلبات 

�ل�ستئجار”.
و�أ�س���اف “مت �لنته���اء م���ن تخطي���ط فر�س���ات 
�إ�سافي���ة بامل�ساح���ة �لد�خلي���ة م���ن �س���وق �خل�سار 
و�لفو�ك���ه وحتدي���د م�ساح���ة 9 �أمت���ار مرب���ع جلمي���ع 
�لفر�س���ات )3مx3م ملزي���د م���ن �لتنظي���م، �إذ كان 
لبد من ح�رش �أ�سم���اء �لبائعة غري �لنظامية يف منطقة 
�سوق جدحف�س �ملركزية )بيع �ل�سمك وبيع �خل�سار 

و�لفو�كه(.
و�أكد �لوزير خلف �أن �أمانة �لعا�سمة تعمل حاليا 

على در��س���ة بع�س �أعمال �ل�سيان���ة �ملتاحة لل�سوق 
�حلالي���ة على �سبيل تقيي���م جد�ولها قب���ل �إقر�رها، 
ومنه���ا �سيان���ة �سامل���ة لل�سق���ف بكلف���ه تقديري���ة 

وقدرها 31،428.800 دينار”.
وتاب���ع “�إن �لوز�رة و�سعت خط���ة متكاملة على 
مرحلتني لتح�سني �أو�ساع �سوق جدحف�س �ل�سعبية، 
م�س���ري� �إل���ى �أن “�لبلدي���ات” ت�سع م�سلح���ة �لتاجر 
�لبحرين���ي من �أولوياتها، لذلك ف���اإن �ملرحلة �لأولى 
تتمث���ل يف �سيانة �ل�سوق ب�سورة عاجلة، وهي مرحلة 
بد�أت بالفعل يف �لف���رتة �ملا�سية وماز�لت م�ستمرة 
حت���ى �ليوم بن���اء على �لجتم���اع �لذي عقدت���ه �أمانة 
�لعا�سم���ة مع ممثلني عن جت���ار �ل�سوق وممثلني عن 

غرفة �لتجارة وجمل�س �أمانة �لعا�سمة و�لبلدية”.
�ل�سعبي���ة  جدحف����س  �س���وق  “ت�س���كل  و�أردف 
�أهمي���ة بالن�سبة لنا ملا ميثله م���ن ذ�كرة جميلة لدى 
�لبحريني���ني خ�سو�سا و�خلليجي���ني عموما، وهو من 
�لأ�س���و�ق �لذي و�سعت “�لبلدي���ات” خطة متكاملة؛ 
م���ن �أجل تطوي���ر و�حلفاظ علي���ه “موؤك���د� �أن �أعمال 
�ل�سيانة هو �ملرحلة �لأول���ى، و�لتي �سيتبعها لحقا 
برنام���ج متكامل لتطوي���ره مبا يتنا�س���ب وحجم هذ� 

�ل�سوق �جتماعيا و�قت�ساديا و�سعبيا”.

�ملنام���ة - وز�رة �س���وؤون �ل�سب���اب و�لريا�س���ة: 
ت�سل���م وزير �سوؤون �ل�سباب و�لريا�سة ه�سام �جلودر 
�جلائ���زة �لتي ح�سدتها جائزة نا�رش بن حمد �لعاملية 
للإب���د�ع �ل�سبابي باختيارها �سم���ن �لفائزين بجائزة 
�جل���ودة - �لفئة �لذهبي���ة، و�لتي متنحه���ا موؤ�س�سة 
“Business Initiatives Directions”، و�لت���ي 
تعت���ر من �ملوؤ�س�س���ات �لعريقة يف جم���الت تقييم 
�مل�ساري���ع و�ملبادر�ت عل���ى �مل�ست���وى �لعاملي يف 
�حلف���ل �ل���ذي �أقي���م يف فر�نكف���ورت باأملانيا.وقال 
�لوزي���ر يف ت�رشيح له بهذه �ملنا�سب���ة “�أثبتت جائزة 
نا�رش بن حم���د للإبد�ع �ل�سباب���ي، و�لتي تعتر �أحدى 
مبادر�ت ممثل جللة �مللك للأعمال �خلريية و�سوؤون 
�ل�سب���اب رئي�س �ملجل�س �لأعل���ى لل�سباب و�لريا�سة 
رئي�س �للجنة �لأوملبي���ة �لبحرينية �سمو �ل�سيخ نا�رش 
بن حمد �آل خليفة جتاه �سباب �لعامل، دورها �لريادي 
على م�ست���وى �لعامل وجناحها بع���د �لعرت�ف �لدويل 
�لكبري، ومنحها جائزة �جلودة - �لفئة �لذهبية؛ نظر� 
للأه���د�ف و�لقي���م �لنبيلة �لتي حتمله���ا جتاه تنمية 

�أفكار ومهار�ت �سباب �لعامل”.
وتاب���ع “كلنا فخ���ر بح�سول �جلائ���زة على �لفئة 
�لذهبي���ة، و�لتي تتو�فق مع “ع���ام �لذهب” يف �إجناز 
ي�س���اف �إلى �إجن���از�ت جائزة نا�رش ب���ن حمد �لعاملية 
وجلهوده���ا �ملتو��سل���ة يف دع���م �ل�سب���اب �لعاملي 
وتوفري بيئة �إيجابية وخ�سبة؛ لتطوير ودعم �أفكارهم 
وم�ساريعه���م �لريادي���ة حتقيقا لروؤي���ة �سمو �ل�سيخ 

نا����رش بن حم���د �آل خليف���ة يف جعل �ململك���ة مق�سد� 
لل�سباب عر تقدمي مبادر�ت ر�ئدة جتاههم”.

وب���ني “�أن �جلائزة جاءت تتويج���ا للجهود �لتي 
بذلته���ا �ل���وز�رة و�جله���از �مل�رشف عل���ى �جلائزة يف 
تنفي���ذ كاف���ة معاي���ري و�أه���د�ف �جلائ���زة �لعاملي���ة 
وتطوي���ر عملها ب�س���ورة م�ستمرة �لأم���ر �لذي جعلها 
حتظ���ى بثقة �لقائمني عل���ى �جلائ���زة و�أع�ساء جلنة 
�لتحكي���م، ومنحه���ا تقييم مرتفعا و�س���ل �إلى �لفئة 

�لذهبية من �جلائزة”.
يذك���ر �أن مل���ف جائزة نا����رش بن حم���د �لعاملية 
للإب���د�ع �ل�سبابي حاز تقييما عالي���ا من جانب �للجنة 
�لفنية، ومن ثم جلنة �لأع�ساء يف �ملوؤ�س�سة و�ملكونة 

م���ن ممثلني ملوؤ�س�سات فازت �سابقا باجلائزة، حيث 
ت�ضمن امللف املق���دم العديد من النقاط واحلقائق 
�لتي ترز دور �جلائزة من �لن�سخة �لأولى �إلى �لر�بعة. 
كم���ا بني �مللف �أي�س���ا �لتطور �لت�ساع���دي للجائزة 
وحقائ���ق مثبته بالأرق���ام عن �لنت�س���ار �لو��سع لها، 
حي���ث بني �لتقرير �أن �لن�سخة �لأولى بد�أت مب�ساركة 
6 دول فيما �سهدت �لن�سخة �لر�بعة �رتفاعا ملحوظا 
مب�ساركة 112 دولة عاملية، فيما �أو�سح �لتقرير �أن 
ع���دد �مل�ساركات �ل�سبابي���ة يف �لن�سخة �لأولى كانت 

100 م�ساركة ويف �لن�سخة �لر�بعة 5773 م�ساركة.
وي�س���ار �إل���ى �أن ع���دد �مل�س���اركات يف �لن�سخ���ة 

�خلام�سة بلغت 7012 م�ساركة من 120 دولة.

�لرف���اع - ق���وة �لدفاع: ��ستقب���ل �لقائد 
�لع���ام لق���وة دف���اع �لبحري���ن �مل�س���ري �لركن 
�ل�سي���خ خليفة ب���ن �أحمد �آل خليف���ة يف مكتبه 
بالقيادة �لعامة �سب���اح �أم�س، رئي�س �ملجل�س 
�لأعلى لل�سحة �لفريق طبيب �ل�سيخ حممد بن 
عب���د�هلل �آل خليفة. ورحب �لقائ���د �لعام لقوة 

دفاع �لبحرين برئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�سحة، 
مثمن���ا �جلهود �لطيبة �ملبذول���ة �لتي يقدمها 
�ملجل����س �لأعل���ى لل�سح���ة لتطوي���ر وحت�سني 
ج���ودة �خلدم���ات �ل�سحية �ملقدم���ة ملو�طني 
ومقيم���ي مملكة �لبحري���ن، �إ�ساف���ة �إلى بحث 
عدد من �ملو�سوعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

�لرفاع - قوة دف����اع �لبحرين: ��ستقبل 
�لقائ����د �لعام لق����وة دفاع �لبحري����ن �مل�سري 
�لرك����ن �ل�سي����خ خليفة ب����ن �أحم����د �آل خليفة 
كب����ري  �أم�����س  �لعام����ة  بالقي����ادة  مكتب����ه  يف 
م�ست�ساري �لدفاع لل�����رشق �لأو�سط باململكة 
�ملتحدة �ل�سابق، �ملدير �لتنفيذي و�لدويل 
للدر��س����ات �لإ�سرت�تيجية يف �ل�رشق �لأو�سط 
 Thomas“ بيكي����ت  توما�����س  �لفري����ق 

لق����وة  �لع����ام  �لقائ����د  Beekett”.و�أ�س����اد 
�لتاريخي����ة  �ل�سد�ق����ة  بعلق����ات  �لدف����اع 
و�ملتمي����زة �لت����ي ترب����ط مملك����ة �لبحري����ن 
و�ململكة �ملتحدة، و�لتي لها جذور تاريخية 
متين����ة، منوها بالتعاون �لقائم بني �لبلدين 
�ل�سديق����ني يف �ست����ى �ملج����الت، ومنها ما 
يتعلق بتبادل �خلر�ت و�لتعاون يف �ملجال 

�لع�سكري.

�ملنامة - وز�رة �لإ�سكان: ��ستقبل وزير 
�لإ�س���كان با�سم �حلمر مبكتبه بديو�ن �لوز�رة 
�سباح ي���وم �أم����س، �سفري جمهوري���ة رو�سيا 
�لحتادي���ة �ملعتم���د ل���دى مملك���ة �لبحري���ن 
فاغيف غار�ييف؛ وذلك مبنا�سبة �نتهاء فرتة 

عمله �لدبلوما�سي بالبلد.
وخ���لل �للق���اء، رح���ب وزي���ر �لإ�س���كان 
بال�سف���ري، م�سيًد� بجهوده �لتي قام بها خلل 
فرتة عمله ومتابعته جلميع ما من �ساأنه تعزيز 
�لعلقات �لثنائي���ة بني �لبلدين �ل�سديقني، 
���ا له �لتوفي���ق و�لنج���اح يف مهام عمله  متمنيًّ

�ملقبلة.
من جانبه، �أعرب �سفري جمهورية رو�سيا 
�لحتادي���ة لدى مملك���ة �لبحرين ع���ن �ل�سكر 
و�لتقدي���ر �إل���ى مملك���ة �لبحري���ن وقيادتها 
حلر�سه���ا عل���ى تقوي���ة �أو�����رش �لتع���اون مع 
رو�سي���ا يف �ست���ى �ملج���الت، موؤك���ًد� حر�س 
جمهوري���ة رو�سي���ا �لحتادي���ة عل���ى تو�سيع 
جمالت �لتعاون مع مملكة �لبحرين و�مل�سي 
بها قدًما �إل���ى م�ستويات �أكرث تقدما، م�سيد� 
مبا ت�سهده مملكة �لبحرين من نه�سة وتطور 

يف �مللفات كافة ل�سيما �لإ�سكانية منها.

لل�سياح���ة  �لبحري���ن  هيئ���ة   - �ملنام���ة 
و�ملعار����س: ��ستقب���ل �لرئي����س �لتنفي���ذي 
لهيئة �لبحرين لل�سياح���ة و�ملعار�س �ل�سيخ 
خال���د بن حمود �آل خليف���ة مبكتبه �أم�س �لأول 
�لرئي����س �لتنفي���ذي ل�رشكة عق���ار�ت �ل�سيف 
�أحمد يو�سف، حيث مت خلل �لجتماع مناق�سة 
�إ�سرت�تيجي���ة �لهيئ���ة و�لر�مي���ة �ل���ى تطوير 
�لبنية �لتحتية لقط���اع �ل�سياحة.و�أكد �ل�سيخ 
خالد ب���ن حمود �أهمية تقوي���ة �أو��رش �لتعاون 
�مل�سرتك ب���ني �لقطاع �حلكوم���ي و�خلا�س؛ 
وذلك بهدف حتقيق وتطبي���ق روؤية �ململكة 

�لقت�سادي���ة 2030. كم���ا �سدد عل���ى �لدور 
�لر�ئ���د �ل���ذي تلعبه �رشك���ة عق���ار�ت �ل�سيف 
للنهو����س بقطاع �ل�سياحة يف �لبحرين، وذلك 
م���ن خلل �إن�ساء مر�كز ت�سوق متميزة ومر�فق 
ترفيهية متنوعة. و�أع���رب يو�سف عن �لتز�م 
�رشك���ة عق���ار�ت �ل�سي���ف بتعزي���ز �لعلق���ات 
�لثنائية مع �جله���ات �حلكومية، و�لذي ياأتي 
�سم���ن �إط���ار خطته���ا �ملتمحورة ح���ول دعم 
�لقت�ساد �لوطني، و�مل�ساهمة ب�سكل �إيجابي 
يف تعزي���ز �لناجت �ملحل���ي يف ظل �لتوجيهات 

�ل�سديدة للقيادة �لر�سيدة.

�ملنامة - بنا: ز�ر �أع�ساء �ملجل�س �جلديد 
لإد�رة �لهيئ���ة �لعام���ة للتاأم���ني �لجتماع���ي 
�ملق���ر �لرئي�س���ي للهيئ���ة يف مبن���ى مكات���ب 
�لدبلومات �لتجارية �أم�س، للتعرف على �سري 
ا  �لعمل فيها، حيث قدمت �إد�رة �لهيئة عر�سً
�إل���ى  �أعم���ال �لإد�ر�ت، بالإ�ساف���ة  يت�سم���ن 
عر�ٍس تف�سيلٍي ب�ساأن �لإ�سلحات �ملقرتحة 

على قانون �لتقاعد و�لتاأمني �لجتماعي.

ورحب���ت �إد�رة �لهيئ���ة باأع�س���اء جمل�س 
�مليد�ني���ة ملر�ك���ز  زيارته���م  خ���لل  �لإد�رة 
�ل�ستقبال بالهيئ���ة، ومتَّ تقدمي �ل�رشح حول 
�خلدم���ات �لتاأميني���ة �لت���ي تقدمه���ا �لهيئة 
للم�سرتكني من �ملوؤمن عليهم و�ملتقاعدين، 
و�لإجاب���ة على ��ستف�س���ار�ت �أع�س���اء جمل�س 
م���ن  �ل�ستف���ادة  عل���ى  و�لتاأكي���د  �لإد�رة، 

�مللحظات �لتي متَّ طرحها لإثر�ء �لعمل.

• ·�ل�سيخ خالد بن عبد�هلل مرتئ�سا �جتماع عمل ملتابعة تنفيذ �لإ�سرت�تيجية �لوطنية لإد�رة �لنفايات	

• جانب من �للقاء 	

• وزير �سوؤون �ل�سباب و�لريا�سة يت�سلم �جلائزة	
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يق�صف اأجر 200 موظف بـ “الرتبية” خلل بـ “ال�صي�صتم” 

“تنمية املوؤ�ص�صات” تدر�س تد�صني جائزة با�صم “فاروق املوؤيد”

“اخلدمة”: �رصف رواتب موظفي “الرتبية” يف مواعيدها دون تاأخري

حملة الإمام احل�صني للتربع متلأ خّزان بنك الدم املركزي

خ�صم 1029 دينارا من راتب معلمة والباقي بالر�صيد 166 فقط!

لأف�صل م�رشوع نا�صئ بهدف تن�صيط الأفكار املبتكرة لدى ال�صباب البحريني

)O+( معاودة فتح الباب الثالثاء املقبل لفئة

خلل يف “�صي�صتم” الإدارة املعنية بالأجور بوزارة 
الرتبي���ة والتعليم اأدى اإلى “ق�صف” رواتب عدد من 
املوظف���ن، حيث قالت موظفة ل� “البالد” اإن �صايف 
راتبه���ا ال�صه���ري يبلغ 1196 دين���ارا، وفوجئت عند 
ن�رش ك�صف راتبها بالنظام الإلكرتوين لديوان اخلدمة 
املدنية بخ�صم 1029 دينارا، وتبقى بالر�صيد 166 
دينارا فقط! واأ�صاف���ت: “يبدو بالك�صف التف�صيلي 
للرات���ب ا�صتقط���اع مبل���غ 1013 دين���ارا حت���ت بند 
“تقاع���د”، وتوا�صلت مع املعني���ن بالهيئة العامة 
للتاأمن الجتماعي، واأفادوا باأنهم مل ي�صتقطعوا هذا 
املبلغ من راتبي. اأما املفاجاأة ال�صاعقة، فقد متثلت 
برد املعنين ب���وزارة الرتبية”. ووا�صلت: “اأبلغتني 
املوظفة املعنية بق�ص���م الرواتب بالوزارة اعتذارها 
عم���ا ح�صل لها ولعدد من الزم���الء بالوزارة، ووعدت 
ب����رشف مبلغ ال�صتقطاع برات���ب ال�صهر املقبل، وهو 
اأمر غري منطقي”. ونقلت املعلمة عن املوظفة قولها 
“وجود قرابة 200 حالة مماثلة جرى ا�صتقطاع مبالغ 
متفاوتة م���ن رواتبه���م، و�صيجري ت�صحي���ح الو�صع 
قريبا”. وت�صاءلت: “كيف ل ت�صتطيع الوزارة تدارك 

هذا اخلطاأ الفظيع ال���ذي مي�س اأرزاق املواطنن ول 
يراع���ي ما عليهم من التزام���ات �صهرية باإجابة باردة 

ب�رشف مبلغ ال�صتقطاع براتب ال�صهر املقبل”.
ونا�صدت املعلمة وزي���ر الرتبية والتعليم ماجد 

النعيم���ي اإ�ص���دار توجيهات���ه الفوري���ة للم�صوؤولن 
املعني���ن بال���وزارة؛ ل����رشورة ت���دارك اخلل���ل الذي 
وق���ع بحق عدد من املوظفن وفت���ح حتقيق ب�صاأنه، 

والوقوف على املالب�صات، ولياأخذ كل ذي حق حقه.

املنام���ة - جمعية البحرين لتنمي���ة املوؤ�ص�صات 
ال�صغرية واملتو�صطة: اأعربت جمعية البحرين لتنمية 
املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رية واملتو�صط���ة ع���ن تهنئتها 
الرئي����س الفخ���ري للجمعي���ة فاروق يو�ص���ف املوؤيد 
مبنا�صب���ة تكرميه يف حفل توزي���ع جائزة �صمو ال�صيخ 
عي�صى بن عل���ي اآل خليفة للعمل التطوعي؛ بو�صفه 
اأح���د اأب���رز رواد العمل التطوع���ي يف البحرين والعامل 
العربي تقديرا مل�صاهماته امل�صتمرة يف تر�صيخ قيم 
العط���اء الأ�صيلة يف اأبن���اء مملكة البحري���ن من خالل 
اأن�صطت���ه اخلريية مبختلف املجالت، الأمر الذي فعل 
ثقافة التطوع لدى الكثري و�صاهم يف تطور املجتمع 

املحلي وا�صتقراره.
وبهذه املنا�صب���ة، ذكر رئي�س جمعي���ة البحرين 
لتنمي���ة املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رية واملتو�صط���ة اأحمد 
ال�صلوم اأن اجلمعية بالتعاون مع مركز فاروق املوؤيد 
لتنمية املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رية واملتو�صطة يبحثان 
تد�ص���ن جائ���زة لأف�صل م����رشوع نا�ص���ئ با�صم رجل 
الأعمال فاروق املوؤيد، وذلك ابتداء من العام 2019.

وتاب���ع ال�صلوم قائال: “جاري حاليا ت�صكيل جلنة 
للجائ���زة من بع�س كب���ار جتار البحري���ن واخلرباء يف 
قط���اع امل�رشوع���ات النا�صئة وال�صغ���رية، بحيث تتم 
درا�س���ة ال�رشوط اخلا�سة بامل�سابقة لت�ساهم بفاعلية 
يف تن�صي���ط الأف���كار املبتكرة لدى ال�صب���اب الواعد، 
والعمل على تطوير قط���اع املوؤ�ص�صات ال�صغرية يف 
البحري���ن وت�صجيع ال�صباب عل���ى اقتحام هذا املجال 
بالأف���كار اجلريئة البناءة بعيدا عن تكرار امل�رشوعات 

ال���ذي ل يفي���د ال�صوق يف بع����س الأحي���ان، وبالطبع 
�صيكون للم�رشوعات امل�صتحدثة والأفكار الأكرث جراأة 

فر�س اأكرب للفوز”.
م�صريا اإلى اأن م�صرية رجل الأعمال فاروق املوؤيد 
كانت ومازالت مليئة بالأفكار املبتكرة امل�صتحدثة، 
والإبداع���ات يف اإدارة اأعم���ال موؤ�ص�ص���ة يو�صف خليل 
املوؤيد وهو م���ا �صاهم يف تطوي���ر املوؤ�ص�صة ومنوها 
ب�ص���كل لفت يف العقدين الأخريين، كما انعك�س هذا 
الطاب���ع على جمي���ع املوؤ�ص�صات الت���ي تولى اإدارتها 
�ص���وا كانت بن���وكا اأو فنادق اأو ����رشكات يف قطاعات 
اقت�صادي���ة متنوعة، واأك���د ال�صل���وم اأن جائزة تخلد 
ا�صم ف���اروق املوؤيد هو اأقل �ص���يء ميكن اأن تقدمه 
اجلمعية لالحتفاء مب�صرية هذا الرجل وعطائه الكبري 

عل���ى م�صت���وى القت�ص���اد البحريني عموم���ا، وقطاع 
املوؤ�ص�صات ال�صغرية خ�صو�صا.

يذك���ر اأن احلفل توزيع اجلوائز الذي اأقيم م�صاء 
17 �صبتمرب 2018 �صهد ح�صور نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء ال�صيخ خالد بن عب���داهلل اآل خليفة، حيث مت 
تكرمي اأبرز رواد العمل التطوعي من الدول العربية، 
الذي���ن �صاهم���وا يف العدي���د من املب���ادرات النوعية 
الت���ي تخدم اأبن���اء املجتمع يف النواح���ي القت�صادية 
والجتماعي���ة، وطوروا فك���رة التط���وع باململكة من 
خ���الل احت�صانه���م لالأف���كار املبتك���رة، وغر�صهم يف 
نفو����س الأطف���ال والنا�صئة وال�صب���اب ملفهوم حب 

الوطن والولء لقيادته.

متّكنت حمل���ة الإمام احل�صن للت���ربع بالدم اأن 
حتق���ق لبنك ال���دم املرك���زي التابع ل���وزارة ال�صحة 
اكتف���اًء ا�صتدعى توقف البنك ع���ن ا�صتقبال حالت 
ت���ربع جديدة. وعلم���ت “البالد” اأن ال���وزارة �صتفتح 
الب���اب من جديد ل�صتقب���ال املتربعن بدًءا من يوم 
الثالثاء املقبل لفئة الدم )O+(، على اأن يتم حتديد 
ف���رتات لحقة ل�صتقبال املتربع���ن من فئات الدم 
الأخرى. وا�صتطلع���ت ال�صحيفة عدًدا من املواطنن 
ب�ص���اأن اخلدم���ة الت���ي يقدمه���ا البن���ك للمتربعن، 
حيث لفت���وا اإلى م�صكل���ة عدم توف���ر مواقف خا�صة 
للمتربعن لركن �صياراتهم، اإلى جانب حتديد وقت 
الت���ربع يف الفرتة ال�صباحية حيث يتواجدون يف مقار 

عملهم.
وكان رئي����س حمل���ة الإم���ام احل�ص���ن للت���ربع 
بال���دم فا�صل الن�صي���ط ذكر يف ت�رشيح���ات �صحفية 
عل���ى اأن احلمل���ة �صهدت يف ه���ذا العام اإقب���الً كبرًيا 
م���ن املواطن���ن، حيث �صارك فيه���ا 500 متربع من 

الرج���ال، يف حن بلغت ح�صيل���ة ما جمعته احلملة من 
الن�صاء 78 كي�ًصا يف اليوم الثامن من حمرم.

وجت���در الإ�ص���ارة اإل���ى اأن حملة الإم���ام احل�صن 

للتربع بالدم تاأ�ص�صت يف يوم التا�صع من حمرم لعام 
1421 هجرية، حيث �صاهمت احلملة يف �صخ اأكرث من 
12 األف كي�س دم طوال ال�صنوات التي نفذت فيها.

• وزير الرتبية	

• ك�صف راتب املوظفة ويبدو خ�صم قرابة 1013 دينارا	

• جانب من اإحدى حمالت التربع	

النعيمي: تعزيز م�رصوع التمكني الرقمي يف املدار�س

حتويل الولدة من جدحف�س لل�صلمانية اعتبارا من اليوم

مدينة عي�ص���ى - وزارة الرتبية والتعليم: 
يف اإط���ار جولت���ه ال�صباحي���ة، زار وزير الرتبية 
والتعليم ماجد النعيمي مدر�صة ال�صيخ عبداهلل 
بن عي�ص���ى الثانوية ال�صناعي���ة للبنن، حيث 
التقى اأع�ص���اء الهيئتن الإدارية والتعليمية، 
و�صاه���د عر�ص���ا ع���ن اجله���ود الت���ي بذلته���ا 
املدر�صة لتطوي���ر منظومتها الإلكرتونية؛ من 

اأجل تق���دمي اأف�ص���ل اخلدم���ات لطلبتها، مما 
مّكنه���ا من احل�ص���ول على املرك���ز الأول على 
�صعيد املدار�س الثانوية كاأكرث مدر�صة اإنتاجا 
لوحدات املحتوى التعليمي الرقمي املن�صورة 
على موق���ع )مكتبتي الرقمي���ة( التابع لإدارة 
م����رشوع جاللة امللك حمد ملدار����س امل�صتقبل 

للعام الدرا�صي 2017 /  2018. 

اجلف���ري - وزارة ال�صح���ة: اأعلن���ت وزارة 
ال�صح���ة اأن���ه اعتب���ارا م���ن الي���وم )الثالثاء(، 
�صتح���ول جميع حالت ال���ولدة من م�صت�صفى 
جدحف�س اإلى جممع ال�صلمانية الطبي، وذلك 
للب���دء مبه���ام التطوي���ر وال�صيان���ة خلدمات 
الولدة بجدحف�س والتي �صوف ت�صتغرق نحو 

عام واحد. 
امل���رتددات  كاف���ة  “ال�صح���ة”  ودع���ت 
من ح���الت احلمل اإلى ����رشورة التوجه ملجمع 
ال�صلماني���ة الطب���ي، حي���ث �صيت���م اإ�صتقبال 
جميع حالت الولدة،  وعمل الإجراءات الالزمة 

وت�صهي���ل عمليات دخ���ول املري�صات الالتي 
يف حالة املخا�س.

واأكدت اأن جمم���ع ال�صلمانية الطبي قام 
باتخاذ كافة الإجراءات والإ�صتعدادات الالزمة 
لإ�صتقب���ال جميع حالت ال���ولدات الطبيعية 
والقي�رشي���ة الطارئة واملجدول���ة املحولة من 
م�صت�صف���ى جدحف����س لل���ولدة، كم���ا �صيتم 
التن�صي���ق والتعاون مع م�صت�صفى امللك حمد 
وال���ذي من املق���رر اأن ي�صتقب���ل كذلك عددا 
من ال���ولدات القي�رشية طوال فرتة ال�صيانة 

والرتميم مب�صت�صفى جدحف�س للولدة.

ليلى مال اهلل

النزف بال أصابع مستعارة
ل اأعل���م مل���اذا ت�صتاء بع�س الوزارات من النقد ال���ذي اأراه خممليا واإن كان اأحيانا 
موجع���ا، وكثريا م���ا يو�صع يف اإطار نظرية “اللعب بالأذي���ال” الكتابية، اأو الق�صد منه 

اإلقاء الزيت احلارق على “منجزات” اأي وزارة. 
نظريتي يف الكتابة اأن اأحرق البخور لإجناز اأي وزارة، ويف ذات الوقت اأعلن ال�رشخة 

املدوية اأمام بوابة اأي وزارة لإي�صال �صوت املواطن البحريني.
 تعلمن���ا من امل����رشوع الإ�صالحي اأن نك���ون و�صطين، واأن نت���زوج احلرية كما هو 

م�صطلح نزار قباين يف ديوانه “تزوجتك اأيتها احلرية” .
ل���و �صاألنا اأنف�صنا ملاذا مت تاأ�صي�س ديوان الرقاب���ة املالية والإدارية لعرفنا هذه 

الثقافة التفكيكية التي طرحها الفيل�صوف الفرن�صي مي�صيل فوكو.
 الهدف من �رشخات اجلرح هو تفكيك ثقافة الوزارة، ثم اإعادة تركيبها لتتما�صى 

مع الإ�صالح. 
اأنا مل اأوفر وزارة يف املدح واأي�صا يف النقد، وحروف ال�صحافة ل تنتقد ال�صخو�س، 
ول تبح���ث ع���ن �صخ�صنة النقد، ول تنتظ���ر مدحا اأو ذما، فطبيع���ة اأي وزارة كالطبيعة 

الب�رشية يتغري مزاجها كتغري طق�س مدريدي يف عالقته مع ال�صم�س واملطر. 
ل ميكنن���ا اأن نفر�س ل���وزارة العمل �صجادا اأحمر، ون���وزع ابت�صامات الر�صا، ونحن 
نلح���ظ كي���ف يتم التعاطي م���ع العاطلن ب�ص���ورة فوقية، ونرج�صي���ة عندما يقومون 
مبراجعة الوزارة وكيف يخرجون باأكيا�س ملء بالوعود والعبارة ال�صهرية “راح نت�صل 

بكم”. 
�صيا�ص���ة “البهدل���ة” ل تلي���ق مبواطنن يب�ص���ت اأفئدتهم من النتظ���ار، ووعود 

ال�رشاب.
 اأمتن���ى من الوزارة ا�صتقبال املراجعن بطريقة ح�صارية، وباأ�صلوب راق، فهولء 
مواطن���ون لهم احلق يف التوظي���ف، ويكفل لهم الد�صتور ذل���ك، وعندما نرى ح�صارة 
ال�صتقبال والتوظيف �صوف نفتح نافذة ال�صحافة ونر�س ماء الورد على حميا الوزارة 
�صاكري���ن له���ا ذلك. اأما اأن يراد من���ا اأن نقيم الأعرا�س لأرقام غ���ري حقيقية من اأرقام 
مفربك���ة يراد منه���ا ال�صتهالك اليوم���ي، واإي�صال ر�صالة للدول���ة اأن ل عاطلن، واأن 
�صنوي���ا يتم توظي���ف الآلف، فهذه دعاية ل ميكن اأن ندخل فيه���ا، واإذا ُكنُتم ت�رشون 
على ذلك، نتمنى اأن تن�رشوا يف ال�صحافة اأ�صماء من مت توظيفهم مع نوعية �صهاداتهم، 
واأماك���ن توظيفهم مع الأرق���ام ال�صخ�صية، واأنا وزمالئ���ي يف ال�صحافة على ا�صتعداد 

للبحث عنها ومعرفة مدى مطابقتها للواقع ا�صما ا�صما.
اإن الثقاف���ة “مالئكية” اأي وزارة كما يروج لها روؤ�صاء العالقات العامة لكل وزارة 

هي اأ�سا�س تورط اأي وزارة مع اهتزاز امل�سداقية يف عني النا�س. 
َفَل���و اأن كل وزارة تو�ص���ح يف ال�صحاف���ة موا�ص���ع اإجنازاتها، واأماك���ن اإخفاقاتها 
لأ�صبحن���ا يف واق���ع ربيعي جميل. امل����رشوع الإ�صالحي ناج���ح بامتياز، لكنن���ا يتق�صنا 
املدافعون الذين يجيدون فن تو�صيل الإجنازات لل�صارع العام وحتى خارجيا. الإعالم 

�صعيف، وقائم على نظرية “اليان�صيب”، ولي�س باإ�صرتاتيجية بعيدة املدى.
 اأق���ول لوزارة العمل: كما قامت ال�صحافة مبناق�ص���ة وزارة املالية بال رتو�س، ول 
اأ�صاب���ع م�صتع���ارة ول وج���وه �صمعية، وكما ناق�ص���ت وزارة الرتبي���ة والتعليم يف ملف 
خريج���ي جامع���ات ال�صن واإقح���ام ملفهم يف نار الح���رتاق العبثي، وهيئ���ة الكهرباء 
يف رف���ع الفواتري اجلنوني���ة وال�صتعرا�س اأمام احلكومة اأنها الأك���رث اإيرادا من املالن 
ووزارة التج���ارة من رفع �صجالتها، فلل�صحافة ح���ق مناق�صتكم مبو�صوعية يف الأرقام 

املفربكة من “توظيف” العاطلن.
ولك���م احلق يف الرد على ال�صحافة، و�صنق���وم بن�رش كل ما تكتبونه يف هذه الزاوية 

وزاوية كل �صحايف.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

�صيد علي املحافظة

• اأحمد �صباح ال�صلوم	 • فاروق املوؤيد	

منا�صدة وزير الرتبية 
فتح حتقيق للوقوف 

على املالب�صات

املنام���ة - بنا: اأكد دي���وان اخلدمة املدنية 
باأن���ه �صيتم ����رشف رواتب املوظف���ن يف وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م ودومنا نق�ص���ان يف موعدها 
بتاريخ 26 �صبتمرب 2018 يف ح�صاباتهم البنكية.

و�صائ���ل  تناقل���ت  اأن  بع���د  ذل���ك  وياأت���ي 
بوج���ود  يفي���د  خ���رب  الجتماع���ي  التوا�ص���ل 
ا�صتقطاع���ات يف روات���ب ع���دد م���ن املوظفن 
بوزارة الرتبية والتعلي���م ب�صبب خلل فني حيث 

اأو�ص���ح الدي���وان باأن���ه وبالتن�صي���ق م���ع وزارة 
الرتبي���ة والتعليم فاإن جمي���ع املوظفن �صيتم 
�رشف رواتبهم امل�صتحقة يف موعدها كاملة دون 

اأي تاأخري اأو نق�صان.



مرت�صح “عراد” البنزايد لن ي�صنع ق�صوًرا من رمال

مرت�صح “بوري” ال�صكران: لفر�ض البحرنة على ال�رشكات  

مرت�صح “�صافرة” الدخيل: العمل البلدي اأهم من النيابي

�رصح املر�سح املحتمل بالدائرة ال�سابعة 
مبحافظة املحرق )ع���راد( را�سد البنزايد اإنه 
لن ي�سنع ق�سوًرا من الرمال قابلة لل�سقوط 
ول���ن يوهم النا����س بوع���ود هاوية، ب���ل اإنه 
�سي�سعى م���ن كل قلبه للعم���ل �سمن فريق 
عمل مكون م���ن اأبناء ورجال ون�س���اء الدائرة 
يف ح���ال وف���ق يف دخول���ه للمجل����س النيابي 
�سي�سكل جلنة ميث���ل كل جممع من جممعات 
الدائ���رة �سخ�سني وذل���ك لإطالعها على كل 
امل�ستج���دات التي تدور حت���ت قبة الربملان 
واأخذ الراأي وامل�سورة من اأع�ساء اللجنة التي 
�ست�س���م خرية من اأبن���اء املنطق���ة. واأ�ساف 
“�سوتي حتت قب���ة الربملان ممثل عن راأي 
غالبية اأع�ساء اللجن���ة ليكون بالفعل �سوته 
ه���و �سوت اأبناء الدائرة اأجمع، حيث اإن فكرة 
هذه اللجنة يج���ب اأن تطبق يف جميع الدوائر 
يف حمافظ���ات اململك���ة وامل�س���ورة هي من 
اأ�س����س جن���اح اأي م�رشوع واملواطن���ني �رشكاء 

يف تق���دم وازدهار الوط���ن”. وميثل الدائرة 
ا النائب علي  ال�سابعة مبحافظة املحرق حاليًّ
املقل���ة. ويبلغ قوام الدائرة 13204 ناخبني 

وفق اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
ومتث���ل الدائ���رة املناط���ق واملجمعات 
240-241-242-243-( ع���راد  الآتي���ة: 

 ،)247( ال�سلطة  حال���ة   ،)244-245-246
حالة النعيم )248(.

