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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

• �ملقبو�س عليهم بتهمة �رتكاب �أفعال وت�رصفات م�سيئة يف مو�سم عا�سور�ء	

كل ما يفرح ال�صعودية يفرح البحرين
مواقف ال�صعودية اأثبتت �صالبتها و�صحتها... �صمو رئي�س الوزراء:

�ملنام���ة - بنا: �أكد رئي����س �لوزر�ء 
�ساحب �ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة بن 
�سلم���ان �آل خليف���ة �أن تالحمن���ا و�أخوتنا 
وتاريخن���ا �مل�س���رتك يجعلن���ا ن�سع���ر �أن 
كل ما يفرح �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
يف���رح مملكة �لبحري���ن، وكل ما يبهجها 
يبهجن���ا.وكان �سموه ق���د تف�ّسل بزيارة 
�سف���ارة �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة 
�لوطن���ي  �لي���وم  مبنا�سب���ة  �ل�سقيق���ة 
للمملك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة وحر����س 
�سم���وه �أن يكون مبعيته �لكرمية �أع�ساء 
�حلكومة كافة من ن���و�ب رئي�س �لوزر�ء 
و�ل���وزر�ء جميًعا.  وقال �سموه �إنه ينبغي 
عل���ى دول �لع���امل م�سان���دة �ل�سعودي���ة 
يف مو�قفه���ا �لهادف���ة �إل���ى حف���ظ �أمن 
�ملنطق���ة ودعم ��ستقر�ره���ا، فمو�قفها 
�أثبت���ت �سالبتها و�سحته���ا و�أنها جاءت 
لتحقيق م�سالح جماعية ولي�ست فردية. 
و�أ�س���اف �سم���وه �أن �لل�س���ان يعجز 
�أن ي�سف �لعالق���ة �لطيبة �لوثيقة �لتي 
ترب���ط بني بلدينا و�سعبين���ا �ل�سقيقني 

وت�رصب بجذورها يف �أعماق 
�لتاريخ. • �سمو رئي�س �لوزر�ء ي�سارك يف �حتفال �ل�سفارة �ل�سعودية لدى �لبحرين مبنا�سبة �ليوم �لوطني �ل�سعودي	

التاريخ اأعماق  يف  بجذورها  ال�صاربة  العالقات  و�صف  عن  الل�صان  يعجز 
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احلر�س الثوري االإيراين وراء عملية التمويل... “الداخلية”:

القب�ض على 15 ارتكبوا اأفعاال م�صيئة بعا�صوراء

ترامب: قادة اإيران ال يحرتمون �صيادة الدول

العاهل ي�صيد بالتعاون الع�صكري مع بريطانيا

13

2 • جاللة �مللك ي�ستقبل كبري م�ست�ساري �لدفاع لل�رصق �الأو�سط باململكة �ملتحدة 	

�ملنام���ة - وز�رة �خلارجي���ة: �أك���د رئي����س 
�لوالي���ات �ملتحدة �الأمريكية دونالد تر�مب �أن 
قادة �إي���ر�ن يوؤيدون �لدمار و�لقتل و�لفو�سى 
وال يحرتمون حقوق �ل���دول و�سيادتها، و�أنهم 
نهب���و� م�سادر �الأمم وعباأو� بها جيوبهم ون�رصو� 
�لفو�س���ى يف �ل�رصق �الأو�سط وما �أبعد من ذلك. 
و�أ�س���اد �لرئي����س �الأمريك���ي، يف كلمت���ه �أم���ام 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، بتعاون �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودي���ة ودولة �الإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة؛ للتو�سل لت�سوية �سيا�سية يف �سوريا 
و�ليمن و�لعمل على ��ستقر�ر �الأو�ساع.

و�س���ارك وزي���ر �خلارجية �ل�سي���خ خالد بن 
�أحمد بن حممد �آل خليفة يف �جلل�سة �الفتتاحية 
للمناق�سة �لعامة للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 
يف دورتها �لثالثة و�ل�سبعني �لتي عقدت �أم�س 
يف نيويورك، بح�سور روؤ�ساء �لدول و�حلكومات 

وم�سوؤولني رفيعي �مل�ستوى.
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 إمتلكها اآلن مقابل

35,999 د.ب. 
LexusBahrain lexus.com.bh   17737773 سـترة:

جاللة امللك ي�سيد بتميز العالقات مع بريطانيا باملجال الع�سكري

العاهل: اأوا�ســـر القربـى والأخوة تربط بني �سعبينا

منوها باإ�شهاماتها الفاعلة لرت�شيخ االأمن واال�شتقرار بالعامل

لدى ا�شتقبال جاللته ال�شيخ حمد بن را�شد اجلرب النعيمي واأبناءه

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�شافرية اأم�س كبري م�شت�شاري الدفاع لل�رصق 
االأو�شط باململكة املتحدة الفريق ال�شري جون 

لورمير الذي يزور اململكة حالًيا.
ورح���ب جالل���ة املل���ك بالفري���ق لورمير، 
واأ�ش���اد بتميز العالق���ات التاريخي���ة الوثيقة 
الت���ي جتمع ب���ن مملك���ة البحري���ن واململكة 
لتاري���خ  متت���د  الت���ي  ال�شديق���ة،  املتح���دة 
طوي���ل م���ن التع���اون والتن�شي���ق امل�شرتك، 
خ�شو�ش���ا يف ال�ش���وؤون الدفاعي���ة والع�شكرية 
كحلفاء واأ�شدق���اء عرب اأعوام عدي���دة، موؤكًدا 
احلر����س املتبادل عل���ى تطويره���ا وتنميتها 
عل���ى امل�شتوي���ات كاف���ة مبا يخ���دم االأهداف 
وامل�شال���ح امل�شرتك���ة للبلدي���ن وال�شعب���ن 

ال�شديقن.
كم���ا اأ�ش���اد جاللته بال���دور امله���م الذي 
ت�شطل���ع ب���ه اململك���ة املتحدة عل���ى ال�شاحة 
الدولية واإ�شهاماتها الفاعلة يف تر�شيخ قواعد 
االأمن واال�شتق���رار يف املنطقة والعامل، وجرى 
خالل اللقاء بحث جمم���ل االأحداث والتطورات 
االإقليمي���ة والدولي���ة، اإ�شاف���ة اإل���ى عدد من 

الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
م���ن جانب���ه، اأع���رب الفري���ق لورمي���ر عن 
تقدي���ره جلهود جاللة املل���ك يف تعزيز روابط 
ال�شداقة التاريخية الوطيدة وتعزيز التعاون 
الع�شكري والدفاعي بن البلدين ال�شديقن، 
م�شي���ًدا ب���دور مملك���ة البحري���ن واإ�شهاماتها 
املهم���ة يف اإر�ش���اء دعائ���م االأم���ن وال�شالم يف 

املنطقة.

املنام���ة - بنا: ا�شتقب���ل عاهل البالد 
�شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة يف ق����رص ال�شافرية اأم����س ال�شيخ 
حمد ب���ن را�شد اجل���رب النعيم���ي واأبناءه؛ 
لل�ش���الم على جاللت���ه مبنا�شب���ة زيارتهم 

للبالد.
ورح���ب جاللة امللك باجلمي���ع، م�شيًدا 
بالعالق���ات التاريخي���ة الوثيق���ة القائمة 
ب���ن مملكة البحري���ن واململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة، و�ش���الت االأخ���وة 
والقربى وما يرب���ط ال�شعبن ال�شقيقن 

من االأوا�رص العائلية املتينة واملتميزة.
كما اأ�ش���اد جاللته مبا ت�شهده اململكة 
العربي���ة ال�شعودية ال�شقيق���ة من نه�شة 
ح�شارية وازدهار وتطور �شامل يف العهد 
الزاه���ر الأخيه خ���ادم احلرم���ن ال�رصيفن 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود.
ومتن���ى جاللته لل�شي���خ حمد بن را�شد 
بن ج���رب النعيم���ي واأبنائ���ه كل التوفيق 

وال�شداد.

• جاللة امللك ي�شتقبل كبري م�شت�شاري الدفاع لل�رصق االأو�شط باململكة املتحدة 	

• جاللة امللك م�شتقبال ال�شيخ حمد بن را�شد اجلرب النعيمي واأبناءه 	
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التدخل بال�شوؤون الداخلية للدول مرفو�ض لأنه يزيد من التوترات

جمتمعنا البحريني مثال يقتدى يف التوا�شـل والتعا�شـد

ندعم كل جهد يعزز الأمن وال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط... �سم� رئي�س ال�زراء مل�س�ؤولني بريطانيني:

تكري�س روح امل�اطنة وال�لء لل�طن... �سم� رئي�س ال�زراء:

املنام���ة - بن���ا: ل���دى ا�ستقبال �سم����ه م�س�ؤول 
ع�سكريا بريطانيا، اأكد رئي�س ال�زراء �ساحب ال�سم� 
امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة اأن ال�رشق 
الأو�سط ذو اأهمي���ة اإ�سرتاتيجية وج�هرية، واأن الأمن 
وال�ستقرار يف هذا اجلزء من العامل حي�ي ومهم لي�س 
لدول املنطقة فح�سب بل للعامل اأجمع، واأن اهتمامنا 
حم�س����ر يف اأم���ن منطقتنا وا�ستقراره���ا، وندعم كل 
جهد ومب���ادرة تع���زز الأم���ن وتكر����س ال�ستقرار يف 
دول���ه، فاأم���ن هذه املنطق���ة كل ل يتج���زاأ، والتدخل 
يف ال�س����ؤون الداخلية للدول مرف�����س وغري مقب�ل 
البت���ة؛ لأن���ه يزيد م���ن الت�ت���رات وال�رشاع���ات، واأن 
اللق���اءات الثنائية بني امل�س�ؤولني ����رشورة؛ لزيادة 
الفهم امل�سرتك حيال خمتلف الق�سايا وحتقيق اأمن 
اأف�سل، ونتطلع من الأ�سدقاء واحللفاء اإلى مزيد من 
الدع���م الذي يكر�س ال�ستق���رار والأمن يف هذا اجلزء 

من العامل.
وكان �ساح���ب ال�سم���� امللك���ي رئي����س ال�زراء 

ق���د ا�ستقبل �سباح اأم�س الفري���ق ج�ن ل�رمري كبري 
م�ست�س���اري اأركان الدف���اع لل����رشق الأو�سط باململكة 

املتحدة وال�فد املرافق له.
وا�ستعر����س �ساح���ب ال�سم���� امللك���ي رئي����س 

ال����زراء وامل�س����ؤول الربيط���اين عالق���ات التع���اون 
الطيبة ب���ني البحرين وبريطانيا، حي���ث اأ�ساد �سم�ه 
مب�سار هذه العالقات الت���ي ت�سهد تط�را وتقدما يف 
املجالت املختلفة، ومن بينه���ا التعاون يف ال�س�ؤون 

الدفاعية والع�سكرية.
ا�ستعرا����س جمم���ل  اللق���اء  خ���الل  ج���رى  كم���ا 
التط�رات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية وبحث 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل رئي����س ال�زراء �ساحب 
ال�سم���� امللكي الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
بق�رش الق�سيبية اأم�س عددا من اأفراد العائلة املالكة 

الكرمي���ة وامل�س�ؤول���ني. وخ���الل اللق���اء ا�ستعر����س 
�ساح���ب ال�سم���� امللك���ي رئي����س ال����زراء جملة من 
امل��س�ع���ات ذات ال�سلة بال�ساأن ال�طن���ي، اإذ اأكد 

�سم����ه اأن مملكة البحرين حباه���ا اهلل ب�سعب �سغ�ف 
بالعط���اء والعمل، وهي مق�م���ات كفلت لها حتقيق 

الريادة يف املجالت كافة.

وقال �سم����ه “اإن جمتمعن���ا البحريني غدا مثال 
يقتدى ب���ه يف الت�ا�سل والتعا�س���د، وهذه اخل�سال 
اأ�سبح���ت ن���ادرة يف الكثري م���ن املجتمع���ات وعلينا 

ت�رثيها لأبنائنا واأحفادنا؛ كي نحافظ على النم�ذج 
البحرين���ي الأ�سي���ل املرتاب���ط ع���رب تكري����س روح 

امل�اطنة وال�لء لل�طن”.

• �سم� رئي�س ال�زراء م�ستقبال كبري م�ست�ساري الدفاع لل�رشق الأو�سط باململكة املتحدة	

اأمن وا�ستقرار ال�رشق 
الأو�سط مهم لي�س 

فقط لدول املنطقة 
بل للعامل اأجمع

�سم�ه ا�ستعر�س 
وج�ن ل�رمري عالقات 

التعاون الطيبة بني 
البحرين وبريطانيا

اللقاءات الثنائية بني 
امل�س�ؤولني �رشورة 

لزيادة الفهم امل�سرتك 
حيال خمتلف الق�سايا

تط�ر ملح�ظ مب�سار 
التعاون يف ال�س�ؤون 

الدفاعية والع�سكرية 
مع اململكة املتحدة

وال���ع���م���ل ب���ال���ع���ط���اء  ����س���غ����ف  ����س���ع���ب���ه���ا  لأن  ال������ري������ادة  ح���ق���ق���ت  امل���م���ل���ك���ة 

• �سم� رئي�س ال�زراء م�ستقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�س�ؤولني	



عهده وويل  احلييرميين  خيييادم  بييه  يييقييوم  مييا  لكل  وداعييميية  مييوؤيييدة  دائييًمييا  مواقفنا 

ال�سعودي ال�سعب  اأبيينيياء  جميع  بيياحييرام  يحظى  اليييوزراء  رئي�س  �سمو  ال�سيخ:  اليييييييوم اليييوطييينيييي الييي�يييسيييعيييودي مميييييز ليينييا مييثييلييمييا هيييو عيينييد اليي�ييسييعييب اليي�ييسييقيييييقاآل 

التقدير بعن  واملنظمات  والييدول  ال�سعوب  لها  تنظر  عاملي  ثقل  مركز  ال�سعودية 

كـل مـا يـفـرح ال�سعودية يفرح البــــــــــحرين وكـل ما يـبـهـجـهـا يـبـهـجـنـا
ليدى تيفي�ّسل �سيميوه بيزييارة �سيفيارة اليرييا�س ليدى املنامة مبنا�سيبية اليوم الييييييييييييييييييييييييييييييوطنيي... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: لييييدى م�ساركة �سموه احتفال 
�سفييييارة اململكة العربييييية ال�سعودييييية ال�سقيقة 
لدى مملكيييية البحرييييين مبنا�سبة اليييييوم الوطني 
ال�سعييييودي، اأكييييد رئي�س الييييوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكييييي الأميييير خليفة بن �سلمييييان اآل خليفة اأن 
تالحمنا واأخوتنا وتاريخنا امل�سرك يجعلنا ن�سعر 
اأن كل ما يفييييرح ال�سعودية يفرح البحرين، وكل 
مييييا يبهجها يبهجنييييا، ونحر�س علييييى التعبر عن 
حبنا وتقديرنييييا للمملكة ال�سقيقيييية وم�ساركتها 
يف اأفراحهييييا باليييييوم الوطني ال�سعييييودي بزيارة 
ال�سفييييارة ال�سعودييييية يف البحرييييين لالإعييييراب عن 
مكنون املحبيييية يف نفو�سنا جتاه اململكة العربية 
ال�سعودييييية ال�سقيقيييية بقيييييادة خييييادم احلرمن 
ال�رشيفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
عاهييييل اململكيييية العربييييية ال�سعودييييية و�سعبهييييا 
ال�سقيييييق، ويحق لييييكل �سعييييودي اأن يفخر مبثل 
هييييذه القيييييادة التييييي حققييييت لبلدهييييا و�سعبها 
واأمتها الكثر من الإجنازات الوطنية والإقليمية 

والدولية.
وكان �ساحييييب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
قييييد تف�ّسييييل بزيييييارة �سفييييارة اململكيييية العربية 
ال�سعودييييية ال�سقيقيييية مبنا�سبة اليييييوم الوطني 
للمملكيييية العربية ال�سعودييييية، وحر�س �سموه اأن 
يكون مبعيته الكرمية اأع�ساء احلكومة كافة من 

نواب رئي�س الوزراء والوزراء جميًعا.
وخالل الزيارة، قييييال �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�ييييس الييييوزراء اإن اليييييوم الوطنييييي ال�سعييييودي 
يوم مميييييز لنا مثلما هو عنييييد ال�سعب ال�سعودي 
ال�سقيييييق، فاأعييييياد اململكة تفييييرح كل من يريد 
اخلر لأمتنييييا العربية والإ�سالمييييية، فال�سعودية 
هييييي من يقود مبادرات اخليييير وهي �سند وعماد 
هييييذا الأمن وال�ستقرار، ومركز ثقل عاملي تنظر 

لها ال�سعوب والدول واملنظمات بعن الحرام 
والتقدييييير، واأن مواقفنييييا دائًما موؤيييييدة وداعمة 
لييييكل مييييا يقييييوم بييييه خييييادم احلرميييين ال�رشيفن 
وويل عهييييده، والل�سان يعجييييز اأن ي�سف العالقة 
الطيبة الوثيقة التي تربط بن بلدينا و�سعبينا 

ال�سقيقن وت�رشب بجذورها يف اأعماق التاريخ.
وقال �ساحييييب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
اإنييييه ينبغييييي على دول العييييامل م�سانييييدة اململكة 
العربييييية ال�سعودييييية يف مواقفهييييا الهادفيييية اإلى 

حفظ اأمن املنطقة ودعييييم ا�ستقرارها، فمواقف 
ال�سعودية اأثبتت �سالبتها و�سحتها واأنها جاءت 

لتحقيق م�سالح جماعية ولي�ست فردية.
وبهييييذه املنا�سبيييية، تقييييّدم �ساحييييب ال�سمو 
التهيييياين  باأ�سييييدق  الييييوزراء  رئي�ييييس  امللكييييي 
العربييييية  اململكيييية  عاهييييل  اإلييييى  والتربيييييكات 
ال�سعودييييية خييييادم احلرميييين ال�رشيفيييين امللييييك 
�سلمييييان بيييين عبدالعزيز اآل �سعييييود، وويل العهد 
نائييييب رئي�ييييس جمل�ييييس الييييوزراء وزييييير الدفيييياع 

باململكيييية العربييييية ال�سعودييييية �ساحييييب ال�سمو 
امللكي الأميييير حممد بن �سلمان بيييين عبدالعزيز 
اآل �سعييييود ولل�سعب ال�سعييييودي ال�سقيق، �سائالً 
�سمييييوه املولى عّز جييييّل اأن يدمي اأفييييراح الأ�سقاء 
واأعيادهييييم يف اململكيييية العربييييية ال�سعودييييية يف 
ظييييل قيادتها احلكيميييية، واأن ينعم على اململكة 
و�سعبهييييا ال�سقيق مبزيد من الرفعيييية والزدهار 

والتقدم.
واأ�سيييياد �ساحييييب ال�سمييييو امللكييييي رئي�ييييس 

الوزراء مبا ت�سهده اململكيييية العربية ال�سعودية 
ال�سقيقيييية من نه�سيييية وتطييييور يف كل املجالت 
يف ظل قيادتها احلكمييييية، التي ا�ستطاعت بكل 
العييييزم اأن حتقق اإجنازات كبرة ت�سب يف �سالح 
ال�سعب ال�سعودي ال�سقيق، كما اأثنى �سموه على 
اجلهييييود العظيمة التي تبذلهييييا اململكة العربية 
ال�سعودييييية ال�سقيقيييية يف خدمة ورعاييييية الأماكن 
املقد�سة من خالل م�رشوعات التطوير والتحديث 
العمالقة، موؤكًدا �سموه اأن ذلك لي�س مب�ستغرب 
على الأ�سقاء يف ال�سعودية الذين حباهم املولى 

عز وجل ب�رشف احت�سان هذه املقد�سات.
من جانبييييه، اأعرب �سفيييير اململكيييية العربية 
ال�سعودييييية لييييدى مملكيييية البحرييييين عبييييداهلل بن 
عبدامللك اآل ال�سيخ عن خال�س ال�سكر والتقدير 
ل�ساحييييب ال�سمييييو امللكييييي رئي�س الييييوزراء على 
ت�رشيييييف �سموه بزيييييارة �سفارة اململكيييية العربية 
ال�سعودييييية لالإعييييراب عيييين امل�ساركيييية يف اأفراح 
اململكيييية العربييييية ال�سعودييييية بيومهييييا الوطني 
وهييييو مييييا يعك�س حمبة �سمييييوه للمملكيييية العربية 
ال�سعودية و�سعبها، وقييييال “اإنها حمبة متبادلة، 
ف�سمييييوه يحظييييى باحييييرام وتقدييييير جميييييع اأبناء 
ال�سعييييب ال�سعودي الذين ينظرون بكل الإعجاب 
ملواقييييف �سمييييوه واإجنازاته التي نالييييت الحتفاء 

ا”. والتكرمي حمليًّا وعامليًّ
ونييييّوه اآل ال�سيييييخ ميا يوليييييه �ساحب ال�سمو 
امللكييييي رئي�ييييس الييييوزراء ميييين اهتمييييام بتطوير 
وال�سعبيييين  البلدييييين  بيييين  القائييييم  التعيييياون 
ال�سقيقيييين يف خمتلييييف املجييييالت، موؤكييييًدا اأن 
العالقييييات البحرينييييية ال�سعودييييية تتميييييز باأنها 
عالقييييات ترتكييييز على اأ�س�ييييس متينة ميييين املحبة 
والحييييرام، وهو مييييا اأ�سهم يف اأن تكييييون منوذًجا 

يحتذى به يف العالقات بن الدول.
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يحق لكل �سعودي   
الفتخار بقيادة بلده  

ملا لها من اإجنازات 
اأعياد اململكة تفرح كل  

من يريد اخلر لأمتنا 
العربية والإ�سالمية

الل�سان يعجز اأن ي�سف 
العالقة الطيبة الوثيقة 

التي تربط بن بلدينا
ينبغي على العامل م�ساندة 

ال�سعودية مبواقفها   
حلفظ اأمن املنطقة

 اإ�سادة مبا ت�سهده اململكة 
من نه�سة بكل املجالت يف 

ظل قيادتها احلكيمة
جهود عظيمة تبذلها 

ال�سعودية يف خدمة ورعاية 
الأماكن املقد�سة



�سفري البحرين باأملانيا يجتمع مع رئي�س موؤمتر ميونخ للأمن

�سف���ر  اجتم���ع  بن���ا:   - برل���ن 
مملك���ة البحرين لدى جمهوري���ة اأملانيا 
ال�سفر عب���داهلل عبداللطيف  االحتادية 
مع رئي�س موؤمتر ميون���خ للأمن ال�سفر 
فولفغان���غ اي�سينغ���ر. ومت يف االجتم���اع 
بحث �سب���ل تعزيز التع���اون بن مملكة 
البحرين وموؤمتر ميونخ للأمن ومناق�سة 
املوا�سي���ع ذات االهتم���ام امل�س���رك. 

يذك���ر اأن موؤمت���ر ميون���خ للأم���ن يعود 
1963، ويح����ره  الع���ام  اإل���ى  تاريخ���ه 
الع�رات من روؤ�س���اء الدول واحلكومات 
ووزراء اخلارجي���ة والدف���اع والعديد من 
خ���راء ال�س���وؤون الع�سكري���ة واالأمني���ة، 
وي�سكل املوؤمتر من�سة فريدة من نوعه 
على م�ستوى الع���امل؛ لبحث ال�سيا�سات 

االأمنية والع�سكرية.

�سمو رئي�س الوزراء يوجه كلمتني اأمام الأمم املتحدة اليوم

طرح مناق�سة لبناء 400 وحدة مبدينة خليفة مطلع 2019

يتناول تعريف املجتمع الدويل باإجنازات البحرين يف القطاع ال�سحي

97 % ن�سبة االإجناز باأحياء “العليم” و“املحادير”

املنام���ة - بن���ا: �سم���ن ح�سوره���ا الفاع���ل يف 
اجتماع���ات اجلمعية العامة للأم���م املتحدة املنعقدة 
حالًي���ا يف مق���ر االأمم املتح���دة مبدين���ة نيويورك يف 
الوالي���ات املتحدة، ت�س���ارك مملكة البحري���ن اليوم 
االأربعاء يف االجتماع رفي���ع امل�ستوى للجمعية العامة 
املعن���ي مبر�س ال�س���ل، كم���ا ت�س���ارك اململكة يوم 
اخلمي����س 27 �سبتم���ر 2018 يف اأعم���ال االجتم���اع 
الثال���ث رفي���ع امل�ست���وى للجمعي���ة العام���ة املعني 
باالأمرا����س غ���ر املعدي���ة )املزمن���ة( ومكافحته���ا، 
واللذين ي�س���كلن فر�سة لتعري���ف املجتمع الدويل 
باالإجنازات التي حققه���ا القطاع ال�سحي والطبي يف 
مملك���ة البحري���ن، ف�سل ع���ن اأن االجتماعن منا�سبة 
لتعزي���ز م�سارك���ة البحري���ن للع���امل يف جه���وده على 
�سعي���د مواجه���ة االأمرا����س واالأوبئ���ة الت���ي ت�سكل 

تهديًدا حلا�ر وم�ستقبل الب�رية.
ونظ���را مل�ساهم���ة حكوم���ة مملك���ة البحري���ن يف 
املتعلق���ة  امل�ستدام���ة  التنمي���ة  اأه���داف  حتقي���ق 
بال�سيطرة على االأمرا�س غر املعدية وغر ال�سارية، 
فق���د مت اختي���ار وزارة ال�سحة جلائ���زة فريق العمل 
امل�س���رك بن ال���وكاالت التابع���ة للأم���م املتحدة، 
حيث �سيت���م ا�ستلم اجلائزة خ���لل االجتماع الثالث 
رفيع امل�ست���وى للجمعية العامة املعن���ي باالأمرا�س 
غر املعدي���ة )املزمنة( ومكافحته���ا وذلك بح�سور 
ع���دد م���ن ق���ادة وروؤ�س���اء دول الع���امل وال���وكاالت 
واملوؤ�س�سات املعنية بالقطاع ال�سحي. و�سوف يوجه 
رئي����س الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي االأمر خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة كلمتن خ���لل االجتماعين 
رفيع���ي امل�ست���وى، يلقيهما نيابة ع���ن �سموه وزير 
�س���وؤون جمل����س ال���وزراء حمم���د املط���وع، يوؤكد من 
خللهم���ا �سموه اهتم���ام مملكة البحري���ن بكل ما من 
�ساأن���ه تعزي���ز التعاون ال���دويل يف املج���ال ال�سحي 
والطب���ي، ف�سل عن ا�ستعرا����س اجلهود التي قامت 
بها البحري���ن واخلطط التي تبنته���ا يف مواجهة هذه 

االأمرا�س.
امل�ست���وى  رفي���ع  الثال���ث  االجتم���اع  وي�سم���ل 
للجمعي���ة العام���ة املعن���ي باالأمرا�س غ���ر املعدية 
)املزمن���ة( ومكافحته���ا جل�ست���ن عامت���ن، االأولى 
تتن���اول نظم تعزيز ال�سحة ومتويل عمليات الوقاية 
ومكافح���ة االأمرا����س غ���ر املعدية؛ به���دف حتقيق 
التغطية ال�سحي���ة ال�ساملة يف العامل من خلل تبادل 
اأف�س���ل املمار�س���ات القائمة على االأدل���ة واملعرفة 
العلمية والدرو�س امل�ستفادة، بينما تتناول اجلل�سة 
الثاني���ة الفر����س والتحدي���ات الناجم���ة ع���ن اإ�راك 
احلكوم���ات واملجتمع املدين والقط���اع اخلا�س على 
ال�سعيد العامل���ي واالإقليمي وامل�ستويات الوطنية؛ 
لتعزيز ال����راكات املتع���ددة القطاع���ات، والوقاية 
و�ل�سيطرة على �لأمر��ض غري �ملعدية، وتعزيز �أمناط 

احلياة ال�سحية.
اأما االجتم���اع رفي���ع امل�ستوى للجمعي���ة العامة 
للأم���م املتحدة املعن���ي بال�سل، وال���ذي يقام حتت 
عنوان “متحدون للق�س���اء على داء ال�سل: فاإنه يعد، 
وفق���ا ملوقع منظمة ال�سحة العاملية، االأول من نوعه 
للجمعية العامة للأم���م املتحدة؛ بهدف ت�ريع وترة 

اجلهود املبذول���ة، واإنهاء مر�س ال�سل وتزويد جميع 
امل�سابن به بخدمات الوقاية والرعاية.

وتتي���ح م�ساركة البحري���ن يف هذين االجتماعن 
الفر�س���ة لتبيان مدى ما يحظى ب���ه القطاع ال�سحي 
والطب���ي يف البحرين من اهتمام م���ن جانب احلكومة 
برئا�سة رئي����س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليف���ة الذي يحر����س دائما 
عل���ى التو�سع يف تطوير املن�س���اآت ال�سحية والطبية 
كًما وكيًفا؛ من اأجل �سم���ان تقدمي اأرقى م�ستويات 
اخلدمات ال�سحية والعلجية للمواطنن واملقيمن.

اإن مملكة البحرين ا�ستطاعت بف�سل توجيهات 
عاه���ل الب���لد �ساحب اجلللة امللك حم���د بن عي�سى 
اآل خليفة، حتقيق نقل���ة نوعية يف اخلدمات ال�سحية 
والطبي���ة ومواجه���ة االأمرا����س واالأوبئ���ة، وجنحت يف 
تب���ووؤ ال�سدارة والتمي���ز واإثبات كفاءته���ا يف تعزيز 
�سحة الفرد واملجتمع و�سمان توفر خدمات �سحية 
منظمة ومتكاملة وعادلة وم�ستدامة ذات جودة عالية 

ويف متناول اجلميع.
كم���ا اأن احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء اهتمت ب�س���كل خا�س بتوفر الرعاية 
املواطن���ن  جلمي���ع  ال�سامل���ة  والطبي���ة  ال�سحي���ة 
واملقيمن عر حزمة من الرامج الوقائية والعلجية 
والتو�س���ع يف �سبك���ة اخلدم���ات ال�سحي���ة على جميع 
م�ستوياته���ا الت���ي ت�سم الرعاي���ة ال�سحي���ة االأولية 
والرعاية ال�سحية الثانوية والرعاية ال�ريرية، وذلك 
وف���ق اإ�سراتيجي���ة تعمل عل���ى رفع ج���ودة وكفاءة 

اخلدمات ال�سحية وفق اأحدث االأنظمة العاملية.
وي�ستن���د النظام ال�سحي يف اململكة اإلى برنامج 
عم���ل احلكوم���ة الذي يت�سم���ن عدًدا م���ن االأولويات 
يف جم���ال االرتق���اء باخلدم���ات ال�سحي���ة، اإذ مت�سي 
احلكوم���ة قدًم���ا يف تطوير قط���اع الرعاي���ة ال�سحية، 
ومن بن اأهم اخلطوات اإقرار اخلطة الوطنية لل�سحة 
للأع���وام  2016 - 2025 التي ج���اءت للتاأكيد على 
اأن البحرين تتجه نحو االلتزام الدويل ملنظمة ال�سحة 
العاملي���ة لتحقيق الغاية 3 - 8 م���ن اأهداف التنمية 

امل�ستدامة وحتقيق التغطية ال�ساملة للجميع.

وتهدف اخلط���ة الوطني���ة لل�سحة اإل���ى حتقيق 
اجلودة يف تقدمي اخلدمات ال�سحية و�سمان متويلها 
وا�ستدامتها وتوفر املوارد والبنية التحتية الب�رية 
اللزم���ة و�سم���ان حوكمته���ا مبا يحق���ق برنامج عمل 
احلكومة وما جاء يف الروؤية االقت�سادية 2030 وذلك 
من خلل تطوير النظام ال�سحي القائم لل�ستمرار يف 
توفر اخلدمات ال�سحية املتكاملة وامل�ستدامة ذات 
اجل���ودة العالية باال�ستخدام االأمثل للموارد املتاحة، 
وجعل���ه قادراً عل���ى جتاوز التحدي���ات التي يواجهها 
القط���اع ال�سحي حاليا واملتمثل���ة يف النمو ال�سكاين 
املت�س���ارع وم���ا يرتب علي���ه من و�س���ع دميوغرايف 
يتطل���ب زي���ادة يف ال�رف عل���ى هذه اخلدم���ات اإلى 
جانب �لتغي���ري يف �أمناط �لإ�ساب���ة بالأمر��ض، ومنها 
زي���ادة مع���دالت االإ�ساب���ة باالأمرا����س املزمن���ة غر 

املعدية، وغرها.
وترتك���ز اخلطة االإ�سراتيجي���ة الوطنية لل�سحة 
على حم���اور ع���دة، منها اإيج���اد نظام �سح���ي يت�سم 
بالكف���اءة واال�ستدام���ة يعط���ي احلري���ة للمري�س يف 
اختي���ار مق���دم اخلدمة ال�سحي���ة له، واعتم���اد منهج 
الرعاي���ة ال�سحي���ة املتكامل���ة وامل�ستدام���ة، ورف���ع 
م�ست���وى ج���ودة و�سلمة خدم���ات الرعاي���ة ال�سحية 
و�سم���ان ا�ستمراريته���ا، و�سبط اأوج���ه االإنفاق على 
اخلدم���ات ال�سحي���ة وط���رق متويله���ا، وا�ستقطاب 
الكوادر الطبية املوؤهلة، وت�سغيل نظم فعالة وقوية 
للمعلومات ال�سحية وال�سح���ة االإلكرونية، وتفعيل 
احلوكمة ب�سكل يح���دد االأدوار القيادية للموؤ�س�سات 

ال�سحية احلكومية.
وق���د جنح���ت مملك���ة البحرين يف حتقي���ق جميع 
�لأهد�ف �لإمنائي���ة للألفية �ملتعلق���ة بال�سحة، بعد 
اأن وافقت عل���ى اخلطة اجلديدة املعنونة ب� “حتويل 
عاملن���ا: خط���ة التنمي���ة امل�ستدامة للع���ام 2030”، 
والتي تتكون من 17 هدفا و169 غاية، حيث حققت 

مراكز متقدمة من هذه االأهداف.
وتعمل احلكوم���ة وفق منظومة كامل���ة للرتقاء 
بالقطاع الطبي من خلل ع�رات املبادرات والرامج 
التي ته���دف اإل���ى تطوي���ر وتكثيف برام���ج الرعاية 
�ل�سحي���ة �لوقائية وتروي���ج �أمناط �حلي���اة �ل�سحية 
بن جميع فئات ال�سكان ع���ر برامج وطنية توعوية 
وتطوي���ر خمترات ال�سحة العام���ة وحتقيق التكامل 
بن خدم���ات الرعاية ال�سحية يف جمي���ع اأنحاء مملكة 

البحرين.
وتتحمل احلكوم���ة اجلزء االأك���ر متويل القطاع 
ال�سح���ي يف اململك���ة اأك���ر م���ن 82 % م���ن اإجمايل 
االإنفاق ال�سح���ي، وقد انتهت من م����روع “ال�سمان 
ال�سح���ي الوطني”، وال���ذي يهدف اإل���ى و�سع روؤية 
�سامل���ة لعملي���ة تطبي���ق الرنام���ج مب���ا ي�سه���م يف 
تكري�س اأ�س�س ال�سم���ان ال�سحية، والتي ترتكز على 
رفع م�ست���وى اخلدمات ال�سحي���ة وجودتها واإي�سال 
اخلدم���ات ال�سحي���ة مب�ستوى عاٍل للجمي���ع، واإف�ساح 
املج���ال اأمام املر�س���ى الختيار م���زود اخلدمات اإلى 
جانب حتقي���ق اال�ستدامة يف تق���دمي خدمات �سحية 

ذات جودة عالية.

املنام���ة - وزارة االإ�س���كان: ����رح الوكيل 
�سام���ي  االإ�سكاني���ة  للم�ساري���ع  امل�ساع���د 
بوهزاع ب���اأن ال���وزارة تعكف حاليا عل���ى اإعداد 
الت�سميمات النهائية للمرحل���ة للثانية املزمع 
اإن�ساوؤها مبدينة خليف���ة، والتي �ستت�سمن بناء 
1604 وح���دات �سكنية، يتم طرحه���ا للتنفيذ 
على مراح���ل عدة خلل الف���رة املقبلة.واأو�سح 
�سام���ي بوهزاع اأن اجل���زء االأول من املرحل���ة الثانية 
�سيك���ون جاه���زا لطرح���ه للمناق�سة م���ع بداية العام 
املقبل، ويت�سمن 400 وحدة �سكنية جديدة، على اأن 
يتم طرح اجلزء الثاين من تل���ك املرحلة واملت�سمنة 

1204 وحدات �سكنية خلل املرحلة املقبلة.
واأكد الوكي���ل امل�ساعد للم�ساريع االإ�سكانية اأنه 
ا�ستجاب���ة لتوجيهات رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �سلمان اآل خليف���ة ب�ساأن 
����رورة االهتم���ام بتوفر جميع اخلدم���ات واملرافق 
االأ�سا�سي���ة يف امل�ساريع االإ�سكاني���ة، فقد وجه وزير 
االإ�سكان با�س���م احلمر القائمن عل���ى اإعداد خمطط 
املرحل���ة الثاني���ة عل���ى ����رورة ت�سم���ن توجيهات 
وملحظات �سموه يف الت�ساميم العامة والتف�سيلية.

واأ�س���اف بوه���زاع اأن املرحلة االأول���ى من م�روع 

مدين���ة خليف���ة �سهدت بن���اء 1595 وح���دة �سكنية، 
ومت بالفعل اإنهاء اإج���راءات ت�سكن 421 بالوحدات 
اجلاه���زة بح���ي “النعمي���ات”، وذلك �سم���ن برنامج 
تنفي���ذ اأوامر ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر 
�سلم���ان بن حمد اآل خليفة بتوزيع الوحدات ال�سكنية 
على املواطنن، والتي كان اآخرها اأمر �سموه بتوزيع 
5000 وح���دة �سكنية، والذي اأجنزت���ه الوزارة نهاية 

ال�سه���ر املا�سي، فيما بلغت ن�س���ب االإجناز يف باقي 
الوحدات املقررة بتل���ك املرحلة مراحل متقدمة.ويف 
هذا االإطار اأو�س���ح الوكيل امل�ساعد اأن ن�سب االإجناز 
يف اأحي���اء “العلي���م” و ”املحادير”، والت���ي تت�سمن 
بن���اء 1054 وحدة �سكنية، بواق���ع 862 وحدة و192 
�سق���ة متليك ق���د بلغت 97 % عل���ى �سعيد االأعمال 
االإن�سائية، فيما بلغ���ت ن�سب االإجناز يف اأعمال البنية 

التحتية بها 76 %.

املعدية   غ��ر  االأم���را����س  على  ال�سيطرة  يف  �ساهمت  احل��ك��وم��ة 
وكيًفا ك��ًم��ا  والطبية  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  تطوير  يف  التو�سع 
ت�����ري��ع وت������رة اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة الإن����ه����اء م���ر����س ال�����س��ل

لك القوافي أبا سلمان
اأب���ا �سلمان، طبت وطابت اأر����س اأنت حاكمها جمال حميا، وعل���و هامة، و�سموخ 
جمد. كل القلوب تهفو لك وتراك الكبر الكبر، قمر من�سغل بال�سياء وجنم ال يزاحم 

اإال ال�سماء. لك القوايف وما اأجملها ق�سيدة تتغنى بك وب�سمو ا�سمك وجلل قدرك.
امللوك دائما حم���ل ا�ستهداف، فكيف اإذا كانوا مل���وكا كبارا وميتلكون مناقب 
جنوم وعلياء �سم�س و�سموخ �سماء. قنوات فقدت �سوابها واتزانها يف تخبط مر�سي 
و�سي���اع و�راخ مبت���ذل، وهي مل توفر �س���ورة وال كلمة مذببة، وتطاي���رت اإ�ساعات 

مغر�سة كتطاير غربان يف جو غائم.
دول رق�س���ت، واأخ���رى وزع���ت طب���وال، واأخ���رى اأطلق���ت حناجر قن���وات ل�رب 
اجلغرافيا؛ كي ت�سيب مكانة القيادة، لكن الرهان �سقط، وبقي جللة امللك متاألقا 

بحرينيا وخليجيا وعربيا ودوليا، واأ�سبحت البحرين اأقوى من ال�سابق.
الب���د اأن يعي ال�سعب البحرين���ي م�ساألة بالغة االأهمية اأن���ه كلما ظهرت احلقيقة 
جلية من متا�سك القيادة وال�سعب من لقاءات وزيارات متبادلة، ووالء يتدفق يف كل 
مكان على �لأر�ض، وفوق �سفحات �جلر�ئد �ستخرج �أ�ساليب غاية يف �لهبوط و�لغباء، 
وع���زالء لتو�س���ل ر�سال���ة اأن البحرين لي�س���ت بخر، وال�س���وؤال: ل���و اعتمدنا املنطق 
الريا�س���ي، فمن كل ماآمت البحرين التي قدمت �سكرها، وتقديرها جلللة امللك اإلى 
�لن�سج���ام �لكامل بالن�سباط يف �لقانون تخرج �أ�ساليب هابطة كمحاولة لتخريب كل 
اجلهود، واحلركة لي�س فيها �سطارة وباإمكان �سخ�س مدعوم اأو مغر�س اأن يقوم بها 

بليل لي�سع البحرين كلها يف حمل رد الفعل.
لك���ن كل ذلك ل���ن يوؤثر على املكان���ة الكبرة من ان�سجام ال�سع���ب مع القيادة. 
كل حماوالت القنوات، وال���دول، ول�سنن طوال عملت بحرب نف�سية من برامج تبث 
يومي���ا، والأك���ر من خم�سن قن���اة كحروب نف�سي���ة ل�رب القي���ادة وال�سعب، ولكن 
ولنكن من�سف���ن مازالت مدن وقرى وموؤ�س�سات من كل البحرين تهافتت ومازالت 
تتهاف���ت للقاء جلل���ة امللك، بل وجدنا تغر ثقاف���ات وروؤى �سيا�سية بعد الو�سول 
اإل���ى قناع���ة اأن جللة امللك هو �سم���ام االأمان واملجد واالح���رام ميتلك كل مفاتيح 

الو�سول اإلى طرق التغير واالإ�سلح.
الكب���ار ال يلتفتون لل�سغ���ار، واملت�سددي���ن؛ الأنهم من�سغل���ون بالكبار وتلم�س 
النج���وم باأيديهم. كانت هناك حماوالت ع���ر التاريخ، خ�سو�سا اأيام املد ال�سيوعي، 
والقوم���ي االإ�سلمي للنيل م���ن احلكم، ولو اطلعنا على حجم م���ا كتب، وما األقي من 
ن���دوات... اإلخ والأك���ر من خم�سن عام���ا للنيل م���ن احلكم ومن القي���ادة، منظمات 
وموؤ�س�سات ومراكز مع دع���م �سفارات متنوعة، ولكن ال�سوؤال: بعد خم�سن عاما اأين 
كل م���ا كتب، وما حدث واأين هو احلكم والقي���ادة، واأين و�سل ال�سعب؟ يقول مثل: 
رمي���ة عدو جمنون واحد قد تكل���ف مئة عاقل، لكنها يف البحري���ن �ستعطي در�سا اأن 
الر�سال���ة القوية التي يجب اأن نو�سلها ه���و االلتفاف الكبر بالقيادة، ونوا�سل كل 
اجله���ود لتقوية وتلح���م ال�سعب مع جللة امللك، و�سمو رئي����س الوزراء، و�سمو ويل 

العهد دعما وزيارة وتوا�سل ووالء.
وَلك اأبا �سلمان، بع�س اأبيات ن�سجتها اأحريف لق�سيدة طويلة هذه بع�س اأبياتها، 

هي ال تفي بحقك، لكنها تعطى معنى للحب واالمتنان:

َوَزَرعَت يِف َعِن اجَلَماِل َحَداِئَقاً
َداَها َترُق�ُس االأَغ�َساُن  َعَلى �سَ
يَجاِن َيزُهو حاكم  اإِن َكاَن ِبالِتّ

يَجاُن اأَْنَت الِذّي َتزُهو ِبِه الِتّ
اَعت َدرَبَها اإَِنّ امُللُوَك اإَِذا اأَ�سَ

َدَلّ الَزَّماُن باأنك الُعنَواُن
اأَبَحرُت يِف َعيَنيَك اأر�ُسُم َلوَحًة
اأْنَت الَنَّدى، َويِف َيِدي االأَلَواُن

َوَبِقيُت اأَعِزُف يِف الَهَوى ُمَت�َساِئَلً
 َهل َغاَر ِمن َعْنِ امَلِليِك ِبَياُن
َة َعا�ِسٍق ال َهِذي اأََبا �َسْلَمان ِق�َسّ

 ال�ر مينعه وال الِكتَماُن
َها �أَْنَت َتاٌج ِللُعرُو�ِض َوَقاِئٌد
 �سلطان حكم، حكمه �ُسلَطاُن

َلو َكاَن ِللأَف�َساِل ِميَزاٌن ُيَرى كنت
 الندى، وحكمك امِليَزاُن

جِدَها يٌت ِللُملُوِك مِبَ اأو َذاَع �سِ
 املجد جمدك والعل برهان
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قائد احلر�س امللكي ي�سيد بجهود الع�سكريني البحرينيني والإماراتيني
القائد العام ي�سيد بالتعاون الع�سكري مع بريطانيايف تكرمي القوات امل�ساركة يف التمرين التعبوي امل�سرتك “�سموم   3”

وزير الدفاع يلتقي نظريه الأمريكي

الرفاع - قوة الدفاع: �سهد قائد احلر�س 
امللك���ي �سمو العميد الرك���ن ال�سيخ نا�رص بن 
حم���د اآل خليف���ة �سب���اح اأم�س، حف���ل تكرمي 
التعب���وي  التمري���ن  يف  امل�سارك���ة  للق���وات 
امل�س���رتك )�سم���وم 3(، بح�س���ور قائ���د قوة 
احلر����س امللكي اخلا�سة �سم���و الرائد الركن 
ال�سي���خ خالد بن حم���د اآل خليفة، الذي نفذته 
قوة دف���اع البحرين ممثل���ة باحلر�س امللكي، 
وجمموعة من القوات امل�سلحة لدولة الإمارات 
العربي���ة املتح���دة ال�سقيق���ة بالذخرية احلية 
لأي���ام ع���دة. ويف الحتفال، األق���ى �سمو قائد 
احلر����س امللك���ي كلمة رحب فيه���ا مبجموعة 
بدول���ة  امل�سلح���ة  للق���وات  التابع���ة  الق���وة 
ا  الإم���ارات العربية املتح���دة ال�سقيقة، متمنيًّ
لهم طي���ب الإقام���ة يف بلدهم الث���اين مملكة 

البحرين.
 كم���ا اأ�س���اد �سم���وه بامل�ست���وى الطي���ب 
ال���ذي ظهرت ب���ه القوات امل�سارك���ة من قوة 
دفاع البحرين والق���وات امل�سلحة الإماراتية، 
من خالل تطبيق فعالي���ات التمرين التعبوي 
امل�س���رتك )�سم���وم 3(، ومب���ا بذل���وه جميًعا 
م���ن جه���ود متمي���زة، وق���درة يف التح�س���ري 
والإع���داد والتخطيط والتنفيذ لهذا التمرين، 
مم���ا �ساهم يف حتقي���ق النتائ���ج املرجوة من 
والعملي���ات  امليداني���ة  التطبيق���ات  خ���الل 
الع�سكري���ة والكفاءة القتالي���ة، الذي يعك�س 
م���دى التجاوب ال�رصيع وامل�ست���وى العايل من 
التدري���ب والتجان�س وال�ستعداد للتعامل مع 

خمتلف ظروف املعركة الدفاعية احلديثة.
حمم���د  الرك���ن  املق���دم  األق���ى  بعده���ا 

البلو�س���ي م���ن الق���وات امل�سلح���ة الإماراتية 
كلم���ة، �سك���ر خالله���ا كل امل�سوؤول���ن بقوة 
دفاع البحرين واحلر����س امللكي، على حفاوة 
وح�س���ن ال�ستقبال وكرم ال�سياف���ة، مو�سًحا 

م���دى ال�ستفادة الت���ي مت اكت�سابها من هذا 
التمري���ن، داعًي���ا اهلل العل���ي القدي���ر اأن يدم 

نعمة الأمن والأمان على مملكة البحرين.
كم���ا األقى قائ���د جمموعة الق���وة التابعة 
للحر�س امللكي الرائد الركن ال�سيخ خالد بن 
عل���ي اآل خليفة كلمة ترحيبية قدم من خاللها 
�سكره ل�سم���و قائد احلر�س امللك���ي لرعايته 
هذا الحتفال، ومت خالل الحتفال عر�س فلم 
موجز عن جمري���ات ومراحل التمرين التعبوي 

امل�سرتك )�سموم 3(.
بعدها، ق���ام �سمو قائ���د احلر�س امللكي 
بتب���ادل الهدايا التذكارية مع قائد املجموعة 
الإماراتي���ة، والقوات امل�سارك���ة يف التمرين، 
معرًب���ا �سم���وه يف خت���ام الحتفال ع���ن �سكره 

وتقديره للجميع.

