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�ل�طن �أمانة نتحمل معا م�س�ؤولية حفظها

�لأمن و�ل�سالم �لبد�ية �حلقيقية للنه��ض و�لتنمية

اأ�شاد مب�شاعر اأهل البحرين جتاه ما حدث من جتاوزات يف عا�شوراء... جاللة امللك:

دعا  اإلى حترك عاجل لنزع فتيل الأزمات يف خمتلف املناطق... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: عل���ى �ضوء ما حدث 
عا�ض���وراء  مو�ض���م  يف  جت���اوزات  م���ن 
والإج���راءات التي اتخذت به���ذا ال�ضاأن، 
وم���ا مت الإعراب عنه م���ن م�ضاعر وطنية 
�ضادقة من قبل اأهل البحرين الكرام من 
فئات املجتمع كافة، اأعرب عاهل البالد 
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 
خليف���ة عن خال�ص �ضكره وامتنانه لأهل 
البحرين الكرام من فئات املجتمع كافة 
والفعالي���ات املجتمعية، وعل���ى راأ�ضها 
املوؤ�ض�ضات احلكومية والأمنية واملاآمت 
والقائمون على �ضوؤونها وكما هو العهد 
بهم، عل���ى ما اأبدوه م���ن م�ضاعر وطنية 
�ضادقة توؤكد حر�ضه���م على حفظ اأمن 
وطنهم و�ضمان ا�ضتق���راره والذود عن 

م�ضاحل���ه ومكت�ضبات���ه، واملع���رة ع���ن 
حبهم لوطنهم و�ضدق انتمائهم له. 

واأك���د جاللت���ه اأن الوطن ه���و اأمانة 
نتحم���ل مع���ا م�ضوؤولية حفظه���ا كل من 
موقعه الوطني، ولبد للجميع اأن يقفوا 
�ضف���ا واح���دا للت�ض���دي لدع���وات ال�رش 
والتحري����ص والفتنة الت���ي يتم اإمالوؤها 

من اخلارج بق�ضد الإ�رشار به.
وق���ال جاللته اإن البحري���ن هي بلد 
اخل���ر والك���رم والطيبة، وم���ن ينو ال�رش 
لها ولأهله���ا وجلرانها ويخرت المتثال 
للتوجيه���ات اخلارجي���ة، ف���اإن مرجعي���ة 
دول���ة القان���ون ه���ي الفا�ض���ل يف ذلك 
وبكل حزم، وت�ضاندها ال�ضحوة الوطنية 
ل�ضعبن���ا ال���ويف الت���ي جن���د يف عزمه���ا 

ونخوته���ا خر ح���ام ومعني من 
2بعد اهلل عز وجل.
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اأك���د رئي����ص  بن���ا:  نيوي���ورك - 
ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر 
خليف���ة ب���ن �ضلم���ان اآل خليف���ة، اإن 
تر�ضي���خ الأم���ن وال�ضالم ه���و البداية 
والتنمي���ة،  للنهو����ص  احلقيقي���ة 
و�ضم���ان احلف���اظ عل���ى مكت�ضب���ات 
الدول وال�ضع���وب، داعيا اإلى التحرك 
العاج���ل ومد ي���د العون لن���زع فتيل 
الأزمات يف خمتلف املناطق، والتفاق 
عل���ى روؤية �ضامل���ة للتنمي���ة من اأجل 
الن�ضان وخلر الب�رشية. و�ضدد �ضموه 
عل���ى اإمي���ان مملك���ة البحري���ن ب���اأن 
حتقي���ق ال�ض���الم وامل�ض���ي يف طريق 
التنمي���ة هو املطل���ب الأك���ر اإحلاحا 
يف الوقت الراه���ن، م�ضرا �ضموه اإلى 

اأن الكثر م���ن ال�ضع���وب، ل�ضيما يف 
منطق���ة ال����رشق الأو�ضط تتطل���ع اإلى 

اإحالل ال�ضالم الدائ���م والعادل لإنهاء 
ما تعي�ضه من ماآ�ض���ي واللحاق بركب 

التنمية والتقدم.
جاء ذلك، يف كلمة لرئي�ص الوزراء 
�ضاحب ال�ضمو امللك���ي الأمر خليفة 
اأعم���ال  اآل خليف���ة، يف  �ضلم���ان  ب���ن 
منت���دى روؤى البحرين “روؤى م�ضرتكة 
مل�ضتقبل عاملي ناجح” الذي عقد يف 
مقر منظمة الأمم املتحدة يف نيويورك 
على هام����ص اجتماعات الدورة ال� 73 
للجمعي���ة وذل���ك بتنظيم م���ن مملكة 
البحري���ن وبالتعاون م���ع معهد الأمن 
العاملي. وق���د األقى الكلمة نيابة عن 

�ضم���وه وزي���ر �ض���وؤون جمل�ص 
3الوزراء حممد املطوع.
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2 وزير اخلارجية يدعو لبناء حتالف �شيا�شي واقت�شادي وع�شكري لردع اإيران
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�شمو ال�شيخ عي�شى بن علي يتّوج 
16اأبطال “اإلكرتونية ال�شلة”
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الوطن اأمانة نتحمل معا م�صوؤولية حفظها والبد اأن نت�صدى جميعا لدعوات ال�رش

اأمن وا�صتقرار دول املنطقة ي�صتوجب بناء حتالف �صيا�صي واقت�صادي وع�صكري قوي

اأ�شاد مب�شاعر اأهل البحرين جتاه ما حدث من جتاوزات يف مو�شم “عا�شوراء”... جاللة امللك:

األقى كلمة مملكة البحرين اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة... وزير اخلارجية:

املنام���ة - بن���ا: عل���ى �ش���وء م���ا ح���دث من 
جت���اوزات يف مو�ش���م عا�شوراء واالإج���راءات التي 
اتخ���ذت به���ذا ال�شاأن، وم���ا مت االإع���راب عنه من 
م�شاع���ر وطني���ة �شادقة م���ن قبل اأه���ل البحرين 
الك���رام م���ن فئات املجتم���ع كافة، اأع���رب عاهل 
الب���الد �شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليفة عن خال����س �شكره وامتنانه الأهل البحرين 
الك���رام من فئ���ات املجتم���ع كاف���ة والفعاليات 
املجتمعية، وعلى راأ�شه���ا املوؤ�ش�شات احلكومية 
واالأمني���ة وامل���اآمت والقائم���ون عل���ى �شوؤونه���ا 
وكم���ا هو العه���د بهم، على ما اأب���دوه من م�شاعر 
وطني���ة �شادق���ة توؤكد حر�شهم عل���ى حفظ اأمن 
وطنهم و�شمان ا�شتق���راره والذود عن م�شاحله 
ومكت�شباته، واملعربة عن حبهم لوطنهم و�شدق 

انتمائهم له. 
واأكد جاللته اأن الوط���ن هو اأمانة نتحمل معا 
م�شوؤولية حفظها كالاً م���ن موقعه الوطني، والبد 
للجميع اأن يقف���وا �شفا واحدا للت�شدي لدعوات 
ال�رش والتحري����س والفتنة التي يت���م اإمالوؤها من 

اخلارج بق�شد االإ�رشار به.

واأ�ش���ار جاللته اإلى اأن ح���ب الوطن واالنتماء 
اإلي���ه والفخ���ر به ه���و اأم���ر فطري وواج���ب ديني 
وم�شوؤولي���ة وطنية، مل يتهاون اأه���ل البحرين يف 
ترجمتها ترجم���ة حقيقية، جن���د �شواهدها ماثلة 
اأمامنا وب�شكل يبعث عل���ى الفخر واالعتزاز بتلك 
احلمي���ة البحرينية االأ�شيلة الت���ي حفظت �شالمة 

و�شيادة بالدنا يف اأ�شعب االأوقات. 
وق���ال جاللت���ه اإن البحري���ن ه���ي بل���د اخلري 
والك���رم والطيب���ة، وم���ن ين���و ال�رش له���ا والأهلها 
وجلريانها ويخرت االمتثال للتوجيهات اخلارجية، 
ف���اإن مرجعية دولة القانون هي الفا�شل يف ذلك 
وبكل حزم، وت�شانده���ا ال�شحوة الوطنية ل�شعبنا 
ال���ويف الت���ي جن���د يف عزمه���ا ونخوتها خ���ري حام 

ومعني من بعد اهلل عز وجل. 
واأك���د جاللته اأن م���ن واجب اأبن���اء الوطن اأن 
ا حامية الأمن وطنهم،  ا �شاهرة ودروعاً يكونوا عيوناً
واأن يت�شامن���وا يف �شد اأي خطر ق���د يهدده واأن 
ا، من دون ا�شتثناء، لردع كل من  يتكاتف���وا جميعاً

ت�شول له نف�شه االإ�شاءة اإليه. 
واأ�شار جاللت���ه اإلى اأن “اإدارة م�شالح الوطن 

تنطلق من نهج وو�شايا حكام البحرين امليامني 
عل���ى مر التاري���خ، وكان للوال���د �شاحب العظمة 

ال�شي���خ عي�ش���ى ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة )رحمه 
اهلل( الكث���ري من املواق���ف الوطني���ة اخلالدة يف 
الذاك���رة، واملعربة عن �رشورة القيام بحقوق اهلل 
وحقوق العباد وتقدمي الن�شح واالإر�شاد االأبوي، 
ومراع���اة اأم���ور امل�شلمني عامة وم���ن يولينا اهلل 
عليهم، والتاأين يف اتخاذ القرارات ل�شمان اإقامة 
احلدود واالإن�شاف للمظل���وم من الظامل، وق�شاء 
لوازمهم بقدر االإم���كان، وهو ما نحذو حذوه بكل 
اأمان���ة تقديرا والتزام���ا بو�شايا اآبائن���ا واأجدادنا 
الك���رام، التي ه���ي نربا�س نهتدي ب���ه، وال تزال 
موثقة وحمفوظة يف الوجدان الوطني وال�شجالت 
التاريخي���ة منذ ذلك الوق���ت”. واأ�شار جاللته اإلى 
اأن “م���ا حدث من جت���اوزات يف مو�ش���م عا�شوراء 
له���ذا الع���ام ق���د انتهى م���ع انته���اء االإج���راءات 
الت���ي ح���ددت امل�شببني له���ا التخ���اذ االإجراءات 
القانوني���ة املنا�شب���ة، واحرتاما له���ذه املنا�شبة 
الديني���ة اجلليلة، من الواج���ب اأال يتكرر اأي منها 
يف املوا�ش���م املقبل���ة، وهو اأم���ر نتع�شمه يف اأهل 
البحرين الذي���ن عرفوا بخلقهم الرفيع ودفاعهم 

عن ما يوحدهم وحماربة كل ما يفرقهم”.

وزي���ر  اأك���د  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اخلارجي���ة ال�شي���خ خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليفة اأن مملكة البحري���ن بقيادة عاهل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل 
خليف���ة، ودعم رئي����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �شلم���ان اآل خليفة 
وويل العهد نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، تويل اهتماما 
بالغ���ا لتنفي���ذ كل الربامج واخلط���ط الهادفة 
لرفع امل�شتوى املعي�شي والتنموي ملواطنيها 

واملقيمني على اأر�شها.
وق���ال الوزي���ر اإن مملكة البحري���ن مواكبة 
للجه���ود الدولي���ة لتحقي���ق اأه���داف التنمي���ة 
امل�شتدام���ة بخط���ى متقدم���ة لينع���م اجلمي���ع 
ا  بالعي����س الك���رمي واحلي���اة االآمن���ة، وا�شتمراراً
الإ�شهاماتها الدولية وحر�شها على التعاون مع 
اأجهزة االأمم املتح���دة، فقد تر�شحت للح�شول 
عل���ى ع�شوي���ة جمل�س حق���وق االإن�ش���ان للمرة 
الثالثة وذلك ع���ن الفرتة من العام 2019 اإلى 
ا ل�شيا�شتها القائمة على تعزيز  2021؛ تاأكيداً
مفهوم احرتام حقوق االإن�شان و�شون احلريات 
وفق املعايري الدولية، وموا�شلة العمل على ما 

مت حتقيقه من اإجنازات يف هذا املجال.
واألق���ى وزي���ر اخلارجية اأم����س كلمة مملكة 
البحري���ن يف ال���دورة ال����73 للجمعي���ة العام���ة 
لالأم���م املتحدة مبدين���ة نيوي���ورك، حيث اأكد 
ا عل���ى امل�شاهمة يف  اأن اململك���ة حتر����س دوماً
ا ل�شعوب دول  �شياغ���ة م�شتقبل اأكرث ازده���اراً
ا اأهمية التحالفات ل�شمان  العامل، وتدرك متاماً
االأم���ن االإقليم���ي، والت�شدي بح���زم للتحديات 
ال���دول،  ا�شتق���رار  مت����س  الت���ي  واملخاط���ر 
وتنميتها ورخ���اء �شعوبها، خ�شو�شا يف منطقة 
اخللي���ج العربي، الت���ي تعترب ركن���ا اأ�شا�شا يف 

منطقة ال�رشق االأو�شط والعامل.
ول���ذا، ف���اإن البحرين ت���رى اأن حتقيق اأمن 
دائ���م و�ش���الم م�شتقر وتنمي���ة م�شتدامة لدول 
املنطق���ة ه���ي م�شوؤولي���ة جماعي���ة، ت�شتوجب 
العمل عل���ى بناء حتالف �شيا�ش���ي واقت�شادي 
وع�شك���ري ق���وي ب���ني ال���دول امل�شوؤول���ة يف 

املنطق���ة، التي تدرك خماط���ر املرحلة الراهنة 
وتعي متطلب���ات امل�شتقبل ومتتلك من الرغبة 
ال�شادقة واالإرادة اجلادة وال�شيا�شات الر�شيدة 
م���ا يجعلها عنا����رش ال غنى عنه���ا يف حتمل تلك 
امل�شوؤولية، وذلك بالتعاون مع الدول احلليفة 
مبا ي�شمن �شون اأمن و�شالمة الدول و�شعوبها 
امل�شا����س  نف�ش���ه  ل���ه  ت�ش���ول  م���ن  وردع كل 
با�شتقرار ه���ذه املنطق���ة اال�شرتاتيجية، التي 
تواجه تهدي���دات خمتلف���ة، ويف مقدمتها تلك 
الت���ي تاأتي م���ن النظام يف اإي���ران، الذي يتبنى 
�سيا�سة التخريب واإ�سقاط الدول وم�ؤ�س�ساتها، 
ويدعم اجلماعات االإرهابية املتطرفة، ويتدخل 
يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة لل���دول، ويلق���ي التهم 
جزاف���ا �شد الدول املج���اورة باأنه���ا امل�شوؤولة 
ع���ن االأحداث الت���ي جت���ري يف اإي���ران، ويطمع 
يف الهيمن���ة عل���ى املنطق���ة من خ���الل تعليب 
وت�شدي���ر ثورت���ه البائ�شة التي ي���رزح ال�شعب 
االإيراين حتت طغيانها وقمعها وظلمها، وين�رش 
ا يف  ا ثابتاً اأيدولوجي���ة متطرف���ة اأ�شبح���ت بن���داً
�شيا�شته اخلارجية، مب���ا يهدد اآمال وطموحات 
ال�شع���وب املتعاي�ش���ة لق���رون عدي���دة، اإذ كنا 
م���ع اإيران و�شعبها ال�شدي���ق �شاحب احل�شارة 
العريقة نعي�س جنبا اإل���ى جنب يف بيئة نتبادل 
فيه���ا موروثاتنا وثقافاتن���ا وجتارتنا وغريها. 
ولع���ل ما يح���دث يف اجلمهوري���ة اليمنية يوؤكد 

ذل���ك ب�شكل وا�ش���ح، فالنظام االإي���راين يدعم 
امليلي�شي���ات االنقالبي���ة يف اليم���ن ملوا�شل���ة 
العدائي���ة  واأعماله���ا  االإجرامي���ة  ممار�شاته���ا 
لتهدي���د ال���دول املج���اورة م���ن خ���الل اإطالق 
ت�شته���دف  الت���ي  البالي�شتي���ة  ال�شواري���خ 
التجمع���ات االآهلة بال�ش���كان باململكة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيقة، وذل���ك ب�شهادات الدول 
الك���ربى ال�شاعية الأمن املنطقة، وتقارير االأمم 

املتحدة.
ويف الوق���ت الذي ينبغي فيه العمل الإيجاد 
اآليات م�شرتكة ت�شمن االأمن اجلماعي يف ال�رشق 
ا اآخ���ر يعرقل هذه  االأو�ش���ط، فاإننا جن���د م�شدراً
اجلهود ويه���دد االأمن واال�شتقرار يف املنطقة، 
وهو قط���ر، التي ال تزال ت�رش عل���ى �شيا�شاتها 
وممار�شاته���ا التي تتناق�س م���ع مفهوم االأمن 
اجلماع���ي، يف ظل نه���ج خطري يق���وم على ن�رش 
الإره���اب وتغذيت���ه وحماول���ة اإ�سق���اط اأنظمة 
احلكم الوطنية وال�شعي لتدمريها واإغراقها يف 
ا ملخططات  الفو�شى، وقد كانت ب���الدي هدفاً
قط���ر التي ال تقت�رش على ما ح���دث خالل العام 
2011، وما وفرته قطر من دعم مايل واإعالمي 
ولوج�شت���ي الأعمال العن���ف واالإرهاب، بل متتد 
الأبعد من ذلك بكثري، اإذ تكررت اعتداءات قطر 
ع���رب التاريخ على جريانها، ومن ذلك اعتداوؤها 
عل���ى اأرا�شينا العام���ني 1937 و1986، وعلى 

ح���دود ال�شعودي���ة الع���ام 1992، وتعاملنا يف 
كل ه���ذه احل���االت بحكم���ة وب�شرية؛ م���ن اأجل 
اإبعاد ال�شعبني ع���ن اأي �رشر يلحق بهما، فنحن 
وال�شعب القطري �شعب واحد، كنا حتت قيادة 
واحدة وتربطنا وحدة املن�شاأ والن�شب والتاريخ 
والهدف وامل�شري امل�شرتك، و�شتظل عالقاتنا 
وثيقة وع�شية على كل من يحاول اإثارة الفرقة 

اأو ي�شعى لتغيري هذا الواقع االأزيل الثابت.
وم���ازال يحدونا االأمل يف اأن تعود قطر اإلى 
ر�شده���ا وتوؤكد ح�شن نواياه���ا وتثبت م�شعاها 
���ا يف املنطقة، من  يف اأن تك���ون ع�ش���واًا اإيجابياً
خالل اال�شتجابة ملطال���ب البحرين وال�شعودية 
واالإم���ارات وم����رش، الت���ي تتوافق م���ع االأ�ش�س 
الرا�شخ���ة للقانون الدويل ومبادئ ح�شن اجلوار 
واالح���رتام املتبادل ل�شيادة وا�شتقالل الدول، 
وته���دف اإل���ى وق���ف دع���م ومتوي���ل االإرهاب، 
باالتفاقي���ات  والوف���اء  التزاماته���ا  وتنفي���ذ 
الت���ي قامت بالتوقيع عليه���ا، خ�شو�شا اتفاق 
الريا����س 2013 واآليت���ه التنفيذي���ة واتف���اق 
الريا����س التكميل���ي 2014. وجن���دد يف ه���ذا 
ال�شياق، مطالبتنا ب����رشورة اإنهاء احتالل اإيران 
للج���زر االإماراتي���ة الث���الث واأن تتج���اوب جديا 
م���ع م�شاعي دول���ة االإمارات العربي���ة املتحدة، 
ال�شتعادة �شيادتها عل���ى اأرا�شيها، وحل هذه 
الق�شي���ة ع���ن طري���ق التفاو�س اأو م���ن خالل 

حمكمة العدل الدولية.
كم���ا اأكد وزي���ر اخلارجية ����رشورة التو�شل 
حلل �شيا�شي لالأزم���ة ال�شورية مب�شاركة فعالة 
ودور عرب���ي قوي ومبا ي�شم���ن متكني الدولة 
من فر����س �شيطرته���ا و�شيادته���ا على جميع 
اأرا�شيه���ا والتخل����س من اجلماع���ات االإرهابية 
بكاف���ة اأ�شكالها خ�شو�شا تل���ك املدعومة من 
اإي���ران كح���زب اهلل وغريه���ا، ومن���ع التدخالت 
االإقليمية التي ت�رش بحا�رش �شوريا وم�شتقبلها، 
وحتقي���ق طموح���ات اأبن���اء ال�شع���ب ال�ش���وري 
ال�شقي���ق يف حي���اة اآمن���ة وم�شتق���رة، مرحب���ني 
يتعل���ق  فيم���ا  الرتك���ي  الرو�ش���ي  باالتف���اق 
بالتهدئة يف اإدل���ب، موؤكدين م�شاندتنا جلهود 
املبعوث االأممي اخلا�س اإل���ى �شوريا �شتيفان 

دي مي�شتورا.