ق���ال املرت�سح ع���ن الدائ���رة ال�سابعة 
باملحافظ���ة ال�سمالي���ة )ب���وري ودم�ستان 
واجلنبي���ة والقري���ة( علي ح�س���ن ال�سكران 
اإن غي���اب قانون يفر�س ن�سب���ة معينة من 

ا. بحرنة وظائف ال�رشكات اأمر بات ملحًّ
واأ�س���اف: اجله���ات املعني���ة ل ت���ردع 
ال�رشكات الت���ي ت�رشّح البحريني���ني. وتابع: 
يجب �س���ن قانون يعاق���ب اأّي �رشكة تقيل 
ال�سابع���ة  الدائ���رة  وميث���ل  البحريني���ني. 
���ا النائب ماجد  باملحافظ���ة ال�سمالية حاليًّ
املاجد. ويبلغ ثق���ل الدائرة قرابة 10245 
ناخًبا ح�س���ب اإح�ساءات انتخاب���ات برملان 
2014. ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات 
الآتي���ة: القرية )545-547-549-551( 

 +  )571-575-577-579( اجلنبي���ة   +
752-754-756-758-760-( ب���وري 
 +  )1012-1014( الهمل���ة   +  )762

دم�ستان )1019-1022(.

التا�سع���ة  الدائ���رة  مرت�س���ح  ق���ال 
و�ساف���رة(  )ال���زلق  اجلنوبي���ة  باملحافظ���ة 
نا�سح الدخيل اإن العم���ل البلدي اأهم بكثري 
م���ن العمل النيابي ملا له م���ن م�سا�س مبا�رش 
ويومي بحي���اة النا�س واحلف���اظ على البيئة 
والنظاف���ة العام���ة وحت�سني اخلدم���ات التي 
تت�س���ل بحي���اة النا����س اليومي���ة. واأ�ساف: 
يج���ب زي���ادة الإجن���ازات البلدي���ة املختلفة 
ون�رش الوعي البلدي بني املواطنني من خالل 
خطة توعوي���ة �ساملة ت�س���ارك فيها خمتلف 
القطاع���ات احلكومية والأهلية للو�سول اإلى 
مرحل���ة متقدمة م���ن الوعي البل���دي. وميثل 
ا البلدي ب���در الدو�رشي. ومتثل  الدائ���رة حاليًّ
الدائرة املناط���ق واملجمعات الآتية: �سافرة 
)944( + الرف���ة )947( + ال�سخ���ري )976( 
+ اأم ج���در )986( + دار كلي���ب )1048( + 
1051-1052+1054-1055-( ال���زلق 

اجلزائ���ر  ب���الج   +  )1056-1057-1058
عنق���ه  ه���ورة   +  )1061-1063-1064(
)1062( + حليت���ان )1067( + وادي عل���ي 
1069-( املمطل���ة  مملح���ة   +  )1068(

1070( + املمطل���ة )1099(. وتبلغ الكتلة 
الت�سويتي���ة بالدائ���رة قراب���ة 5090 ناخًب���ا 

ح�سب اإح�ساءات انتخابات 2014.

200 دينار ر�صم الرت�صيح للربملان و50 للبلدي

مطلقات واأرامل تعدد الزوجات حالل وفا�صدون “ي�صتغفلون” 

املعهد الديني ومدر�صة ع�صكر ونادي املحرق 3 مواقع جديدة لالنتخاب

“$” تن�رش ال�ستمارة... وحتديد املوؤهل من “يقراأ ويكتب” اإلى الدكتوراه

نا�سًحا املراأة ب�سوؤال النمل عن املتقدم خلطبتها... مرت�سح “الب�سيتني” احل�سن:

اإلغاء “ثانوية عبدالعزيز” ومركز التدريب املهني من قائمة املراكز ال�14

الر�سم����ي  الإلك����رتوين  املوق����ع  ا�ستاأن����ف   
لالنتخاب����ات العام����ة ن�ساط����ه بع����د اإع����ادة حتديثه 
باملعلوم����ات لتواكب ال�ستحقاق اجلديد املقرر يف 

24 نوفمرب املقبل.
وت�سّم����ن املوق����ع معلوم����ات وافي����ة للناخبني 
واخلدم����ات  النتخابي����ة  واخلريط����ة  واملرت�سح����ني 
الإلكرتوني����ة ونتائ����ج واإح�س����اءات ع����ن النتخابات 

املا�سية.
وم����ن �سمن ما ت�سمنه املوق����ع الإ�سارة لوجود 
29 مرك����ًزا انتخابيًّا باخلارج، اإذ �ستجرى النتخابات 

باخلارج ب�سفارات املنامة بتاريخ 20 نوفمرب.
ومن بني اخلدمات الت����ي وفرها املوقع ن�سخة 
م����ن ا�ستم����ارة طل����ب الرت�سي����ح لع�سوي����ة جمل�س 
الن����واب، وتت�سمن من املر�س����ح تعبئتها بالبيانات 
الأ�سا�سية مث����ل ال�سم الرباعي والرق����م ال�سخ�سي 
واملحافظ����ة والدائ����رة وتاري����خ املي����الد والهات����ف 
النق����ال وهاتف املزل والعن����وان الربيدي. ويف بند 
امل�ست����وى التعليم����ي بال�ستمارة توج����د 8 خيارات 
للمر�س����ح، وهي: يق����راأ ويكتب، ابتدائ����ي، اإعدادي، 
ثانوي، دبل����وم، بكالوريو�س، ماج�ست����ري، دكتواره. 
وي�سرتط على املرت�سح توف����ري الوثائق الآتية عند 
تقدمي الطلب، وهي: ن�سخة من جواز ال�سفر، ون�سخة 
م����ن بطاق����ة الهوي����ة، ون�سخة م����ن �سه����ادة امليالد 
1988، و�سورت����ني �سخ�سيت����ني  ملوالي����د الع����ام 
مقا�س )4* 6( �سم، واإي�سال اإيداع مبلغ 200 دينار 
بخزانة وزارة العدل، ون�سخ����ة من املوؤهل الدرا�سي 
احلا�س����ل عليه اإن وجد، وال�سرية الذاتية مبا ل يزيد 
عن 300 كلمة ويف�سل اأن تكون يف �سكل اإلكرتوين 

اإن وجد.

اأم����ا ب�ساأن ا�ستم����ارة طلب الرت�سي����ح لع�سوية 
املجل�س البل����دي فيوجد بها بند اإ�س����ايف يتمثل يف 
ا�س����رتاط ح�سول املرت�سح البل����دي على تزكية 10 
ناخب����ني من دائ����رة املرت�سح م����ع اإرف����اق اأرقامهم 
ال�سخ�سية وتوقيعاتهم. ول يجوز ملن زّكى مر�سًحا 

ا تزكية اآخر. بلديًّ
ويج����ب على املرت�س����ح البلدي اإي����داع مبلغ 50 
دين����اًرا يف خزان����ة البلدية، وللمرت�س����ح املوافقة اأو 
رف�س ن�����رش �سريت����ه الذاتي����ة باملوق����ع الإلكرتوين 

لالنتخابات.

ق���ال مرت�س���ح الدائ���رة الأول���ى مبحافظ���ة 
املحرق )الب�سيتني وال�ساية( عي�سى احل�سن اإن 
ال���زواج من املراأة الثانية حالل ولكن يجب اأن ل 
تكون نية املقدم على هذه اخلطوة “فا�سدة”.

واأ�ساف: بع�س ال�سباب اإذا �سمع عن مطلقة 
اأو اأرملة وحتى البكر فريى اإنها ت�سلح لت�سديد 
الدي���ون اأو تكت���ب البيت با�سم���ه اأو ت�سرتي له 
�سي���ارة اأو غريه���ا من امل�سال���ح فريتبط معها 

ويعقد قرانه عليها.
وتابع: املفرو�س على املراأة اأن تتاأكد من 
ه���ذا اخلاطب، وت�س���األ عنه يف كل م���كان حتى 
النمل لتك���ون الزوجة على بينة منه، ول تتعجل 

يف اأخذ القرار لأن بع�س الن�ساء لها فرتة طويلة 
عن ال���زواج لكن لبد من ال�س���رب حتى ل تكون 

لعب���ة �سحية ويك���ون باقي عمره���ا يف املحاكم 
ب�سبب عدم التثبت.

وتابع: الرجل يعمل هذا العمل وهو مطمئن 
بال ح�سي���ب ول رقيب يردعه م���ن النا�س، وحق 
امل���راأة �سائ���ع، ويقول���ون “القان���ون ل يحمي 

املغفلني”.

عن الدائرة
ميث���ل الدائ���رة الأول���ى مبحافظ���ة املحرق 

ا النائب حممد بوفر�سن.  حاليًّ
ومتثل منطقة الب�سيتني وال�ساية.

وتبلغ الكتلة الت�سويتية قرابة 8071 ناخًبا 
ح�سب اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.

عام���ة  مراك���ز  جدي���دة  مواق���ع   3 دخل���ت 
بالنتخابات العامة املقررة يف 24 نوفمرب املقبل.

واملواق���ع الثالثة اجلدي���دة: املعهد الديني، 
ومدر�س���ة ع�سك���ر البتدائي���ة الإعدادي���ة للبنني، 

ونادي املحرق الريا�سي.
ال�سي���خ  مدر�س���ة  هم���ا:  موقع���ان  واألغ���ي 
عبدالعزي���ز حممد الثانوية للبنني ومركز نا�رش بن 

حمد للتاأهيل والتدريب املهني )جو(.
وكان جاللة امللك قد زاد عدد املراكز العامة 

مبر�سوم �سدر حديًثا.
العام���ة  الق���رتاع  مراك���ز  “الب���الد”  وتن����رش 
لنتخاب���ات 2018، وعدده���ا 14: جمم���ع ال�سيف، 
املعهد الديني، وجممع �سرتة التجاري، ومدر�سة 
احل���د الإعدادية للبنات، ومط���ار البحرين الدويل، 
وج����رش امللك فهد، ومدر�سة مدين���ة حمد الثانوية 
للبنني، و�سالة وزارة الرتبية والتعليم، ومدر�سة 
وادي ال�سيل البتدائية الإعدادية للبنني، ونادي 
ع���وايل، وحلبة البحرين الدولي���ة، ومدر�سة ع�سكر 
البتدائي���ة الإعدادية للبنني، وجامع���ة البحرين، 

ونادي املحرق الريا�سي.
ع���دد  بل���غ  فق���د   2014 انتخاب���ات  يف  اأم���ا 
مدر�س���ة  ال�سي���ف،  وه���ي: جمم���ع   ،13 املراك���ز 

ال�سي���خ عبدالعزيز حممد الثانوي���ة للبنني، جممع 
عدادية للبنات،  �س���رتة التجاري، مدر�سة احل���د الإ
مط���ار البحرين الدويل، ج�رش املل���ك فهد، مدر�سة 
مدينة حم���د الثانوية للبنني، �سالة وزارة الرتبية 
والتعلي���م يف مدينة عي�سى، مرك���ز وادي ال�سيل، 
ن���ادي ع���وايل، حلب���ة البحري���ن الدولي���ة، جامعة 
البحرين، ومركز نا�رش بن حمد للتاأهيل والتدريب 

املهني )جو(.

قرارات الوزير
واأ�س���در وزي���ر الع���دل وال�سئ���ون الإ�سالمية 
والأوق���اف رئي����س اللجن���ة العليا لالإ����رشاف العام 

على �سالمة انتخاب اأع�ساء جمل�س النواب ال�سيخ 
خالد بن عل���ي اآل خليفة اأم�س اأربعة قرارات اأم�س 
ب�ساأن حتديد مقار اللجان العامة لالقرتاع والفرز 
لنتخ���اب اأع�ساء جمل����س الن���واب، وحتديد مقار 
اللجان العام���ة لالقرتاع والفرز لنتخ���اب اأع�ساء 
املجال����س البلدي���ة )ه���ي نف�سها اأق���الم القرتاع 
لالنتخابات الربملاني���ة(، وت�سكيل جلان الإ�رشاف 
عل���ى انتخ���اب اأع�س���اء املجال����س البلدي���ة )هي 
نف�سها اأق���الم القرتاع لالنتخاب���ات الربملانية(، 
وحتدي���د مقار اللج���ان الفرعية لالق���رتاع والفرز 
لنتخاب اأع�س���اء املجال�س البلدي���ة )هي نف�سها 

اأقالم القرتاع لالنتخابات الربملانية(.

  

 
 

 
 يدلبلا سلجملا ةیوضعل حیشرت بلط ةرامتسا

 )2018/  10   /  21   ( بلطلا مالتسال دعوم رخآ
  بلطلا مدقم تانایب
  يعابرلا مسالا
  ةیباختنالا ةرئادلا  ةظفاحملا  يصخشلا مقرلا
  لزنملا فتاھ  لاقنلا فتاھلا  دالیملا خیرات
  عمجم  قیرط  ىنبم / ةقش ناونعلا
  تنرتنالا عقوم  ينورتكلإلا دیربلا
 مولبد̈  يوناث̈  يدادعإ̈  يئادتبا̈  بتكیو أرقی̈  :يمیلعتلا ىوتسملا
   هاروتكد̈  ریتسجام̈  سویرولاكب̈  

 
 

  ةیكزتلا
 

  رارقإ
 لمحتأو رخآ حشرم يأ ةیكزت هالعأ نیروكذملا  نیبخانلل زوجی ال ھنأبو ،ةمیلسو ةحیحص هالعأ ةروكذملا تانایبلا نأب رقأ
 .تانایبلا هذھ نم يأ ةحص  مدع نع ةینوناقلا ةیلوئسملا

 

  :بلطلا مدقم عیقوت  :بلطلا میدقت خیرات
 

  :ةبولطملا قئاثولا
 .ةرشعلا نیكزملاو حشرملا نم لكل ةیوھلا تاقاطب نم ةخسن .1
 .م1988 ماع دیلاومل دالیملا ةداھش نم ةخسن .2
 .ةیدلبلا ةنازخ يفً ارانید 50  غلبم عادیإب لاصیا .3
 .2 ددع )مس 6×4 ساقم( ةیصخش ةروص .4
 .اھب فلكم ریغ ھنأ وأ ةقحتسملا ةیدلبلا موسرلا دادسب ةدافإ .5
 .دجو نإ ھیلع لصاحلا يساردلا لھؤملا نم ةخسن .6
 

 لكش يف نوكت نأ لضفیو ، ةملك 300 نع دیزی ال امب ةیتاذلا ةریسلا .7
 .دجو نإ ينورتكلإ

 
 ينورتكلالا عقوملا ىلع فاضتس ةیتاذلا ةریسلا نأبً املع -

 :تاباختنإلل
 

  :عیقوتلا  :ھعجار
 
 .ةیدلبلا سلاجملا ءاضعأ باختنا ماظن نأشب 2002 ةنسل )3( مقر نوناقب موسرملا نم )14( ةداملا

 )7( جذومن

 عیقوتلا يصخشلا مقرلا نیبخانلل يعابرلا مــسالا مقرلا
1  

   
2  

   
3  

   
4  

   
5  

   
6  

   
7  

   
8  

   
9  

   
10  

   

 قفاوم ریغ ¨ قفاوم ¨

• ا�ستمارة الرت�سح بانتخابات املجال�س البلدية	

• عي�سى احل�سن	

• علي ال�سكران	

را�صد الغائب
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انتخابات

  

 
 

 
 

  باونلا سلجم ةیوضعل حیشرت بلط ةرامتسا
 ) 2018/  10   /   21  ( بلطلا مالتسال دعوم رخآ

 
  بلطلا مدقم تانایب
  يعابرلا مسالا
  ةیباختنالا ةرئادلا  ةظفاحملا  يصخشلا مقرلا
  لزنملا فتاھ  لاقنلا فتاھلا  دالیملا خیرات
  عمجم  قیرط  ىنبم / ةقش ناونعلا
  تنرتنالا عقوم  ينورتكلإلا دیربلا
      :يمیلعتلا ىوتسملا
 مولبد̈  يوناث̈  يدادعإ̈  يئادتبا̈  بتكیو أرقی̈  
   هاروتكد̈  ریتسجام̈  سویرولاكب̈  
 
 

  رارقإ
 .تانایبلا هذھ نم يأ ةحص  مدع نع ةینوناقلا ةیلوئسملا لمحتأو ،ةمیلسو ةحیحص هالعأ ةروكذملا تانایبلا نأب رقأ

 
  :بلطلا مدقم عیقوت  :بلطلا میدقت خیرات
 
  :ةبولطملا قئاثولا
 .رفسلا زاوج نم ةخسن .1
 .ةیوھلا ةقاطب نم ةخسن .2
 .م1988 ماع دیلاومل دالیملا ةداھش نم ةخسن .3
 .2 ددع )مس 6×4 ساقم( ةیصخش ةروص .4
 .فاقوألاو ةیمالسإلا نوئشلاو لدعلا ةرازو ةنازخ يف رانید 200 غلبم عادیإب لاصیإ .5
 .دجو نإ ھیلع لصاحلا يساردلا لھؤملا نم ةخسن .6
 .دجو نإ ينورتكلإ لكش يف نوكت نأ لضفیو ،ةملك 300 نع دیزی ال امب ةیتاذلا ةریسلا .7
 
        :تاباختنإلل ينورتكلالا عقوملا ىلع فاضتس ةیتاذلا ةریسلا نأبً املع
 
 
 
 

  :عیقوتلا  :ھعجار
 
 
 
 
 
 .باونلاو ىروشلا يسلجم نأشب 2002 ةنسل )15( مقر نوناقب موسرملا نم )12( ةداملا

 ةنجللا متخ 
 

 )3( جذومن

 قفاوم ریغ ¨ قفاوم ¨

• ا�ستمارة الرت�سح لنتخابات 	
جمل�س النواب

�����س����ف����ارة  29 يف  �����س����ت����ج����رى  اخل������������ارج  ان�����ت�����خ�����اب�����ات 
1988 ا���س��ط��ح��اب ����س���ه���ادة امل���ي���الد مل���وال���ي���د  ا�����س����رتاط 

حمرر ال�صوؤون املحلية

مراكز االقرتاع العامة بني انتخابات 2014 و2018 

انتخابات
عدد 

املراكز
مواقعها

201413

جممع ال�سيف، مدر�سة ال�سيخ عبدالعزيز حممد الثانوية للبنني، جممع �سرتة التجاري، مدر�سة 
عدادية للبنات، مطار البحرين الدويل، ج�رش امللك فهد، مدر�سة مدينة حمد الثانوية  احلد الإ

للبنني، �سالة وزارة الرتبية والتعليم يف مدينة عي�سى، مركز وادي ال�سيل، نادي عوايل، حلبة 
البحرين الدولية، جامعة البحرين، ومركز نا�رش بن حمد للتاأهيل والتدريب املهني )جو(.

201814

جمم���ع ال�سيف، املعه���د الديني، وجممع �سرتة التج���اري، ومدر�سة احلد الإعدادي���ة للبنات، ومطار 
البحري���ن ال���دويل، وج�رش امللك فهد، ومدر�س���ة مدينة حمد الثانوية للبن���ني، و�سالة وزارة الرتبية 
والتعلي���م، ومدر�س���ة وادي ال�سي���ل البتدائي���ة العدادية للبنني، ون���ادي عوايل، وحلب���ة البحرين 

الدولية، ومدر�سة ع�سكر البتدائية الإعدادية للبنني، وجامعة البحرين، ونادي املحرق الريا�سي.

• را�سد البنزايد	

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية

• نا�سح الدخيل	

حمرر ال�صوؤون املحلية
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�إغالق م�ؤقت ملاأمت �لإمام �لر�ضا باملالكية لت�ضحيح �أو�ضاعه

حما�ضبة من ي�ضعى للت�ضيي�س و��ضتغالل �حلريات لإثارة �لفنت

�آ�ضي�ية جته�س نف�ضها بعد عالقة ��ضتمرت 3 �ضنني مع �آخر

15 �أكت�بر لإطالع وكيل �أم عّذبت ر�ضيعتها على ملف �لق�ضية

الإدارة اأعلنت براءتها ورف�ضها اأي ت�رصفات مت�س القيادة

ا�ضتنكر التجاوزات التي حدثت يف “عا�ضوراء”... “الأعلى الإ�ضالمي”:

اأمرها بذلك خوًفا من امل�ضاكل مع زوجته

ت�ضببت لها بعاهة م�ضتدمية

املنامة - الأوقاف اجلعفرية: قال رئي�س جمل�س 
الأوق���اف اجلعفري���ة حم�ض���ن اآل ع�ضف���ور اإن الإدارة 
قررت الإغ���الق املوؤقت للماأمت اإل���ى اأن يتم ت�ضكيل 
اإدارة جدي���دة ت����رصف عل���ى �ضوؤون���ه واحليلولة دون 
تكرار م���ا حدث م�ضتقب���ال وليوا�ض���ل دوره يف اإحياء 
املنا�ضب���ات الديني���ة، وذلك يف اأعق���اب ما حدث من 

ت�ضيي�س مرفو�س خالل مو�ضم عا�ضوراء.
وا�ضتقب���ل رئي����س جمل����س الأوق���اف اجلعفرية 
حم�ض���ن اآل ع�ضف���ور اأم�س ع���ددا من اأع�ض���اء جمل�س 

اإدارة ماأمت الإمام الر�ضا )ع( يف قرية املالكية.
وخ���الل اللق���اء، اأ�ض���اد رئي�س جمل����س الأوقاف 
اجلعفرية بالتوجيهات ال�ضامية لعاهل البالد �ضاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملا يعك�س ما 
تتمت���ع به اململكة من حريات دينية وانفتاح كبري يف 

اإقامة ال�ضعائر الدينية منذ القدم.
وم���ن جانبهم، اأع���رب وفد جمل����س اإدارة املاأمت 
ع���ن رف�ضه���م وا�ضتنكاره���م ال�ضديد مل���ا �ضدر من 
ممار�ض���ات يف مو�ضم عا�ضوراء من اأعمال �ضاذة مت�س 
القي���ادة الر�ضي���دة من بع����س املند�ض���ن وهدفها 

اإ�ضع���ال فنت، و�ض���ق ال�ض���ف وهي مرفو�ض���ة جملًة 
وتف�ضيالً ول متت للماأمت واأهايل املنطقة باأي �ضلة، 
واأن جاللة امللك هو قائد امل�ضرية املباركة للمملكة 
الغالي���ة، وهو رمزها واأ�ضا����س نه�ضتها ال�ضاملة وله 

كامل الحرتام والتقدير والإجالل والإكبار.
وثمن���ت اإدارة امل���اأمت عالي���ا توجيه���ات جالل���ة 
املل���ك، واملتابعة احلثيث���ة من لدن رئي����س الوزراء 
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �ضلمان اآل 
خليف���ة، ومتابعة ويل العه���د النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 
بن حمد اآل خليفة، يف احلفاظ على ال�ضعائر الدينية، 

وهو ما يعك����س قيم الت�ضام���ح والتعاي�س التي جبل 
عليه���ا �ضع���ب البحري���ن من���ذ الق���دم، واأن اجلمي���ع 
يعي�ض���ون على اأر�س اململك���ة متحابن على اختالف 
اأطيافه���م ومذاهبه���م من���ذ الق���دم ول يزالون حتى 
يومن���ا هذا يكنون لقيادتهم كام���ل الولء والحرتام 
براءتن���ا  نعل���ن  امل���اأمت:  اإدارة  واأك���دت  والتقدي���ر. 
ورف�ضن���ا القاط���ع لأي ت�رصف���ات وحم���اولت مت����س 
القيادة الر�ضيدة ول متت اإلى مرا�ضم اإحياء ال�ضعائر 
احل�ضيني���ة ب�ضل���ة، موؤكدي���ن جم���ددا حر�ضن���ا التام 
باملحافظة على اللحمة الوطني���ة ووحدة هذا الوطن 

العزيز.

لل�ض���وؤون  الأعل���ى  اجلف���ري - املجل����س 
الإ�ضالمية: ا�ضتنكر املجل�س الأعلى لل�ضئون 
الإ�ضالمي���ة ب�ض���دة التج���اوزات والت�رصف���ات 
الآثم���ة وغري امل�ضوؤولة التي حدثت يف بع�س 

الأماكن يف ذكرى عا�ضوراء.
واأكد املجل�س يف بيان اأ�ضدره م�ضاء اأم�س 
اأن تل���ك التج���اوزات املوؤ�ضف���ة خارج���ة على 
ال����رصع والقان���ون والأع���راف، ول متت ب�ضلة 
اإل���ى �ضعائر عا�ض���وراء، وهي م���ن الت�ضيي�س 
املرفو�س واملدان، وحماولة مغر�ضة لإثارة 
الفو�ض���ى والتغطي���ة عل���ى النج���اح الكب���ري 
ملو�ضم عا�ض���وراء، وا�ضتغالل �ضيئ للحريات 
الت���ي توفره���ا مملك���ة  الوا�ضع���ة  الديني���ة 
البحرين بقيادة عاهل البالد املفدى �ضاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة. 

وطالب املجل�س اجلهات املعنية باتخاذ 
الإج���راءات احلازم���ة والرادع���ة لوق���ف مثل 
هذه التج���اوزات لل�رصع والقان���ون والأخالق، 
وحما�ضب���ة جميع املتورط���ن وكل من يخرج 

عل���ى النظ���ام الع���ام والآداب، اأو ي�ضيء اإلى 
الوط���ن، اأو يتط���اول عل���ى رم���وزه وثوابته، 
اأو ي�ضع���ى اإل���ى ت�ضيي����س ال�ضعائ���ر الدينية 
وا�ضتغ���الل احلري���ات املتاحة لإث���ارة الفنت 

والفو�ضى. 
ودعا املجل�س جميع املعنين اإلى حتمل 
امل�ضوؤولي���ة الديني���ة والوطني���ة والت�ضامن 
���ا واحًدا بكل حزم  فيم���ا بينهم للوقوف �ضًفّ
اأمام املغر�ضن وامل�ضبوه���ن واملند�ّضن 
ل�ضون ال�ضعائر واحلريات الدينية، وتنزيهها 
عن الت�ضيي�س وال�ضتغالل ال�ضيئ، وحما�رصة 
كل من ت�ضّول له نف�ضه اخلروج على القوانن 
والأعراف وتعك���ري الأجواء، وعدم متكينه من 
ذلك، مبا يحفظ للبحرين اأمنها وا�ضتقرارها، 

وي�ضون ثوابتها ومكت�ضباتها.

عاقب���ت املحكم���ة ال�ضغ���رى اجلنائي���ة 
متهمن اآ�ضيوين “37 و41 عاًما” باحلب�س 
مل���دة �ضهر واح���د؛ وذلك لإدانتهم���ا بتعمد 
اإجها����س جنن حملت ب���ه املتهم���ة الأولى 
من الثاين بعد عالقة غ���ري م�رصوعة ا�ضتمرت 
حل���وايل 3 �ضنوات، وق���درت املحكمة كفالة 
مالي���ة 100 دينار لكل منهم���ا لوقف تنفيذ 
العقوبة حلن ال�ضتئناف، واأمرت باإبعادهما 
عن البالد ملدة 3 �ضنوات بعد تنفيذ العقوبة 

املق�ضي بها.
وتتح�ض���ل التفا�ضي���ل فيم���ا اأبلغت به 
�ضي���دة متل���ك �ضال���ون ن�ضائ���ي، قالت فيه 
اإن عاملته���ا الآ�ضيوي���ة كان���ت ق���د اأبلغتها 

اأنه���ا بحاجة اإلى اإجازة م���ن العمل، فرف�ضت 
طلبها كونه���ا بحاجة اإليه���ا، لكنها تفاجاأت 
به���ا تر�ضل لها �ض���ورة ع���ر “الوات�س اآب” 
لحظ���ت فيها وجود بقعة كب���رية من الدماء 
يف دورة مياه م�ضكنها، فا�ضتف�رصت منها عن 
�ضبب كل تلك الدماء واإذا ما اأ�ضابها مكروه، 
فقالت لها اإنها متكن���ت من اإجها�س جنن 
هو نت���اج عالقة غ���ري م�رصوعة م���ع �ضديقها 

الآ�ضيوي.
وعق���ب القب�س على املتهم���ة و�ضوؤالها 
حول الواقعة، قررت لل�رصطة اأنها على عالقة 
ب�ضخ����س اآ�ضيوي كانت ق���د تعرفت عليه يف 
اأحد املالهي الليلي���ة قبل حوايل 3 �ضنوات، 

وكانا خ���الل كل تلك الف���رتة يقيمان عالقة 
غري م�رصوعة يف م�ضكن الأخري الكائن مبنطقة 

الرفاع عقب انتهاء عملها كم�ضففة �ضعر.
واأ�ضافت اأنها لحظت يف الفرتة الأخرية 
اأنها حامل من املتهم الثاين، وعندما اأبلغته 
بالأم���ر طلب منها اإجها����س اجلنن كون اأنه 
مت���زوج يف بالده ول يرغب بحدوث امل�ضاكل 
اإلي���ه، وبالفع���ل جل���ب له���ا اأقرا�ض���ا طبية 
فتناولته���ا، وعندها اأح�ضت ب���اآلم يف بطنها 
فتوجه���ت اإلى دورة املي���اه مبا�رصة، وهناك 
نزل من ج�ضمه���ا كتلة من الدماء، وهي ذات 
ال�ض���ورة الت���ي اأر�ضلتها اإل���ى �ضديقتها يف 

العمل لتبلغ كفيلتها بالواقعة.

اأرج���اأت املحكمة الك���رى اجلنائية الأولى 
حماكمة �ضيدة عربية اجلن�ضية “26 عاًما”، كان 
اأبلغ �ضدها زوجها ب�ضاأن تعمد املتهمة تعذيب 
وحرق ابنتهما الر�ضيع���ة البالغة من العمر 15 
�ضه���ًرا فقط، وب�ض���كل م�ضتمر، م���ا ت�ضبب لها 
بعاه���ة م�ضتدمية ت�ض���ل ن�ضبتها اإل���ى 10 %، 
حت���ى جل�ض���ة ي���وم 15 اأكتوبر املقب���ل؛ وذلك 
لالط���الع م���ن قبل وكي���ل املتهمة عل���ى اأوراق 

الق�ضية.
وكان املحام���ي خليف���ة اآل �ضاج���رة، اأف���اد 
وكيل الأب ويل اأمر الر�ضيعة املجني عليها، اإن 
موكل���ه متزوج من املتهمة وله منها طفل يبلغ 
م���ن العمر 7 �ضن���ن، والر�ضيعة املجني عليها 
البالغ���ة من العم���ر �ضن���ة و3 اأ�ضه���ر، مبيًنا اأن 
موكله �ضبق واأن تقدم ببالغ �ضد زوجته، م�ضرًيا 
اإل���ى اأنه يف البالغ امل�ض���ار اإليه كان قد اكت�ضف 
بع���د عودته للمن���زل اإ�ضاب���ة ر�ضيعته بك�رص يف 
يدها، وعندما �ض���األ زوجته -املتهمة- اأبلغته 

اأنه���ا �ضقطت اأثن���اء تعلمها امل�ض���ي واأ�ضيبت 
يده���ا، لكنه رف�س ت�ضدي���ق تلك الرواية التي 
ادعتها والدته���ا، لكنه ونتيجة لتدخل عدد من 
اأف���راد العائلة تنازل عن الب���الغ الذي تقدم به 

لدى مركز ال�رصطة.
واأ�ض���اف اأن���ه بعد م���رور فرتة م���ن الزمن 
عل���ى احلادث���ة الأول���ى الت���ي اأبل���غ عنه���ا رجع 
جم���دًدا للمن���زل بعد اخل���روج للعم���ل، وتفاجاأ 
ب���اأن ر�ضيعته مغط���اة بلحاف لكام���ل ج�ضدها 
تقريًب���ا، وعندم���ا �ض���األ زوجته ادع���ت اإليه اأن 
ابنتهما م�ضابة ب�”نزل���ة برد قوية”، لكنه �ضك 
ا عندما ل  يف الأم���ر اأي�ضا هذه امل���رة وخ�ضو�ضً
ح���ظ اأن ابنته م�ضابة بت�ضنج���ات، فقام بنقلها 

اإلى امل�ضت�ضفى.
وبع���د ك�ضف الأطباء عليها ات�ضح لهم اأنها 
م�ضابة بح���روق يف اجلزء الأ�ضف���ل من ج�ضمها، 

واأبلغوا ال�رصطة بالواقعة.
وثبت بتقرير املجني عليها املعد من قبل 

الطبي���ب ال�رصعي بالإدارة العامة لالأدلة املادية 
التابع للنيابة العامة، اأن الطفلة م�ضابة بحروق 
من الدرج���ة الثانية، �ضطحي���ة وعميقة، ت�ضمل 
الإليتن والأع�ضاء التنا�ضلية وخلفية الفخذين 

واأجزاء من ال�ضاقن.
كما جاء يف التقرير اأن اأم الر�ضيعة املجني 
عليها تدع���ي اأن ابنتها كان لديه���ا ارتفاع يف 
درجة احلرارة، فما كان منها اإل اأن حاولت و�ضع 
اجلزء ال�ضفلي م���ن ابنتها حتت �ضنبور املياه، 
ولأنها مل تالحظ اأن املي���اه كانت �ضاخنة، فقد 
اأ�ضيبت الطفل���ة -ح�ضب رواية الأم- ما دعاها 
لو�ض���ع مرهم وزي���ت الزيت���ون واأوراق ال�ضاي 

على مو�ضوع احلرق.
وج���اء يف التقري���ر اأي�ًض���ا اأنه بعم���ل اأ�ضعة 
للطفل���ة، تب���ن وج���ود ك����رص بعظم���ة الع�ض���د 
بالق�ضم القري���ب، وبه تكل�ض���ات عظمية )ك�رص 
قدمي( وبعمل اأ�ضعة مقطعية تبن وجود جتمع 

دموي حتت اجلافية.

•  رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية م�ضتقبال عددا من اأع�ضاء جمل�س اإدارة ماأمت الإمام الر�ضا )ع( يف املالكية	

• �ضعار املجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضالمية	

ماأمت �لعجم �لكبري ي�ضتنكر ��ضتغالل عا�ض�ر�ء للت�رصفات �مل�ضيئة

جلب �مل�ضتاأنفني بق�ضية قتل �حلمادي و�ليافعي

�ملر�فعات �خلتامية للمتهمني مب�ضنع �ل�ض�ك�لته 27 �ضبتمرب

�حلكم على �ملتهمني بدعارة “بركة �ل�ضباحة” 14 ن�فمرب

املنام���ة - بنا: اأعل���ن ماأمت العجم 
الكبري عن ا�ضتنكاره ال�ضديد واإدانته؛ 
ل�ضتغالل مو�ضم عا�ضوراء يف الأفعال 
والت�رصفات امل�ضيئ���ة التي ارتكبتها 

زمرة من الإرهابين.
الت���ام  تاأيي���ده  امل���اأمت  وج���دد   
لالإج���راءات الت���ي مت اتخاذه���ا حلفظ 
اأم���ن الوط���ن وال���ذي ج���اء يف وق���ٍت 
تواجه في���ه مملكة البحري���ن الإرهاب 
الفكري والأيديولوجي جراء التدخالت 
ال�ضاف���رة وغري املقبول���ة يف ال�ضوؤون 

الداخلية ململكة البحرين العزيزة. 

 واأك���د بي���ان ماأمت العج���م الكبري 
ل�ضب���ط  الوطن���ي  التالح���م  ����رصورة 
حم���اولت ت�ضيي�س ال�ضعائ���ر الدينية 
الفو�ض���ى  ب���ث  عل���ى  تعم���ل  الت���ي 

والتحري�س. 
 و�ض���دد ماأمت العج���م الكبري على 
الوق���وف ب���كل قوة حتت راي���ة عاهل 
البالد �ضاحب اجلالل���ة امللك حمد بن 
عي�ض���ى اآل خليفة، والوق���وف بجانب 
احلكوم���ة يف كل اإجراءاته���ا �ض���د من 
ت�ض���ول ل���ه نف�ض���ه يف ن����رص الإره���اب 

والفكر املتطرف يف اأرجاء البالد.