الرف���اع - ق���وة الدف���اع: ا�ستقب���ل 
القائد العام لقوة دفاع البحرين امل�سري 
الركن ال�سيخ خليف���ة بن اأحمد اآل خليفة 
بالقي���ادة العام���ة �سب���اح اأم����س، كب���ري 
م�ست�س���اري الدف���اع باململك���ة املتحدة 
لل�رصق الأو�سط الفريق �سري جون لورمير 
والوف���د املرافق، وذل���ك بح�سور رئي�س 

هيئ���ة الأركان الفريق الرك���ن ذياب بن 
�سق���ر النعيم���ي. واأ�س���اد القائ���د العام 
بعالقات ال�سداق���ة التاريخية واملتميزة 
التي ترب���ط مملك���ة البحري���ن واململكة 
املتحدة التي له���ا جذور تاريخية متينة، 
منّوًه���ا بالتع���اون القائ���م وم���ا يتعل���ق 

بتبادل اخلربات والتعاون الع�سكري.

الرفاع - قوة الدفاع: التقى وزير �سوؤون 
الدفاع الفريق الركن يو�سف اجلالهمة، وزير 
الدف���اع الأمريكي جيم�س ماتي����س يف زيارته 
ملق���ر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على 
هام����س اجتم���اع اللجنة البحريني���ة الأمريكية 
للتعاون الع�سكري امل�سرتك، والذي يعقد يف 
وا�سنط���ن يف الفرتة 25 و26 �سبتمرب 2018. 
وتراأ����س وزي���ر �س���وؤون الدف���اع وف���د مملكة 
البحرين يف اجتماع اللجنة البحرينية الأمريكية 
للتع���اون الع�سكري امل�س���رتك. وعلى هام�س 
الجتم���اع، قابل وزير �س���وؤون الدفاع كال من 
رئي����س هيئ���ة الأركان امل�سرتك���ة الأمريكي 
الفريق اأول جوزيف دانف���ورد، ووكيل وزارة 

الدفاع ل�سوؤون ال�سيا�سة الأمريكية جون رود، 
اإذ ا�ستعر����س العالقات القائم���ة التي تربط 
بن البلدين ال�سديقن، خ�سو�سا التن�سيق 

الع�سكري والتعاون الدفاعي.

• �سمو قائد احلر�س امللكي ي�سهد حفل تكرمي للقوات امل�ساركة يف التمرين التعبوي امل�سرتك �سموم	

�سمو ويل العهد يوؤكد متانة ومتيز عالقات ال�سداقة مع اململكة املتحدة

�سمو ويل العـهـد يـعـلـن انـطـالق مـ�سـابـقـة “فـكـرة”

م�ستعر�سا �سموه مع كبري م�ست�ساري الدفاع لل�رصق الأو�سط ق�سايا املنطقة

ت�ستهدف موظفي احلكومة وت�سعى لتحفيز البتكار

املنام���ة - بنا: اأكد ويل العهد نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ري �سلمان بن حمد 
اآل خليفة، متانة ومتي���ز عالقات ال�سداقة بن 
مملكة البحري���ن واململكة املتحدة وا�ستمرارية 
البناء عل���ى العم���ق التاريخي له���ذه العالقات 

واأهميته���ا الإ�سرتاتيجي���ة نح���و كل م���ا يحق���ق 
م�سال���ح البلدين ال�سديق���ن ويعزز جهودهما 

نحو احلفاظ على اأمن وا�ستقرار املنطقة.
جاء ذل���ك لدى لق���اء �سموه بح�س���ور �سمو 
ال�سي���خ عي�سى ب���ن �سلمان بن حم���د اآل خليفة 
الأو�س���ط  لل����رصق  الدف���اع  م�ست�س���اري  كب���ري 

باململك���ة املتحدة الفريق ال�سري جون لورميري 
والوفد املرافق.

ورح���ب �سم���وه بال�س���ري لورمي���ري، منوه���ا 
�سموه باأهمية الزيارات امل�ستمرة بن البلدين 
ال�سديقن ودورها يف تعزيز م�سارات التعاون 
البحرين���ي الربيط���اين خ�سو�س���ا يف  الثنائ���ي 

املجالت الدفاعية والع�سكرية.
واأ�ساد �سموه مبا تقوم به اململكة املتحدة 
اإل���ى جان���ب ال���دول ال�سقيق���ة وال�سديق���ة يف 
الت�سدي جلميع التحدي���ات الأمنية وامل�ساركة 
الفاعلة يف اجلهود الرامية اإلى مواجهة الإرهاب 

والتطرف.

وا�ستعر����س �سم���وه بح�س���ور رئي�س هيئة 
الأركان الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي 
مع كب���ري م�ست�س���اري الدف���اع لل����رصق الأو�سط 
باململك���ة املتح���دة ق�سايا الأم���ن وال�ستقرار 
يف املنطق���ة، اإ�سافة اإلى عدد من املو�سوعات 

ذات الهتمام امل�سرتك.

املنامة - بنا: ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �ساح���ب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان ب���ن حمد اآل خليفة، 
ال�ستم���رار يف خط���ى التطوي���ر والتحدي���ث مب���ا 
ينعك�س ب�سكل مبا�رص على تعزيز خمرجات خمتلف 
املب���ادرات والربامج التي تتبناها مملكة البحرين 
واخلدماتي���ة،  التنموي���ة  القطاع���ات  يف خمتل���ف 
وتاأكي���د دور الطاق���ات البحريني���ة يف تويل زمام 
امل�سوؤولي���ة وحتقي���ق ال���روؤى املن�س���ودة الت���ي 
تعود بالنف���ع واخلري مل�سلح���ة الوطن واملواطن 
وموا�سل���ة البناء على ما حتقق من منجزات اإنفاذا 
للروؤى والتوجيهات ال�سامية لعاهل البالد �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
ونوه �سموه لدى تف�سله �سباح اأم�س بالإعالن 
ع���ن انطالق م�سابق���ة البتكار احلكوم���ي )فكرة( 
املخ�س�سة ملوظف���ي القطاع احلكومي بدور مثل 
هذه املبادرات يف تعزيز ثقافة الإبداع والبتكار؛ 
بو�سفه���ا حمركا رئي�سا للتطوي���ر وبلورة الأفكار 
اخلالق���ة الت���ي ترتقي مب�ست���وى العم���ل والإجناز 

وتعزي���ز التوجه���ات واملب���ادرات، وه���ي فر�سة 
لإ����رصاك موظفي القط���اع العام يف بل���ورة الأفكار 
واملقرتحات التي تخدم تطلعات العمل احلكومي 

وتطوي���ر جودته وخمرجات���ه وفًقا للمب���ادئ التي 
واملب���ادرات  الربام���ج  خمتل���ف  اإليه���ا  ت�ستن���د 
واملرتكزة على مبادئ روؤية البحرين القت�سادية 

2030، وهي ال�ستدامة والتناف�سية والعدالة.
وق���ال �سم���وه “اإن هذه امل�سابق���ة واأهدافها 
ت�سع���ى لتحفيز �سمات البتكار والإبداع وتوظيف 

ه���ذه اجلوانب لإطالق الطاقات باأفق رحب وتبني 
اأف�سل املقرتح���ات التي تخ���دم التنفيذ املتقن 

للربامج والأولويات والروؤى للقطاع احلكومي”.
واأ�ساف �سموه “اإننا يف مملكة البحرين منتلك 
كوادر وطنية موؤهل���ة اأ�سهمت بجهودها املتميزة 
�سواء يف القطاع العام اأو اخلا�س، وهو اأمر نعتز به 
ونفخر مب���ا حققته من �سمعة متميزة على خمتلف 
القطاع���ات”، معربا �سموه ع���ن تطلعه عرب اإطالق 
م�سابق���ة البتكار احلكومي )فك���رة( اإلى م�ساهمة 
منت�سبي القطاع الع���ام يف تقدمي احللول العملية 
الت���ي ت�سهم يف تطوي���ر اآليات العم���ل احلكومي، 
مب���ا متنح���ه ه���ذه امل�سابق���ة م���ن من�س���ة اأم���ام 
موظفي احلكومة لتق���دمي املقرتحات التطويرية 

وتوظيفها خلدمة الأهداف املن�سودة.
ويت���م ب���دًءا م���ن الي���وم وحتى 25 م���ن �سهر 
اأكتوب���ر املقبل تلق���ي املقرتح���ات امل�ساركة يف 
امل�سابقة عرب املوق���ع الإلكرتوين ملكتب النائب 
www. / /:http( الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء

.)fdpm.gov.bh

• �سمو ويل العهد م�ستقبال كبري م�ست�ساري الدفاع لل�رصق الأو�سط باململكة املتحدة	

• �سمو ويل العهد يعلن اإنطالق م�سابقة البتكار احلكومي )فكرة(	
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املفتاح: الإ�ساءة للرموز الوطنية لي�س من اأخالق اآل البيت 

حمافظ: نطالب باأق�سى العقوبات بحق امل�سيئني

“جتاوزات عا�سوراء” حمل اإدانة وا�ستنكار

الدينية واحلرية  النفتاح  �سورة  ت�سوه  التجاوزات 

البحرين بقيادة جاللة امللك مثال يحتذى للتعاي�ش... حمافظ اجلنوبية:

ت�صعى ل�صق ال�صف الوطني واإ�صعال الفتنة... حمافظ العا�صمة:

ع���ر  اجلنوبي���ة:  املحافظ���ة   - ع���وايل 
حماف���ظ اجلنوبي���ة �صم���و ال�صي���خ خليفة بن 
علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة نياب���ة عن جميع 
اأهايل املحافظ���ة اجلنوبية عن بالغ ا�صتنكار 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة ال�صدي���د للت�رصف���ات 
لفئ���ة  املرفو�ص���ة  والتج���اوزات  امل�صيئ���ة 
خارج���ة عن القانون، حاولت امل�صا�ش بالأمن 
خ���الل منا�صبة عا�صوراء الدينية، موؤكدين اأن 
مملكة البحري���ن بقيادة عاهل البالد �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة مثال 
يحت���ذى به للتعاي�ش ال�صلم���ي وع�صية على 
اأي عم���ل اإجرامي يحاول مي�ش اأمن وا�صتقرار 

ووحدة مملكة البحرين.
كما تثني املحافظة اجلنوبية على الدور 
الكبري الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة 
الوزي���ر الفري���ق الرك���ن ال�صي���خ را�ص���د بن 
عبداهلل اآل خليفة يف حفظ الأمن وال�صتقرار، 
وفر�ش النظام يف جميع حمافظات اململكة.

املنام���ة - حمافظ���ة العا�صم���ة: ع���ر حماف���ظ 
العا�صمة ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل خليفة عن 
ا�صتن���كاره واإدانته ال�صديدة للتج���اوزات املرفو�صة 
والت�رصف���ات الالم�صوؤول���ة الت���ي ارتكبته���ا فئة من 
اخلارجني ع���ن القانون خالل اإحي���اء مو�صم عا�صوراء 
رغ���م جميع الت�صهي���الت التي تقدمه���ا الدولة لهذه 
املنا�صب���ة. واأع���رب ع���ن رف�ص���ه الت���ام ملث���ل هذه 
الإ�ص���اءات الت���ي ي�صع���ى م���ن خالله���ا البع����ش اإلى 
ا�صتغالل ه���ذه املنا�صبات لت�صوي���ه �صورة النفتاح 
واحلري���ة الدينية التي تتمت���ع بها مملكة البحرين يف 
ظل قي���ادة عاهل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة.
واأ�ص���ار حماف���ظ العا�صم���ة اإل���ى اأن ه���ذه الفئة 

اخلارج���ة ع���ن القان���ون، ت�صع���ى اإل���ى �ص���ق ال�صف 
الوطن���ي واإ�صع���ال الفتنة، تنفيًذا لأجن���دات خارجية 
ته���دف اإلى امل�صا�ش بالأمن وال�صل���م الأهلي، موؤكًدا 
����رصورة تعزيز التالحم الوطن���ي للت�صدي ملثل هذه 
املحاولت الدخيلة. واأثن���ى املحافظ يف الوقت ذاته 
على اجلهود الأمنية املبذولة بدعم وتوجيه من وزير 
الداخلية الفريق الرك���ن ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل 
خليفة لب�ص���ط الأمن والأمان يف رب���وع اململكة وردع 
كل م���ن ت�ص���ول له نف�ص���ه الإخ���الل بال�صل���م الأهلي 
والعب���ث باملكت�صبات الت���ي حتققت يف ظل امل�رصوع 
الإ�صالح���ي جلاللة امللك، �صائاًل املول���ى عز وجل اأن 
يحف���ظ اململكة واأبناءها الأوفياء م���ن كيد العابثني 

ويبقيها واحة لالأمن والأمان.

وزارة   - امل��ن��ام��ة 
ال����ع����دل وال���������ص����وؤون 
الإ���ص��الم��ي��ة والأوق����اف: 
ال��وزارة  وكيل  ا�صتنكر 
ل��ل�����ص��وؤون الإ���ص��الم��ي��ة 
وال�صوؤون  العدل  بوزارة 
الإ���ص��الم��ي��ة والأوق�����اف 
ب�صدة  امل��ف��ت��اح  ف��ري��د 

وخروجهم  املاأجورين  بع�ش  ج��راأة 
الوطن  اإلى  واإ�صاءتهم  النظام  عن 
الوطنية  الثوابت  على  وتطاولهم 

خالل ذكرى عا�صوراء.
وق���ال اإن “عا�ص���وراء منا�صب���ة 
فر�ص���ة  وه���ي  ووطني���ة،  ديني���ة 
كرى لالقتداء ب���اآل البيت الكرام 
يف �صمائله���م واأخالقه���م، وفر�صة 
اأخرى لإظهار حما�صن الإ�صالم، واإن 
ي���وم عا�صوراء ي���وم ديني ووطني 
ينبغ���ي اأن يكون انطالق���ة لل�صمو 
الوطنية  اللحمة  الأخالقي وتعزي���ز 
والتخل���ق باأخ���الق احل�ص���ني ر�صي 
اهلل عن���ه واآل البيت الأطهار الذين 
عط���روا التاريخ ب�صريتهم القومية 
ال�صامي���ة وعلم���وا الدني���ا م���كارم 
الأخ���الق وحف���ظ الل�ص���ان و�ص���ون 
اجلوارح ع���ن التعدي على الآخرين 

بالأقوال اأو الأفعال”.
الإ�صالمية  ال�صوؤون  واأكد وكيل 
اأدوا  ال��ذي  ال��ك��رام  املواطنني  اأن 
الإطار  عا�صوراء �صمن  يوم  �صعائر 
الديني والوطني هم بحق متبعون 

ل��ه��ذا ال��ن��ه��ج ال��ق��ومي 
الأط���ه���ار.  ال��ب��ي��ت  لآل 
اأم����ا ال���ذي���ن ا���ص��ت��غ��ل��وا 
اجلليلة  املنا�صبة  ه��ذه 
ا���ص��ت��غ��الل ���ص��ي��ا���ص��ي��ا 
وط����ائ����ف����ي����ا م��ق��ي��ت��ا 
�صيئة  اأث����ارا  وحملوها 
و�صالطة  نواياهم  ب�صوء 
ف��اإن  اأع��م��ال��ه��م،  وق��ب��ح  األ�صنتهم 
وهوؤلء  ب��راء،  منهم  البيت  اآل  نهج 
باأقوالهم  اأنهم  اإل  قلة  كانوا  واإن 
وقانونا  �رصعا  املجرمة  واأعمالهم 
امل�صتقيم  الطريق  اإل��ى  ي�صيئون 
ال��ك��رام  ال��ب��ي��ت  اآل  ال���ذي ر���ص��م��ه 

باأخالقهم و�صمائلهم. 
ولفت اإلى اأن���ه لي�ش من اأخالق 
اآل البي���ت الك���رام ول م���ن نهجهم 
الديني���ة  الرم���وز  اإل���ى  الإ�ص���اءة 
والوطني���ة، م�ص���ددا عل���ى ����رصورة 
حما�صبة اأولئ���ك املنتهكني حلرمة 

وقدا�صة يوم عا�صوراء. 
ودع���ا وكيل ال�صوؤون الإ�صالمية 
جمي���ع املواطنني اإل���ى العمل اإلى 
“تعزي���ز اللحم���ة الوطني���ة وتاأكيد 
والتعام���ل  املجتمعي���ة،  الوح���دة 
بالقي���م الأخالقية احل�صارية �صمن 
اإطار امل�رصوع احل�صاري الذي ر�صمه 
ود�صن���ه �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك، 
خمطط���ات  وراء  الجن���رار  وع���دم 
الأعداء املرتب�ص���ني الذي ي�صعون 

اإلى زعزعة اأمننا وا�صتقرارنا”.

املح���رق - حمافظ���ة املح���رق: 
اأك���د حمافظ املح���رق �صلم���ان بن 
اأه���ايل  وا�صتن���كار  اإدان���ة  هن���دي 
وقراه���ا  مدنه���ا  بكاف���ة  املح���رق 
لالأفعال والت�رصفات امل�صيئة التي 
ارتكبته���ا زم���رة م���ن الإرهابي���ني 
يف ا�صتغ���الل وا�صح وف���ج ملو�صم 
عا�صوراء، والذي يعتر يف حد ذاته 
مثال عل���ى احلريات والدميقراطية 
احلقة الت���ي تنعم بها البحرين منذ 
القدم وتتوا�صل م�صريتها يف اأبهى 

�صورة يف ظل قيادة جاللة امللك.
وق���ال حمافظ واأه���ايل املحرق 
“اإننا جميعا كبارا و�صغارا، نرف�ش 
رف�صا قاطع���ا، الإ�ص���اءة اإلى قادة 
الوط���ن، ب���ل ن�صعه���م يف قلوبن���ا 
وو�صاما فوق روؤو�صنا نعتز ونباهي 
بهم الأم���م، ونطالب باإنزال اأق�صى 
العقوبات بحق من يعمل على �صق 
ال�صف الواحد ويعكر �صفو الوحدة 
الوطني���ة الت���ي ننعم به���ا بف�صل 

قيادة جاللة امللك”.
واأ�صار بن هندي اإلى اأن املحرق 

برجالها ون�صائها، �صغارها وكبارها 
كانت و�صتبق���ى و�صت�صتمر، تدين 
بالولء للوط���ن وقيادته، وجميعنا 
وج�ص���دا  واح���دة  طائف���ة  ن�ص���كل 
واح���دا ورحم���ا واح���دا يف قلب كل 
من يعم���ل على �ص���ق ال�صف وزرع 
بذور الطائفية والتفرقة بدعم من 
اخل���ارج، حي���ث تعمل ه���ذه الزمرة 
خارجي���ة  اأجن���دات  وف���ق  املارق���ة 
ت�صتق���ي تعليماته���ا م���ن العنا�رص 

الإرهابية الهاربة.
و�ص���دد عل���ى اأن الع���امل اأجم���ع 
امل����رصوع  اإل���ى  بالبن���ان  ي�ص���ري 
الإ�صالح���ي جلاللة املل���ك، ويعتر 
يف  اأمنوذج���ا  البحرين���ي  جمتمعن���ا 
التعاي�ش وال�صلم الأهلي حتت راية 
اآل خليفة الك���رام، موؤكدا اأن اأهايل 
املح���رق جميعا وبال ا�صتثناء حّملوه 
احل���ب وال���ولء والطاع���ة ل�صاحب 
اجلاللة املل���ك، واأن ما يحملونه من 
حب توارث���وه من الآب���اء والأجداد، 
�صينقلون���ه لالأبن���اء والأحف���اد عر 

ال�صنني.

• �صمو ال�صيخ خليفة بن علي	

• ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن	

• فريد املفتاح	

اجلنبية - املحافظ���ة ال�صمالية: اأثنى حمافظ 
ال�صمالي���ة عل���ي الع�صف���ور عل���ى ال���روح الوطنية 
واملواق���ف امل�رصف���ة لأه���ايل قري���ة املالكي���ة يف 
تاأكيد الولء والنتماء للوطن وللقيادة ال�صيا�صية 
وعلى راأ�صها جالل���ة امللك، ناقاًل لهم حتيات وزير 
الداخلي���ة الفريق الركن ال�صي���خ را�صد بن عبداهلل 
اآل خليف���ة؛ عل���ى مواقفهم الوطني���ة الغيورة على 
م�صلح���ة بالدهم و�ص���ون مكانة رموزه���م، م�صدًدا 
عل���ى اأن اأه���ايل املالكية وعم���وم اأه���ايل البحرين 

ميثلون اأ�رصة متما�صكة ملتفة حول قيادتها.
وقال الع�صف���ور الذي التق���ى اأم�ش وفدا من 
اأهايل قري���ة املالكية ميثل موؤ�ص�ص���ات القرية اأن 
حر�ش اجلمي���ع على الوقوف �صًفا واحًدا يف وجه ما 
يحاك من موؤامرات �صد الوطن، ومنها ما حدث يوم 
التا�ص���ع من حمرم م���ن جانب فئ���ة �صئيلة و�صالة 
تنوي بالبالد �رصًا واإ�صاءته���ا لرموز الوطن، يعك�ش 
احل�ش الوطني واملوقف الثابت الذي اأبداه الأهايل 
يف تعبريه���م عن تقدير جه���ود القيادة والدولة يف 
تق���دمي كل الت�صهيالت ملو�صم عا�ص���وراء وتلبية 

احتياجات���ه. وم���ن جانبه���ا، قال���ت النائ���ب جميلة 
ال�صماك “يف الوقت الذي نحتاج فيه اإلى التما�صك 
والتاآزر والتعاون م���ن اأجل بناء البلد، نتفاجاأ مبثل 
هذه الإ�صاءة املرفو�صة بل اأقول اإن من ي�صتهدف 
اأك���ر رم���ز يف الوط���ن ل ي�صتح���ق العي����ش يف هذا 
البل���د”، م�ص���ريًة “ل توج���د دولة م���ن دول جمل�ش 
التعاون اخلليجي تقدم م���ا تقدمه مملكة البحرين 
لإحي���اء مو�ص���م عا�ص���وراء، ول�صن���ا عل���ى ا�صتعداد 
للرجوع اإلى الوراء؛ ب�صبب ت�رصفات هوجاء من فئة 

ل تهمها م�صلحة الوطن”. 
فيم���ا اأب���دى ع�ص���و املجل����ش البل���دي ال�صيد 
ح�س���ن اخلياط اتفاقه التام على �سجب وا�ستنكار 
ورف�ش مث���ل هذه الأفعال الت���ي تك�صف جانًبا من 

نوايا الإ�صاءة اإلى الوطن ككل.
وعر رئي�ش نادي املالكية الثقايف والريا�صي 
جا�ص���م عبدالع���ال عن رف����ش وا�صتن���كار الإ�صاءة 
لرموز الوطن قائاًل اإن ه���ذه الإ�صاءة اأ�صاءت لقرية 
املالكي���ة ولأهلها وهي ل متث���ل توجهات القرية، 
فم���ا حدث هو عمل جمموعة �صغرية يف قرية ي�صل 

تع���داد �صكانها اإل���ى 18 األف ن�صمة م���ا يجعل من 
غري املقبول تعمي���م التهام والت�صكيك يف وطنية 
الأه���ايل؛ ب�صبب ب�صع���ة اأ�صخا����ش جمهولني، وما 
فعل���وه ل ميث���ل ال�صعائ���ر احل�صيني���ة ول عالقة له 
باملواك���ب، اإمنا اأتت به جمموع���ة ع�صبية “فلتانة 
�صيا�صًيا” ول عالقة لأهدافها ونواياها ل بال�صعائر 

ول باملواك���ب واإمن���ا ا�صتغل���وا ال�صعائ���ر للقي���ام 
بفعلهم املرفو�ش.

واأ�صاد كل من املتويل املنتدب لرئا�صة ماأمت 
الإمام الر�ص���ا حممد اجلواي والنا�ص���ط الجتماعي 
ن���زار الب����رصي باجله���ود ال�صخ�صي���ة للمحاف���ظ يف 
النزول ميدانًي���ا ملتابعة احل���دث والت�صدي ملثل 

هذه الأفعال التي تعكر �صفو املجتمع، واأن اأهايل 
املالكي���ة وموؤ�ص�ص���ات القرية ت�صجب ه���ذا العمل 
لي����ش لكونه دخيال على املجتم���ع فح�صب؛ بل لأنه 
دخيل على الأخ���الق الإ�صالمية واملبادئ وال�صعائر 

احل�صينية.
 وتوجه الع�صفور بال�صكر اإلى احل�صور الذين 
ب���ادروا بالإجم���اع بامل�صادق���ة ل�صج���ب وا�صتنكار 
والإ�ص���اءة لرموز الوط���ن ال�صادر ع���ن جميع ماآمت 
ومواك���ب وموؤ�ص�ص���ات واأه���ايل قري���ة املالكي���ة، 
اأجمعوا فيه على تثم���ني جهود القيادة ال�صيا�صية 
وعل���ى راأ�صه���ا جاللة املل���ك على �صيان���ة ورعاية 
احلري���ات الديني���ة ومنه���ا مو�صم عا�ص���وراء، وفق 
اتف���اق على رف����ش ممار�صات هذه الفئ���ة ال�صالة 
والت�ص���دي له���ا بالأوج���ه القانوني���ة، فيم���ا �صدد 
الع�صف���ور على �رصورة ا�صتغ���الل املنر احل�صيني 
للرت�صيد الرتب���وي والجتماع���ي والفكري لتوعية 
فئة الأطفال وال�صباب والنا�صئة، موؤيًدا الإجراءات 
الت���ي اتخذتها وزارة الداخلية بالقب�ش على اجلناة 

وتقدميهم للعدالة.

اإجمـــاع علـــى ا�ستنكــــار و�سجـــب الإ�ســـاءة لرمـــوز الــوطــن
يف لقاء جمع حمافظ ال�صمالية وقيادات اأهايل املالكية:

ات��������ف��������اق ع�����ل�����ى رف���������������ش ال�����ف�����ئ�����ة ال�����دخ�����ي�����ل�����ة ومم������ار�������ص������ات������ه������ا ال�����ه�����دام�����ة

• حمافظ ال�صمالية لدى ا�صتقباله وفد اأهايل قرية املالكية	

اعتماد م�سار املنامة ملكافحة التطرف والإرهاب والطائفية
يف ختام اجتماع املجل�ش ال�صت�صاري للتنمية الثقافية يف العامل الإ�صالمي:

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار: 
اختتمت اأم�ش الثالثاء اأعم���ال الجتماع ال�صاد�ش ع�رص 
للمجل����ش ال�صت�ص���اري للتنمي���ة الثقافي���ة يف العامل 
الإ�صالم���ي، والذي اأقي���م مبنا�صبة الحتف���اء مبدينة 
املح���رق عا�صم���ة للثقاف���ة الإ�صالمية للع���ام 2018 
وحت�ص���رًيا للموؤمت���ر الإ�صالم���ي ال�صتثنائ���ي لوزراء 
ثقاف���ة الدول الإ�صالمية وال���ذي �صُيعقد يف البحرين 
مع نهاي���ة �صهر نوفم���ر املقبل برعاي���ة �صامية من 
عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 
خليفة. وبهذه املنا�صبة، األقت املدير العام للثقافة 
والفن���ون بهيئة البحرين للثقافة والآثار ال�صيخة هال 
بنت حمم���د اآل خليفة ممثل���ة رئي�صة هيئ���ة الثقافة 
ال�صيخ���ة مي بنت حممد اآل خليف���ة كلمة عرت فيها 
عن �رصور الهيئ���ة ل�صتقبال الجتم���اع، والذي قالت 
عنه اإنه “ر�صالة نبعثها اإلى عاملنا العربي والإ�صالمي 
ب���اأن لدينا ثقافًة عريقة وح�ص���ارة مميزة يحق لنا اأن 
نفخر به���ا ونروج له���ا يف اأرجاء العامل كل���ه. وهذا ما 
ترجمته هيئة البحرين للثقافة والآثار من خالل عملها 
امل�صتمر من���ذ بداية العامل للرتويج للقيم التنويرية 
للدي���ن الإ�صالم���ي، واأبرز مث���ال على ذل���ك، مبادرة 

الهيئ���ة يف مق���ر منظم���ة اليوني�صك���و يف باري�ش منذ 
اأ�صب���وع من اأجل اإقرار يوم عامل���ي للفن الإ�صالمي”. 
ومت خ���الل الجتماع، ال���ذي عقد على م���دى يومني، 
مناق�ص���ة م����رصوع برنام���ج عم���ل ب�صاأن تعزي���ز الدعم 
الإ�صالمي وال���دويل للحفاظ على ال���رتاث احل�صاري 
والثق���ايف يف القد�ش ال�رصيف، وال���ذي خرج بعدد من 
التو�صي���ات اأبرزها: اتخاذ اإج���راءات عملية لتت�صمن 
ال�صيا�ص���ات واخلط���ط الثقافي���ة الوطني���ة التعريف 
بالرتاث احل�صاري والثقايف للقد�ش ال�رصيف املادي 
وغ���ري امل���ادي. كذل���ك مت���ت مناق�صة م����رصوع م�صار 

املنام���ة لتفعيل العمل الثق���ايف الإ�صالمي امل�صرتك 
ملواجهة التط���رف والطائفية والإرهاب، والذي خرج 
بع���دد من التو�صي���ات اأبرزها: ال�صرت�ص���اد بامل�صار 
يف اإع���داد ال�صيا�ص���ات واخلطط والرام���ج الثقافية 
الوطني���ة، وتعزي���ز ال�رصاك���ة ب���ني وزارات الثقاف���ة 
وال���وزارات املخت�ص���ة بالرتبية والتعلي���م وال�صباب 
وال�صوؤون الدينية والجتماعية والقت�صادية وحقوق 
الإن�ص���ان والأم���ن املجتمعي والإع���الم والت�صال مبا 
ي�صم���ن جناح الأن�صط���ة املوجهة للت�ص���دي لظاهرة 

التطرف والطائفية والإرهاب.

• �صورة جماعية للم�صاركني	
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فتح اآفاق اال�ستثمار لل�رشكات املحلية والعاملية

برنامج منح لتح�سني واجهات املحالت ب�سوق املنامة القدمية

“البحرين لل�سياحة” تختتم احتفالها باليوم الوطني ال�سعودي

م�سيدا بجهود “اأ�سواق اخلليج” يف جمال الإنارة الذكية... مريزا:

اأقرته جلنة التطوير بال�رشاكة مع “متكني”

ال�سيخ خالد بن حمود: الحتفالت جت�سد مدى الرتابط بني �سعبينا

املنام���ة - وزارة �س���وؤون الكهرب���اء واملاء: 
ا�ستقبل عبداحل�سني مريزا وزير �سوؤون الكهرباء 
واملاء مبكتب���ه وفداً رفيع امل�ست���وى من �رشكة 
Gulf Markets International، يتقدمهم 
رئي�س جمل����س الإدارة م�سعل عبدالنبي ال�سعلة 
وعدد م���ن امل�سوؤولني وال�رشكاء وبح�سور نائب 
الرئي����س التنفيذي لل�س���وؤون الإدارية واملالية 

بهيئة الكهرباء واملاء حممد ال�سادقي.
ويف بداي���ة اللقاء رح���ب الوزي���ر باحل�سور 
ومت ا�شتعرا����ض ن�شاط ال�رشك���ة يف جمال الإنارة 
الذكية، وكذلك امل�سابيح والأجهزة الكهربائية 
املوفرة للطاقة، م�سي���داً الوزير بجهود ال�رشكة 

ودورها البارز يف عدد من املجالت املختلفة.
وجرى خال اللقاء اط���اع الوزير على رغبة 
ال�رشكة يف ال�ستثم���ار يف م�ساريع الإنارة الذكية 
ح�س���ب الفر����س املتاح���ة يف ه���ذه املج���الت 
للم�ساهم���ة يف ت�سوي���ق ع���دد م���ن املنتج���ات 

املوف���رة ل�ستهاك الكهرباء وامل���اء.  ويف هذا 
ال�س���دد، رح���ب الوزي���ر مبثل ه���ذه املبادرات 
وفت���ح اآفاق ال�ستثمار لل����رشكات واملوؤ�س�سات 
املحلية والعاملية مب���ا يحقق الأهداف الوطنية 
امل�ستدام���ة  التنمي���ة  جم���الت  يف  املن�س���ودة 
وثقاف���ة تر�سيد ال�ستهاك، وقال الوزير اي�ساً 
اإن اأب���واب كب���ار امل�سوؤولني يف الب���اد مفتوحة 

دائماً لالتق���اء بامل�ستثمري���ن ودعمهم بكافة 
ال�سبل املتاحة. من جانبه���م اعرب امل�سوؤولون 
 Gulf Markets International يف �رشك���ة 
ع���ن خال�س ال�سكر والتقدي���ر والمتنان للوزير 
وامل�سوؤولني على ح�س���ن ال�ستقبال والرتحيب 
والدعم الذي يحظى به امل�ستثمرون مبا ي�سب 

يف م�سلحة الوطن واملواطنني.

املنامة - هيئة البحري���ن لل�شياحة واملعار�ض: 
عقدت جلنة تطوي���ر �سوق املنام���ة اجتماعها الثاين 
برئا�سة الرئي����س التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة 
واملعار�ض ال�شي���خ خالد بن حم���ود اآل خليفة، اأم�ض 

)الثالثاء( يف مركز البحرين للمعار�ض واملوؤمترات.
ومت يف الجتم���اع مناق�ش���ة جملة م���ن املوا�شيع 
املتعلق���ة بامل�رشوع مع الرتكيز على الربامج اخلا�سة 
بتطوي���ر وحت�سني واجهات املحات يف �سوق املنامة 
القدمية بطريقة حتافظ عل���ى هوية ال�شوق، اإ�شافة 
اإل���ى تطوي���ر املب���اين الرئي�س���ة للم����رشوع، من خال 
الت�ش���ور اخلا����ض ال���ذي مت و�شعه م���ن قبل اخلطة 

التنفيذية املعتمدة.
وخال الجتم���اع، قدمت هيئة البحرين لل�سياحة 
واملعار�ض مقرتًحا مل�شارك���ة مدى التقدم احلا�شل 
لأعمال املخطط الرئي�س مل�رشوع تطوير ال�سوق، ومن 
اأه���م اأولويات هذا املق���رتح ت�سحي���ح واإحياء �سوق 
املنام���ة احلالية عن طري���ق تغيري نظ���ام الواجهات 
والافت���ات، والذي ي�س���ب يف م�سلح���ة التجار كونه 
�سُي�ساهم برت�سيخ من مكانة ال�سوق كوجهة �سياحية. 
و�سيت���م �سيان���ة واجهات املح���ات، وا�ستبدال 
الافتات باأخرى جدي���دة ح�سب املعايري والت�ساميم 
املعتم���دة من قبل اللجنة؛ م���ن اأجل تعزيز من جتربة 

الزوار للمناطق الكائنة �شمن املخطط الرئي�ض. 
و�سيت���م تق���دمي برنام���ج من���ح بالتع���اون م���ع 
“متك���ني”؛ ليت���م تنفي���ذ ال�سرتاتيجي���ة املقرتحة 
والت���ي �سي�ستفيد منه���ا اأ�سحاب املتاج���ر التجارية 

الواقعة �شمن املخطط الرئي�ض.
وبه���ذه املنا�سبة، قال ال�سيخ خالد بن حمود اآل 
خليف���ة “اإننا نحر�س على العمل عن كثب مع العديد 
م���ن الهيئات احلكومية واجله���ات اخلا�سة؛ من اأجل 
حتقيق اأهداف هذا امل�رشوع و�شمان جناحه عموما، اإذ 
نعم���ل حاليا مع )متكني(؛ من اأجل اعتماد اآلية و�شع 
الافتات يف هذه املنطقة احليوية اإلى جانب تقدمي 

برامج اأخرى لتطوير قطاع التجارة يف ال�سوق”.

واأ�شاف قائال “ت�سعى هيئ���ة البحرين لل�سياحة 
واملعار����ض دوًم���ا اإل���ى تطوي���ر املع���امل ال�شياحية 
مبملك���ة البحرين، والتي م���ن �ساأنها اأن توؤدي جلذب 
ال���زوار م���ن داخل وخ���ارج اململك���ة مم���ا ُي�ساهم يف 

تن�سيط قطاع ال�سياحة”.
يذك���ر اأن جلنة تطوير �س���وق املنامة تتاألف من 
ممثلني عن كل من وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين، وهيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
العم���راين،  والتطوي���ر  التخطي���ط  وهيئ���ة  والآث���ار، 
وجمل����س التنمية القت�سادي���ة، وحمافظة العا�سمة، 
وجمل����ض اأمان���ة العا�شمة اإ�شافة اإل���ى عدد من جتار 

�سوق املنامة.

املنامة - هيئة البحري���ن لل�شياحة واملعار�ض: 
اأقام���ت ال�شب���ت املا�ش���ي، هيئة البحري���ن لل�شياحة 
واملعار����ض احتفالت عدة مبنا�شب���ة الذكرى ال� 88 
لليوم الوطني للمملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، 
وذل���ك حت���ى ي���وم الثن���ني املا�ش���ي، اإذ ا�شتهلت 
الحتفالي���ة با�ستقب���ال وتقدمي الهداي���ا التذكارية 
لل���زوار القادم���ني من اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 
اإل���ى مملكة البحرين، عرب مطار البحرين الدويل وج�رش 
امللك فهد. وت�سم���ن الربنامج عددا من الحتفالت 
يف كل من جمم���ع ال�شيف - �شاحي���ة ال�شيف وجممع 
الأفني���وز، اإذ اأقيمت عرو�ض ترفيهية خمتلفة و�شط 
تفاع���ل كبري م���ن اجلمه���ور يف كا املجمع���ني. كما 
����رشح الرئي�س التنفي���ذي لهيئة البحري���ن لل�سياحة 
واملعار����ض ال�شي���خ خالد بن حم���ود اآل خليفة بهذه 
املنا�سب���ة “اليوم الوطني ال�سع���ودي منا�سبة عزيزة 
على اجلمي���ع يف البلدي���ن ال�سقيق���ني، وي�سعدنا اأن 
نهن���ئ اململكة العربي���ة ال�سعودي���ة قي���ادًة و�سعًبا 
بذكرى اليوم الوطني ال� 88، ونتمنى لهم املزيد من 
الزدهار يف ظ���ل القيادة احلكيمة”. واأ�شاف “جت�سد 
هذه الحتفالت مدى الرتاب���ط الذي يجمع ال�سعبني 
ال�سقيقني ولطاملا حر�ست الهيئة على تعزيز مكانة 
مملك���ة البحرين كوجهة �سياحية رائدة ت�سعى جلذب 
ال�سياح من خمتلف اأنحاء العامل، خ�سو�سا من اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة، عرب ا�ست�سافة خمتلف 
الفعالي���ات العائلية على مدار الع���ام”. وجاءت هذه 
الحتفالية يف اإطار الفعاليات التي يتم تنظيمها من 
قبل هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�ض بالتعاون مع 
اجلهات املعنية يف البالد من �شمنها وزارة الداخلية 
و�سوؤون اجلمارك و�رشكة مطار البحرين وجهات اأخرى 
ع���دة متا�سًي���ا مع جه���ود الهيئ���ة جلذب ال���زوار اإلى 
مملك���ة البحرين وكجزء م���ن ا�سرتاتيجيتها يف تعزيز 
القطاع ال�سياحي لنمو القت�ساد الوطني ودعم روؤية 

البحرين القت�سادية للعام 2030.

• خال ال�ستقبال 	

• جلنة تطوير �سوق املنامة تقر برنامج منح الافتات والواجهات التجارية بال�رشاكة مع “متكني”	

•  “البحرين لل�سياحة” تختتم احتفالها بالعيد الوطني ال�سعودي	

تعزيز التعاون بني “الثقافة” و ”التنمية االقت�سادية”

توقيع مذكرة تفاهم بني “الثقافة” و ”البيئة”

لقاء ت�ساوري بني “املحرق” و “احلد” التعاونيتني

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
ا�ستقبل���ت رئي�س���ة هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
والآث���ار ال�سيخ���ة مي بن���ت حمم���د اآل خليفة 
يف مكتبه���ا م�س���اء اأم�س، الرئي����س التنفيذي 
ملجل�س التنمي���ة القت�سادية خالد الرميحي، 
وذل���ك يف اإط���ار تعزي���ز التع���اون م���ا ب���ني 
املوؤ�س�ست���ني مبا يرتق���ي باحل���راك الثقايف 

القائم يف اململكة.
و�سكرت ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة 
خالد الرميحي لدعمه امل�ستمر مل�ساريع هيئة 
الثقاف���ة واأن�شطته���ا، موؤكدة ����رشورة تعاون 
جميع اجلهات املهني���ة بالن�شاط الثقايف من 
اأجل حتقيق املنجزات احل�سارية والإن�سانية.

 واأطلع���ت الرميح���ي على اآخ���ر تطورات 
احل���راك الثق���ايف، م�س���رية اإل���ى عم���ل هيئة 

الثقاف���ة على التح�سري خلت���ام برنامج عامل 
كام���ل احتف���ى باملح���ّرق عا�سم���ة للثقاف���ة 
الإ�سامي���ة لع���ام 2018م، حي���ث �ست�سه���د 
البحري���ن نهاية نوفمرب اجتم���اع وزراء ثقافة 
ال���دول الإ�سامية وافتتاح مرك���ز زوار موقع 
طري���ق اللوؤل���وؤ، امل�سجل عل���ى قائمة الرتاث 
العامل���ي ملنظمة اليوني�سك���و، وذلك برعاية 
كرمية و�شامي���ة من لدن عاهل البالد �شاحب 

اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
من جانبه، اأبدى خالد الرميحي ا�ستعداد 
للم�سارك���ة  القت�سادي���ة  التنمي���ة  جمل����س 
الفاعلة يف دعم الأن�سطة الثقافية التي تقوم 
به���ا هيئة الثقاف���ة، م�سيًدا بعمله���ا ودورها 
يف تعزيز مكان���ة اململكة على خارطة املراكز 

احل�سارية الإقليمية والعاملية.

املنام���ة - بنا: يف اإطار توحيد جهود 
املوؤ�س�س���ات الوطني���ة لارتق���اء بالعمل 
هيئ���ة  رئي�س���ة  ا�ستقبل���ت  احلكوم���ي، 
البحري���ن للثقاف���ة والآث���ار ال�سيخة مي 
بنت حممد اآل خليفة مبقر الهيئة �سباح 
اأم�س الثاثاء الرئي�س التنفيذي للمجل�س 

الأعلى للبيئة حممد بن مبارك بن دينه.
وخ���ال اللق���اء اأ�س���ادت ال�سيخة مي 
بجه���ود املجل����ض الوا�شح���ة يف احلفاظ 
على مكونات احلياة الفطرية يف اجلزيرة، 
كما اأعربت عن اعتزازها بال�رشاكة القائمة 
ما ب���ني هيئة الثقاف���ة واملجل�س الأعلى 
للبيئة، م�سريًة اإل���ى اأهمية وجود تكامل 
ب���ني القطاعني مل���ا ميتلكانه م���ن روؤى 
م�سرتك���ة ت�سع���ى يف جممله���ا اإل���ى اإبراز 

املقومات احل�سارية ململكة البحرين.
م���ن جانبه عرب بن دين���ه عن تقديره 
لكافة م���ا تبذله هيئ���ة البحرين للثقافة 

والآث���ار، كم���ا اأك���د اأهمية ت�سخ���ري كافة 
الإمكان���ات للنهو�ض مب�شت���وى التعاون 
امل�س���رتك مبا يعزز م���ن خمرجات العمل 
احلكومي عموما، والعمل البيئي والثقايف 

خ�سو�سا.
ومت خالل اللقاء التوقيع على مذكرة 
تفاهم بني املجل�س الأعلى للبيئة وهيئة 
البحرين للثقافة والآثار؛ من اأجل اإ�شفاء 
ال�سبغة القانونية على خمتلف امل�ساريع 
والربام���ج امل�سرتكة القادم���ة يف خطوة 

تطمح لفتح اآفاق اأرحب بني اجلهتني.
ُيذك���ر اأن هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
والآثار تعم���ل �شمن اإ�شرتاتيجية حمددة 
ل�س���ون خمتل���ف عنا�رش ال���رتاث املادي 
وغري امل���ادي، ول�سيما الرتاث الطبيعي 
ال���ذي تعت���ربه من اأه���م عنا����رش الرتاث 
الوطن���ي، وت�سعى لإبعاده ق���در الإمكان 

عن يد التغيري.