• وزير اخلارجية يلقي كلمته	

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

مشاعر الرئيس
يف �شابق���ة ه���ي االأول���ى ن�شه���د 
ذل���ك االحتف���اء ال�شام���ي م���ن الرجل 
املجي���د  الوطن���ي  بالي���وم  ال�شام���ي 
لل�شقيق���ة الك���ربى اململك���ة العربية 
ال�شعودي���ة، يف نادرة من نوادر االإباء، 
ونافلة م���ن نوافل العظم���اء، وخطوة 
من خط���وات النبالء، يق���ف خليفة بن 
�شلم���ان م���ع اأ�شقائ���ه ال�شعوديني يف 
الثام���ن والثمانني،  الوطن���ي  يومهم 
املح�ش���وب  التاري���خ  م���ع  لي�شه���د 
وم���ع االأبجدي���ة املرقم���ة واجلغرافيا 
امُلحكمة ذلك التوح���د لقارة يف قلب 
العروبة الناب�س، واأمة يف ال�شميم من 
عقيدتها االإ�شالمي���ة ال�شمحاء، وقادة 
ه���م الذي���ن اأع���ز اهلل به���م االإ�ش���الم، 
واأعزه���م ع���ز وج���ل بدين���ه احلني���ف، 
وعقيدت���ه االأبدي���ة، وقراآن���ه الكرمي، 
واحلديث ال�رشيف، ومقد�شاتنا املكية 

واملدنية املباركة.
اإنهم احلرا�س االأوفياء، اخلادمون 
ال�رشيف���ني،  للحرم���ني  ال�رشف���اء 
والقبلت���ني املباركت���ني، واملنارتني 
اخلالدتني، هي ملحمة ربانية اإن�شانية 
تتجاوز كل خط�ط التما�س مع النف�س 
الب�رشية املخل�ش���ة ومع االإميان عندما 
يتقدم عقيدة االأمم وطالئع ال�شعوب.
ويف القل���ب م���ن احل���دث ي����رشق 
خليف���ة بن �شلم���ان بوجه���ه امُلهاب، 
اأ�شقائه  ودعائه امل�شتج���اب، فُيحيي 
االأوفياء يف ال�شقيقة الكربى، ويذهب 
�شموه اإلى �شفارتهم بالبحرين، يقدم 
اإليهم واإلى خادم احلرمني ال�رشيفني 
وويل عه���ده اأح���ر الته���اين واأ�ش���دق 
املجي���د  الوطن���ي  بالي���وم  االأم���اين 
الغالية املجي���دة، في�شبح  للمملك���ة 
الف���رح فرحني، اأحدهم���ا يف الريا�س، 
والث���اين يف املنام���ة، اأحدهما ي�شافح 

واالآخر يطارحه الوفاء.
حالة خا�شة م���ن التواأمة الروحية 
بني مملكت���ني والوحدة الوطنية بني 
م�شريي���ن، واالأخ���الق احلمي���دة ب���ني 
�شعب���ني، اإنها اجل���ذور املمت���دة من 
املا�ش���ي اإل���ى امل�شتقب���ل، والتوازن 
اململك���ة  تق���ودة  ال���ذي  االإقليم���ي 
اإح���الل  ال�شعودي���ة باجت���اه  العربي���ة 
ال�شالم يف ال����رشق االو�شط على اأ�ش�س 
من العدال���ة والكرامة وعودة احلقوق 

املغت�شبة.
ال���وزراء  رئي����س  قاله���ا  هك���ذا 
�شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة 
ب���ن �شلم���ان حفظ���ه اهلل ورع���اه وهو 
يتق���دم اأبناء �شعب���ه يف حفل ال�شفارة 
يفرحن���ا،  يفرحك���م  م���ا  ال�شعودي���ة: 
فال�شقيق���ة الك���ربى ه���ي امل���رياث 
الوح���دوي ال���ذي تغنينا ب���ه، ومتنينا 
عليه، وت�شوقن���ا اإليه، خرجت اململكة 
العربي���ة ال�شعودي���ة م���ن رح���م االإباء 
وال�رشامة والت�شحية والفداء، لت�شبح 
يف طليعة ال���دول املحبة لل�شالم، ويف 
مقدم���ة االأمم الت���ي تنظ���ر ال�شعوب 
واالإج���الل  التقدي���ر  بع���ني  اإليه���ا 

واالحرتام.
هو الل�شان الذي يعجز اأحيانا عن 
التعبري، فيتاأخر عن التبجيل والكالم، 
الكت���ب  اأمه���ات  الف�شاح���ة يف  ه���ي 
اخلال���دة واللغ���ات احلي���ة املعا�رشة، 
عندم���ا تطغ���ي م�شاع���ر الرئي�س على 
اإ�شكالية التفقه يف مناقب ال�شقيقة، 
والتفك���ر يف اإجنازاتها الفارقة، هو يف 
حد ذاته رمز ومنوذج، رمز لوفاء رجل 
يحب اأمت���ه ويوؤمن بوحدتها، ومنوذج 
فري���د لقائد يعرف مكام���ن القوة يف 
ب���الده وبواعث النه�ش���ة يف جذورها، 

وعنا�رش العزة يف تاريخها.
وكل ع���ام وال�شعودي���ة الك���ربى 
وقادتها و�شعبها ال�شقيق باألف خري.

• جاللة امللك	

م���ن ين���و ال����رش للبحري���ن ويخ���رت االمتث���ال للتوجيه���ات اخلارجي���ة فمرجعي���ة دول���ة القان���ون الفا�ش���ل وب���كل ح���زم
نعت���ز باحلمّي���ة البحريني���ة االأ�شيل���ة الت���ي حفظ���ت �شالم���ة بالدن���ا يف اأ�شع���ب االأوق���ات
اإدارة م�شال���ح الوط���ن تنطلق من نهج وو�شايا ح���كام البحرين امليامني عل���ى مر التاريخ
م���ا ح���دث يف “جت���اوزات عا�ش���وراء” انتهى م���ع انته���اء االإج���راءات التي ح���ددت امل�شببني
ح���ب الوط���ن واالنتم���اء اإلي���ه والفخ���ر ب���ه اأم���ر فط���ري وواج���ب دين���ي وم�شوؤولي���ة وطنية

التع���اون مع الدول احلليف���ة لردع كل من ت�شول له نف�شه امل�شا�س با�شتقرار املنطقة االإ�شرتاتيجية
قط���ر ال ت���زال ت����رش عل���ى �شيا�شاته���ا وممار�شاته���ا الت���ي تتناق�س م���ع مفه���وم االأم���ن اجلماعي
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���س��ع��وب م��ن��ط��ق��ة ال�������رق الأو����س���ط ت��ت��ط��ل��ع اإل����ى اإح�����ال ال�����س��ام ال���دائ���م وال���ع���ادل

تر�سيخ الأمن وال�سالم البداية احلقيقية للنهو�ض والتنمية وحفظ املكت�سبات
دعا  اإلى حترك عاجل لنزع فتيل الأزمات يف خمتلف املناطق... �سمو رئي�س الوزراء:

نيوي����ورك - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأمري خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة، اإن تر�سيخ 
الأمن وال�سام هو البداية احلقيقية للنهو�س والتنمية، 
و�سمان احلفاظ على مكت�سبات الدول وال�سعوب، داعيا 
اإل����ى التحرك العاجل ومد ي����د العون لنزع فتيل الأزمات 
يف خمتلف املناطق، والتفاق على روؤية �ساملة للتنمية 

من اأجل الن�سان وخلري الب�رية. 
و�س����دد �سم����وه عل����ى اإميان مملك����ة البحري����ن باأن 
حتقيق ال�سام وامل�س����ي يف طريق التنمية هو املطلب 
الأك����ر اإحلاح����ا يف الوقت الراهن، م�س����ريا �سموه اإلى اأن 
الكث����ري من ال�سعوب، ل�سيم����ا يف منطقة ال�رق الأو�سط 
تتطل����ع اإل����ى اإح����ال ال�سام الدائ����م والع����ادل لإنهاء ما 

تعي�سه من ماآ�سي واللحاق بركب التنمية والتقدم.
وح����ذر �سموه م����ن اإن عامل اليوم يعي�����س دوامة من 
التحدي����ات التي توؤججها النزاع����ات العرقية والطائفية 
والأطم����اع التو�سعي����ة، اإ�سافة اإلى اخلط����ر الداهم الذي 
ميثله الإره����اب، وال�سباق املحموم نح����و امتاك اأ�سلحة 
الدم����ار ال�سامل، وكله����ا عوامل تهدد حا�����ر وم�ستقبل 
الب�ري����ة، وتن����ذر بعواق����ب وخيم����ة اإذا مل تتح����د اإرادة 

املجتمع الدويل لوقف نزيفها واجتثاث اأ�سبابها.
وراأى �سم����وه اأن الطري����ق اإلى اخلري ال����ذي تن�سده 
الب�ري����ة يبداأ بت�ساب����ك اأيدي املجتمع ال����دويل لتحقيق 
ال�س����ام يف رب����وع العامل، ع����ر اإرادة �سادق����ة توؤمن باأن 
الع����امل ي�س����ع اجلمي����ع للتع����ارف والتعاي�����س، وتب����ادل 
املنافع، م�سددا �سموه على اأن اإرادة ال�سعوب وفطرتها 
ال�سليم����ة ت�سبو اإيل العي�س باأم����ن و�سام، ويف ظل عامل 

خال من احلروب وال�راعات الدامية.
وقال �سموه اإن مملكة البحرين عرفت عر التاريخ 
ومازال����ت بالنفت����اح، والتن����وع احل�س����اري والثق����ايف، 
فكان����ت نقطة للتاقي بني خمتل����ف احل�سارات، موؤكدا 
اأن البحري����ن حتت قي����ادة عاهل الب����اد �ساحب اجلالة 
املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى اآل خليفة، جت�س����د منوذًجا حًيا 
يف التعاي�����س بني خمتل����ف الأطياف الديني����ة والعرقية 
واملذهبي����ة، �سمن ن�سي����ج جمتمعي مت����ني يعي�س فيه 

اجلميع يف اأجواء من الأمن وال�ستقرار.
جاء ذلك، خال كلمة لرئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليف����ة، يف اأعمال 
منت����دى روؤى البحرين “روؤى م�سرتك����ة مل�ستقبل عاملي 
ناج����ح” ال����ذي عق����د يف مقر منظم����ة الأم����م املتحدة  يف 
نيويورك على هام�س اجتماعات الدورة ال� 73 للجمعية 
وذلك بتنظيم من مملك����ة البحرين وبالتعاون مع معهد 

الأمن العاملي.
وق����د األق����ى الكلمة نياب����ة عن �سموه وزي����ر �سوؤون 
جمل�س ال����وزراء حممد املط����وع، بح�سور وكي����ل الأمني 
الع����ام لاأمم املتح����دة اأمين����ة حممد، ورئي�س����ة اجلمعية 
العامة لاأم����م املتحدة ماريا غري�سي�����س، والأمني العام 
جلامعة ال����دول العربية اأحمد اأبوالغي����ط، والأمني العام 
ملجل�����س التعاون اخلليجي عبداللطي����ف الزياين، ووزير 
اخلارجي����ة ال�سي����خ خالد ب����ن اأحمد بن حمم����د اآل خليفة، 
وال�سي����خ ح�س����ام بن عي�س����ى اآل خليف����ة ومب�ساركة عدد 
كبري من امل�سوؤولني ورجال ال�سلك الدبلوما�سي ورجال 
ال�سحاف����ة والع����ام وعدد كبري م����ن امل�سوؤولني بالأمم 

املتحدة.
واأك����د �سم����وه اإن مظاه����ر الفو�سى والدم����ار التي 
ت�سهده����ا العديد م����ن املناطق يج����ب اأن حترك �سمري 
املجتمع ال����دويل من اأج����ل و�سع روؤي����ة �ساملة ملعاجلة 
واأن  والقت�سادي����ة،  وال�سيا�سي����ة  الأمني����ة  التحدي����ات 
ت�سطلع منظمة الأمم املتحدة بدور اأكر يف حل الأزمات 
واتخاذ تدابري اأكر فعالية من اأجل �سمان ار�ساء ال�سام 
والق�ساء على اأ�سباب التوت����ر الذي ت�سهده العديد من 

مناطق العامل.
ون����وه �سموه اإلى اإن اجلميع يتف����ق على اأن �سعادة 
املجتمع����ات تبداأ باإحال ال�سام، وتوفري م�سببات الأمن 
وال�ستق����رار، واأن علين����ا كمجتم����ع دويل اأن ناأخذ باأيدي 
بع�سنا البع�س للنهو�س مب�سوؤوليتنا جتاه املجتمعات 

الأكر احتياجاً لدعم جه����ود التنمية فيها. وقال �سموه 
اإن “منتدى البحري����ن .. روؤى م�سرتكة مل�ستقبل ناجح”، 
ياأت����ي يف اإط����ار ما تولي����ه مملك����ة البحرين م����ن اهتمام 
بق�ساي����ا الأمن وال�س����ام والتنمية امل�ستدام����ة، والذي 
يدفعه����ا ب�س����كل م�ستم����ر اإلى حتفي����ز وح�س����د اجلهود 
م����ن اأج����ل اأن يع����م ال�سام يف الع����امل واأن تاأخ����ذ م�سرية 
التنمية م�سارها ال�سحيح لك����ي تنعم الإن�سانية بالرخاء 

وال�ستقرار.
واأ�س����اف �سموه اإن مبادرة مملكة البحرين، لتنظيم 
ه����ذا املنتدى ال����دويل، تاأتي للتاأكيد عل����ى اأن املدخل 
الأول ل�ستتب����اب الأم����ن وال�ستقرار وم����ن ثم النهو�س 
والتنمي����ة، هو حتقيق ال�سام ال�سام����ل والعادل، والذي 
يتاأت����ى من خال التو�سل اإلى حل����ول �سلمية ملا تعانيه 
بع�����س املناط����ق م����ن اأزمات ونزاع����ات وفق����ا للمبادئ 
ال�سامية التي قامت على اأ�سا�سها منظمة الأمم املتحدة.
واأ�س����ار �سم����وه اإلى اأن تزامن انعق����اد املنتدى، مع 
احتف����ال الأمم املتح����دة باليوم العامل����ي لل�سام الذي 
واف����ق 21 �سبتمر احلايل، وال����ذي يركز هذا العام على 
“احل����ق يف ال�سام” باعتب����اره حقاً من حق����وق الإن�سان، 
ياأت����ي دعم����ا م����ن مملك����ة البحري����ن لأه����داف التنمي����ة 
امل�ستدام����ة الت����ي اعتمدتها الأمم املتح����دة ومن بينها 
اله����دف املتعل����ق بال�سام والع����دل، معرب����ا �سموه عن 
تطل����ع البحري����ن من خال ه����ذا املنتدى اإل����ى دعم هذه 
الغاي����ة النبيلة �سمن جهودها لتحقي����ق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة.
وتوج����ه �سم����وه يف خت����ام كلمت����ه بال�سك����ر لكاف����ة 
امل�سارك����ني يف املنت����دى، معرا عن اأمل����ه يف اأن ت�سهم 
ه����ذه املبادرة يف اإعاء القي����م ال�سامية التي حت�س على 

التعاي�س والتعاون بني ال�سعوب. 
كم����ا توجه �سم����وه بخال�����س ال�سك����ر والتقدير اإلى 
معه����د الأمن العاملي وكافة املنظمات املعنية بال�سام 
عل����ى ما تقوم به م����ن جهود مقّدرة لن�����ر ثقافة ال�سام 
والتعاي�����س والتعاون الذي يقوم عل����ى تلبية امل�سالح 
امل�سرتك����ة حت����ى نعي�����س عامل����ا خالي����اً م����ن ال�راعات 

والتوتر والإرهاب.
وكان املنت����دى قد بداأ بكلم����ة لرئي�س معهد المن 

العامل����ي جوناث����ان غران����وف اع����رب فيه����ا ع����ن �سكره 
وتقديره لرئي�س الوزراء �ساح����ب ال�سمو امللكي الأمري 
خليف����ة بن �سلم����ان اآل خليفة على دعم����ه يف اقامة مثل 
ه����ذه الفعالي����ات التي ت�سه����م يف تق����دم روؤى م�سرتكة 
ح����ول الأو�ساع يف املنطقة، موؤك����داً ان هذا الدعم الذي 
قدمه �سم����وه هو دليل ا�ست�سعار �سموه لأهمية التعاون 
الدويل والتوا�سل والنقا�س من اجل الو�سول اإلى حلول 
مثل����ى ت�سهم يف ن�ر ثقافة الأم����ن وال�سام بني خمتلف 

ال�سعوب.
بعده����ا، ق����دم غران����وف املتحدث����ني يف املنتدى، 
م�ستعر�س����اً اأهم املحاور التي �سيت����م مناق�ستها والتي 
ته����دف اإلى حتدي����د طموحات ال����دول وروؤاه����ا وقيمها 
والتحدي����ات الت����ي تواجهه����ا كخط����وة اأول����ى وحتمي����ة 
لتحقيق مزيد من الن�سجام وال�سام والتعاون ال�سامل، 
وقال اإن املنتدى يهدف اي�سا اإلى تبادل وجهات النظر 
حول التحدي����ات واملخاطر التي تتهدد العامل والفر�س 