اأجل���ت حمكمة ال�ضتئن���اف العليا 
اجلنائية الأولى النظر يف ا�ضتئنافات 
36 مداًنا بالوقائع املتمثلة يف اغتيال 
امل���الزم اأول ه�ض���ام احلم���ادي غ���دًرا 
مبزرعت���ه يف منطق���ة الب���الد الق���دمي 
وفرار ن���زلء من “�ضجن ج���و” ما اأدى 
�ضي���ف  عبدال�ض���الم  ال�رصط���ي  لقت���ل 
اثن���ن  عل���ى  واملحك���وم  اليافع���ي، 
منهم بالإعدام، ومدانن ذلك بواقعة 
اأ�ضلح���ة ومتفج���رات مبنطقة  �ضب���ط 
النبي���ه �ضالح وعملي���ات اإطالع نريان 
يف ع���دة مناط���ق، بعد اأن ت���درب عدد 
م���ن املتهم���ن يف اإي���ران والع���راق، 

املقب���ل؛  اأكتوب���ر   28 جل�ض���ة  حت���ى 
وذلك جلل���ب امل�ضتاأنف���ن الغائبن 
م���ن حمب�ضه���م، م���ع الأم���ر با�ضتدعاء 
�ضه���ود الإثب���ات ال���واردة اأ�ضماوؤه���م 
اأول  الأدلة.وكان���ت حمكم���ة  بقائم���ة 
درج���ة ق�ضت مبعاقبة املداَنن بقتل 
امل���الزم اأول ه�ضام احلمادي يف البالد 
القدمي، وال�رصطي عبدال�ضالم اليافعي 
اأثناء الهج���وم على مبنى “�ضجن جو”، 
وباإجم���اع الآراء، باإيقاع عقوبة الإعدام 
عل���ى كل منهم���ا موؤك���دة عل���ى اأنه���ا 
ج���زاء وفاًقا ملا جنت���ه يداهما، واأمرت 

باإ�سقاط اجلن�سية البحرينية عنهما.

ق���ررت املحكمة الك���رى اجلنائية 
تاأجي���ل حماكم���ة 5 متهم���ن بتزوي���ر 
وبي���ع مواد غذائي���ة منتهية ال�ضالحية 
لإنت���اج  “م�ضن���ع”  ب�رصك���ة  يعمل���ون 
ال�ضكري���ة  واحللوي���ات  ال�ضوكولت���ه 

يف اململك���ة وه���ي املتهم���ة اخلام�ضة 
بالق�ضي���ة، بع���د تقدمي عام���ل �ضابق 
يف امل�ضنع بالًغ���ا �ضدهم، حتى جل�ضة 
27 �ضبتم���ر اجلاري؛ وذل���ك لتقدمي 

مرافعات املتهمن.

حج����زت املحكم����ة ال�ضغ����رى اجلنائي����ة 
ق�ضية اإدارة بركة �ضباحة ومرافقها يف اأفعال 
منافية لالآداب العامة، التي ت�ضم اثنن من 

املتهم����ن، خمل����ى �ضبيلهما ب�ضم����ان مايل 
وق����دره 700 دين����ار؛ وذلك للنط����ق باحلكم 

عليهما يف جل�ضة يوم 14 نوفمر املقبل.

ال تفوتوا الفرصة بهم
حن يعلو �ضوت املراجع الطاعن بال�ضن، يف دائرة اأو وزارة اأو جهة حكومية، اآمال 
من كل موظف وم�ضوؤول، اأن يتقي اهلل ب�ضعفه، وقلة حيلته، فكم من “كهل” يتمرغ 

ب�ضنك احلياة، وق�ضوتها، ومرارة عي�ضها.
وكمن “كهل” وجد نف�ضه بعد �ضنوات من العمل، والرتبية، والإخال�س لالآخرين، 
وحيًدا، من�ضًيا، مركوًنا على جنب، ل حول له ول قوة، ل يعلم بحاله، وبوجعه، اإل اهلل. 
وكن���ت موؤخ���را، قد التقيت برج���ل �ضالح، ع���رف - يف اأيام ال�ضب���اب - بالكرم، 
واجلود، وخدمة النا�س، وكيف اأنه اأ�ضحى الآن، بعد تقاعده ووفاة زوجته، مهجوًرا يف 

بيته، وكيف اأن الأقربن كانوا الأ�رصع يف الهجرة، واإ�ضاحة الوجه.
وق���ال يل هذا الرج���ل اجلليل وباحل���رف “ل�ضت نادما على اأي خ���ري فعلته، فهو 
وب���كل تفا�ضيل���ه، ال�ضغرية منها والكبرية، لوجه اهلل تعال���ى، واإن كان هنالك عتب 
يف نف�ض���ي، فه���و عتب يتيم، بح���ق اأولدي الذين تو�ضمت بهم خ���ريا، وكنت خمطئا 

بذلك”.
وي�ضيف ”مل اأخطئ برتبيتهم، ومل اأتاأخر بتلبية مطالبهم، لكنها احلياة املختلفة 

يا �ضديقي، البيئة والنا�س، وزمن املاديات املتوح�س”.
وتاب���ع مبرارة ”كم كن���ت اآمل لو كان اأولدي اأف�ضل مما ه���م عليه الآن، لكنه مل 

يح�ضل، واأنا لذلك اأتاأمل”.
واأذك���ر عر هذه الواقعة، ل���كل موظف وم�ضوؤول،  باأل تدع���وا الفر�ضة تفوتكم، 
واك�ضب���وا اأَج���ر “ال�ضيب���ان” باإنهاء م�ضاحلهم اأي���ا كانت، يقول حبيبن���ا عليه ال�ضالة 

يبة امل�ضلم”. وال�ضالم “اإن من اإجالل اهلل: اإكرام ذي ال�َضّ
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Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيممحاكم



البحرين: مناق�صة ل�رشاء 25 
األف طن قمحا

هامب���ورج - روي���رز: ق���ال جت���ار 
اأوروبيون يوم اأم����س االثنني اإن �رشكة 
ملطاح���ن الدقي���ق يف البحرين طرحت 
مناق�ص���ة عاملية ل�رشاء 25 األف طن من 
القمح. وتغلق املناق�صة يف الثاين من 
اأكتوبر املقبل. وتطلب ال�رشكة نحو 17 
األ���ف طن م���ن القمح �صب���ه ال�صلد و8 
اآالف ط���ن من القمح ال�صلد لل�صحن يف 

اأواخر نوفمرب املقبل.

70 مليون دينار لتغطية  اأذونات خزانة
املنام����ة - امل�����رشف املركزي:  اأعل����ن م�رشف البحرين املرك����زي اأنه متت تغطية 
االإ�ص����دار رق����م ISIN BH0005Z20YZ9(  1722( من اأذونات اخلزانة احلكومية 

االأ�صبوعية التي ي�صدرها امل�رشف  نيابة عن حكومة البحرين.
وتبل����غ قيمة هذا االإ�ص����دار 70 مليون دينار لفرة ا�صتحق����اق 91 يوماً تبداأ ف�ي 
26 �صبتمرب2018 وتنتهي يف 26 دي�صمرب2018، كما بلغ معدل �صعر الفائدة على 
ه����ذه االأذونات 4.17 % مقارنة ب�صعر الفائدة 4.13 % للإ�صدار ال�صابق بتاريخ 12 
�صبتمرب 2018. وبلغ معدل �صعر اخل�صم 98.957 % ومت قبول اأقل �صعر للم�صاركة 

بواقع 98.938 % علماً اأنه متت تغطية االإ�صدار بن�صبة 110 %.
كما بلغ الر�صيد القائم الأذونات اخلزانة مع هذا االإ�صدار ما قيمته 2.110 مليار 

دينار.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
احلكومة: تخ�سي�ص 20 % من امل�سرتيات لـ “ال�سغرية واملتو�سطة” بالربع الأول

املرحلة االأولى ت�صم 3 جهات: “ال�صناعة والتجارة” و“االأ�صغال” و“الكهرباء”

قال م�صوؤولون يف وزارة التجارة وال�صناعة 
وال�صياح���ة اإن ال���وزارة يف مراح���ل متقدم���ة من 
% م���ن قيم���ة   20 تطبي���ق ق���رار تخ�صي����س 
امل�صريات واملناق�ص���ات احلكومية لل�رشكات 
ال�صغ���رة واملتو�صط���ة يف خط���وة م���ن �صاأنها 
تعزي���ز ح�صور ه���ذه ال����رشكات يف املناق�صات 
والعقود احلكومي���ة التي تقدر بنحو 1.5 دينار 

�صنوًيا باملتو�صط.
واأبل���غ م�صوؤول���ون “الب���لد” عل���ى هام����س 
ور�ص���ة خا�صة اأم����س، اأن تطبيق القرار �صيكون 
خ���لل الرب���ع االأول 2019 اأو الرب���ع الثاين على 
اأبع���د تقدي���ر، اإذ �صت�صمل املرحل���ة االأولى من 
التطبيق 3 وزارات وجهات حكومية وهي وزارة 
التجارة وال�صناعة وال�صياح���ة، وزارة االأ�صغال، 
وهيئ���ة الكهرباء واملاء، عل���ى اأن تتبعها جميع 

اجلهات احلكومية يف مراحل الحقة.
وتاأتي ه���ذه اخلطوة تنفي���ذا لقرار جمل�س 
ال���وزراء املوقر رقم 2416 - 06 ل�صنة 2017، 
وال���ذي ين����س عل���ى تخ�صي�س ح�ص���ة ن�صبتها 
20 % م���ن قيم���ة امل�صري���ات واملناق�ص���ات 
احلكومية للموؤ�ص�ص���ات ال�صغرة واملتو�صطة، 
ون�صب���ة قدره���ا 10 % م���ن مزاي���دات املرافق 
اخلدمي���ة، االأمر ال���ذي �صي�صه���م يف تنمية هذه 
املوؤ�ص�ص���ات وتطوير م�صتواه���ا واأدائها ب�صكل 
كب���ر مم���ا �صينعك����س اإيجاب���ا عل���ى ال�ص���وق 
املحلي���ة واالقت�ص���اد الوطن���ي البحرين���ي، اإذ 
جرى تكلي���ف وزارة التج���ارة بتنفي���ذ امل�رشوع 
بالتع���اون مع اجلهات احلكومي���ة االأخرى ومنها 
جمل�س املناق�صات واملزايدات، وهيئة تنظيم 
�صوق العم���ل، على اأن يتم اإن�ص���اء �صجل خا�س 

للموؤ�ص�صات املوؤهلة للم�رشوع.
ونظمت وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة 
ممثل���ة ب���اإدارة تنمي���ة املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرة 
واملتو�صط���ة، وبالتع���اون م���ع برنام���ج تطوير 
التج���ارة  ل���وزارة  التاب���ع  التج���اري  القان���ون 
االأمركي���ة ور�ص���ة العم���ل الرابعة ع���ن “تبني 
اأف�صل املمار�صات لدعم املوؤ�ص�صات ال�صغرة 
واملتو�صط���ة يف تاأ�صي����س نظ���م امل�صري���ات” 
مب�صارك���ة جمموع���ة م���ن اأ�صح���اب وم�ص���وؤويل 

املوؤ�ص�صات البحرينية.
وق���ال الوكي���ل امل�صاعد لتنمي���ة ال�صناعة 
عبدالك���رمي الرا�ص���د اإنه مت االنته���اء من اإعداد 
امل�ص���ودة القانوني���ة م���ن امل�رشوع م���ع جمل�س 
املناق�ص���ات واملزاي���دات احلكومية، وبانتظار 

اإقرار الن�صخة النهائية.

واأ�ص���ار الرا�ص���د اإل���ى اأن ال���وزارة ب�ص���دد 
اإط���لق من�ص���ة خا�ص���ة على االإنرن���ت لتقدمي 
طلب���ات املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رة واملتو�صط���ة 
للت�صجي���ل واال�صتفادة من امل����رشوع، بالتعاون 
مع خمتلف اجلهات احلكومية ومن بينها جمل�س 

املناق�صات.
وبنينّ الوكيل امل�صاعد لتنمية ال�صناعة اأنه 
يتم الرتي���ب حالًيا لط���رح املناق�صة اخلا�صة 
باملن�ص���ة؛ من اأجل دع���وة ال����رشكات لت�صميم 
واإن�صاء هذه املن�صة، والتي �صيتم الو�صول لها 
عرب موقع اإلك���روين تقوم ال����رشكات املتاأهلة 

بالت�صجيل فيه.
واأكد الرا�صد اأنه “بتوجيه من وزير ال�صناعة 
والتج���ارة وال�صياح���ة زاي���د الزي���اين، �صتكون 
الوزارة ه���ي اأولى اجلهات الت���ي �صتطبق قرار 
للموؤ�ص�صات  تخ�صي�س امل�صريات احلكومي���ة 

ال�صغرة واملتو�صطة”.

شروط التأهل 
م���ن جانبه���ا، اأو�صح���ت مدي���ر اإدارة تنمية 
�صيخ���ة  واملتو�صط���ة  ال�صغ���رة  املوؤ�ص�ص���ات 

الفا�ص���ل اأن���ه مت اعتم���اد املعاي���ر املتعلقة 
باملوؤ�ص�ص���ات امل�صتفي���دة اإلى جان���ب االآليات 
واملراحل التي �صيتم من خللها تطبيق برنامج 
تخ�صي�س املناق�صات وامل�صريات احلكومية.

وقال���ت الفا�ص���ل “يف املرحل���ة املبدئي���ة 
وجه���ات حكومي���ة  وزارت   3 هن���اك  �صتك���ون 
وهي وزارة ال�صناع���ة والتجارة، وزارة االأ�صغال 
وهيئ���ة الكهرباء واملاء، و�صيتم اإطلق امل�رشوع 
بعد االنتهاء من املنظوم���ة املتكاملة واملوقع 
االإلك���روين الذي �صيك���ون مت�صل مع احلكومة 
االإلكروني���ة وهيئ���ة تنظيم �ص���وق العمل اإلى 
جان���ب ال�صج���لت التجارية، كم���ا �صيتم و�صله 
مبجل����س املناق�ص���ات، اإذ �صيت���م م���ن خلل���ه 
ت�صجيل املوؤ�ص�صات والتحقق من اأنها فعل من 
املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رة واملتو�صطة التي يحق 

لها اال�صتفادة من الربنامج”.
وبخ�صو�س املوعد املتوقع الإطلق املن�صة 
والب���دء بالربنام���ج، اأف���ادت “االأم���ور جميعه���ا 
مكتملة، ولكن ننتظر فقط اإن�صاء املن�صة التي 
�صتحتاج مناق�صة خا�صة الإن�صائها، ناأمل اأن يتم 

االإطلق خلل الربع االأول من العام املقبل”.
وبخ�ص�����ص ال����روط لل����ركات امل�ؤهل���ة 

اأو�صحت الفا�صل “اأن يكون لهم �صجل جتاري 
املوؤ�ص�ص���ات  م���ع تعري���ف  ويتف���ق و�صعه���م 
ال�صغ���رة واملتو�صط والذي ن����س عليه القرار 
الوزاري، وال���ذي �صنفها لثلث فئات متناهية 
ال�صغر و�صغ���رة ومتو�صطة، يبلغ عدد عمالها 
حتى 5 عامل واالإيرادات ال�صنوية حتى 50 األف 
دينار، ويف الفئة الثاني���ة من 6 اإلى 50 موظفا 
ومبيعات �صنوية م���ن 50.001 األف دينار حتى 
مليون دينار، يف ح���ني يف الفئة الثالثة يراوح 
ع���دد العمال م���ا بني 51 اإل���ى 100 واملبيعات 
ال�صنوي���ة اأك���ر م���ن ملي���ون وحت���ى 3 مليني 

دينار”.
واأكدت الفا�صل اأنه يج���ب اأن يكون هناك 
بيانات مالية �صنوية مدققة من قبل املوؤ�ص�صات 
الراغب���ة يف التاأهل والت�صجي���ل لل�صتفادة من 

ح�صتها يف املناق�صات احلكومية.
ووفًقا للتقرير ال�صنوي ال�صادر عن جمل�س 
املناق�صات واملزايدات للعام 2017، �صهدت 
البحري���ن من���ًوا قوًي���ا يف املناق�ص���ات، اإذ بل���غ 
اإجمايل عدد املناق�صات املفتوحة 1.091 األف 
يف العام 2017، بزي���ادة بلغت ن�صبتها 9.2 % 
عن العام ال�صابق. كما بلغت العطاءات املقدمة 
له���ذه املناق�ص���ات 5.208 األ���ف عطاء، ومتت 
تر�صي���ة 1.892 األ���ف مناق�ص���ة ومزايدة خلل 
الع���ام بقيمة اإجمالية بلغ���ت 3.75 مليار دينار 
اأي بزيادة قدرها 156 % يف القيمة عن 2016.

الكرة مبلعب املوؤ�ص�صات 

من جانبه، قال رئي����س جمعية املوؤ�ص�صات 
ال�صغ���رة واملتو�صطة عبداحل�ص���ن الديري اإن 
الك���رة االآن باتت يف ملعب ال����رشكات ال�صغرة 
واملتو�صطة لل�صتفادة من املبادرة احلكومية 
الت���ي من �صاأنه���ا تعزيز دور ه���ذه املوؤ�ص�صات 

والتي ت�صكل الغالبية ال�صاحقة من املوؤ�ص�صات 
يف البحرين.

واأكد الدي���ري ����رشورة اأن تواكب ال�رشكات 
الداخلي���ة  اأنظمته���ا  واملتو�صط���ة  ال�صغ���رة 
واملحا�صبية؛ من اأج���ل االلتزام ب�روط ومعايري 
املناق�صات وامل�صريات احلكومية، االأمر الذي 

�صي�صكل نقلة كبرة يف عملها.
ويف نف�س االجتاه، اأ�ص���ارت �صيدة االأعمال، 
خلود القطان، اإلى اأن “جمعية �صيدات االأعمال 
دع���ت اإل���ى ه���ذه اخلط���وة، والي���وم، وبف�صل 
خمتل���ف اجلهود مت حتويلها اإل���ى واقع، اأعتقد 
اأن الربنام���ج خطوة يف االجتاه ال�صحيح، وتبقى 
بع����س االأمور الب�صيطة مث���ل طريق االإعلن عن 
املناق�صات والتق���دمي لها وغرها واعتقد اأنه 

ميكن علجها“.
 وتابع���ت “الور�صة يف يومه���ا االأول كانت 
مفي���دة اإذ تعر�ص���ت اإل���ى ال����روط املطل�ب���ة 
للتاأهل، وطريق���ة اال�صتفادة وتفعيل املن�صة، 
وهناك بع�ص ال�روط مثل اأن يك�ن م�صى على 
املوؤ�ص�ص���ة �صنة واح���دة واأن تك���ون ذات ملءة 

مالية واأعتقد اأن هذه �روط �صائبة“.
اأما رج���ل االأعمال نادر ع���لوي، فاأ�صار اإلى 
اأن الربنام���ج ناجح جًدا ويعت���رب مبادرة اإيجابية 
التج���اري،  القط���اع  عل���ى  اإيجاًب���ا  �صتنعك����س 
م�ص���ددا على اأهمية تب�صيط اإجراءات اال�صتفادة 
م���ن امل����رشوع، واأال تك���ون هن���اك اأي عقب���ات 
بروقراطية اأو اإجرائية، من �صاأنها اإعاقة بع�س 

املوؤ�ص�صات من اال�صتفادة من هذا الربنامج.
واأ�صار علوي اإل���ى املتطلبات التي تتعلق 
بوج���ود تقري���ر مايل �صن���وي مدق���ق اإلى جانب 
ر�ص���وم ل����رشاء املناق�ص���ات احلكومي���ة مما قد 
ت�ص���كل ع���رات ينبغي النظ���ر ب�صاأنها، يف حني 
اأ�صاد بال�صماح الأكر من �رشكة �صغرة بالتقدم 

ملناق�صة واحدة.

• •عبدالكرمي الرا�صد	 نادر علوي	 • •�صيخة الفا�صل	 عبداحل�صن الديري	 • خلود القطان	

• جانب من ور�صة العمل 	

املنامة مــن  ــردان  ــف ال علي 

ال����دي����ري: ال���ك���رة مب��ل��ع��ب امل���وؤ����ص�������ص���ات ال�����ص��غ��رة ل��ل���ص��ت��ف��ادة م���ن 200 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
ال�����را������ص�����د : اإط����������لق م���ن�������ص���ة ل���ت�������ص���ج���ي���ل ال�����������رشك�����ات امل����ت����اأه����ل����ة ل����ل����م���������رشوع ق���ري���ب���ا

انتعا�ص �سايف الأ�سول الأجنبية لـ “املركزي” يف اأغ�سط�ص

“هومز فور ليف” ت�سارك يف “اخلليج للعقار”

موؤمتر عن فر�ص ال�ستثمار يف هونغ كونغ
دعت رجال االأعمال حل�صورها... “الغرفة”:

جت����ارة  غرف����ة  دع����ت  الغرف����ة:   - ال�صناب�����س 
واملجتم����ع  الك����رام  اأع�صاءه����ا  البحري����ن  و�صناع����ة 
التج����اري يف البحرين حل�صور موؤمت����ر بعنوان “هونغ 
كون����غ – فر�س اال�صتثمار حتت ظ����ل مبادرة احلزام 
والطري����ق”، حتت رعاية رئي�����س الغرفة �صمر نا�س 
وبدع����ٍم من جمل�س التنمي����ة االقت�صادية يف اململكة 
وجمل�س تنمية جتارة هون����غ كونغ، يف ال�صاعة 9:30 
�صباًح����ا ي����وم اخلمي�س املواف����ق 27 �صبتمرب 2018 

بقاعة الفنار يف فندق الدبلومات رادي�صون بلو.
و�صي�صم وفد هونغ كونغ التجاري امل�صارك يف 
املوؤمتر ممثلني عن عدد من القطاعات االقت�صادية 
املهمة مث����ل: اللوج�صتيات، م�صاريع البنية التحتية، 
الطاق����ة والطاق����ة املتج����ددة، التنمي����ة العمراني����ة، 
والقط����اع ال�صح����ي، ويه����دف املوؤمت����ر اإل����ى تعزيز 
العلقات ب����ني البحرين وهونغ كون����غ، وا�صتك�صاف 

مزيٍد من فر�س اال�صتثمار املتوفرة يف اجلانبني.

وذك����رت الغرف����ة اأن تنظي����م ه����ذه الفعالي����ة 
ُتع����د خطوة مهمة نح����و تقوية ال�رشاك����ة االقت�صادية 
والتجاري����ة املتبادل����ة ب����ني البحرين وهون����غ كونغ، 
موؤك����دًة اهتمامها وحر�صها عل����ى حتقيق كل ما من 
�صاأنه الدف����ع بتنمية وتن�صي����ط العلقات امل�صركة 

ب����ني البلدي����ن ال�صديقني وب����كل ما يخ����دم تطوير 
علقات ال�رشاكة ب����ني قطاعات االأعمال يف اجلانبني، 
معرب����ًة عن اأمله����ا باأن يك����ون املوؤمتر ب����ادرة جيدة 
لفتح اآف����اق جديدة م����ن التع����اون االقت�صادي بني 
البحرين وهونغ كون����غ والو�صول لتحقيق م�رشوعات 

ا�صتثمارية م�صركة.

دب���ي - رويرز: قال م����رشف البحرين 
املركزي اأم����س االثنني اإن �ص���ايف اأ�صوله 
االأجنبية، وهو موؤ�رش لقدرته على الدفاع عن 
العمل���ة املحية يف م�اجهة �صغ�ط ال�ص�ق، 
انتع�س يف اأغ�صط����س. وزادت االأ�صول اإلى 

734.2 ملي���ون دينار )1.95 مليار دوالر( 
ال�صهر املا�صي م���ن 499.4 مليون دينار 
يف يولي���و. وزاد �ص���ايف االأ�ص���ول االأجنبية 
لدى بنوك التجزئة البحرينية يف اأغ�صط�س، 

لكنه ظل �صلبيا على نحو حاد.

املنام����ة - هوم����ز ف����ور الي����ف: تع����ود 
�رشك����ة هومز ف����ور اليف للو�صاط����ة العقارية 
اإلى البحرين مرة اأخ����رى لت�صارك يف معر�س 
اخللي����ج للعق����ار ال����ذي �صيق����ام يف جمم����ع 
االأفني����وز - البحرين من 21 اإلى 24 نوفمرب 
2018. وتعد هومز فور اليف، �رشكة عقارية 
م�صتقلة متخ�ص�صة يف بيع وتاأجر العقارات 

ال�صكنية والتجارية يف دولة االإمارات العربية 
املتح����دة. وجنح����ت �رشكة الو�صاط����ة الرائدة 
احلا�صل����ة على جائزة تقديري����ة يف اكت�صاب 
مكان����ة مرموقة يف ال�صوق؛ لتكون واحدة من 
اأرقى واأه����م ال�رشكات العقاري����ة اخلا�صة يف 
دبي ودولة االإمارات وذلك خلل 10 �صنوات 

فقط.
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تعيني مايكل فالون بـ ”��ست�ساري �إنف�ستكورب”

”BMMI“ توقع �تفاقية مع ”bwallet“

�لدين �لعام يرتفع �إلى 11.551 مليار دينار

مناق�سة خلدمات �ل�سحن و�ملناولة بالد�ر �لبي�ساء

تو�سيع �سبكة �مل�ساركني لتت�سمن �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�الفرت��سية

بزيادة 50 مليونا يف �أغ�سط�س

عطاء وحيد للخطوط امللكية املغربية... “طري�ن �خلليج”:

:”BenefitPay“ ... لإتاحة الدفع الفوري ببطاقات اخل�صم والإئتمان

ارتف���ع الدي���ن الع���ام يف البحري���ن بنهاية 
اأغ�صط�س املا�صي لي�ص���ل اإلى 11.551 مليار 
دين���ار بعد اأن ا�صتق���ر عند م�صت���وى 11.501 
ملي���ار دينار يف الأ�صه���ر الثالثة الت���ي �صبقته 

)مايو اإلى نهاية يوليو املا�صي(.
واأظه���رت اأح���دث ن����رة مل����رف البحرين 
املرك���زي لأغ�صط�س املا�ص���ي اأن الدين العام 
باأغ�صط����س املا�ص���ي يعد اأعل���ى م�صتوياته يف 

تاريخ اململكة.
وارتف���ع الدي���ن العام يف ال�صه���ر املا�صي 
بزيادة قدرها 50 مليون دينار، ما ن�صبته 0.43 
% قيا�ًصا بيولي���و املا�صي، كما ارتفع بزيادة 
قدره 2.267 مليار دين���ار يف اأغ�صط�س مقارنة 
بالفرتة نف�صها من العام 2017 �إذ بلغ 9.284 

مليار دينار.
وت���وزع الدي���ن الع���ام يف ال�صه���ر املا�صي 
ما ب���ن الأدوات التقليدية ال���ذي بلغ ر�صيده 
القائ���م 9.073 مليار دين���ار تقريًبا، و2.477 
ملي���ار دين���ار تقريًب���ا الر�صي���د القائ���م عل���ى 

الأدوات الإ�صالمية.
وي�صتم���ل الر�صي���د القائم عل���ى الأدوات 

التقليدي���ة عل���ى �صن���دات التنمي���ة احلكومية 
بر�صيد 6.936 مليار دينار )منها 150 مليوًنا 
اإ�ص���دار جدي���د و100 ملي���ون �صن���دات تنمية 
م�صتحقة( واأذونات اخلزانة بر�صيد 2.11 مليار 
دين���ار )منها 415 مليوًنا اإ�ص���دار جديد وذات 

املبلغ لالإ�صدار امل�صتحق(. 
كما ا�صتمل الر�صي���د القائم على الأدوات 
الإ�صالمي���ة عل���ى �صك���وك التاأج���ر الإ�صالمية 
بر�صي���د 2.348 مليار دين���ار )منها 26 مليوًنا 
اإ�ص���دار جدي���د وذل���ت املبل���غ عل���ى الإ�صدار 
امل�صتحق( و�صك���وك ال�صلم الإ�صالمية بر�صيد 
129 ملي���ون دين���ار )منها 43 مليوًن���ا اإ�صدار 

م�صتحق وذات املبلغ اإ�صدار جديد(.
الأدوات  عل���ى  القائ���م  الر�صي���د  و�صه���د 
الإ�صالمي���ة ثباتها يف الأ�صه���ر الأربعة املا�صية 
بر�صي���د 2.348 ملي���ار دين���ار، اأم���ا الر�صي���د 
القائ���م على الأدوات التقليدي���ة ف�صهد زيادة 
قدرها 50 مليون دينار قيا�ًصا ب� 9.023 مليار 

دينار يف يوليو املا�صي.
يذكر اأن الدي���ن العام بنهاية العام 2004 
بل���غ 585.5 مليون دينار لرتف���ع اإلى 617.1 
مليون دين���ار يف العام 2005، و679.1 مليون 
دين���ار يف العام 2006، اإل اأن���ه �صهد تراجًعا يف 

العام 2007 ليبلغ 616.6 مليون دينار، وعاود 
ارتفاع���ه ليبل���غ 705 مالي���ن دين���ار يف العام 
2008، ووا�ص���ل ارتفاعه ليبل���غ 1.348 مليار 
دينار يف العام 2009 )متخطًيا املليار دينار(، 
وو�ص���ل يف الع���ام 2010 اإل���ى 2.441 ملي���ار 
دينار، و3.169 مليارات دينار يف العام 2011، 
 ،2012 الع���ام  يف  دين���ار  ملي���ارات  و3.868 
ليقفز اإلى 5.104 مليارات دينار بنهاية العام 
2013، و5.352 ملي���ار دينار يف العام 2014، 
و7.053 مليار دينار يف العام 2015، و8.705 
ملي���ار دينار يف الع���ام 2016، و10.587 مليار 

دينار يف العام 2017.
ويف �صي���اق مت�صل، بلغت ميزانية امل�رف 
املرك���زي “املوجودات/ املطلوب���ات” بنهاية 
اأغ�صط�س املا�صي 2.345 مليار دينار، برتاجع 
ق���دره 26.3 مليون دين���ار، اأي ما ن�صبته 1.11 
% مقارنة باإجم���ايل ميزانية امل�رف يف نهاية 
يولي���و املا�ص���ي والت���ي بلغ���ت 2.372 مليار 

دينار.
وبلغ���ت ميزاني���ة امل����رف يف الربع الثاين 
م���ن العام املا�صي 2.711 مليار دينار، قيا�ًصا 
باإجمايل ميزانية امل�رف يف نهاية الربع الثاين 
من العام املا�صي اإذ بلغت 2.696 مليار دينار.

طرح���ت �رك���ة ط���ران اخللي���ج يف جل�ص���ة 
جمل�س املناق�ص���ات واملزايدات اأم�س مناق�صة 
لتق���دمي خدم���ات ال�صحن ومناول���ة الب�صائع يف 
مط���ار ال���دار البي�صاء، تقدم اإليه���ا عطاء وحيد 
للخطوط امللكي���ة املغربية ب���� 0.12 يورو )ما 

يعادل 0.5 دينار(.
وتهدف ال�ركة من ه���ذه املناق�صة العثور 
على مزود خدمة منا�صب لتقدمي خدمات مناولة 

الب�صائع يف مطار الدار البي�صاء.
وكان���ت مناق�صة �ركة ط���ران اخلليج هي 
املناق�صة الوحيدة التي طرحت يف جل�صة اأم�س.

وطرح���ت املناق�صة اأمام الراغبن يف امل�صاركة 
فيها مم���ن تتوافر فيه���م الكف���اءة الالزمة، اذ 
مت ����راء وثائق املناق�ص���ة اإلكرتونياً من خالل 
نظام املناق�ص���ات الإلك���رتوين التابع ملجل�س 
املناق�ص���ات واملزاي���دات اعتب���اًرا م���ن ي���وم 
الأربع���اء 15 اأغ�صط�س املا�صي وحتى يوم اأم�س 

الأول 23 �صبتمرب.
املر�ص���وم  لأح���كام  املناق�ص���ة  وتخ�ص���ع 
بقان���ون رقم )36( ل�صن���ة 2002 ب�صاأن تنظيم 
وامل�صرتي���ات  واملزاي���دات  املناق�ص���ات 
واملبيع���ات احلكومي���ة، وتعديالت���ه، ولئحت���ه 
التنفيذية ال�صادرة باملر�صوم رقم )37( ل�صنة 

.2002

ووفًق���ا للبيان���ات املن�ص���ورة عل���ى موق���ع 
املجل����س، يج���ب عل���ى املتقدمن ع���دة �روط 
من بينه���ا تدوين الأ�صع���ار الإجمالي���ة واأ�صعار 
)با�صتثن���اء  الأح���وال(  )بح�ص���ب  الوح���دات 
املناق�صات على مظروف���ن(. اأما املناق�صات 
عل���ى مظروف���ن، فاإن���ه يج���ب  عل���ى مقدم���ي 
العط���اءات م���لء ال�صتمارة مرت���ن وذلك على 
النح���و الت���ايل: يف العط���اء الفن���ي، دون ذك���ر 
الأ�صع���ار، م���ع اإرف���اق الن�صخ���ة الأ�صلي���ة م���ن 
ال�صم���ان البتدائي ون�صخة من ال�صجل التجاري 
ون�صخ���ة  من �صهادة البحرنة، ويف العطاء املايل 
مع تدوين الأ�صع���ار الإجمالية واأ�صعار الوحدات 

)بح�صب الأحوال(.

Benefi t“ اأعلن���ت :BenefitPay t ململنام���ة 
Pay”، وهي املحفظة الإلكرتونية الوطنية للبحرين، 
عن تو�ص���ع �صبكة امل�صاركن معها لت�صمل عدداً من 
املوؤ�ص�ص���ات ال�صغ���رة والفرتا�صي���ة، الراغب���ة يف 
Benefi t“  ققمنة اأعمالها التجارية. ويتيح تطبيق
Pay” على اجلوال اإمكانية الدفع الفوري با�صتخدام 
بطاق���ات اخل�صم وبطاق���ات الإئتم���ان. وي�صرتك يف 
ه���ذا التطبي���ق املدع���وم من قب���ل م����رف البحرين 
املرك���زي، والذي ي���دار من قبل �رك���ة بنفت،  اأكرث 
من 18 م�رف���اً رائداً، وذلك منذ ب���دء عملية تفعيله 
يف يولي���و من الع���ام املا�ص���ي. كما �صارك���ت اأعداد 
كب���رة من املوؤ�ص�صات التجارية يف هذا النظام منها: 
اإي�صكواي���ر ك���ويف، جمموع���ة املنت���زه، رادي���و �صاك، 
اأديدا����س، اأوملبيا للريا�صة، ريب���وك، ج�صميز، جممع 
ڤوك����س �صينيك���و �صيتي �صن���رت البحري���ن، ڤوك�س 

�صينما بالأفينيوز. 
و ق���ال الرئي����س التنفي���ذي ل�رك���ة بنفت، عبد 
الواح���د اجلناح���ي  “نحن �صع���داء جداً كونن���ا ن�صهد 

ارتفاًع���ا كب���ًرا يف عدد التجار الذي���ن ا�صرتكوا معنا 
�صمن نظام الدفع الإلكرتوين، فمنذ اأن اأطلقنا العام 
املا�صي هذا النظام، ا�صتفادت العديد من ال�ركات 
ال�صغرة والفرتا�صي���ة التي تعمل على الإن�صتغرام 

منه ملا يتميز به من �صهولة وتكلفة منخف�صة”.