مت عق���د لق���اء ت�شاوري ب���ني جمعية 
احل���د  جمعي���ة  م���ع  التعاوني���ة  املح���رق 
التعاوني���ة ال�ستهاكي���ة يف مق���ر جمعية 
احل���د، حي���ث مت���ت مناق�ش���ة املوا�شيع 
امل�سرتك���ة وبح���ث اأوج���ه التع���اون بني 

اجلمعيتني.
التن�شي���ق  عل���ى  التف���اق   كم���ا مت 
معا حل���ل امل�س���كات الناجتة ع���ن اإدارة 
حمطات الب���رتول التي تتولى كل جمعية 
م���ن اجلمعيت���ني اإدارتهم���ا، وهما حمطة 
برتول احلد، وحمطة برتول �سوق املحرق 
- وبالتن�سي���ق مع اجلمعي���ات التعاونية 
الأخ���رى يف مملكة البحري���ن - للتفاو�ض 
م���ع �رشك���ة بابك���و امل�سوؤولة ع���ن متوين 

املحط���ات؛ لتح�شني �رشوط العقد املربم 
بني اجلمعي���ات، و�رشكة بابكو لتمكينهما 
م���ن حتقيق اإي���راد معق���ول للجمعيتني، 
يتنا�سب مع حجم اجلهد املبذول يف لإدارة 
والت�سغيل، خ�سو�سا واأن هذه املحطات 
تخدم عددا كبريا من امل�ستهلكني يف كل 

من منطقتي املحرق واحلد. 
كم���ا يعمل يف كل حمطة اأكرث من 15 

موظفا اأغلبهم من البحرينيني.
وختم الجتم���اع بالتف���اق على عقد 
لق���اءات دوري���ة م�سرتك���ة كل 3 اأ�سه���ر، 
وكلم���ا ج���د جديد ودع���ت احلاج���ة لعقد 

اجتماع طارئ. 
كم���ا مت التفاق على عق���د الجتماع 
القادم يف مقر جمعي���ة املحرق التعاونية 

بالب�سيتني.

حمرر ال�سوؤون املحلية

الوزير مريزا يطلع على اأن�سطة ال�رشكة يف جمال الإنارة الذكية
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قادة اإيران يوؤيدون الدمار والقتل وال يحرتمون �سيادة الدول
اأ�ساد بتعاون ال�سعودية والإمارات للتو�سل لت�سوية �سيا�سية يف �سوريا واليمن... ترامب:

وزي���ر  �س���ارك  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اخلارجية ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
يف اجلل�س���ة الفتتاحية للمناق�س���ة العامة للجمعية 
العامة للأمم املتحدة يف دورتها الثالثة وال�سبعني 
والتي عق���دت اأم�س يف نيوي���ورك، بح�سور روؤ�ساء 
الدول واحلكومات وم�سوؤول���ني رفيعي امل�ستوى 
م���ن الدول الأع�س���اء واملنظم���ات احلكومية وغري 

احلكومية.
واألق���ى الأمني العام للأم���م املتحدة انطونيو 
غوتريي����س بياًنا عر�س فيه تقريره ال�سنوي لعمل 
الأمم املتحدة، اإذ ا�ستعر�س التحديات التي تواجه 

جمي���ع دول الع���امل وم���ن بينها: تنام���ي الفو�سى 
والأو�س���اع يف اجلمهوري���ة اليمني���ة واجلمهوري���ة 
العربية ال�سورية والق�سية الفل�سطينية والإرهاب 
والتهدي���د النووي، وتغري املن���اخ، و�سدد على اأن 
مواجه���ة ه���ذه التحدي���ات تفر�س ����رورة تعزيز 
العم���ل اجلماعي والتع���اون ب���ني دول العامل؛ من 
اأج���ل اإحلل ال�سلم وحتقيق التق���دم القت�سادي، 
منوًها باتفاقية جدة لل�سلم بني جمهورية اإريرتيا 
وجمهورية اأثيوبي���ا الدميقراطية الحتادية والتي 

مت التوقيع عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.
وا�ستعر�س���ت رئي�سة الدورة ال����73 للجمعية 

العام���ة للأمم املتح���دة ماريا فرنان���دا اإ�سبينو�سا 
غار�سي�س بع�س التهديدات التي تواجه جميع دول 
العامل ومن اأهم ه���ذه التهديدات: العنف والتغري 
املناخ���ي والفقر والعن�رية واحل���روب والنزاعات 
القت�سادية والإرهاب، موؤكدة اأن هذه التهديدات 
تتناق�س مع اأهداف ميثاق الأمم املتحدة وتفر�س 
����رورة امل�سوؤولي���ة امل�سرتك���ة والعمل امل�سرتك 

واحلوار مبا يحقق م�سالح اجلميع.
ويف كلمته اأمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة، 
اأ�س���اد رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية الرئي�س 
دونال���د ترامب باخلط���وات الإيجابية الهائلة التي 

حتقق���ت يف ال�رق الأو�س���ط بعد زيارت���ه للمملكة 
العربية ال�سعودية الع���ام املا�سي، اإذ قامت دول 
اخللي���ج باإن�ساء مركز مكافح���ة التطرف والإرهاب، 
منوًها بتعاون اململكة العربي���ة ال�سعودية ودولة 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة؛ م���ن اأج���ل التو�سل 
لت�سوي���ة �سيا�سية يف �سوري���ا واليمن والعمل على 
ا�ستقرار الأو�ساع، موؤكًدا التزام الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة بالتو�س���ل ل�سلم ب���ني الفل�سطينيني 

والإ�رائيليني.
وفيم���ا يتعلق باإي���ران، اأكد رئي����س الوليات 
املتحدة الأمريكية اأن ق���ادة اإيران يوؤيدون الدمار 

والقت���ل والفو�س���ى ول يحرتم���ون حق���وق الدول 
و�سيادتها، واأنهم نهب���وا م�سادر الأمم وعباأوا بها 
جيوبه���م ون����روا الفو�سى يف ال����رق الأو�سط وما 

اأبعد من ذلك.
وم���ن اأب���رز املتحدث���ني باملناق�س���ة العام���ة 
للجمعي���ة العامة للأم���م املتح���دة يف يومها الأول: 
رئي�س جمهورية م�ر العربية عبدالفتاح ال�سي�سي، 
وعاهل اململك���ة الأردنية الها�سمي���ة جللة امللك 
عبداهلل الثاين بن احل�سني، وعدد من زعماء الدول 
وروؤ�س���اء الوف���ود امل�ساركة يف اأعم���ال الدورة 73 

للجمعية العامة.

• جانب من احل�سور	 • وزير اخلارجية ي�سارك يف اجلل�سة الفتتاحية للمناق�سة العامة للجمعية العامة للأمم املتحدة	

وزير اخلارجية: دور مهم لعمليات االأمم املتحدة يف حفظ ال�سالم

جهود ملحوظة لفوك يرمييت�ش يف مد ج�سور التعاون

وزير اخلارجية: البحرين �ستوا�سل تاريخها املمتد يف التنوع واالن�سجام

حر�ش بحريني على التعاون واحلوار مع جميع اآليات االأمم املتحدة

“مركز امللك حمد للتعاي�س”: ملد ج�سور التوا�سل بني جميع ال�سعوب

ل ملحاولت ت�سيي�س حقوق الإن�سان لأغرا�س واأهداف �سيقة... م�ساعد وزير اخلارجية:

نيوي���ورك - بن���ا: نظ���م مرك���ز املل���ك حم���د 
العامل���ي للتعاي�س ال�سلمي وبالتع���اون مع جمعية 
ه���ذه ه���ي البحرين يف مق���ر منظمة الأم���م املتحدة 
مبدينة نيوي���ورك الأمريكية ندوة رفيعة امل�ستوى 
حمل���ت عنوان “نحو جمتمع���ات �سلمية �ساملة: دور 
القيادات الدينية يف حتقيق الهدف 16 من اأهداف 
التنمي���ة امل�ستدامة”، وذلك على هام�س اجتماعات 

اجلمعية العامة للأمم املتحدة بن�سختها ال� 73.
وتاأت���ي الن���دوة ان�سجام���ا مع الروؤي���ة احلكيمة 
لعاه���ل الب���لد �ساح���ب اجللل���ة املل���ك حم���د بن 
عي�سى اآل خليفة يف الرتق���اء بجميع اأوجه الت�سامح 
والتعاي�س بني جميع الأدي���ان والثقافات، وتعزيز 
موق���ع مملك���ة البحري���ن عل���ى اخلارط���ة العاملي���ة 
اأمنوذجا يحتذى به يف الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي؛ 

ليعم ال�سلم اأنحاء العامل كافة.
ال�سي���خ  الن���دوة وزي���ر اخلارجي���ة  �س���ارك يف 
خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل خليف���ة، بح�سور وزير 
اخلارجي���ة باململك���ة العربية ال�سعودي���ة ال�سقيقة 
عادل اجلبري، والأمني العام ملجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربي���ة عبداللطيف الزي���اين، اإ�سافة اإلى 
نخب���ة م���ن الدبلوما�سي���ني واحلقوقي���ني وممثلي 
منظمات غ���ري حكومي���ة وعدد من ممثل���ي خمتلف 

الأديان واملذاهب.

واأك���د وزير اخلارجي���ة يف كلمته خ���لل الندوة 
اأن “مملك���ة البحري���ن بقيادة عاه���ل البلد �ساحب 
اجللل���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة ت�سعى 
ملوا�سل���ة وتطوي���ر تاريخها املمت���د منذ قرون يف 

التنوع والن�سجام”.
من جانبه، قال رئي�س جمل�س اأمناء مركز امللك 
حم���د العامل���ي للتعاي�س ال�سلمي ال�سي���خ خالد بن 
خليف���ة اآل خليفة “اإن البحري���ن تنطلق يف ريادتها 
الإقليمي���ة والتاريخي���ة من مبداأ النفت���اح والتنوع 
واحت�سان الختلفات واحرتام الآخر، على اعتبارها 

من اأبرز خ�سائ�س البحرين عرب التاريخ”.
ولفت ال�سيخ خالد اإل���ى اأن “النهج الإ�سلحي 

ل�ساح���ب اجلللة املل���ك قد عزز م���ن مكانة مملكة 
البحرين كواحة للت�سام���ح وال�سلم والتعاي�س بني 
خمتل���ف مكون���ات املجتم���ع البحرين���ي”، مو�سحا 
اأن “املب���ادرات احل�ساري���ة الرائدة الت���ي اتخذها 
جللة املل���ك لتعزيز الت�سام���ح والتعاي�س ال�سلمي 
بني الب�ر مبختل���ف انتماءاتهم الديني���ة والعرقية 
والثقافي���ة، ت�س���كل قيما ور�سال���ة اإن�سانية �سامية 

ل�سعوب العامل كافة”.
واأك���د اأن “املرك���ز �سيوا�س���ل دع���م ج�س���ور 
التوا�س���ل ب���ني جمي���ع ال�سع���وب، ويدع���م جهود 
املجتم���ع الدويل يف احلفاظ على الأمن وال�سلم من 

خلل نبذ التطرف وخطاب الكراهية”.

جني���ف - بنا: اأك���د م�ساعد وزي���ر اخلارجية 
مملك���ة  واهتم���ام  حر����س  الدو����ري  عب���داهلل 
البحرين على التعاون واحل���وار مع جميع اآليات 
الأمم املتحدة على اأ�سا�س احلوار والثقة والبناء 
عل���ى ما حتق���ق من اإجن���ازات متقدم���ة؛ لتكون 
ال�سفافي���ة وامل�سداقية ركيزَت���ي اأ�سا�س لهذا 
احلوار، وعدم ال�سماح ملحاولت ت�سيي�س حقوق 
الإن�سان لأغرا�س واأه���داف �سيقة ت�سعى اإليها 
جماع���ات ماأج���ورة، تعمل خ���ارج اإط���ار القانون 
وال�رعي���ة، اإذ تعت���ز مملكة البحري���ن بتاريخها 
وتراثه���ا، الذي يوؤك���د احرتام حق���وق الإن�سان 
جمي���ع  ب���ني  والتفاع���ل  ال�سلم���ي  والتعاي����س 
مكون���ات املجتم���ع بعي���دا عن دع���وات اخلروج 
على القان���ون والكراهية والعن�رية والطائفية 
والنع���رات املذهبية.جاء ذل���ك يف لقائه رئي�س 
جمل����س حق���وق الإن�س���ان ال�سف���ري فوجي�سلف 
�سوك على هام�س انعقاد الدورة ال� 39 ملجل�س 
حقوق الإن�سان يف مكتب الأمم املتحدة بجنيف، 
وخلل اللق���اء ا�ستعر�س م�ساعد وزير اخلارجية 
مع رئي����س جمل�س حقوق الإن�س���ان �سبل تعزيز 
التعاون الثنائي واأبرز اإجنازات مملكة البحرين 
الرائ���دة يف تعزي���ز وحماي���ة حق���وق الإن�س���ان 

و�سم���ان العدال���ة والكرام���ة الإن�ساني���ة جلميع 
املواطن���ني واملقيم���ني، م���ن خ���لل الد�ستور 
والت�ريع���ات الوطنية والإجن���ازات واملبادرات 
الناجحة التي حققته���ا اململكة من اإن�ساء مركز 
امللك حمد العاملي للتعاي����س ال�سلمي وجائزة 
عي�سى خلدم���ة الإن�سانية وجائزة �ساحبة ال�سمو 
امللكي الأمرية �سبيك���ة بنت اإبراهيم اآل خليفة 
العاملية لتمكني امل���راأة، واحل�سول على مركز 
متقدم )الفئة الأولى( يف تقرير وزارة اخلارجية 
الأمريكي���ة مبجال مكافحة الجت���ار بالأ�سخا�س 
واختي���ار مملكة البحرين لتك���ون اأف�سل بلد يف 
العامل من بني 68 دولة للإقامة والعمل للعمال 
الأجان���ب للع���ام 2018، علوًة عل���ى التقدم يف 
 2030 التنمي���ة امل�ستدام���ة  اأه���داف  حتقي���ق 
واإدم���اج اأكرث م���ن 78 % من تل���ك الأهداف يف 
برنام���ج عم���ل احلكوم���ة “نح���و جمتم���ع العدل 

والأمن والرفاه”.
و�سك���ر م�ساع���د وزي���ر اخلارجي���ة رئي����س 
املجل�س عل���ى اجلهود البناءة ال���ذي يبذلها يف 

اإدارة املجل�س.
من جانب���ه، عرب رئي�س املجل�س عن ارتياحه 
للتوا�س���ل والتعاون القائم وعلى ح�سن اطلعه 

على تلك الإجنازات احلقوقية املهمة. 
كم���ا اجتم���ع م�ساعد وزي���ر اخلارجية بئي�س 
ق�سم املراجع���ة الدورية ال�ساملة يف املفو�سية 

ال�سامية حلقوق الإن�سان جياين ماغازيني.
واأك���د اأن مملكة البحرين تعت���رب من اأوائل 
دول الع���امل الت���ي قامت بربط تو�سي���ات اآلية 
ال�ستعرا����س الدوري ال�سام���ل حلقوق الإن�سان 
باأهداف التنمي���ة امل�ستدامة 2030، مع حتديد 
املوؤ����رات العملي���ة والزمني���ة لقيا����س الأداء 
وحتقيق الإجن���از، اإذ يعترب هذا العمل املتقدم 
اأمنوذًج���ا دولًيا جديًدا ي�سج���ل ململكة البحرين 
وميك���ن الحت���ذاء ب���ه عاملًي���ا وتعمي���م جتربة 

اململكة لتطبيقه على جميع دول العامل.
م���ن جانب���ه، اأ�ساد رئي����س ق�س���م املراجعة 
الدورية ال�سامل���ة بالتوا�سل امل�ستمر واهتمام 
مملك���ة البحري���ن باآلي���ة ال�ستعرا����س الدوري 
مبب���ادرة  م�سي���ًدا  الإن�س���ان  حلق���وق  ال�سام���ل 
اململك���ة الرائ���دة برب���ط تو�سي���ات املراجع���ة 
الدوري���ة ال�سامل���ة حلق���وق الإن�س���ان باأه���داف 
التنمي���ة امل�ستدام���ة 2030 واأهمية ال�ستفادة 
م���ن تلك املنهجية وتعميم تل���ك املبادرة على 

بقية الدول.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ح����ر وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 
خليف���ة الجتماع رفيع امل�ست���وى “العمل من 
اأجل حف���ظ ال�سلم”، بتكليف من عاهل البلد 
�ساح���ب اجللل���ة امللك حم���د ب���ن عي�سى اآل 
خليفة. وعقد الجتماع مبقر الأمم املتحدة يف 
نيويورك برئا�سة انطونيو غوتريي�س، الأمني 
الع���ام للأمم املتحدة وح�س���ور اأكرث من 100 
دول���ة ع�سو وع���دد من املنظم���ات الإقليمية 
والدولي���ة، اإذ مت بح���ث مب���ادرة الأمني العام 
للأمم املتحدة “العم���ل من اأجل حفظ ال�سلم 
)A4P(”، والت���ي ته���دف اإل���ى تعزي���ز �سبل 
التعاون اجلماعي مع عملي���ات الأمم املتحدة 
حلفظ ال�س���لم واللتزام املتب���ادل للو�سول 

اإلى التميز يف اأداء املهمات.

واأعرب وزير اخلارجية عن تقديره للدور 
املهم الذي تقوم ب���ه عمليات الأمم املتحدة 
حلف���ظ ال�سلم يف م�ساع���دة الكثري من الدول 
على جت���اوز املخاطر والتحدي���ات والو�سول 
اإل���ى �سلم، وه���و دور ينبغ���ي اأن ي�ستمر واأن 
حتر����س جمي���ع دول الع���امل عل���ى توفري كل 
مقومات جناحه، م�سي���ًدا بجهود الأمني العام 
للأم���م املتح���دة يف اإ�س���لح عملي���ات حف���ظ 
 ال�سلم التابع���ة للأمم املتحدة حتى ت�ستطيع 
مواجهة خمتل���ف التحديات. ويف الجتماع، مت 
ا�ستعرا����س جناحات عمليات حف���ظ ال�سلم، 
والتحديات املختلف���ة التي تواجهها وتوفري 
امل���وارد والإمكانات اللزم���ة لتمكني بعثات 
حف���ظ ال�سلم م���ن حتقيق ال�س���لم الدائم يف 

الدول التي تعمل فيها.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتمع وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة م���ع الرئي�س ال�ساب���ق للجمعية العامة 
للأمم املتحدة ف���وك يرمييت�س، على هام�س 
اجتماعات الدورة الثالثة وال�سبعني للجمعية 

العامة للأمم املتحدة يف نيويورك.
وخلل الجتماع، اأعرب وزير اخلارجية عن 
تقديره للجهود الت���ي بذلها فوك يرمييت�س 
يف تطوي���ر اأداء ودور اجلمعي���ة العام���ة للأمم 
املتح���دة خ���لل ف���رتة رئا�سته لل���دورة 67، 

وحر�س���ه على م���د ج�سور التع���اون مع مملكة 
البحرين، وم�ساعيه لتعزي���ز التعاون الدويل؛ 
ملواجه���ة التحدي���ات الت���ي تواج���ه املجتمع 
الدويل، متمنًيا ل���ه دوام التوفيق. من جانبه، 
اأع���رب يرمييت����س ع���ن اعت���زازه بلق���اء وزير 
اخلارجي���ة وتقديره ل�سيا�س���ة مملكة البحرين 
يف التع���اون الدائم مع الأم���م املتحدة بجميع 
اأجهزتها وحر�سه���ا على دعم اجلهود الرامية 
لإر�ساء الأمن وال�سل���م يف خمتلف اأنحاء العامل 
متمنيا ململكة البحرين كل التقدم والزدهار.

• مركز امللك حمد للتعاي�س ال�سلمي يعر�س جتربة البحرين يف الأمم املتحدة	
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جامعات ال توظف البحرينيين
ي�شك���و الكثري م���ن حملة ال�شهادات العلي���ا، الدكتوراه حتدي���ًدا، عزوف العديد 
م���ن اجلامع���ات اخلا�شة عن توظيفه���م، رغم موؤهالته���م، وتخ�ش�شاته���م اجلديرة، 
واملطلوب���ة ب�ش���وق العمل، والأهم من ذلك كله اأنه���م بحرينيون، ومن املفرت�ض اأن 

تكون لهم الأولوية يف التوظيف.
واأك���د يل عدد من هوؤلء العاطلن، اأن امل�شوؤول���ن عن التوظيف يف العديد من 
اجلامعات اخلا�شة غري بحرينين، واأنهم ل ي�شت�شيغون املتقدم لو كان بحرينيًّا، ول 

ينظرون له بطرف عن، ول ي�شاعدونه.
واأو�شحوا اأن الكثري من اأبناء البلد، من حاملي �شهادات املاج�شتري، والدكتوراه، 
ومنه���م من حت�ّشل عليها بجهد جهيد من جامعات خارجية، يجل�شون يف بيوتهم منذ 
�شنوات عدة، بال عمل، حياتهم معطلة من كل �شيء، يف الوقت الذي تغرق به الكثري 
من اجلامعات اخلا�شة والوطنية مبئات، بل الآلف من الكفاءات الأكادميية الأجنبية.
ه���ذه احلالة، التي تبينها لغة الأرق���ام املتزايدة للعاطلن، وتوؤكدها التذمرات 
امل�شتمرة يف �شاحات التغريد، ويف اأثري اإذاعة البحرين، ويف املجال�ض، وغريها، ت�شري 
بالإ�شب���ع خللل ما، وهو لي�ض بالقليل، اأو ال�شغ���ري، خلل يرتبط باإزاحة ابن البلد من 
مكانت���ه الطبيعي���ة يف وطنه، والدفع به للجلو�ض يف البي���ت، اأو على املقاهي، وغريه 

يتمّرغ بخريات بلده.
البحرين بني���ت على �شواعد اأبنائها، ي�شاركهم بذل���ك اأبناء اجلاليات املختلفة، 
وهذا اأمر مقّدر ول خالف فيه، لكنه يجب اأن ل يكون مربًرا لأن يكون البحريني غريًبا 

يف بلده.
وعلي���ه، اأدع���و جمل�ض التعليم الع���ايل، وكل م�شوؤول غي���ور، لأن يكون لهم دور 
�ريع، ومبا����ر، وفاعل، يف اإحالل الكفاءات الوطني���ة يف مكانها ال�شحيح، واأن تكون 
هنال���ك خطة عمل م�شتمرة، ودقيقة، لذلك، دون رجوع هذا وذاك لل�شحافة، اأو بقية 

و�شائل الإعالم الأخرى، لكي يطالب مبا هو حق له.
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فجر جديد

“التعليم العايل” ي�ستدعي رئي�س “التطبيقية”

ال مكيفات ب�سف خ�سبي بـ “هاجر االبتدائية” منذ بداية الف�سل

“االأهلية” تدعو الطلبة امل�ستجدين لـ “التهيئة” اليوم

دواء املورفني مر�سى ال�سكلر يعانون “اختفاء” 

ال�سالح: روح االأ�رسة الواحدة �سمان لنجاح م�سرية الوطن

نا�شدوا �شمو رئي�ض الوزراء م�شاعدتهم

يف حما�رة “تعزيز ثقافة الهوية الوطنية.. جتربة الإمارات منوذجا”

اأك���د مر�ش���ى �شكلر يف ات�ش���ال ل� “الب���الد” اأن 
معاناته���م م���ع الأمل مل ول���ن تنته���ي، مع م���ا يعانوه 
واعت���ربوه عل���ى ح���د و�شفه���م “اأزم���ة نق����ض دواء 
املورفن” ال���ذي ي�شتخدم لتهدئ���ة نوبات املر�ض 
ال�شديدة التي ميرون بها، والتي طفت على ال�شطح 
من���ذ فرتة وعاودت جمددا بعد اأن اختفى هذا العالج 
من مرك���ز الأمرا�ض الوراثية وط���وارئ “ال�شلمانية” 
اختفاء تاما.  وعرّب املر�شى عن خيبة اأملهم ال�شديدة 
باخلط���ط العالجي���ة الت���ي و�شعه���ا اإدارة ال�شلمانية 
لتغطية النق�ض بو�شفها خطط “ترقيعية”، وباأنهم 

اأجربوا عل���ى القبول بها، اإذ مت تخري بع�ض املر�شى 
املنومن يف املركز بن القب���ول بالعالجات البديلة 
اأو مغ���ادرة امل�شت�شفى، موؤكدي���ن اأن نق�ض الأدوية 
الأ�شا�شية يف عالج املر�شى يعترب تهديدا حلياتهم.

واأ�ش���اد املر�ش���ى بتوجيه���ات رئي����ض ال���وزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �شلمان اآل 
خليفة واهتمام���ه البالغ بجميع املر�شى واملواطنن 
على امل�شت���وى ال�شحي، ورعايت���ه اخلا�شة ملر�شى 
اإ�ش���دار  �شم���وه  منا�شدي���ن  البحري���ن،  يف  ال�شكل���ر 
توجيهات���ه ال�شامي���ة لتخفي���ف معاناته���م، موؤكدين 
اأزم���ة  وكل  تواجهه���م  الت���ي  ال�شعوب���ات  كل  اأن 
�شحي���ة ميرون بها يجدون �شم���وه الو�شيلة الوحيدة 

لتخفيفه���ا وحلها. وكان���ت وزارة ال�شح���ة قد بداأت 
بتفعيل خطة احرتازي���ة لعالج وتغطية النق�ض جتيز 
لالأطباء با�شتخدام م�شكنات بديلة، ولكنها مل جتدي 
نفعا مع الآلم املربحة التي يعانيها مر�شى ال�شكلر.

ي�ش���ار اإلى اأن اأزم���ة نق����ض دواء املورفن هي 
الثانية التي متر مبجمع ال�شلمانية؛ اإذ �شهد قبل نحو 

�شنتن نق�شا يف خمزون الدواء ا�شتمر لفرتة.
ويع���د “املورفن” اأحد الأدوي���ة التي ت�شتخدم 
كم�شك���ن يف ع���الج الأمل املتو�ش���ط اإل���ى ال�شديد، اأو 
احل���اد واملزمن، وهو الدواء ال���ذي ي�شتخدم يف عالج 
نوبات اأمرا����ض “ال�شكلر” و “ال�رطان” واآلم ما بعد 

العمليات اجلراحية.

املنام���ة - جمعية وطني البحري���ن: حتت رعاية 
رئي����ض جمل����ض ال�ش���ورى عل���ي ال�شال���ح، وبح�شور 
م�شت�ش���ار جاللة املل���ك ل�شوؤون الإع���الم نبيل احلمر، 
و�شف���ري دولة الإم���ارات العربية املتح���دة ال�شقيقة 
لدى مملكة البحرين ال�شيخ �شلطان بن حمد بن زايد 
اآل نهي���ان، نظمت جمعي���ة وطن���ي البحرين حما�رة 
بعنوان “تعزيز ثقافة الهوية الوطنية- جتربة دولة 
الإم���ارات العربي���ة املتحدة منوذًج���ا”، والتي األقاها 
املدي���ر الع���ام لالأر�شيف الوطن���ي بدول���ة الإمارات 

العربية املتحدة عبداهلل الري�شي. 
ويف كلمت���ه ق���ال رئي����ض جمل�ض ال�ش���ورى علي 
ال�شال���ح اإن اأه���ل البحري���ن ميتازون ع���رب تاريخهم 
الق���دمي واملعا����ر بالتوا�ش���ل والتاآل���ف والوح���دة 
الوطني���ة وهو ما مكن البحرين من تخطي العديد من 
التحديات، وهذا ما اأك���د عليه �شاحب اجلاللة امللك 
يف اأكرث م���ن منا�شبة ب���اأن املواطن���ة اخلال�شة وروح 
الأ�رة الواحدة تعد ال�شمانة لنجاح امل�شرية الوطنية 
ال�شامل���ة التي يقودها جاللته نحو املزيد من التقدم 

والنماء. 
واأكد اأن الوعي بالهوي���ة الوطنية والعتزاز بها 
يع���د حائط ال�شد الأول يف وجه املرتب�شن بالوطن، 
وبه���ا يقوى ن�شي���ج املجتمع بال�ش���كل الذي ي�شعب 

اخرتاقه.
 م���ن جانبه، رحب رئي�ض جمعي���ة وطني البحرين 
فواز �شليمان منظمة الفعالية باحل�شور، م�شريا اإلى 
اأن هذه املحا�رة هي الأولى من �شل�شلة املحا�رات 
والفعالي���ات الت���ي تنظمه���ا اجلمعية بالتع���اون مع 
اأب���رز املوؤ�ش�شات وال�شخ�شيات البحرينية واخلليجية 
والعربي���ة؛ به���دف تعزي���ز ثقاف���ة الهوي���ة الوطنية 
ودع���م مبداأ ال���ولء والنتماء الوطن���ي �شمن مفهوم 

امل�شوؤولية الجتماعية.
ويف املحا����رة قال عب���داهلل الري�شي اإن “الدول 
اخلليجي���ة م�شتهدف���ة لإمكاناتها املادي���ة والب�رية 
املوج���ودة فيها وعلينا اأن نح���ارب كل الأيادي التي 
حتاول زعزع���ة ا�شتقرار دولنا، ولذل���ك راأينا �رورة 
الت�شدي لهذا ال�شته���داف بالأر�شيف الذي يحتوي 
العدي���د م���ن الوثائق والتاريخ ال���ذي ميكن تقدميه 

لل�شباب، وو�شعنا خطة ا�شرتاتيجية لهذا الهدف”. 
وق���دم تعريف���ا مل���ا ي�شم���ى “مثل���ث الوط���ن” 
ومفهوم كل قيمة من القيم الوطنية الثالثة “الهوية 
- وال���ولء - والنتم���اء”، حم���ذرا من خط���ر اإ�شعاف 

الهوية الوطنية.
 وق���ال اإن الع���امل يواج���ه وفق تقري���ر مو�شوعة 
التحدي���ات العاملية خطر اإ�شع���اف الهوية الوطنية؛ 
كونه���ا جمتمع���ات وا�شع���ة ومفتوحة عل���ى بع�شها 
البع����ض، اإذ يتوج���ب عل���ى اجلمي���ع التع���اون لدعم 

وحماية الهوية الوطنية وتعزيزها ون�رها.
واأ�ش���ار اإلى حتدي���ات اإ�شعاف الهوي���ة الوطنية 
واأنواعها من حيث التحديات الأمنية واجليو�شيا�شية 

والجتماعي���ة والثقافية، موؤك���دا اأن اأبرزها يف الع�ر 
احلايل هو العوملة ال�شلبية.

كما تطرق اإلى احللول واملبادرات التي اأطلقتها 
دول���ة الإمارات للت�شدي لق�شية الهوية الوطنية، اإذ 
اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي����ض دول���ة الإم���ارات العربية املتح���دة ال�شقيقة 
عل���ى العام 2008 عاًما للهوي���ة الوطنية، مبا يحفظ 
للوطن وجوده، وللمواطن هويته وللمجتمع متا�شكه، 
وم���ا تالها من مب���ادرة نائ���ب رئي�ض الدول���ة رئي�ض 
جمل����ض الوزراء حاك���م دبي بدولة الإم���ارات العربية 
املتح���دة �شاح���ب ال�شمو ال�شيخ حممد ب���ن را�شد اآل 
مكت���وم يف يناي���ر 2014، باإطالق الأجن���دة الوطنية، 
وق���ال اإن الأه���داف ال�شرتاتيجي���ة ملوؤ����ر الهوي���ة 
الوطنية تتلخ����ض يف تعزيز القيم الوطنية الإيجابية 
والتحل���ي مب���كارم الأخ���الق وتقوية ركائ���ز التكافل 
والتالحم وال�شع���ادة يف املجتم���ع الإماراتي، وتعزيز 
الوع���ي الوطني مبفهوم���ي النتماء للوط���ن والولء 
للقي���ادة واإبراز دور الآباء املوؤ�ش�شن والحتفاء بهم 

وباملوروث الوطني.

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: 
اأف���اد الأمن الع���ام ملجل����ض التعليم العايل 
عبدالغني ال�شويخ باأن الأمانة العامة ملجل�ض 
التعلم العايل ا�شتدعت رئي�ض جامعة العلوم 
التطبيقية، يف �شوء املخالفة التي ارتكبتها 
اجلامعة ب�ش���اأن التوظيف من دون ا�شتكمال 
الإجراءات الالزمة م���ع الأمانة العامة ملجل�ض 
التعلي���م العايل، وا�شتح�ش���ال موافقتها، اإذ 

اأقر رئي�ض اجلامع���ة بهذه املخالفة يف حم�ر 
ر�شم���ي. واأ�شاف اأنه مت توجيه اإنذار للجامعة 
ب�رورة اإزالة ه���ذه املخالفة فوًرا، واللتزام 
بالأنظم���ة واللوائ���ح ال�ش���ادرة ع���ن جمل�ض 
التعليم العايل. و�شتقوم الأمانة العامة برفع 
تقرير ب�شاأن عدم تقيد اجلامعة بالتعليمات 
ال�شادرة ع���ن الأمانة العامة ملجل�ض التعليم 

العايل.

قال اأولي���اء اأمور طالبات مبدر�شة هاجر 
البتدائي���ة ل���� “الب���الد” اإن بناته���م يعانن 
م�شكلة تعط���ل مكيفات ال�شف اخل�شبي منذ 
انتظام الطالبات بالف�شل الدرا�شي، والذي 

م�شى عليه نحو 17 يوما.
واأو�شح���وا اأن الطالبات يزاولن التعليم 
باحل�ش����ض للمق���ررات الدرا�شي���ة يف اأجواء 
ح���ارة يف ظ���ل وجود نح���و 30 طالب���ة بداخل 
ال�شف اخل�شبي ال���ذي يفتقر لوجود مكيف، 

اإ�شافة لالإ�شاءة الرديئة.
ولفت���وا اإلى اأنهن يعتم���دن على مراوح 
كهربائي���ة كح���ل موؤق���ت مل�شكل���ة تعط���ل 
املكيف���ات، ولك���ن ا�شتطال زم���ن �شيانته 
وحتّول احل���ل املوؤقت اإلى م�شت���دام على ما 
يب���دو، اإذ تردد اأكرث من م���رة عدد من اأولياء 

الأمور اإلى مديرة املدر�شة، ولكن ل جدوى.
ع���ن  الطالب���ات ميتنع���ن  اأن  واأردف���وا 

الذهاب اإلى املدر�ش���ة؛ ب�شبب ارتفاع درجة 
احلرارة يف ظل وجوده���م باملدر�شة، بالرغم 
م���ن تنقله���ن اإلى م�ش���ادر التعل���م وغريها 

لتدري�شهن.
وح�ض اأولياء الأمور عرب ال�شحيفة وزارة 
الرتبية والتعلي���م ل�رورة حل هذه امل�شكلة 
وما ق���د يرتتب علي���ه من م�ش���كالت ترتبط 

باأمن و�شحة و�شالمة الطالبات.

اجلامع���ة   - املنام���ة 
الأهلية: دعت م�شاعدة رئي�ض 
اجلامع���ة للت�شويق والعالقات 
باجلامع���ة  والإع���الم  العام���ة 
الطلب���ة  ال�ش���رياوي  ثائ���رة 
يف  املقبول���ن  امل�شتجدي���ن 
جمي���ع برام���ج اجلامع���ة للعام 
 2019   -  2018 الدرا�ش���ي 

اإلى ح�شور “ي���وم التهيئة” املق���رر اإقامته 
الي���وم “الأربع���اء” املواف���ق ل���� 26 �شبتمرب 
2018 بالقاع���ة الرئي�ش���ة، يف مق���ر اجلامعة 
مبجم���ع التاأمين���ات. واأك���دت ال�ش���رياوي يف 
ت�ري���ح �شحايف عل���ى اأهمية ح�ش���ور الطلبة 
فعالي���ات  يف  وم�شاركته���م  امل�شتجدي���ن 
“التهيئ���ة”؛ م���ن اأج���ل �رع���ة اندماجهم يف 
احلياة اجلامعية مبختلف اأبعادها الأكادميية 
والجتماعية، والتعرف الدقيق على الأنظمة 
واللوائ���ح والأع���راف الدرا�شي���ة، وخمتل���ف 
اخلدمات الأكادميي���ة والإدارية والجتماعية 
اجلامعة ملنت�شبيها.واأو�شحت  التي تقدمها 
اأن برنام���ج الفتت���اح لطلب���ة البكالوريو�ض 

�شيب���داأ يف مت���ام ال�شاع���ة 12 
ظهرا، فيما �شتكون فعاليات 
التهيئ���ة لطلب���ة املاج�شت���ري 
م�ش���اء،   4 ال�شاع���ة  مت���ام  يف 
الفعالي���ات  و�شتت�شم���ن 
وترحيبية  افتتاحي���ة  كلم���ات 
ورئي�ض  املوؤ�ش����ض  للرئي����ض 
جمل�ض الأمن���اء عبداهلل احلواج 
ورئي����ض اجلامع���ة من�ش���ور الع���ايل يعقبها 
�رح مف�ش���ل لالأنظمة واللوائ���ح وامل�شارات 
الدرا�شي���ة الأكادميي���ة ومتطلباته���ا تقدمه 
عميدة �ش���وؤون الطلب���ة رائدة العل���وي. كما 
�شيت�شمن الربنام���ج عر�شا مف�شال ملختلف 
اخلدم���ات التي يعنى بها الطلبة يف الكليات 
واأ�شاف���ت:  واملكتب���ة.  الت�شجي���ل  واإدارة 
نهتم �شمن فعالي���ات يوم التهيئة بتعريف 
طلبة اجلامعة امل�شتجدي���ن بربنامج “اأدرج” 
الإلك���رتوين الذي يوث���ق خمتل���ف بياناتهم 
واأو�شاعه���م الأكادميي���ة؛ مل�شاعدتهم على 
التوا�شل الفعال مع مر�شديهم الأكادميين 

وال�شتفادة من خمتلف اخلدمات املتاحة.

•  جمعية وطني البحرين نظمت حما�رة بعنوان تعزيز ثقافة الهوية الوطنية	

• ثائرة  ال�شرياوي	

مروة خمي�س

مروة خمي�س

مواطنون لـ“$”: خطة تطوير تقاطع جممع �سرتة “ولدت ميتة”
130 األف �شيارة تعرب ال�شارع يوميًّا و10 اآلف خالل �شاعات الذروة

ق���ال اأولياء اأم���ور مدر�شة تق���ع بالقرب من ج�ر 
�ش���رتة ل� “الب���الد” اإن خطة وزارة الأ�شغ���ال و�شوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين “ول���دت ميت���ة”؛ 
لأن املرحل���ة النتقالي���ة الراهن���ة مل تخفف الزدحام 

املروري عند تقاطع جممع �شرتة.
ولفتوا اإلى حجم املعاناة اليومية بوجود اختناق 
مروري طوي���ل وممل بال�شارع ي���وؤدي ملرحلة انتظار 
قد جتاوز ال�شاع���ة، اإذ اإن عدد ال�شيارات امل�شتخدمة 
لل�شارع 130 األف مركب���ة يف اليوم، و10 اآلف مركبة 

خالل �شاعات الذروة بح�شب الأرقام الر�شمية.
واأك���د املواطن���ون ����رورة اأن تك���ون املراح���ل 
النتقالي���ة لتنفي���ذ خطط حت�ش���ن البني���ة التحتية 
اإيجابية بتعزيز ان�شياب احلركة املرورية على �شبكة 
الط���رق الرئي�ش���ة. واأ�ش���اروا اإل���ى وج���ود 3 م�شارات 
بال�ش���ارع املوج���ود بتقاط���ع جمم���ع �ش���رتة، يف حن 
ت�ش���ب احلركة املرورية مب�ش���ار واحد، ومن الأف�شل 
التفكري يف بدائل مرورية اأكرث اإيجابية تقلل من زمن 
النتظ���ار، ومن ب���ن هذه القرتاح���ات فتح م�شارين 
على الأقل. وكان���ت وزارة الأ�شغال قد اأعلنت �شابًقا 
ع���ن تنفيذ املرحل���ة الأولى من اأعم���ال تطوير نظام 
الإ�ش���ارات ال�شوئية على �شارع ال�شي���خ جابر الأحمد 
ال�شب���اح ويتلخ�ض م����روع ال���وزارة يف تعديل نظام 
الإ�ش���ارة ال�شوئية من 5 مراح���ل اإلى 4 مراحل، حيث 
تدم���ج حرك���ة اخلروج م���ن جممع �ش���رتة ي�ش���اًرا نحو 
املنام���ة فقط واملرور اخلارج من �شارع �شلمان اأحمد 
الف���احت )املنطق���ة ال�شناعية( ي�ش���اًرا لتعمل مًعا يف 
وق���ت واح���د مما �شيزي���د م���ن الطاق���ة ال�شتيعابية 

بن�شبة 10 % و�شيقلل زمن النتظار بن�شبة 37 %.
وقال���ت ال���وزارة: هناك ط���رق بديل���ة للمواقع 
املذك���ورة، للقادمن من املنام���ة واملتوجهن اإلى 

تقاط���ع جممع �شرتة التجاري يتوجب عليهم الدوران 
العك�ش���ي عند الإ�ش���ارة ال�شوئية والع���ودة للدخول 
اإل���ى مم�ش���ى �ش���رتة. وذكرت اأن���ه بالن�شب���ة لتقاطع 
جمم���ع �شرتة فعلى املرور اخلارج م���ن �شارع �شلمان 

اأحم���د الفاحت واملتجه اإلى املجمع التجاري النعطاف 
ي�شاًرا يف اجتاه �شرتة ثم مييًنا نحو الطريق الفا�شل 
بن مدر�شة النور ووكال���ة ال�شيارات ثم الجتاه اإلى 

املجمع التجاري.

• 3 م�شارات بال�شارع ت�شب يف م�شار واحد	

• خطة تطوير نظام الإ�شارات املرورية بتقاطع جممع �شرتة	

ليلى مال اهلل



األربعاء 26 سبتمبر 2018 
16 محرم 1440
12local@albiladpress.comالعدد 3634

انتخابات
موظف مبكتب الوزير يرت�شح للمجل�س البلدي

مرت�شح “ال�شناب�س” مرهون: النتخاب برملان غني

عا�شور يلبي رغبة “العاليني” ويجدد تر�شيحه

مول بناء مركز اأر�س املعار�س �شندوق “التاأمينات” 

معتوق عملت ب�شن 17 عاما بائعة بالكويت مرت�شحة “عايل” 

من اعتاد �شعود اجلبال ال ي�شتقيم حاله بني احلفر

جلنة التحقيق بربملان 2002 اأعادت املال امل�سحوب... زينل:

�ساألت نواب الغد “هل جّربتم حياة الأرملة اأو املطلقة اأو املعلقة؟”

ل اآذان �ساغية لأفكارها القت�سادية ومل تياأ�س... زوج مرت�سحة “الب�سيتني” احل�سن:

اأك���د مرت�سح الدائ���رة التا�سعة باملحافظة 
ال�سمالي���ة )مدين���ة حم���د(، النائ���ب ال�ساب���ق، 
يو�س���ف زين���ل اأن الإ�سكالي���ة الك���ربى بجهاز 
ال�ستثمار بالهيئة العام���ة للتاأمني الجتماعي 
اأنه �سعيف ويت�سّب���ب بخ�سائر كبرية للمحافظ 

ال�ستثمارية.
ق���وي  جه���از  توظي���ف  يج���ب  واأ�س���اف: 
وكف���اءات جديرة مبواقعه���ا وبرواتب مرتفعة 

للإدارة ال�ستثمارات.
ودعا ل�رضورة ا�ستقللية التاأمينات بعملها 
الإداري وال�ستثم���اري، وم�ست���دلً م���ن ذاك���رة 
ع�سويت���ه بربمل���ان 2002 اإنف���اق مليني من 
�سنادي���ق التقاعد والتاأمين���ات )قبل دجمهما 
بهيئة واح���دة( لبن���اء مركز اأر����س املعار�س، 
و�سغطت جلن���ة التحقيق الربملانية بالربملان 
الأول، ح���ول هذا املو�س���وع، واأعادت احلكومة 

الأموال امل�سحوبة ل�سندوق التقاعد.
ج���اء ذلك، بن���دوة عقده���ا زين���ل مبجل�سه 
مبدين���ة حم���د بح�سور ع���دد م���ن املرت�سحني 

والأهايل.

استثمار السلمون
حتدث النا�س���ط النقابي، الرئي�س ال�سابق 
لنقاب���ة امل�رضفي���ني، خليل زينل ع���ن الكتل 
النقدية املعتربة بالدولة، وم�ستفي�ًسا بال�رضح 
ح���ول ال�سوابط القانوني���ة والإجراءات اللزمة 
للحف���اظ عل���ى الت���وازن امل���ايل بالقت�س���اد 
الوطن���ي، ومث���رًيا جمموع���ة م���ن الت�س���اوؤلت 
ب�س���اأن ج���دارة القائم���ني عل���ى ال�ستثمارات 
العام���ة بقيادة امل�رضوع���ات ال�سخمة وبخا�سة 

املرتبطة باملال العام.
واأ�س���ار الأمن���اط اال�ستثمار ببع����ض الدول، 
وم�ستدلً بالتجربة الرنويجية، اإذ ل مت�س �سمك 
ره  ال�سلمون واإمنا ت�ستثم���ره بطريقتها، وُت�سدِّ
وت���ودع اأموال���ه باحتياط���ي للأجي���ال القادمة، 

وذلك خ�سية من نفاد هذه الرثوة بامل�ستقبل.
“الفا�سل���ني” بقط���اع  اأن معظ���م  ولح���ظ 
الجتماعي���ة  بالتاأمين���ات  يعمل���ون  البن���وك 
ورواتبه���م زهي���دة فل ميك���ن اأن نت�سّور منهم 

البتكار اأو الإبداع.