املتاحة للتعامل معها حملياً واإقليمياً ودولياً.
م����ن جانبه����ا، اأعرب����ت وكيل الأم����ني الع����ام لاأمم 
املتح����دة يف كلمته����ا نياب����ة ع����ن الأم����ني الع����ام لامم 
املتح����دة، ع����ن �روره����ا بامل�سارك����ة يف املنت����دى الذي 
نظمت����ه مملك����ة البحري����ن، باعتب����اره فر�س����ة ملناق�سة 
التحديات احلالية التي تواج����ه العامل واكت�ساف كيفية 
التعامل م����ع التهدي����دات املتداخلة التي تع����وق اقرار 

ال�سام وحتقيق التنمية.
واك����دت امل�سوؤولة الممي����ة اأن ال�راعات هي اأكر 
عائ����ق اأمام خطة التنمي����ة امل�ستدامة لعام 2030 واأكر 
�سب����ب للمعاناة الإن�سانية، واأن ال�س����ام والأمن يجب اأن 

يقوما على روؤية م�سرتكة.
وقالت اإنه وفقاً لدرا�سة اأعدها البنك الدويل، فاإنه 
كان م����ن املمك����ن توفري ما بني 5 اإل����ى 70 مليار دولر 
�سنوياً للبل����دان املتاأثرة واملجتمع الدويل جمتمعني لو 
مت متويل م�س����ارات ال�سام بطريقة اأف�س����ل، اأو القيام 

باأعمال وقائية اأكر تركيزاً.
وراأت وكيل الأمني العام لاأمم املتحدة ان اأهداف 
التنمي����ة امل�ستدامة التي تت�س����دى للعديد من العوامل 
الدافع����ة للنزاعات امل�سلح����ة، اأو حتق����ق امل�ساواة بني 

اجلن�س����ني، اأو متكني امل����راأة لي�ست �����رورة بحد ذاتها 
ن اأن متكن اأي�ًسا من حتقيق جميع  فح�سب، بل اإنها ميِكّ
الأه����داف الأخرى، كما اأنها تع����د مكونا اأ�سا�سيا للحفاظ 

على ال�سام.
ونوه����ت اإل����ى اأن م�ساركة امل����راأة يف �سن����ع القرار 
عل����ى جميع امل�ستويات، جتعل اتفاق����ات ال�سام اأقوى، 
وجتعل املجتمعات اأكر مرونة والقت�سادات اأكر قوة، 
م�سي����دة بجهود حكوم����ة مملكة البحري����ن يف جمال دعم 
ومتكني املراأة، منوهة يف ه����ذا ال�سدد باإن�ساء البحرين 
املجل�����س الأعلى للمراأة والهيئ����ة ال�ست�سارية للحكومة 

ب�ساأن ق�سايا املراأة.
واأكدت اأن خط����ة التنمية امل�ستدام����ة لعام 2030 
ت�س����كل خارطة طري����ق عاملية، معربة ع����ن تطلعها اإلى 
ال�ستماع اإلى اأفكار جديدة حول كيفية التعاون والعمل 
م����ن اأج����ل م�ستقب����ل م�ست����دام و�سلم����ي ل ي����رتك وراءه 
اأحدا، وكذل����ك ا�ستك�ساف اآليات متوي����ل مبتكرة مبا يف 
ذل����ك امل�ساهمات م����ن املوؤ�س�سات الفردي����ة والتمويل 

اجلماعي.
بعده����ا األق����ى اأبوالغيط كلمة اأم����ام املنتدى توجه 
فيه����ا بال�سكر اإلى مملكة البحري����ن على دعوته حل�سور 

منتدى روؤى البحرين يف ن�سخته الأولى.
وا�ستعر�����س اأثناء كلمته امل�سه����د العاملي الراهن 
وما ميوج به من اأحداث تنعك�س تاأثرياتها على املنطقة 
العربي����ة وال�رق الأو�س����ط، وقال اإن الع����امل ي�سهد الآن 
�سع����ود ال�س����ني كق����وة اقت�سادية ك����رى، متوقعا اأن 
ت�سب����ح الق����وة الأعظ����م اقت�سادي����ا يف غ�س����ون ب�س����ع 
�سنوات. م�سريا كذلك اإلى عودة رو�سيا اإلى الروز على 

ال�ساحة الدولية من جديد.
واعرب ع����ن اعتقاده باأن كا م����ن ال�سني ورو�سيا 
يب����دو اأنهما ي�س����كان حتالف����ا ا�سرتاتيجي����ا اإن مل يكن 

�راكة ا�سرتاتيجية اأو رمبا  تكتا من نوع ما.
وقال اأبوالغيط اإنه م����ن الوا�سح اأن الطريقة التي 
متار�س به����ا التجارة العاملية على مدى العقود ال�سبعة 
املا�سية كانت تت�سف بطبيعة انق�سا�سية مو�سحا اأنه 
رغم اأن التجارة متثل قوة دافعة نحو التنمية اإل اأنها قد 

تكون �سببا يف تفجر احلروب اإذا تعر�ست ملا يعوقها.

• كبار امل�سوؤولني امل�ساركني يف املنتدى	

• وكيل الأمني العام لاأمم املتحدة تلقي كلمتها يف املنتدى	 • وزير �سوؤون جمل�س الوزراء يلقي الكلمة	
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مذكرة تعاون بني املنامة واأم�سرتدام

البحرين تقيم عالقات دبلوما�سية مع باالو وجامايكا

تطوير التعاون املثمر مع االأمم املتحدة

البحرين تدعو لتعزيز الت�سامن االإ�سالمي

“االإر�سالية االأمريكية” �ساهٌد على تاريخ العالقات

�سمو رئي�س الوزراء يعالج التحديات بطريقة �ساملة وجامعة

يف دعم املحتاجني دور ملمو�س لـ “اخلريية امللكية” 

املنتدى �سهادة على القيادة الطليعية والروؤية امل�ستقبلية ل�سموه... وزير اخلارجية:

وزير اخلارجية يلتقي احلائزة على جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية

نيوي���ورك - بن���ا: اأكد وزي���ر اخلارجي���ة ال�سيخ 
خال���د بن اأحمد بن حممد اآل خليف���ة اأن “منتدى روؤية 
البحرين” يعد مبثابة �سهادة على القيادة الطليعية 
والروؤية امل�ستقبلية لرئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، م�سريا 
اإل���ى اأن �سموه يدرك مدى احلاجة اإلى منتدى يتعدى 
الهتمام���ات املبا�رشة ل�سياغ���ة ال�سيا�سات اليومية، 
ويقرتح روؤى ج�سورة، ويعالج بطريقة �ساملة وجامعة 
التحديات التي نواجهها كمجتمع دويل، والت�ساوؤلت 
الأ�سا�سي���ة الت���ي �ستح���دد امل�س���ارات امل�ستقبلية 

ملجتمعاتنا.
وع���ر وزير اخلارجية عن اعتق���اده باأن املنتدى 
�سوف ي�سبح خالل ال�سن���وات املقبلة ملتقى يجتمع 
في���ه الق���ادة يف اجلمعي���ة العام���ة لالأم���م املتح���دة 
ملناق�سة واإيجاد حلول للق�سايا الإقليمية والعاملية 
املث���رية للقلق، مثل تغري املن���اخ، وتاأثري الت�سغيل 
الآيل عل���ى القت�سادات، والعواق���ب اجليو�سيا�سية 
لالأحداث احلالية، موؤكدا اأنها ق�سايا ت�ستحق اهتماًما 

وثيًقا.
واأك���د اأن مملك���ة البحري���ن حتت قي���ادة عاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل 
خليف���ة، ت�سع���ى جاهدة للحف���اظ على قي���م القبول 
والحرتام املتبادلني للجمي���ع وتعزيزها، ل�سيما يف 
اجلاليات املتنوعة من جميع اأنحاء العامل، م�سريا اإلى 
اأن ه���ذا التنوع منح املجتمع البحريني قوة ودينامية 
و�سمح بالتغلب على العديد من التحديات من حوله، 
وحتقيق الزدهار بالرغم املحيط الإقليمي ال�سعب.

وا�ستعر�س وزي���ر اخلارجية يف كلمته الإجنازات 
الأ�سع���دة  البحري���ن عل���ى  الت���ي حققته���ا مملك���ة 
كاف���ة، م�سريا اإل���ى اأن البحرين تع���د رائدة يف جمال 
التنمي���ة القت�سادية والب�رشي���ة، وت�سعى اإلى حتويل 
اقت�ساده���ا بعيداً عن الرثوة النفطي���ة اإلى اقت�ساد 

منتج ومتناف�س عاملًيا معززا بالقطاع اخلا�س.
واأف���اد اأنه على الرغ���م من البيئ���ة القت�سادية 
ال�سعبة يف ال�سنوات الأخرية، ا�ستطاعت البحرين اأن 
حتافظ على معدل من���و ثابت يزيد عن 3 %، م�سريا 
اإل���ى اأن حج���م اإجمايل م�ساري���ع ال�ستثم���ار يف البنية 
التحتي���ة يف البحرين يبلغ اأكرث م���ن 32 مليار دولر، 
ومت توجي���ه اأكرث م���ن 800 مليون دين���ار مل�ساعدة 
اأ�سح���اب امل�ساري���ع البحريني���ني يف اإن�س���اء 35 األف 

�رشكة جديدة. 
وق���ال اإن البحرين ته���دف اإل���ى ال�ستفادة من 
الإجنازات التي حققتها منذ اإطالق برنامج الإ�سالحي 
جلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة يف العام 
2001 لتح�سني دور جمل����س حقوق الإن�سان وعمله؛ 
م���ن اأجل تعزيز حماية حقوق الإن�س���ان يف جميع اأنحاء 
الع���امل، منوها اإلى تقدي���ر وزارة اخلارجية الأمريكية 
لل���دور الإقليمي غ���ري امل�سبوق للبحري���ن بح�سولها 
عل���ى الفئ���ة الأول���ى يف تقريرها اخلا����س بت�سنيف 
الدول الأك���رث جناحاً يف مكافحة الجت���ار بالأ�سخا�س 

والعمل الق�رشي.
و�س���دد وزي���ر اخلارجية يف ختام كلمت���ه على اأن 
الت���زام مملكة البحرين بال�س���الم والتفاهم املتبادل 
والزدهار امل�سرتك ثاب���ت ول يتزعزع، واأنها ت�سعى 
با�ستم���رار اإلى التعلم من الآخرين وترغب يف حتقيق 

ال�رشاكة مع العامل واإطالعه على جتربتها.

الزياني يدعو إلى إطالق “خطة 
مارشال إقليمية”

األق���ى الأم���ني الع���ام ملجل����س التع���اون لدول 
اخلليج العربية عبداللطيف الزياين كلمة تقدم فيها 
بخال�س ال�سك���ر والتقدير اإلى عاه���ل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليف���ة، لقيادته 
احلكيم���ة وروؤيته الثاقبة ودعوت���ه ال�سادقة لتعزيز 
قي���م الت�سامح الدين���ي والتعاي����س ال�سلمي ل�سمان 
�سيادة قي���م التنوع والتعدد واحلف���اظ على الوحدة 
الوطنية يف املجتم���ع البحريني. وهو ما ظهر جليا يف 
املنت���دى، واملعر����س امل�ساحب، ال���ذي نظمه مركز 
امللك حمد العامل���ي للتعاي�س ال�سلمي يف مقر هيئة 

الأمم املتحدة.
كم���ا اأعرب الزياين عن خال����س ال�سكر والتقدير 
لقي���ادة وحكوم���ة البحري���ن برئا�سة �ساح���ب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء ولديوان �سموه وملعهد الأمن 
العامل���ي لإدراكه���م م���دى احلاجة له���ذه املداولت 
واإتاحة ه���ذه الفر�س���ة الفريدة ل�ستك�س���اف الروؤى 
والتطلع���ات امل�ستقبلي���ة، وتو�سي���ع وجتدي���د اأفق 

التفكري اإلى اآفاق جديدة للمنطقة و�سعوبها.
واأك���د اأن منتدى روؤى البحري���ن ياأتي يف الوقت 
املنا�س���ب، معربا عن اأمل���ه يف اأن ي�سهم املنتدى يف 
تعزي���ز الروؤي���ة امل�سرتك���ة ل���كل من حكوم���ة مملكة 
البحري���ن ومعه���د الأم���ن العامل���ي وكاف���ة تطلعات 
امل�سارك���ني جلعل هذا العامل مكان���ا اأف�سل لالأجيال 

القادمة. 
ودع���ا اإلى اإطالق “خطة مار�س���ال اإقليمية” على 
غ���رار املار�سال الأوروب���ي الذي كان حمف���زا لإعادة 
البناء بعد احل���رب العاملية الثانية. وحقق املكا�سب 
ال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة والجتماعي���ة على املدى 
البعي���د، مت�سائال “هل من ال�سعب جدا اأن جند �سكال 

م���ا من خطة مار�س���ال الإقليمية الت���ي تقدم املنافع 
اإلى اجلميع ولكنها ل تتاح �سوى للذين ي�سعون حقا 
لتحقيق اال�ستقرار وم�ستعدون لقبول �رشوط وقيود 

�سارمة )وهي معايري حتتاج لدرا�سة متاأنية(؟
كما دعا اإل���ى �رشورة التفكري يف املكا�سب التي 
�ستع���ود على املنطقة على املدى البعيد جراء وجود 
�رشق اأو�س���ط م�ستقر. ومنها ا�ستقط���اب ا�ستثمارات 
اإقليمي���ة ودولي���ة �سخمة توؤدي اإلى من���و اقت�سادي 

قوي وروابط نف�سية وثيقة مع احللفاء.
ودعا اإل���ى التفكري يف الرتيليونات التي اأنفقت 
ول تزال تنف���ق على احلروب وال�رشاع���ات، والأموال 
التي ته���در دون حتقيق اأي �س���يء �سوى املزيد من 
البوؤ�س وال�سقاء والتي كان بالإمكان ت�سخريها لهذه 

اخلطة.

المشاركون يطالبون بانعقاد 
الفعالية سنويا

اأ�س���اد امل�سارك���ون يف املنتدى مب���ا �سهده من 
مناق�س���ات وح���وارات ج���ادة تتناول ق�ساي���ا ال�سالم 
والتنمي���ة يف الع���امل، وط���رح حلول واقعي���ة ملعاجلة 
الأزم���ات يف املنطقة والع���امل، موؤكدي���ن اأن اهتمام 
مملك���ة البحرين باإقامة مثل ه���ذه الفعاليات يعك�س 
التزامه���ا بامل�سارك���ة الفعال���ة يف املجتم���ع الدويل، 
وح�س���د اجله���ود ملعاجل���ة ق�ساي���ا الع���امل امللح���ة، 
واأ�ساروا اإلى اأهمية ما طرحه امل�ساركون يف املنتدى 
م���ن روؤى لتعزيز الفه���م والإدراك وزي���ادة املعرفة 
بالتحديات الإقليمية والعاملية، وحتديد نهج و�سيغ 
جديدة ملعاجل���ة م�سادر التهديد وع���دم ال�ستقرار 

على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.
وطالب���وا يف خت���ام اأعم���ال املنت���دى با�ستم���رار 
انعقاد هذه الفعالية ب�س���كل �سنوي؛ ملا ت�سكله من 
من���ر يجمع نخب���ة كبرية م���ن ال�سيا�سي���ني واخلراء 
للنقا����س وط���رح ال���روؤى والأف���كار املرتبط���ة باأبرز 
الق�ساي���ا والتحديات املتع���ددة الهائلة التي تواجه 
�سعوب العامل على م�ستوى احلياة املعي�سية والرفاه 
وال�سح���ة الطبيعي���ة، وال�سالم العامل���ي وال�ستقرار 
الدويل، والتهديدات التي ت�سكلها الأ�سلحة احلديثة، 

واأ�سلحة الدمار ال�سامل والع�سوائي خ�سو�سا.

هام�����س  عل����ى  اخلارجي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
اجتماعات الدورة الثالثة وال�سبعني للجمعية العامة 
لالأم����م املتحدة بنيوي����ورك، اجتمع وزي����ر اخلارجية 
ال�سي����خ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، مع وكيل 
الأم����ني العام لل�رشاكات بالحت����اد الدويل جلمعيات 
ال�سلي����ب الأحم����ر واله����الل الأحمر جميل����ة حممود، 
والت����ي �سب����ق واأن حازت على جائ����زة عي�سى خلدمة 

الإن�سانية.
وق����د اأ�ساد وزي����ر اخلارجي����ة بال����دور الإن�ساين 
امله����م لالحتاد ال����دويل جلمعيات ال�سلي����ب الأحمر 
والهالل الأحم����ر يف توفري العون وتقدمي امل�ساعدة 
وتخفي����ف املعان����اة الإن�سانية لكثري م����ن ال�سعوب 
واملجتمعات والإ�سهام يف النهو�س بكرامة الإن�سان 

واإر�ساء ال�سالم ودعم جهود التنمية يف العامل، معرًبا 
عن تقدير البحرين ودعمها ملا يقوم به الحتاد من 

اأن�سطة اإن�سانية وجهود اإغاثية.
م����ن جانبه����ا، اأعرب����ت �سع����ادة ع����ن تقديره����ا 
عل����ى  البحري����ن  ململك����ة  الإن�ساني����ة  لالإ�سهام����ات 
ال�سعيدي����ن الإقليم����ي والدويل وال����دور امللمو�س 
البحري����ن  للموؤ�س�س����ة اخلريي����ة امللكي����ة وجمعي����ة 
لله����الل الأحمر يف جم����الت الإغاثة وتق����دمي الدعم 
الطبيعي����ة  بالك����وارث  واملتاأثري����ن  للمحتاج����ني 
واحلروب وال�رشاعات، موؤكدة حر�س الحتاد الدويل 
جلمعي����ات ال�سلي����ب الأحم����ر واله����الل الأحمر على 
تعزيز �سب����ل التعاون وال�رشاكة م����ع مملكة البحرين 
فيم����ا يقوم به م����ن اأن�سط����ة اإن�ساني����ة خمتلفة. كما 

اجتم����ع وزير اخلارجية م����ع وزير خارجي����ة جمهورية 
كوب����ا برون����و رودريغيز. وخالل الجتم����اع، نوه وزير 
اخلارجية اإلى اأهمية العالق����ات الثنائية بني مملكة 
البحرين وجمهورية كوبا، وتعزيزها يف كل املجالت 
التي حتقق امل�سالح امل�سرتكة، متطلًعا لأن ت�سهد 
الفرتة املقبل����ة النتقال اإلى مرحلة اأكرث تطوًرا من 
التعاون امل�س����رتك مبا يعود بالنف����ع على البلدين 
وال�سعبني ال�سديقني. م����ن جانبه، اأ�سار رودريغيز 
اإلى اأن كوبا تويل اأهمية خا�سة لتنمية العالقات مع 
البحرين على خمتلف الأ�سع����دة، معرًبا عن تقديره 
مل����ا تبذله اململك����ة من جهود ملمو�س����ة لأجل الأمن 
وال�سل����م الدولي����ني، وما حتققه م����ن تقدم يف كافة 

جمالت التنمية.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتمع وزير 
اخلارجي���ة ال�سيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة م���ع وزير خارجية بوركين���ا فا�سو الفا 
باري، على هام�س اجتماع���ات الدورة الثالثة 
وال�سبعني للجمعي���ة العامة لالأمم املتحدة يف 