واأ�ص���اف  “ن�صع���ى اإل���ى دع���م وت�صجي���ع جميع 
املوؤ�ص�ص���ات التجاري���ة العاملة باململك���ة للم�صاركة 
معن���ا يف ه���ذا النظام ونحن واثقون م���ن حتقيق هذا 
اله���دف، كم���ا اأنن���ا نتطل���ع اإل���ى تن���وع املوؤ�ص�صات 
امل�صارك���ة معنا من اأجل امل�صاهمة يف دعم القت�صاد 

الوطني”.
يذكر  اأن نظام BenefitPay يدعم جميع اأنواع 
ال����ركات ال�صغ���رة واملتو�صطة وكذل���ك ال�ركات 
الفرتا�صي���ة امل�صجل���ة مع وزارة ال�صناع���ة والتجارة 
وال�صياح���ة، كما يدعم النظام اأي�صاً ال�ركات املحلية 
املدرج���ة يف قائمة وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 
كما �صتح�صل املوؤ�ص�صة التجارية مبجرد ا�صرتاكها يف 
هذا النظام على خدمات ح�رية ونوعية ت�صمل اأجهزة 
لوحي���ة جمانية مع الرتكيب والتدريب، والقدرة على 
قبول الدفعات عن بعد من اأطراف متعددة، واإ�صدار 
تقارير الدفع على م���دار ال�صاعة طوال اأيام الأ�صبوع 
، بالإ�صافة اإلى الإ�صعارات الفورية على جهاز الدفع 

عند معاجلة املدفوعات.

املنام����ة - اإنف�صتك����ورب:  ع����ننّ 
اإنف�صتك����ورب، ماي����كل فالون، ع�صو 
الدف����اع الربيطاين  الربمل����ان ووزير 
ال�صابق، ع�صواً يف جمل�صه ال�صت�صاري 
الدويل.�صغ����ل فال����ون من�صب ع�صو 
الربملان الربيط����اين لأكرث من ثالثة 
عقود، كما �صغل عدداً من املنا�صب 
كان  العلي����ا،  احلكومي����ة  القيادي����ة 
اأبرزه����ا من�ص����ب وزير الدف����اع خالل 
 ،2014t2017 الف����رتة ب����ن عام����ي
اذ اأدار ميزاني����ة �صنوي����ة قدره����ا 35 
مليار جني����ه اإ�صرتليني. وعمل فالون 
اأي�صاً كوزير للتعليم �صمن حكومتي 
مارغري����ت تات�ر وجون ميج����ور، كما 
�صغل من�ص����ب وزير الأعمال والطاقة 

يف عهد ديفيد كامرون.
الإدارة  جمل�����س  رئي�����س  ق����ال  و 
اإنف�صتك����ورب، حممد  ل�����  التنفي����ذي 
العار�ص����ي “يوا�ص����ل اإنف�صتك����ورب 
منوه كموؤ�ص�ص����ة مالية عاملية رائدة، 
اإ�صاف����ة  املفي����د  م����ن  ب����ات  حي����ث 
خ����ربات ا�صت�صارية مرموقة لتزويدنا 
بوجهات نظ����ر خمتلفة ح����ول كيفية 
النتق����ال باأعمالن����ا نح����و اآف����اق من����و 
جديدة. ويتاألف جمل�صنا ال�صت�صاري 
الدويل اليوم من بع�س اأملع العقول 
وال�صخ�صي����ات القيادي����ة من خمتلف 
ه����ذا  يف  ي�صعن����ا  ول  الع����امل.  اأنح����اء 
ال�صياق اإل اأن نرحب بان�صمام مايكل 
اإل����ى جمل�صن����ا ال�صت�ص����اري  فال����ون 
الدويل، ونتطلع اإل����ى ال�صتفادة من 
معرفت����ه العميقة وخربات����ه الطويلة 
بع����امل الأعم����ال يف القطاع����ن العام 

واخلا�س”.
م����ن جهته، ق����ال فال����ون “ي�رين 
اإلى املجل�����س ال�صت�صاري  الن�صمام 
ال����ذي  لإنف�صتك����ورب  ال����دويل 
ميتل����ك تاريخ����اً عريقاً و�صج����الً حافالً 
ال�صتثم����ارات  قط����اع  يف  بالنج����اح 

البديل����ة عل����ى م�صت����وى الع����امل. واأنا 
عل����ى قناع����ة ب����اأن التزام����ه امل�صتمر 
بتعزي����ز ح�ص����وره العامل����ي وتو�صيع 
نط����اق منتجات����ه �صي�صه����م يف دف����ع 
عجل����ة من����وه يف امل�صتقب����ل. واأتطلع 
اإل����ى امل�صاهم����ة بفعالي����ة يف حتقيق 
اأه����داف اإنف�صتك����ورب بينما يوا�صل 
م�صرة تطوره ومنوه وير�صخ مكانته 
كموؤ�ص�صة رائدة بقاعدة اأ�صول اأكرث 

تنوعاً”. 
ويتمت����ع فال����ون بخ����ربة وا�صع����ة 
يف القطاع����ن اخلا�����س والع����ام مما 
�صي�ص����كل اإ�صافة قيم����ة اإلى خربات 
اإنف�صتك����ورب. وي�صغل حالياً من�صب 
رئي�س جمل�����س الإدارة غر التنفيذي 
ل�رك����ة “اأفانت����ون ليمت����د” العقارية 
الت����ي تتخذ من لندن مق����راً لها، كما 
يعمل كم�صت�صار للعديد من ال�ركات 

اخلا�صة الأخرى.
ال�صاب����ق  يف  فال����ون  و�صغ����ل 
ع�صوية جمال�����س اإدارات العديد من 
ال�����ركات التابع����ة ل�ركت����ي امللكية 
اخلا�صة “األكيمي بارترنز” )اململكة 
كابيتال”  و”اإندو�ص����رتي  املتح����دة( 

)ال�صويد(.

 :  bwallett �مل����ن����ام����ة 
مع  اتفاقية   ”bwallet“ وقعت 
 ،”BMMI“ جمموعة  �ريكتها 
متنوعة  خ���دم���ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
والتوزيع  التجزئة  بيع  تت�صمن 
وال�صيافة  اللوج�صتية  واخلدمات 
وال��ت��ع��اق��دات وال��ت��زوي��د، وذل��ك 
لإتاحة املدفوعات غر النقدية يف 
التابعة  التجارية  العالمات  اإحدى 
للمجموعة والرائدة يف التعامل مع 
امل�صتهلكن وهي اأ�صواق الأ�رة.

يف  م��ت��اج��ر  �صبعة  خ���الل  وم���ن 
ال�صعودية،  يف  ومتجرين  البحرين 
متاجر  اأح��د  الأ���رة  اأ�صواق  ُتعترب 
التجزئة الرائدة والراقية يف جمال 
حقيقياً  �ريكاً  لي�صبح  البقالة 
منذ  عمالئه  حياة  اأمن��اط  درب  يف 
باإمكان  و�صيكون   .1987 ع��ام 
البحرين  يف  الأ���رة  اأ�صواق  عمالء 
قريباً دفع ثمن م�صرتياتهم دون 
خالل  من  وذلك  النقود  ا�صتخدام 
ا�صتخدام “bwallet”، و�صت�صهم 
توفر  يف  اجلديدة  املبادرة  هذه 

طريقة متطورة ومريحة لل�راء.
“bwallet” املحفظة  وُتعترب 
البحرين،  يف  نوعها  م��ن  الأول���ى 
والتي ُتوفر خدمة حتويل الأموال 
اآخ����ر، وق���د مت  اإل���ى  م��ن �صخ�س 
هذا  من  �صابق  وق��ٍت  يف  اإطالقها 
اخلدمات  �ركة  طريق  عن  العام 
وذل��ك   ،AFS ال��ع��رب��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ت��ل��ك��و. ومُي��ك��ن 
ال�صتجابة  رم���ز  م�صح  ل��ل��ع��م��الء 

للقيام   )QR Code( ال�����ري��ع 
والتمتع  �صل�صة  مبعامالت جتارية 

بعملية دفع غر نقدية اآمنة.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ب�����رك��ة اخل���دم���ات 
امل��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، ب���ي ���ص��ن��درا 
بال�راكة  ب��داي��ًة  “�صعداء  �صيكر 
BMMI. يف املرحلة  مع جمموعة 
خدمة  بتد�صن  �صنقوم  الأول���ى 
الأ�رة”   “اأ�صواق  مع   ”bwallet“
املدفوعات  قبول  �صيتم  حيث 
 .”bwallet“ ع��رب  النقدية  غ��ر 
م�صتخدمي  ق��اع��دة  ت��زاي��د  وم���ع 
اأن  ن��اأم��ل  ف��اإن��ن��ا   ،”bwallet“
ي�صتخدمها املزيد  من الأ�صخا�س 

يف معامالتهم يف اأ�صواق الأ�رة”.
من جهته، قال مدير الت�صويق 
منر،  الرحمن  عبد  بتلكو،  ب�ركة 
لروؤية  للغاية  �صعيدة  بتلكو  اإن 
اأ���ص��واق  مثل  كبر  جت��زئ��ة  متجر 
bwa t“  للأ�رة ين�صم اإلى عائلة

.”let
وم���ن ج��ان��ب الأ����ص���واق، فقد 
�صدد املدير العام لتجارة التجزئة 
 BMMI يف   الغذائي  والإن��ت��اج 
اأهمية  على  ع�صفور،  اآل  ،جعفر 
ت��وف��ر خ��ي��ارات ل��ل��ع��م��الء، قائال  
“يعترب رفع م�صتوى جتربة العمالء 
ونحن  ق�صوى،  اأولوية  الأ���رة  يف 
 ”bwallet“ لتقدمي  متحم�صون 
لعمالئنا  ي��وف��ر  لأن���ه  الأ�����رة؛  يف 
لإمت��ام  ومتطورة  جديدة  طريقة 

رحلتهم ال�رائية “.

�أمل  �حلامد

�أمل �حلامد

• عبد الواحد اجلناحي 	

• مايكل فالون	



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

بيع منقوالت باملزاد العلني

تعلن احملكمة التنفيذية الثانية عن بيع املنقوالت في ملف 

التنفيذ رقم 04/2016/00211/9 في مكانها. وقد كلفت 

احملكمة الدالل / محمد محسن احمد علي احمد

ورقم هاتفه: 39302233

في بيع املنقوالت.

وفي حالة وجود أي استفسار الرجاء التواصل مع الدالل ومت 

حتديد جلسة 27/09/2018 للبيع في املزاد العلني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري

) CR2018 -115970( اعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عفيفه حسن ابراهيم سلمان

االسم التجاري احلالي: مركز قصر باكو للتجارة
االسم التجاري اجلديد: ورشة سماء اخلليج للنجارة

االنشطة احلالية: 1- جتارة/بيع املعادن وركازات املعادن
النشاط اجلديد: أعمال ورش النجارة

قيد رقم: 27953-7

بطلب  عبدالقادر   جعفر  امني  محمد  ناديه  املعلنة:  السيدة  إلينا  تقدمت 

حتويل احملل التجاري التالي الى السيدة حنان خزميه خلف حردان 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

)CR2018-133553( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

االسم التجاريقيد رقم

مطعم شكو ماكو23394-2

القيد: 101948  -  التاريخ: 23/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

) CR2018 -134312( رقم الطلب
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة براكسيس للحام واملقاوالت - 

شركة تضامن ألصحابها خالد أحمد الدوسري وشريكه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة/ اصحاب شركة براكسيس للحام واملقاوالت - شركة تضامن ألصحابها 

خالد أحمد الدوسري وشريكه املسجلة مبوجب القيد رقم 101948، طالبني تغيير 
االسم التجاري

من: براكسيس للحام واملقاوالت - شركة تضامن ألصحابها خالد أحمد الدوسري وشريكه
Praxis Welding and Contracting - Partnership Company

إلى: شركة براكسيس للحام والفبركة - شركة تضامن بحرينية 
Praxis Welding & Fabrication Co - Bahraini Partnership Company

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

إعالن بحل وتصفية

شركة دارتك للمقاوالت ذ.م.م

سجل جتاري رقم 108117

مبوجب  املسجلة  ذ.م.م،  للمقاوالت  دارتك  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
فاطمة    / السيدة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،108117 رقم  القيد 

عبداهلل محمد جاسم مصفية للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيدة / فاطمة عبداهلل محمد جاسم
رقم االتصال: 38888682 )973+(

leored786@gmail.com :البريد االلكتروني
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ر�شد �شفينة اإيرانية بغطاء جتاري الإدارة عمليات احلوثي

ك�شف املتحدث الر�شمي با�شم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي املالكي، اأم�س االثنني، 
اأن �شفين���ة اإيراني���ة جتوب البح���ر االأحمر، م�شجلة على اأنه���ا “جتارية” لكنها يف الواق���ع تدير العمليات 

الع�شكرية مليلي�شيات احلوثي االإيرانية يف احلديدة، وتهدد املالحة الدولية.
واأ�ش���اف املالكي، خ���الل موؤمتر �شحفي يف العا�شمة ال�شعودية الريا����س، اأن “ال�شفن االإيرانية يف 
البحر االأحمر حتمل اأجهزة تن�شت وتقوم باأعمال م�شبوهة”، م�شريا اإلى اأن النظام االإيراين يوا�شل زعزعة 

اال�شتقرار يف املنطقة وخرق القانون الدويل.
كما اأكد اأن العمليات “م�شتمرة �شد ال�شفن امل�شبوهة التي تهدد املالحة الدولية يف البحر االأحمر”، 

وعر�س �شورا ل�شفينة اإيرانية يف البحر االأحمر م�شجلة على اأنها جتارية، لكنها يف احلقيقة ع�شكرية.
وعل���ى �شعيد اآخر، اأعل���ن التحالف العربي لدعم ال�رشعية يف اليمن اأنه يعتزم فتح 3 ممرات اإن�شانية 

اآمنة بني احلديدة غربي اليمن، والعا�شمة �شنعاء، بالتن�شيق مع االأمم املتحدة.
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القاهرة ـ وكاالت:

غزة ـ أ ف ب:

عمان – اف ب:

تونس ـ رويترز:

اأيدت حمكم���ة النق�س امل�رشية، اأم�س 
االثنني، اأحكاما باالإع���دام وال�شجن املوؤبد 
وال�شج���ن، �ش���ادرة بح���ق 135 متهما فى 
الق�شية املعروفة اإعالمي���ا با�شم “مذبحة 
راف�ش���ة  اجلي���زة،  مبحافظ���ة  كردا�ش���ة” 

الطعن املقدم من املتهمني.
وبع���د تاأيي���د النق�س، اأعل���ى حمكمة 
مدنية يف م�رش، باتت االأحكام نهائية وغري 
قابل���ة للطع���ن. وكان���ت حمكم���ة جنايات 
القاه���رة قد اأ�ش���درت يف يولي���و 2017، 
باإجماع االآراء وبع���د موافقة املفتي، حكما 
باالإعدام �شنقا عل���ى 20 متهما، وبال�شجن 
املوؤبد ل����80 متهما، وال�شجن امل�شدد 15 
�شن���ة ل�34 متهم���ا، وال�شج���ن 10 �شنوات 
حلدث واحد، وبراءة 21 متهما، يف الق�شية 
املذك���ورة. وتتعل���ق “مذبح���ة كردا�ش���ة” 
بق�شية اقتحام مركز �رشطة كردا�شة وقتل 
ماأم���ور املركز ونائب���ه و12 �رشطيا اآخرين، 
ف���ى اأعقاب ف����س اعت�شام���ي االإخوان يف 

القاهرة عام 2013.

االأم���م  وكال���ة  موؤ�ش�ش���ات  �شه���دت 
الالجئ���ني  وت�شغي���ل  لغ���وث  املتح���دة 
الفل�شطيني���ني )اأون���روا( يف قط���اع غزة، 
اإ�رشاب���اً �شام���اًل، اأم�س االثن���ني، بدعوة من 
احتاد املوظف���ني احتجاجا عل���ى تقلي�س 
خدماتها. واأغلقت كاف���ة املراكز ال�شحية 
التمويني���ة  وامل�شاع���دات  والنظاف���ة 
واملدار����س اأبوابها منذ �شاع���ة مبكرة من 

�شباح االثنني ملدة يوم واحد.
ويوا�شل ع����رشات املوظف���ني الذين 
اأنهت االأونروا عق���ود عملهم، اعت�شامهم 

اأمام مقر رئا�شة اأونروا يف مدينة غزة.
ويطالب االحتاد اإدارة اأونروا بالرتاجع 
ع���ن قراراته���ا اخلا�شة بف�ش���ل نحو 260 

موظفاً وبتقلي�س وظائف مئات اآخرين.
وتواج���ه اأون���روا اأزم���ة مالي���ة خانق���ة 
خ�شو�ش���اً بع���د وق���ف الوالي���ات املتحدة 
م�شاعدته���ا لهذه املنظم���ة الدولية، التي 
ت�شل اإلى حوايل 360 مليون دوالر �شنوياً.

حذرت منظمة االأمم املتحدة للطفولة 
“يوني�ش���ف” من اأن ن�شف مليون طفل يف 
العا�شمة الليبية طرابل�س معر�شون خلطر 
مبا�رش بينما بات اأكرث من 2،6 مليون طفل 

بحاجة للم�شاعدة يف ليبيا.
وق���ال املدي���ر االإقليم���ي لليوني�شف 
يف ال�رشق االأو�ش���ط و�شمال اإفريقيا خريت 
كاب���االري اأن: “ع���ددا كبريا م���ن االأطفال 
حلق���وق  متع���ددة  انته���اكات  يواجه���ون 
الطف���ل”، م�شريا اإلى تقاري���ر حول “مزيد 
من االأطف���ال يجري جتنيده���م للقتال، ما 
يعر�شه���م خلط���ر حمدق. وق���د قتل طفل 

واحد على االأقل نتيجة لذلك”.
كما حذر من نق����س املياه والكهرباء 
املزي���د  وا�شتخ���دام  احل�شب���ة  وتف�ش���ي 
م���ن املدار����س الإي���واء عائ���الت نازحة “ما 
قد ي���وؤدي اإل���ى تاأخ���ري موعد ب���دء ال�شنة 

الدرا�شية يف الثالث من اأكتوبر”.

اجتاح���ت  الت���ي  الفي�شان���ات  اأدت 
حمافظة نابل �شمال �رشق تون�س وقتلت 5 
اأ�شخا�س، اإلى اندالع احتجاجات باملنطقة 
اأم����س االثن���ني عل���ى الرغم م���ن حماوالت 
التهدئة ور�شائل الطماأن���ة التي اأطلقتها 
احلكومة. واأغلق حمتجون، �شباح االثنني، 
ع���ددا م���ن الطرق���ات، تندي���داً باالأ����رشار 
الناجم���ة عن الفي�شان���ات التي ت�شببت يف 
اإحلاق خ�شائر بالطرقات واجل�شور واملباين 
ة، وكذلك املحا�شيل  واملمتل���كات اخلا�شّ
الزراعية وامل�شاحات الفالحية، اإ�شافة اإلى 
ت�شجي���ل حاالت وفاة، االأمر الذي فاقم من 
معاناته���م. ويتهم الغا�شب���ون ال�شلطات 
بالتق�ش���ري والتاأخر يف التدخ���ل الإنقاذهم 
م���ن الفي�شان���ات، وكذل���ك ع���دم املباالة 
االأر�ش���اد  اأطلقته���ا  الت���ي  بالتحذي���رات 
اجلوي���ة االأوروبية م���ن تعّر����س ال�شواحل 
ال�رشقية لتون����س اإلى اأمط���ار رعدية قوّية 

غري م�شبوقة، و�شوء التخطيط لها.

م�رش... اأحكام نهائية
 يف “مذبحة كردا�شة”

اإ�رشاب ي�شّل موؤ�ش�شات 
االأونروا يف غزة

اخلطر يهدد ن�شف 
مليون طفل يف طرابل�س

تون�س.. احتجاجات بني 
مت�رشّري الفي�شانات

بولتون: العقوبات عرقلت متدد اإيران يف املنطقة
هدد مبزيد ما مل يغري نظام طهران �شلوكه

قال جون بولتون، م�شت�شار االأمن 
العقوب���ات  اإن  االأمريك���ي،  القوم���ي 
املتح���دة  الوالي���ات  اأع���ادت  الت���ي 
فر�شه���ا على اإيران عرقلت ا�شتمرار 
متدد نظام طهران االإقليمي وفر�س 

اإرادته على دول املنطقة.
وق���ال بولت���ون يف مقابل���ة م���ع 
�شبك���ة “فوك����س ني���وز” “نعتقد اأن 
ه���ذه العقوب���ات اجلدي���دة القادمة 
اقت�ش���ادي  تاأث���ري  له���ا  �شيك���ون 
و�شيا�شي كبري داخل البالد”. واأ�شاد 
بق���رار ان�شح���اب الوالي���ات املتحدة 
م���ن االتف���اق االإي���راين قائ���ال: “لقد 
كان لق���رار الرئي����س االن�شح���اب من 
االتفاق النووي االإيراين تاأثري عميق 
على اإي���ران واملنطق���ة ككل”. وراأى 
بولت���ون اأن���ه “م���ع فر����س عقوبات 
اأق���وى يف نوفمرب املقبل، نعتقد اأننا 
قد عطلنا جه���ود االإيرانيني لفر�س 
اإرادته���م عل���ى ال���دول املج���اورة”. 
الكيان���ات  ترام���ب  اإدارة  وه���ددت 
وال���دول بعواقب وخيم���ة اإذا مل تقم 
بخف����س وارداتها من النفط االإيراين 
اإلى ال�شفر بحل���ول 4 نوفمرب. وحذر 
بولت���ون اإي���ران من مغب���ة اال�شتمرار 
ب�شيا�شاتها، قائ���ال: “نريد تغيريات 
هائل���ة يف �شل���وك النظ���ام يف اإيران. 
اإذا مل يفعلوا ذلك، ف�شوف يواجهون 
املزي���د م���ن العواق���ب الأنن���ا �شنجد 
املزيد من العقوبات لفر�شها وطرق 
اأخرى لو�شع اأق�شى قدر من ال�شغط 

عليها”.
وتاأت���ي ه���ذه التحذي���رات عقب 
ت�رشيحات لوزي���ر اخلارجية االأمريكي 
ماي���ك بومبيو ح���ول ا�شتبعاد حدوث 
لقاء بني الرئي����س االأمريكي دونالد 
ترام���ب والرئي����س االإي���راين ح�ش���ن 
ه���ذا  املتح���دة  االأم���م  يف  روح���اين 
االأ�شب���وع، عل���ى هام����س اجتماع���ات 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
هيل���ي،  نيك���ي  اأعلن���ت  كم���ا 
االأم���م  ل���دى  االأمريكي���ة  ال�شف���رية 
املتح���دة، اأن ترام���ب ال يرف�س لقاء 
الرئي����س االإي���راين اإذا طل���ب االأخري 
ذل���ك. م���ن جانب���ه ا�شتبع���د الرئي�س 
االإيراين اأم�س االثنني اإجراء حمادثات 
بني البلدين، وحذر الواليات املتحدة 
من مغب���ة انتهاج �شيا�ش���ات عدائية 
جت���اه طهران، قائال اإن منع اإيران من 
ت�شدير النف���ط �شيك���ون ”اأمرا بالغ 
الطلبة  ونقل���ت وكال���ة  اخلط���ورة“. 
لالأنباء عن روحاين قوله خالل اجتماع 
م���ع كب���ار حمرري ع���دد م���ن و�شائل 
االإعالم االأجنبية يف نيويورك ”فر�س 
عقوب���ات على اإي���ران ملنعنا من بيع 
نفطن���ا �شيكون بالغ اخلط���ورة... اإذا 
اأراد )الرئي����س ترام���ب( التحدث مع 
اإيران فعليه اأوال العودة اإلى االتفاق 

النووي )لعام 2015(“.
وروح���اين يف نيوي���ورك حل�شور 
االجتم���اع ال�شن���وي للجمعي���ة العامة 

لالأمم املتحدة.

• جانب من الهجوم على العر�س الع�شكري يف االأحواز.	

قال جون بولتون، م�شت�شار االأمن القومي االأمريكي، اإن العقوبات التي اأعادت الواليات املتحدة 

فر�شها على اإيران عرقلت ا�شتمرار متدد نظام طهران االإقليمي وفر�ض اإرادته على دول املنطقة.

وقال بولتون يف مقابلة مع �شبكة “فوك�ض نيوز” “نعتقد اأن هذه العقوبات اجلديدة القادمة 

�شيكون لها تاأثري اقت�شادي و�شيا�شي كبري داخل البالد”.

واأ�شاد بقرار ان�شحاب الواليات املتحدة من االتفاق االإيراين قائال: “لقد كان لقرار الرئي�ض 

االن�شحاب من االتفاق النووي االإيراين تاأثري عميق على اإيران واملنطقة ككل”.

اأننا قد عطلنا جهود  املقبل، نعتقد  اأق��وى يف نوفمرب  “مع فر�ض عقوبات  اأنه  وراأى بولتون 

االإيرانيني لفر�ض اإرادتهم على الدول املجاورة”.

جرمية قطرية جديدة �سد دول املنطقة... وال�سالح “اإلكرتوين”
م���ع مرور الوقت، تت�شح املزيد من االأدلة على 
االأدوار التخريبية التي تلعبها قطر يف املنطقة، مع 
�شل���وك الدوحة كل الط���رق املتاح���ة للو�شول اإلى 

اأغرا�شها، مبا يف ذلك �شن الهجمات االإلكرتونية.
وك�ش���ف حمامون يعمل���ون لدى رج���ل االأعمال 
الب���ارز اإلي���وت بروي���دي، اأن قط���ر نف���ذت هجمات 
اإلكرتوني���ة عل���ى مئ���ات االأ�شخا����س يف املنطق���ة، 

من بينه���م م�شوؤول���ون كب���ار، عن طري���ق قرا�شنة 
اإلكرتونيني يعملون ل�شالح الدوحة. وكان برويدي، 
املق���رب من الرئي�س االأمريك���ي دونالد ترامب، قد 
اته���م النظ���ام القطري يف وق���ت �شاب���ق، باخرتاق 
ح�شاباته و�رشقة ر�شائل بريده االإلكرتوين، واإر�شالها 
لو�شائل اإعالم اأمريكية و�رشكات عالقات عامة عاملة 
حل�ش���اب الدوحة. ويف مار�س املا�شي، اأقام برويدي 
وزوجت���ه روب���ن روزينزوي���غ دع���وى ق�شائي���ة �شد 
احلكوم���ة القطرية اأم���ام حمكمة فدرالي���ة يف لو�س 

اأجنلو�س، يتهمانها بالتاآمر عليهما وا�شتهدافهما.
وبح�ش���ب �شحيف���ة “نيوي���ورك تامي���ز”، فقد 
اكت�شف فريق بروي���دي القانوين موؤخرا، ا�شتهداف 
نف����س القرا�شن���ة االإلكرتوني���ني الأك���رث من 1200 
�شخ�س يف دول املنطقة، من بينهم م�شوؤولون كبار.

ويق���ول حمام���و بروي���دي اإن قط���ر، امُلقاطعة 
م���ن جان���ب ال�شعودي���ة واالإم���ارات والبحرين وم�رش 
منذ اأكرث من عام ب�شب���ب �شلوعها يف دعم جماعات 
اإرهابي���ة، ا�شتهدف���ت ال�شيا�ش���ي االأمريك���ي البارز 

ب�شبب انتق���اده الدائم ل�شيا�ش���ات الدوحة الداعمة 
للتط���رف. وقالت ال�شحيف���ة االأمريكية اإن برويدي 
وزوجت���ه وبع����س املرتبط���ني ب���ه، تلق���وا ر�شائل 
اإلكرتوني���ة بها رواب���ط “مفخخة”، ي���وؤدي التعامل 

معها اإلى اخرتاق الربيد االإلكرتوين بالكامل.
واأفاد املحام���ون اأن القرا�شنة غالبا ما يخفون 
موقعهم، لكن يف خط���وة معينة من عملية االخرتاق 
ات�ش���ح اأنهم ي�شن���ون هجماتهم انطالق���ا من �شبكة 

ات�شاالت يف قطر.

اإيران تعتقل “�شبكة كبرية” مرتبطة بهجوم االأحواز

ق���ال وزي���ر اال�شتخبارات االإي���راين حممود عل���وي، اأم�س 
االثن���ني، اإن ال�شلط���ات اعتقلت اأف���راد “�شبك���ة كبرية” من 
امل�شتب���ه فيه���م بالهج���وم عل���ى عر����س ع�شك���ري يف مدينة 
االأح���واز، ال�شبت املا�ش���ي. ونقل���ت وكالة “مي���زان” لالأنباء 
التابع���ة للهيئة الق�شائية عن عل���وي قوله اأثناء م�شاركته يف 
جنازة لقتلى الهج���وم: “�شن�شل اإلى جميع االإرهابيني الذين 
له���م �شلة بهذا الهج���وم.. مت القب�س بالفعل على عدد كبري 

من هذه ال�شبكة”.

واأفادت ح�شيلة ر�شمية اأن 29 �شخ�شا قتلوا يف االأحواز، 
كربى م���دن حمافظة خوز�شت���ان التي ي�شكل الع���رب غالبية 
�شكانه���ا، عندم���ا اأطلقت جمموع���ة م�شلحة م���ن 4 رجال النار 
على ح�شد كان يح�رش عر�شا ع�شكريا.  وجتمع اآالف االأ�شخا�س 
اأم���ام م�شجد و�ش���ط االأحواز لت�شييع قتل���ى الهجوم، الذين مل 
تع���ط ال�شلطات اأي معلومات حول هويته���م، و�شيتم ت�شييع 
12 منه���م وفق ما ذكر التلفزيون االإيراين احلكومي. وتوعد 
نائ���ب قائد احلر�س الث���وري االإيراين العمي���د ح�شني �شالمي 
امل�شوؤول���ني ع���ن الهج���وم، وقال: “�شنث���اأر ث���اأرا فظيعا من 

اأعدائنا، وجميعهم يعرفون ذلك جيدا”.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

واشنطن ـ وكاالت:

الرياض ـ وكاالت:

طهران ـ وكاالت:

اأبلغ الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني رئي�س 
الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو، رف�شه رواية 
اإ�رسائي���ل ب�س���اأن اإ�سق���اط الطائ���رة الرو�سي���ة يف 
�شوريا، وذلك بعد وقت وجيز على اإعالن مو�شكو 
عزمها تزويد �شوري���ا بنظام اإ�س300- الدفاعي، 
يف خطوة اأثارت قلق الواليات املتحدة.وقال بيان 
للكرمل���ني اإن بوتني اأبلغ، يف ات�شال هاتفي اأم�س 
االإثنني، نتنياه���و باأنه يرف�س الرواية االإ�رشائيلية 
حول ح���ادث اإ�سق���اط الطائ���رة الرو�سي���ة، مركزا 
“حتديدا على ما قام به” اجلي�س االإ�رشائيلي خالل 
تنفيذ غ���ارات على مواقع يف �شم���ال �شوريا. كما 
�شدد بوتني على اأن قرار مو�شكو بتعزيز منظومة 
الدفاع اجلوية ال�شورية يهدف قبل كل �شيء اإلى 

جتنب اأي تهديد حمتمل حلياة اجلنود الرو�س.
وتزامن���ا، اأعلن اجلي����س الرو�ش���ي اأن رو�شيا 
“�شت�شل���م اجلي����س ال�ش���وري منظوم���ة �شواريخ 

خ���الل  احلديث���ة  اأ����س300-  اجل���وي  الدف���اع 
اأ�شبوع���ني”، و�شت�شو�س على ات�شاالت اأي طائرة 

حتاول �رشب �شوريا من فوق املتو�شط.
وب���رر بي�شك���وف الق���رار ب�”�شم���ان �شالم���ة 

اجلنود الرو����س” املنت�رشين يف �شوريا منذ 2015 
دعم���ا لنظام الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد، موؤكدا 
اأن هذه القرارات “لي�شت موجهة �شد اأي بلد، بل 

)اتخذت( دفاعا عن جنودنا”.

موسكو ترد بصواريخ “إس - 300” في سوريا... وواشنطن تحذر
بوتين يكذب “الرواية اإلسرائيلية” بشأن إسقاط الطائرة

عواصم ـ وكاالت:

• مو�شكو عازمة على ن�رش نظام اإ�س300- يف �شوريا	

اأردوغان يتعهد بفر�س 
مناطق اآمنة يف �شوريا

أنقرة ـ األناضول:

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
اإن ب���الده �شتتخذ اإج���راء �رشقي نهر الفرات يف 
�شوريا، و�شتفر����س مناطق اآمنة مثلما فعلت 
يف �شمال غربي البالد، بح�شب ما ذكرت نقلت 

�شحيفة “حرييت” وو�شائل اإعالم.
“حريي���ت”  �شحيف���ة  موق���ع  ونق���ل 
االإلك���رتوين عن اأرودغان قول���ه يف كلمة خالل 
زي���ارة اإل���ى نيوي���ورك: “�شنزي���د يف الف���رتة 
املقبل���ة عدد املناطق االآمنة يف �شوريا لت�شم 
�رشق���ي الف���رات”. وكان اأردوغ���ان قد حذر يف 
املا�ش���ي من �ش���ن عمليات ع�شكري���ة جديدة 

مبحاذاة احلدود الرتكية.
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البلدي���ة  االنتخاب���ات  موع���د  اق���راب  م���ع 
والنيابي���ة لع���ام 2018م، نظم معه���د البحرين 
التدريب���ي  “الربنام���ج  ال�سيا�سي���ة  للتنمي���ة 
النتخاب���ات 2018م” للمر�سح���ن ومدراء الفرق 
واحلم���ات االنتخابية امُلقبلة، وا�ستمل الربنامج 
عل���ى عدد م���ن الور����ش واملحا����رات يف حماور 
قانوني���ة و�سيا�سي���ة واإعامية.وياأت���ي الربنامج 
�سم���ن منهج املعه���د يف التعرف عل���ى املبادئ 
الد�ستوري���ة والقانونية مبملك���ة البحرين، ون�ر 
ثقافة الدميقراطية وتر�سيخ مبادئها، ولتحقيق 
ه���ذه االأهداف وغريها فاإن املعهد يقوم بتوفري 
العديد من برامج التدريب والدرا�سات والبحوث 
املتعلقة باملجال الد�ستوري والقانوين ملختلف 
اأف���راد املجتمع والعامل���ن يف موؤ�س�سات الدولة 
وموؤ�س�س���ات  والبلدي���ة  الت�ريعي���ة  وهيئاته���ا 
املجتم���ع امل���دين، بغي���ة ن����ر وتنمي���ة الوع���ي 
ال�سيا�س���ي بينهم، ودعم عم���ل هذه املوؤ�س�سات 
وتعميق دوره���ا يف املجتم���ع البحريني، والعمل 

على تر�سيخ ثقافة حقوق االإن�سان ومبداأ �سيادة 
القان���ون، وتعزي���ز ون����ر ثقافة احل���وار وتبادل 
ال���راأي وق�سايا متكن امل���راأة وال�سباب واإعداد 
امل�ؤهل���ن لالنخ���راط يف العم���ل ال�سيا�س���ي مبا 
يتواف���ق مع مب���ادئ امل����روع االإ�ساحي ململكة 
العم���ل  وميث���اق  الد�ست���ور  واأح���كام  البحري���ن 

الوطني. 
حم����اور،   3 عل����ى   2018 برنام����ج  وارتك����ز 
القان����وين وال�سيا�س����ي واالإعام����ي، م����ع خمتل����ف 
واإدارته����ا  باالنتخاب����ات  املتعلق����ة  املوا�سي����ع 
وخمالفاتها وبراجمه����ا، بجانب مهارات ال�سياغة 
الت�ريعي����ة واأدوات الرقابة الربملانية، ومهارات 
�سياغة واإلقاء اخلط����اب ال�سيا�سي والرقابة على 
االنتخاب����ات والطع����ون االنتخابي����ة، وغريه����ا من 
املوا�سيع املتعلقة بال�س����اأن االنتخابي، و�سارك 
يف تقدميه����ا عدد م����ن االأ�سات����ذة وامل�ست�سارين 
واخلرباء يف املجال القانوين والت�ريع الد�ستوري.