قال���ت املرت�سحة ع���ن الدائ���رة ال�ساد�سة 
باملحافظ���ة ال�سمالي���ة )ع���ايل( ملي���اء معتوق 
اإن معظ���م املرت�سح���ني حتدثوا ع���ن الأو�ساع 
القت�سادي���ة العام���ة وابتعدوا ع���ن امل�ساكل 
الجتماعي���ة التي ه���ي اإحدى النتائ���ج ال�سيئة 

للو�سع القت�سادي.
وو�سعت معتوق حزمة ا�ستف�سارات ب�ساأن 
ذلك م���ن بينه���ا: كي���ف �سيداف���ع النائب عن 
م�ست���وى عي����س املواطن من مل يج���رب التدين 
بامل�ستوى املعي�سي؟ وكي���ف �سيكون النائب 
قريًبا من النا�س وهو مل يعي�س انقطاع الكهرباء 
يف عز احل���ر اأو النوم ببطون خاوية ل جتد قوت 
يومها؟ اأو حتى اأنه ل ميلك حق تو�سيله ملكان 
عمل���ه؟ اأو اأنه مل يع�س معان���اة الدرا�سة والعمل 
مًعا؟ اأو اأن���ه مل يع�س احلياة مع الديون البنكية 

وال�سخ�سية؟.
ووا�سلت: كيف �سيتفاعل مع املواطنني 
واملواطنات وهو مل يج���رب حياة اأرملة وحياة 
اأيت���ام انقط���ع م�س���در دخلهم بوف���اة املعيل 
الوحيد له���م؟ كيف له اأن يتفاع���ل مع النا�س 
وهو مل يج���رب حياة الرجل املعيل كبري ال�سن 
الذي مل ت�سمح له الظروف حتى على احل�سول 
عل���ى وظيف���ة ودخ���ل ثاب���ت اأو حت���ى معا�س 
تقاع���دي؟ اأو اأن���ه مل يجرب حي���اة املطلقة اأو 
النوع اجلدي���د املعلقة ل�سن���وات، هذه احلالة 
التي ل ير�سى به �رضع ول قانون ول �سمري؟ اأو 

اأن���ه مل يجرب حياة كبرية ال�سن التي مل تتزوج 
وما زالت حتت رعاية والدها املعيل الفقري؟.

وخل�س���ت اإلى عب���ارة “اأيه���ا املرت�سحون 
اتق���وا اهلل يف خل���ق اهلل، فكلك���م راع وكلك���م 

م�سوؤول عن رعيته”.

آخر محطاتي
ولفتت معتوق اإل���ى اأنها ل حتّبذ التحدث 
بطريق���ة فل�سفي���ة واإمن���ا �ستخت����ر جتربتها 
بكلم���ات تلم�س واق���ع النا�س، قائل���ة “بداأت 
ا، بداأتها  حيات���ي العملي���ة يف �س���ن مبكرة ج���دًّ
يف �س���ن 17 عاًم���ا عامل���ة، ومب�سم���ى وظيفي 
بائع���ة يف �رضكة بدولة الكوي���ت احلبيبة، حيث 
كن���ت اأدر����س واأعم���ل يف ذات الوق���ت، وم���ن 

هن���اك بداأت انطلقت���ي وتدرجت يف وظيفتي 
و�سغلت اأكرث من من�سب اإلى اأن ح�سلت على 
�سه���ادة امل���وارد الب�رضي���ة والإدارة يف جت���ارة 

البيع بالتجزئة”.
واأ�سافت: “اآخر حمطاتي وظيفتي احلالية 
كمدي���رة للعلق���ات العام���ة ملنطق���ة ال����رضق 
الأو�سط يف كربى ال�رضكات العاملية للأملنيوم، 
واكت�سب���ت خربة ل تقل عن 15 �سنه يف الإدارة 
والتوظي���ف والتدري���ب والعلق���ات العام���ة”. 
واختتمت: ع�ست م���ع النا�س ومع همومهم ومع 
فقرائهم وجياعه���م ون�سائهم ع�ست معاناتهم 
يف اأو�ساطهم، ولهذا اخ���رتت الطريق ال�سعب 
باأن اأق���دم نف�سي كمواطنة عادي���ة تريد خدمة 
النا����س من مواق���ع امل�سوؤولي���ة ومن خلل حب 

�سعب هذا الوطن الغايل على قلوبنا”.

عن الدائرة
باملحافظ���ة  ال�ساد�س���ة  الدائ���رة  وميث���ل 
ال�سمالية حاليًّا مبجل�س النواب روؤى احلايكي. 

وتبلغ الكتلة الناخبة قرابة 10704 ناخبني 
وفق اإح�ساءات انتخابات برملان 2014. 

ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات الآتية: 
ه���ورة عايل )730( وع���ايل )732، 734، 736، 

738، 740 و742(. 
وكان���ت الدائرة تعت���رب الثانية باملحافظة 
الو�سط���ى قب���ل اإلغ���اء املحافظ���ة بالنتخابات 

الأخرية.

الأول���ى  الدائ���رة  اأك���دت املرت�سح���ة ع���ن 
مبحافظ���ة املح���رق )الب�سيتني( اأم���رية احل�سن 
اأن “من نعم الب���اري التي ل تعد ول حت�سى اأن 
اأنع���م اهلل علي بزوج متفهم وواع لطبيعة عملي 
املجتمعي واأه���دايف التنموية يف املجتمع فكان 
�سن���ًدا ل�سيًقا يل يف كل اخلطوات التي اأخطوها 
ب���ل ووّف���ر يل اخل���ربة ال�ست�ساري���ة يف جمالت 

كثرية )...(”.
م���ن جهته، قال رجل الأعمال جمال القلف: 
“)...( اأنع���م اهلل عليَّ بزوج���ة طاقة يف الن�ساط 
والإبداع يف كل يوم تنتج اأفكاًرا اقت�سادية غري 
م�سبوقة لو اأتيح لها املجال لتطبيقها جميعها 
لتحقق���ت طف���رة غ���ري م�سبوقة فق���د تقدمت 
مب�ساريع ريادي���ة ل�ستثمار جزر حوار و�سواطئ 
عدي���دة بالإ�ساف���ة لأف���كار تنمي���ة اإبداعي���ة يف 

�سناع���ة املعار����س واملوؤمت���رات اإل اأنه مل جتد 
اآذاًنا �ساغية لتنفيذ العديد منها اإل اأن طموحها 
وعدم ياأ�سها يدفعنا جميًعا اإلى الوقوف خلفها 

ا واح���ًدا لإ�سافة جناح���ات جديدة للمجتمع  �سفًّ
ولي�س لكونها زوجت���ي فاأنا من داعمي ال�سباب 
وداعم لنجاحاتهم ب�رضف النظر عن اأي انتماءات 
فكرية اأو �سيا�سية لأن هديف الأ�سمى هو تطوير 

املجتمع بكفاءات واعدة”.
واأ�س���اف: اأمتنى اأن يحالفه���ا احلظ يف كل 
خطواته���ا امل�ستقبلي���ة نيابيًة كان���ت اأم غريها 
فم���ن اعتاد �سع���ود اجلبال اأب���ًدا ل ي�ستقيم له 

احلال بني احلفر.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة الأولى مبحافظ���ة املحرق 
���ا النائ���ب عل���ي بوفر�سن. ومتث���ل منطقة  حاليًّ

الب�سيتني وال�ساية.
وتبلغ الكتلة الت�سويتية قرابة 8071 ناخًبا 

ح�سب اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.

اأعل���ن عل���ي اأحم���د اآل خرفو�س نيته 
الدائ���رة  البل���دي يف  للمقع���د  الرت�س���ح 
)الدي���ر  املح���رق  مبحافظ���ة  ال�ساد�س���ة 

و�سماهيج(.
ع���دة  جم���الت  يف  خرفو����س  عم���ل 
بالقطاع اخلا�س، اآخرها يف ق�سم هند�سة 
�سيان���ة الطائرات ب�رضك���ة خدمات مطار 
البحري���ن 2006، قب���ل التحاق���ه بالعمل 
البلدي يف بلدية املحرق يف العام 2008، 
وت���درج يف عمل���ه بوظائ���ف ع���دة اإلى اأن 
متت ترقيته وانتقاله اإلى مكتب الوزير 
ب���اإدارة التخطيط و�س���وؤون املجال�س يف 
الع���ام 2013. ويتول���ى خرفو����س اأمانة 
����رض اللجنة التن�سيقية ل�س���وؤون املجال�س 

البلدية.
ويبل���غ ق���وام كتل���ة الدائ���رة قرابة 
7762 ناخًبا ح�س���ب اإح�ساءات انتخابات 

.2014

قال مرت�س���ح الدائرة الثالث���ة مبحافظة 
ال�ساب���ق،  النائ���ب  )ال�سناب����س(،  العا�سم���ة 
عبدالهادي مرهون اإنه يتمنى انتخاب جمل�س 
ن���واب م�سوؤول وغن���ي بالكف���اءات القانونية 
والقت�سادية وال�ساأن العام وذلك ل�ستعادة 
�س���يء من ال�سالحيات التي فّرط فيها بع�ض 
واأ�س���اف:  املا�سي���ة.  ال���دورات  يف  الن���واب 
الخت���لف ال�سيا�س���ي يبق���ى اأم���ًرا م�رضوًعا يف 
جمتمع يتمتع باحليوية، واأدعو يف املقابل اإلى 
�رضورة البق���اء �سمن دائرة الثوابت واحلقوق 
والع���ودة اإل���ى الأ�س���ول واحل���وار والنفتاح 
بني الأطراف وتعزيز عوام���ل واأ�س�س العي�س 
امل�س���رتك. وميثل الدائ���رة الثالثة مبحافظة 

ا النائب عادل حميد. العا�سمة حاليًّ
ويبلغ ق���وام الدائرة قرابة 10225 ناخًبا 

وفق اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
ومتث���ل الدائ���رة املناط���ق واملجمع���ات 
الآتي���ة: ال�سناب����س )402، 404، 406، 408، 

و410(، والدي���ه )412 و414(، وجدحف����س 
)422، 424 و426(، و�ساحية ال�سيف )428 
و434(،   432  ،430( وكرباب���اد  و436(، 

والقلعة )438(، ونورانا )592(.
وكان ترقي���م الدائ���رة الرابعة مبحافظة 
العا�سمة قب���ل انتخاب���ات 2014، واأ�سيفت 
للدائ���رة اجلدي���دة 7 جممع���ات م���ن الدائرة 

الأولى باملحافظة ال�سمالية.

البل���دي  املجل����س  ع�س���و  اأعل���ن 
ال�سمايل عبداهلل عبداحلميد عا�سور عن 
نيته للرت�سح جمدًدا للنتخابات البلدية 
2018 ممث���ًل ع���ن الدائ���رة ال�ساد�س���ة 

ال�سمالية )عايل(.
واأك���د البلدي عا�س���ور عزمه خو�س 
النتخاب���ات البلدية املقبلة وامل�ساركة 
يف امل����رضوع الإ�سلح���ي جللل���ة امللك، 
وال�سعي والعمل من اأجل خدمة اململكة.
واأع���رب ع���ن �سكره وتقدي���ره لكل 
اأه���ايل عايل مم���ن مل�س منه���م رغبتهم 
يف اأن يعي���د تر�سحه من جدي���د، م�سرًيا 
اإلى اأنه �سعى خلل ال�سنوات الأربع اإلى 
العم���ل من اأج���ل حتقي���ق كل متطلبات 

اخلدمي���ة  الأم���ور  جمي���ع  يف  املنطق���ة 
الكب���ري  بالتع���اون  م�سي���ًدا  والبلدي���ة، 
الذي لقي���ه من جميع الأه���ايل مبختلف 

جممعات املنطقة.

• مواطن يتداخل عند من�سة الندوة مبجل�س زينل	

• ملياء معتوق	

• جمال القلف مع عقيلته اأمرية احل�سن	

• علي خرفو�س	

• عبدالهادي مرهون	

• عبداهلل عا�سور	

حمرر ال�شوؤون املحلية

حمرر ال�شوؤون املحلية

حمرر ال�شوؤون املحلية

ه���ل ع�����س��ت��م م���ع ال���دي���ون وان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء وب���ل ع�����س��اء؟
ال��ط��ري��ق ال�سعب ال��ن��ا���س وه��م��وم��ه��م واخ����رتت  ع�����س��ُت م��ع 
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3 اأكتوبر موعد حماكمة 169 متهما ينتمون لـ“حزب اهلل البحريني”
اأ�ض�ضوا وان�ضموا جلماعة اإرهابية وتورطوا باإحداث تفجريات وال�رشوع بالقتل

املنام���ة - النياب���ة العام���ة: �رشح رئي����س نيابة 
اجلرائ���م الإرهابي���ة امل�ضت�ض���ار اأحمد احلم���ادي باأن 
نياب���ة اجلرائ���م الإرهابي���ة انته���ت م���ن التحقيق يف 
واقع���ة تاأ�ضي�س جماعة اإرهابية مبا ي�ضمى “حزب اهلل 
البحرين���ي”، ومتت اإحال���ة 169 متهم���ا، 111 منهم 
حمبو�ض���ون، واأ�ضندت اإليه���م تاأ�ضي����س والن�ضمام 
اإلى جماعة اإرهابية واإحداث تفجري وال�رشوع يف القتل 
والت���درب عل���ى ا�ضتعم���ال الأ�ضلح���ة واملتفج���رات 
امل���واد  وا�ضتعم���ال  و�ضناع���ة  واإح���راز  وحي���ازة 
املفرقع���ة والأ�ضلحة النارية بغ���ري ترخي�س ومتويل 
جماع���ة اإرهابي���ة ونق���ل وا�ضت���ام وت�ضلي���م اأم���وال 
خ�ض�ضت جلماعة اإرهابي���ة واإخفاء الأ�ضلحة والذخائر 
واملتفج���رات واإت���اف اأموال مملوك���ة جلهة حكومية 
وللغ���ري وقد حتدد لنظ���ر الدعوى جلل�ض���ة 3 اأكتوبر 

2018 اأمام املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة.
وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د تلق���ت باًغ���ا من 
الإدارة العام���ة للمباحث اجلنائية ع���ن ت�ضكيل خلية 
اإرهابي���ة داخل مملكة البحرين بقيام قيادات النظام 
الإي���راين باإ�ضدار اأوامرها لعنا�رش من احلر�س الثوري 
الإي���راين ب�رشورة العمل على توحي���د �ضفوف عنا�رش 
التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية املختلفة 
والت���ي تتخذ من مملكة البحري���ن �ضاحة ملخططاتها 
واأعماله���ا الإجرامية، عن طريق عق���د لقاءات مكثفة 
م���ع قيادات تل���ك التنظيمات والتي���ارات املوجودة 
داخل اإي���ران والتن�ضي���ق فيما بينها وب���ن العنا�رش 
الإرهابي���ة املدربة املوج���ودة يف دول اأخ���رى ف�ضًا 
عن تقدمي خمتلف و�ضائل الدعم الفني واللوج�ضتي 
وامل���ايل لهم؛ بغر����س انخراطهم جميًع���ا يف تنظيم 
اإرهاب���ي موح���د يجتمعون حت���ت رايت���ه اأطلقوا عليه 
م�ضمى “حزب اهلل البحريني”، واأن الغر�س من توحد 
واندم���اج تل���ك القي���ادات والعنا�رش التابع���ة لها يف 
اخلارج والداخل حتت راية تنظيم موحد ي�ضمى “حزب 
اهلل البحريني” هو تن�ضيط الكوادر الإرهابية التابعة 
لها ال�ضاب���ق ح�ضولها على التدريب الع�ضكري خال 
ال�ضن���وات املا�ضية والتي متت زراعتها داخل الباد 
كخاي���ا نائمة لا�ضتف���ادة من اإمكاناته���ا وتعوي�س 
النق�س يف القيادات املدربة ع�ضكرًيا داخل البحرين 
نتيج���ة القب�س على غالبيتهم وف���رار بع�ضهم خارج 
الب���اد، وتكليف العنا����رش املدرب���ة ع�ضكرًيا بتجنيد 
عنا����رش جديدة داخ���ل البحرين ونق���ل خرباتها اإليها 
وتدريبه���ا ع�ضكرًي���ا على كيفية ا�ضتخ���دام الأ�ضلحة 
النارية و�ضناعة املتفجرات وزراعتها وتفجريها عن 
بع���د اإ�ضافة اإلى تدريبهم على اإن�ضاء املخازن ال�رشية 

يف املن���ازل وامل���زارع واأماكن اأخ���رى وتهريب ونقل 
واإخفاء الأ�ضلحة والذخائ���ر واملواد والأدوات الازمة 
ل�ضناعة املتفجرات حملية ال�ضنع، وتدريب العنا�رش 
الإرهابي���ة داخ���ل اململك���ة عل���ى كيفي���ة ا�ضتخدام 
النق���اط امليت���ة يف نقل وتب���ادل وت�سلي���م وا�ستالم 
الأم���وال والأ�ضلح���ة والذخائ���ر والعب���وات املتفجرة 
جاه���زة ال�ضتخ���دام اأو امل�ضنع���ة حملًي���ا واأجزائه���ا 
واأجهزة التفجري عن بع���د، وتكليف العنا�رش املدربة 
ع�ضكرًي���ا بالعم���ل عل���ى ت�ضفري املزيد م���ن ال�ضباب 
البحريني غ���ري املعروف لاأجهزة الأمني���ة اإلى اإيران 

والع���راق ولبن���ان لتلق���ي التدريب���ات الع�ضكرية يف 
مع�ضكرات التدري���ب �ضالفة الذكر، وتنفيذ عمليات 
ع���دة ت�ضتهدف ر�ض���د واغتي���ال منت�ضب���ي الأجهزة 
الأمنية وال�ضخ�ضيات العام���ة وا�ضتهداف الدوريات 
واملركبات الأمنية والعتداء على املن�ضاآت النفطية 
والأماك���ن  القت�ضادي���ة  واملوؤ�ض�ض���ات  واخلدمي���ة 
احليوي���ة؛ بق�ضد زعزعة ال�ضتق���رار يف الباد والنيل 
من الثق���ة يف الأجه���زة الأمنية وتاأليب ال���راأي العام 
�ض���د النظ���ام احلاكم وب���ث الرعب ب���ن املواطنن 
واملقيمن وترويعهم وتعري�س حياتهم وحرياتهم 

واأمنه���م للخط���ر ومنع وعرقل���ة ممار�ض���ة ال�ضلطات 
العامة اأعمالها.

وبن���اًء عل���ى طل���ب النياب���ة اأجري���ت التحريات 
الأمني���ة وتو�ضل���ت اإل���ى ا�ض���راك 169 متهم���ا، مت 
القب����س على 111 مته���م والتعميم عل���ى الآخرين، 
واأق���ر املتهم���ون بتاأ�ضي����س والن�ضمام اإل���ى جماعة 
اإرهابية واإحداث تفج���ري وال�رشوع يف القتل والتدرب 
على ا�ضتعمال الأ�ضلح���ة واملتفجرات وحيازة واإحراز 
و�ضناع���ة وا�ضتعم���ال امل���واد املفرقع���ة والأ�ضلحة 
النارية بغري ترخي�س ومتويل جماعة اإرهابية واإتاف 

اأموال مملوك���ة جلهة حكومية وللغ���ري. ومت تفتي�س 
اأماك���ن �ضكن املتهم���ن واأماكن يتخذونه���ا لإخفاء 

اأدوات ومواد ت�ضتخدم يف ارتكاب جرائمهم.
وارتكن���ت النياب���ة العام���ة يف حتقيقاته���ا على 
�ضهادة املجني عليهم وجمري التحريات والقائمن 
عل���ى القب����س و�ضب���ط امل�ضبوط���ات واعراف���ات 
املتهمن وكذل���ك نتائج التقاري���ر الفنية والطبية 
واإجراء الدلل���ة الت�ضويرية مع عدد من املتهمن يف 
كيفية ارتكاب الوقائع امل�ضندة اإليهم والتي تتفق 

مع اعرافاتهم.

رف�ض معار�شة ا�شتئنافية مبقتل �شاب
تاأييد ال�شجن 7 �شنني ملعِذبة “زهرة احلد”

تخفي�ض عقوبة قاتل �شديقته من املوؤبد اإلى 7 �شنني

الرباءة لوالد الطفلة

بعدما نق�س “التمييز” احلكم 

رف�ض���ت حمكم���ة ال�ضتئن���اف العلي���ا اجلنائية 
الأول���ى ا�ضتئن���اف النياب���ة العام���ة �ضد حك���م اإدانة 
الزوج���ة العربية املدانة بتعذيب بنت زوجها الطفلة 
)زه���راء – 9 �ضن���وات(، واملحك���وم عليه���ا بال�ضجن 

مل���دة 7 �ضنوات، كما رف�ض���ت ا�ضتئنافها �ضد الأب 
املحكوم برباءته من قب���ل حمكمة اأول درجة، واأيدت 
املحكمة احلك���م امل�ضتاأنف بحق زوج���ة والد املجني 
عليه���ا. وقال���ت املحكمة يف حيثيات حكمه���ا اإنه ملا 
كان احلك���م امل�ضتاأنف ق���د خل�س �ضائًب���ا اإلى اإدانة 
امل�ضتاأنف �ضده���ا الأولى وب���رباءة امل�ضتاأنف �ضده 

الث���اين “الأب”، ومن ثم فا يوجد ب���الأوراق ما ينال 
م���ن �ضامة احلك���م امل�ضتاأنف اأو الأ�ض����س التي اأقيم 
عليه���ا، الأمر ال���ذي تنتهي معه املحكم���ة ملا تقدم 
من اأ�ضب���اب برف�س ال�ضتئناف بالن�ضب���ة للم�ضتاأنف 
�ضدهم���ا وبتاأيي���د احلك���م امل�ضتاأن���ف، ف�ض���ًا ع���ن 

رف�ضها ل�ضتئناف الزوجة املحكوم عليها.

غ���ريت حمكمة ال�ضتئن���اف العليا اجلنائية 
الأول���ى و�ضف التهام امل�ضن���د اإلى �ضاب )29 
عاًم���ا( يحم���ل 40 اأ�ضبقي���ة بك�ض���ف ا�ضتعامه 
اجلنائي���ة”، من القتل العم���د ل�ضديقته ال�ضابة 

)26 عاًم���ا( اإل���ى ال����رشب املف�ض���ي اإلى موت، 
وخفف���ت العقوب���ة ال�ضادرة بحقه م���ن ال�ضجن 
املوؤب���د اإلى جعلها ال�ضجن 7 �ضن���ن عما اأ�ضند 
اإلي���ه واأي���دت م�ض���ادرة امل�ضبوط���ات؛ بعدما 
نق�ض���ت حمكم���ة التميي���ز احلك���م امل�ضتاأن���ف 
ال�ض���ادر �ضده.وكانت حمكم���ة اأول درجة دانت 

امل�ضتاأن���ف بقت���ل �ضديقته، التي اعت���ادت منذ 
نح���و 3 �ضنوات على ال�ضك���ن معه يف منزل عائلته 
بعلم والدته و�ضقيقت���ه وعلى تعاطي املخدرات 
مًعا واأب���دى لعائلته رغبته بال���زواج منها؛ خلاف 
بينهم���ا حول �رشاء كمية من املوؤثرات العقلية من 

�ضديقتها.

العلي���ا  ال�ضتئن���اف  حمكم���ة  ق�ض���ت 
اجلنائي���ة الأول���ى يف معار�ض���ة ا�ضتئنافي���ة 
مل���دان م���ع اآخري���ن �ضب���ق احلك���م عليهم، 
مدان���ن بتعذي���ب �ض���اب )18 عام���ا( حتى 
امل���وت بدعوى اأنه متعاون مع اأفراد ال�رشطة 
���رب(، واألق���وا ب���ه عق���ب العت���داء عليه  )خمخُ
و�رشقة ممتلكات���ه ال�ضخ�ضي���ة يف مكان عام 
حتى وافت���ه املنية على �رشي���ر امل�ضت�ضفى 
عقب اأيام م���ن الواقعة؛ بعدم قبولها لعدم 
وجود مقت�ضى؛ كون���ه مل يقدم �ضببا تقبله 
املحكمة.وكان���ت املحكم���ة ق���د ق�ض���ت يف 
وق���ت �ضابق مبعاقب���ة متهم���ن )24 و21 
عاًم���ا – هارب���ن( بال�ضج���ن املوؤب���د، فيما 
ق�ض���ت مبعاقبة �ضدي���ق املجني عليه )18 
عاًما - امل�ضتاأنف( بال�ضجن ملدة 5 �ضنوات، 
وباحلب����س 3 �ضنوات ملتهم رابع )17 عاًما( 
املكان.وقال���ت  للمعتدي���ن  يراق���ب  كان 
املحكم���ة يف حيثي���ات حكمها اإنه���ا ل تقبل 
املعار�ضة ال�ضتئنافية يف احلكم احل�ضوري 

العتباري، اإل اإذا اأثبت املحكوم عليه وجود 
عذر منعه م���ن احل�ضور ومل ي�ضتطع تقدميه 
قب���ل احلكم، واأن الثابت م���ن مطالعة اأوراق 
الدع���وى ومدون���ات احلك���م املعار�س فيه، 
اأن احلك���م ال�ض���ادر بح���ق املعار����س �ضدر 
ح�ضوريا اعتباريا، واأن املعار�س اأو املدافع 
عنه مل يقدم عذرا ت�ضتخل�س منه املحكمة اأن 
هناك مانعا حال بينه وبن احل�ضور بجل�ضة 
املحاكم���ة ال�ضتئنافي���ة، �ضيم���ا اأن احلك���م 
املعار����س فيه م���ن املحكم���ة ال�ضتئنافية 
العليا والطعن في���ه بال�ضتئناف غري جائز، 

ومن ثم ت�ضحى معار�ضته غري مقبولة.
وثب���ت بتقرير الطبيب ال�رشعي اأن وفاة 
املجن���ي عليه وفاة اإ�ضابية نتيجًة؛ لتعر�ضه 
���ة متع���ددة باأنح���اء ج�ضده  يَّ لإ�ضاب���ات ر�ضِ
املختلف���ة )الراأ�س والوج���ه ال�ضدر والبطن 
والأطراف(، كما تبن اأنه قد مت تقييده لأن 
الإ�ضابات التي به حدثت با�ضتخدام اأدوات 
�ضلبة را�ض���ه كالهوز والع�ض���ي، موؤكًدا اأن 
الوف���اة حدثت م���ن م�ضاعف���ات الإ�ضابات 

جمتمعة.

عبا�ض اإبراهيم

عبا�ض اإبراهيم

عبا�ض اإبراهيم

القب�ض على 15 خمربا ارتكبوا اأفعاال م�شيئة يف املالكية اأثناء عا�شوراء
احلر�س الثوري الإيراين وراء عملية التمويل

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ����رشح املدير العام 
ل���اإدارة العامة للمباح���ث والأدلة اجلنائي���ة باأنه مت 
القب�س على 15 من العنا�رش التخريبية، الذين قاموا 
بارتكاب اأفع���ال وت�رشفات م�ضيئة يف قرية املالكية 
اأثناء اإحي���اء فعاليات مو�ضم عا�ض���وراء، بهدف اإثارة 
الفو�ض���ى والتخري���ب، مو�ضح���ا اأن اأعم���ال البح���ث 
والتحري اأكدت اأن احلر�س الثوري الإيراين يقف وراء 
عملي���ة التمويل من خ���ال العنا����رش الإرهابية الذين 
تاأويه���م اإي���ران، ويف مقدمته���م عنا����رش تنظيم 14 

فرباير الإرهابي.

واملقبو�س عليهم هم:
اأحمد عبدالر�ضول خمي����س )موظف اأمن(، عادل 
عبدالواح���د دروي�س )عامل(، عبداهلل عي�ضى دروي�س 
)عامل(، علي نبيل مهدي )عامل(، مهدي علي جعفر 
)عامل(، حممد يو�ضف ن���وح )عاطل(، ح�ضن عي�ضى 
علي )عامل(، �ض���ادق جعفر عبداجلبار )عامل(، علي 
ح�ضن���ن حمزة )طال���ب(، حمي���د اأحم���د عبدالوهاب 
)عاط���ل(، اأحم���د حممد عل���ي )عاط���ل(، حبيب مكي 
علي )عاط���ل(، قا�ض���م عبدالر�ضول كاظ���م )موظف 
اأم���ن(، ال�ضي���د ح�ضن �ضعيد )طال���ب(، عبداهلل جمعة 

حبي���ب )عاطل(. واأ�ضاف املدير العام لاإدارة العامة 
للمباح���ث والأدل���ة اجلنائي���ة اأن التحري���ات اأ�ضارت 
اإل���ى اأن ه���ذه املجموعة التخريبي���ة كان يديرها اأحد 
املقبو����س عليه���م يف ق�ضي���ة اإرهابي���ة، تع���ود اإلى 
فرباي���ر 2018، منوه���ا اإلى اأنه مت اتخ���اذ الإجراءات 
القانوني���ة املق���ررة، واإحالة املقبو����س عليهم اإلى 
النياب���ة العام���ة. واأ�ضار املدير العام ل���اإدارة العامة 
للمباحث والأدل���ة اجلنائية اإلى اأن���ه �ضيتم الت�ضدي 
ومبوج���ب القان���ون لأي ممار�ض���ات اأو اأفع���ال، توؤثر 

بال�ضلب على ال�ضلم الأهلي والن�ضيج الجتماعي.



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

الشركة العربية االمريكية للتأمني )البحرين(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السيد / جاسم حسن يوسف عبدالعال 

باعتباره املصفي القانوني لـ شركة العربية االمريكية للتأمني 
)البحرين(، املسجلة كشركة مساهمة بحرينية مقفلة 

معفاة - مقيمة -  مبوجب القيد رقم 1-17800، طالبا إشهار 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 
الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة كورلداغ لعقود السمسرة السلعية تضامن

لصاحبتها زهرة حسن وشريكتها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السيد / زهره حسن ابراهيم عباس حسن 
باعتباره املصفي القانوني لـ شركة كورلداغ لعقود السمسرة 
السلعية تضامن لصاحبتها زهره حسن وشريكتها، املسجلة 

كشركة مبوجب القيد رقم 108404-1، طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة مومنتا ألنشطة خدمات املعلومات األخرى غير املصنفة في 

موضع آخر ش.ش.و ملالكتها اميرة عبداالمير علي محمد حسن جمعه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 

قد تقدم إليها / اميرة عبداالمير علي محمد حسن جمعه 
باعتبارها املصفي القانوني لـشركة املذكورة، املسجلة 

كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 100577، طالبا 

إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة عتيق الصوف للمقاوالت - تضامن
الصحابها ابراهيم محمد هرونه وشريكه

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيد / ابراهيم محمد ابراهيم علي هرونه 

باعتباره املصفي القانوني لـشركة عتيق الصوف للمقاوالت 
- تضامن الصحابها ابراهيم محمد هرونه وشريكه، املسجلة 

كشركة مبوجب القيد رقم 86701-1، طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ادارة التسجيل
اعالن رقم )124841( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة أوتان لتنظيم املؤمترات واملعارض التجارية

الصحابها فاطمة حسن وشريكتها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيدة / فاطمة حسن ابراهيم عباس حسن 
باعتبارها املصفي القانوني لـ شركة أوتان لتنظيم املؤمترات 

واملعارض التجارية الصحابها فاطمة حسن وشريكتها، 
املسجلة كشركة تضامن بحرينية، مبوجب القيد رقم 

102712، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2018 م
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم إليها أوموت الين النشطة التصميم املتخصصة 
االخرى تضامن الصحابها مرمي عيسى ابراهيم وشريكتها، 
املسجلة مبوجب القيد رقم 108369، طالبني إشهار انتهاء 

أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى املركز املذكور خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة فان فيرا اخلليج ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم لها السيد / طاهر حميد عبداحلميد شفيع، املصفي 

القانوني لـ شركة فان فيرا اخلليج ذ.م.م مبوجب القيد رقم، 
طالباً إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى املركز املذكور خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر االعالن.

إعالن بحل وتصفية
شركة جراند مديل لألنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو 

املؤجرة تضامن لصاحبتها نعيمة فؤاد وشريكها
سجل جتاري رقم 108460

في  العقارية  لألنشطة  مديل  جراند  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
وشريكتها،  فؤاد  نعيمة  لصاحبتها  تضامن  املؤجرة  أو  اململوكة  املمتلكات 
وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،108460 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 

السيدة /  نعيمة فؤاد محسن عبدالغني مصفيا 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:

رقم االتصال: 39206418 )973+(
firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
حنان  ملالكتها  ش.ش.و  واالعالن  للدعاية  حنان  شركة  مالك  إليها 
الطاهري املسجلة مبوجب القيد رقم 113786، طالبا حتويل الشكل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني 

برأسمال وقدره 500 دينار بني كل من:
1 - حنان الطاهري       -      2- علي بن اليح بن علي العنزي

          3- محمد جبر عارف يحيى
فعلى ك من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا االعالن

القيد: 113786   -     التاريخ :12/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )000( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

التاريخ: 12/08/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -108480( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

لديه  من  فعلى كل  اسم جتاري،  تغيير  بطلب  أدناه  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: بتول السيد علي حسني ماجد

االسم التجاري احلالي: خطوط املواني للشحن والتفريغ
االسم التجاري املطلوب: خطوط املواني ملناولة البضائع والتخليص اجلمركي

األنشطة التجارية املطلوبة: مناولة البضائع مكاتب التخليص اجلمركي

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

13227-0311218605706

التاريخ: 24/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -135317( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبداجمليد موسى شبر وحداني موسوي

االسم التجاري احلالي: مصنع الهور للفيبركالس
االسم التجاري اجلديد: الهور للفايبركالس
النشاط: جتارة/بيع للكيماويات الصناعية

2- إصالح وصيانة زوارق الترفيه
مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

1607-ا11-38562475

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
نبيل  ملالكها  أمكورب تكنولوجيز ش.ش.و،  إليها مالك شركة  تقدم 
مؤيد أحمد املؤيد املسجلة مبوجب القيد رقم 117941، طالبا حتويل 
الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 

)10.000BD( عشرة الف دينار بحريني، بني كل من:
1 - نبيل مؤيد أحمد املؤيد
2- أحمد نبيل مؤيد املؤيد

القيد: 117941
  التاريخ :04/09/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )---( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة تضامن

التاريخ: 19/08/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -120969( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

تقدمت إلينا السيدة سكينة فهد حسني شكري بطلب حتويل احملل التجاري 
التالي إلى السيد / فهد حسني رضا شكري.

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

االسم التجاري: كونتا جالكسي للمقاوالت
نوع النشاط: 1- جتارة/بيع اآلالت واملعدات األخرى

2- أنشطة التشييد املتخصة األخرى
3- جتارة/بيع األجهزة الكهربائية وااللكترونية املنزلية

قيد رقم: 92006-1

تقدم إلينا قاسم حسن ادريس امان  بطلب حتويل احملل التجاري التالي الى 

حسن حميد حسن محمد البناء. 

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

اعالن رقم )2018-134790(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

1-88973

االسم التجاري

مطعم بر وبحر
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انطالق “ح�كمة امل�ؤ�س�سات 
الإ�سالمية” 2 اأكت�بر

املنام���ة - جمل�س البن����ك: ينظ���م املجل�س العام 
للبن����ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمي���ة بالتعاون مع 
البن���ك الدويل امل�ؤمت���ر امل�سرتك الث���اين حتت عن�ان 
“احل�كم���ة الإداري���ة للم�ؤ�س�س���ات املالي���ة الإ�سالمية: 
التغل���ب على التحديات وتنفي���ذ اأف�سل املمار�سات”، 
2018، يف ك�الملب����ر، ماليزي���ا. اأكت�ب���ر   2 بتاري���خ 
و�سُيجمع ممثل� امل�ؤ�س�سات الإمنائية متعددة الأطراف 
والهيئ���ات التنظيمي���ة الدولي���ة و�سن���اع ال�سيا�سات 
وقادة �لعمل �مل����ريف و�لأو�صاط �لأكادميية و�أ�صحاب 

�مل�صلحة مبن�صة حو�ر ملناق�صة �لق�صايا �لنا�صئة.

النفط يبلغ ذروته يف 4 �سن�ات
لن���دن - رويرتز: بلغ���ت اأ�سعار النفط اأم�س الثالثاء اأعلى م�ست����ى يف 4 �سن�ات؛ بف�سل 
عق�ب���ات اأمريكية و�سيكة على �سادرات اإيران من اخلام وتردد منظمة “اأوبك” ورو�سيا على 

ما يبدو يف تعوي�ص �لنق�ص �ملحتمل يف �لإمد�د�ت �لعاملية.
ويف ال�ساع���ة 1121 بتوقي���ت جرينت�ص �رتفعت �لعقود �لآجلة خل���ام برنت 61 �سنتا اإلى 
81.81 دولر للربميل، بعد اأن لم�ست اأعلى م�ست�ى يف اجلل�سة عند 82.20 دولر وه� اأعلى 

�سعر منذ ن�فمرب 2014.
ويتج���ه �صعر �لنفط �صوب ت�صجيل خام�ص زيادة ف�صلي���ة على �لتو�يل، يف �أطول �صل�صلة 
م���ن املكا�سب منذ اأوائل 2017، حني قادت موجة �رتفاع ��صتمرت �صتة ف�صول �صعر �لنفط 

�إلى م�صتوى قيا�صي عند 147.50 دولر للربميل.
وزادت العق�د الآجلة للخام الأمريكي غرب تك�سا�س ال��سيط 30 �سنتا اإلى 72.38 دولر 

للربميل قرب �أعلى م�صتوياتها منذ منت�صف يوليو.
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اقتصاد
192.3 مليار دوالر �مليز�نية �ملوحدة للجهاز �مل�رصيف يف �أغ�سط�س

بارتفاع 0.8 % عن ي�لي�

بلغ���ت �مليز�نية �ملوح���دة للجهاز �مل�ريف 
حتى �صه���ر �أغ�صط�ص �ملا�صي )�آخ���ر �إح�صاء�ت 
مت�افرة( 192.3 ملي���ار دولر، مرتفعة ب�سكل 
طفي���ف ع���ن املبل���غ امل�سج���ل يف �سه���ر ي�لي� 
�ملا�ص���ي و�لذي بلغ 190.7 ملي���ار، اأي بزيادة 

ن�سبتها 0.8 %.
فيم���ا ارتفع���ت بن�سب���ة 2.75 % مقارن���ة 
مبيز�نية �جلهاز �مل�صجل���ة يف �أغ�صط�ص 2017، 
حيث كانت 187.1 مليار دولر، اأي بزيادة 5.1 
مليار دولر، وت�ص���كل �مليز�نية )بح�صب �أرقام 
�لف�ص���ل �لثاين 2018( نح� 533 % من الناجت 

املحلي الإجمايل للمملكة.
واأ�سارت البيان���ات )�سه���ر اأغ�سط�س( اإلى 

اأن املطل�ب���ات املحلي���ة بلغ���ت 56.58 ملي���ار 
دولر، فيما و�سلت الأجنبية اإلى 135.7 مليار، 
اأما امل�ج����دات املحلية ف�سجلت 59.65 مليار 

والأجنبية 132.68 مليار.
و�أظهرت بيانات ر�صمية �صادرة عن م�رف 
�لبحري���ن �ملركزي �أن ميز�ني���ة �جلهاز �مل�ريف 
و�سلت يف الربع الثاين من العام اجلاري 188.2 
ملي���ار دولر، بع���د اأن كانت ح����ايل 189 مليار 

دولر يف الربع الأول.
و�سجلت امليزانية اأعلى م�ست�ياتها بح�سب 
نف����س البيان���ات يف الع���ام 2008 حي���ث بلغت 
وقتها 252.3 ملي���ار دولر، وهي الأع�ام التي 
�صهدت فيها �أ�صعار �لنفط �رتفاعا مب�صتويات 
قيا�صية و�صلت �إل���ى 150 دولرا للربميل وما 
ر�فقها من منو �قت�صادي على جميع �لأ�صعدة.

فيما بلغت ميز�ني���ة م�صارف قطاع �جلملة 
يف نهاية �سه���ر اأغ�سط�س 107.41 مليار دولر، 
منه���ا 11.05 مليار م�ج����دات حملية و96.36 
ملي���ار م�ج�دات اأجنبي���ة، و10.82 مليار دولر 
مطل�ب���ات حملي���ة و96.59 ملي���ار مطل�ب���ات 

اأجنبية.
لقط���اع  امل�ح���دة  امليزاني���ة  و�سجل���ت 
البن�ك الإ�سالمية يف نف����س ال�سهر )اأغ�سط�س( 
نح���� 27.26 ملي���ار دولر، منه���ا 19.4 ملي���ار 
م�ج�دات حملية و7.8 مليار م�ج�دات اأجنبية، 
و19.13 ملي���ار دولر مطل�ب���ات حملية و8.13 

مليار مطل�بات اأجنبية.
للبن����ك  امل�ح���دة  امليزاني���ة  وكان���ت 
الإ�سالمي���ة يف �سه���ر اأغ�سط����س 2017 ح����ايل 

26.27 مليار دولر، مرتفعة بن�سبة 3.7 %.

زينب �لعكري

677 ملي�ن دينار النقد املتداول يف اأغ�سط�سعر�ص �لنقد يرت�جع 0.8 % يف �أغ�صط�ص �ملا�صي
�رتفع �إجمايل ود�ئع قطاعي �لعام و�خلا�ص �إلى 11.766 
ملي����ار دينار حتى �أغ�صط�ص �ملا�ص����ي مقابل 11.867 مليار 
دين����ار بنف�ص �لف����رتة من �لعام �ملا�ص����ي، بانخفا�ص ن�صبته 
0.8 %. وت�س����ري البيان����ات اإل����ى اأن ودائع القط����اع اخلا�س 
)حتت �لطلب( قد �صجلت 2.751 مليار دينار حتى اأغ�سط�س 
مقابل 2.751 مليار دينار يف ي�لي� 2018، اأما ودائع القطاع 
اخلا�س )الأجل والت�فري( فقد بلغت 7.282 مليار دينار يف 
�أغ�صط�����ص �ملا�صي مقابل 7.307 ملي����ار دينار يف اأغ�سط�س 
2018، بينم����ا �سعدت ودائ����ع احلك�مة اإل����ى 1.733 مليار 

دينار يف اأغ�سط�س مقارنة ب�1.711 مليار دينار يف ي�لي�.
وهب����ط �لنقد �ملتد�ول خارج �مل�ص����ارف و�لود�ئع حتت 
�لطل����ب )مبفهوم����ه �ل�صي����ق ن1( خالل �أغ�صط�����ص �ملا�صي 

اإل����ى 3.288 ملي����ار دين����ار مقاب����ل 3.295 ملي����ار دين����ار يف 
وتراج����ع   ،%  0.21 ن�صبت����ه  بانخفا�����ص  �أي   ،2018 ي�لي����� 
�لنق����د �ملت����د�ول مبفهوم����ه �ملتو�ص����ط )ن2( )املت����داول 
خارج �مل�ص����ارف و�لود�ئع حت����ت �لطلب و�لود�ئ����ع �لزمنية 
و�لدخاري����ة( خ����الل �أغ�صط�����ص �ملا�ص����ي لي�صج����ل 10.571 
ملي����ار دين����ار مقابل 10.602 مليار دين����ار يف ي�لي� 2018، 

بانخفا�ص ن�صبته 0.29 %.
و�أم����ا �لنق����د �ملتد�ول مبفهوم����ه �لو��ص����ع )ن3(، الذي 
ي�صم����ل �لود�ئ����ع �حلكومية وعر�����ص �لنق����د )ن2(، فقد بلغ 
خ����الل �أغ�صط�ص من �لعام 2018 ح�ايل 12.304 مليار دينار 
برتاج����ع يف ن�سب����ة النم� بلغ����ت 0.08 % اإذ �سج����ل يف ي�لي� 

�ملا�صي حو�يل 12.314 مليار دينار.

بل����غ جمم�����ع النق����د املت����داول يف البحرين يف 
اأغ�سط�س 2018 ح�ايل 677 ملي�ن دينار، مقارنة 
ب�����687.9 ملي����ون دينار نهاي����ة يولي����و �ملا�صي، 
حمققا تراجعا بن�سبة 1.58 %، وذلك وفقاأ لأحدث 
�لإح�ص����اء�ت �مل�رفي����ة �لتابعة مل�����رف �لبحرين 

املركزي.
فيم����ا بل����غ جمم�����ع اأوراق النقد املت����داول يف  
�أغ�صط�ص �ملا�ص����ي 655.5 مليون دينار وكان قد 

�سجل 666.5 ملي�ن دينار يف ي�لي� 2018.
و�أظه����رت بيانات �مل�رف �ملرك����زي �أن �لنقد 
�ملتد�ول خارج �مل�صارف بلغ 537.5 ملي�ن دينار 
يف �أغ�صط�ص �ملا�صي فيما بلغ �لنقد �ملوجود لدى 

�مل�صارف ما يقارب 139.5 ملي�ن دينار.
�لنق����د  �أور�ق  �أن  �لبيان����ات  و�أو�صح����ت 
)Banknote( بلغ جمم�عها 655.5 ملي�ن دينار، 
منها 513.7 مليون من فئة �لع�رين دينار�، 77.6 
مليون من فئة �لع�رة دنانري، و26 ملي�ن من فئة 
اخلم�س����ة دنان����ري، و27.2 ملي�ن من فئ����ة الدينار، 

و11 مليون فئة �لن�صف دينار.
اأما امل�سك�كات )العملة املعدنية( فقد بلغت 
ح�����ايل 21.5 ملي�����ن دين����ار يف اأغ�سط�����س 2018. 
وتفي����د �لأرق����ام �أن قيمة تلك �لعم����الت �ملعدنية 
ت�ساعف����ت 92.2 % ع����ن الع����ام 2007 )خالل 10 

�سن�ات( حيث كانت عند 10.3 ملي�ن دينار.