نيويورك.
واأعرب ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل 
خليفة عن تطلع���ه لأن ت�سهد العالقات مزيد 

من التطور والنماء يف املجالت كافة.
م���ن جانبه، اأ�س���ار باري اإل���ى اأن بوركينا 
فا�س���و ت���ويل العالقات م���ع مملك���ة البحرين 
اهتمام���ا كب���ريا، خ�سو�س���ا يف ظ���ل املكان���ة 
املتميزة التي و�سل���ت اإليها، متمنيا ململكة 

البحرين كل الرقي والزدهار.
كم���ا اجتم���ع وزي���ر اخلارجي���ة، م���ع وزير 

خارجية مملكة هولندا �ستيف بلوك، حيث مت 
التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي 
ب���ني وزارتي خارجية البلدي���ن، وذلك يف مقر 
الأم���م املتح���دة بنيويورك، يف اإط���ار م�ساعي 
البلدي���ن لتعزي���ز وتنمية عالق���ات ال�سداقة 
وامل�سال���ح امل�سرتك���ة. وع���ر ال�سي���خ خالد 
ب���ن اأحمد عن ثقته ب���اأن التوقيع على مذكرة 
تفاه���م للتعاون الثنائي ب���ني وزارة خارجية 
مملكة البحرين ووزارة خارجية مملكة هولندا 
�سي�سه���م يف دعم جه���ود البلدين لال�ستفادة 
م���ن الفر����س املتاح���ة لتنمي���ة عالقاتهم���ا، 
وتبادل الآراء على خمتل���ف امل�ستويات فيما 
يتعلق بالعالقات الثنائية والق�سايا الدولية 
ذات الهتمام امل�س���رتك وحتقيق املزيد من 

التعاون الذي يعود بالنفع على البلدين.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأعلنت مملكة 
البحري���ن ع���ن اإقام���ة عالق���ات دبلوما�سية مع 
جمهوري���ة ب���الو، حي���ث ج���رى التوقي���ع عل���ى 
بي���ان م�سرتك لإقامة عالق���ات دبلوما�سية بني 
البلدين، وذلك مبقر الأمم املتحدة بنيويورك، 
وذلك انطالًق���ا من رغبة البلدي���ن املتبادلة يف 
تطوي���ر عالقات ال�سداق���ة ال�سلمية والتعاونية 
والقت�سادي���ة  ال�سيا�سي���ة  املج���الت  يف 

والجتماعي���ة والإن�ساني���ة والثقافي���ة والعلمية 
ووفًق���ا ملبادئ ميث���اق الأمم املتح���دة واأحكام 
اتفاقية فيين���ا للعالق���ات الدبلوما�سية للعام 
1961.كم���ا اأعلنت اململكة ع���ن اإقامة عالقات 
دبلوما�سي���ة مع جامايكا، حيث مت التوقيع على 
بي���ان م�سرتك لإقامة عالق���ات دبلوما�سية بني 
البلدين، مبقر الأمم املتحدة بنيويورك يف اإطار 
م�ساعي البلدين؛ لتعزيز العالقات فيما بينهما.

املنام���ة - بن���ا: اجتم���ع وزي���ر اخلارجية 
ال�سي���خ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة، 
مع رئي�س الدورة الثالثة وال�سبعني للجمعية 
العام���ة لالأمم املتحدة ماري���ا ا�سبينوزا، مبقر 
الأم���م املتح���دة يف نيوي���ورك.ويف الجتم���اع، 
اأع���رب وزي���ر اخلارجية ع���ن خال����س التهنئة 
ل�سبينوزا؛ مبنا�سب���ة انتخابها رئي�ًسا للدورة 
احلالي���ة للجمعي���ة العامة، وم���ا حظيت به من 
ثقة كب���رية من قبل ال���دول الأع�س���اء بالأمم 
املتحدة.واأكد الوزير �سيا�سة مملكة البحرين 

الثابت���ة بتطوي���ر خمتل���ف ال�سب���ل الكفيل���ة 
ل�سمان التوا�سل والتع���اون املثمر مع الأمم 
املتح���دة. من جانبه���ا، اأعرب���ت ا�سبينوزا عن 
تقديره���ا للم�ساعي احلثيث���ة التي تقوم بها 
البحرين على ال�سعيدي���ن الإقليمي والدويل 
والتي جت�س���د اإميانها بالعمل اجلماعي كاآلية 
ناجح���ة يف مواجهة التحديات التي تواجه دول 
العامل، منوهة مب���ا ت�سهده اململكة من تقدم 
يف خمتل���ف اجلوانب التنموي���ة والقت�سادية 

وغريها من املجالت.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اأك���د وكيل 
وزارة اخلارجي���ة لل�س���وؤون الدولي���ة ال�سي���خ 
عب���داهلل ب���ن اأحم���د اآل خليفة، اأهمي���ة تعزيز 
الت�سامن الإ�سالم���ي؛ باعتباره اأح���د الروافد 
الرئي�س���ة ملكافح���ة الإرهاب، ون����رش ال�سالم، 
وحتقيق التنمية والرخاء، وذلك ا�ستناًدا اإلى 
املب���ادئ الدينية ال�سمحة والقي���م الإن�سانية 

الرفيعة واملواثيق الدولية ال�سامية.
وح���ذر م���ن تط���ور اأ�سالي���ب وتقني���ات 
الإره���اب، وتو�سع عملياته والأ����رشار الناجمة 
عن���ه، قائ���اًل “م���ن املوؤ�س���ف واملرفو�س اأن 

يح���اول البع�س، بجه���ل اأو عم���د، الربط بني 
الإرهاب والدين الإ�سالمي، واأن ين�سب للدين 
احلنيف ه���ذه الأفع���ال الوح�سي���ة، وعمليات 
القت���ل اجلماعي���ة، وه���و منه���ا ب���راء، ويجب 

ت�سحيح هذا الأمر على وجه ال�رشعة”.
جاء ذل���ك يف كلمة مملك���ة البحرين التي 
األقاه���ا ال�سيخ عب���داهلل بن اأحم���د اآل خليفة، 
خ���الل الجتم���اع التن�سيق���ي ل���وزراء خارجية 
منظم���ة التعاون الإ�سالم���ي، والذي عقد على 
هام����س اجتماع���ات اجلمعي���ة العام���ة لالأم���م 

املتحدة يف نيويورك.

نيوي���ورك - بن���ا: اأك���د �سف���ري مملك���ة 
البحري���ن ل���دى الوليات املتح���دة الأمريكية 
ال�سي���خ عب���داهلل بن را�س���د اآل خليف���ة، عمق 
اأوا�رش ال�سداقة املتميزة التي تربط ال�سعبنينّ 
البحرين���ي والأمريكي، التي ب���داأت قبل اأكرث 
من قرن م���ن الزمان مع تاأ�سي����س م�ست�سفى 
الإر�سالي���ة الأمريكي���ة يف املنام���ة، والذي ل 
ي���زال يق���دم الرعاي���ة ال�سحي���ة للمواطنني 
واملقيم���ني عل���ى اأكمل وجه، ويق���ف �ساهداً 
عل���ى تاريخ العالق���ات البحريني���ة الأمريكية 

املتينة واملتجذرة.
واأكد اأن تقدمي الرعاية ال�سحية من خالل 
البحرينيني  وغ���ري  للبحرينيني  امل�ست�سف���ى 
على حد �س���واء �سكل اللبن���ة الأ�سا�سية التي 
قام���ت عليها العالق���ات البحرينية الأمريكية 
الإن�ساني���ة  باأبعاده���ا   1893 الع���ام  من���ذ 
والثقافي���ة. جاء ذلك يف الكلم���ة التي األقاها 
العربي���ة  ال�سنوي���ة  الفعالي���ة  يف  ال�سف���ري 
الأمريكي���ة الت���ي تقيمها منظم���ة “C3” هذا 
الع���ام عن الرعاية ال�سحي���ة والأعمال، والتي 
�سهدت تكرمي الرئي�س التنفيذي مل�ست�سفى 
الإر�سالي���ة الأمريكي جورج ت�سرييان، تقديراً 

جلهوده الإن�سانية يف تقدمي الرعاية ال�سحية 
يف اململك���ة وعمل���ه م���ن خاللها عل���ى تعزيز 
العالق���ات البحرينية الأمريكية. ودعا ال�سفري 
ال����رشكات العربي���ة والأمريكي���ة امل�ساركة يف 
الفعالي���ة اإلى ال�ستثم���ار يف مملكة البحرين، 
وتق���دمي  الطبي���ة  املج���الت  يف  خ�سو�س���ا 
الرعاي���ة ال�سحي���ة، مل���ا توف���ره اململكة من 
بيئ���ة اقت�سادي���ة خ�سب���ة واأط���ر تنظيمي���ة 
اأر�س���ى دعائمه���ا النه���ج الإ�سالح���ي لعاهل 
الب���الد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، وما ت�سمنه مب���ادئ روؤية البحرين 

القت�سادية 2030 من مناء وتقدم.

• طاولة احلوار يف املنتدى وجموع من امل�ساركني	

• •وزير اخلارجية يلقي كلمته يف املنتدى	 عبداللطيف الزياين يلقي كلمة يف املنتدى	



�سكرا ال�ستجابة مدير االنتخابات القرتاحات “$”

ال�سفينة متخر... والرجل 
الأمني يهتدي ببو�سلة الثقة
�سفين����ة االقرتاع متخر بكل ثقة بقيادة امل�ست�سار ن����واف حمزة يف الطريق اإلى ميناء اليوم 

االأجمل... 24 نوفمرب املقبل...
اأكت����ب عن رئي�س هيئ����ة الت�رشيع واالإفت����اء القانوين املدي����ر التنفي����ذي لالنتخابات نواف 

حمزة، الذي يواج����ه اأ�سعب امتحان ب�سجل����ه الوطني، ويوؤازره 
بحم����ل االإزر، موظف����ون خمل�سون، و�سحاف����ة يقظة. جميع 
املوؤ�����رشات مب�رشة باخلري؛ الأن البحري����ن ُجبلت على النجاح 

دوما، ويهتدي ن����واف ببو�سلة الثقة، وذلك �رش اطمئنان 
اجلميع، واأن االأمانة بي����د رجل اأمني. يف اليومني االأولني 
م����ن اأ�سب����وع عر�����س ج����داول الناخب����ني، �س����ب زمالئي 

الفريق املكلف بتغطي����ة امل�سار االنتخابي جمموعة 
مالحظ����ات واقرتاح����ات ب�ساأن طريق����ة تعامل 

اللج����ان االإ�رشافية م����ع ال�سحاف����ة، وطالبوا 
بتمكني ال�سحافة م����ن اأداء دورها النبيل 

بهذا الواجب الد�ستوري املهم.
اأجب����ت الزم����الء باأننا “كلن����ا مبركب 
التنفيذي����ة  اللجن����ة  واآذان  واح����د”، 
لالنتخاب����ات �ساغية، وال تف����وِّت �ساردة 
اأو ورادة، وت�س����ع جميع املالحظات حتت 
ب�رشه����ا، الأنه����ا تعت����رب ال�سحاف����ة يده����ا 

اليمنى باأداء املهمة.
بحل����ول ي����وم اأم�����س ال�سب����ت )ثال����ث 

اأي����ام اأ�سب����وع عر�س اجل����داول( ف����اإن اللجنة 
التنفيذي����ة جنح����ت يف ت�سفري جمي����ع املالحظات 
وامل�سوري����ن. ال�سحافي����ني  للزم����الء  اخلدمي����ة 
وبالنياب����ة عن الزمالء، اأ�سج����ل �سكري وتقديري 
للم�ست�سار نواف حمزة على �سعة �سدره ورحابة 

اأفقه. وعلى اخلري والود نلتقي دوما واأبدا.
را�سد الغائب

مدير “املحرق” يجهل عدد الناخبني الأجانب ملجل�س اأم املدن
كثافة بدار البلدية ب�سبب انعقاد ور�سة للموظفني

رئي�س �لفريق: ر��سد �لغائب. �ل�سحافيون: ليلى مال �هلل، �إبر�هيم �لنهام، �سيد علي �ملحافظة، مروة خمي�س، ح�سن عدو�ن. �مل�سورون: ر�سول �حلجريي، خليل �إبر�هيم، �إ�سماعيل �ل�سقاي، �أمين يعقوب.
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• الطريق اإلى 24 نوفمرب 2018 مير من القلب... فاجعل قلبك دليلك...	

زارت “الب���الد” مق���ر بلدي���ة املح���رق؛ للوق���وف على حجم 
ا�ستعداداتها باأ�سبوع عر�س جداول الناخبني للمجال�س البلدية.

ولوحظ عدم وج���ود �سا�سة عر�س كب���رية اإلكرتونية كالتي 
تتواف���ر مبقار اللجان االإ�رشافية باملحافظات االأربع، وعدم وجود 

اأّي اإر�سادات اأو تعليمات ترتبط بامل�سار االنتخابي.
وتزام���ن انعقاد ور�سة مبقر بلدية املحرق مع كثافة ح�سور 
جمموع���ة م���ن املواطن���ني للتاأكد من وج���ود اأ�سمائه���م بجدول 

الناخبني للمجل�س البلدي مبحافظة اأم املدن.
و�سجل���ت “الب���الد” وج���ود ع���دد م���ن املواطن���ني من غري 
امل�سارك���ني بالور�س���ة ومرت�سح بل���دي لالطمئن���ان على تقييد 

ا�سمه.
و�سه���د مق���ر البلدي���ة زيارة م���ن وزي���ر االأ�سغ���ال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�س���ام خل���ف بوج���ود موف���د 

ال�سحيفة.
وعند �سوؤال املدير العام لبلدية املحرق اإبراهيم اجلودر عن 
ع���دد الناخبني ملجل�س بلدي املحرق م���ن غري املواطنني، اأجاب 

اجلودر باأنه ال يعلم بعدد الناخبني االأجانب.

وحتدث ع���ن اأن البلدية وفرت جهازين كمبيوتر )البتوب(؛ 
للتاأك���د من بيانات الناخبني، ويف حال طلب ت�سحيح املعلومات 
يت���م اإر�س���ال ذلك للجن���ة االإ�رشافي���ة ملحافظة املح���رق الواقعة 

مبدر�سة الهداية اخلليفية الثانوية للبنني.

وعن عدم وج���ود اإر�سادات اأو تعليمات معلقة بدار البلدية، 
ر من الوزارة لتغطية  ذك���ر اجلودر اأن ما تقدمه البلدية هو املوفَّ

ال�ساأن االنتخابي.
وحتدث مواطن كان حا�رشا لور�سة بالبلدية عن اأنه مل يتاأكد 

من اإدراج ا�سمه باملن�سة املوجودة بالبلدية؛ الأنه تاأكد من ذلك 
عرب املوقع االإلكرتوين الر�سمي لالنتخابات.

حترير املتدرب: حممد زين الدين
طالب اإعالم باجلامعة الأهلية

• مواطنة تطمئن الدراج ا�سمها	 • •موظف ببلدية املحرق �سيرت�سح مبقعد دائرة رئي�س املجل�س	 مدير عام بلدية املحرق مدليا بت�رشيحه ملوفد ال�سحيفة	

100 دينار تاأمني ي�سددها املرت�سح للبلديات ل�سمان اإزالة اإعالناته
�رشف رخ�س اخليام بعد اإطالق الدعاية االنتخابية

البلدي���ات  و�س���وؤون  االأ�سغ���ال  وزي���ر   تفق���د 
والتخطي���ط العمراين ع�سام خلف ج���داول الناخبني 
لالنتخابات البلدية يف مقر البلديات يف املحافظات 
الث���الث )اجلنوبي���ة، ال�سمالي���ة واملح���رق( بح�سور 
عدد م���ن م�سوؤويل البلديات ورئي����س هيئة الت�رشيع 
واالإفت���اء القان���وين املدي���ر التنفي���ذي لالنتخابات 

البلديات امل�ست�سار نواف حمزة.
واأك���د الوزير خل���ف اأن الوزارة �ست�س���كل فرًقا 
من كل بلدية لت�سهيل اإج���راءات الدعاية االنتخابية 
وتوعي���ة املرت�سح���ني واحل�س���ول عل���ى تراخي����س 

اخليام االنتخابية.
واأ�سار اإلى اأنه يف انتظ���ار القرار الوزاري ب�ساأن 

حتدي���د موعد اإط���الق الدعاي���ات االنتخابية من اأجل 
�رشف رخ����س اخلي���ام االنتخابي���ة وفًق���ا لالإجراءات 
وال�سوابط املعمول بها �سمن القانون للمرت�سحني.

وب�ساأن مبلغ التاأم���ني، اأو�سح خلف اأن القانون 
يف مادته الرابعة ين�س على اأن يودع املرت�سح مبلغ 
100 دين���ار الإزالة الالفت���ات واملل�سقات واخليام 
اخلا�سة به على اأن يقوم باإزالتها فور انتهاء الفرتة 

املن�سو�س عليها يف القانون.
واأو�سح اأن الوزارة �ستقوم كعادتها يف كل دور 
انعق���اد لالنتخابات باأخذ تاأم���ني وقدره 100 دينار 
من كل مرت�سح، ويف حال خمالفته يف االإعالنات تزال 

ويتم تغرميه فوًرا من مبلغ التاأمني. • وزير البلديات م�سافحا حممد جمبل	

منها(  60%(  98 وقبول  �لثالث  باليوم  �لإ�سر�فية  للجان  و�رد�  طلبا   163
قيد الدرا�ضةمرفو�ضةموافق عليهاطلبات اإلكرتونيةاإجمايل الطلباتاملحافظة

مل تعلن1مل تعلنمل تعلن42العا�سمة
54500املحرق

1061مل تعلن17اجلنوبية
995283610ال�سمالية

80 األفا زاروا املوقع الإلكرتوين و1200 جلان املحافظات
 2018 النتخاب���ات  التنفي���ذي  املدي���ر  اأعل���ن 
امل�ست�س���ار نواف عب���داهلل حمزة ع���ن اإح�سائية ترتبط 
باالأيام الثالثة االأولى الأ�سبوع عر�س جداول الناخبني، 

كاالآتي: 
	•446 �سخ�س���ا قدم���وا طلب���ات قي���د االأ�سم���اء 

وتغيري العنوان.
	•80 األ���ف ناخب راجع بياناته املوقع االإلكرتوين 

الر�سمي.
	•1200 ناخب زاروا اللجان االإ�رشافية االأربع.

	•اإجم���ايل طلبات قيد االأ�سم���اء حتى اأم�س بلغت 

446 طلبا، اإذ قدم مبحافظة العا�سمة 113 طلبا، ويف 
حمافظة املحرق 45 طلبا، ويف حمافظة ال�سمالية 234 

طلبا، واأخريا بلغ العدد مبحافظة اجلنوبية 54 طلبا.
	•العملي���ة االنتخابي���ة �ستحت���اج لقراب���ة 1200 

متطوع يف يوم الت�سويت.