تنظي����م مثل ه����ذه املحا�����رات والور�ش من 

قبل معهد التنمية ال�سيا�سية خطوة بناءة وفاعلة 
لتنمية الوعي ال�سيا�س����ي واالنتخابي للمر�سحن 
والناخب����ن وجميع اأف����راد املجتمع، ما يعمل على 
تنمية ال�سخ�ش امُلر�س����ح وتطوير ذاته واالرتقاء 
باأدائ����ه اإذا ف����از مبقع����د الن����واب اأو البلدي، ومبا 
ينعك�����ش عل����ى اأداء وارتق����اء املجل�����ش وتطوي����ر 

العمل الت�ريعي واملوؤ�س�سي.
كما اأن الور�ش واملحا�����رات التدريبية تنم 
عن ا�ستفادة كبرية بكل املوا�سيع االنتخابية، اإذ 
يتمك����ن امل�ساركون من فه����م العملية االنتخابية 
بطريقة مهنية و�ساملة، فه����م النظام ال�سيا�سي 
واالنتخاب����ي، االإمل����ام بالقان����ون االنتخاب����ي، دور 
و�سائل االإع����ام يف االنتخابات، اأهمية االنتخابات 
وامل�سارك����ة والت�سويت، دور اأف����راد املجتمع يف 
االنتخاب����ات واإج����راءات امل�سارك����ة فيه����ا، اإعداد 
التقاري����ر عن االنتخاب����ات وا�ستطاع����ات الراأي، 
اإدارة احلم����ات االنتخابي����ة، �سياغ����ة الربنام����ج 

االنتخابي وطريقة ترويجه، وغريها.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

خ����ال اطاع �سيدي �ساح����ب ال�سمو امللكي 
االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ش الوزراء 
املوق����ر حفظه اهلل ورعاه على تقرير اأمني ب�ساأن 
التج����اوزات التي حدثت يف مو�سم عا�سوراء، وجه 
�سموه اأي����ده اهلل اإلى اأن “يك����ون تعامل االأجهزة 
االأمنية حازماً مع املمار�سات امل�سينة وامل�سيئة 
الت����ي ت�سته����دف الوط����ن اأو تعكري �سف����و اأمنه 
والنيل من وحدته الوطنية، واأن تكون اإجراءاتها 
عربة لاآخري����ن من املخالف����ن وامل�سيئن، فا 
تراخ����ي مع امل�س����يء، وال ت�سامح م����ع من يحاول 
التع����دي اأو جت����اوز القان����ون واالإتي����ان باأفع����ال 

جمرمة قانون����ا ومرفو�س����ة �سعبياً”.لقد متيزت 
البحرين بن �سائر االأمم بحرية ممار�سة ال�سعائر 
الديني����ة، وتق����وم كل االأجه����زة الر�سمي����ة وغري 
الر�سمي����ة بجهد كب����ري وت�سخ����ري كل االإمكانيات 
من اأجل اإجن����اح هذه املنا�سب����ات، فالبحرين بلد 
متار�����ش فيه خمتلف الطوائف طقو�سها الدينية 
ب����كل حري����ة وال تفري����ق بن ه����ذا املواط����ن اأو 
ذاك، وه����ذه اأع����راف وتقاليد وو�سائ����ج وروابط 
ممت����دة اإلى اأزم����ان �سحيق����ة، ولكن ه����ذه الفئة 
والزمرة ي�ستحيل اأن تخب����ئ عن�ريتها وعداءها، 
واإذا كان����ت البحرين قد حتمل����ت من قبل الكثري 

م����ن اال�ستف����زازات و�س����ربت عل����ى الكث����ري من 
اأحق����اد اأولئ����ك اخلونة والعم����اء وناكري اجلميل 
وزمرته����م، فاليوم لن يكون هن����اك غري ال�رب 
بيد م����ن حدي����د و�سح����ق راأ�����ش املخالفن ومن 
يتط����اول على الوط����ن وقيادته ب�س����كل نهائي، 
لي�ست هناك اأعذار ومربرات، فرياح العداوة لن 

جتد لها نوافذ تدخل منها.
من ال يحرم الوطن وقيادته ويتعمد االإ�ساءة 
اإلي����ه يجب اأن تكون عقوبته قا�سية ليكون عربة 
لغريه، يج����ب اأن يفقد ن����ور احلي����اة يف البحرين 
ويعي�����ش يف الظلمات خل����ف ال�سم�����ش، فاالأيدي 

الغ����ادرة والقل����وب ال�سوداء النتن����ة ال مكان لها 
على اأر�سنا الطاهرة واأ�سحاب املواقف العدائية 
والطائفي����ة يج����ب اأن تفرك روؤو�سه����م باالأر�ش 
وتدحرج، الأنه����م ثمار �سارة ونبت����ة �سيطانية ال 

ميكن التعامل معها اإال باالجتثاث من اجلذور. 
االإجراءات القانوني����ة الرادعة �ستكون حمما 
ونريان����ا �س����د اأولئ����ك اخلون����ة والعم����اء الذين 
ت�س����وروا اأنه����م �سيتوارون ويهرب����ون عن اأعن 
القان����ون... ت�سلل����وا وارمت����وا حت����ى يف اأح�س����ان 
العفاري����ت ولك����ن ال مف����ر، �ستنال����ون جزاءك����م 

وعقابكم.

من ال يحترم الوطن وقيادته عقوبته قاسية

مل يع���د بو�س���ع اأحد اأن يج���ادل يف اأّن الكوادر 
الطبية يف مملك���ة البحرين م�سهود له���ا بالكفاءة 
والرباع���ة يف الكثري من التخ�س�س���ات، فكثريون  
برهن���وا اأنه���م بحج���م املهّم���ة االإن�ساني���ة الت���ي 
ن���ذروا لها اأنف�سه���م، ولاأمان���ة غالبيتهم ي�سعون 
لا�ستفادة من الفر�ش التي تتاح اأمامهم ملواكبة 
امل�ستج���دات يف احلق���ل الطب���ّي، ووزارة ال�سح���ة 
م���ن جهتها داأبت على ابتع���اث عدد من الكفاءات 
للتدري���ب خ���ارج البحري���ن على مدى عق���ود رغم 
النفقات الباهظة.لكن الظاهرة اجلديرة بالدرا�سة 
اأن عددا من اال�ست�سارين يف خمتلف التخ�س�سات 
خ���ال ال�سن���وات الفائت���ة غ���ادروا امل�ست�سفيات 
احلكومي���ة اإلى املراك���ز الطبية اخلا�س���ة اأو لفتح 
عي���ادات خا�سة بهم، وه���ذا بالطبع ي�سكل خ�سارة 
ج�سيمة لاأطباء واملر�س���ى ممن هم باأم�ش احلاجة 

اإل���ى خربات اال�ست�سارين، مل يك���ن خيار الكوادر 
الطبي���ة ممار�سة املهنة باخلارج اأمرا اعتباطيا، بل 
اإّن االأمر الذي بات حقيقة موؤكدة اأّنهم يتعر�سون 
للتهمي�ش و�س���وء التقدير لعطائه���م، االأمر الذي 
دفع اأكرثية اال�ست�ساري���ن اإما اإلى طلب التقاعد 
اأو اختي���ار العمل اخلا����ش، ويف احلالتن يعد هذا 

تفريطا يف اخلربات النادرة من كوادرنا الوطنية.
لي�ش خافيا اأّن عرو�سا مغرية تقدم لاأكرثية 
لالتح���اق بامل�ست�سفي���ات اخلا�س���ة، وبالفعل مت 
ا�ستقط���اب فئة ال ي�ستهان بها م���ن خرية االأطباء 
بينم���ا قل���ة منه���م ف�سل���وا البق���اء يف مواقعه���م 
وتق���دمي الر�سال���ة االإن�سانية النبيل���ة للمرددين 
عليه���م، خ�سو�س���ا لغ���ري القادري���ن عل���ى دف���ع 
تكالي���ف الر�س���وم الباه�س���ة يف الط���ب اخلا�ش، 

وي�ستحق هوؤالء ال�سكر على هذا املوقف النبيل. 

ال���ذي يهمنا هنا من اإثارة هذه الق�سية بالغة 
االأهمي���ة ل���كل مواط���ن تعاط���ي وزارة ال�سحة مع 
هجرة كوادرها وه���و موقف يت�سم بعدم االكراث 
لاأ�س���ف، اأمل يكن جدي���را بالوزارة بح���ث الظاهرة 
االآخ���ذة يف التنامي عاما بعد اآخ���ر؟ وكيف للوزارة 
وكاأّن  ال�سه�ل���ة  به���ذه  تف���رط يف كفاءاته���ا  اأن 
مغادرة طبيب ال ت�سكل اأية خ�سارة الأحد! واإذا كان 
ما ي�ساع ب���اأّن اإج���راءات ا�ستفزازي���ة متار�ش بحق 
البع�ش ورمبا حتميلهم فوق طاقتهم، األي�ش حريا 
مبن بيده���م االأمر بح���ث مثل ه���ذه الق�سايا بدال 
من جتاهله���ا؟ ولنكن اأكرث �راح���ة، الذي منا اإلى 
علمن���ا اأّن ال�سبب الرئي�ش لا�ستقاالت هو اأّن لدى 
االأكرثي���ة من االأطباء مطال���ب بتح�سن اأو�ساعهم 
املادي���ة، ونعتقد اأّن هذا ح���ق اأ�سيل لهم بو�سف 

املهنة اأقد�ش املهن واأنبلها على االإطاق.

البرنامج التدريبي 
النتخابات 2018م

ي���درك اأ�سحاب االأف���كار الهدامة الذين 
ي�سعون من اأوكاره���م املظلمة لبث ال�سموم 
ب���ن اأبن���اء البحري���ن ويحاول���ون التفنن يف 
اأفكاره���م اخلبيثة لاإ�س���اءة اإلى رموز الوطن 
واإثارة االأحق���اد، اأن م�ساعيه���م �ستوؤول اإلى 
الف�س���ل حتًما، بل هم يدرك���ون مهما فعلوا، 
�س���واء قام���وا باأفع���ال ت�سط���دم باالأع���راف 
والع���ادات والتقالي���د الت���ي يخت����ش به���ا 
القان���ون،  ويجرمه���ا  البحرين���ي  املجتم���ع 
يدركون جي���ًدا اأن قي���م “عا�س���وراء” العليا 
ال�سامية  واالإن�ساني���ة  االإ�سامي���ة  ومبادئه���ا 
ماثلة يف وجدان القي���ادة احلكيمة وال�سعب، 
ومع اإدراكهم هذا فاإنهم ياأتون بفعل مقيت 
مرفو����ش هنا وهن���اك لتتجل���ى مواقف اأهل 

البحرين يف رف�سه مهما ا�ستمروا فيه.
اإن مو�سم عا�س���وراء يف مملكة البحرين، 
ال مثيل له من ناحية اخلدمات والت�سهيات، 
حي���ث تقدم قيادة الب���اد كل الدعم وت�سخر 
عا�س���وراء  فمنا�سب���ة  ل���ه،  االإمكاني���ات  كل 
لي�س���ت مقت����رة على عنوان متي���ز البحرين 
ع���رب تاريخه���ا باح���رام االأدي���ان واملذاهب 
وانفرادها يف من���ح كل النا�ش حرية ممار�سة 
املعتق���دات وال�سعائر، بل تذه���ب اإلى اأبعد 
م���ن ذل���ك: منا�سب���ة عا�س���وراء عل���ى �سبيل 
املث���ال واح���دة م���ن املظاهر املتج���ذرة يف 
كيان ه���ذا البل���د الطيب، وبف�س���ل من اهلل 
�سبحان���ه وتعال���ى وبف�س���ل اخل���ري الك���رمي 
م���ن جان���ب القي���ادة ال�سيا�سي���ة الر�سيدة، 
ه���ي ذكرى حتظ���ى بكل االح���رام والتقدير 
وت�سخر له���ا الدول���ة كل الت�سهيات وتلبي 
كل احتياجاته���ا، والبحري���ن يف ه���ذا ال�ساأن 
تفوقت على الكثري من الدول وي�سهد بذلك 

القا�سي والداين.
اإ�ساءاته���ا  ب���كل  املوؤام���رات  ه���ي  اإذا، 
ونواياه���ا التي ال تريد للوط���ن خرًيا، ومهما 
ح���اول �سياطينه���ا فاإنها تف�س���ل و�ستف�سل 
دوًم���ا، والقي���ادة حفظها اهلل ورعاه���ا اأعلى 
واأ�سمى واأرفع مقاًما وهي التي تر�سخ اأركان 
متا�س���ك االأ����رة البحريني���ة، ون�ست�سهد مبا 
قاله �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة رئي�ش الوزراء املوقر اأيده 
اهلل يف جمل�سه يوم االأحد املا�سي، وهو قول 
توؤمن به قيادة الب���اد و�سعبها الكرمي: “اإن 
مملكة البحري���ن تتعر�ش ملوؤام���رات، وهذه 
املوؤامرات تف�سل الواحدة تلو االأخرى بف�سل 
وع���ي �سعب البحري���ن ووطنيت���ه، وما حدث 
خال مو�سم عا�سوراء من جتاوزات مرفو�سة 
ما ه���و اإال اأحد اأ�سكال ه���ذه املوؤامرات التي 
تنتهي بحمد اهلل دائماً بالف�سل، فبادنا بخري 
يف ظ���ل قيادة �ساح���ب اجلال���ة امللك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليفة عاهل الب���اد املفدى 
و�ستبق���ى باإذن اهلل كذل���ك بتما�سك �سعبها 
ووحدت���ه و�ست�ستم���ر البحري���ن متمي���زة كما 
عهدها اجلميع بانفتاحها وباحلريات الدينية 
والفكري���ة امل�سانة فيها رغ���م اأن هناك من 
ي�سعى اإل���ى ا�ستغال ه���ذا االنفتاح لتعكري 

�سفو االأمن و�سق ال�سف وزرع الفتنة”.
وراأينا كيف اأن املجتمع البحريني رف�ش 
وا�ستنك���ر الت�رفات الدخيل���ة التي ال عاقة 
لها باأخاقيات اأهل البحرين، ف�سعور العائلة 
الواحدة كم���ا قال �سموه يتجلى يف التما�سك 
مت����ش  الت���ي  املواق���ف  خ���ال  خ�سو�س���ا 
وحدت���ه وتاحمه، ومن هنا اأيه���ا االأحبة، فاإن 
امل�سوؤولي���ة الدينية والوطني���ة واملجتمعية 
حتت���م علينا احلفاظ عل���ى املكت�سبات التي 
ننع���م به���ا، واأال ن�سم���ح خلفافي����ش الظام 
يعيث���وا  اأن  اخلبيث���ة  االأجن���دات  واأ�سح���اب 
الف�ساد يف املجتم���ع والبد من الت�سدي لهم 
مبا يحفظ ال�سلم االجتماعي ويحبط اأعمالهم، 
و�ستبقى البحرين تقدم اأ�سدق معاين وحدة 
ال�سف يف وج���ه كل مف�س���د ال تهمه م�سلحة 

الوطن.
ع���رب تاريخها الطوي���ل، قدمت البحرين 
للع���امل منوذجاً يف التاآخ���ي ومتا�سك الن�سيج 
االجتماع���ي، وهو ما �س���كل �سياج���اً وح�سناً 
احل�س���اري  بنيانه���ا  اأ�س����ش  علي���ه  قام���ت 
الدينية  ونه�ستها احلديث���ة، وللمنا�سب���ات 
اأثره���ا يف تعزيز روح التاآلف وتقوية الن�سيج 
االجتماع���ي، ومب���ا تق���وم ب���ه دور العب���ادة 
ومكانته���ا الديني���ة يف احلف���اظ عل���ى وحدة 
الكلمة ب���ن اأفراد املجتم���ع، وتر�سيخ ون�ر 
الو�سطية واالعت���دال والقيم واملبادئ التي 

يحث عليها ديننا االإ�سامي احلنيف.

قيم “عاشوراء” العليا في 
وجدان القيادة والشعب

عادل عيسى 
المرزوق

موسم هجرة األطباء 
sm.adnan56محمد المحفوظإلى المراكز الخاصة

@hotmail.com

    ومضة قلم

الق�ّس���ة االأه���م ه���ي اإدلب، وه���ذه فاأل 
االإلهي���ة”  “االنت�س���ارات  ملح���ور  �سّي���ئ 
والو�سعية الذي تقوده اإيران نظرياً ورو�سيا 
عام���ات  ُتكت���ب  اأ�سواره���ا  وعل���ى  عملي���اً، 
اله�سا�س���ة والتهّتك ل���كل “اأبطاله”: مبجّرد 
اأن اأظه���ر االأمريكي���ون �سيئ���اً م���ن اجلّدي���ة 
اإزاء تط���ورات وم���اآالت هذه النكب���ة، عاد كل 
فرقاء ذلك املحور اإل���ى اأحجامهم الطبيعية! 
“اكت�سف” الرو�ش جم���دداً ف�سائل االأن�سنة! 
واإمكاني���ة جن���اح الف�س���ل ب���ن اجلماع���ات 
االإرهابي���ة وعم���وم ال�سورين بع���د اأن كانوا 
يقول���ون ويت�رّفون مبقت�س���ى ذلك القول، 
اإن “كل املعار�س���ن” للطاغية ب�ّسار االأ�سد 
االإيراني���ون  واكت�س���ف  “اإرهابي���ون”!  ه���م 
بدوره���م تل���ك الف�سائل بع���د اأن قالوا على 
االأر����ش وعلى ل�سان وزي���ر خارجيتهم حممد 
جواد ظري���ف وم�ست�سار “املر�سد” علي اأكرب 
واليتي بعد “ت�سليم” الغوطة لهم ولتابعهم، 
اإن “املعرك���ة م�ستمرة واخلط���وة التالية هي 
حترير اإدلب”! ومن دواعي اال�ستطراد ولي�ش 
من باب القيمة والوزن، يذكر اأي�ساً اأن بقايا 
ال�سلط���ة االأ�سدي���ة بلعت األ�سنته���ا! واأعلنت 
“موافقتها” على اتفاق �سوت�سي! وهي التي 
م���اأت الدنيا �سجيج���اً وح�س���داً وحت�سريات 

على “الطريق لتحرير اإدلب”!
واملفارق���ة القار�سة، ه���ي اأن “العامل 
الكيم���اوي” كان حا�سم���اً ه���ذه امل���رة لك���ن 
يف من���ع اإكم���ال املذبح���ة يف اإدل���ب، بقدر ما 
كان���ت اجلغرافيا، بل اأك���ر: �سق�ط املدينة 
وكل توابعه���ا كان �سب���ه م�ستحي���ل بالطرق 
واالأ�سالي���ب القتالي���ة التقليدي���ة، والبديل 
الوحيد عن ذل���ك اال�ستع�ساء ه���و ا�ستخدام 
ال�س���اح الكيم���اوي واته���ام ال�سحايا بذلك 
اال�ستخ���دام! لكن هذه امل���رة ال يوجد باراك 
اأوباما يف البيت االأبي����ش بل دونالد ترامب! 
وهذا واإن كان مهجو�ساً باحلرب على االإرهاب، 
ف���اإن تو�سيفاته لي�س���ت انتقائية على غرار 
�سلفه ال�سّيئ الذكر، بل �ساملة! واأجندته اإزاء 
املنطقة يف جممله���ا واإزاء “العامل” االإيراين 
ال�سلبي فيها لي�ست منتقاة وال جزئية، وهذه 
تعني، اأن اإدلب جزء من الو�سع ال�سوري، هذا 
جزء من خريط���ة انت�سار “النف���وذ” االإيراين! 
وهذا “النفوذ” جزء من مدّونة �سلوك طهران 
العام���ة وامل�ستمل���ة على “املل���ف النووي”، 
وتل���ك املدّونة مطل���وب “تعديلها” يف اأدنى 
احل���االت، ومواجهته���ا لك�ره���ا يف اأق�ساها! 
ومن ب���داأ باالن�سحاب م���ن “االتفاق النووي” 
“الكب���ري” ل���ن يغ����ش مبقارب���ة متحّدية يف 
املل���ف ال�س���وري “ال�سغ���ري”، واإدل���ب بهذا 
املعن���ى عن���وان: �سقوطه���ا �سيعن���ي متّدد 
ومتّك���ن اإيران وتابعه���ا يف دم�سق، والعك�ش 

�سحيح!
�سق����ط طائ���رة “ال�سوخ���وي” الرو�سية 
 2015 الث���اين  االأت���راك يف ت�ري���ن  بن���ريان 
تزام���ن مع انطاق املوج���ة التي انقلبت على 
املعار�سة ومناطقها! و�سق�ط طائرة ال�سحن 
الرو�سي���ة باالأم����ش مب�س���ادات “�سديق���ة” 
مقاب���ل �سواطئ الاذقية يتزام���ن مع اتفاق 
�سوت�س���ي ال���ذي ك�ر تل���ك املوج���ة، واأطلق 
مرحل���ة جديدة تبدو يف مطالعه���ا اأن اأخبارها 
ال ت����ّر خواطر اأهل املحور االإيراين – االأ�سدي 

اأبداً!. “امل�ستقبل”.

في الطائرة 
والكيماوي وإدلب! )2(

علي نون

باإلذن
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أدار حكمنا الدويل إسامعيل حبيب، مباراة فريقي الكويت والعريب بنجاح، ضمن دوري “فيفا” الكويت للدرجة 
املمتازة لكرة القدم للموسم الريايض 2018-2019.

وأقيمت املباراة يوم السبت املوافق 22 سبتمرب يف الكويت، وانتهت لصالح فريق الكويت عىل حساب فريق 
العريب الكويتي بنتيجة )0-4(. وقدم الحكم الدويل إسامعيل حبيب أداء جيدا يف املباراة، عرب متركزه وتحركاته 

الجيدة، إضافة إىل هدوئه وثقته يف نفسه ومستوى اللياقة البدنية املميز، وهي األمور التي قادته إىل إدارة املباراة 
بكل نجاح.

وجاءت إدارة الحكم إسامعيل للمباراة بناء عىل طلب االتحاد الكويتي لكرة القدم لرتشيح حكم دويل إلدارة 
املباراة. ويعد إسامعيل حبيب من الحكام الواعدين الشباب، وهو حاصل عىل الشارة الدولية يف )2018(، وسبق له 

املشاركة يف إدارة العديد من املباريات املهمة محليا وخارجيا.

حبيب يدير بنجاح قمة الدوري الكويتي لكرة القدم

  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(

البحريني  االتح��اد  رئيس  وجه 
لكرة الس��لة سمو الشيخ عيىس 
بن عيل آل خليف��ة، إىل دخول 
الجامهري مجانا، وذلك يف مباراة 
كأس زي��ن للس��وبر للموس��م 
الريايض الجدي��د 2018-2019 

والتي ستجمع بني فريقي 
املنام��ة واملح��رق عند 
الس��ابعة م��ن مس��اء 
عىل  األربعاء،  غٍد  يوم 

صالة زين لكرة الس��لة مبجمع 
الصاالت يف أم الحصم.

وتأيت توجيهات سموه بالدخول 
املج��اين تقدي��را م��ن س��موه 
للجامهري البحرينية التي كانت 
واح��دا م��ن أه��م عوامل 
النجاح يف مسابقات 
البحريني  االتحاد 
لك��رة الس��لة يف 
األع��وام املاضية، 
م��ن  ورغب��ة 
تقديم  يف  سموه 
الجزيل  الش��كر 
الجامه��ري  له��ذه 

ع��ىل  تح��رص  كان��ت  الت��ي 
حض��ور مختل��ف املباريات يف 
كل املس��ابقات الت��ي يقيمه��ا 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة، 
والتش��ديد ع��ىل أن الحض��ور 
الجامهريي ُيع��د العامل األكرب 
املنافس��ات  كل  نج��اح  وراء 
له��ذه  كان  وكذل��ك  املحلي��ة، 
الجامه��ري حضورا كبريا يف دعم 
املنتخب��ات واألندية الوطنية يف 

املنافسات الخارجية.
بالجامه��ري  س��موه  ورح��ب 
العاشقة لكرة السلة يف افتتاحية 
املوسم، مؤكدا سموه أن مبادرة 

لكون  ت��أيت  املج��اين  الدخ��ول 
الجامه��ري العام��ل األهم وراء 
إعطاء املباري��ات رونقا مختلفا 
من خالل التش��جيع املس��تمر 
وإعط��اء الالعبني دفعة معنوية 
عالية؛ لتقديم أفضل املستويات 
والخروج مبس��توى فني مرتفع، 
مش��ريا س��موه إىل أن الحضور 
الجامه��ريي الكب��ري واملتوق��ع 
س��يعكس املكان��ة العالية التي 
متتاز بها الس��لة البحرينية وما 
تتمت��ع به م��ن ش��عبية عالية 

باملنطقة.
االتح��اد  أن  س��موه  وأوض��ح 

الس��لة حريص  البحريني لكرة 
بالجامهري  دامئا عىل االهت��امم 
البحرينية وتوفري س��بل الراحة 
له��ا أثناء حضوره��ا للمباريات 
خصوصا يف ظل التغيريات التي 
طالت صالة زي��ن بالذات عىل 
صعي��د املقاعد، مؤكدا س��موه 
ع��ىل رضورة االلت��زام بال��روح 
الرياضي��ة العالي��ة؛ م��ن أجل 
االس��تمتاع بكاف��ة منافس��ات 
املوسم الريايض الجديد، والذي 
من املؤمل أن يكون أفضل من 
الكبري  للتط��ور  نظرا  الس��ابق؛ 

الحاصل يف ُمختلف الفرق.

يختتم طرفا كأس الس��وبر لكرة السلة 
فريق��ا املنام��ة “بط��ل دوري زي��ن” 
واملحرق “بطل كأس خليفة بن سلامن” 
الي��وم تحضرياته��ام الفنية؛ اس��تعداًدا 
للمواجه��ة التي س��تنطلق فصولها يف 
الساعة السابعة من مساء غٍد األربعاء 

عىل صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وستقام مباراة كأس السوبر يف املوسم 
الجديد من مواجهة واحدة، إذ سيتّوج 

الفائز باللقاء بطال للمسابقة. 
ورف��ع مدرب��ا املح��رق البوس��ني ألن 
أباز واملنامة الوطن��ي عقيل ميالد من 
لهج��ة التحدي وصعدا م��ن املناورات 
التدريبية للوص��ول إىل جاهزية عالية؛ 
تأهبا الحتضان اللقب من خالل املباراة 

التي س��تجمع بني الفريقني عىل كأس 
الس��وبر. الفريق��ان واصال ي��وم أمس 
االستعداد املكثف، حيث تدرب فريق 
املنامة عىل صالته بإرشاف الجهاز الفني 
الذي يقوده الوطني ميالد، فيام تدرب 
املحرق بإرشاف املدير الفني البوس��ني 
أباز عىل صالة النادي باملحرق، عىل أن 
يخوض��ا اليوم أيضا الربوف��ة التدريبية 

قبل األخرية استعدادا لهذه املواجهة.
وس��يحرص الجهازان الفنيان للفريقني 
ع��ىل التأك��د م��ن مس��توى جاهزية 
جميع الالعبني قب��ل الدخول يف أجواء 
املنافس��ة، حيث س��يعمل كال املدربني 
خالل الوحدة التدريبية اليوم يف الرتكيز 
عىل املهامت األساسية لالعبني والخطط 

الفني��ة بتطبي��ق الجوان��ب الهجومية 
والدفاعية التي سيعمدان عىل إنتهاجها 

يف اللق��اء. وعىل مس��توى التعاقدات، 
ع��زز فري��ق املنامة صفوف��ه بالتعاقد 

مع قائد منتخبنا الوطني حس��ني شاكر 
وجدد لنجمه حس��ن نوروز، فيام دّعم 

املح��رق صفوف��ه بالتعاق��د مع س��يد 
كاظ��م ماجد. وعىل صعي��د املحرتفني، 
تعاق��د املحرق م��ع الالع��ب األمرييك 
ويليام��ز، فيام جدد املنامة تعاقده مع 
املحرتف األمرييك واين تشيسم؛ لتدعيم 

صفوفهام خالل مواجهة السوبر.
وحول الغيابات املؤكدة عن املواجهة، 
فإن تش��كيلة املنامة س��تفتقد كال من 
حس��ن نوروز ومحمد قرب��ان؛ بداعي 
اإلصابة، فيام ال تشهد تشكيلة املحرق 
أية غياب��ات. يذكر أن نادي املنامة هو 
األكرث تتويًجا بلقب هذه الكأس برصيد 
6 بطوالت منذ استحداثها موسم 2009 
/ 2010، وحق��ق 5 منه��ا يف املواس��م 

الخمسة املاضية عىل التوايل.

سمو الشيخ عيسى بن علي يوجه بدخول الجماهير مجانا في كأس السوبر

المنامة والمحرق يختتمان تحضيراتهما الفنية اليوم

تقديرا من سموه للجماهير البحرينية وتحفيزا لها في افتتاحية الموسم

اتحاد السلة          المركز اإلعالمي

محمد الدرازي

وصل وفد ممثل اململكة الفريق األول 
لكرة القدم بن��ادي الرفاع إىل الجزائر 
ي��وم أمس، اس��تعدادا لخ��وض غامر 

مباراة إياب دور ال 32
م��ن كأس العرب لألندية األبطال أمام 
فري��ق مولودي��ة الجزائ��ر، وذلك يف 
مواجهة س��تقام ي��وم الجمعة املقبل 

املوافق 28 سبتمرب الجاري.
وكان��ت مب��اراة الذهاب ق��د انتهت 

بفوز الفريق الجزائري )2-1(.
ويرتأس الوفد الرفاعي يف الجزائر عضو 
مجل��س إدارة الن��ادي ع��يل القعود، 
وتض��م: مدير الفريق أحمد حس��ان، 
مساعد مدير الفريق مصباح الكعبي، 
املنسق اإلعالمي أحمد جعفر، طبيب 
الفري��ق عبدالرحم��ن ن��ور الدي��ن، 
مدير التجهيزات موه��ان، إضافة إىل 
الجهاز الفن��ي بقيادة املدرب الوطني 
عيل عاشور ومس��اعده الوطني عادل 

املرزوقي، مدرب اللياقة ريكاردو، 
م��درب الحراس الوطني عيل س��عيد 
واملحلل الفني الوطني زهري فريدون.

واختار املدرب عيل عاشور قامئة تضم 
21 العب��ا للمب��اراة وهم:عبدالكريم 
فردان، محبوب يحيى، حمد شمسان، 
راشد الحوطي، سلامن جميل، فيصل 

غازي، صالح إبراهيم، سيد رضا عيىس، 
أحمد راش��د، سعود العس��م، عدنان 
فواز، كميل األسود، عيل حرم، حسان 
جميل، جاس��م نور، ه��ارون حبيب، 
وليد الطيب، محم��د مرهون، مهدي 
عبدالجبار، عبدالل��ه مبارك واملحرتف 
أوت��ي، في��ام مل يلتح��ق املح��رتف 
السوري جهاد الباعور بسبب اإلصابة.
ووصل الوفد الرفاعي ظهرا بعد رحلة 
طويلة دامت أكرث من 12 س��اعة، إذ 
غادر الس��اموي اململك��ة مبارشة بعد 
خوضه مب��اراة الجول��ة 2 من دوري 
ن��ارص بن حم��د املمتاز أم��ام فريق 

الرفاع الرشق��ي والتي خرسها بهدفني 
مقابل واحد.

وأج��رى رئي��س مجل��س إدارة نادي 
الرفاع الش��يخ عبدالله ب��ن خالد آل 
خليفة  اتصاال هاتفيا بالبعثة الرفاعية 
يف الجزائر للتعرف عىل أوضاع الفريق 

بعد الرحلة املرهقة.
وطال��ب الش��يخ عبدالله ب��ن خالد 
آل خليف��ة الالعب��ني مبضاعفة الجهد 
وتقديم مستوى مرشف يليق بسمعة 
الكرة البحرينية يف هذا املحفل العريب، 
مشريا إىل أن الرفاع ميلك تاريخا جيدا 
عىل مس��توى البط��والت العربية مع 

األندية اإلفريقية.
وقرر الجه��از الفني بقي��ادة املدرب 
الوطني عيل عاشور منح الالعبني فرتة 
راح��ة يوم أمس )اإلثن��ني( بعد رحلة 
جوية طويلة، عىل أن يخوض الفريق 
الرفاعي يف الجزائر 3 حصص تدريبية 
قبل لق��اء مولودية الجزائ��ر يوم 28 

سبتمرب املقبل.
ويس��عى الس��اموي الرفاعي لتحقيق 
النتيج��ة اإليجابي��ة يف مرحلة اإلياب، 
خصوص��ا   ،16 ال  دور  إىل  والعب��ور 
أنه بحاج��ة إىل الفوز بهدفني دون رد 

إلعالن تأهله إىل هذا الدور.

استعداًدا لمواجهة المولودية في إياب “العربية”

سماوي الرفاع يصل الجزائر ويدشن تدريباته اليوم
أحمد مهدي

فريق الرفاع

من تدريبات المحرق من تدريبات المنامة

الشيخ عبداهلل بن خالد

سمو الشيخ عيسى بن علي

عبداهلل آل رحمة أمينا ماليا 
للنادي األهلي

يف إطار التغيريات اإلدارية التي 
قام بها مجلس إدارة النادي 

األهيل، فقد تقرر تعيني عبدالله 
فيصل آل رحمة مبنصب األمني 

املايل خلفا لعضو مجلس اإلدارة 
عالء الحلواجي الذي عني مؤخرا 
أمينا للرس مع االحتفاظ مبنصبه 

كرئيس لجهاز لعبة الكرة الطائرة.
ويعترب آل رحمة من الوجوه الشابة التي دخلت 

عضوية مجلس اإلدارة يف الدورة االنتخابية الحالية 
2017 - 2020، وسبق له أن توىل رئاسة جهاز لعبة 

كرة اليد يف املوسم املايض، وهو مستمر باملنصب 
نفسه لتضاف إليه مهمة األمني املايل، والذي يعترب أحد 
أهم املناصب اإلدارية املهمة مبجلس اإلدارة إىل جانب 

منصب الرئيس وأمني الرس ورئيس املكتب التنفيذي.
وكان مجلس إدارة النادي قد عني أمني الرس السابق 

فريد طه مبنصب نائب الرئيس خلفا للمغفور له 
حسن البحارنة مام أدى إىل سلسلة من التغيريات 

اإلدارية عىل مستوى املناصب من بينها تعيني 
الحلواجي يف أمانة الرس وآل رحمة مبنصب األمني 

املايل فيام تم دعوة العضو االحتياط األول نادر 
الحاجي لشغل مقعد مجلس اإلدارة الشاغر، والذي 

خلفه رحيل البحارنة.
ويتطلع األهيل برئاسة خالد كانو من وراء تلك 

التغيريات إىل إحالل الوجوه الشابة وإتاحة الفرصة 
أمامها ملواصلة مسرية العطاء للقلعة الصفراء وإدارة 

شؤون األلعاب الرياضية عىل أكمل وجه.

إسماعيل حبيب

عبداهلل آل رحمة

حسن علي



الثالثاء 25 سبتمبر 2018 
15 محرم 1440

العدد 3633

17 جس��ام عنان يحت��رف في فريق الص��االت لنادي الظف��رة اإلماراتي
اتحاد الكرة          اللجنة اإلعالمية

وقع العب منتخبنا الوطني 
لكرة الصاالت جسام عنان 

عقدا احرتافيا مع نادي الظفرة 
اإلمارايت؛ ليمثل صفوف فريق 

كرة الصاالت بنادي الظفرة خالل 
املوسم الريايض 2018-2019.

وأبرم النادي اإلمارايت عقدا 
احرتافيا مع العب منتخبنا 

الوطني لكرة الصاالت جسام 

عنان ليتواجد عنان يف اإلمارات؛ 
بصفته العبا محرتفا ممثال بذلك 

لعبة كرة الصاالت خارجيا.
ويعد جسام عنان من أبرز 

الالعبني يف مملكة البحرين عىل 
مستوى لعبة كرة الصاالت، 

وميلك العديد من اإلمكانات 
املميزة.

وقدم جسام عنان شكره وتقديره 

إىل رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل 

بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
عىل التسهيالت التي قدمت له 

لالحرتاف خارجيا، موجها الشكر 
أيضا لجميع أعضاء مجلس إدارة 

االتحاد البحريني لكرة القدم 
عىل دعمهم.

وأعرب جسام عنان عن فخره 

واعتزازه بتواجده بصفته العبا 
محرتفا يف صفوف فريق نادي 

الظفرة اإلمارايت، متمنيا أن يوفق 
يف مهمته الخارجية والظهور 

مبستويات إيجابية، مجددا 
تقديم الشكر لجميع الداعمني 

واملساندين، مؤكدا أن االحرتاف 
خطوة نوعية يف مشواره خالل 

املرحلة املقبلة.