امل����ن����ام����ة 
م���������ص����ارف   -
اأعلنت  البحرين: 
م�صارف  جمعية 
ال���ب���ح���ري���ن ع��ن 
من  ان�سمام كل 
ب��ن��ك ال��ب��ح��ري��ن 
ال��������ط�������ن�������ي، 

وفين�ر  �مل�رفية،  �لربكة  وجمموعة 
الدويل،  اخلليج  وبنك  بنك،،  كابيتال 
ملنتد�ها  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ني  ك�����رك��اء 
حتت  تقيمه  �ل��ذي  �ل�صنوي  �مل�ريف 
عن�ان “التكن�ل�جيا املالية: الفر�س 

والتحديات” 
وي���ق���ام امل��ن��ت��دى حت���ت رع��اي��ة 
م�رف �لبحرين �ملركزي يف 31 اأكت�بر 
ويتوقع  �خل��ل��ي��ج،  ف��ن��دق  يف  �ملقبل 
م�سارك   300 م��ن  اأك��ر  يجتذب  اأن 
رف��ي��ع امل�����س��ت���ى م��ن امل���ؤ���س�����س��ات 
�ملالية و�مل�رفية �لأع�صاء يف جمعية 
مع  جنب  �إلى  جنبا  �لبحرين،  م�صارف 
خرب�ء م�رفيني وم�صتغلني ومهتمني 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ال��ي��ة  يف جم����ال 

“فينتيك”.
�لع�صاء،  �صئون  مدير  وق��ال��ت 
قائمة  نعلن  �أن  “ي�رنا  عجاج  �أف��ر�ح 
ال�طني،  البحرين  بنك  م��ن  ك��ل  ع��ن 
وجمموعة  ك��اب��ي��ت��ال،  فين�ر  وب��ن��ك 
�خلليج  وب��ن��ك  �مل�����رف��ي��ة،  �ل��ربك��ة 
�لدويل ك�ركاء ��صرت�تيجيني ملنتدى 
يتناول  وال��ذي  ال��ع��ام،  ه��ذا  اجلمعية 
التي  الرئي�سية  والق�سايا  الجتاهات 
�مل�رفية  �ل�صناعة  م�صتقبل  ت�صكل 
يف البحرين”، معربة عن �سكر اجلمعية 
�مل�صتمر  دع��م��ه��م  �إز�ء  ل�����رك��ائ��ه��ا 

و�لتز�مهم بتطوير هذه �ل�صناعة”.

“�مل�صارف” تعلن �ركاءها 
�ل�صرت�تيجيني ملنتد�ها �ل�صنوي

• �أفر�ح عجاج	

“�لتنمية �القت�سادية” ي�ستقطب ��ستثمار�ت قيا�سية بـ 305 ماليني دينار
منت بن�سبة 138 % يف الت�سعة اأ�سهر الأولى 2018

�ملنامة - جمل����ص �لتنمية: قال جمل�ص 
�لتنمية �لقت�صادية �إنه جنح يف ��صتقطاب 
يف  �لبحري���ن  �إل���ى  قيا�صي���ة  ��صتثم���ار�ت 
الت�سع���ة اأ�سه���ر الأولى من الع���ام اجلاري، 
وه� ما ي�سري اإل���ى الهتمام املتزايد الذي 
ي�ليه امل�ستثمرون من خمتلف اأنحاء العامل 
باململكة باعتبارها �لبو�بة �ملثلى للدخول 
�إل���ى �لقت�صاد �خلليجي �ل���ذي يبلغ حجمه 

1.5 تريلي�ن دولر . 
وذكر بي���ان �سادر ع���ن املجل�س اأم�س 
تلق���ت “البالد” ن�سخة منه اأن ال�ستثمارات 
الت���ي جذبه���ا املجل����س من���ت يف الت�سع���ة 
�سه����ر الأول���ى م���ن 2018 بن�سبة 138 % 
وذلك باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 
�ملا�صي، حيث جنح يف ��صتقطاب 76 �ركة 
مبجموع ��صتثمار�ت بلغ حجمها 305 ملي�ن 
دين���ار )810 مالي���ني دولر( متج���اوز�ً يف 
ذلك �لرقم �لقيا�صي �لذي �صبق و�أن حققه 
املجل�س يف 2017 من خالل ��صتقطاب 71 
�ركة بلغ جمموع ��صتثمار�تها 276 ملي�ن 

دينار )733 ملي�ن دولر(.
وت�صاعف حج���م �ل�صتثمار�ت �ملبا�رة 
يف الت�سع���ة اأ�سهر الأول���ى 2018 بح�ايل 5 
م���ر�ت مقارنة م���ع �ل�صتثم���ار�ت �ملبا�رة 
الت���ي ج���رى ا�ستقطابه���ا يف الع���ام 2015 
�إجم���الً. وق���د �أتى ه���ذ� �لنمو �لق���وي على 
الرغم مما �سهدته بيئة ال�ستثمار العاملية 
م���ن حتدي���ات تقل����ص بفعله���ا م�صت���وى 
تدف���ق �ل�صتثمار�ت �ملبا����رة مبعدل 23 
% يف 2017. وم���ن �ملتوق���ع �أن ت�صاه���م 
�ل�صتثم���ار�ت �لتي جذبها �ملجل�ص يف خلق 
اأكر من 4200 وظيفة يف �ل�صنو�ت �لثالث 
املقبل���ة م���ن بينها 1100 وظيف���ة نوعية، 

�ست�ف���ر رات���ب اأ�سا�س���ي �سه���ري يتجاوز 
1850 دولرا.

ت�صتثم���ر يف  �لت���ي  �ل����ركات  ومتث���ل 
البحري���ن يف 2018 جمم�ع���ة متن�ع���ة م���ن 
القطاع���ات �سمل���ت 31 �رك���ة يف جمالت 
وم���ن  �للوج�صتي���ة  و�خلدم���ات  �لت�صني���ع 
“اأري�ست����ن ثريم����” و ”م�يل���ري”  بينه���ا 
�لتي تق���وم بت�صنيع �لأنابي���ب �لنحا�صية، 
كما جرى ا�ستقط���اب 15 �ركة يف �ل�صياحة 
و�لعقار�ت، و�لتعليم و�لرعاية �ل�صحية �إلى 
جانب تكنولوجي���ا �ملعلومات و�لت�صالت 
واخلدم���ات املالية، وم���ن بينه���ا م�ساريع 
منتج���ع ال�ساح���ل، و ”غ�لدن غي���ت تاور”، 
و “ثالي����س” �ل�رك���ة �ملتخ�ص�صة يف جمال 
�لطري�ن و�لأمن �إل���ى جانب م�رعتي �أعمال 
وهم���ا “فالت 6 لبز” و ”ني�س���ت”، �إ�صافة 

اإلى بنك الأردن و ”�إن �إف تي فينت�رز”.
ملجل����ص  �لتنفي���ذي  �لرئي����ص  وق���ال 
�لرميح���ي  خال���د  �لقت�صادي���ة  �لتنمي���ة 

“�سهدن���ا اهتمام���ا رفي���ع امل�ست����ى م���ن 
امل�ستثمري���ن بالبحري���ن واأ�س����اق اخلليج 
العرب���ي؛ بفعل اأ�سل����ب العم���ل املميز ل� 
)فريق �لبحرين( ودوره يف حتقيق �لنتائج 
�لإيجابي���ة للم�صتثمري���ن، و�إنن���ا مل�رورون 
برتجمة ه���ذه �لإمكانيات و�لفر�ص �ملتاحة 
للمنطقة �إلى ��صتثمار�ت ملمو�صة ووظائف 

ن�عية يف ال�س�ق املحلية”.
و�أ�صاف “ويف ظل ه���ذ� �لنجاح �لكبري، 
فاإنن���ا نتطلع اإلى تفعيل مب���ادرات جديدة 
لت�ريع من���و �ل�صتثمار�ت �ملبا�رة، وجاري 
�لعمل على طرح عدد من مبادر�ت �لإ�صالح 
التنظيمي لبيئة الأعمال يف الأ�سهر املقبلة 
التي م���ن �ساأنه���ا اأن تع���زز بيئ���ة الأعمال 
وتناف�سية البحرين على امل�ست�ى الدويل”.
ومن ب���ني �أبرز �لتطور�ت �لتي �صهدها 
الداعم���ة  البيئ���ة  تط�ي���ر   2018 الع���ام 
للتكنولوجي���ا �ملالي���ة يف �ململك���ة مب���ا يف 
ذل���ك �إطالق خلي���ج �لبحري���ن للتكنولوجيا 
املالية، اأكرب مركز للتكن�ل�جيا املالية يف 

منطقة �ل�رق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا، �إلى 
جانب �إن�ص���اء �صندوق �ل�صناديق “ال�احة” 
بقيم���ة 100 ملي����ن دولر للم�ساع���دة يف 
متويل �ل�ركات �لنا�صئة يف �ل�رق �لأو�صط، 
�إ�صاف���ة �إل���ى �لهتم���ام �ملتز�ي���د ملبادرة 
�لبيئة �لرقابي���ة �لتجريبية �لتابعة مل�رف 
البحرين املركزي؛ به���دف تط�ير منتجات 

وخدمات جديدة.
و�إ�صاف���ة �إل���ى ذل���ك، مت �إد�رج جمل�ص 
�لتنمي���ة �لقت�صادي���ة �صمن �أب���رز هيئات 
تروي���ج ال�ستثم���ار يف 2018 اإل���ى جان���ب 
هيئات عاملية �أخرى يف �آ�صيا و�أوروبا وذلك 
 Site Selection صم���ن ت�صني���ف جمل���ة�
التي �سنفت البحري���ن ك�احدة من اأف�سل 
وجهات �ل�صتثمار يف منطقة �ل�رق �لأو�صط 

و�سمال اإفريقيا.
كم���ا �سه���دت اململك���ة اأي�ًس���ا ع���دًدا 
م���ن الإعالن���ات الرئي�س���ة ع���ن امل�ساري���ع 
�ل�صتثماري���ة يف وقت �صابق من هذ� �لعام 

خالل منتدى “ب�ابة اخلليج”.

وظ��ي��ف��ة   4200 م����ن  �أك������ر  �ل����ص���ت���ث���م���ار�ت  ت��خ��ل��ق  �أن  �مل���ت���وق���ع  م����ن 

• خالد �لرميحي	
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2.8 مليار دوالر الن�ساط اال�ستثماري لـ “�إنف�ستكورب” 2018
مقرتح الغرفة للر�سوم  يو�سي بـ “�إبقاء �حلال كما هو”

�لدر��صة �أظهرت �أن دوال خليجية تتعامل ب�صكل �أف�صل... م�صادر:

ذكرت م�صادر مطلع���ة �أن �ملقرتح �لذي رفعته 
غرف���ة جت���ارة و�صناعة �لبحري���ن �إل���ى وز�رة �لتجارة 
و�ل�صناع���ة فيم���ا يتعلق بر�ص���وم �ل�صج���ل �لتجاري 
�جلدي���دة، �لتي كانت �ل���وز�رة تنوي فر�صها وكانت 
�صت�ص���كل زيادة كب���رة يف �لر�صوم، �أ�ص���ارت ب�صكل 
غر مبا�رش �إل���ى �أن �لو�صع يجب �أن “يبقى على ماهو 
علي���ه”، �أي �أن ت�صتم���ر �لتج���ارة يف �عتم���اد �لر�صوم 

�حلالية.
ومل يتن�س �لتاأكد من هذه �ملعلومات بعد )حتى 
كتابة ه���ذه �الأ�صطر(، �إذ يحجم �أع�ص���اء جمل�س �إد�رة 
�لغرف���ة ع���ن �الإدالء باأي معلومات ع���ن هذه �لق�صية 
�لتي تعد م���ن �لق�صايا �ملحورية يف �ل�صارع �لتجاري 
�لبحرين���ي، يف ظل تكتم حول �ملق���رتح، ويف ت�رشيح 
مقت�صب للمتحدث �لر�صم���ي للغرفة و�لنائب �الأول 
للرئي����س، خال���د جنيبي، ق���ال فيه �إن هن���اك مقرتح 
و�حد لكنه مت�صعب حيث �صارعت وز�رة �لتجارة للرد 

عليه باأنه مقرتح و�حد فقط.
ويب���دو �أن غرفة �لتج���ارة �أر�دت بذلك �أن ترمي 
�لك���رة يف ملعب وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة، �لتي �إذ� ما 
قامت برفع �لر�صوم بو�صعها �حلايل، فاإن ذلك يعني 
�أن �لقر�ر مل يكن باإر�دة �أو قناعة من �لقطاع �خلا�س 

�ملمثل يف �لغرفة.
و�أبلغ م�صدر على �إط���اع بالق�صية، �أن �لدر��صة 
�لتي �أعدتها غرفة جتارة و�صناعة �لبحرين و�صاعدت 
يف �إعد�ده���ا �رشكة عاملية، �أ�صارت �إلى �أن بع�س دول 

جمل�س �لتع���اون �خلليجي تتعامل مع �لر�صوم ب�صكل 
�أف�ص���ل م���ن �لبحري���ن على ما يب���دو، كم���ا �أن بع�س 

�لدول تفر�س �لر�صوم كل خم�س �صنو�ت.
و�أ�ص���ار �مل�صدر �إلى �أن �لدر��ص���ة �أو �ال�صتطاع 
�ل���ذي �أُج���ري، مل يكت���ِف فق���ط بقيا����س جتربة دول 
جمل����س �لتع���اون �خلليج���ي فيم���ا يتعل���ق بالر�صوم 
�لتجاري���ة و�المتياز�ت، ولك���ن مت �أي�صا �الإطاع على 
جترب���ة �قت�صادي���ات عاملية ر�ئدة مث���ل �صنغافورة 
و�لت���ي ُتعد مث���ال طاملا ����رشح �مل�صوؤول���ون ورجال 

�الأعم���ال باأنه من���وذج ناجح ميكن للبحري���ن �القتد�ء 
به عل���ى �عتبار �لتقارب يف حج���م �مل�صاحة و�لطبيعة 

�جلغر�فية وحمدودية �ملو�رد �لطبيعية.
وتاأت���ي هذه �ملعلومات �ل�صحيح���ة ب�صاأن ر�صوم 
�الأن�صط���ة �لتجارية يف �لوقت �لذي ت�صارف فيه فرتة 
جتميده���ا �لت���ي �أمر بها �صم���و رئي�س �ل���وزر�ء، على 
�النتهاء بنهاية هذ� �ل�صهر، يف حني يتوقع �أن تر�صح 

معلومات ب�صاأنها خال هذ� �الأ�صبوع �أو �ملقبل.

و�صّج���ل  �إنف�صتك���ورب:   - �ملنام���ة 
�إنف�صتكورب �رتفاعا يف عمليات توظيف 
�ال�صتثمار�ت وجمع �الأمو�ل، خال �ل�صنة 
�ملالي���ة 2018، لت�ص���ل �إل���ى 7.3 مليار 
دوالر، منه���ا �أكرث م���ن 1 مليار دوالر من 
منطق���ة �خللي���ج، يف حني �رتف���ع ن�صاطه 
�ال�صتثم���اري بن�صبة 36 % لت�صل قيمته 
�إلى 2.8 مليار دوالر مقارنة ب� 2.1 مليار 
دوالر يف �ل�صن���ة �ملالية 2017. كما حقق 
�رتفاعا يف �صايف �لدخل بن�صبة 4 % على 
�أ�صا����س �صنوي لت�صل قيمت���ه �إلى 125 
ملي���ون دوالر مقارن���ة م���ع 120 ملي���ون 
دوالر يف �ل�صنة �ملالية 2017. و�رتفعت 
�لتوزيع���ات بن�صب���ة تزي���د ع���ن �ل�صعف 
لت�ص���ل �إلى 7 ملي���ار�ت دوالر، مقارنًة ب� 
3.4 مليار دوالر يف �ل�صنة �ملالية 2017. 
�أعلن ذلك �أم����س يف �جتماع �جلمعية 
�لعادية للم�صاهم���ني باملقر  �لعمومي���ة 
�لرئي����س للبن���ك، حي���ث مت���ت مر�جع���ة 
و�عتماد نتائ���ج �الأد�ء �مل���ايل و�لتجاري 
�مل���ايل  �لع���ام  خ���ال  الإنف�صتك���ورب 
�ملنته���ي يف 30 يوني���و 2018. وتر�أ�س 
�الجتماع رئي�س جمل�س �الإد�رة �لتنفيذي 
حمم���د �لعار�صي، ورئي�س جمل�س �الإد�رة 

يو�صف �الإبر�هيم.

��صت�صافه  و�أُقي���م موؤمت���ر �صح���ايف 
�مل�ص���ارك  �لتنفي���ذي  �لرئي����س 
الإنف�صتكورب حازم ب���ن قا�صم، و�ملدير 
�مل���ايل جان �إريك باك، حي���ث ��صتعر�صا 
م�صتج���د�ت �أد�ء �ملوؤ�ص�ص���ة خ���ال �لعام 
2018، كم���ا �صّلط���ا �ل�ص���وء عل���ى �أبرز 
�أولوي���ات �إنف�صتك���ورب خ���ال �ملرحل���ة 

�لقادمة من منوه �لعاملي. 
“جن���ح  قا�ص���م  ب���ن  ح���ازم  وق���ال 
�إنف�صتك���ورب بت�صجيل نتائج قوية خال 
�لع���ام 2018، حيث حقق تقدما ملمو�صا 
�مل�صتثمري���ن  م���ن  قاعدت���ه  تنوي���ع  يف 
�أعمال���ه؛  حمفظ���ة  وتعزي���ز  �لدولي���ني 
بو�صفهم���ا حموري���ن �أ�صا�صي���ني �صمن 
�إ�صرت�تيجية من���وه. وخال �لعام �جلاري، 
جنح �إنف�صتك���ورب يف ت�صجيل م�صتويات 
�أن�صط���ة �الأعم���ال  عالي���ة عل���ى �صعي���د 
و�لنم���و، مدعوما مبا حققه م���ن �إجناز�ت 
�إ�صرت�تيجي���ة عل���ى م���دى �ل���� 18 �صهر� 
�ملا�صية وتو�صعه يف �آ�صيا و��صتثمار�ته 
يف �أحد �لبن���وك �ل�صوي�رشية �خلا�صة، �إلى 
جان���ب �إطاق وحدة لا�صتثمار يف �ل�صوق 
�لعقاري���ة �الأوروبية ووحدة �إنف�صتكورب 

الإد�رة �الئتمان”. 

الر�شوم اجلديدة  اخلا�شة مبزاولة الأن�شطة التجارية والتي مت تاأجيلها حتى نهاية هذا ال�شهر:

مقدار الر�شم بالدينار البحرينيالن�شاطالرقم

1000�الأن�صطة �ل�صناعية1
1000�الأن�صطة �الإن�صائية / �لعقارية2
300�الأن�صطة �لتجارية3
200�الأن�صطة �لد�عمة لل�صناعة4
100�الأن�صطة �لد�عمة لاإن�صاء و�لعقار5
100�الأن�صطة �خلدمية6
100�الأن�صطة �للوج�صتية7
50�الأن�صطة �لزر�عية، �حليو�نات، �ل�صيد8
25�الأعمال �ل�صغرة9

������ص�����ي�����اغ�����ة م�������������������رشوع ل�����ت�����ق�����ن�����ني ع������م������ل �مل���������������ص�������اري�������ع �خل�����ا������ص�����ة
2018 ب�����ن�����ه�����اي�����ة  �ل���������������������ص����������ادر�ت  ت�����ن�����م�����ي�����ة  م��������رك��������ز  ت������د�������ص������ني 

ح�سم ر�سوم االأن�سطة مع “الغرفة” االأ�سبوع اجلاري لرفعه ل�سمو رئي�س الوزراء
47 % من �ل�صجات �لتجارية ن�صائية �أو بامل�صاركة... �لزياين:

اأمل احلامد من املاحوز

توّقع وزير �ل�صناع���ة و�لتجارة و�ل�صياحة 
ز�ي���د �لزي���اين، �النته���اء م���ن مق���رتح ر�صوم 
�الأن�صط���ة �لتجاري���ة مع غرفة جت���ارة و�صناعة 
�لبحرين خال �الأ�صبوع �جل���اري، وح�صم �الأمر؛ 
م���ن �أج���ل رفع �ملق���رتح �إل���ى رئي�س �ل���وزر�ء 
�صاح���ب �ل�صم���و �مللك���ي �الأم���ر خليف���ة بن 
�صلم���ان �آل خليف���ة؛ التخاذ ق���ر�ر بخ�صو�صه. 
وكان �صم���و رئي����س �ل���وزر�ء قد �أج���ل تطبيق 
ر�صوم �الأن�صطة �لتجارية ملدة 6 �أ�صهر تنتهي 
يف 30 �صبتمرب �جلاري، ومن �ملفرت�س �أن يتم 
تطبيقها مطلع �أكتوبر �ملقب���ل. ي�صار �إلى �أن 
�لوز�رة ت�صلمت خي���اًر� من �لدر��صة �ملقرتحة 
من قب���ل �لغرف���ة ب�ص���اأن �لر�ص���وم �لتجارية. 
و�أو�ص���ح �لوزي���ر �أن �ل���وز�رة ت�صلمت مقرتح 
�لغرفة، ولديه���ا بع�س �لتعديات عليه، )...( 
يتوّجب تطبيق �لر�صوم بد�ية �ل�صهر �ملقبل، 

م�صتدرًكا “�أننا لن نفاجئكم”.
وذك���ر �لوزي���ر لل�صحافيني عل���ى هام�س 
�ملجل����س �ل�صه���ري جلمعية �صي���د�ت �الأعمال 
�أم����س �الأول �أن �ل���وز�رة تعم���ل عل���ى �صياغة 
م�رشوع لتقنني عمل ت�صويق �مل�صاريع �خلا�صة 
على و�صائ���ل �لتو��صل �الجتماع���ي، مبيًنا �أن 
�لوز�رة تعقد جل�صات ع�صف ذهني بني فرتة 
و�أخرى ملعرفة �لثغ���ر�ت �لتي يجب �لت�صدي 

لها من خال ت�رشيع �أو قر�ر.
وفيما يتعلق بحج���م روؤو�س �الأمو�ل �لتي 
تديره���ا �صي���د�ت �الأعم���ال، �أو�ص���ح �لزي���اين 
�أنه لي����س هنالك �إح�ص���اء�ت؛ الأن �ملوؤ�ص�صات 

�لفردية غر جمربة بح�صب �لقانون بالت�رشيح 
ع���ن ر�أ�صمالها وبالت���ايل ه���ذه �ملعلومة غر 
متوفرة، لك���ن 47 % من �ل�صج���ات �لتجارية 

متلكها ن�صاء �أو فيها �رش�كة ن�صائية.
وبخ�صو����س ت�صم���ن قائم���ة “فورب����س” 
لل�صي���د�ت �الأك���رث تاأث���ًر� يف �ل����رشق �الأو�صط 
للع���ام �جل���اري 4 �صي���د�ت بحريني���ات، �أك���د 
�لوزي���ر فخره و�عتز�زه باختيارهن، و�أن �ملر�أة 
�لبحريني���ة د�ئًم���ا متاألق���ة ومت�ص���درة عل���ى 

�مل�صتوى �ملحلي و�الإقليمي.
و�أ�ص���ار �لوزي���ر �إل���ى �أن �للق���اء مبجل����س 
�صي���د�ت �الأعم���ال، �أت���اح �لفر�ص���ة لاجتماع 
باالأع�ص���اء و�لتح���دث ع���ن هو�ج����س �ل�ص���ارع 
ا على �ملوؤ�ص�صات  �لتجاري وبالرتكيز خ�صو�صً
�ل�صغرة و�ملتو�صطة، �لتي تعتربها �حلكومة 
ا، وتركز عليه �لقيادة حيث ي�صكل  قطاًعا مهمًّ
�لقطاع �لع���دد �الأكرب من �ل�صج���ات �لتجارية 
يف �لبحري���ن، )...( هن���اك جمال كب���ر للتطور 
والإ����رش�ك �لبحرينيني يف �لقط���اع �لتجاري من 

خال هذ� �لقطاع، وفًقا لروؤية �حلكومة.
و�أ�ص���اف �لزي���اين “�ُصكل جمل����س لتنمية 
�لقط���اع بتوجيه م���ن �صمو ويل �لعه���د، وهذ� 
�ملجل����س ي�ص���م يف ع�صويت���ه وز�رة �ل�صناعة 
�لتنمي���ة  وجمل����س  و�ل�صياح���ة  و�لتج���ارة 
�لبحري���ن  وبن���ك  )متك���ني(  و  �القت�صادي���ة 
للتنمي���ة وبالتعاون مع �لغرف���ة “، م�صًر� �إلى 
�أن���ه و�ص���ع ��صرت�تيجية وطنية له���ذ� �لقطاع 
مت �عتماده���ا من قب���ل �إد�رة جمل����س �لتنمية 

�القت�صادية.
و�أو�ص���ح �لوزير “�أنن���ا �الآن يف طور تنفيذ 

�ال�صرت�تيجي���ة عل���ى م���دى �الأع���و�م �خلم�صة 
�لقادم���ة �إل���ى 2023، وهناك مام���ح و��صحة 
له���ذه �ال�صرت�تيجية �لتي ته���دف �إلى �إ�رش�ك 
عدد �أكرب من �لبحرينيني يف هذ� �لقطاع، و�إلى 
تو�صي���ع �لقطاع وحتفيزه عل���ى �لت�صدير �إلى 
�الأ�ص���و�ق �خلارجية، وزيادة ع���دد �لبحرينيني 
�لذي���ن يعمل���ون يف ه���ذ� �لقط���اع، وو�صعت 
�أرق���ام و�أهد�ف و��صحة نطمح �إلى حتقيقها”. 
وبنّي �أن م�رشوع مركز تنمية �ل�صادر�ت �صيتم 
تد�صين���ه بنهاي���ة �لعام �جل���اري. و��صتعر�س 
�لوزير ت�صنيف �ملوؤ�ص�صات متناهية �ل�صغرة 
و�ل�صغ���رة و�ملتو�صط���ة وفًق���ا ملعي���ار عدد 

�لعمالة ومعيار �الإير�د�ت �ل�صنوية.
نهاي���ة  يف  نه���دف  �أنن���ا  �لوزي���ر  و�أك���د 
خط���ة جمل����س تنمي���ة �ملوؤ�ص�ص���ات �ل�صغرة 

و�ملتو�صط���ة لرف���ع ع���دد �لوظائ���ف م���ن 34 
�أل���ف وظيف���ة �إل���ى 64 �ألًفا، وكذل���ك لتحفيز 
�ل�رشكات لزي���ادة �لت�صدير ورف���ع �لن�صبة من 
���ا �إل���ى 20 %، و�أي�ًصا زيادة �إدخال  8 % حاليًّ
�ملوؤ�ص�ص���ات �ل�صغ���رة و�ملتو�صط���ة ب�صورة 
�أكرب يف �مل�صرتي���ات �حلكومية، �إذ يتم �لعمل 
م���ع جمل����س �ملناق�ص���ات و�ملز�ي���د�ت عل���ى 
تغي���ر �لقانون بهدف من���ح فر�س تف�صيلية 
ومز�يا �أكرث للتناف�س مع �ل�رشكات �الأكرب، كما 
�أن هنال���ك �لعديد من �ملب���ادر�ت حتت مظلة 
�ملجل����س نح���و 17 مبادرة يت���م تنفيذها على 
مدى 5 �أع���و�م بع�صها نف���ذ و�لبع�س �الآخر ال 
ي���ز�ل، لعّل م���ن �أهمها قان���ون �الإفا�س �لذي 
مت �إعادة �صياغته و�لتغير �جلذري �لذي حل 
ب���ه هو �إدخال باب الإع���ادة هيكلة �ملوؤ�ص�صات 

الإع���ادة  �لفر�ص���ة  �ل����رشكات  يعط���ي  بحي���ث 
هيكلتها مع حمايتها من �لد�ئنني عرب منحهم 
فر�ص���ة لتعديل �أو�صاعهم مما قد ي�صمح لهم 

مبو��صلة �أعمالهم.
و�أو�ص���ح �لوزي���ر �أن �صيت���م م���ع متك���ني 
تق���دمي بر�مج دع���م متخ�ص�صة به���ذ� �لقطاع 
يف بد�ية �لعام �ملقبل، لعل من �أهمها �ل�صعي 

لتطوير بنك لدعم �ل�صادر�ت. 
و�صّدد �لوزير على �رشورة خلق فر�س عمل 
ب���دالً من �لبحث عن وظائف، م�صًر� �إلى �أنه يف 
�لعام �ملا�صي على �صبيل �ملثال مت فتح 54 
ا لل�صجائ���ر �الإلكرتونية مبيعاتها  �صج���ًا جتاريًّ
تق���در بنحو 12 ملي���ون دين���ار، يف �إ�صارة �إلى 

وجود فر�س عمل يجب �لبحث عنها.
جمعي���ة  رئي�ص���ة  �أ�ص���ادت  جهته���ا،  م���ن 
�صيد�ت �الأعمال �أح���ام جناحي بالدعم �لكبر 
�ل���ذي تقدم���ه �لرئي�ص���ة �لفخري���ة للجمعي���ة 
�صمو �ل�صيخ���ة ثاجبة بنت �صلم���ان �آل خليفة، 
موؤكدة �أن �حلو�ر تن���اول �لعديد من �لق�صايا 
�ملهم���ة ومنها زيادة ر�صوم �الأن�صطة �لتجارية 
�ل�صغ���رة  �ملوؤ�ص�ص���ات  عل���ى  وتاأثره���ا 
و�ملتناهي���ة �ل�صغر، وحما�صب���ة �مل�صتثمرين 
�أو �الأف���ر�د �لذين يعملون من غر ترخي�س يف 
�ململك���ة ويناف�صون �أ�صح���اب �ل�صجات ب�صن 
قو�ن���ني جديدة، وكيفية �إيج���اد نظام قانوين 
لتح�ص���ني مدفوع���ات �لزبائ���ن �إل���ى �أ�صحاب 
�الأعم���ال، وغرها من �ملو�صوع���ات، مبينًة �أن 
خطة �جلمعية �ملقبلة قائمة على دعوة �لعديد 
من �مل�صوؤولني و�أ�صحاب �لقر�ر لفتح قنو�ت 

تو��صل معهم و�جلمهور.

• �لزياين متحدًثا يف �ملجل�س �ل�صهري جلمعية �صيد�ت �الأعمال 	

ت�سوير: ر�سول �حلجريي

جواهري: االأمن الغذائي اأحد اأهم حتديات العامل
مرتئ�صا جلنة �الأ�صمدة يف “جيبكا”

�صرتة - جيبك: �ص���ّدد رئي�س �رشكة �خلليج 
ل�صناعة �لبرتوكيماويات “جيبك”، رئي�س جلنة 
�الأ�صمدة باالحتاد �خلليجي “جيبكا” عبد�لرحمن 
جو�ه���ري خ���ال تروؤ�صه �جتماع جلن���ة �الأ�صمّدة، 
هام����س موؤمت���ر �الأ�صم���دة �لتا�ص���ع لاحت���اد يف 
م�صق���ط، عل���ى �أهمّية تعاون جمي���ع دول �لعامل 
لتحقي���ق �له���دف �الأ�صم���ى وهو �صم���ان �الأمن 
�لغذ�ئ���ي باعتب���اره �أح���د �أهم �لتحدي���ات �لتي 
تو�جه �لع���امل باأ����رشه، ولي�س �لع���امل �لعربي �أو 
�ملنطقة �خلليجية فقط، وقال “�إنه وعلى �لرغم 

م���ن تو�فر �ملو�رد �لطبيعية و�لب�رشية، و�هتمام 
�لقياد�ت �ل�صيا�صّية، �إال �أن �لزر�عة يف �ملنطقة 
و�لوطن �لعرب���ي �لكبر مل ت�صتطع بعد حتقيق 
�النتاج �مل�صتهدف، وتلبية �حلاجات �ملتز�يدة 
للغ���ذ�ء، حيث ُي���درك �ملعني���ون ب���اأن مفهوم 
�الأمن �لغذ�ئي يرتكز على حماور تتعلق بجودة 

و�صامة �لغذ�ء، و��صتقر�ر �ل�صلع يف �الأ�صو�ق”.
ومتحدث���اً ع���ن �ل���دور �مله���م �ل���ذي يقوم 
به “جيب���كا” يف جمال دع���م �صناع���ة �الأ�صمّدة، 
ق���ال جو�ه���ري �إن �الحت���اد ُيعت���رب و�ح���د�ً من 

�أك���رب �لكيان���ات �لد�عمة ل�صناع���ة �الأ�صمدة يف 
�ملنطق���ة، وت�صه���م جلنة �الأ�صم���دة باالحتاد يف 
�لعم���ل على تعزي���ز تبادل �أف�ص���ل �ملمار�صات 
يف �صناع���ة �الأ�صم���دة م���ن خ���ال ور����س �لعمل 
و�لندو�ت و�ملوؤمت���ر�ت، و�لتو��صل ب�صكل عام 

بني �أع�صاء �الحتاد.
 مت خ���ال �الجتم���اع ت�صلي���ط �ل�ص���وء على 
�ملنج���ز�ت �لتي متّكن���ت �للجنة م���ن حتقيقها 
خال �لع���ام �ملا�صي، �إلى جانب مر�جعة �صاملة 
اخلط���ط  م���ن  العري�ض���ة ملجموع���ة  للخط���وط 

�الإ�صرت�تيجي���ة �لت���ي تتولى �للجن���ة تنفيذها، 
كم���ا مّت مناق�صة ما مت �تخ���اذه من ��صتعد�د�ت 

وترتيبات ملوؤمتر �الأ�صمدة �ل�صنوي.
وكان جو�ه���ري، ��صته���ل �أعم���ال �الجتماع 
بتق���دمي �ل�صك���ر �جلزيل لرئي�س جمل����س �إد�رة 
�الحت���اد، يو�صف ب���ن عبد�هلل �لبني���ان على كل 
�لدع���م و�مل�صان���ّدة �لت���ي جتده���ا �للجن���ة منه 
�صعادته، و�لثّقة �لغالّي���ة �لتي يوليها الأن�صطة 
�للجنة، كما قّدم �ل�صكر و�لتقدير لاأمني �لعام 

•لاحتاد عبد�لوهاب �ل�صعدون. عبد�لرحمن جو�هري	
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العاهل ال�شعودي يد�شن “قطار احلرمني” ال�رسيع

د�ّش���ن العاهل ال�شعودي املل���ك �شلمان بن عبد العزيز، اأم�س الثالث���اء، قطار احلرمني ال�رسيع، 
بطول 450 كلم و�رسعة 300 كلم يف ال�شاعة.

ووفًقا لوكالة االأنب���اء ال�شعودية “وا�س”، فقد افتتح “خادم احلرمني ال�رسيفني امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز، حمطة قطار احلرمني بجدة، متهيًدا لبدء انطالق امل�رسوع لنقل احلجاج واملعتمرين، 

بح�شور عدد من االأمراء والوزراء و�شيوف وزارة النقل”.
ويع���د م�رسوع قط���ار احلرمني ال�رسيع اأح���د اأ�شخم م�شاري���ع النقل يف ال�رسق االأو�ش���ط، وهو اأحد 
العنا����ر املهمة يف برنامج تو�ضعة �ضبكة اخلط���وط احلديدية يف اململكة العربية ال�ضعودية، �ضمن 
روؤية اململكة 2030، اإذ يربط امل�رسوع املدينتني املقد�شتني مكة املكرمة واملدينة املنورة مروًرا 
بج���دة ومدينة امللك عب���داهلل االقت�شادية بخط حديدي بطول 450 كلم و�رعة ت�ضغيلية ت�ضل اإلى 

300 كلم يف ال�شاعة، مما يخت�رس زمن التنقل بني املدينتني املقد�شتني ملا يقارب ال�شاعتني.
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بغداد - أ ب:

اقتح���م اأكرث م���ن 500 م�شتوطن 
اإ�رسائيل���ي امل�شج���د االأق�ش���ى، اأم����س 
الثالثاء، الذي ي�ش���ادف اليوم الثاين 

من عيد الُعْر�س اليهودي.
وق���ال فرا����س الدب����س، م�شوؤول 
“االإعالم”، يف دائرة االأوقاف االإ�شالمية 
بالقد����س، اإن 545 م�شتوطًنا اقتحموا 
امل�شج���د االأق�ش���ى م���ن خ���الل ب���اب 
املغاربة، يف اجل���دار الغربي للم�ضجد. 
واأ�شار الدب����س اإلى اأن 420 م�شتوطًنا 
اقتحموا امل�شجد يف الفرتة ال�شباحية 
واأن 125 م�شتوطًن���ا اقتحموه يف فرتة 

ما بعد �شالة الظهر.
وذك���ر الدب����س اأن امل�شتوطن���ني 
وعنا�رس ال�رسطة االإ�رسائيلية “ا�شتفزوا 
حرا�س امل�شجد االأق�شى وامل�شلني”.

واأم�س الثالثاء هو اليوم الثاين من 
عي���د الُعْر�س اليهودي ال���ذي يحتفل 

فيه اليهود ملدة اأ�شبوع.
اإ�رسائيلية  ودعت جماعات ميينية 
اإل���ى تكثي���ف االقتحام���ات للم�ضج���د 
االأق�شى ملنا�شبة هذا العيد اليهودي.

الكندية  اخلارجي���ة  وزي���رة  قالت 
كري�شتي���ا فريالند اأم����س الثالثاء اإنها 
تاأمل لقاء نظريها ال�ضعودي االأ�ضبوع 
اجلاري على هام�ش اجتماعات اجلمعية 
العام���ة لالأم���م املتحدة لبح���ث خالف 

دبلوما�شي بني البلدين.
واأدلت فريالند بت�ريحاتها خالل 
فعالية ا�شت�شافه���ا جمل�س العالقات 

اخلارجية يف نيويورك.
وجم���دت ال�شعودي���ة يف اأغ�شط�س 
التج���ارة مع كن���دا واأوقف���ت واردات 
الكن���دي  ال�شف���ر  وط���ردت  القم���ح 
واأم���رت جميع الطلب���ة ال�شعوديني يف 
كندا بالع���ودة للوطن بعد اأن تدخلت 
اأوت���اوا يف ال�ض���وؤون الداخلية للمملكة 

العربية ال�شعودية.

اندلع ا�شتباك بني قوات احلكومة 
يف جن���وب ال�ش���ودان واأك���ر جماع���ة 
متمردة ب�ضمال البالد، حيث اتهم كل 
منهم���ا االآخر بالتحري����س على القتال 
الذي يقع بع���د اأ�شبوعني فح�شب من 
توقيع الطرفني عل���ى اتفاقية �ضالم. 
ومل يت�ش���ح بعد هل �شه���د اال�شتباك 

�ضقوط قتلى اأو م�ضابني.
ووق���ع رئي����س جن���وب ال�ش���ودان 
�ضلف���ا ك���ري عل���ى اتفاقية �ض���الم مع 
ف�شائ���ل معار�شة الإنه���اء حرب اأهلية 
اأودت بحي���اة 50 األ���ف �شخ����س عل���ى 

االأقل، و�رسدت نحو مليونني اآخرين.
وق���ال وزي���ر الدول���ة لالإع���الم يف 
والي���ة ليت�ش اإن مقاتل���ني من احلركة 
يف   – ال�ش���ودان  لتحري���ر  ال�شعبي���ة 
م�ش���ار  لري���ك  املوالي���ة  املعار�ش���ة 
نائب الرئي����س ال�شابق هاجمت مواقع 
للحكوم���ة يف قري���ة �ضغ���رية مبنطقة 

كوت�ش كاونتي.

قال م�شوؤول يف ال�رسط���ة اإن م�شلحني 
ملثم���ني قتلوا رمي���ا بالر�شا����س نا�شطة 
حقوقي���ة واأم���اً الأربعة اأطفال خ���ارج متجر 
يف مدين���ة الب����رسة جنوب���ي الب���الد. واأفاد 
امل�شوؤول باأن �شع���اد العلي التي �شاركت 
يف تنظي���م احتجاج���ات تطال���ب بخدم���ات 
اأف�ش���ل يف املدينة قتلت، اأم����س الثالثاء، 
باأي���دي م�شلح���ني ف���روا من امل���كان بعد 
اإط���الق الن���ار عليه���ا وعلى زوجه���ا وهما 
داخل �ضيارتهما. لفظ���ت �ضعاد اأنفا�ضها 
االأخ���رة يف احل���ال، بينم���ا اأ�شي���ب زوجها 
وق���ع  م�ضت�ضف���ى.  يف  حالي���ا  ويعال���ج 
االغتيال - وهو اأول ح���ادث من نوعه منذ 
ان���دالع االحتجاج���ات ه���ذا ال�شي���ف - يف 
ح���ي العبا�شي���ة و�ش���ط الب�رسة. ج���اء ذلك 
م���ع ا�شتئن���اف االحتجاج���ات، اأم����س، بعد 
توق���ف دام اأ�ضبوعني. ويطالب املحتجون 
بتوفري اخلدم���ات االأ�ضا�ضية واإطالق �راح 

املعتقلني يف التظاهرات ال�شابقة.

اأكرث من 500 م�شتوطن 
اقتحموا االأق�شى

كندا تاأمل بحث اخلالف 
الدبلوما�شي مع الريا�س

ا�شتباكات بجنوب 
ال�ضودان رغم اتفاق �ضالم

م�ضلحون يغتالون نا�ضطة 
عراقية يف الب�رسة

نعمل مع دول اخلليج والأردن وم�رص لتحالف ا�سرتاتيجي
اتهم قادة اإيران ب�رقة مليارات من اأموال ال�ضعب لتمويل االإرهاب... ترامب:

كما اعتر اأن “�ضفقة الربنامج النووي االإيراين 
كانت مك�شًبا لقادة اإي���ران”، مندًدا ب�”الدكتاتورية 
الفا�شدة يف اإي���ران”. وتابع ترامب: “لن ن�شمح ملن 
���ا”، موجًها  يدع���م االإره���اب اأن ميتل���ك �شالًحا نوويًّ

دعوة اأمام االأمم املتحدة لعزل النظام االإيراين.
ويف ال�ض���اأن ال�ضوري، اأكد ترامب اأن “اأي حل يف 
�شوري���ا يجب اأن يت�شمن خط���ة للتعامل مع اإيران”، 
معتًرا اأن “على نظام ب�شار االأ�شد التخلي عن كامل 
اأ�شلحت���ه الكيمياوي���ة”. كم���ا ذك���ر اأن “ال�شعودية 
واالإم���ارات وقطر تعهدت بدع���م ال�ضعبني ال�ضوري 
واليمن���ي”. ويف ال�ض���اأن الفل�ضطين���ي، اأك���د ترامب 
الت���زام الوالي���ات املتح���دة “بتحقي���ق ال�شالم بني 

االإ�رسائيليني والفل�شطينيني”. كما اأكد اأن “العون 
�شيقدم فقط ملن يحرتمنا والأ�شدقائنا”.

ويف �ضي���اق اآخر، قال ترام���ب اإن قدرات اأمريكا 
الع�شكري���ة “�شت�شبح قريًبا اأعظ���م مما هي عليه”، 
موؤك���ًدا اأن “االإدارة االأمركي���ة احلالي���ة اأجن���زت يف 

عامني ما مل تنجزه كل االإدارات ال�ضابقة”.
وقب���ل خطابه يف االأمم املتحدة، كان ترامب قد 
اأك���د اأنه ما من خيار اأم���ام االإيرانيني �ضوى التغيري 
قب���ل اإمكانية عق���د اأي لقاء معه قائ���اًل: “لن األتقي 
بهم قب���ل اأن يغريوا نهجهم. ه���ذا �ضيحدث. اأعتقد 
اإن���ه لي�س اأمامه���م خيار. نتطلع قدًم���ا الإقامة عالقة 

جيدة مع اإيران، لكن هذا لن يحدث االآن”.

قال الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، اأم�س الثالثاء، يف كلمته اأمام اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة، اإن اإدارته تعمل مع دول اخلليج والأردن وم�سر لإقامة حتالف ا�سرتاتيجي 

اإقليمي.

اأن  تاريخيًّا”، م�ؤكًدا  تغيرًيا  ُيحدث  بداأ  الأو�سط  ال�سرق  “نهجنا اجلديد يف  وتابع: 

اأمريكا تدعم “احلرية وال�ستقالل، وترف�س الطغيان بكل اأن�اعه”.

و�سّدد ترامب على اأن “قادة اإيران مي�ل�ن الإرهاب يف ال�سرق الأو�سط”، م�سيًفا اأن 

الإرهاب”. لتم�يل  ال�سعب  اأم�ال  من  الدولرات  مليارات  �سرق�ا  اإيران  “قادة 

ال�سعودية ترف�ض اتهامات اإيران الباطلة ب�ساأن هجوم الأحواز

افتت���ح االأمني الع���ام لالأمم املتح���دة اأنطونيو 
غوتريي����ش اأم����ش الثالثاء اأعم���ال اجلمعي���ة العامة 
لالأم���م املتح���دة بتحذير من تزاي���د الفو�ضى و�ضط 
تهدي���دات بانهيار النظ���ام العامل���ي امل�ضتند اإلى 

القوانني.
وقال يف اجلل�ضة االفتتاحية الأكرب جتمع للقادة 
يف العامل اإن الثق���ة يف النظام العاملي الذي ي�شتند 
اإلى القوانني وبني الدول “عند حافة االنهيار، واأن 

التعاون الدويل اأ�شبح اأكرث �شعوبة”.
واأك���د يف كلمته يف االجتماع ال���ذي ت�ضارك فيه 
193 دولة “الي���وم النظام العاملي يزداد فو�شى، 
وعالق���ات الق���وة اأ�شبحت اأق���ل و�شوح���ا.. والقيم 
العاملي���ة تتعر�ش لالندثار، واملبادئ الدميقراطية 

حما�رسة”.
ومل ي�ضته���دف غوتريي����ش بانتقاداته اأي دولة 

حتديدا، لكن هناك خم���اوف بني الدبلوما�شيني يف 
االأم���م املتحدة ب���اأن العامل يتعر����س للتق�شيم اإلى 
مناط���ق نفوذ والعودة اإل���ى اخل�ضومات بني القوى 
العظمى. وقال غوتريي����ش “اليوم ومع تغري ميزان 
القوى، فاإن خطر املواجهة قد يتزايد”. واأ�شاف اأن 
اأجندة حقوق االإن�ضان ترتاجع “وال�ضلطوية تتزايد”.

وح���ث غوتريي����ش ق���ادة الع���امل عل���ى جتديد 
التزامهم بالنظام العامل���ي امل�شتند اإلى القوانني، 
بحي���ث تك���ون االأم���م املتح���دة يف �ضلب���ه ملواجهة 
النا����س  عل���ى  الهائل���ة  الوجودي���ة  “التهدي���دات 

والكوكب”.
واأك���د “ال يوجد �ضبي���ل م�ضتقبلي �ضوى العمل 

اجلماعي املنطقي من اأجل امل�ضلحة اجلماعية”.
واأدرج غوتريي����ش قائم���ة بامل�ض���كالت الت���ي 
يواجهها العامل واأقر ب���اأن جهود ال�ضالم تف�ضل واأن 

احرتام االأعراف الدولية يتال�شى.