�سقوط �أ�سماء عائلة زميان... حلقة جديدة من “حزاوي الدار”

الكر�سي البلدي لي�س وراثة... والدو�رسي زرعت تلبية املطالب وثمرتها بالربملان

مرت�شحون يطمئنون على اإدراج منا�رصيهم من العوائل بدوائرهم

املرت�شح النفيعي يفت�ش عن اأ�شماء عائلته بجدول الناخبني

اأك���دت الفنانة مرمي زمي���ان اأن املواطن اأ�شبح ميلك 
اخلربة الكافية لإي�شال الأف�شل لقبة الربملان. واأ�شافت 
اأن زيارته���ا ملرك���ز ناخبي العا�شم���ة ج���اء لإدراج ا�شمها 
وزوجها �شمن قائمة الناخبني بثالثة العا�شمة.وقالت اإنها 

تفاجاأت ب�صقوط ا�صمها واأ�رستها ماعدا ابنها الأ�صغر.

واأف���اد املرت�شح املحتمل عن “عا����رصة العا�شمة” حمد تقي 
اأن���ه مل ترد �صكوى عن �صقوط اأ�صماء م���ن دائرته. ولوحظ تواجد 
تق���ي لأكرث من ن�صف ال�صاعة اأم���ام ال�صا�صة اللكرتونية لعر�ض 
القوائ���م.  واأف���اد مرت�شح “�شابعة العا�شم���ة” يو�صف املاجد ان 
عر�ش القوائم متطور واأعان الكثريين دون احل�شور ال�شخ�شي.

اأ�ش���ارت الع�ش���و البلدي ع���ن �شابعة املح���رق )عراد( 
�شباح الدو����رصي اإلى اأنها �شت�شارك يف النتخابات املقبلة 

ولكن �شترت�شح نيابيا.
وقالت:”اإن الكر�صي البلدي لي�ض وراثة، واأن ما عملت 
به من جهود يف عملي البلدي يف جمل�ض بلدي املحرق، زرع 

فيني تلبية احتياجات املواطنني واملقيمني.
واأ�صارت اإلى اأن حظوظها كثرية و�صت�صعى اإلى دخول 
املعرتك النتخابي مع 13 مناف�ض واأنها على ثقة بالنجاح.

واأو�شح املرت�شح املحتمل اإبراهيم النفيعي اأن بع�ش 
اأ�شماء اأهايل دائرته �شقطت من ك�شوفات اأ�شماء الناخبني، 
مما اأ�شطر اإل���ى مراجعة تلك الأ�شماء بلجن���ة الإ�رصاف على 

�صالمة ال�صتفتاء والنتخاب مبحافظة املحرق. 
وق���ال: “من املتوق���ع اأن تك���ون ن�صب���ة امل�صاركة يف 
النتخاب���ات املقبل���ة اأعلى ن�صب���ة”. واأردف ب���اأن الطريقة 
املتبع���ة حاليا ملراجع���ة اأ�شم���اء الناخبني اأ�شه���ل بكثري، 
وذلك ما ي�رس على اأهايل الدائراة عدم التوافد اإلى اللجنة.

محافظة العاصمة

محافظة المحرق

• الفنانة مرمي زميان وزوجها رئي�ض نادي باربار علي ح�صن بلجنة العا�صمة	

• •�شباح الدو�رصي �شتغادر املقعد البلدي عن دائرة عراد الى املقعد النيابي	 املرت�شح ابراهيم بوجريي	

• مرت�شح �شند عبدالعزيز مراد	 • مرت�شح “املدينة” حمد تقي	

• ح�صن عدوان يفت�ض عن ا�صمه	

• القهوة ل ت�رسب على عجل كما قال حممود دروي�ض	

• البحث عن الأن�شار بالدائرة	

• •مرت�شح	 •تتاأكد من وجود ا�شمها بجدول الناخبني 	 ناخب واأ�صطول من املوظفات للم�صاعدة	

• هم احلا�رس... واأنِت يا �صغريتي امل�صتقبل الأجمل	
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كامل مريزا مرت�سح من جدحف�س ينجح يف اإ�سافة 4 اأ�سماء من اأ�سل 6

دكتور جتديد �خلطاب �لديني 
يطرق باب د�ئرة توبلي وجرد�ب

و�لنويدر�ت و�لعكر �لغربية؟ ف البحار بدائرة “املدينة”  هل �سيجدِّ

�صقوط قيد ا�صم ابنة مرت�صح دائرة “املدينة” اآل �شنان

حبيب اأكادميي وحقوقي وتربوي لأكرث من 15 عاما

“عا�رصة العا�شمة” حتت�صن اأكرث من 10046 �شوتا

اليوم���ني  غ���رار  عل���ى 
ال�صابقني �ص���اد الهدوء مركز 
يف  الناخب���ني  قوائ���م  عر����ش 
العا�صمة.وب���دت  حمافظ���ة 
�شالة عر����ش قوائم الناخبني 
يف الي���وم الثالث �شب���ه خالية 
يف اأغلب الأوقات اإل من بع�ض 

املرت�شحني.
ع���ن  املرت�ش���ح  وق���ال 

العا�شم���ة )جدحف�ش  �شاد�ش���ة 
وتوبل���ي وامل�صل���ى( كامل م���ريزا اإنه من���اب عن 6 من 
الناخب���ني يف دائرته لإ�شاف���ة اأ�شماءهم اإل اأنه متكن من 

اإ�شافة 4 فقط.

اأك���د املرت�شح عن الدائرة 
العا�رسة )مدينة عي�صى و�صند( 
عطي���ة اهلل اآل �شن���ان انه ح�رص 
للمرك���ز لإ�شاف���ة ا�ش���م ابنته 

�شمن القوائم.
 وذك���رت املرت�صح���ة عن 
)ال�صناب����ض  الثالث���ة  الدائ���رة 
ال�صي���ف(  و�صاحي���ة  والدي���ه 
دين���ا اللظ���ي اأن عملية عر�ض 
القوائ���م وادراج الأ�شم���اء جتري 
ب�صال�ص���ة. واثن���ت على اجله���ود الت���ي تبذله���ا اللجنة 
لت�شحي���ح البيان���ات. وقال���ت اإنه���ا تاأكدت م���ن اإدراج 

ناخبني من دائرتها الكرتونيا يف املركز ال�رصايف.

يجري علي جا�شم البحار م�شاورات مع 
اأهايل الدائرة العا�رسة يف حمافظة العا�صمة 
)مدينة عي�صى و�صند والنويدرات والعكر 
الغربي���ة( حل�ص���م ق���رار تر�صح���ه للمقعد 
النياب���ي يف الدائرة ب�ش���كل نهائي. وقال 
البحار: تعترب الدائرة العا�رصة يف العا�شمة 
م���ن الدوائر ال�شعب���ة التي تتمي���ز بكتلة 
انتخابية كبرية ت�صل اإلى اأكرث من 10046 

�صوت���ا ومب�صاركة وا�صع���ة من قبل املواطن���ني انتخاباً 
وتر�صح���ا، وت�صكل ميدانا �صاخن���ا للجمعيات ال�صيا�صية 

وامل�صتقلني، مما يتطلب درا�صة الفر�ض 
فيه���ا ب�صورة دقيق���ة قبل اتخ���اذ القرار 
النهائ���ي. يذك���ر اأن املحامي عل���ي البحار 
حا�ش���ل على درجة الدكت���وراه يف القانون 
م���ن جامع���ة البحري���ن، وقد �شغ���ل �شابقاً 
من�صب مدي���ر اإدارة التدري���ب والتثقيف 
يف املوؤ�ص�ص���ة الوطني���ة حلق���وق الإن�صان، 
ورئي����ض ق�ص���م الدرا�ص���ات وا�صتطالعات 
ال���راأي العام ومن ث���م رئي�ض ق�صم التدري���ب والتاأهيل 

ال�صيا�صي يف معهد البحرين للتنمية ال�صيا�صية.

حبي���ب  فا�ص���ل  الأكادمي���ي  اأعل���ن 
تر�ّصح���ه نيابيا ع���ن الدائ���رة ال�صابعة يف 
حمافظ���ة العا�صم���ة التي ت�ص���م: توبلي 
وج���رداب   ،)721( وجدعل���ي   ،)709(
ومدين���ة   ،)733( والنا�شف���ة   ،)729(

عي�صى )816(.
 اأك���د حبي���ب اأن���ه �ص���وف يعمل على 
اإي�ش���ال �شوت وتطلعات اأه���ايل الدائرة 

ويعم���ل عل���ى حتقي���ق طموحاته���م يف املج���الت الت�رسيعي���ة والرقابي���ة 
وال�صيا�صية اإلى جانب اخلدمية.

وق���ال اأّن التجرب���ة الربملاني���ة متث���ل عم���اًل تراكمي���ا وتتطل���ب م���ن 
املواطنني انتخاب الأف�صل اإلى املوؤ�ص�صة الت�رسيعية.

عمل حبيب مدر�ًصا مدة 15 عاماً يف وزارة الرتبية والتعليم، كما يعمل 
اأ�صت���اذاً حما�رساً يف عدد من اجلامعات، اإلى جان���ب عمله م�صت�صاراً للربامج 
التدريبي���ة، وق�شى �شنوات عدي���دة يف العمل الأهلي يف املجال الجتماعي 

والثقايف والرتبوي.
و�ص���در له كتابان، ونال موؤخراً درجة دكتوراه الفل�صفة يف الرتبية من 

جامعة عني �صم�ض امل�رسية يف مو�صوع جتديد اخلطاب الديني.

�ل�سكن �لوهمي بالبيوت يقود لرف�ض طلب �لت�سحيح
ملن غرّي عنوانه ويقيم مبجمع اآخر

ا�ص���رتط رئي�ض جلنة الإ����رساف على �صالم���ة ال�صتفتاء 
والنتخاب مبحافظة املحرق اأحمد احلمادي وجوب اأن يكون 
الناخب مقيما اإقامة عادية يف الدائرة النتخابية التي يريد 
القي���د فيها، وذل���ك وفقا ملا هو ثاب���ت يف بطاقة الهوية، 
ويف ح���ال اإقامت���ه يف اخلارج يكون حم���ل اإقامة له يف مملكة 

البحرين هو دائرته النتخابية، واإن مل يكن له حمل اإقامة يف 
اململكة، فيعتد يف هذه احلالة مبحل اإقامة عائلته.

وقال:” البع�ش يتبني ب���اأن قام بتغيري عنوانه، ولكن 
ه���و غري �شاك���ن فيه فعليا، وبعد التاأكد م���ن اأنه �شاكن يف 

جممع اآخر، فاإن اللجنة تقوم بالرف�ض”.

• مرت�شح املدينة عطية اهلل اآل �شنان	

• علي البحار	

• فا�صل حبيب	



عدوى �شقوط اأ�شماء املر�شحني متتد للمر�شح البحراين

ال�شماح للمواطنني بالتظلم عن الآخرين ب�رشط اإح�شار هوياتهم الأ�شلية
اإن�صاء كلمة �رس املفتاح الإلكرتوين �صعوبة تعرت�ض الناخبني

للخليجيني حق الت�صويت “البلدي” فقط... قا�صي “ال�صمالية”:

طال���ب املر�ص���ح املحتم���ل ع���ن الدائ���رة الثاني���ة ع����رسة 
باملحافظ���ة ال�صمالي���ة حمم���ود البحراين بتمدي���د فرتة عر�ض 
ج���داول الناخب���ني؛ نظ���ًرا لل�صعوب���ات التي تعرت����ض بع�ض 
الفئات يف احل�صور اإلى املركز اأو يف اإن�صاء املفتاح الإلكرتوين.
ولفت البحراين ل���دى وجوده مبركز اإ�رسافية ال�صمالية اإلى 
اأن ا�صم���ه مل يك���ن مدرًجا منذ البداية �صمن ج���داول الناخبني، 
يف الوق���ت الذي اأح�صى فيه عدد 30 مواطنا يف دائرته ممن مل 

تدرج اأ�صماوؤهم �صمن قوائم الناخبني.
واأثن���ى على الإجراءات التي و�صفها بال�صهلة واملي�رسة يف 
مرك���ز املحافظة ال�صمالية، ومبينا يف الوق���ت ذاته احلاجة اإلى 

زي���ادة م�صتوى وحجم التوعي���ة للمواطنني بهذه الفرتة باأعلى 
امل�صتويات.

م���ن جهت���ه، عرب املر�ص���ح املحتمل ع���ن ثامن���ة ال�صمالية 
عب���داهلل الذوادي عن ارتياح���ه من �صهولة الإج���راءات املتبعة 
يف املرك���ز الإ�رساف���ني، م�صريا اإلى عدم تلقي���ه اأي �صكاوى من 
اأه���ايل دائرته حتى اللحظة تفيد ب�سقوط اأ�سمائهم من جداول 

الناخبني.
وع���زا ذلك لل�صهولة يف الإجراءات اإلى التحول الإلكرتوين، 
ال���ذي يعطي دافع���ا نحو ال�صتم���رار يف هذا التح���ول يف �صتى 

املجالت.

الإ�رسافي���ة لعر����ض ج���داول  اللجن���ة  ق���ال رئي����ض 
الناخب���ني باملحافظة ال�صمالية القا�ص���ي حممد اأمان اإن 
اللجن���ة ومن اأج���ل ت�صهيل عملية التظل���م اأكرث، �صمحت 
لأي �سخ����ص بتقدمي طل���ب التظلم ع���ن الآخرين ب�رشط 
اإح�صار الن�صخة الأ�صلية لهوية املواطن املراد ت�صحيح 
و�سعيت���ه. واأ�سار اإلى اأن ع���دد الطلبات اآخذ يف الزدياد 
للي���وم الثالث على التوايل، واأن اللجنة تبت يف الطلبات 
الت���ي ل تتطلب مراجعتها مع جهات اأخرى ب�صكل فوري. 
واأك���د يف الوق���ت ذات���ه اأن اللجن���ة ل تت����رسع يف البت يف 
الطلبات. وحول مواطني دول جمل�ض التعاون ممن يحق 
الت�صوي���ت يف النتخاب���ات البلدية فق���ط، والذين ي�صار 
اإل���ى اأ�صمائه���م يف النظام اللك���رتوين بالل���ون الأخ�رس، 
اأو�ص���ح  اأن كل خليجي مقيم يف البحرين وميتلك عنوان 
�صك���ن له احل���ق يف الت�صوي���ت يف النتخاب���ات البلدية، 
حيث ميكنهم مراجع���ة اأ�سمائهم يف البلديات. و�سهدت 

اإ�رشافي���ة ال�سمالية لليوم الثالث عل���ى التوايل ا�ستمرارا 
يف تدف���ق املر�صح���ني املحتمل���ني لالنتخاب���ات املقبلة 
عل���ى املرك���ز. وذكر النائ���ب جالل كاظ���م اأن 25 % من 
كتلة ناخبة بل���غ قوامها 1600 �صخ�ض مت التاأكد منهم، 
�صقط���ت اأ�صماوؤه���م م���ن ج���داول الناخبني. م���ن جهته، 
قال ع�ص���و جمل�ض بلدي اجلنوبية عب���داهلل القبي�صي اإن 
ح�ص���وره ملركز عر�ض ج���داول الناخبني جاء بداعي عدم 
تكرار ماح�صل معه يف املجل�ض ال�صابق من عراقيل اأدت 
اإل���ى اإ�سقاط ع�سويت���ه، ووقف مكافئت���ه، وبقاء مقعده 

باملجل�ض �صاغرا حتى اللحظة.
اإلى ذلك، اأ�صار ع�صو جمل�ض بلدي ال�صمالية عبداهلل 
عا�سور اإل���ى اأن عدد ال�سكاوى الت���ي تلقاها من الأهايل 
بع���دم اأهليتهم للت�صوي���ت يف النتخابات، وبع�صهم مل 
تظه���ر لهم اأي معلومات بلغ نحو 8 اأ�صخا�ض يف �صاد�صة 

ال�صمالية.
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ا�شمك �شي�شطب من جدول الناخبني اإذا مل ت�شارك مرتني بالت�شويت

دائرة مدينة عي�شى تكتظ باملرت�شحني البلديني... 10 والبقية تاأتي...

مراجعة جهات مثل النيابة العامة بحالت عدم قيد الأ�صماء بالك�صوف

موظفو جلنة اجلنوبية اأكرث من زوارها

ق���ال رئي����ض اللجنة الإ�رسافي���ة باملحافظ���ة ال�صمالية 
حمم���د مريزا اأم���ان اإن التح���ول الإلك���رتوين كان له الدور 
الأب���رز يف تدين حجم ح�صور املواطن���ني اإلى مراكز عر�ض 

جداول الناخبني. 
واأ�صار اإلى وجود ازدي���اد ملحوظ يف اأعداد املراجعني 
عرب النظام الإلكرتوين، وموؤكدا يف الوقت نف�صه اأن اللجنة 

تبت يف الطلبات بح�سب الأ�سبقية يف التقدمي. 
واأك���د اأن اللجنة بتت يف جميع طلبات التظلم التي مت 
التقدم به���ا للجنة يف اليوم الأول من فرتة مراجعة جداول 

الناخبني، والبالغة 109 طلبات ح�صوريا واإلكرتونيا. 

وذك���ر اأن ظهور ر�صائل بعدم اأهلية بع�ض املواطنني 
لالنتخ���اب قد تع���ود اإلى عدم و�صول ذل���ك ال�صخ�ض اإلى 
ال�ص���ن القان���وين لالنتخ���اب واملحدد بتاري���خ 24 نوفمرب 
1998، وم�ص���ريا اإل���ى وج���ود نظ���ام يزيل الأ�صم���اء التي 
تتخلف عن الت�صويت ملرتني متتاليتني، مما يوؤكد اأهمية 
مراجعة الناخبني لأ�صمائهم خالل هذه الفرتة.  واأ�صاف اأن 
بع�ض الطلبات التي ترد اإلى اللجنة قد تتطلب مراجعتها 
م���ع جهات اأخ���رى كالنياب���ة العام���ة، حيث تتول���ى اللجنة 
مراجعتها والبت فيها، واإبالغ املواطن بالنتيجة، ومو�صحا 

اأن تلك احلالت حمدودة جدا.

لوح���ظ بلجن���ة الإ����رساف عل���ى �صالمة 
ال�صتفتاء والنتخاب مبدر�صة امل�صتقبل 
البتدائي���ة للبنات باملحافظ���ة اجلنوبية، 
اأن ع���دد املوظف���ني زاد بكث���ري عن عدد 

الزوار واملرت�صحني معا. 
واكتظت طاولة ا�صتقبال املراجعني 
بعدد من املوظفني من كال اجلن�صني، يف 
حني كان غي���اب الزوار وا�صحا، ولفرتات 

طويلة.
وق���ال املرت�ص���ح البل���دي ع���ن اأولى 
اجلنوبية ثابت املطاوعة اأن انتخابات هذا 
الع���ام �صت�صهد �صخونة كب���رية بعد فتح 
اأب���واب الرت�صح ر�صيماً، مو�صحاً اأن مدينة 
عي�ص���ى وزاي���د اكتظ���ت باملرت�صح���ني، 
ب�ص���ورة تعك����ض احل���راك النتخاب���ي يف 

املدينة النموذجية الأولى بالبحرين. 
املرت�صح���ني  ع���دد  اأن  واأو�ص���ح 
لأول���ى  البل���دي  املجل����ض  لنتخاب���ات 
اجلنوبية لوحدها، بلغ 10 مر�صحني دفعة 
واحدة، وكلهم من ال�صباب وامل�صتقلني، 
م�صيف���ا اأن الكث���ري من الأ�صم���اء يف طور 

ال�صعود قريباً.