أكد رئيس قس��م التوعية واإلعالم 
ملكافح��ة  الكويتي��ة  اللجن��ة  يف 
املنش��طات د. محم��د ال��دورسي 
أن مملك��ة البحري��ن تعت��ر من 
ال��دول الفاعلة يف مج��ال مكافحة 
املنش��طات والحد من هذه اآلفة 
الري��ايض،  املجتم��ع  الخط��رة يف 
الت��ي تبذله��ا  مش��يًدا بالجه��ود 
اللجنة الوطنية البحرينية ملكافحة 
املنش��طات التابعة للجنة األوملبية 
وما تقوم به من دور توعوي تجاه 
الرياضية  الحركة  جميع منتس��بي 
ملحاربة املنشطات وبيان مخاطرها 
عىل صحة اإلنس��ان وإنهاء مشوار 

الرياضيني مبكرًا.

المنتدى الرياضي تأكيد على 
جهود المملكة

“الب��الد  ل���  ال��دورسي  وأض��اف 
سبورت” أن إقامة املنتدى الريايض 
الذي أقيم قبل أس��ابيع وتخصيص 
املنش��طات  أحد محاوره ملكافحة 
يعتر أكر دليل عىل حرص مملكة 
البحري��ن يف مكافحة املنش��طات 
وتفعيل عملية التوعية تجاه كافة 
الرياضي��ني م��ن العب��ني ومدربني 
وإداري��ني وحكام، مش��رًا إىل أنه 
تلق��ى دع��وة للم��رة الثاني��ة إىل 
مملك��ة البحرين إللق��اء محارضة 
يف هذا املوض��وع وهو عىل اطالع 
دائ��م بعمل اللجنة وم��ا تقوم به 
من محارضات وندوات يف املدارس 
للطلب��ة والطلب��ات وه��و يعكس 
إميان القامئني عىل اللجنة الوطنية 
ملكافح��ة املنش��طات يف الرتوي��ج 
لرياض��ة نزيهة وعادل��ة من دون 

تناول املواد املنشطة.
وذكر ال��دورسي أن الخطوة التالية 
الت��ي ينبغي ع��ىل اللجنة أن تقوم 
م��ادة  العم��ل إلدراج  به��ا ه��ي 
مكافحة املنشطات يف مناهج وزارة 
الرتبية والتعليم لتدرس إىل الطلبة 
والطالب��ات من قبل مدريس الرتبية 

الرياضية.

هيئة لمكافحة المنشطات

الكوي��ت  أن  ال��دورسي  وأوض��ح 

خط��ت خطوة كب��رة إىل األمام يف 
مج��ال مكافح��ة املنش��طات بعد 
إصدار مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة 
الكويتية ملكافحة املنشطات خالل 
ش��هر يوني��و املايض، حي��ث تعتر 
هيئة عامة مس��تقلة ذات شخصية 
باالس��تقاللية  تتمت��ع  اعتباري��ة 
اختصاصاته��ا  مب��ارشة  التام��ة يف 
للقواعد  أهدافها وفًق��ا  وتحقي��ق 
الواردة باملدون��ة العاملية ملكافحة 
املنش��طات والنظ��م واللوائح التي 
العاملي��ة ملكافحة  الوكالة  تضعه��ا 
املنشطات، وتختص بكل ما يتعلق 
الصعيد  عىل  املنش��طات  مبكافحة 
الوطن��ي يف دول��ة الكويت، وذلك 
حس��ب النظ��م واللوائ��ح التابعة 
للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 

“الوادا”.
الكويت  وأض��اف “لقد أصبح��ت 
أول دول��ة يف الخليج تنش��ئ هيئة 
مستقلة مبكافحة املنشطات ليست 
تحت مظلة أي هيئة رياضية سواء 
وزارة الش��باب والرياضة أو اللجنة 
ال��دول وقعت  األوملبي��ة، فجميع 
عىل اتفاقية كوبنهاجن واليونسكو 
وقد طلب منها آنذاك إنشاء هيئة 
مس��تقلة من قبل الوادا ومن باب 
التعاون بني الوكالة الدولية ومعظم 
الدول فقد سمح بأن تكون الجهات 
املنشطات  مكافحة  املس��ئولة عن 
كلجن��ة أو جمعية بش��كل مؤقت 
ومن��ذ ذلك الح��ني أصب��ح هناك 
تباط��ؤ وتلكؤ يف تأس��يس هيئات 

مس��تقلة.. العامل��ون فيه��ا يجب 
أن يت��م ترش��يحهم بالتواف��ق بني 
الحكومة والوكالة الدولية ملكافحة 
مع  تتعامل  فاألخ��رة  املنش��طات 
الحكومات وال تتعامل مع الهيئات 
مس��مياتها،  مبختل��ف  الرياضي��ة 
وتعي��ني الدول��ة يج��ب أن يكون 
مبني عىل موافق��ة الوكالة الدولية 
التي تتسلم األس��اء من الحكومة 
وتدرس عا إذا كانت تنطبق عليها 
املعاير واالشرتاطات الالزمة للعمل 
يف تل��ك الهيئة مبختلف تخصصاتها 
التنفيذي��ة والفني��ة واإلدارية و...

إلخ”.
بأن  يعتقدون  “الكث��رون  وأضاف 
التعي��ني يك��ون مبنًيا عىل اس��اس 
العالقات واملحس��وبية، فالعاملون 
يف الهيئ��ة يج��ب أن يكون��وا ق��د 

حصلوا عىل موافقة الوادا..”.

التحايل على الطب

ولدى سؤالنا الدكتور الدورسي عا 
إذا كان هن��اك رياضيون يتعاطون 
املنش��طات ولديه��م الق��درة عىل 
التحاي��ل من كش��فهم م��ن خالل 
فح��ص عين��ات الب��ول أو ال��دم، 

أج��اب “هن��اك أدوي��ة أو عقاقر 
كانت تس��تخدم منذ ف��رتة لعالج 
بعض األمراض وفيها مواد منشطة 
غر مدرجة ع��ىل قامئة املمنوعات 
باس��تخدامها،  الرياضي��ون  يق��وم 
فعىل س��بيل املثال بطل الدراجات 
األم��ريك النس ارمنس��رتونج تناول 
مواد منش��طة يف عام 2009 وثبت 
تورطه بع��د الفحص يف عام 2014 
بعد أن أخذوا منه عينة قبل خمس 
سنوات واحتفظوا بها ليكشفوا بأنه 

تناول مادة محظورة.
كا أوض��ح الدورسي بأنه يف بعض 

الح��االت يتعرض الري��ايض لتهمة 
تعاطي املنش��طات بس��بب تدربه 
يف املرتفعات التي تؤدي إىل تدفق 
كمية كبرة من األوكسجني يف دمه 
بس��بب ارتفاع نس��بة كريات الدم 
الحم��راء وهو بريء م��ن التعاطي 

املبارش.

هرمونات البناء

وذكر الدورسي أنه يف الس��ابق كان 
العبو كل رياض��ة معروفني بتناول 
منش��طات محددة ألنها تفيده يف 
جان��ب مع��ني، واآلن أصبح جميع 
الرياضيني يتناولون هرمونات البناء 
وأن��ا أس��تغرب ذل��ك وأراهن بأن 
هناك نس��بة كبرة من أبطال دورة 
األلع��اب اآلس��يوية بجاكرتا 2018 
تورط��وا بتن��اول تل��ك الهرمونات 
ولك��ن هناك نس��بة أيًض��ا ملتزمة 

بقواعد التنافس الرشيف.

التهديد

وأوض��ح ال��دورسي أن الكث��ر من 
األطب��اء واملتخصص��ني يف مكافحة 
للتهدي��د  يتعرض��ون  املنش��طات 
بالقتل م��ن قبل الرياضيني س��واء 
عن طريق الرس��ائل الش��فهية أو 
التلفوني��ة أو اإلمييل أو أي طريقة 
اتص��ال أخرى، بس��بب خش��يتهم 
م��ن كش��ف أمره��م وفضحه��م 
أن  إال  اإلنج��ازات  تحقي��ق  بع��د 
ذل��ك لن يوقف مح��اوالت األطباء 
واملتخصصني يف محاربة هذه اآلفة 

الخطرة.

جهود كبيرة للبحرين في مكافحة المنشطات
طال��ب بإدراجه��ا في مناه��ج وزارة التربية... الدوس��ري:

ا الكويت أول دولة خليجية تنشئ هيئة مستقلة إدارّيًا ومالّيً

نس��بة كبيرة من أبطال آس��ياد جاكرتا 2018 تعاط��وا هرمونات البناء 

رياضي��ون يهزم��ون الط��ب بالحي��ل ويه��ددون األطب��اء بالقتل
حسن علي

الدوسري يحاضر في ندوة مكافحة المنشطات

تكريم الدوسري من قبل عبدالرحمن عسكر الدوسري متحدثا لـ “البالد سبورت”

جسام عنان خالل إحدى المباريات مع الظفرة

أكد النائب األول لرئيس 
اتحاد اليد رئيس لجنة اإلعالم 

والتسويق خالد الحيدان أن 
رشكة ديار املحرق سرتعى 
بطولة كأس السوبر املقرر 

إقامتها يوم الخميس املقبل 
عىل صالة مدينة خليفة 

الرياضية بني فريقي النجمة 

وباربار، وأضاف أن بطولة هذا 
العام ستكون تحت مسمى 

“كأس ديار املحرق لسوبر كرة 
اليد”.

وقال الحيدان إن دعم رشكة 
الديار لبطولة السوبر ليس 

باألمر الغريب عىل هذه 
الرشكة التي تسعى دامئا عىل 

أن تكون رشيكا أساسيا يف 
تشجيع القطاعات الشبابية 

الرياضية، مبينا أن هذه 
الرعاية ستنعكس إيجابا 

عىل بطولة السوبر سواء من 
الناحية التنظيمية أو الفنية 

للمباراة، والتي يتوقع لها أن 
تشهد حضورا جاهريا كبرا 

يف ظل القاعدة الجاهرية 
لكال الفريقني وتحظى بتغطية 

إعالمية مميزة.
وعر الحيدان عن شكره 

وتقديره إىل الرئيس التنفيذي 
لديار املحرق ماهر الشاعر، 
مشيدا بالجهود املبذولة من 

جانب الرشكة وما تقدمه 

إسهامات بارزة لخدمة شباب 
اململكة، مبديا اعتزاز االتحاد 
البحريني لكرة اليد بالرشاكة 

املستمرة مع دياراملحرق، والتي 
تؤمن بأهمية دعم القطاع 

الريايض ملا يضمه من رشيحة 
واسعة من الشباب داخل 

املجتمع البحريني. خالد الحيدان

دي��ار المحرق ترعى س��وبر الي��د البحريني



للناشئني  الوطني  تأهل منتخبنا 
لك��رة اليد إىل املب��اراة النهائية 
يف البطول��ة اآلس��يوية الثامن��ة 
املقام��ة حاليًّ��ا يف األردن بع��د 
تغلبه عىل منتخب الصني تايبيه 
بنتيجة )33/25( ليحجز مقعده 
بكل جدارة يف املب��اراة النهائية 
ويستعد ملالقاة الفائز يف مباراة 
الس��عودية واليابان ي��وم غٍد ) 
األربعاء( يف متام السادسة مساء.
وق��ال نجوم األحم��ر البحريني 
يوم أمس كلمته��م بالتأهل إىل 
النهايئ اآلس��يوي للم��رة الثانية 
عىل التوايل بعد أداء مميز توج 
فيه الفريق أفضليته إىل تحقيق 
نتيج��ة الفوز وتف��ادي مفاجأة 
الص��ني تايبيه، املنتخ��ب الذي 
يعترب من املنتخبات املتطورة يف 

هذه البطولة. 
وانته��ى الش��وط األول لصالح 
بنتيج��ة  البحرين��ي   األحم��ر 
)18/11( بع��د أداء جي��د م��ن 
جان��ب املنتخب امتاز باملجهود 
الب��دين الع��ايل إىل جانب األداء 
الفن��ي امل��دروس يف التحركات 

الهجومية املبارشة.
وش��هدت البداي��ة ندي��ة ب��ني 
املنتخب��ني يف عملية التس��جيل 
وتبادل التقدم، وكام كان متوقًعا 
اعتمد منتخب تايبيه عىل دفاع 
املتق��دم ) 3/3( من أجل إرباك 
تحركات الخ��ط الخلفي لهجوم 
املنتخ��ب وقط��ع الك��رات من 
أم��ام الالعب��ني، يف املقاب��ل بدأ 
منتخبنا املب��اراة بالدفاع املغلق 
ويف الهج��وم كان االعتامد عىل 
تحركات العب��ي الخط الخلفي 
بقيادة نجم املباراة عادل محمد 
وباملساندة الفعلية من الالعبني 
عيل جعف��ر ومجتبى الزميور يف 

الوق��ت الذي بدأ مؤيد س��مري 
وقاسم جعفر يف مركزي األطراف 

وعيل باسم كالعب دائرة.
ونج��ح العبونا من فك ش��فرة 
الدف��اع الصيني بتب��ادل املراكز 
لخل��ق  التقاطع��ات  وعم��ل 
الثغرات املناسبة ملواجهة مرمى 
الخصم، وأجاد الالعبون يف ذلك 
وتألق الالعب عيل جعفر كأبرز 
الهدافني يف النصف األول ليمنح 
ثالثة  بف��ارق  التقدم  منتخبن��ا 
أه��داف يف أول ع��ر دقائ��ق 
ويطلب عىل إثرها مدرب الصني 
تايبي��ه الوقت املس��تقطع بعد 
الرتاج��ع ال��ذي أص��اب العبوه 

سواء يف يف تلك الفرتات.
منتخبنا حافظ عىل تقدمه ورفع 
عيل جعف��ر الف��ارق إىل أربعة 
أه��داف )9/5( برمية جزائية يف 
منتصف الش��وط، وواصل معها 
األحمر س��يطرته ع��ىل املوقف 
بعدما أحسن يف إيقاف الهجوم 
الصين��ي ويف الدقيقة العرين 
عزز قاسم جعفر فارق الخمسة 
أه��داف م��ن لعب��ة جامعي��ة 
)13/8( لكن الفريق أضاع كرتني 
متتاليتني استفاد منهام املنتخب 
الصيني ليقلص الفارق اىل ثالثة 
تدخل  )13/10( ومعها  أهداف 
لطلب  املراغي  املدرب محم��د 
الوق��ت املس��تقطع وتصحي��ح 

األمور الهجومية للمنتخب.
فيام تبق��ى من ش��وط املباراة 
رف��ع الالع��ب ع��ادل محم��د 
ف��ارق التقدم إىل س��تة أهداف 
)17/11( به��دف م��ن مجهود 
ثنايئ مع مجتبى الزميور، وتبعه 
قاس��م جعفر بهدف آخر أنهى 
به الشوط األول لصالحنا بفارق 

سبعة أهداف.

الشوط الثاني
واس��تمر األداء يف الشوط الثاين 
عىل النس��ق نفس��ه من حيث 

االس��رتاتيجية التي اعتمد عليها 
املتق��دم  بالدف��اع  الصيني��ون 
يف الوق��ت ال��ذي حاف��ظ فيه 

منتخبنا أيًضا ع��ىل نفس أدائه 
رغم الرتاجع النس��بي يف الشق 
الهجومي بسبب اإلجهاد البدين 

الكبري الذي تم بذله يف الش��وط 
األول، وبس��بب ذلك اس��تعان 
امل��درب بالالعب محمد حبيب 
ب��دالً م��ن مجتب��ى الزميور يف 
الوقت الذي قلص فيه منتخب 
خمس��ة  إىل  الف��ارق  تايبي��ه 
أه��داف )22/17( بع��د إضاعة 
العبين��ا ألكرث من ك��رة محققه 
أمام املرم��ى، لكن األمور بدأت 
يف الع��ودة إىل نصابها مع تألق 
الالعب ع��ادل محمد يف قيادته 
للفريق وع��ودة الالعب مجتى 
الزميور إىل جانب محمد حبيب 
ليصل الف��ارق اىل 9 أهداف يف 
 )26/17  ( الش��وط  منتص��ف 
ويضطر معها منتخب تايبيه إىل 
طلب الوقت املستقطع لتدارك 

املوقف قبل فوات األوان.
الدقيق��ة  يف  الدخ��ول  وم��ع 
الفارق  العرين رف��ع منتخبنا 
 )28/18( أه��داف  ع��رة  إىل 
ث��م )29/18( ومعها بدأ الجهاز 
بإجراء بعض  للمنتخ��ب  الفني 
التغيريات بإقحام بعض الالعبني 
به��دف تنش��يط الفري��ق ومع 
م��رور الوق��ت ب��دأت النتيجة 
البحريني  تسري ملصلحة األحمر 
الذي أكد تألقه يف هذه البطولة 
بالتأهل إىل املباراة النهائية بكل 

جدارة واستحقاق.

أهداف المنتخب

س��جل ملنتخبن��ا كل م��ن عيل 
جعف��ر )10(، عادل محمد )8(، 
قاسم جعفر )4(، مؤيد شعيب 
)4(، مجتبى الزميور )4(، س��يد 
ع��يل باس��م )2(، محمد حبيب 

.)1(

منتخب الناشئين يؤكد جدارته ويتأهل إلى النهائي اآلسيوي
هزم تايبيه في مباراة الدور نصف النهائي

األردن        حسين العصفور

الصاع��دان  اإلثن��ني  الي��وم  يتح��دد 
إىل املب��اراة النهائي��ة ل��دوري املراكز 
الش��بابية الثاين لكرة الق��دم، والذي 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  تنظم��ه 
والرياضة، انس��جاما م��ع رؤية ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
األوملبية  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة الرامي��ة إىل زيادة نس��بة 
الربامج املوجهة إىل الشباب البحريني 
وتنفيذها بصورة مستمرة طوال العام، 
وهو األمر الذي يتوافق مع سياس��ات 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة 
يف إرشاك الش��باب يف برام��ج متنوعة 
وزارة  وإسرتاتيجية  املجاالت  مبختلف 
ش��ؤون الش��باب والرياضة برئاس��ة 
هش��ام الجودر يف تعظيم دور املراكز 
الشبابية واألندية الوطنية يف احتضان 

الشباب.
ويلتقي يف املب��اراة األوىل فريقا مركز 
مدينة حمد الش��بايب ومركز ش��باب 
دمستان يف الساعة الخامسة والنصف 

عىل استاد نادي اتحاد الريف.
فريق مركز مدينة حمد الشبايب تأهل 
إىل الدور نص��ف النهايئ بفوز عريض 
عىل فريق مركز شباب الزالق بأربعة 
أهداف مقابل ه��دف واحد، وتأهل 
فريق مركز شباب دمستان بعد فوزه 
عىل حامل اللقب وبطل كأس السوبر 
فري��ق مركز ش��باب أبوق��وة بهدفني 
مقابل هدف واحد سجلهام مهاجمه 

طه الفردان، وتقدم دمس��تان بهدفني 
واكتف��ى أبوقوة به��دف متأخر قبل 

عر دقائق من نهاية الشوط الثاين.
فري��ق مرك��ز ش��باب مدين��ة حمد 
يتميز بق��وة خط الوس��ط ومقدرته 
ع��ىل صناعة اللعب والتقدم بش��كل 
جامع��ي إىل الهجوم لتش��كيل كثافة 
عددي��ة ومس��اندة خ��ط الهج��وم، 
ويس��تند مدربه خميس فرحان عىل 
العبي الخربة وخصوصا يف خط الدفاع 
ومنتص��ف امللعب وه��و األكرث قوة 

وتركيزا.
ول��دى مدربه فرحان بع��ض الحلول 
وخصوصا يف خطي الوسط واملقدمة، 
مدين��ة حم��د  فري��ق  وباس��تطاعة 
التس��جيل معتمدا عىل ارتفاع العبي 
خط الوس��ط إىل الهجوم، وتش��كيل 

الضغط عىل العبي الفريق املنافس.

فريق مركز ش��باب دمستان ارتقى يف 
هذه النسخة إىل الدور نصف النهايئ 
بعد مشاركة أقل من مستوى الطموح 
يف النس��خة األوىل م��ن دوري املراكز 
الش��بابية، وه��و الطام��ح إىل بل��وغ 
املب��اراة النهائي��ة وتحقيق مش��اركة 
متمي��زة، ثم التفك��ري يف كيفية الفوز 

بدرع الدوري يف النسخة الثانية.
ويعتمد فريق مركز ش��باب دمستان 
عىل تشكيلة مزيجة من العبي الخربة 
والش��باب قلي��يل الخ��ربة، إال أنه��م 
أحدثوا تغي��ريا يف أداء ونتائج الفريق 
عن الع��ام املايض وتصدروا املجموعة 
الرابع��ة خل��ف فري��ق ن��ادي بوري 

وتلقوا خسارة واحدة فقط.

 سلماباد وبوري

ويف املب��اراة الثاني��ة يلتق��ي فريق��ا 

مركز شباب س��لامباد ونادي بوري يف 
الساعة الس��ابعة والنصف عىل استاد 
نادي اتحاد الري��ف؛ لتحديد الصاعد 

الثاين إىل املباراة النهائية.
فريق مركز ش��باب سلامباد تأهل إىل 
ال��دور نصف النهايئ بعد فوز عس��ري 
ع��ىل فريق نادي س��ار به��دف دون 
مقابل جاء قبل ربع س��اعة من نهاية 
الشوط الثاين من املباراة سجله كاظم 
حس��ن رغم أن��ه مل يك��ن األفضل يف 
املب��اراة، لكنه اس��تغل فرصة واحدة 
وحافظ عىل مرماه حتى نهاية املباراة 
وحقق فوزا مستحقا صعد به إىل دور 

األربعة.
وميتلك فريق س��لامباد مجموعة من 
الالعبني يف مقدمتهم متصدر الهدافني 
حسني زويد والعائد إىل مستواه كاظم 
حس��ن يف التهدي��ف ومعاونة الجهاز 

الفني يف تحقيق األهداف املرس��ومة 
للفريق قبل املشاركة يف الدوري.

وبالنس��بة إىل حراسة املرمى، فإنها ال 
تقل ش��أنا عن املركز ذاته يف منافسه 
فريق ن��ادي بوري، ففريق س��لامباد 
ميتلك الح��ارس أحمد فالح الذي برع 
يف صد انفراد من العب س��ار الس��يد 
ج��الء صادق يف الش��وط الثاين وأنقذ 
مرماه من هدف التعادل. فريق نادي 
ب��وري تأه��ل إىل نص��ف النهايئ بعد 
الفوز عىل فريق مركز شباب سافرة يف 
دور الثامنية ب��ركالت الرتجيح بعرة 
أهداف مقابل تس��عة أه��داف بعد 
التعادل بهدف ملثل��ه، وتعادل بوري 
قبل نصف س��اعة من نهاية الش��وط 
الث��اين وبرع حارس��ه وقائده الس��يد 
محمود مجيد يف ص��د ركلتي ترجيح 

وقاد فريقه إىل نصف النهايئ.

هوية طرفي نهائي دوري المراكز الشبابية تحدد اليوم

سلماباد ُيناِزل بوري ومدينة حمد يواجه دمستان
 اللجنة اإلعالمية

فريق مركز شباب سلمابادفريق نادي بوري

من لقاء المنتخب أمس

فرحة التأهل
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قاد السائق ستيفي جاكسون فريق 
“بحرين ون” لتحقيق االنتصار الثاين 

عىل التوايل ضمن منافسات بطولة 
العامل NHRA للسيارات فئة برومود 

لفريق “بحرين ون” بعد تحقيقه 
لقب الجولة التاسعة التي أقيمت 

يف مدينة سان لويس التابعة لوالية 
ميسوري األمريكية، ليقود فريقه إىل 

الفوز يف سادس انتصاراته من أصل 7 
نهائيات خاضها الفريق هذا العام.

وحقق ستيفي جاكسون انتصاره عىل 
منافسه شاد غرين يف النهايئ بعدما 
تخطاه يف زمن وقدره 5.759 ثانية، 
ليحتل جاكسون املركز الثالث عىل 

سلم الرتتيب العام للسباق، فيام جاء 
السائق رييك سميث ثانياً، والسائق 

خالد البلويش يف املركز السادس.
ومل يتبق سوى 3 سباقات عىل ختام 

البطولة لعام 2018، حيث من 
املنتظر أن تقام هذه السباقات يف 

كل من داالس وشارلوت والس فيغاس 
بالواليات املتحدة األمريكية.

ويتنافس سائقو فريق “بحرين ون” 
مع عدد كبري من أمهر السائقني حول 
العامل يف منافسات البطولة التي تقام 

جميع جوالتها يف الواليات املتحدة 
األمريكية، حيث سيتأهل 36 سائًقا إىل 

املراحل املتقدمة التي سيتم خاللها 
اختيار 16 سائًقا منهم يتنافسون عىل 

لقب بطولة العامل التي ستكون من 
نصيب سائق واحد يف الجولة األخرية.
ومتتلك بطولة العامل NHRA شعبية 
جارفة يف الواليات املتحدة األمريكية، 

حيث تستقطب مئات اآلالف من 
املشجعني سنويًّا إىل حلبات السباق 

لالستمتاع مبنافسات السيارات.

“بحرين ون” يحقق 
سادس انتصاراته 

NHRA  في



حقق فريق الشباب فوزا مثينا وقاتال 
عىل حس��اب النجمة بهدفني مقابل 
واح��د، يف املباراة الت��ي جمعتهام، 
أم��س عىل اس��تاد الن��ادي األهيل، 
ضمن منافس��ات الجولة الثانية من 
دوري نارص بن حم��د املمتاز لكرة 
الق��دم للموس��م الري��ايض -2018

.2019
ورغم تقدم النجمة بهدف للمحرتف 
مامدو، إال أن الشباب سجل التعادل 
عن طريق الالعب حسن مدن، قبل 
أن يس��جل محم��ود مخت��ار هدف 

الفوز القاتل يف الدقيقة 90.
وصل رصيد الشباب إىل 4 نقاط من 
مبارتني، في��ام النجمة بال نقاط من 

مباراة واحدة.
ويف املب��اراة الثاني��ة الت��ي أقيمت 
أم��س، ف��از املالكي��ة ع��ىل الحالة 

بنتيجة )2-1(.
وس��جل هديف املالكية عيىس الربي 
وأحمد يوس��ف، فيام سجل للحالة 
محمد النعار، وأضاع محرتف الحالة 

جواو ركلة جزاء.
وحقق املالكية فوزه األول يف الدوري 
بعد غيابه ع��ن الجولة األوىل، فيام 
تلق��ى الحالة خس��ارته الثانية عىل 

التوايل.
وأدار املب��اراة الحك��م محمد خالد، 
وعاون��ه ي��ارس تلفت وس��يد جالل 
إس��امعيل  الرابع  والحكم  محفوظ، 

حبيب.

مجريات الشباب والنجمة

جاء الشوط األول جيد املستوى بني 

الطرفني، مع أفضلية نسبية للنجمة 

املحقق��ة  الف��رص  مس��توى  ع��ىل 

للتهديف.

وكاد النجمة أن يسجل هدف السبق 

مبكرا، بعدما لعب س��امل عادل كرة 

عرضية تابعها إبراهيم أحمد حبيب 

برجله، إال أن براعة حارس الش��باب 

ع��يل عيىس كان��ت باملرصاد لهدف 

محقق بعد مرور دقيقتني فقط.

ودخل الش��وط يف حالة س��جال بني 

الطرفني، وانتظر الجميع إىل الدقائق 

الخم��س األخرية منه التي ش��هدت 

فرصا متبادلة للجانبني.

واستغل محرتف النجمة مامدو خطأ 

من مدافع الش��باب محمود مختار 
وانطلق ممررا كرة لعيل مدن الذي 
توغ��ل داخ��ل املنطقة وس��دد كرة 
أرضي��ة تصدى لها الحارس الش��بايب 
)41(؛ لريد الش��باب بكرة مس��ددة 
أرضي��ة ع��رب يس��ار الالع��ب أمين 
النجمة  عبداألمري وأمس��كها حارس 

سيد شرب علوي.
الشوط الثاين

ويف الحص��ة الثانية من اللقاء، متكن 
النجمة من خطف هدف الس��بق، 
بعدما متركز املحرتف مامدو بش��كل 
جيد داخ��ل املنطق��ة ووصلته كرة 
سدجها بقوة بيمينه؛ لتسكن شباك 

حارس الشباب عيل عيىس )57(.
وحصل��ت مش��ادات ب��ني العب��ي 
الفريق��ني تدخ��ل لحله��ا الجهازان 
الفن��ي واإلداري يف الطرفني، بعدما 
رفض العبو الش��باب إخ��راج الكرة 
لس��قوط العب النجم��ة عيل مدن 

.)73(
ومتكن اليافع حسن مدن من خطف 
هدف التعادل للفريق املاروين، بعد 
أن ب��ذل مجهودا رائعا وس��دد كرة 
بيساره سكنت بروعة شباك الحارس 
سيد شرب علوي، وسط فرحة شبابية 

كبرية )78(.
أدار اللق��اء الحكم محم��د بونفور، 
وعاون��ه محم��د جعف��ر وعبدالله 
ولي��د  الراب��ع  والحك��م  يعق��وب، 

محمود.

ق��ام رئيس االتح��اد البحرين��ي لكرة 
القدم رئي��س اللجنة املنظم��ة العليا 
ل��دوري نارص بن حم��د املمتاز لكرة 
الشيخ   2018-2019 للموس��م  القدم 
ع��يل بن خليفة ب��ن أحمد آل خليفة 
بجول��ة تفقدي��ة يف مراف��ق اس��تاد 
البحري��ن الوطني، وذل��ك يوم أمس 
األول )األح��د( املواف��ق 23 س��بتمرب 

الجاري.
وجاءت الزيارة بحضور عضو مجلس 
إدارة االتح��اد البحرين��ي لكرة القدم 
واملدي��ر التنفيذي ل��دوري نارص بن 
حمد املمتاز ع��ارف املناعي، ورئيس 
لجنة املنشآت يف الدوري خالد الحاج، 
واألمني الع��ام لالتحاد البحريني لكرة 
البوعين��ني ورئيس  الق��دم إبراهي��م 
اللجنة اإلعالمي��ة عباس العايل، وذلك 
عىل هامش افتت��اح مباريات الجولة 
2 م��ن دوري نارص ب��ن حمد املمتاز. 
وقام الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة يف الجولة التفقدية بزيارة 
أكرث من موقع ومرفق الستاد البحرين 
الوطن��ي، إذ يأيت ذل��ك ضمن اهتامم 
اللجن��ة املنظمة العلي��ا لدوري نارص 
ب��ن حم��د املمتاز يف تفقد املنش��آت 

واالطالع عليها.
وأك��د الش��يخ عيل ب��ن خليف��ة بن 
أحم��د آل خليف��ة أن اللجنة املنظمة 
العليا لدوري نارص ب��ن حمد املمتاز 
تويل اهتامما كبريا وبالغا باملنش��آت، 
كاف��ة  ومتابع��ة  تفقده��ا  ورضورة 
التفاصي��ل املتعلق��ة به��ا؛ كونها من 
األعمدة األساسية يف العمل باعتبارها 

حاضنة ملباريات الدوري.
ولف��ت إىل متابع��ة مراف��ق االس��تاد 
الوطني ضمن إط��ار الخطة الدورية 
التي تنتهجه��ا اللجنة يف متابعة كافة 
التفاصي��ل املتعلقة باملراف��ق التابعة 

لالستاد الوطني.

وتفقد الش��يخ ع��يل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة عددا م��ن مرافق 
امللعب بينها أرضية امللعب ومدرجات 
الجامه��ري، إضافة إىل مناط��ق البيع 
املخصص��ة للجامهري خ��ارج امللعب، 

ومرافق امللعب املختلفة.
ون��وه الش��يخ عيل ب��ن خليف��ة بن 
أحم��د آل خليفة ب��رورة أن تكون 
املنش��آت يف بيئة مناس��بة عرب توفري 
كامل االحتياجات، خصوصا للجامهري 
التي تعترب واحدا من عالمات النجاح 
ل��دوري نارص بن حم��د املمتاز لكرة 

القدم للموسم الريايض 2018-2019.

أكشاك للبيع

وضمن إط��ار التعاون املثمر، فقد تم 
تخصي��ص مناطق مختلف��ة للبيع يف 
استاد البحرين الوطني، عرب “أكشاك” 
مختلفة ومتنوعة مخصصة للجامهري 
الحارضة ملتابعة مباريات دوري نارص 

بن حمد املمتاز.
وتم تخصيص “أكش��اك للبيع”، وهي: 
“كافتريي��ا يبيله هامربغ��ر”، “البثيث 
للش��بايت والك��رم”، مصن��ع البحرين 

للمواد الغذائية، و”مطعم جدر فول”.
يأيت ذلك ضمن إط��ار اهتامم اللجنة 
املنظم��ة العليا لدوري نارص بن حمد 
املتعلقة  التفاصي��ل  بكاف��ة  املمت��از 
بالدوري عىل جميع املستويات، ومن 
بينها تهيئة املرافق للجامهري مبا يوفر 
بيئ��ة مناس��بة ملتابع��ة املباريات يف 

أجواء تنافسية ومميزة.

تسليم كميل األسود جائزة 
نجم الجولة األولى

عىل هامش مباراة الرف��اع مع الرفاع 

الرشق��ي ضم��ن الجول��ة الثانية من 
دوري ن��ارص بن حمد املمتاز، س��لم 
رئيس االتح��اد البحريني لكرة القدم 
رئيس اللجن��ة املنظمة العليا للدوري 
الش��يخ عيل بن خليف��ة بن أحمد آل 
خليفة، جائ��زة نجم الجولة األوىل إىل 

العب فريق الرفاع كميل األسود.
وتبلغ الجائزة املخصص��ة من اللجنة 
املنظم��ة العليا ألفض��ل العب يف كل 
جولة من جوالت الدوري 500 دينار. 
وتس��لم كميل األسود جائزة نجوميته 

خالل الجولة األوىل.

وكان كميل األس��ود قد تألق بش��كل 
الفت خالل منافس��ات الجولة األوىل، 
إذ ق��اد فريقه إىل تحقيق فوز عريض 
وكب��ري عىل حس��اب املنام��ة بأربعة 
أهداف دون رد، وساهم عرب تسجيله 

أحد األهداف األربعة أيضا.
يش��ار إىل أن لجنة املسابقات شكلت 
لجن��ة الختي��ار أفضل الع��ب يف كل 
جول��ة م��ن ج��والت دوري نارص بن 
حمد املمتاز، إذ تضم اللجنة كال من: 
بدر س��وار، صديق زويد، خالد جاسم 
النص��ف، حس��ني العن��زي، محم��ود 

املختار.
ويأيت تخصي��ص الجائزة املالية ألفضل 
الع��ب يف كل جولة م��ن الجوالت ال� 
18 ضم��ن إط��ار الخط��وات النوعية 
التي اتخذتها اللجنة املنظمة العليا مبا 
يتواف��ق يف التوجهات إلخراج الدوري 

بأبهى وأفضل صورة.

شكًرا شيخ الشباب

رفع العبو الفري��ق األول لكرة القدم 
بنادي الحد يافطة شكر وتقدير ملمثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة.
جاء ذلك خ��الل املباراة التي جمعت 
الفريق الحداوي بفريق املنامة ضمن 
الجول��ة الثانية م��ن دوري نارص بن 

حمد املمتاز لكرة القدم.
ورفع العبو الحد يافطة شكر إىل سمو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة قبل 
بدء املب��اراة، متضمنة صورة س��موه 
وعب��ارة “ش��كرا ش��يخ الش��باب” يف 
إش��ارة إىل الرعاية الكرمية من جانب 
سموه للدوري املمتاز خالل منافسات 

املوسم الريايض الحايل 2018-2019.