وقال “هناك غ�ضب من عدم قدرتنا على اإنهاء 
احلروب يف �ضوريا واليمن ومناطق اأخرى”.

واأ�ش���ار اإل���ى اأن “الروهينغ���ا مازال���وا منفيني 
ويعانون ال�شدمة والبوؤ����س ومازالوا يتطلعون اإلى 

ال�شالمة والعدالة”.
وق���ال اإن ح���ل الدولت���ني للن���زاع االإ�رسائيل���ي 
الفل�شطين���ي “اأ�شبح اأك���رث بعداً”، بينم���ا التهديد 

النووي “مل يرتاجع”.
وركز غوتريي�ش عل���ى التغري املناخي واعتربه 
اأولوي���ة ملح���ة، وح���ذر من اأن���ه يف حال ع���دم القيام 
بعمل ملمو����س خ���الل العامني املقبل���ني؛ لتقليل 
االنبعاثات ال�ش���ارة بالبيئة، فاإن الع���امل قد يواجه 

ت�ضارعا يف التغري املناخي.
وقال “التغري املناخ���ي يتحرك ب�رعة اأكرب من 
�رسعتن���ا على مواجهت���ه، وقد اأحدث���ت �رسعته �رسخة 

ا�ضتغاثة مدوية حول عاملنا”.

����ّرح م�ض���در م�ض���وؤول يف وزارة اخلارجي���ة 
وت�ضتنك���ر  ترف����ش  اململك���ة  اأن  ال�ضعودي���ة، 
االتهام���ات الباطل���ة التي اأ�ض���ار له���ا م�ضوؤولون 
اإيرانيون حيال دعم اململكة لالأحداث التي وقعت 

يف اإيران يوم ال�شبت املا�شي.
واأ�شاف امل�شدر اأن �شيا�شة اململكة وا�شحة 
حيال ع���دم التدخل يف ال�ش���وؤون الداخلية للدول 
االأخرى، ورف�ضها الت���ام الأي تدخالت يف �ضوؤونها 
الداخلية، وباملقابل، فاإن النظام االإيراين هو من 
يتدخل يف �ضوؤون دول اجلوار، وهو الراعي االأكرب 

لالإره���اب يف املنطق���ة والع���امل اأجم���ع، وقد داأب 
النظ���ام من���ذ ن�ضاأته عل���ى ن�ر الفو�ض���ى والدمار 
والطائفي���ة والتط���رف، واأه���در مق���درات �شعبه 
يف عدوان���ه وطي�ش���ه الذي مل يجل���ب اإال الفو�شى 

والدمار للمنطقة.
واأ�ش���ار امل�ش���در اإل���ى اأن اململك���ة اعتادت 
عل���ى مث���ل ه���ذه الت�رسيحات م���ن نظ���ام ال يجد 
اأمام���ه اإال الك���ذب والتدلي����س واإلق���اء اللوم على 
ال���دول االأخرى لتغطية عيوب���ه وف�ضله يف حتقيق 
طموح���ات وتطلع���ات �ضعب���ه، فمنذ ف���رتة قليلة 
اته���م النظام االإي���راين اململكة باأنه���ا ت�ضببت يف 

االنهي���ار الذي ي�شهده االقت�ش���اد االإيراين، الذي 
كان نتيجة �شيا�شات اإيران التي اأهدرت مقدرات 
�ضعبه لدعم اجلماع���ات االإرهابية ون�ر ال�ضواريخ 

البالي�شتية يف املنطقة.
واأ�شاف امل�ش���در اأننا نن�شح النظام االإيراين 
ب�ضل���ك نهج جدي���د والت����رف كدول���ة م�ضوؤولة، 
ت�ضعى لرفاهي���ة وا�ضتقرار �ضعبها بدالً من اإهدار 
مق���درات ال�ضع���ب يف دع���م اجلماع���ات االإرهابية 
والطائفية والتطرف، واأن يتعامل النظام االإيراين 
مببداأ ح�ضن اجل���وار واحرتام القوان���ني واالأعراف 

الدولية وعدم التدخل يف �ضوؤون الدول االأخرى.

اأعلن���ت ق���وات النخب���ة ال�شبواني���ة يف اليمن، 
اأم����س الثالثاء، اإلقاء القب�س على اأع�شاء يف �شبكة 
تخابر مدعومة من قط���ر وميلي�ضيات “حزب اهلل” 
اللبن���اين املوايل الإي���ران، مهمته���ا زرع الفو�شى 
يف اليم���ن. وذك���رت النخبة يف بي���ان اأن املتهمني 
اعرتف���وا ب�شعيه���م اإلى زعزعة االأم���ن واال�شتقرار 
ون�ر الفو�ضى يف املحافظ���ات اجلنوبية املحررة، 
والتاآمر عل���ى قوات املقاوم���ة امل�شرتكة؛ بهدف 
اإف�ض���ال جبه���ة ال�ضاح���ل الغربي، وعرقل���ة تقدم 
الق���وات لتحري���ر مدينة احلديدة م���ن ميلي�شيات 

احلوثي االإيرانية.
واأ�ض���ارت اإلى اأن���ه جرى القب����ش على بع�ش 
املتهمني باالنتماء اإلى ال�شبكة، بعد عملية ر�شد 
وتتب���ع يف منطق���ة ع���زان مبحافظة �ضب���وة جنوبي 
اليمن، م�ضرية اإلى اأن ال�ضبكة تابعة للمدعو فادي 

باع���وم، ومدعوم���ة من قط���ر وميلي�شي���ات حزب 
اهلل اللبن���اين. وح�شب البيان، “اأق���ر املتهمون يف 
الق�شي���ة بتابعيتهم اإلى املدع���و باعوم، لتكوين 
كي���ان �شيا�شي مناه�س لق���وات التحالف العربي 
واملجل����ش االنتقايل اجلنوب���ي واحلكومة ال�رعية 
بغر����ش زعزعة االأمن واال�ضتق���رار ون�ر الفو�ضى 

.”)...(
واأو�ضحت النخبة ال�ضبوانية اأنه جرى ت�ضجيل 
اعرتافات املتهم���ني والتحفظ عليه���م؛ من اأجل 
ا�شتكم���ال االإج���راءات القانوني���ة بحقه���م، الفتة 
اإلى اأن بقية املطلوب���ني الفارين يف هذه ال�شبكة 

يخ�شعون للمالحقة.
وح���ذرت قي���ادة النخب���ة على ل�ش���ان املقدم 
حمم���د �ض���امل البوحر، من اأنها ل���ن تتهاون مع كل 
م���ن ت�ضول له نف�ضه زعزعة االأمن واال�ضتقرار واأنه 

�شوف يتعر�س للم�شاءلة القانونية الرادعة.

اليمن... كشف شبكة تخابر مدعومة من قطر وميليشيات “حزب اهلل”

   نتنياهو يتوعد اإيران 
  يف �شوريا

القد����س املحتلة � روي���رتز: قال رئي�س 
ال���وزراء االإ�رسائيلي بنيام���ني نتنياهو اأم�س 
الثالثاء اإن اإ�رائيل �ضتوا�ضل تنفيذ عمليات 
يف �ضوريا، يف ت�ريحات جاءت بعد اأن اأعلنت 
رو�شيا اأنها �شت���زود حليفتها �شوريا بنظام 
�شاروخي متط���ور م�شاد للطائ���رات. وقال 
نتنياهو لل�ضحفيني قبل اأن ي�ضتقل طائرته 
اإل���ى نيوي���ورك حي���ث �شيلق���ي كلم���ة اأمام 
اجلمعي���ة العامة لالأمم املتح���دة ”�شنوا�شل 
العم���ل على منع تر�ضيخ الوج���ود الع�ضكري 
االإي���راين يف �شوري���ا و�شنوا�ش���ل التن�شي���ق 
الع�شك���ري ب���ني جي����س الدف���اع االإ�رسائيلي 

واجلي�ش الرو�ضي“.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

نيويورك ـ وكاالت:

الرياض ـ وكاالت:

األمم المتحدة – وكاالت:

الرياض ـ واس:

• الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب	

غوتريي�ض يحذر من تزايد الفو�سى و�سط تهديدات بانهيار النظام العاملي

تقرير دويل يوثق الفظائع يف معتقالت احلوثي
وثقت منظم���ة “هيومن رايت�ش ووت����ش” انتهاكات خط���رة متار�شها ميلي�شيات 
احلوث���ي املوالي���ة الإيران يف املعتق���الت، يف تقرير جدي���د ي�ضلط ال�ض���وء على اإرهاب 
املتمردي���ن. وقال���ت املنظمة، يف بي���ان، اإنها “وّثقت 16 حالة احتج���ز فيها احلوثيون 
���ا بطريقة غ���ر قانونية، غالًبا الإجب���ار اأقاربهم على دفع امل���ال اأو ملبادلتهم  اأ�شخا�شً
م���ع حمتجزي���ن”. واأ�ضاف���ت هيوم���ن رايت����ش ووت����ش، غ���ري احلكومي���ة املدافعة عن 
حق���وق االإن�ش���ان، اأن “معاملة امل�شوؤول���ني احلوثيني للمحتجزي���ن قا�شية وو�شلت يف 
العدي���د من احلاالت اإل���ى التعذيب”. واأو�شحت اأن “حمتجزي���ن �شابقني و�شفوا كيف 
�رسبه���م امل�شوؤولون احلوثي���ون بق�شبان حديد وخ�شب وبالبن���ادق، وقالوا اإن احلرا�س 
جل���دوا امل�ضاجني وكّبلوهم باجل���دران و�ربوهم باخليزران عل���ى اأقدامهم كما هددوا 

باغت�شابهم اأو اغت�شاب اأفراد من اأُ�رسهم”.
واأكدت املنظمة اأنه “على ال�ضلطات احلوثية اأن تفرج فوًرا عن املحتجزين تع�ضفا، 
ا م���ع امل�ضوؤولني عن التعذيب واحتجاز  واأن توق���ف االإخفاءات الق�رية واأن حتقق جديًّ

الرهائن وتعاقبهم”، مذكرة باأن احتجاز رهائن ي�شكل “جرمية حرب”.
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كان���ت البحرين وال ت���زال رائ���دة االنفتاح 
لي����س باملنطقة فقط بل بال����رق االأو�سط منذ 
و�سعت قواع���د الدولة احلديثة عل���ى يد �سمو 
رئي����س ال���وزراء حفظ���ه اهلل، حيث مثل���ت قبلة 
للمال واالأعمال واحلريات الدينية واالقت�سادية 
والت�سامح والو�سطية من قبل امل�روع الوطني، 
وكان���ت م���ع كل ه���ذا االنفت���اح تعي����س باأم���ن 
واأمان وا�ستق���رار وازدهار اقت�س���ادي وثقايف، 
وكانت قبلة رجال امل���ال واالأعمال واملثقفني 
الذين �ساقت بهم ال���دول االأخرى فعا�سوا هنا 
مت�ساوي���ن حت���ت مظل���ة القانون وحت���ت هيبة 
الدول���ة الت���ي كانت يومه���ا املظل���ة ال�سارمة 
الت���ي ال يج���روؤ اأحد فيها عل���ى اأن يتطاول على 
رم���ز وطني اأو يحرق علم الدول���ة، وكانت هيبة 
البالد تنبع من احرتام القانون وتطبيقه ب�رامة 
ودون ت���راخ، ومل نعرف من ج���روؤ يومها وحتدى 

الثوابت.
لقد قدمت الدولة كل ما بو�سعها من رغبة 
بالت�سامح، واأبدت كل ما يف و�سعها للتعبري عن 
اإن�سانيته���ا مبا يف ذلك معاجل���ة ورعاية من دعا 
للحرق و�إ�سقاط �لنظام وال �أظن �أن هناك م�ساحة 

كهذه ي�سمح بها نظام بالعامل يرعى ويعالج من 
يطالب باإ�سقاطه، ورغ���م ذلك يقفز من ي�سيء 
له���ذه الدولة ويعم���ل على ه���ز ا�ستقرارها بل 
يتط���اول عل���ى ثوابته���ا الوطنية، ه���ل هذا هو 
االنفتاح؟ هل هذه هي الدميقراطية؟ هل يقبل 
نظام بالعامل ما يجري هنا من جتاوز ورغم ذلك 
نرى م���ن يجروؤ م���ن امل�سوؤولني ويفت���ح اأبوابه 
اأم���ام من مت حل جمعياته���م الدمرة؟ هل هناك 
نظ���ام ي�سمح بالتط���اول على تاريخ���ه وثوابته 

ود�ستوره ثم يرتك على �سجيته؟
م�سكلتن���ا بالبحري���ن لالأ�س���ف اأنن���ا نق���ف 
م���ع ال�رف���اء ون�ستع���ني بهم حني ن���رى اخلطر 
وننبذه���م ونفتح الب���اب للخونة حينم���ا ي�ستقر 
االأمر وهذه هي الدوامة التي ندور فيها كل ع�ر 
�سنوات مع امل�ساريع ال�سيا�سية من دميقراطية 
دمرة وحق���وق اإن�سان تديرها منظمات م�سبوهة 
و�سفافية هي اأقرب للعري منها الأي معنى اآخر، 
ورغ���م ذلك هناك م���ن يجروؤ ويطال���ب باملزيد 
م���ن احلرية واالنفتاح، هل هذه نكتة اأم م�سيبة 
اأن يفهم البع�س االنفت���اح باأنه الفو�سى. لقد 
زرت موؤخ���راً دولة اأوروبية هي االأولى باالنفتاح 

يف كل �س���يء اإال اأن اخلط االأحمر فيها هو االأمن، 
فل���و رميت �سخ�س���اً بورقة لدفع���ت ثمن ذلك، 
ولو اأ�ساأت لد�ستوره���ا اأو علمها الختفيت وراء 
ال�سم�س، نعم هناك انفتاح، وهنا اأي�ساً انفتاح، 
فالكل ميار�س �سعائره وطقو�سه فهنا امل�ساجد 
وامل�سيح���ي  وامل�سل���م  والكنائ����س  وامل���اآمت 
واليهودي والبوذي والبهائ���ي والبدون والكل 
يعي����س بحرية و�سالم وت�سام���ح، لكن اأن يكون 
االنفتاح على ح�ساب االأم���ن واال�ستقرار فاأرجو 
م���ن الدول���ة اأن تعذرين ل���و قلت ح���ان الوقت 
لتعلم الدر�س مم���ا جرى باملا�سي القريب واأن 
تنظر ب�سيا�ستها التي يبدو اأنها ن�سيت ما جرى 
يف 2011 بدلي���ل فتح االأب���واب على م�راعيها 
ملن مت حل منظماتهم االإرهابية، واأول خطوة يف 
هذه ال�سيا�سة اأن تفرق ب���ني احلرية واالنفتاح 
وبني الفو�س���ى العارمة الت���ي اكتوينا بها وال 
ن���ود الع���ودة له���ا ثاني���ة ف�ساحم���وين اإن قلت 

اأخطاأنا بالت�سامح مع من ن�سب لنا امل�سانق.

تنويرة: 
بدل م�سارك اإذا تعرقل.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

لعلن���ا ال ناأت���ي بجدي���د اإذا قلن���ا اإن 90 % 
ممن اأعلن���وا تر�سحهم للمجل����س النيابي والبلدي 
ال عالق���ة له���م بالعم���ل الربمل���اين والبل���دي، وال 
يعرف���ون اأ�سال اأدوات العمل الت�ريعية والرقابية 
وال ي�ستن���دون على خربات توؤهلهم ليكونوا نوابا 
اأو اأع�ساء جمال�س بلدية، فبكل ال�سيغ واملفاهيم 
�سيكون ه���وؤالء الذين دخلوا مع���رتك االنتخابات 
غائب���ني �سلوكي���ا وعملي���ا ع���ن العم���ل الوطني 
احلقيق���ي ا�ستن���ادا للقاع���دة التي تق���ول فاقد 
ال�سيء ال يعطيه. اأ�سم���اء مل تعرف يوما تفا�سيل 
وجزئيات العمل الربمل���اين والبلدي وتريد اليوم 

اأن تكون ممثلة لل�سعب، يريدون حتطيم القواعد 
باأي �سكل من االأ�سكال وي�سمون اأنف�سهم نوابا.

وج���ود ه���ذا الكم م���ن االأ�سم���اء نقولها بكل 
�راح���ة يثري قلق���ا عميق���ا عند املواط���ن، فقوة 
الربملان تعتمد على قوة النواب ومادامت عنا�ر 
التف���كك والعي���وب وا�سح���ة م���ن الي���وم فكيف 
�سيك���ون الغ���د، وامل�ساألة اخلط���رية امللفتة هي 
برام���ج االنتخابات املطروح���ة وال�سعارات الرنانة 
وجمموعة هائلة من الوعود، هذا �سيء جميل على 
ال���ورق، لكن ماذا �سيفعل���ون يف �ساعة اجلد، هذا 
يعد النا�س بالرفاه العام وتلك تعد باأنها �ستفتح 

اآفاقا اأو�سع اأم���ام تطور العلم وا�ستخدام الطاقة، 
واآخر يجزم باأنه �سيكون مفيدا لل�سعب على نطاق 
وا�س���ع، ورابع يطمح يف رئا�سة الربملان حتى قبل 
اأن يطرح برناجمه االنتخابي وتراه النا�س، اأ�سوات 
ترتفع ووجوه دون خربة يف امليدان نراها ترك�س 
اإلى مقاع���د الربملان واملجال����س البلدية، وليتنا 
نتعلم من الدرو�س امل�ستفادة من الدميقراطية، 
وه���ي حتقيق �رشوط معينة ومنه���ا �أ�سا�سية يف �أي 

مرت�سح للربملان اأو املجال�س البلدية.
يف اعتقادي لو و�سل 50 % من تلك االأ�سماء 
الت���ي ال متل���ك اأي���ة خ���ربة اأو ر�سي���د م���ن العمل 

ال�سيا�س���ي اإلى قب���ة الربمل���ان �سيبتعد املواطن 
كث���ريا عن طري���ق االنت�سار ولن ي���رى اإال “كوبي 
بي�س���ت” من الربمل���ان احلايل، لذل���ك نتمنى من 
املواط���ن اأن يرى ال�س���ورة العمومي���ة، وال يقدم 
عل���ى اختيار املر�س���ح اإال بعد التاأك���د من تاريخه 
واحلروف االأولى من نظرياته يف العمل ال�سيا�سي، 
واالأه���م قدرت���ه عل���ى قي���ادة �س���وت النا�س يف 
واملجام���الت  العا�سق���ة  الغيم���ة  اأم���ا  املجل����س، 
و�ساأعطي���ك �سوتي الأنك �سديق���ي وابن عمي اأو 
زميل���ي يف العمل فه���ذا �سد العم���ل الوطني وال 

يخدم املواطن يف �سيء.

نلبي الواجب... حذاري من الغيمة 
العاشقة والمجامالت

مب���ن  بالفع���ل؛  ُمبت���الة  املجتمع���ات  بع����س 
ُن�سميه���م “اليائ�سني اأو امُلحبط���ني”، وما اأكرثهم 
لالأ�س���ف ال�سدي���د! اأهم م���ا مييز ه���وؤالء اليائ�سني 
اأنهم م�ست�سلمون متاًم���ا لواقعهم الذي يعي�سونه؛ 
فه���و بالن�سبة اإليهم قدٌر ال حمي����س منه، وال مفر، 
وال فكاك! كم���ا لو كان هذا الواق���ع فًخا مر�سوًدا، 
وقع���وا فيه، وال �سبيل للخال����س اأو اخلروج! االأكرث 
مرارة من ا�ست�سالمهم لهذا الواقع، هو كفرهم به؛ 
فه���م يرف�سونه، وال يقبلون مبخرجاته اأو ُمدخالته، 

وهو األ���د اأعدائهم؛ ميقتون���ه، ويت�رعون اإلى اهلل 
اأن يتبدل اأو يتغ���ري، اأو مت�سي �سنونه؛ لعّل واقًعا 

اأف�سل ياأتيهم من حيث ال يحت�سبون!
وه���ذا هو بي���ت الق�سيد االأ�س���واأ يف “امُلعلقة 
ال�سعري���ة” كله���ا! فاإذا كن���ت ترف�س واقًع���ا، اإذا؛ 
مل���اذا ال تغ���ريه؟ مل���اذا ال ت�سعى اإلى اإيج���اد واقع 
بدي���ل، تتعلق باأ�ست���اره، وتركن اإلي���ه!؟ ملاذا هذا 
الوق���وف املّر على اأطالل واقع ال ترت�سيه، وال جتد 
نف�س���ك في���ه، ال تبدع، ال ُتنج���ز، ال توؤث���ر، ال تكون 

عن�رًا فاعال فيه!؟ عجبي!
كامل���راأة الثكلى كم���ا يقول الع���رب... جتل�س 
نادًبا حظك، اأو بختك! تنتظر ميًتا ينه�س من قربه، 
اأو والدة نب���ي يقلب واقع���ك راأ�ًسا على عقب! وقد 
ولى زمن االأنبياء! اأيها املتقاع�سون الرف�س وحده 
ال يكف���ي! وهذه لغة ال�سج���ب واال�ستنكار ممجوجة 
ُم�ستنكَرة من ِقَبلكم! فلماذا متار�سونها باأنف�سكم 

نهاًرا جهاًرا، اأو �رًا وحتت الطاوالت!؟
مقالت���ي هذه لكل حُمبط من و�سعه، اأو حياته، 

اإل���ى كل يائ�س م���ن واقعه، اإلى كل كاف���ر به، اإلى 
كل �ساجب، وكارٍه، وُم�ستنك���ر، اإلى كل من امتهن 
ال�سك���وى والتذم���ر، اإل���ى كل ُمنتق���د ال مَي���ّل لغة 
االنتقادات اليومية، اإل���ى كل جمروح يداوي ُجرحه 
بالنظ���ر، وم�ساعر االأمل، اأو التق���زز، اإلى املنتظرين 
���ون االنتظار حتى ي�سي���خ؛ فيموت! اإلى  الذين ُيربُّ
مْن يح���ارب م�ساعي وجه���ود غ���ريه يف التغيري، اأو 
طها! لهوؤالء جميعا.. توقفوا،  ي�ستهزئ بها، اأو ُي�سقِّ

فاأنتم ال ترحمون اأنف�سكم وال االآخرين!

ل منه قي���د اأمنلة،  اإن الكف���ر بالواق���ع ل���ن ُيبدِّ
واال�ست�س���الم له �سف���ة العاجزي���ن، وانتظار الفرج 
ال يعن���ي هطوله؛ ففيه تعطي���ل وت�سويف الأمر قد 
ال ياأت���ي اأب���ًدا؛ فاخلال�س ينب���ع من الداخ���ل، ومن 
رغب���ة حقيقية يف البح���ث عن احلل���ول، وجتريبها، 
وحماولتها، التغيري ال ياأتي اإليك زحفا اأو جرًيا! اأنت 
تذه���ب اإلى التغي���ري، اأنت ت�سارك في���ه، بل تكون 
التغي���ري نف�س���ه، وحني تكونه؛ ُكن���ه ب�رف ال مي�س 

االآخرين وال ينتق�س من اأقدارهم اأو مكانتهم.

سامحوني لقد 
ahmedjuma44أخطأتم في التسامح

@yahoo.com أحمد جمعة

 د. طارق 
آل شيخان

tariq
@cogir.org 

مرت عل���ى االأمة العربي���ة االإ�سالمية على 
م���ر تاريخه���ا اأوق���ات ع�سيبة وحم���ن، ذاقت 
فيه���ا وي���الت التف���رق والت�ست���ت، واحت���الل 
ونهب خرياتها و�رقة مقوماتها وجعل اأبنائها 
يعي�سون حي���اة الفق���ر والعوز، ومنع���وا عنها 
كل م���ا ه���و خري م���ن تطور وبن���اء، ب���ل جعلوا 
اأبن���اء ه���ذه االأمة يعي�س���ون حي���اة بدائية، كما 
فعل العثماني���ون باأبناء �سبه اجلزيرة العربية، 
عالوة على املج���ازر والقتل والنف���ي وال�سبي 
وحماولة تغيري هوي���ة وثقافة التاريخ العربي 
االإ�سالمي، كما يفع���ل الفار�سيون اخلمينيون 

االآن ويتفاخرون باحتالل العوا�سم العربية.
كل ذل���ك مت باأي���اد خارجي���ة كان���ت لها 
اأطم���اع وطموح���ات جله���ا ترتكز عل���ى احتالل 
وا�ستبع���اد االأم���ة العربي���ة االإ�سالمي���ة، �سواء 
االإ�سالم���ي،  لدينن���ا  خمالف���ة  جه���ات  كان���ت 
كاالحتالل واالنتدابات الربيطانية والفرن�سية 
والربتغالي���ة، اأو التي تدع���ي االإ�سالم واالأخوة 
االإ�سالمي���ة، كاالحت���الل الفار�س���ي واالحت���الل 
م���ا  وحالي���ا  �سابق���ا،  العثم���اين  واال�ستعم���ار 
تفعل���ه الفار�سية اخلمينية من احتالل ل�سوريا 
واليمن، وم���ا يفعله ح���زب العدال���ة والتنمية 
بالتدخل بال�س���اأن امل�ري والليبي واخلليجي، 
وحماولة ت�سويق بطوالته �لز�ئفة بني �أو�ساط 

العرب امل�سلمني.
لك���ن ذل���ك ال يعن���ي اأن���ه مت فق���ط ع���ن 
طري���ق جهات خارجية، ب���ل اإن اخلونة والعمالء 
واملتلذذي���ن بعبودي���ة الفر����س والعثمانيني 
واالإجنلي���ز والفرن�سي���ني، كانوا اأي�س���ا �سببا، 
�س���واء كان���وا �سبب���ا مبا����را اأو غ���ري مبا�ر، يف 
واملح���ن  املاآ�س���ي  ه���ذه  ارت���كاب  ت�سهي���ل 
والقتل والتخلف وم�س���خ الهوية الذي عا�سته 
اأمتن���ا العربي���ة االإ�سالمي���ة خالل���ه ع�سوره���ا 
احلديث���ة، �س���واء كان ذلك من خ���الل الدعوى 
للتط���ور واملدني���ة وتغيري الهوي���ة والثقافة 
العربي���ة االإ�سالمية كم���ا يفع���ل الليرباليون، 
اأو ن����رة اآل االإ�س���الم كم���ا تفع���ل اخلميني���ة 
بحج���ة والية الفقي���ه وت�سدير الث���ورة ون�رة 
امل�ست�سعفني، اأو بدع���وى اخلالفة االإ�سالمية 
كم���ا فع���ل العثماني���ون با�ستعماره���م االأم���ة 
العربية االإ�سالمية، وكما يحلم بفعله من جديد 
ح���زب العدال���ة والتنمي���ة العثم���اين وت�سويق 
نف�س���ه باأن���ه حامي االأم���ة العربي���ة، والنموذج 

االأكمل لالإ�سالم... وللحديث بقية.

مؤامرة الربيع 
العربي... المقدمة

فاتن 
حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

امل����رن  الت�ري����ح  اإن ظاهرت����ي 
وتوظي����ف االأجان����ب اأ�سبح����ت لهما 
تاأثريات مدمرة �س����واء على م�ستوى 
الثقاف����ة والع����ادات والتقالي����د، اأو 
املواطن����ني  عن����د  البطال����ة  زي����ادة 
وتاأثري ذلك اجتماعياً، حيث �سيوؤدي 
ذل����ك اإل����ى انت�س����ار ظاه����رة ال�رقة 
واالإج����رام، والعادات غ����ري االأخالقية 
كاالجت����ار بالب�����ر ون�����ر املخ����درات 
واخلمور، وانت�سار االأمرا�س املزمنة، 
باالإ�ساف����ة اإل����ى مزاحم����ة املواط����ن 
الب�سي����ط بتقلي�����س ع����دد الوظائف 
املتاح����ة، فالكث����ري م����ن املواطنني 
يحمل����ون �سه����ادات علي����ا ويعملون 
الي����وم يف وظائف متوا�سعة وبعيدة 
عن تخ�س�ساته����م وموؤهالتهم، واأن 
جل م����ن مت توظيفهم م����ن االأجانب 
له����م بدائ����ل حملي����ة، واأن توظي����ف 
االأجنب����ي ال يقت�����ر عل����ى املوظ����ف 
نف�س����ه ب����ل �سيجل����ب مع����ه زوجت����ه 

واأبناءه.
اإن تاأث����ري ه����ذا االط����راد حتم����اً 
ال����ذي  ال�س����كان  �سيك����ون يف ع����دد 
�سيوؤدي اإل����ى عجز الدولة عن توفري 
اخلدم����ات، ف�س����الً ع����ن التحوي����الت 
الكث����رية جداً!  املالي����ة وامل�س����اوئ 
اإن ن�سب����ة العمال����ة ال�سائبة يف تزايد 
وعل����ى هيئة تنظي����م �س����وق العمل 
كم����ا  الرقاب����ة،  وت�سدي����د  تكثي����ف 
نطال����ب بتع����اون اجله����ات ب�س����كل 
جيد يف ح����ل امل�سكلة، فقد اأ�سبحت 
ظاهرة مقلقة وموؤرقة ب�سبب احلرية 
واملرونة التي يح�سل عليها العامل 

االأجنبي.
نفخ����ر بح�سولن����ا عل����ى األق����اب 
توؤك����د اأن مملك����ة البحري����ن البيئ����ة 
املثلى لعي�����س وا�ستق����رار االأجانب 
م����ن خمتلف اجلن�سي����ات، اإمنا الفخر 
االأك����رب عندم����ا جندها بيئ����ة مالئمة 
الغري����ب،  من�سف����ة للقري����ب قب����ل 
فالقريب ه����و االأولى بخريات البالد 
وفر�����س الوظائف فيه����ا، مازال يف 
بالدنا م����ن ي�ستم����ر يف التحايل على 
يف  والدخ����ول  والقوان����ني  االأنظم����ة 
م�ساريع غري م�روعة، يجب اإيقافهم 
وامل�ساهمة يف حل امل�سكلة وتطبيق 
القانون عليه����م، يجب التكاتف من 
والت�ريعي����ة،  التنفيذي����ة  ال�سلط����ة 
هناك جهود ال ميك����ن اإغفالها، اإمنا 
امل�سكل����ة بحاج����ة اإل����ى جه����ود اأكرب 
وتع����اون حقيقي م����ن جميع اجلهات 
امل�سوؤولة، فمازال التن�سيق �سعيفا 
وغري جمد، ومل نتمكن حتى االآن من 
و�سح حلول جذرية متكننا من اإيقاف 
ومن����ع تزاي����د تلك الظاه����رة امل�رة 

باقت�سادنا وهويتنا وتقاليدنا.

“سوق العمل” 
والتأثيرات المدمرة!

رؤية مغايرة

ِّْر! ال يكفي أن ترفْض... َغيـ

َوْخـَزُة ُحب

 د. زهرة حرم

نقطة أول السطر

ما وراء الحقيقة
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يبحث اليوم حامل لقب بطولة كأس السوبر لكرة السلة فريق املنامة، عن اللقب السابع له يف تاريخه والسادس عىل 
التوايل، فيام يتطلع املحرق لتحقيق الكأس الثانية. ويعد املنامة أكرث الفرق تتويًجا بلقب هذه املسابقة منذ استحداثها 

موسم 2009 -  2010. ومتكنت 3 فرق فقط من إحراز لقب البطولة، هي املنامة )6 ألقاب(، األهيل )لقبان( 
واملحرق )لقب وحيد(. واألهيل هو الفريق األول الذي رفع كأس البطولة موسم 2009 -  2010، ثم حافظ عىل 
اللقب يف املوسم التايل 2011 -  2012. ومتكن املنامة من الظفر بالكأس للمرة األوىل موسم 2012 -  2013، قبل 

أن يتّوج املحرق باللقب الوحيد له موسم 2013 -  2014. وفرض بعدها املنامة سيطرته الكاملة عىل 
البطولة، وفاز بالكأس يف 5 مواسم متتابعة: 2013،  2014، 2014 -  2015، 2015 -  2016، 2016 -  2017 

- و2017 -  2018. وسبق أن تالقا الفريقان عىل الكأس 3 مرات، األعوام: 2013 -  2014، 2014 -  2015 و2017 
 2018 وحقق املنامة الفوز يف جميع اللقاءات الثالثة.

للثانية وال���ذي���ب  ال��س��اب��ع��ة..  ل��ل��ك��أس  ال��زع��ي��م 

  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(

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل بن خليف��ة آل خليفة، تقام يف 
الس��اعة الس��ابعة مس��اًء مب��اراة كأس 
السوبر بني فريقي املنامة واملحرق، عىل 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
ويق��ص فريقا املح��رق واملنامة، رشيط 
االفتتاح الرس��مي ملنافس��ات كرة السلة 
للموسم الريايض الجديد 2018 -  2019، 
ع��ر مواجهة مث��رة بينهام ع��ىل كأس 
الس��وبر، إيذاًن��ا بانط��الق موس��م كرة 
الس��لة البحرينية خصوص��ا دوري زين 
الذي سيبدأ مطلع أكتوبر املقبل والذي 
تش��ارك به 13 فريًقا إىل جانب منتخب 
الش��باب، وس��ط تحضرات وتجهيزات 
لجميع األندية املشاركة بحًثا عن اللقب.
ويدخ��ل املنام��ة اللق��اء بصفت��ه بطاًل 
لدوري زين وكأس خليفة بن س��لامن يف 
املوسم املايض، فيام املنامة كونه وصيفا 

للدوري يف املوسم ذاته أيًضا.

باكورة األلقاب

ويخوض املنامة واملحرق اللقاء وكالهام 
يتس��لح مبعنوي��ات عالية للظف��ر بأول 

ألقاب املوس��م، التي تعطي مؤرًشا قويًّا 
عن قدرات املدربني الوطني عقيل ميالد 
)املنامة( والبوس��ني أل��ن أباز )املحرق( 
قبل دخول املنافسة يف بطوالت املوسم، 
ويؤك��د املدرب��ان أن النج��وم جاهزون 
لتقديم مباراة كبرة تليق بس��معة كرة 
الس��لة البحرينية وتعي��د الجامهر من 

جديد إىل ميادينها.
مواجه��ة الي��وم س��توضح إىل أي مدى 
وصل الفريقان من مستوى قبل انطالقة 

مسابقات املوسم الرسمية، ودامئًا تكون 
مباري��ات الفريق��ني قوي��ة وممتع��ة.. 
الرابح��ة يف كل فري��ق كث��رة  األوراق 
ومتنوع��ة حيث تضم التش��كيلة املنامة 
العدي��د من العبي املنتخب الوطني ويف 
مقدمتهم بالطبع القائد محمد حس��ني، 
وصانع األلعاب أحمد عبدالعزيز وميثم 
جميل ومحمد أمر، عالوة عىل املحرتف 

األمريك تشيسم.
عناوي��ن ع��ّدة يحملها لقاء “الس��وبر” 

إىل جانب الحضور الجامهري، س��تكون 
هذه املباراة األوىل للدويل حس��ني شاكر 

بقميص األسد املنامي.

دوافع كبيرة

وع��ىل الطرف األخر، املحرق أيًضا ميتلك 
الدواف��ع الكب��رة التي تجعل��ه يخوض 
مب��اراة اليوم بكل قوة م��ن أجل الظفر 
بأول ألقاب املوس��م، فصف��وف الفريق 
املحرقاوي هي األخ��رى مليئة بالالعبني 

أصح��اب الخرة ومنه��م: صانع األلعاب 
أحمد حس��ن، بدر جاس��م، عيل عباس 
وع��يل ش��كرالله، إىل جان��ب املح��رتف 

األمريك الجديد ويليامز.

تعزيزات وتعاقدات

ونجح املنامة يف الظفر بخدمات قائد 
منتخبنا الوطني حس��ني شاكر، إضافة 
إىل التجدي��د لنجم��ه حس��ن نوروز، 
وذلك بتوجيه��ات من املدي��ر الفني 

ميالد الذي يأمل يف تحقيق أول ألقاب 
املوس��م الجديد والثاين له مع الفريق 

املنامي.
وسيفتقد حامل اللقب وبطل الثالثية 
يف املوس��م امل��ايض يف ه��ذه املباراة 
ملجه��ودات العبي��ه محم��د قرب��ان 

وحسن نوروز، بسبب اإلصابة.
يف املقاب��ل، أبرم املحرق صفقة واحدة 
خ��الل ف��رتة االنتق��االت بتعاقده مع 

الالعب سيدكاظم ماجد.

المحرق والمنامة يقصان شريط موسم السلة في كأس السوبر
تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي

محمد الدرازي

سمو الشيخ عيسى بن عليفريق المحرق لكرة السلة فريق المنامة لكرة السلة

المدرج الكبير مناميمفاجآت للجمهور واألنديةجهوزية كاملة
أعلن طرفا مواجهة السوبر عن جهوزيتهام الكاملة ملوجهة اليوم، 

بعد أن اختتام مساء أمس تحضراتهام القوية بخوضهام املران 

الرئيس وسط طموحات وأحالم عالية للفوز بأول ألقاب املوسم.

وعمل الجهازان الفنيان من خالل حصتيهام التدريبيتني التي 

استمرت زهاء الساعة ونصف لكل فريق، عىل وضع اللمسات 

النهائية عىل جهوزيتهام، وتحديد مالمح التشكيل والتكتيك 

اليوم. ويسعى الطرفان للفوز بأول ألقاب املوسم، إذ من 

املؤكد أن تتسم املواجهة بالقوة واإلثارة نظرًا للتقارب الشديد 

يف مستوى الفريقني ورغبة كل منهام يف التتويج بأول ألقاب 

املوسم التي ستعطي الفائز بها دفعة كبرة وثقة يف خوض باقي 

منافسات املوسم.

وقف االتحاد البحريني لكرة السلة عىل كافة الرتتيبات الفنية 

واإلدارية إلقامة املباراة النهائية لكأس السوبر، وذلك من خالل 

عدة اجتامعات عقدها أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إىل قيامهم 

بزيارات ميدانية يومية للصالة، من أجل الوقوف عىل جاهزيتها.

وأعد االتحاد مفاجآت كبرة للجامهر التي ستحرص عىل الحضور 

والتواجد ملؤازرة فريقها، عالوة إىل األندية املنضوية تحت مظلة 

االتحاد.

ومن أجل توفر كل الظروف الكفيلة إلخراج املباريات بأفضل 

تنظيم يليق باملكانة املتميزة التي تحتلها لعبة كرة السلة بني 

الرياضات املحلية البحرينية، أجرى االتحاد تعديالت شاملة طالت 

جميع مرافق الصالة الرياضية، لتكون منشآت اللعبة وفق معاير 

مميزة تخدم جمهورها الكبر.

خصص االتحاد البحريني لكرة السلة املدرج الكبر 

املقابل للمنصة الرئيسة يف صالة اتحاد السلة بأم 

الحصم لجامهر نادي املنامة، وذلك بعد إجراء القرعة 

بني الفريقني، يف حني ستكون جامهر املحرق عىل ميني 

ويسار املنصة الرئيسة.

ويتوقع أن تشهد املباراة زحًفا جامهريًّا مبكرًا من 

أنصار الفريقني يف ظل الطابع الفني العايل لبطيل 

الدوري والكأس اللذين يقدمان كرة سلة ممتعة 

يف اآلونة األخرة، التي ستدفع - بالشك - جامهر 

“الزعيم” و ”الذيب” إىل املؤازرة بقوة، خصوًصا أن 

رابطة جامهر الفريقني تحرصان دامئًا عىل الحضور 

خلف فريقها يف مختلف املواجهات.

قال م��درب الفريق األول لكرة الس��لة 
بنادي املنام��ة، الوطني عقيل ميالد، إن 
صفوف فريقه مل تكتم��ل إال بعد مرور 

شهر ونصف عن بدء التحضرات.
ج��اء ذل��ك يف املؤمت��ر الصح��ايف الذي 
عق��د يوم أم��س األول، بقاعة املؤمترات 

الصحافية بصالة اتحاد اللعبة.
وذك��ر مي��الد أن املنامة ب��دء التحضر 
للموس��م الجديد مطلع شهر أغسطس 
املايض بالعبي فريقي الناشئني والشباب 
الذي��ن س��يكملون الفري��ق األول هذا 
املوس��م، إىل جانب قائد الفريق محمد 
حس��ني “كمب��س” الذي يعت��ر الالعب 
الوحيد من فري��ق الرجال املتواجد منذ 

انطالق التحضرات للموسم الجديد.
وأضاف أن الفريق مل يكتمل إال منتصف 
الشهر الجاري بوصول املحرتف، وانتظام 
الالعبني الدوليني بعد انتهاء مش��اركتهم 
م��ع منتخبن��ا الوطن��ي يف التصفي��ات 

اآلسيوية. 
وأكد أن الفريق يس��عى للظهور بأفضل 
صورة فنية ممكنة خ��الل مباراة افتتاح 

املوسم.
وأردف مي��الد أن املنام��ة ميتلك البديل 
الجاه��ز الذي يس��تطيع تعويض غياب 

أي عنرص، مش��را إىل أن تشكيلة الفريق 
ستشهد مشاركة عدد من الوجوه الشابة 

متى ما سنحت الفرصة ملشاركتهم.
ولفت إىل أن االستقرار الفني ألي فريق 
م��ن ش��أنه أن يحقق النتائ��ج املطلوبة 
بس��هولة، مضيفا أن املحرتف تعود عىل 
أجواء املنافس��ات املحلي��ة وأصبح عىل 
دراية تامة بكافة أم��ور الفريق والفرق 
املنافس��ة، ع��الوة ع��ىل االنس��جام مع 

الالعبني.

ثالثية جديدة

ب��دوره، أكد قائد كتيب��ة املنامة، محمد 

حس��ني، أن الفريق سيس��عى يف املوسم 
الجدي��د نح��و الحفاظ ع��ىل البطوالت 

الثالث التي حققها يف املوسم الفائت.
اس��تعدادات فريقه  ووص��ف كمب��س 

لكأس السوبر بالتحضرات االعتيادية.
وذكر أن التدريبات س��ارت بشكل جيد 
تحت قيادة رئي��س الجهاز الفني عقيل 
مي��الد، مضيفا أن الفريق س��يكون عند 

الجهوزية املطلوبة للقاء.
وتعه��د كمبس بالع��ودة إىل مس��تواه 
املعهود مع الفريق يف املوس��م الجديد، 
بعد أدائ��ه الضعي��ف واملتأرجح خالل 

العديد من املباريات يف املوسم املايض.

دافع قوي

من جهته، أوضح م��درب الفريق األول 
لكرة السلة بنادي املحرق، البوسني ألن 
أباز، أنه تس��لم مهام قيادة الفريق منذ 

نحو شهر واحد.
وقال يف املؤمتر الصحايف الخاص بالفريق 
إنه ب��دء التحضر لهذه املباراة التي تأيت 
يف افتتاح املوس��م الجديد فور تس��لمه 

زمام األمور الفنية.
وذكر أن املحرق مل يص��ل إىل الجهوزية 
بنس��بة 100 %، مش��رًا إىل أن ذلك أمر 
طبيعي كون املباراة تأيت يف بداية املوسم، 
مضيف��ا أن ذلك قد يعطي الفريق دافًعا 

قوًيا للمنافسة.
بع��ض  أجري��ا  “الفريق��ان  وأض��اف 
التغي��رات يف صفوفهام، غ��ر أن املنامة 
احتف��ظ بالالعب املحرتف نفس��ه، فيام 
نح��ن تعاقدن��ا مع مح��رتف جديد هو 
األمريك ش��ون ويليامز الذي ق��ّدم أداًء 
جيًدا خ��الل فرتة التحض��رات”، مضيفا 
أن الالعب بق��دوره اللعب يف مركزي 4 
و5 وميتلك خرة عالية يف اللعبة، متمنًيا 
أن يش��كل إضافة جيدة للفريق للظفر 

بنتيجة املباراة.
وأوضح مدرب املح��رق أنه يحاول دامئًا 
أن يضع الخطط املناسبة والتكنيك الجّيد 
بناًء عىل املهارات والقدرات الفنية التي 

ميتلكها الالعبون، مشرًا أن املحرق ميتلك 
مصوبني جيدي��ن، وهذا أمر جّيد يصب 

يف مصلحة الفريق.

حظوظ متساوية

ب��دوره، اعت��ر الع��ب فري��ق املحرق، 
عيل عب��اس، أن افتتاح فريقه، املوس��م 
الس��الوي الجديد، بتحٍد مثر عىل لقب 
كأس الس��وبر، أمام املنام��ة ميثل بداية 

مهمة.
وقال:”منط��ق ك��رة الس��لة واضح، وال 
يعرتف س��وى بلغة العطاء عىل األرض، 
ودامئا م��ا يكافئ الفريق األفضل واألكرث 
رغب��ة وتركي��زا ع��ىل تحقي��ق النتيجة 
املطلوبة منذ صافرة البداية وحتى نهاية 

املباراة”.
وأض��اف “الواقع يؤك��د أن الحظوظ يف 
الفوز تكون متساوية بنسبة 50 % لكال 
الفريقني قب��ل البداي��ة، والعوامل التي 

ذكرتها ترجح أفضلية الفوز”.
وأكم��ل: “تحضراتن��ا للموس��م مضت 
بص��ورة جيدة خ��الل االس��ابيع الثالث 
املاضي��ة تحت قيادة املدرب البوس��ني 
أباز، ونحن نتطلع إىل حصد مثار الجهود 

الكبرة التي بذلناها”.

من المؤتمر الصحافي لفريق المحرق )تصوير: رسول الحجيري( من المؤتمر الصحافي لفريق المنامة

ميالد: الظهور بأفضل صورة فنية... ألن: جهوزية جيدة
في المؤتمر الصحافي
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21 ط���ائ���رة ال��ن��ج��م��ة ت��ض��م ال���ب���رازي���ل���ي ك����اراش����وك رس��م��ي��ا
حسن علي

تعاقد نادي النجمة رسميًّا مع 
املحرتف الربازييل “كاراشوك” 
لتدعيم صفوف الفريق األول 

للكرة الطائرة يف املوسم 
القادم.

وأمىض الالعب الربازييل عىل 
عقد احرتافه رسميًّا أمس 

الثالثاء مبقر النادي بحضور 
رئيس جهاز اللعبة يوسف 

الزياين ليمثل الالعب صفوف 
الرهيب يف املوسم القادم 

خلًفا ملواطنه الربازييل ليلسون 
كوستا الذي انتقل لنادي العني 

اإلمارايت.
ويلعب كاراشوك يف مركز 2 
وسبق له اللعب يف مركز 4 

سابًقا، ويبلغ من الطول 198 
سم، كام أنه لعب لناديي 

مارينغا الربازييل 2010 - 
2015، ومن ثم ريناتا 2016 

.2018 -
 ويسعى النجمة تحت قيادة 
املدرب الوطني مشعل تريك 
للعودة إىل سكة البطوالت 

بعد أن فاز بلقب الدوري يف 
املوسم قبل املايض بوجود 

ليلسون بيد أن الفريق اكتفى 

باملركز الثالث وامليدالية 
الربونزية يف املوسم املنرصم.