المحافظة الشمالية

المحافظة الجنوبية

• �صلفي للمرت�صحني... من اليمني يا�صني زينل ويو�صف زينل وطه اجلنيد وعبداهلل عا�صور	

• موظفة تعاون عائلة على الطمئنان لإدراج اأ�صمائهم بجدول الناخبني	

• مراجعة الك�صوف اإلكرتونيا مرهقة للعني	

• رئا�صة جلنة اجلنوبية	

• املحامي �صادق الدرازي	

• التاأكد من وجود ال�صم	

• التاأكد ا�صم.. ا�صم..	

• املحامي اإبراهيم الها�صمي	

• مرت�سح يديل بت�رشيحه للزميل النهام	

• علي ال�صيد الها�صمي	

• نائب رئي�ض بلدي اجلنوبية	

• النائب جالل املحفوظ اأمام الك�صوف جمددا	

• هدوء بلجنة اجلنوبية	
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جاللة امللك ال�شامن الأول لنجاح مرا�شم عا�شوراء
ال�شعب واملاآمت يلتفون حول قائد الوطن ويجددون البيعة والوالء... “اجلعفرية”:

اإدارة  االأوق���اف اجلعفري���ة: ثمن���ت  املنام���ة - 
االأوق���اف اجلعفرية اخلطاب امللك���ي ال�شامي لعاهل 
الب���الد  �شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�شى اآل 
خليف���ة، والذي يعك�س ما يتمتع ب���ه جاللة امللك من 
حكم���ة عالي���ة واإرادة �شلب���ة لقي���ادة �شفينة الوطن 
بكف���اءة واقت���دار وجت���اوز كاف���ة التحدي���ات ب�شعة 
ال�شدر والتحلي باالأخالق االإ�شالمية ال�شمحة وال�شيم 
العربي���ة االأ�شيل���ة. وقال رئي�س االأوق���اف اجلعفرية 
�شماح���ة ال�شي���خ حم�شن اآل ع�شفور: اإن���ه لي�س غريبا 
على جالل���ة امللك ه���ذه اللفت���ة الكرمي���ة ال�شامية، 
فلطامل���ا اأكد جاللة امللك حر����س املجتمع البحريني 
على اأن حتظى �شعائر يوم عا�شوراء ومرا�شم اإحيائها 
بالتقدير واالحرتام، وهي خ�شو�شية تاريخية تنفرد 
به���ا مملكة البحرين بني ال���دول االإ�شالمية وما زالت 
حت���ى يومنا هذا، وهلل احلم���د”. وقال اآل ع�شفور: اإن 
الكلمة ال�شامية جلاللة امللك بعثت الفرحة واالرتياح 
ل���دى عموم �شع���ب البحرين، ونوؤك���د على توجيهات 
جاللته ب����رورة اأن تفخر مبا تنعم به مملكة البحرين 

حتت قيادت���ه من حرية كبرية عل���ى �شعيد ممار�شة 
ال�شعائر الديني���ة، و احلفاظ على ه���ذه امل�شتويات 
الرحب���ة من احلريات الدينية وعلينا جميعا اأن نحافظ 
عل���ى هذا النم���وذج املتح����ر واحلا�ش���ن للتعددية 
الديني���ة واملذهبي���ة بتعاي����س وان�شج���ام واح���رتام 
ووئام ، ومبا يعك����س اخللق الرفيع وال�شيم االأ�شيلة 
الأهل البحرين الكرام، واحرتامه���م الدائم لن�شيجهم 

االجتماعي وعي�شهم امل�شرتك على مر الع�شور”.
واأ�ش���اف اآل ع�شفور: نثمن ب���كل اعتزاز تقدير 
جالل���ة امللك مل���ا اأبداه �شع���ب البحري���ن والقائمون 
على امل���اآمت واحل�شينيات من م�شاعر وطنية �شادقة 
متثل يف واقعها جتديدا للبيعة والوفاء لقائد الوطن 
ورب���ان �شفينته، وتعرب عن مكن���ون ما يتمتع به هذا 

ال�شعب من رقي وحت�ر”.
وق���ال اآل ع�شف���ور:” اإن نه���ج جالل���ة امللك هو 
امت���داد من �شمائل اأج���داده ح���كام اآل خليفة الكرام 
كاب���راً عن كابر، ونثمن عالياً ما تف�شل به جاللته باأن 
اإدارة م�شال���ح الوطن تنطلق من نهج وو�شايا حكام 

البحري���ن امليامني على م���ر التاري���خ، وا�شتح�شاره 
لو�شية �شاحب العظمة ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل 

خليفة رحمه اهلل يف رعاية حقوق العباد والبالد”.
وج���ددت اإدارة االأوقاف اجلعفرية وجميع املاآمت 
واحل�شيني���ات اإل���ى املق���ام ال�شامي اأ�ش���دق م�شاعر 
الوفاء واالإخال�س وال���والء، معربني عن عميق ال�شكر 
وبال���غ االمتن���ان والتقدي���ر عل���ى توجيه���ات جاللته 
ال�شامية ملختل���ف االأجهزة احلكومي���ة لتقدمي كافة 
اخلدمات وجميع الت�شهي���الت خالل منا�شبة عا�شوراء 
هذا العام مما اأ�شه���م يف اإجناحها ب�شكل غري م�شبوق 

فاق ال�شنوات املا�شية.
واأك���د اآل ع�شف���ور اأن جالل���ة املل���ك ه���و قائد 
امل�ش���رية املبارك���ة للمملك���ة الغالي���ة، وه���و رمزها 
واأ�شا�س نه�شتها ال�شاملة، والراعي وال�شامن االأول 

لنجاح جميع فعاليات مو�شم عا�شوراء.
ودع���ت اإدارة االأوق���اف اجلعفري���ة اهلل العل���ي 
القدي���ر اأن يحف���ظ مملك���ة البحري���ن، ويبقيها يف عز 

ورخاء وازدهار حتت راية جاللة امللك.

جهود �شباب البحرين داعمـة للتنميـة
مت�شلما ن�شخة من ماج�شتري بدر حممد... خالد بن حمد:

الرف���اع - املكتب االإعالم���ي ل�شمو ال�شيخ 
خال���د بن حم���د: ا�شتقبل النائ���ب االأول لرئي�س 
املجل����س االأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة، رئي�س 
احتاد دول غ���رب اآ�شيا الألع���اب القوى، رئي�س 
االحت���اد البحريني الألعاب الق���وى �شمو ال�شيخ 
خال���د بن حم���د اآل خليفة مبكت���ب �شموه بق�ر 
ال���وادي، ع�شو جمل����س اإدارة اللجن���ة االأوملبية 
البحريني���ة، اأم���ني ال�ر امل�شاعد الحت���اد األعاب 
القوى بدر حممد؛ مبنا�شبة ح�شوله على �شهادة 
املاج�شتري يف الهند�شة.وت�رف بدر حممد باإهداء 
�شم���و ال�شي���خ خالد بن حم���د اآل خليف���ة ن�شخة من 
ر�شال���ة املاج�شتري التي ح�ش���ل عليها من اجلامعة 
“تطوي���ر من���وذج  الربيطاني���ة يف دب���ي بعن���وان 
للتكالي���ف النهائية للم�شاريع االإن�شائية يف مملكة 
البحرين”، حيث اأع���رب �شموه عن �شكره وتقديره 
لهذا االإه���داء العلمي املميز، منوها �شموه باجلهد 
الكب���ري ال���ذي بذله ب���در حمم���د يف اإع���داد ر�شالة 
املاج�شت���ري، م�شي���دا �شموه بجه���ود �شباب مملكة 
البحرين ومبادراته���م املهنية والعلمية يف املجال 

الهند�شي.
وع���رب �شم���و ال�شيخ خال���د بن حم���د اآل خليفة 
عن اعت���زازه الكب���ري بالكفاءات العلمي���ة من اأ�رة 
الريا�ش���ة البحرينية، وحتديدا اأع�شاء جمل�س اإدارة 

االحت���اد البحريني الألع���اب القوى، مم���ن يحتلون 
منا�شب قيادية وموؤهالت علمية عالية، من �شاأنها 
اأن ت�شهم يف االرتقاء بريا�شة األعاب القوى وتنفيذ 

برامج واأن�شطة االحتاد على اأكمل وجه.

• �شمو ال�شيخ خالد بن حمد لدى ا�شتقباله بدر حممد	

العاطلون وأرقام وزارة العمل )3(
اإح�شائيات وزارة العمل مت�شابه���ة كحبات الرز وعيون ال�شينيني، وم�شكلة الوزارة 
ومعظم الوزارات اأنهم يعتقدون باأنهم دائًما موقع ا�شتهداف ب�شيا�شة “ك�ر العظم” اإذا 
ما مت مناق�شتهم يف ملف من امللفات خ�شو�شا اإذا وجد من يرق�س لهم ويح�شي نظرية 
“اال�شتهداف” يف عقولهم اإما اتكاء على التاريخ اأو طمعا لدغدغة م�شاعر وزير اأو وزارة 
عل���ى اأنهم مالئكة اأو مول���ودون يف قارورة عطر، اأو اإيهامه���م اأن الغر�س من مناق�شتهم 
�شحافي���ا هو اإلقاء قنابل دخانية على م�شداقيته���م اأو اأرقامهم الذين هم اأنف�شهم غري 
مقتنعني بها، بل عدد كبري من موظفي الوزارة ي�شحكون، وهم يقراأون االأرقام، وكاأنهم 
يف م�رحي���ة “مدر�ش���ة امل�شاغبني” �شحكا وقهقه���ات على اأرقام ال���وزارة التي تدبجها 
عالق���ات عامة هي االأخرى منحرجة من “االأنا” العليا، ورع�شة ورجفة ال�شمري املهني وهو 

يقراأ هذه االأرقام. 
اأوال وزارتن���ا الغ���راء تقول اإنها يهمه���ا منهج ال�شفافية مع اجلمه���ور الأرقامها التي 
تقره���ا “التقاري���ر االإح�شائي���ة الف�شلي���ة” وف���ق املعاي���ري الدولية، وه���ذا كالم يدعو 
لل�شفق���ة، فلم تخربنا م���ن معد هذه التقارير، ف���اإذا كنتم اأنتم معدوه���ا، في�شبح حالنا 
كحال ق���ول املتنبي “فيك اخل�شام واأن���ت اخل�شم واحلكم”، وا�شمح���وا يل اأيها الوزارة 
اأن اأق���ول لك���م، وخالل تتبعي التقاري���ر الداخلية والدولية، فاإنك���م اأخفقتم كثريا لعدم 
تطبيقك���م ملالحظ���ات امل�روع االإ�شالح���ي، وللحكوم���ة املوقرة، فرغم عم���ق العمليات 
اجلراحية التي قامت بها القيادة يف امللفات، ودعت لها �شواء يف ملف البطالة اأو غريها 
وم���ا ت�شخه من ماليني الدنان���ري اإال اأن �شعف االأداء، والتباطوؤ م���ن جهة، واالعتماد على 
فرقع���ة االأرقام الهالمية، والعبارات املطاطية واخلطابات االإن�شائية ذات االإك�ش�شوارات 
م���ع “تتبيل” كل تقرير ب���� “�شباي�شي” وبهارات االأرقام اأفق���د م�شداقية ما طرحتموه، 
واأ�شبح���ت اإح�شاءاتكم ال ي�شدقها اأحد، ولك���م اأن تنزلوا ال�شارع بجهاز اإح�شائي، يقي�س 

نب�س النا�س، خ�شو�شا العاطلني. 
ثاني���ا: اإم���ا بالن�شبة لللب����س الذي تقول���ون اأين وقعت فيه لع���دم درايتي وقراءتي 
الإح�شاءاتكم، فاأوال قراأت منها الكثري، لكني �شعرت اأنها ت�شتخف بعقل القارئ واملثقف 
ف�ش���ال عن االإن�شان العادي، ووجدت فيها الكثري من املبالغات، وااللتفاف، واأعتقد واأنا 
من���ذ دخ���ويل ال�شحافة ملا يربو عن 20 عام���ا اأعتقد اأين اأعرف لعب���ة االأرقام، ودخلت يف 
ملف���ات معقدة يف اإخراج �شعرة احلقيق���ة من “االأرقام” ولي�س اآخره���ا املعركة الوطنية 
م���ع اأرقام التاأمينات االجتماعي���ة وهروبها لالأمام مبنجم الذهب، واإذا كنتم تريدونني اأال 
اأق���ع يف “اللب�س” الذي تخ�شون علي من الوقوع فيه، فاأن���ا على ا�شتعداد اأن �شمحتم يل 
بت�ريح قانوين و�شفاف اأن اأدخل اأروقة الوزارة �ريطة اأن اأبحث بكل ما يتعلق مبو�شوع 
البطالة، واأرقامها، واأ�شمائها وبحرية مطلقة، واأن نقوم بعد ذلك بلقاء �شفاف ومفتوح؛ 
لت�شم���ع النا�س والدولة ما ن�ش���ل اإليه بحيث كل واحد يعر�س كل �شيء ب�شفافية لن�شل 
اإل���ى احلقيق���ة بدافع الو�شول اإل���ى حل لهذا املل���ف الوطني ال اإل���ى اال�شتعرا�س ونية 

االإحراج كما يبدوا لبع�س حاملي ثقافة نظرية املوؤامرة.
فاإح�شاءاتك���م اأقراأه���ا لك���ن ملل���ت م���ن “الكوب���ي بي�شت” ال���ذي ميار����س فيها، 
واإح�شاءاتك���م اأ�شبه ب�شيارة متوقفة منذ �شنني مبركز “�ش���و”، ويتم ا�شتبدال اإطاراتها 
فق���ط، فامليكانيكي يعلم اأنها ال تتحرك، وتبديل االإط���ارات فقط اللتقاط ال�صور. هذا 

حال البطالة يف البحرين يف ال�شنوات االأخرية.
اإنكم تريدون اأن تقنعوننا باأنها اأ�شبه بفراري التوظيف يف حني هي �شيارة توظيف 

�شكراب.
ثالث���ا: وتقول���ون اإنكم توظفون بني 7 و8 اآالف باحث ع���ن عمل. هذه مهمة لو متت 
ملا وجدنا ت�شخم �شكاوى النا�س والت�شكيك، وتكد�س العاطلني، واأنا هنا �شاأعفيكم من 
الدخ���ول يف التفا�صيل، واأريد فق���ط منكم فقط عر�ض االأ�صماء مع ال�صيبار والتفا�صيل؛ 
الأنه حقيقة اأ�شحكتمونا، واأنتم متار�شون دور اخلائف على خ�شو�شية الذين توظفونهم 
كم���ا تقولون، يف حني ال اأفه���م تف�شري عدم حت�ش�شكم مما هو اأكرث اآالما ووجعا من وجود 
تكد�س عاطلني تخد�س كرامة �شهاداتهم اجلامعية وهم متكد�شون يف البيوت من اأطباء 

ومهند�شني وحمامني؟ واأنتم تقلبون على نظرية “واجلرح ي�شكنه الذي اآمله”. 
واخت�ش���ارا للوق���ت م���ا اأريده م���ن الوزارة ك���ي ت�شححوا غب���اء كتابات���ي و�شطحية 
رويت���ي ومعلومات���ي �صيئ واحد ك���ي ال نتعبك���م، اأن تن�رشوا للدول���ة وللنا�ض فقط عدد 
واأ�شماء العاطلني م���ع االأ�شماء من حملة الدكتوراه واملاج�شتري والبكالوريو�س يف الطب 
والهند�ش���ة واملحام���اة بالتف�شيل املم���ل، ونكون لكم من ال�شاكري���ن! هل هذا �شعب؟ 
وه���ل يخد�س خ�شو�شية طبي���ب اأو مهند�س عاطل لو ن�ر ا�شمه وه���و يبحث عن عمل اأم 
يفرحه؟ ونريد ن�ر اأ�شم���اء مع ال�شيبار اأ�شماء من توظفون من نف�س التخ�ش�شات واالأول 

اأولى بالن�شبة لنا.
رابع���ا: مادامت اإح�شاءاتنا نتخذها من م�شادر اأخ���رى، اأو متتاز بالغباء فهل لكم اأن 
تن����روا وبالتف�شيل عدد ون�ش���ب االأجانب يف كل القطاع اخلا����س، خ�شو�شا يف االأماكن 
املهم���ة من ال����ركات، علما اأن وكيل ال���وزارة �شباح الزياين ذك���ر يف ال�شحافة املحلية 
)2017( وج���ود م�شكل���ة حتكم عمال���ة اأجنبية وعرب وظيف���ة املوارد الب�ري���ة، يف عملية 
التوظي���ف يف بع�س موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س. و�شاأف���رد مقاالت لنقا�س هذا املو�شوع 

مع الوكيل.
اأم���ا قولكم ع���دم ا�شتيعابي ككاتب مل���ا يقرب من 7500 باحث ع���ن عمل يدخلون 
كباحث���ني ج���دد ل�شوق العمل الأول م���رة فلكم احلق يف ذلك اأوال ك���وين �شخ�س نازل من 

كوكب اآخر ال اأعرف حقيقة اأرقامكم.
فعليكم ك���ي ن�شتوعب اأن ت�شهلوا علين���ا االأمر بن�ر االأ�شماء م���ع االأرقام ال�شخ�شية 
و�شنوات التوظي���ف ونقراأ اأ�شماء ال� 7500، هوؤالء املحظوظ���ون الذين اأ�شبحوا كاخل�ر 
والليف الذي ن�شمع عنه وال نراه، ورغم ذلك نتمنى اأن يكون كالمكم �شحيحا، فهذا اإجناز 

وطني كبري لكن هل لكم تزيلوا غباء معرفتنا بر�شتة عالج دقة اأرقامكم؟ يتبع..

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

“املنامة لريادة الأعمال” 21 اأكتوبر
املنام���ة - حمافظ���ة العا�شم���ة: تطل���ق 
حمافظة العا�شمة الن�شخة الرابعة من “اأ�شبوع 
املنامة لريادة االأعمال” يف 21 اأكتوبر املقبل 
وحتى 25 من ال�شهر ذاته، حتت رعاية حمافظ 
العا�شم���ة ال�شي���خ ه�شام ب���ن عبدالرحمن اآل 
خليف���ة، وب�راك���ة اإ�شرتاتيجية م���ع �شندوق 
العمل “متكني”، حيث من املقرر اأن يت�شمن 
احل���دث جمل���ة م���ن الفعالي���ات واملحا�رات 
ومب�شارك���ة  العم���ل،  وور����س  واللق���اءات 
متحدثني حملي���ني واإقليميني ودوليني من 
ذوي التجارب البارزة يف جمال ريادة االأعمال؛ 
بغية اال�شتفادة م���ن جتاربهم الرثية وتعزيز 
روح املب���ادرة ومفه���وم االبت���كار والتميز يف 

ريادة االأعمال واالإبداع والتفرد لدى ال�شباب 
البحريني.