مختار يهدي ماروني الشباب فوزا قاتال على النجمة

علي بن خليفة يتفقد مرافق استاد البحرين الوطني

المالكية يتخطى الحالة في ظهوره األول

خالل الجولة 2 من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم

أحمد مهدي

اتحاد الكرة        اللجنة اإلعالمية

من لقاء المالكية والحالة 

النجمة بدأ الموسم بخسارة أخرى بعد فقدان كأس السوبر

من لقاء الشباب والنجمة )تصوير: سيد علي الموسوي(

الحالة تلقى خسارته الثانية

الشيخ علي بن خليفة مع خالد الحاج خالل الجولة التفقدية

كميل األسود يتسلم جائزة أفضل العب في الجولة األولى

جانب من الجولة التفقدية

يافطة الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد
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ا�ستعرا�ض العالقات بني البحرين وال�سعودية

وزير اخلارجية يح�رض التجمع غري الر�سمي للقادة العامليني

البحرين حققت تقدًما كبرًيا يف مكافحة العمل الق�رضي

وزير اخلارجية يح�رض قمة “نيل�سون مانديال لل�سالم”

العمل اجلماعي ي�سمن الت�سدي الفعال لآفة املخدرات

الد�ستور يكفل احلرية الدينية ول مكان للطائفية

بتكليف من جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء

�سارك يف فعالية رفيعة برئا�سة ترامب... وزير اخلارجية:

دعا لبذل مزيد من اجلهد ملنع التطرف والتع�سب الديني... وزير اخلارجية:

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ح�رض وزير اخلارجية 
ال�سي���خ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة االجتماع 
الع���ام رفي���ع امل�ست���وى قم���ة “نيل�س���ون ماندي���ال 
لل�س���الم”، بتكليف من عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة ورئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة، اإذ عقد االجتماع عل���ى هام�س الدورة الثالثة 
وال�سبع���ن للجمعية العامة لالأم���م املتحدة يف مدينة 

نيوي���ورك للرتكي���ز عل���ى ال�سلم العامل���ي يف ذكرى 
م���رور مئة عام على ميالد نيل�سون مانديال، مب�ساركة 
العديد من الزعماء وروؤ�س���اء احلكومات والوزراء من 

خمتلف دول العامل وال�سخ�سيات الدولية املهمة.
واأك���د وزير اخلارجي���ة اأهمي���ة االإرث الذي خلفه 
مواجه���ة  يف  ماندي���ال  نيل�س���ون  الراح���ل  الرئي����س 
التحديات التي تهدد تقدم االأجيال القادمة، يف ظل 
العزم ال���دويل املتزايد للت�سدي له���ذه التحديات، 

م�سي���ًدا بقي���م الت�سامح الت���ي حتلى به���ا واملثابرة 
التي جعلت من���ه رمًزا خالًدا لالإن�سانية. واأ�ساف وزير 
اخلارجي���ة اأن ن�رض الت�سامح يحتاج اإل���ى روؤية وا�سحة 
وعم���ل ملمو����س لبناء جمتمع���ات �سلمي���ة وم�ستقرة 

تت�سم بالتفاهم واالحرتام املتبادل.
كما ح����رض وزير اخلارجية حدث رف���ع ال�ستار عن 
الن�س���ب الت���ذكاري تخليدا لذك���رى الرئي�س الراحل 

ني�سلون مانديال.

املنامة - وزارة اخلارجية: �سارك وزير اخلارجية 
ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة يف الفعالية 
رفيع���ة امل�ستوى ع���ن الدعوة العاملي���ة للعمل على 
م�سكلة املخ���درات العاملية برئا�سة رئي�س الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة دونال���د ترام���ب، عل���ى هام�س 
اجتماع���ات الدورة الثالثة وال�سبعن للجمعية العامة 
لالأم���م املتحدة يف نيوي���ورك، ومب�ساركة زعماء دول 

العامل امل�ساركن يف اجتماعات هذه الدورة.

تعك����س  الفعالي���ة  اأن  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأك���د 
ا�ست�سع���ار املجتم���ع الدويل بخطورة اآف���ة املخدرات 
واأهمية ت�ساف���ر كل اجلهود للق�س���اء عليها، منوًها 
بامل�ساع���ي واملب���ادرات الت���ي يق���وم به���ا الرئي�س 
ترام���ب يف تعزيز التع���اون ال���دويل يف مواجهة هذه 

الظاهرة.
واأ�سار وزير اخلارجية اإلى اأهمية االلتزام والعمل 
اجلماعي امل�سرتك ل�سمان الت�سدي الفعال مل�سكلة 

املخدرات وو�سع حلول م�ستدامة لها ومعاجلتها مبا 
يتف���ق مع القان���ون الدويل ويعزز جه���ود التنمية يف 

خمتلف دول العامل.
وته���دف الفعالي���ة اإل���ى تعزي���ز جه���ود االأم���م 
املتحدة واجلهود الداخلية م���ن قبل الدول االأع�ساء 
ملعاجل���ة ومكافحة العر�س والطل���ب على املخدرات 
غ���ري امل�رضوعة، تو�سي���ع وتطوير خي���ارات املعاجلة، 

وتعزيز التعاون الدويل.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأكد وزي���ر اخلارجية 
ال�سي���خ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة اأن مملكة 
البحري���ن بقي���ادة عاهل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة، ت�سع���ى ملوا�سلة وتطوير 

تاريخها املمتد منذ قرون يف التنوع واالن�سجام.
جاء ذلك يف كلمة وزير اخلارجية يف االجتماع رفيع 
امل�ستوى بعنوان “نحو جمتمعات �سلمية �ساملة: دور 
القي���ادات الدينية يف حتقيق اله���دف 16 من اأهداف 
التنمية امل�ستدامة “ الذي ينظمه مركز امللك العاملي 
للتعاي�س ال�سلمي وذلك على هام�س اجتماعات الدورة 
الثالث���ة وال�سبعن للجمعية العام���ة لالأمم املتحدة يف 
مدين���ة نيوي���ورك، وبح�س���ور وزي���ر خارجي���ة اململكة 
العربية ال�سعودية عادل اجلبري واالأمن العام ملجل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية عبداللطيف الزياين.
واأ�س���اف وزير اخلارجية اأن مملكة البحرين تدرك 

اأهمية احلفاظ عل���ى جمتمعات �سلمية �ساملة، واأهمية 
املجتمعات املتنوعة التي ت�سم يف مكوناتها ثقافات 
واأدي���ان خمتلف���ة تعي�س جنب���اً اإلى جنب ب�س���الم، واأن 
مملك���ة البحرين تع���د ومنذ قرون منوذج���ا لذلك وهو 

�سبب رئي�سي لقدرتها على التغلب على التحديات.
واأ�س���اد وزير اخلارجية باملبادرات الرائدة جلاللة 
امللك حفظ���ه اهلل يف تر�سيخ التعاي�س والت�سامح بن 
اجلمي���ع ، ومن بينها اإطالق اإع���الن البحرين ر�سمياً يف 
لو����س اأجنلو����س يف �سبتم���ر 2017، وكذل���ك اإن�س���اء 
مرك���ز امللك حمد للحوار والتعاي�س ال�سلمي يف مار�س 
2018، واإط���الق كر�س���ي امللك حمد للح���وار الديني 

والتعاي�س ال�سلمي بجامعة �سابينزا يف روما.
واأكد ال�سي���خ خالد بن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة 
اأن د�ستور مملكة البحرين يكفل احلرية الدينية، واأنه 
ال م���كان للعن���ف الدين���ي والتحري�س عل���ى الكراهية 

والطائفية يف املجتمع البحريني.
وطالب وزي���ر اخلارجية ب�رضورة ب���ذل املزيد من 
اجلهد والعم���ل اأكرث من اأي وقت م�سى ملنع التطرف 
والتع�س���ب الدين���ي، حي���ث اإن التناغ���م والتعاي����س 
الدينين اللذين مي���زا ال�رضق االأو�سط ملئات ال�سنن 
يتعر�سان لتهديد خطري، اإذ اأدى التقاء االإيديولوجية 
املتطرف���ة واجلهل اإلى ظهور جماع���ات متطرفة تن�رض 
ر�سالة الكراهي���ة ومتجد ال�رضاع، واأن هذه املجموعات 
املليئ���ة بالتع�سب يتم م�ساعدته���ا يف بع�س االأحيان 
من قبل الدول ويف اأحيان اأخرى نتيجة عدم اال�ستقرار 

ال�سيا�سي.
و�سدد ال�سيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
عل���ى اأهمية على دور رجال الدين يف مكافحة التطرف 
واإر�س���اء التعاليم املفي���دة واالح���رتام املتبادل بن 

الب�رض من خمتلف االأديان.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتم���ع 
وزير اخلارجية ال�سي���خ خالد بن اأحمد بن 
حممد اآل خليفة مع وزير خارجية اململكة 
ع���ادل  ال�سقيق���ة  ال�سعودي���ة  العربي���ة 
اجلب���ري، عل���ى هام�س اجتماع���ات الدورة 
الثالث���ة وال�سبعن للجمعية العامة لالأمم 
املتح���دة يف مدين���ة نيويورك.وج���رى يف 
االجتماع ا�ستعرا�س امل�سار املتميز للعالقات 

البحري���ن  مملك���ة  ب���ن  الرا�سخ���ة  االأخوي���ة 
واململك���ة العربية ال�سعودية، وبحث عدد من 
الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك بن البلدين 
ال�سقيقن والتاأكي���د على موا�سلة التن�سيق 
امل�سرتك والوثيق بينهما جتاه كل الق�سايا. 
كما مت الت�ساور يف املو�سوعات املدرجة على 
اجتماعات الدورة الثالثة وال�سبعن للجمعية 

العامة لالأمم املتحدة.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ح�رض وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة التجمع غري الر�سمي للقادة العاملين 
والذي نظمه املنت���دى االقت�سادي العاملي 
بعن���وان “اجليو�سيا�سي���ة يف ع���امل متع���دد 
املفاهي���م”، وذلك على هام����س اجتماعات 
ال���دورة الثالثة وال�سبع���ن للجمعية العامة 

لالأمم املتحدة يف مدينة نيويورك.

كم���ا اجتمع وزي���ر اخلارجية م���ع رئي�س 
املنتدى االقت�س���ادي العاملي بورج برنده، 
موؤك���دا حر�س مملكة البحري���ن على توثيق 
تعاونه���ا مع املنت���دى االقت�سادي العاملي 
القائم���ة عل���ى تعزي���ز  �سم���ن �سيا�سته���ا 
عالقاته���ا الدولي���ة وزي���ادة اأوج���ه التعاون 
الثنائي واجلماع���ي مبا يدعم جهود التنمية 

والرخاء يف مملكة البحرين.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: �س���ارك 
ال�سي���خ خال���د ب���ن اأحم���د ب���ن حمم���د اآل 
خليفة وزير اخلارجي���ة يف االجتماع رفيع 
الإنه���اء  بالعم���ل  “االرتق���اء  امل�ست���وى 
العم���ل الق�رضي وال���رق احلديث واالجتار 
باالأ�سخا�س” وال���ذي ا�ست�سافته مملكة 
وكن���دا  املتح���دة  واململك���ة  البحري���ن 
بنغالدي����س  وجمهوري���ة  وا�سرتالي���ا 
ال�سعبية وجمهوري���ة نيجرييا االحتادية. 
واأك���د وزير اخلارجي���ة اأن مملكة البحرين 
قد حققت تقدًما كبرًيا يف جهود مكافحة 
العم���ل الق����رضي واالجت���ار باالأ�سخا����س 
معالي���ه  م�ستعر�س���ا  احلدي���ث،  وال���رق 
اجلهود الت���ي بذلتها واملب���ادرات التي 
اأجنزته���ا يف ه���ذا املج���ال وم���ن بينه���ا: 

الت�سدي���ق عل���ى االتفاقي���ات الدولي���ة 
املعني���ة مب���ا يف ذل���ك اتفاقي���ة االأم���م 
املتحدة ملكافح���ة اجلرمية املنظمة عر 
الوطنية اإلى جانب بروتوكول منع وقمع 
ومعاقبة االجت���ار باالأ�سخا����س خ�سو�سا 
الن�ساء واالأطف���ال )بروتوكول بالريمو(، 
وتنفي���ذ قان���ون مكافح���ة االجت���ار الذي 
يحظر جمي���ع اأ�سكال االجتار باالأ�سخا�س، 
واإن�ساء اللجن���ة الوطنية ملكافحة االجتار 
باالأ�سخا����س. واأك���د وزي���ر اخلارجي���ة اأن 
مملكة البحرين �ستظل ملتزمة بالتعاون 
مع املجتمع ال���دويل ودعم جميع اجلهود 
على امل�ستوى متعدد االأطراف ملكافحة 
العم���ل الق����رضي واالجت���ار باالأ�سخا����س 

والرق احلديث.

• وزير اخلارجية يح�رض االجتماع العام رفيع امل�ستوى قمة “نيل�سون مانديال لل�سالم”	

وزراء اخلارجية العرب يبحثون الو�سع يف �سوريا واليمن

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: �س���ارك 
وزير اخلارجية ال�سي���خ خالد بن اأحمد بن 
حمم���د اآل خليفة يف االجتم���اع الت�ساوري 
ملجل����س جامع���ة ال���دول العربي���ة عل���ى 
امل�ستوى الوزاري الذي ُعقد يف نيويورك 
عل���ى هام�س اأعمال ال���دورة 73 للجمعية 

العامة لالأمم املتحدة.
ويف االجتم���اع، مت بح���ث �سبل تعزيز 
وموا�سل���ة  امل�س���رتك  العرب���ي  العم���ل 
التن�سيق اإزاء خمتلف الق�سايا ومبا يدعم 

امل�سال���ح العربي���ة، والت�س���اور ع���ن اآخر 
امل�ستجدات والتطورات على ال�ساحتن 
االإقليمي���ة والدولية خ�سو�س���ا الق�سية 
اجلمهوري���ة  والو�س���ع يف  الفل�سطيني���ة 
العربي���ة ال�سورية واجلمهوري���ة اليمنية 
االإيراني���ة  والتدخ���الت  لييب���ا،  ودول���ة 
يف ال�س���وؤون الداخلي���ة لل���دول العربي���ة 
لت�سوي���ة  للتو�س���ل  الرامي���ة  واجله���ود 
�سلمي���ة الأزم���ات املنطق���ة و�ُسب���ل دفع 

وتطوير هذه اجلهود.

ال�سيخة مي: ترجمة العتزاز بالهوية اإلى روؤى ومنجزات
يف انطالق اأعمال اجتماع “اال�ست�ساري الثقايف” يف العامل االإ�سالمي

املنام���ة - بنا: بداأت اأم����س اأعمال االجتماع 
ال�ساد����س ع�رض للمجل����س اال�ست�س���ارّي للتنمية 
الثقافية يف العامل االإ�سالمي. وياأتي االجتماع يف 
اإطار احتفاء املحرق عا�سمة للثقافة االإ�سالمية 
للع���ام 2018 للمنطق���ة العربي���ة.ويف اجلل�س���ة 
االفتتاحية، األقت رئي�سة هيئة البحرين للثقافة 
واالآث���ار ال�سيخة مّي بنت حمم���د اآل خليفة كلمة 
�سددت فيها على اأهمية التجمع بالن�سبة للعامل 
العرب���ي واالإ�سالم���ي، م�سرية اإل���ى “اأن اعتزازنا 
بهويتنا التاريخي���ة واجلغرافية يجب اأن ُيرتَجم 
اإل���ى روؤى ومنجزاٍت على اأر����س الواقع، فاالإرث 
الثق���ايف والفني الذي منتلكه جديرٌ باأن ي�سعنا 
بن الدول املقدرة لرتاثها االإن�ساين العريق”، 
داعية الدول االإ�سالمية اإلى دعم مبادرة املحّرق 
كعا�سم���ة للثقاف���ة االإ�سالمية والت���ي اأطلقتها 
موؤخراً يف مق���ر اليون�سكو بباري����س لتخ�سي�س 
ي���وٍم عامل���ي للف���ن االإ�سالمي. كذل���ك وجهت 
الدع���وة حل�س���ور افتت���اح مرك���ز زّوار طري���ق 
اللوؤلوؤ الذي �سيت���م تد�سينه يف نوفمر املقبل 
بالتزام���ن مع اجتم���اع وزراء الثقاف���ة يف مملكة 

البحرين.

م���ن جانب���ه، األق���ى  مدي���ر اأمان���ة املجل�س 
التنفيذّي واملوؤمتر العام واملوؤمترات الوزارّية 
املتخ�س�س���ة حممد الغم���اري، كلم���ة نيابة عن 
املنظم���ة االإ�سالمية للرتبي���ة والعلوم والثقافة 
ق���ال فيه���ا اإن ه���ذا االجتم���اع ياأت���ي ملواجهة 
�سيم���ا  ال  التنمي���ة،  تعي���ق  الت���ي  التحدي���ات 
االحتالل االإ�رضائيلي وتنام���ي ظاهرتي التطرف 

والطائفية.

فيم���ا حتدث���ت املدي���رة العام���ة لل�سوؤون 
التع���اون  مبنظم���ة  واالجتماعّي���ة  الثقافي���ة 
االإ�سالمي���ة مهلة اأحمد، ع���ن دور املنظمة التي 
تويل اهتمام���اً خا�س���اً باال�سرتاتيجية الثقافية 
للع���امل االإ�سالم���ي. والت���ي قالت اإنه���ا اأ�سا�س 
العم���ل االإ�سالمي امل�سرتك، حيث يعمل اجلميع 
على وحدة العقيدة والدين اأمام الت�سويه الذي 

يتعر�س له االإ�سالم.

• انطالق اأعمال االجتماع ال�ساد�س ع�رض للمجل�س اال�ست�ساري للتنمية الثقافية يف العامل االإ�سالمي	
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“ لبشارة” يمنح رقية شقة في مراسي البحرين

مرسيدس - بنز الفئة -A الجديدة اآلن في البحرين

ألبا تعقد ورشة “المسؤولية المطلقة”

اأعلن بيت التموي���ل الكويتي – البحرين 
عن فوز رقية ربيعي ب�شقة يف مرا�شي البحرين 
وذلك �شمن �شحب �شهر اأغ�شط�س 2018 من 
حملة ح�ش���اب التوفري اال�شتثماري “لب�شارة”، 
والذي مت اإجراوؤه موؤخًرا باملقر الرئي�س للبنك 
يف مرك���ز البحري���ن التج���اري العامل���ي حتت 
اإ����راف وزارة ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياحة، 
بينما اأقيمت مرا�شم ت�شليم اجلائزة يف مكتب 
مبيع���ات مرا�ش���ي البحري���ن الواق���ع يف ديار 
املح���رق بح�ش���ور ممثلني من بي���ت التمويل 

الكويتي – البحرين ومرا�شي البحرين.

و�رح نائب املدي���ر التنفيذي للمجموعة 
امل�رفي���ة لالأف���راد �شب���اح الزي���اين، قائ���ال: 
“يطيب لنا اأن نهنئ ال�شيدة رقية عبداحلافظ 
ربيع���ي الت���ي حالفها احلظ بالف���وز ب�شقة يف 
م����روع مرا�شي ريزيدن�س الواق���ع يف مرا�شي 
البحري���ن. واإنن���ا نحر����س كذلك عل���ى توفري 
املزي���د من فر����س الف���وز باجلوائ���ز القيمة 
لعمالئن���ا االأوفياء من خالل حمالتنا الرتويجية 
ونح���ث اجلميع بفت���ح ح�شاب “لب�ش���ارة” عن 
طريق من�ش���ة “جزيل” دون احلاجة اإلى زيارة 

الفرع”.

من جانبها ع���رت ربيعي بالق���ول: “جاء 
ه���ذا الف���وز كخ���ر مفاج���ئ، مل اأتوق���ع الفوز 
باجلائ���زة لكونه���ا مبثاب���ة احلل���م لعديد من 
النا����س. اأ�شع���دين اخل���ر كثرًيا رغ���م اأنني مل 
اأ�شدق���ه يف البداي���ة، ولكنن���ي اأحم���د اهلل الأن 
احلظ حالفني للفوز باجلائزة واأتوجه بال�شكر 
اجلزيل لبي���ت التمويل الكويت���ي على اإتاحة 
ه���ذه الفر�ش���ة الرائعة يل. كم���ا اأن�شح جميع 
العم���الء بفتح ح�ش���اب لب�شارة، فق���د يحالف 
اأحده���م احلظ بالفوز باجلائزة الكرى، واإن مل 

يكن ذلك فاجلوائز االأخرى قّيمة كذلك”.

لل�شي���ارات  احل���داد  اأعلن���ت 
ل�شي���ارات  احل����ري  الوكي���ل 
مر�شيد�س –بنز بالبحرين عن توفر 
 A-شي���ارة مر�شيد�س-بن���ز الفئة�
 A-اجلدي���دة متوفرة. تعي���د الفئة
تعري���ف معن���ى الفخام���ة الع�ري���ة 
بالكامل يف فئة ال�شيارات ال�شغرية 
دث نقلة نوعية  احلج���م، كما اأنها حتحُ
يف الت�شمي���م الداخل���ي لل�شيارات. 
وم���ن الناحية التكنولوجي���ة، تنتزع 

بج���دارة،  ال�ش���دارة   A-الفئ���ة
لي����س ب�شب���ب جترب���ة م�شتخدم���ي 
 )MBUX( مر�شيد�س-بن���ز 
وح�ش���ب، ب���ل الأنه���ا توف���ر اأي�ًش���ا 
ع���دًدا م���ن الوظائ���ف الت���ي كانت 
فيم���ا �شب���ق متاحة فق���ط على فئة 
ال�شيارات الفاخرة. ميّثل الت�شميم 
 A-االأنق���ى ب�شطح���ه الب���ارز للفئة
اجلدي���دة اخلطوة التالية يف فل�شفة 
ذات  للت�شمي���م  مر�شيد�س-بن���ز 

النقاء احل�شي.
وتعتر الفئة-A اجلديدة اأول 
طراز من مر�شيد�س-بنز يوفر نظام 
الو�شائط املتعددة اجلديد بالكامل 
“جترب���ة م�شتخدم���ي مر�شيد����س-
املي���زة  بن���ز” )MBUX(. ولع���ل 
املتف���ردة لهذا النظ���ام هي قدرته 
على التعلم بف�شل اإمكانات الذكاء 
اال�شطناع���ي. وميك���ن تخ�شي����س 
مب���ا  ومواءمت���ه   MBUX نظ���ام 

يتنا�ش���ب م���ع امل�شتخ���دم. وهكذا، 
���ا بني ال�شيارة  يحُن�شئ رابًطا عاطفيًّ

وال�شائق والركاب.
وت�شتم���ل نقاط الق���وة الأخرى 
املق�ش���ورة  عل���ى  النظ���ام  له���ذا 
االأمامي���ة ذات ال�شا�ش���ة العري�ش���ة 
العالي���ة الدق���ة م���ع مي���زة التحكم 
باللم����س، باالإ�شاف���ة اإل���ى خا�شية 
التحكم ال�شوتي الذكي مع التعّرف 
على التخاط���ب الطبيعي، التي يتم 

Hey Me -“ بعب���ارة  ففعيله���ا 
�شا�ش���ة  اأي�ًش���ا  وتتوف���ر   .”cedes
عر�س لل�شائق على م�شتوى الروؤية. 
وتعت���ر �شا�ش���ة اللم����س ج���زًءا من 
املفهوم ال�شام���ل للتحكم باللم�س 
يف نظام MBUX، ال���ذي يت�شمن 
ثالث���ة اأج���زاء رئي�شي���ة ه���ي �شا�شة 
اللم�س، ولوح���ة اللم�س والكون�شول 
املتحكم���ات  واأزرار  الو�شط���ي، 

باللم�س يف عجلة القيادة.

ا�شتعدادا ملرحل���ة ت�شغيل م�روع خط ال�شهر 
ال�شاد����س للتو�شع���ة واإنت���اج اأول مع���دن من�شهر 
بتاري���خ 1 يناي���ر 2019، عق���دت �رك���ة اأملني���وم 
البحري���ن )األب���ا( ور�شة عم���ل ليوم واح���د بعنوان 
“امل�شوؤولية املطلقة” املبنية على الكتاب االأكرث 
مبيعا م���ن تاأليف اثنني من �شباط بحرية الوليات 
املتح���دة ال�شابق���ني، وهم كل من جوك���و ويلينك 

وليف بابن.
وق���د مت اإعداد ور�ش���ة العمل ه���ذه خ�شي�شا 
جلميع فرق العم���ل املعنية بت�شغي���ل خط ال�شهر 

ال�شاد�س يف �ركة األب���ا و�ركة بكتل وجمموعة جي 
اإي وجام���ا و�رك���ة �شيمن���ز، حيث قدمه���ا الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رك���ة األب���ا تي���م م���وري ي���وم ال�شبت 
املواف���ق 22 �شبتمر 2018 بن���ادي األبا، بح�شور 

اأع�شاء االإدارة التنفيذية واملدراء االإداريني.
و�رح الرئي�س التنفيذي ل�ركة األبا تيم موري، 
قائال “تعتر ور�شة عمل امل�شوؤولية املطلقة خطوة 
اأخرى على طريق تط���ور ومنو ال�ركة لت�شبح اأكر 
م�شه���ر لالأملني���وم يف العامل. ومن خ���الل االعتماد 
على موارد ال�رك���ة الداخلية يف اإعداد ور�س العمل 

امل�شممة خ�شي�ش���ا ملوظفينا، فاإننا ن�شمن بذلك 
اأق�شى درجات الدع���م وامل�شاندة مع ا�شتعداداتنا 
للت�شغي���ل االآمن خلط ال�شه���ر ال�شاد�س بتاريخ 1 

يناير 2019”.
و�شيت���م تق���دمي �شل�شل���ة م���ن ور�ش���ة العمل 
“امل�شوؤولية املطلق���ة” الأع�شاء االإدارة التنفيذية 
واملوظف���ني يف خمتلف الدوائ���ر واالأق�شام، وذلك 
متا�شي���ا م���ع توجه���ات ال�ركة باإع���داد املوظفني 
للت�شغي���ل االآم���ن مل�روع خ���ط ال�شه���ر ال�شاد�س 

للتو�شعة.

“سيتي سنتر” يحتفل باليوم الوطني السعودي

“الملكية للبنات” تنظم يوم التهيئة

“الخليجي التجاري” يدرِّب موظفي “قطاع التجزئة”

“VIVA” تشارك بفعاليات “أطفالنا كالذهب 5”

ال�رك���ة  الفطي���م”،  “ماج���د  تعت���زم 
الرائ���دة يف جم���ال تطوي���ر واإدارة مراك���ز 
ومن�ش���اآت  املتكامل���ة  وامل���دن  الت�ش���وق 
التجزئة والرتفيه يف منطقة ال�رق االأو�شط 
واأفريقي���ا واآ�شي���ا، االحتفاء ب���روح الوحدة 
يف “�شيتي �شن���رت البحرين” بني 23 و29 
م���ن �شبتمر اجلاري، يف مب���ادرة لالحتفال 
باليوم الوطني الثامن والثمانني للمملكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة، و�شوف يق���ّدم مركز 
ا ترويجية  الت�ش���وق جوائز جمزي���ة وعرو�شً
خا�شة تقديًرا للمنا�شبة. واأعرب مدير اأول 
»�شيت���ي �شنرت البحري���ن« دعيج الرميحي 
عن خال�س الته���اين واأطيب التمنيات اإلى 
اململكة العربية ال�شعودية قيادة وحكومة 
و�شعًب���ا مبنا�شبة الي���وم الوطني للمملكة، 
داعًيا املواطن���ني ال�شعوديني واملقيمني 

وال�شي���اح لال�شتمت���اع به���ذه املنا�شبة يف 
االأج���واء االحتفالية اخلا�ش���ة التي يقيمها 
“�شيت���ي �شنرت البحري���ن” باعتباره وجهة 
مف�شل���ة للمواطن���ني ال�شعودي���ني خ���الل 
العط���الت، وق���ال: “يقوم “�شيت���ي �شنرت 

البحري���ن” بتوفري عرو�س ترويجية خا�شة 
ب�شيوف���ه خ���الل منا�شب���ة الي���وم الوطني 
جمموع���ة  اإل���ى  باالإ�شاف���ة  ال�شع���ودي، 
اخلدم���ات املقدم���ة حديثاً والت���ي اأحدثت 

حتوالً كبرًيا يف جتربة العمالء”.

نظم����ت اجلامع����ة امللكي����ة للبنات 
لطاقميه����ا  التهيئ����ة  ي����وم  فعالي����ة 
االأكادمي����ي واالإداري وذل����ك على مدار 
يوم����ني؛ بغر�����س تعري����ف املوظفني 
اجل����دد واحلالي����ني باجلامع����ة امللكية 
للبن����ات وريادتها يف التعلي����م العايل، 
اإ�شافة اإلى خططه����ا املطروحة، وذلك 
مب�شاركة اأك����رث من 70 ع�شوا يف طاقم 
العم����ل يف حرم اجلامعة الكائن مبنطقة 

الرفاع الغربي.
رئي�����س  باأعم����ال  القائ����م  واألق����ى 
رّح����ب  �شتي����وارت،  ديفي����د  اجلامع����ة 
فيها بطاق����م العمل واأ�شاد مبوؤهالتهم 
وكفاءته����م العلمي����ة و�شع����ي اجلامعة 
ي�شم����ن  الكف����اءات مب����ا  ال�شتقط����اب 
تطبيق اأعلى معايري اجلودة يف التعليم 

وكفاءة املخرجات التعليمية.
ومت عر�����س قدمته نائب����ة الرئي�س 

�ش����وري  من����ى  االأكادميي����ة  لل�ش����وؤون 
ملنجزات اجلامعة؛ باعتبارها اأول جامعة 
خ�شو�شا يف مملكة البحرين حت�شل على 
االعتمادية م����ن جمل�س التعليم العايل، 
اإل����ى جان����ب اعتماده����ا والتو�شية بها 
يف كل من اململك����ة العربية ال�شعودية 

اإ�شاف����ة  عم����ان،  و�شلطن����ة  والكوي����ت 
اإل����ى نيلها خدم����ة االعتمادي����ة الدولية 
للمدار�����س والكلي����ات واجلامع����ات يف 
اململكة املتح����دة مما يجعله����ا اأف�شل 
جامعة خا�شة يف مملكة البحرين، وحيث 

تتميز املراأة. 

التج���اري،  نّظ���م امل����رف اخلليج���ي 
اأح���د امل�شارف االإ�شالمي���ة الرائدة مبملكة 
تدريبي���ة مكثف���ة مل���دة  البحري���ن، دورة 
يومني لع���دد من موظفي قط���اع التجزئة 
مهاراته���م يف  تعزي���ز  به���دف  بامل����رف 
تق���دمي خدمات تركز عل���ى العمالء، وذلك 
متا�شًي���ا مع الت���زام امل�رف نح���و تقدمي 
جترب���ة م�رفي���ة اإ�شالمية فائق���ة الكفاءة 

واجلودة. 
وعقدت ال���دورة بالتع���اون مع معهد 
البحري���ن للدرا�ش���ات امل�رفي���ة واملالية 
على يد خراء خمت�شني يف ت�شميم وتقدمي 
الرامج التدريبية يف جمال ال�شريفة وهما 
اآالن �شبي���د و�شت���ان بيني���ت الل���ذان اأعدا 
وقدم���ا دورات تدريبي���ة الأك���رث م���ن 300 
م�رف و�رك���ة تاأمني يف اململكة املتحدة، 

ال�شعودية،  العربي���ة  واأوروب���ا، واململك���ة 
املتح���دة  العربي���ة  واالإم���ارات  وعم���ان، 
والبحري���ن.  و�شلطت ال���دورة ال�شوء على 
تعزي���ز م�شتوى معرفة ومه���ارات وفاعلية 
موظفي اإدارة اخلدمات امل�رفية لالأفراد، 

ومتيزت بوجود اأمثل���ة وتطبيقات حتاكي 
الواق���ع العملي، مما �شاهم يف تعميق فهم 
امل�شارك���ني حول اأبرز املواق���ف التي من 
املمك���ن اأن يتعر�شوا له���ا يوميًّا والطرق 

املثلى للتعامل معها. 

البحري����ن   VIVA �شارك����ت 
التطوعي����ة  احلمل����ة  بفعالي����ات 
للتوعية مبر�س �رطان االأطفال يف 
مملكة البحري����ن “اأطفالنا كالذهب 
املبن����ى  ا�ش����اءة  مت  حي����ث   ،”5
الرئي�ش����ي لل�ركة الواق����ع ب�شاحية 
ال�شي����ف ب�ش����كل ال�ري����ط الذهب����ي 
ال����ذي يرم����ز ال����ى الت�شام����ن م����ع 
االطفال من مر�شى ال�رطان وذلك 
يف اإطار حر�شه����ا على رفع م�شتوى 
الوع����ي املجتمعي ب�رطان االطفال 
وح�ش����د الدع����م لالأطف����ال املر�شى 
واأولي����اء اموره����م، وباالإ�شافة الى 
ال�رك����ة  �شتق����وم  املب����ادرة  ه����ذه 
بتنظي����م فعالي����ات توعوية داخلية 
للموظف����ني وامل�شارك����ة مبهرجان 
امل�ش����ي واحلف����ل اخل����ريي �شم����ن 
اجندة حملة “اأطفالنا كالذهب 5”.

“VIVA البحري����ن”  واأعرب����ت 
م����ن خالل هذه املب����ادرة التطوعية 
ع����ن التزامه����ا مبب����داأ امل�شوؤولي����ة 
وحر�شه����ا  املجتمعي����ة،  وال�راك����ة 
عل����ى اأن تكون جزء م����ن املبادرات 
الوطنية التي تخدم فئات املجتمع 

املختلفة.
هذا وتنظ����م مبادرة “ابت�شامة” 
التابعة جلمعية امل�شتقبل ال�شبابية 
حمل����ة “اأطفالن����ا كالذه����ب” للعام 
الت����وايل، وتت�شمن  اخلام�س عل����ى 
احلملة برنامج فعاليات حافل يقام 
مب�شاهمة اأكرث م����ن 60 متطوعا يف 
امل�شت�شفي����ات واملراك����ز ال�شحية 
التجاري����ة واحلدائ����ق  واملجمع����ات 
العام����ة، وذل����ك بهدف ن�����ر الوعي 
مبر�س �رطان االأطف����ال يف مملكة 

البحرين.
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فيم���ا ع���زت اعتذارها عن ع���دم امل�ضارك���ة يف م�ضل�ضلني عر�ضا 
عليه���ا اأخرياً له�ضا�ضة الدور امل�ضند اإليه���ا يف كليهما، اأبدت الفنانة 
غدير ال�ضبتي ا�ضتعدادها لت�ضوي���ر م�ضاهدها يف امل�ضل�ضل الرتبوي 
»ب���ني الأم�س واليوم« ال���ذي �ضتدور كامريات زوجه���ا املخرج اأحمد 
الف���ردان لت�ضوي���ره قريباً يف الكوي���ت، والعمل م���ن تاأليف الكاتب 

�ضيف اهلل زيد.  ال�ضبتي قالت: »بني الأم�س واليوم، م�ضل�ضل خفيف 
ولطيف، يحمل بني ثناياه الكثري من القيم والر�ضائل، التي يقدمها 
يف كل حلق���ة، ل تتع���دى مدتها ع�رشي���ن دقيقة، اإذ يعد م���ن الأعمال 
الرتبوي���ة الهادف���ة، الت���ي ت�ضته���دف الأطف���ال والنا�ضئ���ة بالدرجة 

الأولى«.