كام يتطلع النجمة ألن يشكل 
الربازييل كاراشوك إضافة فنية 
كبرية يف مركز 2 تحديًدا أسوة 
بخلفه ليلسون الذي كان أحد 

أبرز الضاربني بهذا املركز يف 
املواسم املاضية.

يف خط��وة الفتة للغاي��ة، أقر مجلس 
إدارة االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
يف اجتامعه الذي عق��ده الليلة قبل 
املاضية برئاسة سمو الشيخ عيىس بن 
عيل آل خليفة، أقر زيادة املكافآت يف 
دوري زين السالوي للموسم الريايض 
وكذل��ك   ،2019  -  2018 الجدي��د 
اس��تحداث جوائز مالية جديدة من 
ش��أنها أن تضيف املزي��د من اإلثارة 
واملتعة عىل بطول��ة الدوري املحيل، 
وس��يكون حجم الزيادة هذا املوسم 

ما يصل إىل 53 %.
وبتوجيهات من سمو رئيس االتحاد، 
ت��م رفع مكافأة بطل الدوري لتصبح 
ع��رة آالف دين��ار ب��داًل من س��تة 
آالف دينار، وكذلك سيحصل الفريق 
الوصيف عىل مبلغ 5 آالف دينار بداًل 
من 4 آالف، والثالث ستكون مكافأته 

3 آالف دينار بداًل من 2500.
وأيض��ا تم إقرار زي��ادة مكافأة بطل 

ال��دوري الفيض لتك��ون ألفي دينار 
بحريني بدال من ألف دينار، يف حني 
تم اس��تحداث العديد م��ن الجوائز 
املالية لالعبني املميزين، إذ مع نهاية 
املوس��م سيحصل أفضل العب شامل 
يف الدوري “MVP” عىل جائزة 500 
دين��ار، وه��داف الثالث ع��ىل 500 
دينار أيضا، وكذل��ك هداف الدوري 

سيحصل عىل املبلغ نفسه.

س��تكون  املختلف��ة،  الج��والت  ويف 
هنال��ك مكاف��أة يف كل جولة ألفضل 
الع��ب مح��يل قدره��ا 150 دينارا، 
إضافة إىل جائ��زة 150 دينارا ألفضل 

العب محرتف يف كل جولة.
وتأيت هذه الخط��وات؛ من أجل رفع 
مستوى اإلثارة يف منافسات الدوري، 
إذ ستسعى كل الفرق لتقديم أفضل 
ار عملها  مستوياتها من أجل حصد ثمِ

يف نهاية املوسم، والحصول عىل هذه 
الجوائز املالية، وكذلك حث الالعبني 
عىل ب��ذل املزي��د من الجه��ود؛ يك 
يكون��وا تحت الرص��د للحصول عىل 
جوائ��ز الالعبني املميزي��ن، وبالطبع 
متي��ز الالعب��ني س��يعود بالنفع عىل 
فرقه��م وكذلك املنتخب��ات الوطنية، 
إذ إن ه��ذا األمر س��يؤدي إىل تطور 
مس��توياتهم عىل الصعيد الشخيص، 

وهو ما س��ينعكس ع��ىل املجموعة 
ككل سواًء يف النادي أو املنتخب.

ومنذ ت��ويل س��موه رئاس��ة االتحاد 
البحرين��ي لكرة الس��لة، فإن االتحاد 
شهد العديد من الخطوات التطويرية 
ع��ىل صعيد املكافئات، إذ إن مكافأة 
بط��ل كأس خليفة بن س��لامن وصل 
إىل 30 أل��ف دينار بعد أن كانت 10 
آالف دين��ار، واآلن تم رف��ع مكافأة 

بطل ال��دوري واملراكز األخرى كذلك 
مع إدراج بعض الجوائز الش��خصية 

لالعبني.
وأقر االتحاد كذلك يف اجتامعه تغيري 
هيكلة بع��ض اللجان العاملة بحيث 
تواك��ب املرحلة القادم��ة وتطلعات 
س��مو رئيس االتح��اد الرامي��ة دامئا 
للتطوي��ر، إذ ت��م اس��تحداث لجنة 
االنضب��اط وكذلك لجنة االس��تئناف، 
وكلتاه��ام لجنتان مس��تقلتان، ويأيت 
ذل��ك م��ن أج��ل توس��يع قاع��دة 
االس��تفادة م��ن أصح��اب الخربة يف 
مج��ال كرة الس��لة وكذل��ك تكريس 
العمل التطوعي ملنتسبي كرة السلة 

يف البحرين.
وس��تواصل اللج��ان الحالي��ة عملها 
وف��ق ما هو متب��ع إىل أن يتم تعيني 
أعضاء ورؤس��اء اللجان وفق الهيكلة 

الجديدة لالتحاد.

زيادة مكافأة بطل الدور ل� 10 آالف دينار... وجوائز مالية لالعبين المميزين
اتحاد السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي يقر في اجتماعه األخير:

اتحاد السلة         المركز اإلعالمي

وصل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليفة إىل العاصمة األوزبكية 
طش��قند يف زيارة رسمية يرتأس 
خاللها اجتامع املكتب التنفيذي 
لالتحاد اآلس��يوي الذي س��يعقد 
ظهر ي��وم غد األربع��اء بحضور 
وكبار  التنفيذي  املكت��ب  أعضاء 

املسؤولني يف االتحاد القاري.
وكان يف اس��تقبال رئيس االتحاد 
ل��دى  الق��دم  لك��رة  اآلس��يوي 
وصوله طش��قند رئي��س اللجنة 
األوملبي��ة األوزبكية رئيس اتحاد 
وس��ط آس��يا لكرة القدم النائب 
األول لرئي��س االتح��اد األوزبيك 
أومي��د أخامتن��دوف، وعدد من 

املسؤولني يف االتحاد املحيل.

وأعرب الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة عن س��عادته بعقد 
اجتامع املكتب التنفيذي لالتحاد 
اآلس��يوي يف طش��قند، مؤك��دا 
أن اختي��ار املدين��ة الس��تضافة 
االجت��امع يع��رب ع��ن التقدي��ر 
واالح��رتام للمكانة املتميزة التي 
تحتلها أوزبكس��تان عىل س��احة 
كرة القدم اآلس��يوية بالنظر إىل 
الواضحة عىل  الكروية  نجاحاتها 

امتداد السنوات املاضية.
وأشاد الشيخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة بالجهود الكبرية التي 
بذله��ا االتح��اد األوزب��يك لكرة 
الق��دم والجه��ات املختص��ة يف 
البالد عىل صعيد تهيئة الرتتيبات 
املثالية النعق��اد اجتامع املكتب 

اآلس��يوي،  لالتح��اد  التنفي��ذي 
مؤك��دا أن تل��ك الرتتيبات محل 
تقدي��ر واعت��زاز أرسة االتح��اد 
الق��اري؛ كونه��ا تعك��س حرص 

الجانب األوزبيك عىل املش��اركة 
الفعالة يف دع��م خطط وبرامج 

االتحاد اآلسيوي.
وأكد الش��يخ سلامن بن إبراهيم 
آل خليف��ة أن االجت��امع املقبل 
لالتح��اد  التنفي��ذي  للمكت��ب 
القدم سيستعرض  اآلسيوي لكرة 
لالرتقاء  الرامي��ة  الس��بل  أفضل 
مبسرية الكرة اآلسيوية من خالل 
مناقش��ة وإقرار توصيات اللجان 
املختص��ة، إضافة إىل اس��تعراض 
الهادفة  االفكار واملقرتحات  أهم 
إىل تجسيد رؤية االتحاد اآلسيوي 
)آس��يا واحدة .. ه��دف واحد( 
بالنه��وض يف مختل��ف مكونات 
الق��ارة  يف  الكروي��ة  املنظوم��ة 

اآلسيوية.

اعتم��د االتح��اد العريب للك��رة الطائرة 
قامئ��ة املنتخب��ات النهائي��ة املش��اركة 
ببطول��ة املنتخب��ات العربي��ة الحادية 
والعرين والتي س��تحتضنها العاصمة 
املرصي��ة القاهرة خالل الف��رتة من 24 
أكتوب��ر لغاية 3 نوفم��رب املقبلني وذلك 
بع��د إغالق باب املش��اركة ي��وم أمس 
األول 24 سبتمرب من قبل األمانة العامة 

لالتحاد العريب.
وأكد األمني الع��ام لإلتحاد العريب جهاد 
خلف��ان ل��� “البالد س��بورت” أن األمانة 
العام��ة تس��لمت موافق��ة 7 دول عىل 
املش��اركة يف البطول��ة وفق��ا لخطابات 
االتحادات العربية الوطنية وهي كال من 
مملكة البحرين، جمهورية مرص )الدولة 
س��لطنة عامن، جمهورية  املستضيفة(، 

العراق، اململكة األردنية الهاشمية، دولة 
فلسطني، جمهورية الجزائر.

وأض��اف خلف��ان بأن��ه وفق��ا لنظ��ام 
مس��ابقات االتحاد العريب فإن البطولة 
س��تقام بنظام الدوري م��ن دور واحد 

مام يعني بأنها ستقام بنظام املجموعة 
الواح��دة ويتم تحدي��د الفائز بناء عىل 

من يحرز أكرب عدد من النقاط.
وع��رب خلفان عن ثقت��ه الكبرية يف قدرة 
االتحاد املرصي للكرة الطائرة عىل توفري 

مختلف عوامل النجاح للبطولة العربية 
وتهيئة املناخ املالئم عطفا عىل ما متتلكه 
مرص من خربة كبرية وكوادر برية وبنى 
تحتي��ة وقاع��دة جامهريية من ش��أنها 
أن تحق��ق النج��اح املطل��وب للبطولة، 
مؤكدا عىل التواصل املستمر بني االتحاد 
العريب واالتحاد املرصي بشأن إنهاء كافة 
الرتتيبات الالزمة لالس��تضافة، مشريا إىل 
أن القرعة ستس��حب بتاريخ 29 سبتمرب 

الجاري يف البحرين.
ويس��عى املنتخب امل��رصي للمحافظة 
ع��ىل اللقب ال��ذي أحرزه يف النس��خة 
الع��رون املاضية الت��ي اقيمت العام 
2016 في��ام ج��اء منتخبن��ا الوطني يف 
املركز الثاين واملنتخب العراقي يف املركز 

الثالث.

وصل طشقند لترؤس اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي

ستقام بنظام الدوري من دور واحد

س��ل��م��ان ب���ن إب��راه��ي��م ي��ش��ي��د ب��إس��ه��ام��ات 
أوزب��ك��س��ت��ان ف��ي ت��ط��وي��ر ال��ك��رة اآلس��ي��وي��ة

اعتماد مشاركة 7 منتخبات في البطولة العربية للطائرة

طشقند      مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

حسن علي

الشيخ سلمان بن إبراهيم

جهاد خلفان

جانب من االجتماع األخير لمجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة

اتحاد التنس يستضيف ورشة 
عمل االتحاد اآلسيوي

كركدوش يراقب مباريات 
بطولة أندية آسيا السالوية

يستعد االتحاد البحريني للتنس الستضافة 
ورشة عمل االتحاد اآلسيوي للتنس، والتي 

تعقد سنويا وقد تم اختيار مملكة البحرين 
هذا العام لتكون أول دولة مبنطقة غرب آسيا 
تستضيف هذا الحدث السنوي، حيث اقترص 
استضافة ورشة العمل هذه سابقا عىل دول 

رشق آسيا.
وقد رصح أمني رس االتحاد البحريني للتنس 

فؤاد الرويعي بأن اختيار مملكة البحرين لهذا الحدث مل يأت من 
فراغ، بل من خالل سمعة البحرين يف تنظيم الفعاليات التي تتكلل 

دامئا بالنجاح وخصوصا بعد نجاح االتحاد البحريني للتنس يف استضافة 
وتنظيم تصفيات كأس ديفس وبطولة كأس الفيدرالية للسيدات، حيث 

أبهر تنظيم تلك البطوالت استحسان القامئني عىل هذه البطوالت 
العاملية ومسؤويل االتحادين اآلسيوي والدويل للتنس. ومن القرر أن تبدأ 

الوفود بالوصول ململكة البحرين بتاريخ 19 من شهر أكتوبر املقبل، 
ويختتم االجتامع بتاريخ 21 أكتوبر عىل أن تغادر الوفود بتاريخ 22 

أكتوبر.
كام رصح نائب رئيس االتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن 

مبارك آل خليفة بأن االتحاد البحريني للتنس أصبح من ضمن وجهات 
االتحاد اآلسيوي والدويل للتنس إلقامة البطوالت والفعاليات التي تندرج 

تحت أنشطتها السنوية، كام وجه نائب الرئيس الشيخ عبدالعزيز آل 
خليفة الدعوة  لرئيس االتحاد اآلسيوي  للتنس السيد أنيل كنا لزيارة 

اململكة؛ لالطالع عىل الجهود التي تبذلها اللجنة األوملبية ووزارة شؤون 
الشباب والرياضة للرقي بالرياضة يف اململكة عموما، ولعبة التنس 

خصوصا.

غادر اململكة يوم أمس متوجها إىل العاصمة 
التايلندية بانكوك مراقب الحكام الدويل يف 

لعبة كرة السلة فاضل كركدوش؛ للمشاركة يف 
مراقبة مباريات بطولة آسيا لألندية التي ستقام 

هناك يف الفرتة من 27 سبتمرب الجاري ولغاية 
الثاين من أكتوبر املقبل مبشاركة 8 فرق آسيوية 

هي ليونينغ الصيني، سيئول الكوري الجنويب، 
طوكيو الياباين، مريالكو الفلبيني، بايوان التايواين، 

مونو فامبري التايلندي مستضيف البطولة، الريايض اللبناين حامل اللقب 
وبرتوكيمي بندر إمام اإليراين. وكركدوش من املراقبني املعروفني عىل الصعيد 

اآلسيوي يف الوقت الحايل، وهو حكم دويل سابق شارك يف إدارة مباريات 
العديد من البطوالت اآلسيوية، ثم أيضا راقب عدة بطوالت آسيوية، 

وآخر محطاته كانت املشاركة يف أسياد جاكرتا الشهر املايض، ونظرا لتميزه 
وكفاءته، فقد راقب املباراة النهائية بني املنتخبني الصيني واإليراين.

ويتمنى االتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة التوفيق للمراقب الدويل البحريني فاضل كركدوش يف مهمته 

الجديدة يف اللعبة.

أنيل كنا

فاضل كركدوش

الزياني مع الالعب بعد توقيع العقد



أجرى الجه��از الفني ملنتخبنا الوطني 
األول للك��رة الطائرة بقي��ادة املدرب 
يوسف خليفة ومساعده ياسني امليل 
التصفي��ة األوىل لقامئة املنتخب الذي 
يستعد للمش��اركة ببطولة املنتخبات 
العربي��ة الحادي��ة والعرشي��ن والتي 
س��تحتضنها جمهورية م��ر العربية 
من 24 أكتوبر لغاية 3 نوفمرب املقبلني.
وقال عضو مجلس إدارة االتحاد، مدير 
املنتخب عيل السيد انه نظرا لظروف 
العمل فقد تقرر استبعاد العب نادي 
داركليب ع��يل ابراهيم م��ن القامئة، 
حيث انه حصل عىل وظيفة يف إحدى 
رشكات القط��اع الخ��اص وبصعوب��ة 
كبرية والزال تحت التدريب، وحصوله 
ع��ىل اإلجازة رمبا يعرضه ملش��اكل يف 
العمل مس��تقبال وإن مت��ت املوافقة 
عليه��ا يف حينه��ا، كام أن��ه مل يتمكن 
م��ن االلت��زام يف الحص��ص التدريبية 
خالل فرتة التحضريات السابقة بسبب 
نظ��ام النوبات يف عمل��ه رغم حرصه 
املتواصل ع��ىل التواجد قدر اإلمكان، 

مش��ريا إىل أن غي��اب ابراهي��م الذي 
يعد أحد ابرز ضاريب مركز 2 خس��ارة 
كبرية للمنتخب ولكن املستقبل مازال 
أمام��ه واس��تقراره الوظيفي يش��كل 

أولوية بالنسبة له ولنا.
وذك��ر أن الجه��از الفني ق��رر كذلك 
اس��تبعاد العب نادي النجمة حس��ني 
الجيش بحس��ب الرؤية الفنية للجهاز 

الفن��ي، مش��يدا بالت��زام وانضب��اط 
الالعب خالل الف��رتة املاضية، منوها 
إىل أن التصفي��ة الثانية س��تجري قبل 
املغادرة إىل املعس��كر الذي سيقام يف 
بولندا وس��لوفاكيا، حيث تم التواصل 
مع املتعهد إلقامة الف��رتة الثانية من 
املعسكر يف سلوفاكيا بدال من بلغاريا، 
حيث س��يخوض املنتخب معس��كره 

التدريب��ي مل��دة اس��بوع يف بولن��دا 
واسبوع آخر يف سلوفاكيا.

ويذكر أن قامئة املنتخب بعد التصفية 
األوىل تضم حاليا 15 العبا وهم محمد 
يعق��وب، نارص عنان، يوس��ف خالد، 
محم��د عنان، حس��ن الح��داد، عيل 
الصرييف، محمد جاسم، عباس الخباز، 
حسني الحاييك، محمد هرونه، محمود 

العافية، امين هرونه، حسني عبدالله، 
حسن الشاخوري، سيد محمد العبار، 
ومن املتوقع أن يستغني املدرب عن 

العب أو العبني فقط.
يش��ار إىل أن منتخبن��ا الوطني حقق 
املرك��ز الث��اين يف آخ��ر مش��اركة له 
التي  الع��رشون  العربي��ة  بالبطول��ة 
اقيم��ت كذل��ك يف مر قبل س��نتني 

بعدم��ا خرس يف النه��ايئ من منتخب 
اش��واط  بثالثة  املس��تضيفة  الدول��ة 
نظيفة ليحافظ املريون عىل لقبهم 
يف النس��خة الثانية ع��ىل التوايل وحل 
منتخب العراق يف املركز الثالث وقاد 
املنتخ��ب البحرين��ي آن��ذاك املدرب 
الربازييل “ كارل��وس” معارا من نادي 

داركليب.

خليفة يجري التصفية األولى لمنتخب رجال الطائرة
ظروف العمل تمنع علي ابراهيم... وأسباب فنية للجشي

حسن علي

الع��امل  اس��تعدادات بطول��ة  ضم��ن 
للطريان الحر، والتي س��تقام يف مملكة 
البحري��ن للم��رة األوىل بتنظي��م من 
جرافيتي يف الف��رتة من 25 ولغاية 28 
من شهر أكتوبر املقبل، والتي ستجمع 
أش��هر الالعبني من ش��تى أنحاء العامل 
املتمرس��ني يف مج��ال الط��ريان الحر، 
نظم��ت “جرافيت��ي” دورة تدريبي��ة 
يف اإلس��عافات األولية ألعضاء فريقي 
جرافيت��ي، وذلك بالتع��اون مع إدارة 
الش��ؤون الصحية واالجتامعية بوزارة 

الداخلية. وتضمنت الدورة التي قدمها 
مدربون ومختصون من إدارة الشؤون 
الداخلية،  الصحية واالجتامعية بوزارة 
وهم س��مية البلويش، وإبراهيم سعد 
خميس، وج��اي راج، محارضة نظرية 
للتعريف بأس��س ومبادئ اإلسعافات 
األولي��ة وأهمي��ة اكتس��اب املتدربني 
الخ��ربة الكافي��ة بإجرائه��ا عند وقوع 

الحوادث.
كام تم تقديم جلس��ات تدريبية حول 
كيفي��ة تقدي��م اإلس��عافات األولي��ة، 

الرئ��وي،  القلب��ي  اإلنع��اش  وإج��راء 
ال��دم  ونزي��ف  الج��روح  ومعالج��ة 
والح��روق، واإلجهاد الح��راري، إضافة 
إىل تدريب املش��اركني ع��ىل خطوات 
األمن والس��المة يف مواجه��ة الحاالت 
والصدمة  اإلغ��امء  كح��االت  الطارئة، 

واالختناق.
وبه��ذه املناس��بة، قال��ت مدي��ر عام 
جرافيت��ي خول��ة الح��امدي إن هذه 
الدورة تأيت ضمن سلسلة من الدورات 
التدريبي��ة الت��ي تنفذه��ا جرافيت��ي 

بالرشاك��ة م��ع مؤسس��ات املجتم��ع 
املدين، وتهدف إىل رفع كفاءة وقدرات 
األعض��اء والعاملني يف فريق جرافيتي، 
وتعريفهم مببادئ اإلس��عافات األولية، 
اتباعها  الواجب  الوقائي��ة  واإلجراءات 
حني وق��وع الح��وادث البس��يطة يف 
األماكن العامة أو خالل ساعات العمل 
اليومي أو يف املنزل، معربة عن شكرها 
وتقديره��ا للتع��اون املجتمعي القائم 
مع إدارة الشؤون الصحية واالجتامعية 

بوزارة الداخلية.

حاف��ظ الالع��ب حبي��ب صب��اح 
مجدداً عىل لق��ب بطولة االتحاد 
والت��ي  للس��نوكر،  التصنيفي��ة 
اختتم��ت نس��ختها الثالث��ة لهذا 
العام ي��وم االثنني املايض يف صالة 
كيو إن باملنامة، ليؤكد بذلك صباح 
تفوق��ه عىل املس��تمر عىل صعيد 
البطوالت املحلية بتتويجه باملركز 
األول يف البطوالت التصنيفية التي 
نظمها االتحاد البحريني للبلياردو 

والسنوكر يف العام 2018.
واس��تطاع حبيب صباح من الفوز 
عىل منافس��ه ط��الل جاس��م يف 
املب��اراة النهائية بنتيجة خمس��ة 
أش��واط مقاب��ل ثالث��ة، يف مباراة 
شهدت تقدم الالعب طالل جاسم 
يف الش��وط األول، قب��ل أن يعود 
حبي��ب صب��اح الس��تعادة توازنه 
وتحقي��ق الفوز يف أربع أش��واط 
متواصلة، كان الفارق فيها الشوط 
الراب��ع ال��ذي متك��ن صب��اح من 
تحوي��ل تأخره في��ه إىل فوز، بعد 
تسجيله ألكرب معدل نقاط “بريك” 
يف البطول��ة بواقع 79 نقطة، األمر 
الذي مكنه من قطع الطريق أمام 

محاوالت منافسه لتعديل النتيجة 
بشوطني لكل العب.

وبع��د تق��دم صب��اح بنتيج��ة 4 
أش��واط مقابل ش��وط وحيد، عاد 
ط��الل جاس��م لتقدي��م أداء فني 
قوي مكنه من الفوز يف الشوطني 
السادس والس��ابع، مقلصاً الفارق 
مع منافسه لش��وط واحد بنتيجة 
4 مقاب��ل 3، يف الوقت تحكم فيه 
حبيب صب��اح يف مجريات الثامن 
الذي حس��مه من خالل��ه األمور 

لصالح��ه، ويت��وج باللق��ب م��ن 
جديد.

من جهته عرب الالعب حبيب صباح 
عن س��عادته بعد الف��وز باللقب 
التصنيفي��ة  للبط��والت  الثال��ث 
للع��ام الج��اري، مضيف��اً: “م��ن 
الجيد بالنس��بة يل أن أحافظ عىل 
املس��توى الفني الذي اقدمه من 
بطولة إىل أخرى، وهو ما يش��كل 
اإلع��داد املطلوب لالس��تحقاقات 
واملش��اركة الخارجي��ة املقبل��ة”، 

يذكر أن حبيب صباح حقق ثالث 
م��ن أربعة ألقاب يف العام املايض، 
بينام متكن من بسط سيطرته عىل 

بطوالت العام الجاري.
يف املقابل خط��ف الالعب صادق 
عبدالغن��ي املرك��ز الثال��ث، بعد 
املواجهة التي جمعته مع يوسف 
فاض��ل، ومتي��زت ه��ذه املواجهة 
بتقارب املس��توى بني الالعبني، إذ 
اس��تطاع األول حس��مها لصالحه 
 4 وبنتيج��ة  الفاص��ل  بالش��وط 

أشواط مقابل 3.
وعىل الجانب اآلخر ينتظر عشاق 
لعبة البلياردو نصف نهايئ مشتعل، 
بعدم��ا انح��رت املنافس��ة عىل 
لق��ب البطولة التصنيفي��ة الثالثة 
التي تق��ام كذلك يف صالة كيو إن 
باملنامة، حيث س��يتواجه الالعب 
فهد خل��ف مع إبراهي��م القائد، 
بينام سيجمع النصف النهايئ الثاين 
بني كٍل من أحم��د فيصل وأحمد 
يوسف، ويسعى الالعبون األربعة 
لتأكي��د تفوقهم وحجز مقعد لهم 

يف املباراة النهائية.

ضمن استعداداتها الستضافة بطولة العالم للطيران الحر

“جرافيتي” تنظم دورة في اإلسعافات األولية

صباح يحافظ على لقب تصنيفية السنوكر الثالثة
اتحاد البلياردو والسنوكر

من ورشة العمل صورة جماعية للمشاركين

الالعب حبيب صباح

علي ابراهيمعلي السيد يوسف خليفة يقود التحضيراتحسين الجشي

سيار يطلع على استعدادات 
اللجان لعالمية الهواة

وفد IMMAF يبحث مع 
اللجنة التنفيذية التحضيرات

اتحاد فنون القتال املختلطة - املركز اإلعالمي: عقد أمني الرس 
العام لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة أمني الرس العام 

للجنة التنفيذية للنسخة الخامسة من بطولة العامل لفنون 
القتال املختلطة للهواة املقدم وليد خالد سيار، مبقر االتحاد 

البحريني لفنون القتال املختلطة BMMAF اجتامعا مع 
اللجان العاملة لبحث استعدادات اللجان إلقامة منافسات 
البطولة، التي ستحتضنها مملكة البحرين والتي سينظمها 

االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة بالرشاكة والتعاون مع 
االتحاد الدويل لفنون القتال املختلطة IMMAF ضمن أسبوع 

بريف للقتال الدويل يف الفرتة 11 - 18 نوفمرب املقبل عىل صالة 
مدينة خليفة الرياضية. 

 وحرض االجتامع مدير بطولة العامل للهواة محمد عيل قمرب، 
ورئيس لجنة العالقات العامة فواز صالح شمسان، ورئيس لجنة 
التسويق محمد ماشاء الله محمد، ورئيس لجنة املواصالت عيل 
محمد املاجد ورئيس لجنة التصميم واملطبوعات يوسف دعيج 

محمد.
 وبدأ االجتامع بكلمة ترحيبية من أمني الرس العام للجنة 

التنفيذية، نقل فيها تحيات عضو اللجنة األوملبية البحرينية 
رئيس االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة رئيس اللجنة 

التنفيذية لبطولة العامل خالد عبدالعزيز الخياط، بعدها 
ناقش االجتامع استعدادات اللجان عرب التصورات النهائية 
التي قدمتها للجنة التنفيذية، كام تم خالل االجتامع بحث 

احتياجات اللجان للفرتة املقبلة؛ من أجل البدء بالعمل عىل 
تنفيذ خطة عملها لإلعداد والتحضري إلقامة الحدث العاملي يف 

موعده املحدد.

اتحاد فنون القتال املختلطة - املركز اإلعالمي: وصل إىل البالد 
وفد االتحاد الدويل لفنون القتال املختلطة IMAAF يتقدمهم 
رئيس االتحاد الدويل كاريث براون والرئيس التنفيذي لالتحاد 

الدويل دانزين وايت؛ لعقد االجتامعات مع رئيس وأعضاء 
اللجنة التنفيذية للنسخة الخامسة من بطولة العامل لفنون 

القتال املختلطة للهواة، لبحث التحضريات إلقامة البطولة، التي 
ستحتضنها مملكة البحرين والتي سينظمها االتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة بالرشاكة والتعاون مع االتحاد الدويل 

لفنون القتال املختلطة IMMAF ضمن أسبوع بريف للقتال 
الدويل يف الفرتة 11 - 18 نوفمرب املقبل عىل صالة مدينة خليفة 

الرياضية.
 وكان يف استقبال الوفد أمني الرس العام لالتحاد البحريني 

لفنون القتال املختلطة أمني الرس العام للجنة التنفيذية للنسخة 
الخامسة من بطولة العامل لفنون القتال املختلطة للهواة وليد 

خالد سيار، ومدير بطولة العامل للهواة محمد عيل قمرب، ورئيس 
لجنة العالقات العامة  فواز صالح شمسان ورئيس لجنة الدعم 

واإلسناد أحمد خالد الوزان.
 وتأيت هذه الزيارة ضمن أجندة الزيارات الدورية لالتحاد الدويل 

للبلد املضيف للبطولة، إذ تستمر فرتة الزيارة حتى يوم 30 
سبتمرب الجاري، يعقد من خاللها الوفد مع رئيس وأعضاء اللجنة 

التنفيذية، عددا من االجتامعات الخاصة باالستعدادات الالزمة يف 
اإلعداد والتحضري، وكذلك القيام بزيارة صالة مدينة خليفة “موقع 
الحدث”؛ لالطالع عىل سري خطة اللجنة التنفيذية يف تجهيز املوقع 

إلقامة منافسات البطولة.
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تعق��د اللجن��ة املنظمة العلي��ا لدوري 
نارص ب��ن حمد املمتاز عن��د 6.30 من 
مس��اء اليوم )األربعاء( اجتامعها الثاين 
برئاس��ة رئي��س اللجنة املنظم��ة العليا 
رئيس االتح��اد البحريني لك��رة القدم 
الش��يخ عيل ب��ن خليفة ب��ن أحمد آل 
خليفة، وذلك يف مقر االتحاد البحريني 
لك��رة الق��دم. ويرتأس الش��يخ عيل بن 
خليفة بن أحم��د آل خليفة آل خليفة 
االجتامع الث��اين للجنة بحضور األعضاء. 
وسيش��هد االجتامع اعتامد خطط عمل 
كل لجن��ة، إضاف��ة إىل اعت��امد أعضاء 

اللجان العاملة.

وتضم اللجنة: املدير التنفيذي للدوري 
ع��ارف املناع��ي، رئيس اللجن��ة املالية 
عيل البوعينني، رئيس لجنة املس��ابقات 
عبدالرض��ا حقيقي، األمني العام لالتحاد 
البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينني، 
رئيس لجنة املنشآت خالد الحاج، رئيس 
لجنة الفعاليات عبدالجليل أسد، رئيس 
اللجنة الطبية جاس��م بحر، رئيس لجنة 
توفيق  التجاري��ة  والحقوق  التس��ويق 
الصالحي، ممثل قناة البحرين الرياضية 
مريم بوكامل، رئي��س اللجنة اإلعالمية 
عباس الع��ايل، ورئيس اللجن��ة األمنية 

سيحدد الحقا.

واختتمت يوم اإلثنني املايض منافسات 
الجولة الثانية من دوري نارص بن حمد 
املمتاز لكرة القدم، والتي شهدت إقامة 
4 مواجهات واستمرار غياب فريق نادي 
املحرق عن هذه الجولة؛ بسبب مباراته 
أمام فريق النادي األهيل الس��عودي يف 
إياب دور 32 م��ن بطولة كأس العرب 
لألندية األبطال، ك��ام غاب عن الجولة 
فري��ق ن��ادي البدي��ع ال��ذي كان من 
املفرتض أن يخوض مباراته أمام املحرق 

يف هذه الجولة.
وق��د أس��فرت نتائ��ج املبارياتعن فوز 
فريق الرف��اع الرشقي عىل فريق الرفاع 

بهدف��ني له��دف، وق��د تك��ررت هذه 
النتيجة يف املباريات الثالث، حيث فوز 
فريق املنامة ع��ىل فريق الحد، وانترص 

فريق املالكية ع��ىل فريق الحالة، وفاز 
فريق الشباب عىل فريق النجمة.

وبعد انتهاء الجولة، تصدر فريق الرفاع 

الرشقي س��لم الرتتيب برصيد 6 نقاط، 
يلي��ه يف املرك��ز الث��اين فريق الش��باب 
برصي��د 4 نقاط، يلي��ه يف املركز الثالث 
فريق الرفاع برصي��د 3 نقاط، واملالكية 
يف املركز الربع برصيد 3 نقاط، واملنامة 
يف املرك��ز الخام��س برصي��د 3 نق��اط، 
والبديع يف املركز السادس برصيد نقطة 
واحدة، واملحرق يف املركز السابع برصيد 
خاٍل من النقاط، والحد يف املركز الثامن 
برصي��د خاٍل م��ن النق��اط والنجمة يف 
املركز التاس��ع برصيد خاٍل من النقاط، 
والحالة يف املركز العارش برصيد خاٍل من 

النقاط.

اللجنة المنظمة لدوري ناصر بن حمد الممتاز تعقد اجتماعها الثاني
اليوم برئاسة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد

اتحاد الكرة  اللجنة اإلعالمية

أجرى الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الرف��اع مرانه األول يف الجزائر مس��اء 
أمس الثالث��اء عىل امللع��ب الفرعي 

التابع الستاد 5 جويلية بالعاصمة.
ويستعد الرفاع ممثل الكرة البحرينية 
الجمعة  الجزائ��ر  ملواجه��ة مولودية 
املقبل عىل اس��تاد 5 جويلي��ة التابع 
ال��ذي يحظ��ى  العاصم��ي  للن��ادي 
بشعبية جارفة يف الجزائر، حيث تأيت 
هذه املباراة لحساب إياب الدور 32 
من كأس العرب لألندية األبطال لكرة 

القدم.
وقاد الحصة التدريبية التي استمرت 
س��اعتني املدرب الوطني عيل عاشور، 
حيث ش��مل املران ع��ىل التطبيقات 
التكتيكية، إضافة إىل بعض الجوانب 
اللياقية، وتدريبات مختلفة من دون 

كرة. 

وكان مران الرفاع مغلقا أمام وس��ائل 
اإلعالم الجزائري��ة التي حرصت عىل 
الحض��ور لتغطية تدريب��ات الفريق 
الفري��ق  م��درب  وكان  البحرين��ي. 
عاش��ور أجرى تدريب��ات صباحية يف 
صالة الحديد التاب��ع للفندق، إضافة 

إىل تدريبات عىل شاطئ البحر.
ك��ام أق��ام الجه��از الفن��ي للفريق 
مح��ارضة نظرية ش��ملت عرض مريئ 
ألخط��اء الفري��ق يف مب��اراة الرف��اع 
الرشق��ي األخ��رة يف الجول��ة الثانية 
م��ن دوري ن��ارص بن حم��د املمتاز 
لك��رة الق��دم، حيث طال��ب الجهاز 
الفن��ي ب��رورة أن يت��الىف الالعبون 
هذه األخطاء يف املب��اراة املهمة أمام 

املولودية.
م��ن جانب��ه، تواصل��ت االتص��االت 
الهاتفي��ة التي يجريه��ا نائب رئيس 

مجل��س اإلدارة رئي��س جه��از الكرة 
بالن��ادي س��مو الش��يخ خليف��ة بن 
عيل بن عي��ى آل خليفة مع البعثة 
لالطمئنان ع��ىل إقامة الفريق ومدى 
جاهزيت��ه للمب��اراة، حي��ث يحرص 
س��موه عىل متابعة كل صغرة وكبرة 

لكافة أفراد الوفد البحريني. 
ويبذل سمو الشيخ خليفة بن عيل بن 

عيى آل خليفة جهودا كبرة لتذليل 
كافة العقب��ات للفري��ق األول لكرة 

القدم.
ووجه س��مو الش��يخ خليفة بن عيل 
ب��ن عيى آل خليف��ة الوفد الرفاعي 
ب��أن يحرص عىل عكس صورة مرشفة 
لنادي الرفاع الذي يزور الجزائر للمرة 
األوىل خصوصا، ولإلنس��ان البحريني 

عموما.
ويف س��ياق متصل، تواصلت الحفاوة 
م��ن جان��ب األش��قاء يف الجزائر من 
خ��الل الرتحيب الكب��ر التي تحصل 
علي��ه البعثة م��ن الجزائريني، كام أن 
فندق ش��راتون ن��ادي الصنوبر أحد 
أفخم الفنادق يف العاصمة الجزائرية 
رفع العلم البحريني خالل فرتة إقامة 
الرفاع ترحيبا من إدارة الفندق بالوفد 

الرفاعي.

يف إنجاز جديد لرياضة س��باقات 
الخيل يف اململك��ة، حققت املهرة 
الدان��ة ابنة بطل الرسعة س��اليد 
بوور ملك الشيخ دعيج بن سلامن 
آل خليفة عضو مجلس اإلدارة يف 
االتحاد املليك للفروسية وسباقات 
الق��درة ورئي��س لجن��ة الق��درة 
االنتص��ار األول لها ع��ىل املضامر 
األرضي��ة   - لن��دن  نيوكاس��لت،  

الصناعية. 
ومتكن��ت املهرة م��ن تحقيق هذا 
االنتص��ار الكبر يف الس��باق الذي 
خصص للفئة العمرية سنتني فقط 
بقي��ادة الف��ارس فرين��ي نورتن، 

واملدرب ساميون كرسفورد ملسافة 
1200 مرت وسط مشاركة 11 جوادا 

من مختلف دول العامل. 
وقال الش��يخ دعيج بن سلامن آل 
خليفة عض��و مجل��س اإلدارة يف 
االتحاد املليك للفروسية وسباقات 
الق��درة ورئي��س لجن��ة الق��درة 
للمهرة  األول  االنتص��ار  مبناس��بة 
الدان��ة “تس��ر رياضة س��باقات 
الفروس��ية يف البحري��ن بص��ورة 
والنامء  التط��ور  نح��و  منتظم��ة 
وتحقيق اإلنج��ازات املتميزة عىل 
مختل��ف األصع��دة وم��ا حققته 
الدانة يف س��باق نيوكاسلت، لندن 

ما ه��و إال دليل دام��غ عىل هذا 
التطور والنامء ومنافستها ملختلف 
الفرس��ان واملضمرين من مختلف 

دول العامل”.

وأشار الشيخ دعيج بن سلامن آل 
خليفة “نس��تمد قوتنا يف تحقيق 
اإلنجازات يف س��باقات الخيل من 
امللك  توجيه��ات ممث��ل جالل��ة 
لالعامل الخرية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س االعىل للش��باب 
اللجنة األوملبية  والرياضة رئي��س 
البحريني��ة س��مو الش��يخ ن��ارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، والرامية 
اإلنج��ازات  مواصل��ة حص��د  إىل 
واملراك��ز األوىل يف )عام الذهب(، 
ونحن س��عداء بوجودنا وتحقيقنا 
انتص��ارات الذه��ب يف س��باقات 

الخيل”.

الرفاع يرفع درجة التحضيرات لمواجهة مولودية الجزائر

المهرة الدانة تحقق المركز األول في سباق نيوكاسلت للخيل

المنسق اإلعالمي الجزائر  

المكتب اإلعالمي    

سمو الشيخ خليفة بن علي

من اجتماع سابق للجنة المنظمة العليا

الرفاع الشرقي يعلن الشركات 
الراعية للموسم 2018 - 2019

عقد نادي الرفاع الرشقي مساء اإلثنني مؤمترا صحافيا بفندق رامادا 
سيتي سنرت، قدم من خالله الرعاة الرسميني للنادي يف املوسم الريايض 
2018 -  2019، بحضور نائب رئيس النادي الشيخ عبدالله بن محمد 
آل خليفة، واملدير التنفيذي لشكرة انفوناس حمد العامر، وعدد من 

ممثيل الرشكات الراعية.
ويف البداية، كشف الشيخ عبدالله بن محمد عن أسامء الرشكات 

الراعية، حيث ستكون رشكة انفوناس الراعي البالتيني للنادي، فيام 
حظيت رشكات سبارتان فيتنيس، والرفاع فيوز، ولولو هايربماركت 

بالرعاية الذهبية، ورشكة مجوهرات البحرين بالرعاية الربونزية.
وأعرب الشيخ عبدالله بن محمد عن خالص شكره وتقديره للدعم 

الذي يحظى به النادي من الرشكات الراعية، مشرا إىل أن هذه 
االتفاقات تأيت يف إطار جهود اإلدارة الرامية إىل تعزيز أوضاع نادي 

الرفاع الرشقي عىل خارطة الرياضة البحرينية، مبا يتناسب مع 
تطلعات سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لكرة القدم البحرينية.
وقال الشيخ عبدالله بن محمد: “إننا يف نادي الرفاع الرشقي، وتحت 

قيادة أخي الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، نثمن دعم الرعاة 
ملسرة النادي، كام نؤكد أن هذه الخطوات ليست إال البداية يف 

ملف االستثامر والرعاية، حيث إننا نسعى إىل توفر كل ما يلزم من 
أجل االرتقاء بفرق النادي، وتطوير مستوياتها بالشكل الذي يلبي 

طموحاتنا ويريض جامهر نادينا”.
وقبل توقيع العقود مع رشكة أنفوناس، عرب املدير التنفيذي للرشكة 

حمد العامر عن سعادته بتوقيع عقد الرعاية مع نادي الرفاع الرشقي؛ 
نظرا لتاريخه العريق، ومكانته املرموقة بني األندية الوطنية، كام 

أكد دأب رشكة انفوناس عىل دعم الرياضة مبختلف األشكال، ومن 
مختلف املواقع، انطالقا من رؤية سمو الشيخ نارص بن حمد للرياضة 

البحرينية قبل أن يختتم حديثه باإلشادة عىل مستوى الفريق األول 
الذي يتصدر سلم ترتيب دوري نارص بن حمد املمتاز لكرة القدم.

من جانب آخر، عرب مندوبو الرشكات الراعية عن فخرهم واعتزازهم 
برعاية نادي الرفاع الرشقي، مؤكدين أن رشكاتهم تطمح لالطالع بدور 

بارز وحيوي يف دعم الرياضة البحرينية.

ت��رأس نائ��ب رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة القدم للش��ؤون الفنية ورئيس لجنة 
املنتخب��ات الش��يخ خالد بن س��لامن آل 
خليفة، اجتامعا تنس��يقيا ب��ني الجهازين 
م��ع  األول  للمنتخ��ب  واإلداري  الفن��ي 
للمنتخ��ب  واإلداري  الفن��ي  الجهازي��ن 

األوملبي.
 واطلع الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة 
خ��الل االجتامع ع��ىل برنام��ج املنتخبني 
)األول واألوملبي( للف��رتة املقبلة، إذ تابع 
تفاصيل الربنامج لشهر أكتوبر املقبل، كام 
اطلع عىل الربنامج العام للمنتخبني خالل 

األشهر الثالثة املقبلة.
وقدم الجهازان الفني واإلداري للمنتخب 
األول برنامج اإلعداد أليام “الفيفا” خالل 

شهر أكتوبر املقبل، والذي سيشهد تجمعا 
محلي��ا للمنتخب س��يخوض م��ن خالله 
مبارتني وديتني: أمام منتخب س��وريا يوم 
11 أكتوب��ر، وأمام منتخب فلس��طني يوم 

16 أكتوبر.
 ك��ام ق��دم الجه��ازان الفن��ي واإلداري 
للمنتخ��ب األوملبي برنام��ج اإلعداد أليام 
“الفيف��ا” خ��الل ش��هر أكتوب��ر املقبل، 
وال��ذي سيش��هد مش��اركة املنتخ��ب يف 
بطولة “عودة األوملب��ي” بتنظيم االتحاد 
الكويتي لكرة القدم، والتي سيش��ارك إىل 
جانب��ه فيها منتخبا الكويت والس��عودية 
األوملبيني خالل الفرتة 9 وحتى 16 أكتوبر، 
إذ س��يلعب املنتخب ي��وم 9 أكتوبر أمام 
الكويت، ويوم 12 أكتوبر أمام السعودية. 

 وتابع الش��يخ خالد بن سلامن آل خليفة 
برنام��ج اإلع��داد الع��ام للمنتخب األول 
خالل الش��هور الثالث��ة القادمة املتضمنة 
املباريات الودية اإلعدادية للمش��اركة يف 
كأس آس��يا 2019 التي ستقام يف اإلمارات 
بداية العام الجديد، باإلضافة إىل الربنامج 
الع��ام للمنتخ��ب األوملبي ضم��ن إطار 
التحضر للمشاركة يف تصفيات كأس آسيا 
تحت 23 عاما 2020، إذ س��تقام مباريات 
التصفيات يف البحرين خالل ش��هر مارس 

من العام 2019.
 وأش��اد الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة 
يف االجتامع بعمل جهازي املنتخبني خالل 
الف��رتة املاضية، مش��را إىل أن التنس��يق 
املتبادل ب��ني الجهازين يعك��س أهداف 

لجن��ة املنتخبات يف أهمي��ة التعاون بني 
املنتخب��ني مب��ا يكفل س��ر العم��ل لدى 
املنتخب��ني بالصورة املطلوب��ة التي تحقق 
النتائج اإليجابي��ة، خصوصا وأن املنتخب 
األوملب��ي يعد راف��دا أساس��يا للمنتخب 
األول، إذ تضم قامئة املنتخب األول بشكل 

مستمر عىل عنارص من املنتخب األوملبي، 
وبذلك بالتنس��يق بني جه��ازي املنتخبني 
مبا يعود باإليجاب ع��ىل املصلحة العامة 

للمنتخبني.
 وشدد الشيخ خالد بن سلامن آل خليفة 
خ��الل االجت��امع ع��ىل أهمي��ة تكثيف 

الجهود خالل الفرتة املقبلة، والتي ستشهد 
استحقاقات مهمة سواء ملشاركة املنتخب 
األول يف كأس آس��يا، أو مشاركة املنتخب 
األوملبي يف تصفيات تحت 23 عاما 2020 
املؤهل��ة ألوملبياد طوكيو 2020، مش��يدا 
يف ذات الوق��ت بالعم��ل املقدم من قبل 

املنتخبني خالل الفرتة املاضية. 
 ح��ر االجت��امع م��ن جان��ب املنتخب 
األول: املدرب س��كوب ومس��اعد املدرب 
خال��د تاج واإلداري عبدالله املطوع، ومن 
جانب املنتخ��ب األوملبي: مدير املنتخب 
الشيخ أحمد بن عيى آل خليفة، املدرب 
سمر شامم ومس��اعد املدرب بدر خليل، 
باإلضافة إىل رئيس قس��م الشؤون الفنية 

باالتحاد عابد األنصاري.