• حمافظ العا�شمة	

دعم �شمو رئي�س الوزراء وراء الإجناز املتميز
مبنا�شبة فوز “ال�شحة” باجلائزة االأممية... ال�شالح:

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي����س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
برقي���ة تهنئ���ة م���ن وزيرة ال�شح���ة فائق���ة ال�شالح؛ 
مبنا�شب���ة منح منظم���ة االأمم املتح���دة وزارة ال�شحة 
مبملك���ة البحرين جائزة فري���ق العمل امل�شرتك بني 
الوكاالت التابعة لالأم���م املتحدة هذا ن�شها:�شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة.. 

رئي�س الوزراء املوقر
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

يطي���ب يل اأن اأتق���دم ل�شموكم الك���رمي باأطيب 
الته���اين والتربي���كات مبنا�شب���ة منح منظم���ة االأمم 
املتح���دة وزارة ال�شح���ة مبملك���ة البحري���ن جائ���زة 
فري���ق العمل امل�شرتك بني ال���وكاالت التابعة لالأمم 
املتح���دة، كاأول دول���ة خليجي���ة وعربي���ة متن���ح لها 
تقديرا مل�شاهمتها البارزة يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�شتدامة املتعلقة مبكافحة االأمرا�س غري ال�شارية.

�شيدي �شاحب ال�شمو..
اإن ه���ذا االإجناز املتمي���ز الذي تفخ���ر به مملكة 
البحرين مل يت���اأَت اإال بدعم �شموكم الكرمي ملنظومة 
اخلدمات ال�شحية يف هذا الوطن الغايل، الذي ي�شاف 

اإل���ى �شل�شل���ة االإجن���ازات املتوا�شلة الت���ي حققتها 
اململك���ة على م�شتوى الع���امل، وا�شتحقته���ا بجدارة 
مبختلف املجاالت، حيث يعد هذا االحتفاء باخلدمات 
ال�شحية املتمي���زة �شهادة عاملية على تقدم وتطور 

النظام ال�شحي يف اململكة. 
وما هذه اجلائ���زة اإال جت�شيد ملا حققته اململكة 
نتيجة االلت���زام بتطبي���ق اأف�شل املعاي���ري ال�شحية 

واالهتمام ب�شمان م�شتويات عالية من جودة خدمات 
الرعاية ال�شحية ب�ش���كل م�شتدام للمواطن واملقيم، 
�شم���ن جه���ود اململكة للحف���اظ على م���ا حققته من 
م�شتويات ومراتب متقدمة يف جمال التنمية الب�رية، 

وحتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
ويف اخلتام، باالأ�شالة ع���ن نف�شي وعن منت�شبي 
وزارة ال�شح���ة واأع�ش���اء اللجن���ة الوطني���ة ملكافح���ة 
االأمرا�س غري املعدية نبارك ل�شموكم جمدًدا اجلهود 
الطيب���ة والعط���اء الوطني املتميز يف كاف���ة ال�شوؤون 
الت���ي ت�ش���ب يف خدمة الوط���ن واملواط���ن واملقيم 
يف كاف���ة املج���االت، خ�شو�ش���ا يف املج���ال ال�شحي، 
ونتق���دم ل�شموك���م بخال����س ال�شك���ر والتقدير على 
الدعم امل�شتمر ل���وزارة ال�شحة ب�شكل عام وللكوادر 
ال�شحية ب�شكل خا����س وت�شجيعهم على بذل املزيد 
من العط���اء لرفع �ش���اأن مملكتن���ا الغالي���ة، متمنني 
ل�شموك���م دوام التوفيق والتط���ور والنجاح، وي�شدد 
خطاك���م لتحقي���ق املزي���د م���ن االإجن���ازات املباركة 
ململكة البحرين و�شعبها العزيز يف ظل العهد الزاهر 
ل�شاح���ب اجلالل���ة ملك مملك���ة البحري���ن حفظه اهلل 

ورعاه.

• وزيرة ال�شحة	

موؤمتر اجللدية والليزر والتجميل ي�شتقطب اأبرز الخت�شا�شيني
يقام 29 نوفمرب برعاية رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة

رعاي���ة  حت���ت  ال�شح���ة:  وزارة   - املنام���ة 
رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق الطبيب 
ال�شيخ حممد بن عب���داهلل اآل خليفة ينظم مركز 
“بي دي اآي���ه” للتدريب الطبي موؤمتر البحرين 
االأول للجلدي���ة واللي���زر والتجميل خالل الفرتة 
29 - 30 نوفم���رب الق���ادم بفن���دق الك���راون 
بالزا.وي�شتقط���ب املوؤمت���ر 18 متحدثا من اأبرز 
اخت�شا�شيي طب اجللدية والتجميل يف البحرين 
واخللي���ج والع���امل، لي�شتعر�شوا �شوي���ة اأحدث 
م�شتج���دات اأمرا�س وعالج���ات اجللدية املزمنة 
كال�شدفي���ة واالأكزمي���ا واجلراح���ات التجميلية 
والرتميمي���ة املتعلقة بالوج���ه وت�شكيل اجل�شد 

وترمي���م احل���روق. ويت�شمن املوؤمت���ر 5 ور�س 
عمل نوعية تقدم التقنيات اجلديدة يف جراحات 
التجميل ذات التدخ���ل الب�صيط، وجتديد اجللد 
واإع���ادة الب����رة ملرحل���ة ال�شب���اب، اإ�شافة اإلى 
ع���الج اآثار احلروق والتقرحات واأحدث اجتاهات 
خيوط ال�صد ومواد التعبئ���ة “الفيلرز” واأجهزة 

ت�شكيل اجل�شد.
كما ي�شمل املوؤمتر جل�شات حوارية مفتوحة 
مع امل�شوؤول���ني واملوؤثري���ن يف تنظيم وتنمية 
جمال التجميل يف البحرين، اإ�شافة ل� 3 طاوالت 
م�شتديرة تخل����س اإلى تو�شيات حول م�شتقبل 

•هذا القطاع يف اململكة. ال�شيخ حممد بن عبداهلل	
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البحرين ت�شت�شف اخلبرية يف التحفيز الإيجابي �شيفاين

جل�شة وزارية تناق�ش التحول الإلكرتوين

مناق�شة تاأثري البتكار يف �شناعة ال�شيا�شات احلكومية

“زين العابدين” تنطلق اجلمعة املقبل

حتت رعاية رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد الدويل 

�ضمن منتدى البحرين الدويل وبرعاية حممد بن مبارك

“بيبا”: 20 وكيال �ضاركوا يف الطاولة امل�ضتديرة

البناء لـ “$”: توقع تزويد بنك الدم باأكرث من 500 وحدة

املنامـــة - بنا: حتت رعايـــة رئي�س جمل�س اإدارة 
االحتـــاد الدويل ملنظمات التدريـــب وتنمية املوارد 
الب�رسيـــة اإبراهيم الدو�رسي، ي�ضت�ضيف مركز البحرين 
للتاأمـــل وتطويـــر الـــذات، والأول مـــرة يف اخلليـــج، 
املتحدثـــة واملفكـــرة الدولية واخلبـــرة يف التحفيز 
االإيجابي �ضيفاين يف اأم�ضيتني يوم االأربعاء اخلمي�س 
املقبلـــني، بقاعـــة غرفة جتـــارة و�ضناعـــة البحرين.

و�رسحـــت نائب رئي�ـــس جمل�س اإدارة مركـــز البحرين 
للتاأمـــل وتطوير الـــذات عواطف �رسف بـــاأن �ضيفاين 
حائـــزة علـــى جوائـــز عامليـــة مـــن اأ�ضهـــر املنظمات 
العامليـــة وواحـــدة من اأبرز املتحدثـــني يف العامل، اإذ 
قدمـــت العديد من الندوات واملحا�رسات يف التحفيز 
واالإلهـــام حـــول العامل والتـــي نالت اإعجـــاب الكثر، 
وقدمت مئات املحا�رسات حول العامل واال�ضت�ضارات 

الفريدة لبع�س القادة امل�ضهورين.
كما اأنهـــا حازت جائـــزة اأف�ضل امـــراأة موؤثرة يف 
الع�ـــرس احلديـــث يف الهند، كمـــا مت تعيينها �ضفرة 

للنوايا احل�ضنة، وكتابها “ال حدود لل�ضعادة” قد حاز 
على اأف�ضل اجلوائـــز العاملية. كما اأن عدد متابعيها 
على قناة “اليوتيوب” و�ضل اإلى 1.5 مليون متابع.

وتابعـــت �رسف اأن االأم�ضيـــة �ضتكون جمانية ملن 
يرغـــب يف احل�ضور؛ مـــن اأجل اأن تعـــم الفائدة الأكرب 
عدد ممكـــن، اإذ و�ضل عدد امل�ضجلـــني لالأم�ضية اإلى 
األـــف �ضخ�ـــس تقريًبا خـــالل فرتة ب�ضيطة مـــن اإعالن 

اخلرب على موقع اجلمعية.
يذكـــر اأن مركز البحرين للتاأمـــل وتطوير الذات 
هـــو جمعية غـــر ربحية م�ضجلـــة ر�ضمًيـــا يف البحرين 
ت�ضعـــى لن�رس ثقافة ال�ضالم واحلب بني النا�س، واأقام 
�ضابًقا موؤمترات دولية لتنمية الذات، والتي اأ�ضبحت 
مـــن املوؤمتـــرات العامليـــة التي تروج لهـــا منظمات 

االأمم املتحدة.

املنامة - بنا: �ضمن فعاليـــات منتدى البحرين 
الـــدويل للحكومـــة االإلكرتونيـــة 2018، املقام حتت 
رعايـــة كرمية من نائب رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س 
اللجنـــة العليا لتقنية املعلومـــات واالت�ضاالت �ضمو 
ال�ضيخ حممـــد بن مبارك اآل خليفـــة، يف 7 و8 اأكتوبر 
املقبـــل، �ضيجـــري تنظيـــم جل�ضـــة وزاريـــة بعنـــوان 
“التحـــول االإلكرتوين يف القطـــاع احلكومي” ي�ضارك 
فيهـــا كل مـــن وزيـــر العـــدل وال�ضـــوؤون االإ�ضالميـــة 
واالأوقاف ال�ضيخ خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة، 
ووزيـــر ال�ضناعة والتجـــارة وال�ضياحة زايـــد الزياين، 
�ضمـــن جل�ضات اليـــوم االأول من املنتـــدى، ويديرها 
الرئي�ـــس التنفيـــذي لهيئـــة املعلومـــات واحلكومة 

االإلكرتونيـــة حممد القائـــد، يف خطوة تهـــدف الإثراء 
اجلل�ضـــات النقا�ضيـــة وتعد اإ�ضافـــة نوعية ملا قدمه 
املنتدى على مـــدى ال�ضنوات.و�ضي�ضتكمل املنتدى 
جل�ضاتـــه يف ذات ال�ضيـــاق، لتلـــي اجلل�ضـــة الوزارية 
جل�ضـــات تتناول حمـــور التحول الرقمـــي ي�ضارك بها 
خـــرباء من اململكـــة املتحـــدة ممثلة مبديـــر اخلدمة 
الرقميـــة احلكومية يف مكتب جمل�ـــس الوزراء كري�س 
فرغ�ضون، ومن االإمارات نائب املدير العام باالإنابة 
لقطاع املعلومـــات واحلكومة الذكية بالهيئة العامة 
لتنظيـــم قطـــاع االت�ضاالت �ضـــامل احلو�ضنـــي، ومن 
�ضلطنة عمان القائـــم باأعمال املدير العام للخدمات 
االإلكرتونية بهيئة تقنية املعلومات اإبراهيم الوردي، 

اإذ �ضتتنـــاول اجلل�ضـــة جتارب اجلهـــات احلكومية يف 
اإحداث التحول الرقمي يف خمتلف موؤ�ض�ضات الدولة، 
واأبرز عوامـــل النجاح املوؤثرة، اإ�ضافـــة اإلى التجارب 
والدرو�س امل�ضتفادة يف جمال توظيف التكنولوجيا 

لالرتقاء بجودة وكفاءة وفاعلية اخلدمة العامة.
يذكـــر اأن منتـــدى البحريـــن الـــدويل للحكومـــة 
االإلكرتونية هذا العـــام �ضي�ضارك فيه حوايل 20 من 
نخبة املتحدثني املحليني واالإقليميني والعامليني، 
الذيـــن �ضيرثونه باآرائهـــم وخرباتهم يف هذا املجال، 
وعليـــه ميكن للمعنيـــني بهذا القطـــاع امل�ضاركة يف 
www.( املنتـــدى عرب زيـــارة املوقـــع االإلكـــرتوين

.)egovforum.bh

�ضاحيـــة ال�ضيف - بيبا: اأكـــد املدير العام 
ملعهـــد االإدارة العامـــة )بيبـــا( رائـــد �ضم�ـــس 
اأهميـــة درا�ضـــة ومناق�ضـــة تاأثـــر ال�ضلوكيات 
واالبتـــكار يف �ضناعـــة ال�ضيا�ضـــات احلكوميـــة؛ 
للخـــروج بتو�ضيات فاعلة تدعم تطوير القطاع 
العـــام يف مملكة البحريـــن، م�ضًرا اإلـــى �رسورة 
االإ�ـــرساع يف تنفيـــذ م�ـــرسوع خمتـــربات االبتكار 
احلكومي.واأو�ضـــح �ضم�ـــس، يف ت�رسيـــح على هام�س 
اإقامـــة املعهد فعاليـــة الطاولة امل�ضتديـــرة بعنوان 
“تاأثـــر ال�ضلوكيات واالبتكار يف �ضناعة ال�ضيا�ضات 
احلكوميـــة”، اأن هـــذه الفعالية تعـــد اآلية ملختربات 
االبتـــكار احلكومي التي تعمل على مناق�ضة الق�ضايا 
والتحديات احلكومية على طاولة قرار واحدة، موؤكًدا 
توجـــه املعهد لتحويل مفهـــوم االبتكار اإلى حل لكل 
التحديـــات التي يواجهها القطـــاع احلكومي كثقافة 

موؤ�ض�ضية لتحقيق تطلعات املواطنني.
واأقام “بيبا” فعالية الطاولـــة امل�ضتديرة التي 
قدمها مدير ال�ضـــوؤون الداخلية والربامج الدولية يف 
موؤ�ض�ضـــة )BIT( باململكـــة املتحـــدة �ضاميون رودا 
بح�ضـــور نحـــو 20 وكيـــاًل ووكيـــاًل م�ضاعـــًدا مبختلف 
الـــوزارات واالأجهـــزة احلكوميـــة، اإذ حتـــدث اخلبـــر 

الـــدويل عـــن التحديـــات املتكـــررة التـــي يواجهها 
القطـــاع العام يف تطويـــر خدماته موؤكـــًدا اأن الطرق 
التقليدية اأثبتت عدم كفاءتهـــا يف معاجلة الق�ضايا 
ذات ال�ضلـــة املبا�ـــرسة باملواطن؛ كونـــه امل�ضتفيد 

النهائي من اخلدمات.
وناق�ضـــت فعالية الطاولـــة امل�ضتديـــرة اإمكان 
تطويـــر اخلدمات احلكومية من خالل معاينة ودرا�ضة 
ال�ضلوكيـــات املختلفـــة، كمـــا بحثـــت الدوافـــع وراء 

القيـــام ب�ضلوكيـــات اإدارية دون غرهـــا والتحديات 
املعرفيـــة التـــي توؤثر يف هـــذه ال�ضلوكيـــات، واأ�ضار 
امل�ضاركـــون اإلى جديـــة املوا�ضيـــع املطروحة على 
الطاولـــة امل�ضتديـــرة واأهميتهـــا يف حـــل التحديات 
والأ�سالي���ب  الو�سائ���ل  ا�ستنب���اط  يف  وم�ساهمته���ا 
املبتكـــرة والب�ضيطـــة وغر املكلفة التـــي ميكن اأن 
ي�ضتفيد منها القطاع العـــام لتقدمي خدماته ب�ضكل 

اأف�ضل.

اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة جمعية مدينة عي�ضى 
اخلريـــة االجتماعيـــة ن�ضـــال البنـــاء عـــن اأن حملة 
االإمـــام زين العابديـــن يف ن�ضختها الـ 18 �ضتنطلق 
يوم اجلمعـــة 5 اأكتوبر املقبـــل، بالتعاون مع بنك 
الـــدم املركزي يف وزارة ال�ضحـــة، متوقعا اأن جتمع 
احلملـــة هذا العـــام اأكرث من 500 وحـــدة دم لبنك 
الدم املركزي.واأ�ضار اإلى اأن احلملة تبداأ بعد �ضالة 
اجلمعـــة يف ال�ضاعة 1 ظهـــرا، وتنتهي يف ال�ضاعة 7 
م�ضاء، يف قاعة ق�رس املرجان مبنطقة جرداب، حتت 
�ضعار “غر باإح�ضانـــك”، برئا�ضة اأمني �رس اجلمعية 
ح�ضـــن احلمد، وبالتعـــاون مع بنك الـــدم املركزي 
التابع لوزارة ال�ضحـــة؛ انطالقا من حر�س اجلمعية 
علـــى امل�ضاركة يف مبادرات خدمة املجتمع و�ضمن 
التزامها مب�ضوؤوليتها االجتماعية من خالل م�ضاندة 

املر�ضى املحتاجني للدم الإنقاذ حياتهم.
واأو�ضح البناء اأن عدد املتطوعني من الكوادر 
الراغبـــني باالن�ضمام للحملة بلـــغ 120 كادرا حتى 
االآن، مبينـــا اأن احلملـــة اأعـــدت هذا العـــام 8 جلان 
لتعيـــني الكـــوادر املنا�ضبـــة لهـــا، وهـــي: اللجنة 

الطبية، جلنـــة العالقات العامة، جلنـــة الفعاليات، 
جلنة ال�ضالمة، اللجنة االإعالمية، جلنة اجلودة، جلنة 
القـــوى العاملة، جلنة الت�ضويق، جلنة الدعم الفني 

واللوج�ضتي، وجلنة ال�رساكة املجتمعية.
مدينـــة  جمعيـــة  اإدارة  جمل�ـــس  وذكررئي�ـــس 
عي�ضى اخلرية االجتماعيـــة اأن احلملة يف �ضنواتها 
ال�ضابقـــة ا�ضتطاعـــت اأن تكون رافـــدا مهما لبنك 
الـــدم املركزي يف عمله االإن�ضاين، من خالل اأكيا�س 
الدم والتـــي و�ضلت اإلى اأكرث مـــن 350 وحدة دم 
يف حملة ال�ضنة املا�ضيـــة، وهو ما يعد اإجنازا مهما 

جلمعيتنـــا وعملهـــا املجتمعـــي وللقائمـــني علـــى 
احلملة ومنظميها.

مـــن جانبـــه، اأ�ضار اأمـــني �رس اجلمعيـــة ورئي�س 
احلملة لهـــذه العام، ح�ضن احلمد اإلـــى اأن اجلمعية 
ت�ضعى دائمـــاً اإلى تعزيـــز مفاهيم وقيـــم ال�رساكة 
املجتمعيـــة بينها وبـــني جميـــع املوؤ�ض�ضات �ضواء 
كانت حكومية اأو خا�ضة؛ من اأجل تفعيل دورها يف 
املجتمع، ولتعزيز دورها يف امل�ضوؤولية املجتمعية 
والتالحم املجتمعي وتقدمي الدعم الالزم ملن هم 

بحاجة اإليه.