مسافات

هزاع بن طحنون يفتتح معرض العين للكتاب

حتت رعاية ممثل احلاك���م يف منطقة العني ال�ضيخ طحنون 
ب���ن حممد اآل نهي���ان، افتتح ال�ضيخ هزاع ب���ن طحنون بن حممد 
اآل نهي���ان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة العني فعاليات 
الدورة العا�رشة من معر�س العني للكتاب، بح�ضور حممد خليفة 
املب���ارك رئي����س دائرة الثقاف���ة وال�ضياح���ة – اأبوظبي، و�ضيف 

�ضعيد غبا�س وكيل دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي.
وانطلق���ت فعاليات املعر�س على اأنغ���ام عر�س مو�ضيقي 
احتفائي باليوم الوطني للمملك���ة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة 
تاأكي���داً عل���ى م�ضاركة الأ�ضق���اء يف ال�ضعودي���ة فرحتهم باليوم 
الوطن���ي ال����88 وتر�ضيخ���اً لعم���ق العالق���ات الت���ي تربط بني 

الدولتني.
وج���ال ال�ضيخ ه���زاع بن طحنون بن حمم���د اآل نهيان وكيل 
دي���وان ممثل احل���كام يف منطقة الع���ني على كاف���ة اأجنحة دور 
الن����رش امل�ضاركة مطلعاً على اأحدث اإ�ض���دارات الكتب املتنوعة 
التي يعر�ضه���ا 92 عار�ضاً يقدم���ون اآلف العناوين من الكتب 
واملراج���ع العلمية والأدبي���ة باللغتني العربي���ة والإجنليزية مع 

الهتمام بالكتب والأن�ضطة املوجهة لالأطفال. 
كم���ا واطلع ال�ضيخ ه���زاع على املحتوى الفك���ري والثقايف 
الرثي الذي تقدمه خمتلف الفعاليات لزوار املعر�س مبا ي�ضهم 

يف تعزيز الن�رش الإماراتي والكتاب.
ويه���دف معر�س الع���ني للكتاب اإل���ى الحتف���اء بالثقافة 

الإماراتية وتعزيز �ضناعة الن�رش املحلي، حيث �ضيقدم املعر�س 
يف اأيام���ه الع����رشة اآخ���ر الإ�ض���دارات يف جم���الت الأدب والفك���ر 
وال�ضع���ر والتاري���خ وجمموع���ة متنوعة م���ن الكت���ب الأكادميية 
والرتبوي���ة، التي تلبي كاف���ة احتياجات الق���ارئ. كما �ضي�ضجع 
اجلمه���ور على الط���الع على ع���امل الن�رش املحلي ب�ض���كل خا�س، 
وحتفيز الكت���اب النا�ضئني على التوا�ض���ل مبا�رشة مع اجلمهور 
عرب احل���وارات املبا����رشة ملناق�ض���ة خمتلف الق�ضاي���ا الثقافية 

والإبداعية املرتبطة باحلركة الفكرية على ال�ضاحة الإماراتية. 
كم���ا ويحتف���ي معر����س العني للكت���اب بباقة خمت���ارة من 
الكتاب واملوؤلفني الإماراتيني، من خالل برنامج ثقايف يت�ضمن 
13 ندوة حوارية ي�ضلط فيها ال�ضوء على التجربة الغنية لهوؤلء 
املبدع���ني، مع ا�ضتعرا����س خال�ضة نتاجهم الفك���ري والثقايف، 
حي���ث ي�ضكل الربنامج الثقايف امل�ضاحب نقطة اهتمام بالن�ضبة 
للجمهور، وحف���الت توقيع يومية ملبدع���ني ومثقفني من اأبناء 

الدولة واملقيمني على اأر�ضها. 
بالإ�ضافة اإلى ذلك يقدم املعر�س برناجماً حيوياً للنا�ضئة، 
يراع���ي كاف���ة احتياجاتهم العمري���ة املختلفة وذل���ك من خالل 
“رك���ن الإب���داع” ال���ذي يت�ضم���ن 7 اأق�ض���ام تق���دم ور�س عمل 
تفاعلي���ة لالأطفال، وهي: ق�ضم الكوميك����س )48 ور�ضة(، ق�ضم 
الق���راءة، ق�ضم كوكب العلوم، ق�ضم حت���دي الأذكياء، العرو�س 

العلمية، العرو�س الرتفيهية وامل�ضابقات العامة.

ضمن مهرجان الجونة السينمائي...

“ولدي” يتساءل عن سبب مغادرة الشباب لسوريا وااللتحاق بالجماعات اإلرهابية
طارق البحار من القاهرة  

م����ن الأف����الم العربي����ة اجلميلة الت����ي عر�ضت 
موؤخ����را �ضمن عرو�س مهرجان اجلون����ة ال�ضينمائي 
املق����ام حالي����ا يف منطق����ة اجلون����ة اجلميل����ة فيلم 
“ول����دي” التون�ض����ي وال����ذي يتن����اول ق�ض����ة رجل 
يتقف����ى اأث����ر ابنه ال����ذي انتقل للقت����ال يف �ضوريا، 
واملل����ل الذي قد يكون عامال اأ�ضا�ضيا لالإقدام على 
هذه اخلطوة م����ن دون اإ�ضدار اأي اأح����كام، وتتولى 
MAD Solutions م�ضوؤولي����ة توزي����ع الفيلم يف 
الع����امل العرب����ي وهو م����ن تاأليف واإخ����راج حممد بن 
عطي����ة، واإنتاج �����رشكات نومادي�س اإمي����دج للمنتجة 
درة بو�ضو�ض����ة ويل فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، 
ويق����وم ببطولت����ه حمم����د ظري����ف ومن����ى املاجري 
وزكريا ب����ن عايد واإميان ال�رشي����ف وتايالن منتا�س 

وطارق قبطي.
الفيلم التون�ضي “ولدي” يطرح �ضوؤال حموريا 
هو: ملاذا يلتحق ال�ضب����اب باجلماعات الإرهابية يف 
�ضوريا رغم غياب مظاهر الفقر واخل�ضا�ضة وعدم 
ارتباطه����م، وحميطه����م، باجلماع����ات التكفريي����ة؟ 
والإجاب����ة يف البح����ث يف ه����ذا ال�ض����وؤال م����ن زواي����ا 
خمتلف����ة، حي����ث يب����داأ الفيل����م بوت����رية بطيئة عن 
الزوجني ريا�����س و”نازيل” )منى املاجري( اللذين 
يعي�ضان حياة مغلقة حمورها ابنهما الوحيد �ضامي، 
الذي ي�ضتعد لجتي����از امتحان الثانوية، الأب يعمل 
�ضائ����ق رافعة يف ميناء بحري بتون�����س العا�ضمة، ل 
حياة �ضوى ما يتعلق ب�ضامي، مرافقته اإلى الطبيب 
لعالج����ه من ال�ض����داع الن�ضف����ي الذي ي�ضك����و منه، 
ع����الوة على زي����ارة طبي����ب نف�ضي مل�ضاع����دة البن 
على جت����اوز ال�ضغط النف�ضي قب����ل اجتياز امتحان 
الباكالوري����ا، واأي�ضا تكفل الأب بنق����ل �ضامي اإلى 
املعهد واإلى حفل اأ�ضدقائه وانتظاره للعودة اإلى 
املنزل، والأم تتنقل با�ضتمرار اإلى ال�ضمال الغربي 
للبالد كمدر�ضة، حياة هادئة اأو مملة دون مفاجاآت!

دون مقدمات يغادر �ضامي البيت تاركا ر�ضالة 
وجيزة: لقد �ضافرت اإلى �ضوريا، وتبداأ عملية بحث 
الأب ع����ن البن فيقرر الأب بيع �ضيارته لل�ضفر اإلى 

تركيا ومنه����ا اإلى �ضوريا مب�ضاع����دة عمال الفندق 
هن����اك للو�ض����ول اإلى احلدود ال�ضوري����ة يف فنتازيا 
من عقله. خمرج الفيلم يف�رش �ضبب مغادرة ال�ضباب 
�ضوري����ا واللتحاق باجلماع����ات الإرهابية يف �ضوريا 
والتي تتلخ�س يف الفقر والتهمي�س، رغم الهتمام 
والرعاي����ة التي يجدها من والدي����ه، وغياب مظاهر 

الفقر عنهما وعدم �ضلته باملت�ضددين دينيا.
“ول����دى« هو ث����اين الأفالم الروائي����ة الطويلة 

للمخ����رج حمم����د بن 
فيلم  بع����د  عطي����ة، 
ه����ادى«  »نحب����ك 
بجائ����زة  الفائ����ز 
فيل����م  اأول  اأف�ض����ل 

طوي����ل وجائزة الدب الف�ضي للممثل جمد م�ضتورة 
يف مهرج����ان برل����ني ال�ضينمائ����ي ال����دويل. العر�س 
العاملي الأول للفيل����م كان يف الدورة ال�ضابقة من 

مهرج����ان كان ال�ضينمائي 
برنام����ج  �ضم����ن  ال����دويل 
ن�ض����ف �ضه����ر املخرجني، 
وف����از حمم����د ب����ن عطي����ة 
بجائزة اأف�ض����ل اأول فيلم 
طوي����ل يف مهرجان برلني 
ع����ن   2016 الع����ام  يف 
وه����ي  ه����ادي”،  “نحب����ك 
ق�ض����ة ح����ب وحت����ّرر غداة 

الثورة التون�ضية.

تمكين المرأة من 
خالل السينما

�ضم���ن فعالي���ات املهرج���ان اي�ض���ا اقيمت 
مائدة حوار حول متكني املراأة من خالل ال�ضينما، 
بو�ضو�ض���ة،  درة  التون�ضي���ة  املنتج���ة  اأدارته���ا 
ومب�ضارك���ة كل م���ن اآيل درك����س، واملخرجة رمي 

�ضال���ح، واملونترية بينا ب���ول، ورئي�س املجل�س 
القوم���ي للمراأة ماي���ا مر�ضي، وم���ي عبد العظيم 
موؤ�ض�س جمل���ة What women want. وبداأت 
الن���دوة ح���ول دور الن�ض���اء يف �ضناع���ة ال�ضينم���ا 
لي�س فقط م���ن خالل التمثيل ولكن يف الت�ضوير 
والإنتاج والإخ���راج وغريها من اأ�ضياء اأخرى داخل 

ال�ضناعة.
وقال���ت مايا مر�ضى اإنه���ا لي�ضت �ضد وجود 
كوت���ة امل���راأة يف كل �ضيء، عل���ى عك�س البع�س، 
مو�ضح���ة: “اأنا دائما ادعم الكوتة، لولها مل نكن 
لرنى ن�ضاء يف الربملان”، واأكدت اأن ن�ضبة الأفالم 
الت���ي تتحدث ع���ن ق�ض�س الن�ض���اء زادت بن�ضبة 
23 %، ومتن���ت م�ضاعفة هذا الرقم، واعتربتها 
م�ضالة ت�ضتدع���ي اأن يفتخر بها الن�ضاء، ومل تكن 
لتحقق اإذا مل يتم املطالبة بها، ووجهت حديثها 
لل�ضانع���ات قائل���ة: “ابت�ضمن اأن���ن من تر�ضمن 
امل�ضتقب���ل، و�رشب���ت مث���الُ يف مهرج���ان اجلونة 
ال�ضينمائ���ي وهي وجود تاء مربوطة تقدم دورها 
عل���ى اأكمل وجه وب�ضكل مميز وه���ي ب�رشى، التي 

توا�ضلت معنا، وناأمل لوجود كثريات مثلها”. 
 What اأم���ا مي عبد العظي���م، موؤ�ض�س جملة
Women Want، روت اأن الفنانة �ضلمى حايك 
تعر�ض���ت للتنم���ر عن���د تقدميها لأح���د اأفالمها، 
والذي مت رف�ضه، وهددها بع�س ال�ضناع باأنه لن 
يت���م عر�ضه على �ضا�ضة ال�ضينم���ا، لكنها حاربت 
واأ�رشت عل���ى حتقيق حلمها وهدفها، وجنحت يف 

ذلك.
كما ك�ضفت املخرج���ة رمي �ضالح، تعر�ضها 
اأي�ض���ا للتنمر عند ا�ضتعداده���ا لتقدمي فيلمها، 

وعا�ضت ب�ضببه اأوقاتا �ضعبة.
كم���ا اأَ�ضاف���ت رمي �ضالح اأن���ه مت انتقادها 
ب�ضبب فيلمه���ا “اجلمعية” الذي قامت من خالله 
ب�رشد ق�ضة حقيقية من منظور امراأة موؤكدة اأننا ل 
نحتاج اأن ن���ربر هذا، ويجب اأن نحكم مبو�ضوعية 

على اأعمالنا الفنية.

    BUZZ      
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“مجرد 
لحظات”...

جديد وفاء 
مكي

اختار نص “ظاللوة” للمشاركة بمهرجان خالد بن حمد للمسرح

مراد: سأقدم مسرحية بطاقم كبير تليق بتراثنا العريق

ك�شف���ت الفنان���ة وفاء مكي ����ر غيابها ع���ن ال�شاحة 
الكويتية منذ �شنوات م�شت، بعد اأن كانت جنمة ال تغيب 
يف �شم���اء “هولي���وود اخلليج”، عازيًة االأم���ر اإلى اأن فنانة 
و�شفته���ا ب���� “امل�شكلجية”، كان���ت وراء غيابه���ا. مكي، 
اأف�شح���ت عن تعر�شه���ا للظلم واالفرتاء م���ن جانب تلك 
الفنانة، التي ف�ّشلت عدم الك�شف عن ا�شمها، م�شتدركًة 
بالقول: “لكن اهلل ميهل وال يهمل، حيث اأخذ حقي منها، 

بعدما مت طردها من عملها”.
على �شعيد الدراما التلفزيونية، تتهياأ مكي لبطولة 
م�شل�شل تلفزيوين جديد بعنوان “جمرد حلظات”، مبعية 
الفنانة فخرية خمي�س، حي���ث تطلُّ من خالله على جمهور 
ال�شا�شة ال�شغرية ب�شخ�شية كوميدية جديدة. ومتنت اأن 
تق���دم دوراً ي���وازي بقيمته دورها يف م�شل�ش���ل “الداية” 
الذي قدمته يف بداي���ة م�شوارها مع الفنانة القديرة حياة 
الفه���د. تدور اأحداث امل�شل�شل يف �شي���اق درامي ال يخلو 
من ح�س الكوميديا، عن اجلد الرثي، ويوؤدي دوره الفنان 
�شال���ح زعل، الذي ميتلك اأمواالً طائل���ة، لكنه ي�شجل كل 
اأمالك���ه الأح���د اأوالده بالتبني، وهنا ي���دب الذعر يف قلوب 

االأبناء واالأحفاد احلقيقيني.

أحداث

 تك���ون عل���ى موعد م���ع احل�شول على 
مكافاأة.

تقب���ل عل���ى العم���ل وترغ���ب يف البدء 
بتنفيذ اأفكارك.

اأنت تتمت���ع باإرادة وتقرر التخل�س من 
الوزن.

ق�شية مهنية تتبّناها اأو ت�شارك هدًفا 
تالحقه.

تك���رث الواجبات فال جتد الوقت الكايف 
الإجنازها.

فّكر ملياً يف و�شعك ال�شحي املتقلب.

تفكر يف زيارة طبيب التغذية لتعديل 
اجلوانب.

االأعم���ال تب���دو كث���رية ج���داً ومرهقة، 
تهّدد اأع�شابك.

توا�ش���ع فه���ذا يق���رب االآخري���ن منك 
اأكرث.

حتق���ق اإجن���ازات ب���ارزة يف م�ش���وارك 
املهني.

ت�شط���ر لل�شفر فج���اأة الإنه���اء �شفقة 
مهمة.

تتحم�س مل�روع وت�شع���ى اإليه وتوؤدي 
دور املقنع.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

دخ���ل الفن���ان واملخ���رج اإ�شماعي���ل م���راد حلبة 
بروف���ات م�رحي���ة “ ظالل���وة” م���ن تاألي���ف يو�ش���ف 
احلم���دان والتي �شي�شارك بها مركز الزالق بالتعاون 
م���ع م����رح جلجام�س مبهرج���ان جائزة خال���د بن حمد 
للم����رح ال�شبابي الراب���ع لالأندية الوطني���ة واملراكز 
ال�شبابي���ة ولذوي العزمية وال���ذي �شيقام يف الفرتة 
م���ن -1 15 اأكتوب���ر عل���ى خ�شبة م�رح قاع���ة النهام 
مبركز املح���رق النموذج���ي ال�شبابي، وحت���دد موعد 
عر�س امل�رحية يوم االأثنني املوافق 8/ 10/ 2018 

يف متام ال�شاعة الثامنة م�شاًء.
ح���ول ه���ذه التجرب���ة اجلدي���دة الت���ي يخو�شها 

اإ�شماعيل مراد كان للبالد هذه الوقفة معه:

 لماذا اخترت مسرحية “ظاللوة” 
لتعدها وتخرجها؟ 

بع���د انتهائ���ي م���ن م�رحية “البئ���ر” التي 
قدمته���ا يف مهرج���ان خال���د ب���ن حم���د للم�رح 
ال�شباب���ي الع���ام املا�ش���ي جل�ش���ت م���ع الناقد 
واملوؤل���ف يو�شف احلمدان وق���ال اإن لديه ن�شا 
تراثيا يتنا�ش���ب مع اجلوق���ات وحقيقة هذا ما 
�ش���دين يف االأم���ر، لق���د جل�شت ح���وايل �شهرين 
وان���ا اقراأ الن�س ومل ا�شتطع فك طال�شمه ولكن 
م���ع مرور الوق���ت اكت�شف���ت اأن للن�س مفاتيح 
باالإم���كان اأن تفت���ح اأبوابا كث���رية. واجلميل يف 
ن�س “ ظاللوة” انه يتحدث عن اأ�شطورة قدمية 
وهي اأ�شطورة احلوت التي اأكلت القمر، ولكني 
اأ�شف���ت بع�س االأم���ور وحورتها مث���ل... احلب 
املفقود بيننا، وحماولة اللعب برتاثنا بطريقة 
غريبة وعدم توظيفه بال�شكل ال�شليم واأدخلت 
اجلوق���ة واأي�ش���ا الفرق���ة ال�شعبية م���ع تطوير 

بع�س اللوحات واالأحلان.

إذن استطيع القول إن إسماعيل 
مراد متمسك باألعمال التراثية 

وتشده اكثر من غيرها؟ 
ال يخفى عليك �شاركت يف مهرجان خالد بن 
حمد للم�رح ال�شبابي 3 �شنوات متتالية، االأولى 
كنت فيها م�رفا على م�رحية، و�شنتني قدمت 
اأعماال كمخرج ولكن باللغ���ة العربية الف�شحى، 
وبعدها طلب مني تقدمي م�رحية �شعبية طاملا 

هي جم���ايل وامليدان املتخ�ش�س فيه، فقررت 
اأن ال اأخو�س جترب���ة تقدمي عمل �شعبي اإال واأنا 
واث���ق من ق���وة العم���ل والن�س واإال ف���ال. فمن 
ك���رثة حب���ي لالأعم���ال ال�شعبية وتراثن���ا ال اأريد 
اأن اقدم �ش���يء دون امل�شتوى واإمنا عمال يليق 
برتاثن���ا العريق. عموما اأمتنى اأن تكون م�رحية 
“ظالل���وة” حمط���ة م�رف���ة بالن�شب���ي لتجربتي 
واأي�شا تر�شي ف�شويل كمخرج يبحث دائما عن 

تقدمي االأف�شل.

 وماذا عن طاقم المسرحية؟
نع���م طاق���م امل�رحي���ة كب���ري ج���دا، فعدد 

اجلوق���ة يرتاوح ي���ن 15 اإلى 20 ف���ردا، وهناك 
8 ممثل���ني ع���الوة على فرق���ة �شعبية ومطرب 
ومطربة، كما اأين اعتمدت على الوجوه ال�شبابية 
يف العم���ل وم���ن �شمنه���م حم���د اإ�شماعيل ومل 
اختاره؛ الأنه ابني اأبدا واإمنا جاء اختياره الإجادته 
تنفيذ اللوح���ات ال�شعبية وم���ن اللوحات التي 

�شيقدمها لوحة “الزار”.

 هل تعطينا أسماء الطاقم؟ 
متثي���ل ملي���اء ال�شويخ، جن���م م�شاعد، عبري 
مفت���اح، �شال���ح اخل���ري، احم���د مط���ر، اإبراهيم 
عبدالعزي���ز، يو�ش���ف املال وحمد عب���داهلل، حمد 

اإ�شماعيل، اآمنة عادل بامل�شاركة مع فرقة الدار 
البحريني���ة، م�شاع���د املخ���رج �شالح ال���درازي، 
االإ�ش���اءة والديك���ور عب���داهلل البك���ري، م�شاعد 
اإ�ش���اءة كلث���م ال�شاي���غ، اأزي���اء واأك�ش�ش���وارات 
عبدالرحم���ن الرويع���ي، مكي���اج حم���د احلردان، 
االإيقاع���ات  ال���دار وتنفي���ذ  ا�شتودي���و  احل���ان 
واملو�شيقى على خ�شبة امل�رح فرقة بوعبداهلل 
للفن���ون ال�شعبية، وغناء را�شد العمريي، وا�شمة 
�شامي. ت�شميم الكوريوغرافي���ا حمد اإ�شماعيل 
وت�شميم البو�شرت خليف���ة �شمري ومدير االإنتاج 

عبداهلل الطحان. 

ماذا تقول للناقد القدير يوسف 
الحمدان؟

ا�شك����ره جزي����ل ال�شك����ر عل����ى منح����ي الثقة 
يف اإع����داد ن�س م����ن ن�شو�ش����ه وامل�شاركة به يف 
املهرج����ان، كما اأنه ح�ر وقائع الربوفات واأبدى 

ارتياحه من �شري العمل.

كلمة اخيرة. 
ا�شكر مركز الزالق على اختيارهم يل ولل�شنة 
الثالثة على الت����وايل الكون �شمن فريق عملهم 

امل�شارك يف املهرجان.

اأ�سامة املاجد

25 سبتمبر
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هارولد  اإجنلرتا  ملك 
ال���ث���اين ي��ه��زم اأخ���اه 
ت���و����ش���ت���ي���غ وم���ل���ك 
ال����روي����ج ه���ارول���د 
موقعة  يف  ه����اردرادا 

ج�ر �شتامفورد.

 1799
 الفرن�شيون ينت�رون 
على الرو�س يف زيورخ 

ب�شوي�را.

 1920
بقيادة  الفرن�شيون   
اجل�������������رال غ�������ورو 
االأمري  يهزمون قوات 
ف��ي�����ش��ل وي��دخ��ل��ون 

دم�شق.

 1926
جنيف  اتفاقية  عقد 

لتحرير الرق.

1955
“كيبل”  اأول  متديد   
ه��ات��ف��ي حت���ت م��ي��اه 

املحيط االأطل�شي.

 1959
وزراء  رئي�س  اغتيال 
����ش���ي���الن ���ش��ل��وم��ون 

باندرانيكا.

 1962
 االإع������الن ع���ن ق��ي��ام 
اجلمهورية اجلزائرية.

 1973
 عودة مركبة الف�شاء 
االأمريكية �شكاي الب 
بعد  الثالثة  ب��رواده��ا 
االأر�س  حول  دورانها 

59 يوماً.

• املخرج ا�شماعيل 	
مراد خالل الربوفات

• طاقم م�رحية ظاللوة	
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األخيرة

تقنية ذكية ت�سّرع من اإجراءات ال�سفر
ك�سف���ت �رسكة “دلتا اإيرلينز” الأمريكية، ع���ن عزمها اعتماد تقنية متطورة لت�رسيع اإجراءات ال�سفر 

بالن�سبة للم�سافرين، التي من املمكن اأن تغني عن جوازات ال�سفر وتذاكر الطريان.
وتعت���زم الناقلة اجلوي���ة، تبني تقنية التعرف عل���ى وجوه امل�سافرين، وذل���ك كبديل عن جوازات 

ال�سفر وتذاكر الطريان، مما يقلل زمن �سعود الركاب اإلى الطائرات.
و�ستطب���ق تقنية حتديد الهوية “البيومرتية” يف مرحلتها الأولى ب�15 اأكتوبر، على منافذ ت�سجيل 
الو�س���ول وت�سلي���م احلقائب ونقاط التفتي�ش الأمنية للرحالت الدولي���ة، باملبنى F مبطار هارت�سفيلد 

جاك�سون اأتالنتا الدويل، وفق ما نقلت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
وبح�س���ب املدي���ر التنفيذي للعمليات يف ال�رشك���ة، فاإنه �سيجري تو�سيع ا�ستخ���دام التقنية يف حال 

جناح التجربة الأولية، بتقلي�ص زمن ال�سعود اإلى الطائرة.

 Social
media

�سيلبا �سيلتي ت�سكو ت�سرًفا 
ا” باملطار “عن�سريًّ

ك�سف���ت املمثل���ة الهندية ، �سيلبا �سيلت���ي كوندا، عن تعر�سها ملوق���ف مقيت يف مطار 
اأ�سرتايل موؤخًرا. وحثت على عدم معاملة النا�ش ا�ستناًدا اإلى األوانهم وانتمائهم.

واأو�سح���ت كوندا، البالغ���ة من العمر 43 عاًما، يف ح�سابها على موقع ان�ستغرام اأنها كانت 
موؤخًرا يف مطار �سيدين فواجهت م�سكلة يف ت�سجيل الأمتعة على منت رحلة ل�رشكة “كانتا�ش”.

واأرادت النجمة الهندية اأن حتمل حقيبة ن�سف فارغة اإلى الطائرة �سمن “متاع اليد” لكن 
موظفة من طاقم الرحلة قالت اإن حجم احلقيبة يتجاوز احلد امل�سموح به.

ون����رشت كوندا �س���ورة وت�ساءلت “هل تعتقدون اأن حجم ه���ذه احلقيبة كبري فعالً”، وفق 
م���ا نقل موق���ع هندو�ستان”. ودعت �رشكة الطريان اإلى حث طاقمه���ا على اأن يقدم امل�ساعدة 

للم�سافرين، ول يفا�سل بينهم اعتماًدا على لون الب�رشة يف اإ�سارة اإلى ال�سلوك “العن�رشي”.
وتق���ول املمثل���ة اإنها ا�سط���رت يف نهاية املطاف اإل���ى اإيداع احلقيبة ب���ن اأمتعة احلجم 

الكبري، واأ�رشت على اأن هذا التقدير املغلوط له بواعث عن�رشية �رشفة.

املو�سة تن�سر ال�سعادة والثقة يف ميالنو

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق����ص ح���ار 
ورطب.

الري���اح متقلبة الجت���اه من 5 اإلى 
10 عقد ولكنها �سمالية بوجه عام من 

10 اإلى 15 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتف���اع املوج من ق���دم اإل���ى 3 اأقدام. درج���ة احلرارة 
العظم���ى 40 م وال�سغ���رى 31 م الرطوبة الن�سبية العظمى 

85 % و ال�سغرى 30 % .

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ش التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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مواقيت 
الصالة

بالبحرين الفلبينية  اجلالية  جمال  ملكة  عاًما   23 الـ  “اأريان” ذات 
ُتوِّجت الفلبينية اأريان دي�سريي فياردو، 
الت���ي مل تكمل عامها 23 عاًم���ا، بلقب “م�ص 
فلبن” ملكة جمال اجلالية الفلبينة يف مملكة 
البحري���ن لعام 2018، يف حف���ل �ساركت فيه 
املئ���ات من ال�ساب���ات الفلبينيات املقيمات 
يف اململك���ة، واأ����رشف على ت�سميم���ه م�سمم 
العرو����ص العاملي البحريني وفيق �سلبيبخ، 
و�س���ارك به ح�سد م���ن م�سمم���ي وم�سممات 
الأزي���اء من البحرين والفلبن. وتناف�ست 16 

مت�سابق���ة حتى العر�ش النهائي الذي انتهي 
باختيار 3 مت�سابق���ات، كانت منهن “اأريان” 
وو�سيفتيها، حي���ث �سدت اأريان عيون جلنة 
التحكيم خ���الل ارتدائها للف�ساتن الرتاثية، 
وف�ست���ان ال�سهرة، الذي ب���دت فيه كنجمات 
ال�سينم���ا، بجم���ال ل���ون ب�رشته���ا، ومالحمه���ا 
الوا�سع���ة،  وثقافته���ا  وتوا�سعه���ا  القوي���ة 
ا م���ن ح�سور احلفل. وح�س���دت ت�سفيقا حادًّ

و�ستق���وم ملك���ة جم���ال اجلالي���ة الفلبيني���ة 
يف  الفلبيني���ة  اجلالي���ة  بتمثي���ل  “اأري���ان”، 
البحرين يف كافة الفعاليات اخلا�سة باجلمال 

واملو�س���ة والأزي���اء، و�ست�س���ارك اأري���ان يف 
م�سابقات “م�ش فلبن” للعام القادم.

وتناف�ست يف امل�سابقة قبل الأخرية 12 
�سابة ترتاوح اأعمارهن ما بن 18 و 25 عاًما، 
بع���دة عرو����ش، قب���ل احلفل الأخ���ري لتتويج 
“امللك���ة” الذي اأقي���م يف قاع���ة املنا�سبات 
مبجم���ع مطاعم مون���ت روزا، ليت���م تن�سيب 
“اأري���ان” اجلميل���ة ووحي���دة عائلته���ا، التي 
ح����رشت للبحري���ن للعم���ل كبائع���ة يف اإحدى 
ال����رسكات العاملي���ة للمالب�ص من���ذ اأقل من 6 

�سهور فقط.

التدخني يزيد خطر 
الإ�سابة باخلرف

فري�سات�سي “للبيع” 
خالل �ساعات

البندقية تفر�ض    
غرامة على اجللو�ض

ذك���رت درا�سة جدي���دة يف كوري���ا اجلنوبية اأن 
خط���ر الإ�سابة باخلرف ي���زداد لدى املدخنن ولكن 
الإقالع عن هذه العادة ميكن اأن يحد من هذا اخلطر.

وق���ال مع���دو ه���ذه الدرا�س���ة يف دوري���ة ط���ب 
الأع�س���اب ال�رشي���ري والتطبيقي، اإن خط���ر الإ�سابة 
باخلرف قل بن�سبة 14 % و19 % بالرتتيب بالن�سبة 
للمقلع���ن عن التدخن منذ ف���رتة طويلة الذين مل 
يدخن���وا عل���ى الإطالق، وذل���ك مقارن���ة باملدخنن 
الذي���ن ا�ستمروا يف التدخن. وق���ال داين ت�سوي، 
كبري معدي الدرا�سة من كلي���ة الطب بجامعة �سول 
الوطني���ة، اإن “التدخ���ن معروف ب���اآلف من نتائجه 
ال�سلبية على ال�سحة، واإن النقطة املثرية لالهتمام 
ه���ي اإمكانية وق���ف زيادة خط���ر الإ�ساب���ة باخلرف 

املرتبط بالتدخن من خالل الإقالع عنه”.

نقل���ت �سحيف���ة “كوري���ريي ديال�س���ريا”، اأم�ص 
الثنن، عن م�سادر مل تك�سف عنها قولها اإنه قد يتم 
الإع���الن عن بيع دار اأزي���اء فري�سات�سي الإيطالية “يف 
غ�س���ون �ساع���ات”. واأ�سافت ال�سحيف���ة اأن دوناتيال 
فري�سات�س���ي �سقيقة موؤ�س����ش ال���دار الراحل جياين، 
دع���ت اإلى اجتم���اع للعامل���ن يف الدار غ���دا الثالثاء، 
وه���و الي���وم الذي ق���د يتم الإع���الن في���ه ر�سميا عن 
ال�سفقة. ودوناتيال ه���ي املدير الفني ونائب رئي�ش 
املجموعة التي مقرها ميالن���و. ورف�ست فري�سات�سي 
التعليق على التقرير، فيما ذكرت ال�سحيفة اأن قيمة 
�سفقة البيع قد ت�سل اإلى ملياري دولر. كما اأ�سارت 
ال�سحيف���ة اإلى �سائعات عن اأن امل�سرتي املحتمل قد 
يكون جمموعة “ماي���كل كور�ص” الأمريكية للمو�سة، 

اأو �رسكة املجوهرات “تيفاين اآند كو”.

يواجه ال�سياح يف مدينة البندقية الإيطالية غرامة 
ثقيلة ت�س���ل اإلى 500 دولر، اإذا جل�س���وا يف الأماكن 
غري املخ�س�س���ة، لكن ال�س���كان املنزعجن من كرثة 

الزوار يبدون ترحيًبا باملبادرة.
واقرتح عمدة املدين���ة العائمة، ليغي بروغنارو، 
فر����ش الغرامة وم���ن املرتقب اأن يج���ري الت�سويت 
على م�رسوع القرار من قب���ل جمل�ص البلدية يف اأكتوبر 
املقبل. وتاأتي الغرامة اجلديدة يف اإطار حملة اأطلقت 
خ���الل ال�سيف الأخري لأجل حث ال�سياح على ال�ستماع 
باإجازته���م يف املدينة ال�ساح���رة دون الت�سبب باإزعاج 

لل�سكان املحلين. 

ا�ستط���اع امل�سمم���ان دومينيكو دولت�س���ي، و�ستيفانو غابان���ا اأن يجدا ر�سالتهم���ا يف احلياة، والتي 
يخت�رشانه���ا مبقولة “جع���ل النا�ش ي�سعرون بالر�سا عن اأنف�سهم”. وخري دليل على ذلك البت�سامات التي 
ارت�سم���ت على وجوه احل�سور والعار�سن الذين �ساركوا بتق���دمي جمموعة اأزياء لربيع و�سيف 2019 يف 

ميالنو الإيطالية.

الربيطانية امللكية  العائلة  مثلي” داخل  “زواج 

ماأ�ساة اإن�سانية عمرها 49 يوًما باملحيط

اأق���ام رجل من العائلة امللكية يف بريطانيا، اأخ���رًيا، اأول زواج مثلي مع �سديق له، و�سط جدل 
ب�ساأن الإعالن غري امل�سبوق، يف اأ�رشة اعتادت التقيد بربوتوكول اجتماعي �سارم.

وبح�س���ب ما نقلت �سحيفة “دايل���ي ميل” الربيطانية، فاإن اللورد اإيف���ار مونتباتن، وهو من 
اأبناء عمومة امللكة اإليزابيث، تزوج �سديقه جيم�ش كويل. و�سبق لقريب امللكة، وهو منف�سل عن 
زوجته واأب لثالثة اأبناء، اأن ك�سف قبل عامن عن  ميوله اجلن�سية، وقال اإنه قّرر اأن يكون “�رشيًحا” 

بدلً من اإخفاء مثليته عن املجتمع. 
وق���ال اللورد مونتباتن اإن زوجته كانت تعرف قبل الرتباط اأن له ميول جتاه الرجال والن�ساء 

يف الوقت نف�سه، ولذلك فقد كانت الأمور وا�سحة منذ البداية.
واأق���ام الزوجان حفال يوم اجلمعة وح�رش ع�رشات الأزواج اإل���ى املنا�سبة، وطلب “املثليان” من 

املهنئن عدم جلب الهدايا والكتفاء بالتربع ملنظمة خريية. 

جن����ا �س����اب اإندوني�س����ي 
من املوت باأعجوب����ة، موؤخًرا، 
و�س����ط  عالًق����ا  ظ����ل  بعدم����ا 
املحيط ملدة 49 يوًما كاملة، 
قبل اأن تتمكن �سفينة بنمية 

من اإنقاذه.
البالغ  ال�س����اب   ويعم����ل 
19 عاًم����ا عل����ى  العم����ر  م����ن 
�سغ����رية  خ�سبي����ة  من�س����ة 
ل�سيد ال�سمك ويزوره ب�سكل 
ي�ستل����م  �سخ�����ش  اأ�سبوع����ي 

الأ�سم����اك الت����ي وقع����ت يف ال�سب����اك، ومقابل ذلك يقدم ل����ه املاء والطع����ام والوقود. 
وبح�سب م����ا نقلت �سحيفة “غارديان” الربيطانية، ف����اإن من�سة ال�سيد العائمة كانت 
عل����ى بع����د 125 كيلومرًتا م����ن الرب، وهو م����ا جعل �سيناري����و النجاة ع����رب ال�سباحة اأمًرا 
�سعًب����ا، اإن مل يك����ن م�ستحيالً.  وينحدر ال�س����اب اأديل من جزي����رة �سيالوي�سي، وتتواجد 
من�سة ال�سيد اخل�سبية عادًة يف مياه قريبة، لكن هبوب عا�سفة قوية يف اأوا�سط يوليو 
املا�س����ي اأبعدها داخ����ل املحيط. وحن ابتع����دت هذه املن�سة ب�سب����ب الرياح، مل يجد 
ال�س����اب �سوى موؤونة تكفي لأي����ام قليلة، ولذلك ا�سطر اإلى �سي����د ال�سمك، اأما عملية 
الطهي فكان����ت تتم مبا يحرق من خ�سب، ولأجل ال�رشب، كان ي�سفي مياه البحر بثيابه 

حتى يقلل ملوحتها قدر الإمكان.

 بدور املالكي

غوا�سات �سعوديات يرفعن علم اململكة يف اأعماق البحر احتفاًء باليوم الوطني وتعبرًيا عن احلب والتكاتف بن اأبناء املجتمع، حيث ابتداأن 
رحلتهن بالقارب من �ساطئ ن�سف القمر على ال�ساحل ال�رشقي للمملكة العربية ال�سعودية.
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