خالد بن سلمان يطلع على برنامج منتخبي األول واألولمبي
في اجتماع تنسيقي مع الجهازين الفني واإلداري

اتحاد الكرة            اللجنة اإلعالمية

 الشيخ خالد بن سلمان مترئسا االجتماع

دعيج بن سلمان

صورة جماعية بعد المؤتمر الصحافي
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”BIBF“ تحت مظلة أسبوع التكنولوجيا وبالتعاون مع

لنشر التوعية باألمراض القلبية بين النساء

“البحرين والكويت” يدشن “إيمتك “ 3 أكتوبر

“هوبلـــو” تبتكــــر أول مـــادة سيراميـــك بألـــوان زاهيـــة

“اإلثمــار” يختتـــم التــدريــــب لقــــادة المستقبــــل

“ماجد الفطيم” تطلق حملة “اضبطي إيقاع قلبك”

املنامة - البحرين والكويت: ينظم 
بن����ك البحري����ن والكوي����ت، حت����ت مظلة 
اأ�شبوع البحرين للتكنولوجيا، وبالتعاون 
مع معهد البحري����ن للدرا�شات امل�رصفية 
ومعر�����س  موؤمت����ر   ،”BIBF“ واملالي����ة 
عل����ى  مرك����زاً   ،»EmTech« اإميت����ك 
اأهمي����ة التكنولوجيا احلديث����ة وتاأثريها 
على االقت�ش����اد الوطني يف 3 و4 اأكتوبر 

بفندق فور �شيزونز يف خليج البحرين.
ويق����ام موؤمت����ر ومعر�����س “اإميتك” 
البحري����ن  اأ�شب����وع  فعالي����ات  �شم����ن 

للتكنولوجي����ا يف اأواخ����ر ال�شه����ر اجلاري 
يف الف����رتة ما ب����ن 30 �شبتمرب وحتى 8 
اأكتوب����ر 2018. حيث �شت�شكل فعاليات 
خ����رباء  ب����ن  جتم����ع  من�ش����ة  االأ�شب����وع 
وخمت�ش����ن م����ن القطاع الع����ام، وكربى 
وال�����رصكات  اخلا�����س  القط����اع  �����رصكات 
النا�شئ����ة به����دف ت�شلي����ط ال�ش����وء على 
دور التكنولوجي����ا احلديث����ة واالجتاهات 
الرقمية يف اإحداث التغيري يف القطاعات 
التع����اون  جمل�����س  ل����دول  االقت�شادي����ة 

اخلليجي. 

ويه����دف املوؤمت����ر اإلى عر�����س اأبرز 
جم����ال  يف  واالخرتاع����ات  التط����ورات 
الع����امل،  ح����ول  احلديث����ة  التكنولوجي����ا 
وي�ش����م روؤ�شاء ال�رصكات وق����ادة التقنية 
ورواد االأعمال والتكنولوجيا حتت مظلة 
واحدة ملناق�ش����ة كيفية اال�شتفادة منها 
وتوظيفه����ا يف اإيج����اد حل����ول للتحديات 
التقني����ة واإتاحة الفر�ش����ة للتوا�شل مع 
اأ�شح����اب اخل����ربات والعل����وم يف جماالت 

التكنولوجيا.
م����ن  نخب����ة  املوؤمت����ر  وي�شت�شي����ف 

اخلرباء املخت�شن، ومنهم متحدثن من 
جي ب����ي مورغان، ما�شرتكارد، �شتلمنت، 
وبرينك ملناق�ش����ة م�شتقبل التكنولوجيا 
احلديث����ة وتاأثريه����ا يف خمتل����ف جوانب 

حياتنا اليومية واقت�شادات العامل. 
حتت عن����وان “التكنولوجيا الرقمية 
احلديثة واجتاهات امل�شتقبل”، يتناول 
امل�شتج����دة  املوا�شي����ع  اأه����م  املوؤمت����ر 
ذات �شلة بالتكنولوجي����ا احلديثة مثل: 
وال�شبكة املظلمة،  ال�شيرباني����ة  اجلرائم 
احلو�شب����ة  تقني����ات  ت�ش����ن،  البل����وك 

ال����ذكاء  الرقم����ي،  واالإب����داع  ال�شحابي����ة 
اال�شطناع����ي، واإنرتن����ت االأ�شي����اء الت����ي 
�شاهم����ت يف اإحداث تغي����ريات جذرية يف 

عدد من القطاعات.
كم����ا �شيق����ام معر�س ي�ش����م اأحدث 

املعلوم����ات  تكنولوجي����ا  اجتاه����ات 
االآف����اق  ع����ن  �شامل����ة  نظ����رة  ويوف����ر 
االقت�شادية املحتملة لال�شتقرار املايل 
واالقت�ش����ادي، اإ�شاف����ًة اإلى دع����م رواد 

االأعمال يف اململكة.

بع���د اخرتاع هوبل���و يف عام 2011 
مادة ماجيك غولد، وهو اأكرث نوع ذهب 
18 قرياًطا املقاوم للخد�س يف العامل، 
بف�ش���ل �شبيك���ة بن كربي���د البورون 

)ال�شرياميك( وذهب 24 قرياًطا.
يقول الرئي�س التنفيذي ريكاردو 
غوادالوب���ي اإن “العالم���ة ال�شوي�رصي���ة 
ل�شناعة ال�شاعات م���ّرة جديدة خيالها 
الالحم���دود لتحقي���ق �شابق���ة عاملّي���ة 

تخت�س مباّدة ال�شرياميك”. 
جتدر االإ�شارة اإلى اأّن هذا االخرتاع، 
امل�شّم���م وامل�شّن���ع خ�شي�ًش���ا ل���دى 
هوبل���و، وحتدي���ًدا يف ق�ش���م االأبح���اث 
ل  �ُشجِّ باملارك���ة،  والتطوي���ر اخلا����س 
ُمبه���ر  البت���كار  اإّن���ه  اخ���رتاع.  ب���رباءة 
فال�شريامي���ك  اأ�شع���دة،  ثالث���ة  عل���ى 
املل���ّون ال���ذي اخرتعته هوبل���و ُمبتكرٌ 

م���ن حي���ث امل���اّدة عينها وم���ن حيث 
عملّي���ة الت�شني���ع. واإلى جان���ب لونها 
الزاه���ي، هذه امل���اّدة اأ�شلب من مواد 

ال�شرياميك التقليدّية. 

ألوان قوية 
���ل ق�ش���م البح���ث والتطوير  تو�شّ
بالتع���اون م���ع خمت���رب عل���م املعادن 
واملواد يف هوبلو اإل���ى و�شفة �شحرّية 
ت�شمح باإنتاج �شرياميك زاهي االألوان، 
وه���و اأمرٌ غ���ري م�شب���وق يف ال�شناعات 
الت���ي ت�شتخ���دم ال�شريامي���ك الأغرا�س 
تقنّي���ة وجمالّية، باالإ�شاف���ة اإلى ذلك، 
االإج���راءات  “هوبل���و” جمي���ع  ح�ّشن���ت 
الالزم���ة الإنت���اج كّل م���ن مكّونات علبة 

ال�شاعة من هذه املاّدة املمّيزة. 
اأّما املّدة االإجمالّية التي ا�شتغرقها 

فريق هوبلو لهذا االكت�شاف وتطويره 
من الفكرة االأولّية و�ش���واًل اإلى مرحلة 
الت�شني���ع، فكان���ت اأربع �شن���وات. اإّنه 

ابت���كار و�شن���ع هوبل���و  م���ن  اخ���رتاع 
بالكام���ل، وقد �ُشّجلت تقنّية الت�شنيع 
برباءة اخ���رتاع. وتوا�شل هوبلو القيام 

االأبح���اث  بخط���وات كب���رية يف جم���ال 
عل���ى املواد، مع االإ�شارة اإل���ى اأّن ماّدة 
ال�شرياميك املطّورة حديًثا هذه تّت�شم 

بكثاف���ة فائقة، بحي���ث تتمّتع ب�شالبة 
مقيا����س  ح�ش���ب   HVI  1500 تبل���غ 
 HV2 1200 فيكرز، مقارن���ة ب�شالبة
ملواد ال�شريامي���ك التقليدية. اأي اأّنها 

ماّدة ذات قدرة حتّمل فائقة. 
���ل اإل���ى تلوي���ن املاّدة  مّت التو�شّ
بف�شل ابتكار مهّم ينطوي على الّدمج 
بن ال�شغط واحلرارة من اأجل ت�شليد 

املاّدة من دون اإحراق ال�شباغ. 
وبع���د اأن اأتقنت “هوبلو” التلوين 
باالأل���وان االأ�شا�شّي���ة م���ن خ���الل هذه 
التقنّي���ة، اأ�شبح���ت االآن ق���ادرة عل���ى 
اإ�شافة عامل جديد متاما من ال�شرياميك 

امللّون اإلى جمموعات �شاعاتها. 
اأّم���ا الل���ون الزاه���ي االأول ال���ذي 
اأطلقت���ه الدار فهو االأحم���ر، الذي ُيعّزز 

قّوة �شرياميك هوبلو.

اختت����م بنك االإثم����ار، برناجم����ه للتدريب 
ال�شيف����ي ال�شن����وي وال����ذي �ش����ارك فيه 32 
طالًب����ا م����ن خمتل����ف اجلامع����ات يف البحري����ن 
للطلب����ة  الربنام����ج  يوف����ر  حي����ث  واخل����ارج، 
الفر�شة الكت�شاب اخلربة يف املجال امل�رصيف 

االإ�شالمي. 
وق����د ت�شم����ن الربنامج التدريب����ي الذي 
ا�شتم����ر مل����دة �شهري����ن حما�����رصات تعريفية 
للطلب����ة ت�شمنت التدريب عل����ى راأ�س العمل 
يف دوائر خمتلفة مبا يف ذلك اأمن املعلومات 
واأ�شا�شي����ات  االأم����وال  غ�شي����ل  ومكافح����ة 
ال�شريف����ة املالية االإ�شالمي����ة، باالإ�شافة اإلى 
 ”Head Start“ ح�شور املتدربن برنام����ج
وه����و م����ن برام����ج موؤ�ش�ش����ة اإجن����از امل�شممة 
خ�شي�ًشا لطلبة ال�شنة االأخرية من اجلامعات، 
ويه����دف اإل����ى م�شاعدتهم يف اإع����داد ال�شرية 

الذاتية والتح�شري ملقابالت العمل. 
وق����ال الرئي�����س التنفيذي لبن����ك االثمار 
اأحم����د عب����د الرحي����م “ك����رواد يف ال�شريف����ة 

االإ�شالمية، يدرك بنك االإثمار م�شوؤوليته لي�س 
فقط نحو املجتمع الذي يعمل فيه، واإمنا نحو 
دعم القطاع امل�رصيف وامل����ايل الوطني. ومن 

خالل ه����ذا الربنامج التدريب����ي، فاإننا ن�شاعد 
طالب وطالبات اجلامعات على بدء م�شوارهم 
املهني من خ����الل اإك�شابهم اخلربة واملعرفة 

الت����ي يحتاجونها لالنخراط يف �س����وق العمل. 
وي�شاهم هذا الربنامج اأي�ًشا يف تطوير اجليل 
الق����ادم م����ن رواد القطاع امل�����رصيف، والذين 
�شي�شاهم����ون بدورهم يف دع����م ال�شريفة من 
اأجل حتقيق االزدهار لالقت�شاد الوطني. كما 
اأن مملكة البحرين تتميز مبكانتها املرموقة 
كمرك����ز م����ايل رئي�ش����ي اإقليمًي����ا، خا�ش����ة يف 
ال�شريف����ة االإ�شالمية، وهذا ي�شع على عاتقنا 

م�شوؤولية املحافظة اإلى ما و�شلت اإليه”.
ومن جانبها، قال����ت رئي�س اإدارة املوارد 
الب�رصي����ة يف بن����ك االثمار اإينا�����س رحيمي “اإن 
برنامج التدري����ب ال�شيفي الذي ينظمه بنك 
االإثم����ار يتم تطويره �شنوًي����ا مبا يتنا�شب مع 
احتياجات ال�شوق، وبذلك فاإننا نكمل اجلانب 
النظ����ري ال����ذي يت����م تدري�ش����ه يف اجلامعات 

بالتطبيق العملي داخل البنك”.

“نقليات الصادق” تتسلم أسطوال من حافالت “تويوتا”

ا�ش���رتت �رصك���ة نقلي���ات ال�ش���ادق، 
اإحدى ال�رصكات املحلية الرائدة يف قطاع 
النق���ل اأ�شط���ول موؤل���ف م���ن 35 حافلة 
تويوت���ا Coaster م���ن �رصك���ة اإبراهي���م 
خليل كان���و، الوكيل احل����رصي ل�شيارات 

تويوتا يف مملكة البحرين. 
و�شلم كل من املدير العام التنفيذي 
للمبيع���ات يف �رصكة اإبراهي���م خليل كانو 
اإ�شماعيل اأك���رب وع�شو جمل�س االإدارة يف 

ال�رصكة  خال���د فوؤاد كان���و االأ�شطول اإلى 
جمموعة م���ن كبار امل�شوؤول���ن يف �رصكة 

نقليات ال�شاد.
ال�ش���ادق  نقلي���ات  �رصك���ة  وتق���وم 
للمدار����س،  النق���ل  خدم���ات  بتوف���ري 
ال���وزارات، الفن���ادق، ال����رصكات العاملة 
تنظي���م  جه���ات  اخلا����س،  القط���اع  يف 
ال�شياحية   املنا�شبات اخلا�شة واجلوالت 

داخل اململكة.

• اأحمد ال�شيخ	 • ريا�س �شاتر	

اأطلقت “ماج����د الفطيم” الن�شخ����ة العا�رصة من 
حملتها التوعوية ال�شنوية “ا�شبطي اإيقاع قلبك”« 
الرامية لن�����رص وتعزي����ز التوعية باالأمرا�����س القلبية 

الوعائية بن الن�شاء. 
وت�شم����ل احلملة االإقليمية اإج����راء فحو�س قلب 
جماني����ة للن�شاء يف مراك����ز ت�شوق “ماج����د الفطيم” 
يف كل م����ن البحرين واالإمارات وُعمان وم�رص ولبنان، 
بالتع����اون مع “جمعية القل����ب االأمريكية”، اجلمعية 
التطوعي����ة العاملي����ة الريادي����ة املكّر�ش����ة لالرتقاء 
ب�شحة االإن�شان وحمايته من اأمرا�س القلب واالأوعية 
الدموية وال�شكتة الدماغية، وم�شت�شفى امللك حمد 
اجلامعي ومركز حممد بن خليفة اآل خليفة للقلب. 

وته����دف احلمل����ة املمت����دة ل�شهري����ن كاملن، 
ابتداء من االأول من �شبتمرب 2018، اإلى ن�رص التوعية 
باالأمرا�س القلبية الوعائي����ة بن الن�شاء والتعريف 
ب�ُشب����ل الوقاية منها واأهمية الك�ش����ف املبكر عنها. 
ويوفر “�شيتي �شنرت البحري����ن” فحو�شات جمانية 
للقل����ب ابت����داًء م����ن 28 �شبتم����رب وتنته����ي يف يوم 
القل����ب العاملي املوافق 29 �شبتم����رب. وقال مدير 
اأول “�شيت����ي �شنرت البحرين دعيج  الرميحي “ياأتي 
تعزي����ز من����ط احلي����اة يف املجتمع����ات الت����ي نعم����ل 

فيها �شم����ن جهود اال�شتدامة الت����ي تبذلها “ماجد 
الفطي����م”، وت�شه����م يف حتقي����ق روؤيتن����ا املتمثل����ة 
يف توف����ري اأ�شع����د اللحظ����ات لكل النا�����س كل يوم. 
وحت����ّث حمل����ة “ا�شبطي اإيق����اع قلب����ك” الن�شاء من 
خمتل����ف االأعم����ار عل����ى اإي����الء االهتم����ام امل�شتح����ق 
ل�شح����ة قلوبهن، ومعرف����ة املزيد ع����ن اأهمية اإجراء 

الفحو�شات الدوري����ة ل�شحة القلب للك�شف املبكر 
ع����ن اأي اأمرا�����س. وخالل االأع����وام الع�����رصة املا�شية 
ا جماني����ة الأكرث م����ن 8000 امراأة يف  قّدمن����ا فحو�شً
�شيتي �شنرت البحري����ن، واأ�شهمنا يف تعزيز املعرفة 
والتوعية باأحد اأكرث االأمرا�س انت�شاًرا بن الن�شاء يف 

بلدان املنطقة”.
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ن����رت الفنان���ة �س���ذى �سب���ت تغريدة حزين���ة على 
“توي���ر”، تتح���دث عن امل���وت والرحيل، م�س���رة اإلى 
اأنه���ا �ستك���ون بعد موتها الذي ميك���ن اأن يح�سل يف اأي 
حلظة، ذكرى جميلة عند البع�ض، وذكرى غر جميلة عند 

اآخرين، وطلب���ت امل�ساحمة من كل م���ن اأخطاأت يف حقه. 
وكتب���ت �سذى “يف يوم ما �ساأرح���ل ويرحل معي اإزعاجي 
يف كل ي���وم لن يتوقع���ه اأحد، �ساأكون ذك���رى قد تكون 
جميلة عند البع�ض وقد تكون ال، فاعذروين اإن اأخطاأت”.

مسافات

ابن سعد الفرج يودعه دار المسنين

“�س���درة” اأو “عازف الناي”، هم���ا عنوانان مل�سل�سل 
واحد” فاالأول اختاره �سّناع العمل، يف حني اقرح الفنان 
القدير �سعد الفرج اأن يتب���دل ا�سمه اإلى العنوان الثاين، 
وفًق���ا الأحداث���ه املفجع���ة التي ت�سب���ه اأنني الن���اي، حني 

ي�ستلهم اآالمه من اأنات املحزونني. 
الف���رج، ك�س���ف يف ت�ري���ح ع���ن مالم���ح دوره، قائالً: 
“امل�سل�س���ل ي�س���يء على اأ�سح���اب الهم���م، املت�سبثني 
باملبادئ االإن�سانية، رغ���م كل املتغرات التي تطراأ على 
االأ�رة واملجتمع بني احلني واالآخر، حيث اأج�سد دور الرجل 
امل�سن الذي يودع���ه ابنه يف دار للعجزة، من دون راأفة اأو 
رحم���ة”. ولفت اإلى اأن املو�سوعات التي يطرحها العمل، 
جت�س���د معاين كبرة م���ن احل����ّض االإن�ساين، كم���ا تناق�ض 
ق�سايا اجتماعي���ة �سديدة التعقيد واحل�سا�سية، “نحن يف 
اأم�ّض احلاجة اإل���ى مناق�ستها دراميًّا، وهو ما دفعني بقوة 
اإل���ى امل�ساركة يف امل�سل�سل، مبعي���ة كوكبة من الفنانني 
م���ن �سلطنة عمان، ودول خليجي���ة وعربية عدة”، مو�سًحا 
اأن االأحداث تدور ح���ول الفتاة اليتيمة وذات االحتياجات 
اخلا�س���ة “�سدرة” الت���ي تبلغ من العم���ر 12 عاًما، لكنها 

تكابد جحود االأ�رة بعد اأن رمتها يف دار لذوي االحتياجات 
اخلا�س���ة، ليعتن���ي بها م���ن بعد ذل���ك حار�ض ال���دار، اإذ 

يعاملها متاًما كابنته.
 وم�س���ى الفرج يقول: “�سع���دُت بتواجدي هذا العام 
يف الدرام���ا الُعماني���ة، واأمتنى اأن ين���ال امل�سل�سل ذائقة 

امل�ساهدين خالل عر�سه على ال�سا�سة ال�سغرة
ويف خ���ٍط فني مواز، مل ُيخف الف���رج فرحته بتواجده 
عل���ى مدار العام يف اإذاعة دولة الكويت، عرب م�سل�سالت 
اإذاعي���ة حملي���ة، ُيقدمه���ا مبعية رف���اق درب���ه، ال�سيما 
الفنان���ة القدي���رة حياة الفه���د، متطرقاً اإل���ى م�سل�سله 
اجلديد »بنقول لكم �سالفة« والذي مت ت�سجيل حلقاته 
اأخ���ًرا متهيًدا لبث���ه عرب اأث���ر اإذاعة الكوي���ت يف �سهر 
اأكتوب���ر املقب���ل. وتاب���ع: “بالن�سبة اإلى االإذاع���ة، فاإنها 
املتنف�ض االآخر بالن�سب���ة اإيّل والبيت القدمي”، م�سيفا: 
“اأم���ا بخ�سو�ض م�سل�سلنا االإذاع���ي بنقول لكم �سالفة، 
فه���و عمل جميل الأنه ي�سم ق�ساي���ا حملية، واالأجمل اأنه 
يف كل حلق���ة هناك مو�سوع جديد يالم����ض حياة النا�ض 

اليومية يف املجتمع”.

يسرا: تعلمت منه الحياة قبل السينما

“الجونة” يحتفي بالموسيقى التصويرية ألفالم يوسف شاهين
طارق البحار من م�رص

ال�سينمائي  اجل��ون��ة  مهرجان  �سمن  اأقيمت 
دورت��ه  يف  الفنية  الفعاليات  من  العديد  ال��دويل 
على  الفن  جن��وم  من  كبر  ع��دد  وحر�ض  الثانية، 
خا�سة  مو�سيقية  احتفالية  اأقيمت  اإذ  ح�سورها، 
للمو�سيقى  ج��رب  ه�سام  املاي�سرو  ق��ي��ادة  حت��ت 
�ساهني  يو�سف  الراحل  املخرج  الأفالم  الت�سويرية 
مبنا�سبة مرور 10 اأعوام على رحيله، بح�سور كل من 
ي�را ومنى زكي واإلهام �ساهني واأمينة خليل وه�سام 
�سليم واأحمد داود وعال ر�سدي وعمرو من�سي وداود 
عبدال�سيد وماريان خوري ودرة وغرهم، وافتتحت 
دار  يف  �سولي�ست  اأح��م��د،  اأم���رة  املطربة  احلفل 

االأوبرا امل�رية، باأغنية “مفرق طرق”.
االأف��الم  م��ن  مقطوعة   15 ع��زف  مت  ذل��ك  بعد 
االأربعة، مب�ساحبة لقطات منها و�سور ل�ساهني من 
التقاط  على  النجوم  وحر�ص  ت�صويرها.  كوالي�ص 
اإلى  ال��دخ��ول  قبل  احل��م��راء  ال�سجادة  على  ال�سور 

احلفل.
وقدمت اأورك�سرا احلفل عزف مو�سيقى اأفالم 
للمو�سيقار  “امل�سر”  و  ال�سال”،  االب��ن  “عودة 
و  نوح  حممد  مو�سيقى  “املهاجر”  الطويل،  كمال 
وتفاعل  خرت،  عمر  مو�سيقى  ال�ساد�ض”  “اليوم 
قدم  اخلتام  ويف  كبر،  ب�سكل  احلفل  مع  احل�سور 
وقوفا  بالت�سفيق  ل��الأورك�����س��را  حتية  اجلمهور 

لدقائق عدة.
اإنها  احلفلة  تقدمي  قبل  ي�را  النجمة  وقالت 
تفتقد يو�سف �ساهني معلمها يف ال�سينما واحلياة، 
و�سكرت اجلميع على احل�سور من اأجل اأغلى اإن�سان 
لل�سينما،  عا�سقا  ك��ان  “�ساهني  وقالت:  عندها، 
كبرة  ق��درة  لديه  ك��ان  كما  ال��ك��ذب،  يكره  وك��ان 
وكل  �ساوير�ض  اآل  ي�را  و�سكرت  االإقناع”،  على 
خروج  يف  �ساهموا  الذين  املهرجان  على  القائمني 

هذه االحتفالية الرائعة. 
ودخلت الفنانة ب�رى يف حالة من البكاء عقب 
اخلا�سة  الر�سمية  بال�سفحة  وكتبت  احلفل  اإقامة 
مبهرجان اجلونة “احلفل حرك م�ساعري واأعاد بداخلي 

ذك����ري����ات 
خ����ا�����س����ة؛ 
فيلم  الأن 
ية  ر �سكند ا
ن��ي��وي��ورك 

وحقا  ���س��اه��ني،  ي��و���س��ف  م��ع  اأف���الم���ي  اأول  ك���ان 
حنني  كانت  احلفل  خالل  قدمت  التي  املو�سيقى 
ع�سقي  وراء  �سببا  ك��ان  �ساهني  امل��ا���س��ي،  اإل���ى 

لل�سينما، حفل عظيم”. 
قدم احلفل املخرج اأمر رم�سي�ض، اأحد تالمذة 
واملخرجة  املنتجة  م��ن  وط��ل��ب  �ساهني،  يو�سف 

م���اري���ان خ���وري، 
ال�������س���ع���ود اإل����ى 
خ�����س��ب��ة امل�����رح؛ 
للح�سور  لتحكي 
تقدمي  فكرة  عن 

حفل مو�سيقي الأعمال املخرج العاملي، التي كانت 
بال�سكر  وتوجهت  �سنوات،  قبل  لتقدميها  تطمح 
بالغائب  الهتمامهم  وموؤ�س�سيه  املهرجان  الإدارة 

احلا�ر يو�سف �ساهني. 
اأم��ر  يعرب  ك��ان  �ساهني  اأن  اإل���ى  واأ����س���ارت 
مب�ستقبل  له  وتنباأت  �سبابه،  يف  ي�سبهه  رم�سي�ض 

ودعت  ال�سينما،  عظيم 
احل�����س��ور ل��ال���س��ت��م��ت��اع 
مع  االأف����الم  مبو�سيقى 

العازفني.
وو���س��ف��ت م��اري��ان 
عنه  يقول  وك��ان  احل��ا���ر،  الغائب  ب��اأن��ه  �ساهني 
“يو�سف هو  �سبابه، وقالت  ي�سبهه يف  اإنه  �ساهني 
بهذا  االآن  �سعيد  اأنه  املوؤكد  ومن  احلا�ر،  الغائب 
التجمع  فهذا  الليلة،  احل�سور  من  الكبر  احل�سد 

بالن�سبة يل كاحللم الذي حتقق اأخًرا”.
ب��رن��اجم��ه  وا����س���ل  امل���ه���رج���ان  اأن  ي��ذك��ر   

وعر�ض  �ساهني  يو�سف  وفاة  بذكرى  لالحتفال 
بعد  النبوي  “املهاجر”، بطولة خالد  اأم�ض، فيلم 
اجلونة  مهرجان  وي�سعى  كبر،  بح�سور  ترميمه 
ال�سينمائي لتقدمي برنامج �سينمائي حافل باأهم 
داخل  وي�سمل  والدولية،  العربية  االأفالم  واأحدث 
االأف��الم  “م�سابقة  الثالث  الر�سمية  امل�سابقات 
الوثائقية  االأف��الم  وم�سابقة  الطويلة  الروائية 
الطويلة وم�سابقة االأفالم الق�سرة”، اإ�سافة اإلى 
وت�ستمر  الر�سمية،  امل�سابقة  خارج  اأفالم  برنامج 
نف�سه،  ال�سهر  م��ن   28 حتى  الفعاليات  ه��ذه 
�سيلف�سر  االأمركي  النجم  املهرجان  و�سيكرم 
جائزة  على  و�سيح�سل  اخلتام،  حفل  يف  �ستالون 

الفن االإبداعي.

    BUZZ      
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“سوشي الجانب الشرقي” بنادي البحرين للسينما

يعر����س ن���ادي البحري���ن لل�شينما 
و�شم���ن فعاليات���ه االأ�شبوعي���ة الي���وم 
“�شو�شي  االأربع���اء الفيل���م االأمريك���ي 
انت���وين  للمخ���رج  ال�رشق���ي”  اجلان���ب 

رو�شريو.
ت���دور اأح���داث الفيلم ح���ول جوانا، 

وه���ي اأم عازب���ة التيني���ة م���ن الطبق���ة 
العامل���ة ا�شط���رت للتخل���ي ع���ن عربة 
بي���ع الفواك���ه اخلا�ش���ة بها؛ م���ن اأجل 
وظيفة اأكرث اأمنا، فتح�شل على وظيفة 
م�شاع���د مطبخ يف مطع���م ياباين حملي، 
اإذ تكت�ش���ف عاملا جدي���دا بالكامل من 

املطب���خ والثقافة اإ�شاف���ة اإلى �شديق 
جديد.

واأثن���اء عمله���ا يف مطب���خ املطع���م 
تراقب جوانا طهاة ال�شو�شي �رشا وتعلم 
نف�شها يف نهاي���ة املطاف كيفية �شنع 
العديد من و�شفات ال�شو�شي بنف�شها، 

اأن ت�شب���ح طاهي���ة �شو�ش���ي  حماول���ة 
متخ�ش�شة، لكنها غري قادرة على ذلك 
ب�شبب العرق واجلن�س اخلطاأ. ورغم كل 
ال�شعاب ت�رشع يف رحلة اكت�شاف الذات 
م�شمم���ة عل���ى ع���دم ال�شماح األ���ى اأحد 

مبنعها من حتقق حلمها.

أحداث

ت�شمع بع�س االأخبار ال�شاّرة يف العمل.

ت���رتك انطباًع���ا جي���ًدا ب�شب���ب ح�ش���ن 
ت�رشّفك.

تزعجك الكثري من امل�شاكل واخلالفات 
يف العمل.

عالقتك م�شتقّرة ف���ال جتازف وتذهب 
يف خيالك.

عليك اأن تعرف ماذا تختار �رشيًعا.

وتهم���ل  مع���ّ�  م����رشوع  عل���ى  ترّك���ز 
م�شاريع اأخرى.

تت�شجع للتمارين الريا�شية هذه االأيام 
مع تنظيم وقتك.

ح���اذر االأزم���ات، وقد تك���ون القرارات 
م�شرتكة.

ن�شائ���ح  اإل���ى  ت�ش���ل  اأن  م���ن  الب���د 
املحيط� بك.

�شبط حما�شتك تالفًيا الأي انعكا�شات 
�شلبية.

بوقته���ا  اأعمال���ك  تنج���ز  اأن  ح���اول 
املنا�شب. 

علي���ك العمل بها وممار�ش���ة التمارين 
الريا�شية.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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1777
الربيطانية  ال��ق��وات 
ت���������ش����ي����ط����ر ع���ل���ى 
ف������ي������الدل������ف������ي������ا 
خ��الل  وبن�شيلفانيا 

حرب اال�شتقالل 
االأمريكية.

1815
رو����ش���ي���ا وال��ن��م�����ش��ا 
ت�����ش��ك��الن م����ا ع���رف 
ب�����ا������ش�����م احل����ل����ف 

املقد�س.

 1937
اغ����ت����ي����ال احل����اك����م 
لق�شاء  ال��ربي��ط��اين 
فل�شط�  يف  اجلليل 
على  اآندروز”  “ي. 
اأي�����دي جم��م��وع��ة من 
عز  ال�شهيد  اأن�����ش��ار 

الدين الق�شام.

1938
 بدء اجتماعات ميونخ 
حتى  ا�شتمرت  التي 
وفيها  �شبتمرب   30
وزراء  رئي�س  اأذع���ن 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
ت�شامربل�  نيفيل 
فرن�شا  وزراء  ورئي�س 
دالدي����ي����ه  اإدوار 
اأدولف هتلر  ملطالب 

وبينيتو مو�شوليني.

 1947
امل�شتعمرات  وزي���ر 
ال����ربي����ط����اين اآرث������ر 
يعلن  جونز  كريت�س 
االنتداب  انتهاء  قرار 
ال�����ربي�����ط�����اين ع��ل��ى 

فل�شط�.
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األخيرة

انهيــار “بــرج ب�شــري” فــي بر�شلـونـة

اأول ر�شيعة حت�شر اجتماعات الأمم املتحدة

رحيل رائد الرواية الكويتية عن  78  عاًما

يبدو اأن الحتفالت الإ�ضبانية كثرية هذه الأيام، ويبدو اأي�ًضا اأنها كثرية احلوادث، التي 
ت�ضل يف بع�ض الأحيان حّد الوفاة.

حل�ض���ن احلظ مل ميت اأي �ضخ�ض يف احلادثة التي وقع���ت يف مدينة بر�ضلونة عندما انهار 
“برج ب�رشي” خالل الحتفال التقليدي ال�ضنوي “ل مري�ضيه”.

واأظه���رت لقطات فيديو اللحظة الأخرية للربج اأو اله���رم الب�رشي عندما و�ضل اآخر اثنني 
من اأركانه اإلى القمة قبل اأن يختل توازن اأولئك يف اأ�ضفل الهرم وي�ضقط 11 �ضخ�ًضا كانوا يف 
الأعلى. ومل يعرف بال�ضبط عدد من اأ�ضيبوا يف احلادث الذي وقع، فيما املو�ضيقى الحتفالية 
ت�ضم���ع يف اخللفية، لكن �ضوهد رجل على الأقل وه���و ي�ضكو من ك�ضور يف اأ�ضالعه، بينما نقل 
�ضخ����ض اآخ���ر على نقالة. ي�ضار اإلى اأن احتفال “ل مري�ضي���ه” هو من الحتفالت التقليدية يف 

بر�ضلونة وي�ضتمر 5 اأيام، ويتم الحتفال به مع نهاية ف�ضل ال�ضيف وبداية اخلريف.

دخل���ت رئي�ضة وزراء 
جا�ضين���دا  نيوزيلن���دا، 
كاأول  التاري���خ  اآردرن، 
م�ضوؤول���ة رفيع���ة حت����رش 
اجتم���اع اجلمعي���ة العامة 
لالأم���م املتحدة م�ضطحبة 

طفلتها الر�ضيعة.
ا�ضتعداده���ا  فم���ع 
لإلق���اء اأول كلم���ة لها يف 
الأمم املتح���دة، اخلمي�ض 

الق���ادم، تواجه اآردرن مهمة �ضعبة متعلقة برعاية طفلته���ا ذات الثالثة اأ�ضهر، حيث اتخذت 
القرار ال�ضعب با�ضطحابها معها للمقر الأممي.

ودخلت “نيف” اإلى اأروقة وقاعات الأمم املتحدة ببطاقة مرور اأمني م�ضجل عليها “طفلة 
نيوزيلندا الأولى”.

الأدب���اء  رابط���ة  نع���ت 
والروائ���ي  الكات���ب  الكويتي���ني 
اإ�ضماعي���ل فه���د اإ�ضماعيل الذي 
ت���ويف اأم�ض الثالثاء ع���ن 78 عاًما 
بع���د م�ض���وار حاف���ل اأث���رى خالله 
ال�ضاحت���ني الكويتي���ة والعربي���ة 
باأعماله املتميزة. وكتبت الرابطة 
عل���ى �ضفحته���ا مبوق���ع توي���ر 
”ينعي جمل�ض اإدارة الرابطة وفاة 

الأديب الكبري اإ�ضماعيل فهد اإ�ضماعيل الذي وافته املنية اليوم .. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون“.
ول���د اإ�ضماعي���ل يف الب�رشة بالعراق عام 1940 وتلقى تعليم���ه يف الكويت والعراق. ح�ضل 

على البكالوريو�ض يف الأدب والنقد من املعهد العايل للفنون امل�رشحية بالكويت.
ب���داأ بكتابة الق�ض�ض الق�ض���رية يف جملة الرائد الكويتية عام 1963 التي جمعها لحًقا يف 

جمموعة ق�ض�ضية بعنوان )البقعة الداكنة( �ضدرت عام 1965 عن مكتبة النه�ضة يف بغداد.
اأ�ض���در روايته الأولى )كان���ت ال�ضماء زرقاء( عام 1970 التي حقق���ت �ضدى وا�ضًعا على 
امل�ضتوى العربي وتوال���ت بعدها الروايات ومنها )ال�ضفاف الأخ���رى( و)الطيور والأ�ضدقاء( 
و)خط���وة يف احلل���م( و)دوائ���ر ال�ضتحال���ة( و)ذاك���رة احل�ض���ور( و)اإحداثي���ات زم���ن العزلة( 
و)ال�ضبيلي���ات(. حتولت الكث���ري من اأعماله اإلى م�رشحيات كما كانت ل���ه درا�ضات نقدية مهمة 
منه���ا )الق�ض���ة العربية يف الكويت( و)الفع���ل الدرامي ونقي�ض���ه( و)الكلمة-الفعل يف م�رشح 

�ضعد اهلل ونو�ض( و)�ضعر يف الهواء الطلق(.

 Social
media

نكتة ت�شّبب �شجار اآلف 
الأزواج و17 حالة طالق

اأعلن املمث���ل الكوميدي ال�ضكتلندي، دانييل �ضلو�ض، اأن اإحدى النكات التي اأطلقها يف 
برناجمه الأخري ت�ضببت يف �ضجار بني اآلف املتزوجني و17 حالة طالق.

وتفيد “ديلي مريور” ب���اأن ثلث الربنامج الذي قدمه �ضلو�ض، ن�رش يف خدمة “نتفليك�ض” 
للفيديو، يف 11 �ضبتمرب اجلاري، وحتدث فيه عن اإميانه باأن يكون وحيًدا. وح�ضب قوله، فاإن 
املجتمع يفر�ض علينا اأفكاًرا تفر�ض على الإن�ضان اأن يكون متزوًجا. ولكن يف النتيجة، يف�ضد 
ال���زواج حياة الكثريين ب�ضبب ف�ضل عالقاتهم، وم���ع ذلك يعتقدون باأن هذا اأف�ضل من البقاء 
وحي���ًدا. ويتابع �ضلو�ض حديثه قائ���اًل: “لقي هذا التوجه �ضدى وا�ضًع���ا يف املجتمع، وانف�ضل 
الكث���ريون اأو طلقوا �رشيكهم”. وبع���د ن�رش حمتويات الربنامج، عرب اأن�ضار �ضلو�ض عن �ضكرهم 

وامتنانهم له على م�ضاعدتهم يف التخل�ض من �رشكاء حياتهم.
ووفًق���ا حل�ضابات���ه، فقد ا�ضتلم خ���الل 10 اأي���ام 4 اآلف ر�ضالة عرب �ضبك���ة ان�ضتغرام من 

�ضمنها 17 حالة طالق. ومع ذلك يعتقد �ضلو�ض اأن العدد اأكرب من هذا بكثري.

دوقة �شا�شيك�س حامل بتواأمني

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

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

رطب  الطق����ض 
حار  ولكن���ه  ن�ضبي���ا، 
خالل النه���ار. الرياح 

�ضمالي���ة غربية بوج���ه عام م���ن 5 اإلى 10 
عقد وت�ض���ل من 12 اإل���ى 17 عقدة خالل 

النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�ضواحل، ومن 2 اإلى 
4 اأقدام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة العظمى 40 وال�ضغرى 29 

درجة مئوية. الرطوبة الن�ضبية العظمى 80 % وال�ضغرى 25 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com
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تطبع يف موؤ�ض�ضة الأيام للن�رش
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الفجــر: 4:09
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العصــر: 2:56
المغرب: 5:32
العشاء: 7:02

مواقيت 
الصالة

الذكـــاء ال�شطنــاعــي... بــديــاًل للفنانيـــن
هل ميكن اأن تك���ون الآلة مبدعة؟ هذا ما اآمن به 
فري���ق م���ن رواد الأعمال الفرن�ضيني الذي���ن اأ�ّض�ضوا 
مًع���ا جمموع���ة اأطلق���وا عليه���ا ا�ض���م “اأوبفيو�ض”، 
واأقدم���وا على ت�ضميم خوارزمي���ات ميكنها اأن تعيد 
ر�ضم لوحات اأ�ضلية ت�ضابه اأعمال كبار الفنانني مثل 

رامربانت.
وتنتج هذه اخلوارزمية الأعمال الفنية من خالل 

اخل���روج ب�ضور جديدة بعد تزويد احلا�ضوب ببيانات 
لوحات موجودة بالفعل.

ويف ه���ذا ال�ضدد، يقول اأح���د موؤ�ض�ضي امل�رشوع 
هوغ���و دوب���ري : “نح���ن فنان���ون بن���وع خمتلف من 
ري�ضة الر�ض���م.. ري�ضتنا هي خوارزمي���ة نطورها على 
جهاز كمبيوتر”. وي�ضي���ف: “كنا نذهب اإلى �ضالت 
العر����ض يف باري�ض لنق���دم عملنا، ولك���ن عندما كنا 

نحاول التح���دث اإل���ى امل�ضوؤولني كان���وا ي�ضحكون 
ويه���زاأون بن���ا”. ورغ���م اأن الت�ضميم���ات جاءت غري 
وا�ضحة، فقد كانت جي���دة مبا يكفي لعر�ض اإحداها 
يف دار كري�ضتي���ز  للمزادات يف نيويورك، وهنا يقول 
�رشي���ك اآخر يف امل�رشوع، ويدعى بيري فوترل: “ال�ضور 
املرئية لي�ضت هي ال�ض���يء الوحيد الذي تتاألف منه 
اللوحة النهائية.. الر�ضال���ة باأكملها والعملية الفنية 

للح�ض���ول على ال�ض���ورة املرئية م���ن الأمور املهمة 
اأي�ًضا، رمبا اأهم من املنتج النهائي”.

لكن بع�ض الفنانني مل يقتنعوا باأن اآلة ميكنها 
اأن ت�ضنع فنًّا حقيقيًّا، معتربين اأّن الر�ضام الهولندي 
رامربان���ت متي���ز باأعمال���ه ولوحاته الت���ي حتمل قوة 
تعبريي���ة كب���رية، ل يج���ب مقارنته���ا اأو م�ضاواته���ا 

بلوحات �ضنعها الذكاء ال�ضطناعي.

اإدمان الإنرتنت يخطف 
ن�شف �شكان العامل

العثور على �شفينة 
غرقت قبل 400 عام

الوقوع يف احلب 
يحتاج لـ “ثلث ثانية”

تف�ّض���ت ظاه���رة الإدم���ان عل���ى الإنرنت 
ل���دى جميع املجتمع���ات يف الع���امل، فالبالغون 
يف الولي���ات املتحدة مثال مي�ض���ون اأكرث من 3 
�ضاع���ات يوميًّا عل���ى اأجهزة املحم���ول لت�ضفح 
الإنرن���ت. وق���د اأعط���ى ه���ذا الول���ع ����رشكات 
التكنولوجي���ا قوة اأ�ضبحت تناف����ض فيها حتى 
ال���دول، لت�ضب���ح ال�ضبك���ة العنكبوتي���ة الت���ي 
ا�ضط���ادت اأكرث م���ن ن�ضف �ض���كان العامل. كما 
اأن ����رشكات التكنولوجي���ا متتلك الي���وم واحدة 
م���ن اأثمن ال�ضلع وهي “البيانات”. وقد ح�ضلت 
عم���الق التج���ارة الإلكروني���ة “اأم���ازون” على 
ن�ضف الأم���وال التي مت �رشفه���ا على الإنرنت 
عام 2017. كما اكت�ضبت “غوغل” و”في�ضبوك” 

منو عوائد الإعالنات يف اأمريكا لنف�ض العام.

اأعلن علماء اآثار برتغاليون اكت�ضاف حطام 
�ضفين���ة يع���ود تاريخه���ا اإلى 400 ع���ام قبالة 
ل�ضبون���ة، التي و�ضفت باأنه���ا اأهم اكت�ضاف يف 

البالد منذ عقدين.
وق���ال املجل����ض البل���دي يف كا�ضكاي����ض 
القريبة م���ن ل�ضبونة، اإن ال�ضفين���ة الربتغالية 
كانت ت�ضتخدم يف جت���ارة التوابل املربحة بني 

الربتغال والهند.
وق���ال املجل����ض يف بيان���ه اإن���ه ع���رث على 
احلط���ام ال�ضهر املا�ضي عن���د م�ضب نهر تاجة 

على �ضاحل املحيط الأطل�ضي يف الربتغال.

���ل علماء اإل���ى الف���رة الزمنية التي  تو�ضّ
يحتاجها ال�ضخ����ض للوقوع يف احلب اأو ال�ضعور 
بالجنذاب نحو �ضخ�ض ما، لي�ضكل الأمر �ضدمة 
بالن�ضبة لكثريين. واأو�ضح العلماء اأن ال�ضخ�ض 
ل يحت���اج اأك���رث م���ن “ثل���ث ثاني���ة” لل�ضع���ور 
بالجن���ذاب ل�ضخ�ض اآخ���ر، اإذ اإن الإن�ضان يحدد 
جن����ض �ضخ�ض ما يف غ�ض���ون 244 ميلي ثانية، 
لي�ضدر بعد 59 ميلي ثانية حكًما على جاذبيته.

���ل اإلى هذه النتيج���ة، قام فريق  وللتو�ضّ
من علماء النف����ض بقيادة الربوفي�ضور كالو�ض 
كري�ضتيان كربون م���ن جامعة بامربغ، مبراقبة 
ن�شاط دماغ 25 جامعيًّا عند م�ضاهدتهم ل�100 
�ض���ورة، وت�ضجي���ل جن�ضه���م، وفيم���ا اإذا كانوا 

جذابني.

• عر�ٌض راق�ٌض اأقامته دار اأزياء “كري�ضتيان ديور” يف اأ�ضبوع باري�ض للمو�ضة	

• اإ�ضماعيل فهد اإ�ضماعيل	

ذك���رت و�ضائل الإعالم الربيطانية اأن دوقة �ضا�ضيك����ض، ميغان ماركل، بالكاد ت�ضتطيع 
اإخفاء بطنها، واأنها حامل بتواأمني.

يف ح���ني اأن���ه ل يوجد اإلى الآن اأي تاأكيد ر�ضمي عل���ى �ضحة هذه املعلومات، ولكن بع�ض 
املقربني من العائلة امللكية قالوا ب�ضكل �رشي اإن ميغان ماركل ل ميكنها اإخفاء بطنها، حيث 

اإنها حامل بتواأمني.
ووفًق���ا لل�ضحافي���ني الربيطانيني، ف���اإن احلظ قد حالفه���ا، حيث �ضيظه���ر يف عائلتها 
طف���ل وطفلة، والبع�ض الآخر قال اإنه���ا حامل بطفلتني، يف نف�ض الوقت. وكدليل على ذلك، 
قام���وا بن�رش �ضورة لها تظهر عليها اآثار احلمل. وكما اأن ق�رش باكنغهام مل يقم بالتعليق على 

ا منها. املعلومات املثرية لالهتمام، ويف نف�ض الوقت مل ينف اأيًّ
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