• اإبراهيم الدو�رسي	

• من فعالية الطاولة امل�ضتديرة التي نظمها “بيبا” وقدمها خبر دويل	

• •ن�ضال البناء 	 ح�ضن احلمد	

�رسحان ي�شيد باهتمام جاللة امللك بالكتاب املبدعني

عطا اهلل يف ح�رسة مركز ال�شيخ اإبراهيم غدا

جمل�س   – الق�ضيبيـــة 
ع�ضـــو  اأ�ضـــاد  ال�ضـــورى: 
جمل�ـــس ال�ضـــورى من�ضور 
�رسحان، مبـــا حققته مملكة 
البحريـــن مـــن ازدهـــار يف 
املجـــال الثقـــايف يف عهـــد 
�ضاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
بن  امللـــك حمـــد  اجلاللـــة 
عي�ضـــى اآل خليفـــة، منّوًها 

باهتمام جاللته ال�ضخ�ضي باملبدعني يف 
جمال الكتابـــة والتاأليف من اأبناء مملكة 
البحرين.وثّمـــن �رسحان ر�ضالة التهنئة التي 
بعثها جاللة امللـــك اإلى الكاتبة اأني�ضة فخرو 
مبنا�ضبـــة فوزها يف ملتقـــى ال�ضارقة الدويل 
للراوي يف دورته الثامنة ع�رسة، وتكرميها من 
قبل ع�ضـــو املجل�س االأعلـــى بدولة االإمارات 
العربية املتحدة حاكم اإمارة ال�ضارقة �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ �ضلطان بـــن حممد القا�ضمي؛ 
تقديـــرا جلهودها يف جمـــال كتابة الق�ض�س 

واحلكايات الرتاثية ال�ضعبية.
واأكد �رسحـــان اأن التهنئـــة التي بعثتها 

قرينـــة عاهـــل البـــالد رئي�ضة 
للمـــراأة  االأعلـــى  املجل�ـــس 
امللكـــي  ال�ضمـــو  �ضاحبـــة 
االأمرة �ضبيكـــة بنت اإبراهيم 
اآل خليفـــة اإلى الكاتبة اأني�ضة 
فخـــرو؛ مبنا�ضبة تكرميها من 
قبل ال�ضيخ �ضلطان بن حممد 
املجل�ـــس  ع�ضـــو  القا�ضمـــي 
االإمـــارات  بدولـــة  االأعلـــى 
العربية املتحدة حاكـــم اإمارة ال�ضارقة دليل 
على تقديـــر �ضموها للرائـــدات البحرينيات 
وت�ضجيعهن للم�ضـــي يف تقدمي نتاج فكري 
متميز. وذكر �رسحان اأن فخرو رائدة من رواد 
الكتابـــة والتاأليف يف مملكـــة البحرين، وقد 
رفدت املكتبـــة املحلية واخلليجية والعربية 
بكتـــب يف غايـــة التنـــوع. كمـــا اأنهـــا وثقت 
تراثنـــا ال�ضعبي من خـــالل اإ�ضدارها جمموعة 
متكاملة مـــن الق�ض�س واحلكايات ال�ضعبية، 
وهو تراث نعتـــز ونفخر به؛ بو�ضفه جزءا من 
موروثنـــا الثقايف، ومـــن عاداتنـــا وتقاليدنا 

وقيمنا التي يجب اأن نحافظ عليها.

ال�ضيخ  مركـــز  املحرق - 
اإبراهيـــم للثقافـــة والبحوث: 
ال�ضيـــخ  مركـــز  ي�ضت�ضيـــف 
اإبراهيـــم بن حممـــد اآل خليفة 
الكاتب  والبحـــوث،  للثقافـــة 
�ضمـــر  اللبنـــاين  وال�ضحـــايف 
عطـــا اهلل، يف اأم�ضية مو�ضومة 
العـــرب  ي�ضتحـــق  “هـــل  بـــــ 
�ضيطـــرح  اإذ  اأ�ضدقاءهـــم”، 

جملة مـــن الت�ضاوؤالت، عن فر�ضيات املجتمع 
اأولـــى  �ضمـــن  �ضوؤونهـــا،  اإدارة  يف  العربـــي 
فعاليـــات املو�ضم الثقـــايف “كل نور ال يزيل 
ظلمة ال يعول عليه”، ملركز ال�ضيخ اإبراهيم، 
يـــوم غـــد )االثنـــني(، عنـــد ال�ضاعـــة الثامنة 
م�ضـــاء، يف قاعـــة املركـــز. يذكـــر اأن �ضمـــر 
عطـــا اهلل كاتب لبناين، ولـــد يف بروت يف 1 

ينايـــر العـــام 1941، عمل يف 
كل مـــن �ضحيفـــة “النهـــار” 
وجملتي “االأ�ضبوع العربي” و 
“ال�ضياد” اللبنانية و�ضحيفة 

“االأنباء” الكويتية. 
باأ�ضلوبه  وعرف عطا اهلل 
الذي ميـــزج ال�ضيا�ضة باالأدب 
ويكتب  باحلـــدث.  والثقافـــة 
“ال�ـــرسق  يف  يوميـــة  زاويـــة 
االأو�ضط” منذ 1987، ومقاالً يف �ضفحة الراأي 

كل خمي�س.
لـــه 10 موؤلفـــات يف التاريـــخ والروايـــة 
وال�ضفر. عمل مرا�ضاًل جلريدة النهار يف اأوروبا 
واالأمـــم املتحـــدة، وعمـــل يف الكويـــت مديراً 
لتحرير االأنباء، وتراأ�ـــس حترير “ال�ضياد” يف 

لندن و “االأ�ضبوع العربي” يف بروت.

بدور املالكي

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

آخر “20 ديناًرا”
يتـــداول املغردون ون�ضطـــاء )ال�ضو�ضيال ميديا( واملواطنـــون اأنف�ضهم بتهكم 
و�ضخريـــة مريرة النكـــت والتعليقات الالذعة عن احلال الـــرث قبيل �رسف الرواتب، 
وكيـــف اأن الع�رسيـــن دينـــاراً املتبقيـــة، ت�ضبح – للبع�ـــس- كالـــرثوة، واملالذ من 

االحتياجات اليومية.
هـــذه احلالة املوؤ�ضفة تك�ضف بب�ضاطة املزاجية العامة ال�ضيئة ل�رسيحة كبرة من 
املواطنني ممن يئنون من الأق�ساط واللتزامات اليومية قبالة رواتب ه�سة ل تزحزح 

من مكانها ب�ضهولة.
وكنـــت قبل اأيـــام واأثناء دخويل اأحد اأجهزة ال�ـــرساف االآيل املغلقة، وبعد اإنهائي 
اإحـــدى املعامالت، باأن اأخذت رزمـــة من االأر�ضدة امللقاة علـــى االأر�س، وت�ضفحتها 

على مهل يف ال�ضيارة، لكي اأطلع على املتبقي يف احل�ضابات، وكانت املفاجاأة.
ففـــي اأغلـــب االأر�ضدة، ُذيلـــت خانة املتبقـــي باأرقام ب�ضيطـــة، تفاوتت ما بني 
الثالثـــني دينـــارا، واملئتني دينارا فقـــط، يف حني مل يتخط الد�ضـــم منها االأربعمئة 

دينار، وبعملية �ضحب مل تتجاوز الع�رسين ديناراً.
وال اأعـــرف بال�ضبط واأقولهـــا كاأب ورب اأ�رسة قبل اأن اأكـــون كاتبا، كيف �ضيي�رس 
اأربـــاب االأ�رس اأمورهم يف املرحلة املقبلة، مع اقـــرتاب مو�ضم ال�رسائب، والتي يتوقع 
اأن حتدث فور تطبيقها قفـــزة عالية باالأ�ضعار الأغلب ال�ضلع واخلدمات، ناهيكم عن 

القرارات االقت�ضادية الكاوية التي تخرج لنا بها الدولة، بني احلني واالآخر.
هنالك �رسورة ملحة الأن ت�ضر االأمور ب�ضكل مغاير، بدايتها حماربة الف�ضاد املايل 
واالإداري، واقتالعـــه مـــن جـــذوره، توطني الكفـــاءات، حلحلة ملـــف البطالة املزمنة، 
والتوقف عن النظر للمواطـــن البحريني باأنه اأقل كفاءة ومهارة من غرة، وللحديث 

بقية.

•  من�ضور �رسحان	

• �ضمر عطاهلل	

“ات�شال الإ�شكان” يوفر 18.8 معاملة باأغ�شط�ش
�رسحـــت  االإ�ضـــكان:  وزارة   - املنامـــة 
وزارة االإ�ضـــكان باأن اإجمـــايل عدد املعامالت 
التـــي قدمها مركز االت�ضـــال الوطني خلدمة 
املواطنـــني بلغـــت نحـــو 18،871 معاملة يف 
اأغ�ضط�ـــس املا�ضي بن�ضبـــة ا�ضتجابة 95.75 
يف  امللحـــوظ  االرتفـــاع  �ضبـــب  مرجحـــًة   ،%
املكاملـــات بن�ضبـــة 38 % عن �ضهـــر يوليو 
املا�ضي اإلى اإعالن الوزارة عن حملة حتديث 
االإ�ضكانيـــة  الطلبـــات  الأ�ضحـــاب  البيانـــات 
القائمة، وتوزيعها الوحدات ال�ضكنية �ضمن 
خطة توزيع الـ 5000 وحدة �ضكنية التي اأمر 
بهـــا ويل العهد نائب القائـــد االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�ـــس الوزراء �ضاحب ال�ضمو 
امللكـــي االأمر �ضلمـــان بن حمـــد اآل خليفة، 

التي اآلت اإلى ازدياد ملحوظ يف حجز مواعيد 
معاينـــة الوحـــدات ال�ضكنية مـــع املواطنني 

امل�ضتفيدين.



“زين” ترعى منتدى 
احلكومة الإلكرتونية

املنام���ة - زين: اأعلنت �رشكة زي���ن البحرين، 
ع���ن رعايتها ملنت���دى البحرين ال���دويل للحكومة 
الإلكرتوني���ة يف ن�سخت���ه التا�سع���ة، وال���ذي يقام 
حت���ت رعاي���ة كرمي���ة م���ن نائ���ب رئي����س جمل�س 
الوزراء رئي����س اللجنة العلي���ا لتقنية املعلومات 
والت�س���الت �سم���و ال�سي���خ حممد بن مب���ارك اآل 
خليفة، يف قاعة النور بفندق ريتز كارلتون بتاريخ 
7 و8 اأكتوب���ر املقب���ل. و�ستعمل زي���ن البحرين، 
كونه���ا راعي الت�سالت الر�سم���ي للمنتدى على 

توفري خدمة الإنرتنت للزوار وامل�ساركني فيه.

ال�سعودية: 11 مليار دولر تدفقات الدراج يف “جيه.بي. مورجان”
دبي - رويرتز: قالت ال�سعودية اإنها تتوقع تدفقات ت�سل اإلى 11 مليار دولر اإلى اأدوات 

الدين لديها نتيجة اإدراج �سنداتها الدولية يف موؤ�رشات جيه. بي مورجان للأ�سواق النا�سئة. 
واأعل���ن جيه. ب���ي مورجان يف الأ�سبوع املا�س���ي اأن ال�سعودية والإم���ارات وقطر والبحرين 
والكوي���ت �ست���درج يف موؤ�رشات جيه بي مورجان ل�سندات حكوم���ات الأ�سواق النا�سئة يف العام 

املقبل.
وم���ن املتوقع اأن توؤدي هذه اخلطوة جلذب نحو 30 مليار دولر من ال�ستثمارات الأجنبية 

اجلديدة يف اأدوات الدين اخلا�سة بتلك الدول.
وقال���ت وزارة املالية ال�سعودية يف بي���ان اإن الإدراج ”�سيتم ب�سكل �سهري تدريجيا على 

مدى 9 اأ�سهر“ بني 31 يناير و30 �سبتمرب العام 2019.
ويتوقع مكتب اإدارة الدين العام بوزارة املالية تدفقات تقدر بنحو 11 مليار دولر نتيجة 

هذا الإدراج.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

السنة العاشرة - العدد 3638 
األحد 

30 سبتمبر 2018 
20 محرم 1440

business@albiladpress.com

10

اقتصاد
الأ�سواق تنتع�ش 60 % وارتفاع يف اأ�سعار الطماطم والأ�سماك

ب�سبب �رشف الرواتب

ا�ستعادت الأ�سواق املحلية ن�ساطها بعد �رشف 
الروات����ب الأربعاء املا�سي، الأمر الذي زاد من حركة 
الت�س����وق وال�رشاء يف اإجازة العطل����ة الأ�سبوعية بن�سبة 

ت�سل اإلى 60 %.
وقال �ساحب �رشكة الب�ستاين للخ�سار والفواكه 
الطازج����ة، ر�سا الب�ستاين، اإن����ه لتلبية الطلبات التي 
ت����زداد يف فرتة �����رشف الرواتب متت زي����ادة كميات 
الب�سائ����ع  بن�سبة 65 % تقريب����ا، اإذ مت طرح حوايل 
2500 طن م����ن اخل�سار والفواكه من يوم اخلمي�س 

وحتى اأم�س ال�سبت.
واأ�ساف اأنه يف نهاي����ة الأ�سبوع ارتفعت احلركة 
ال�رشائية بن�سبة ت�س����ل اإلى 40 %، ويوميا يتم طرح 
35 �ساحن����ة حتم����ل كميات ت����زن 840 طن����ا تقريبا 

لتفادي اأي نق�سان يف املنتجات يف هذه الفرتة.
واأو�س����ح اأن الأ�سعار م�ستقرة م����ا عدا الطماطم 
الذي ارتفع يف اليومني املا�سيني من دينار ون�سف 
لل�سن����دوق اإل����ى 3 دنان����ري )�سعر اجلمل����ة( لأ�سباب 
تتعلق ببلد ال�سترياد، ورمبا هناك نق�س بالكميات 

املتواف����رة لديه����ا، متوقًع����ا اأن يرتف����ع ال�سعر اأكرث 
من ذلك، حت����ى الو�سول حلل منها ا�سترياد كميات 
جدي����دة م����ن الهن����د، م�س����ريا  اإل����ى اأن املحا�سي����ل 
ال�سيفي����ة م�ستم����رة حت����ى اأواخ����ر اأكتوب����ر و�ستبداأ 
معها و�سول املحا�سي����ل اجلديدة مثل احلم�سيات 

والك�ستناء.
ب����دوره، قال اجلزاف يف �سوق املنامة املركزي، 
عل����ي �سلمان، اإن الرواتب اأنع�ست احلركة يف ال�سوق 
بن�سب����ة ت�س����ل اإل����ى 70 %، ولك����ن باملقاب����ل فاإن 
كميات الأ�سماك املتوافرة �سحيحة وبذلك ارتفعت 

الأ�سعار.
وع����زا �س����ح الكمي����ات يف ال�سوق اإل����ى اأن هناك 
م�ساريف كب����رية على ال�سيادين من ديزل ورواتب 

للعمال مع قلة الأ�سماك املوجودة داخل البحر.
ولف����ت اإل����ى اأن �سع����ر كيلو ال�س����ايف وال�سعري 
و�س����ل اإل����ى 5 دنانري اأم�����س، والباخ�س����ني )ال�سنف 
امل�ساب����ه ل�سمك ال�سع����ري( ب�3 دنان����ري، الهامور 7 
دنان����ري، والكنع����د ال����ذي مت �سيده باخلي����ط )وهو 
الن����وع غ����ري املحظ����ور �سي����ده( ب�����4.500 دين����ار، 
املي����د توف����ر بكميات ب�سيط����ة والكيلو ب�����5 دنانري 

وامل�ست����ورد ب�����1.500 دينار، اجلنم احلب����ة الكبرية 
ب�����4 دنانري والو�سط ب�����3 دنانري، العن����دق واحلمام 
العرب����ي 4 دنان����ري، احلم����ام الع����ادي 2.500 دينار، 

القرقف����ان يرتاوح بني دين����ار واحد و1.500 دينار، 
والف�سكر غ����ري متوافر يف ال�سوق، والروبيان يرتاوح 
ب����ني 1.500 دين����ار اإل����ى 3.500 دين����ار، والثلج����ة 

التي ي����رتاوح وزنها م����ن 37 كيلوغرام����ا وحتى 40 
كيلوغرام����ا ارتف����ع �سعرها من 70 دين����ارا اإلى 100 

دينار.
ومن جانب الدواجن، اأكد تاجر البي�س والدجاج 
يف �س����وق املنام����ة املرك����زي، �س����ادق �سلم����ان، اأن 
�رشك����ة دملون للدواج����ن طرحت كمي����ات معقولة يف 
فرتة الإجازة الأ�سبوعي����ة واأم�س مت توزيع 400 حبة 
لكل تاجر يرتاوح وزنها م����ن 800 اإلى 1000 غرام، 
واجلمعة مت ط����رح 350 حبة، اإ�سافة اإلى كميات من 

اأجزاء الدجاج.
واأ�ساف اأن احلركة يف ال�سوق انتع�ست الأ�سبوع 
املا�س����ي ب�سب����ب الرواتب واأن الو�س����ع م�ستقر  من 
ناحي����ة الكميات والأ�سعار  عند 1.200 دينار للكيلو 
بعد اأن مت رفع الدعم احلكومي عن اللحوم والدجاج، 
مو�سح����ا اأن هن����اك اأنواعا متعددة م����ن البي�س وكل 
زب����ون ياأخذ النوع الذي ينا�سبه م����ن ناحية ال�سعر اأو 
بلد ال�ست����رياد، فالبحريني �سعر الطب����ق )ال�سيتة( 
 1.500 والكويت����ي  ال�سع����ودي  دين����ار،  ب�����1.700 
دينار، الرتك����ي 1.200 دينار، البولندي والهولندي 

والباك�ستاين 1.100 دينار.

• لتلبية الطلب املتزايد متت زيادة كميات اخل�رشاوات والفواكه	

زينب العكري

امل�سعل يتوقع منو الناجت املحلي 3.7 %

م�رص توقف ا�سترياد الغاز امل�سال

“عمومية بنفت” تعينّ جمل�ش اإدارة جديدا

اأيوب يقرتح تخ�سي�ش مدر�ستي مهجورتي باملنامة ملواقف

الإ�سرتاتيجية اجلديدة لل�رشكة تركز على مبادرات عديدة

حفاظاً على التداولت العقارية باملنطقة واحَلْد من النزوح

املنام���ة - بنف���ت: اأعلن���ت �رشك���ة بنف���ت عن 
اإع���ادة ت�سكي���ل جمل����س الإدارة اجلدي���د يف اأعقاب 
اجتم���اع اجلمعي���ة العمومية غري العادي���ة والعادية 
للم�ساهم���ني الذي عقد ي���وم الأربعاء 15 اأغ�سط�س 
2018 بفندق الريجن�سي انرتكونتيننتال. وقد مت 
مناق�س���ة تعديل املادة املرتبط���ة بت�سكيل جمل�س 
الإدارة وذل���ك خ���لل اجتماع اللجن���ة العمومية غري 
العادية بح�سب التو�سيات املعدة بهذا اخل�سو�س 

وقد وافقت اجلمعية على التعديل املطلوب.
اأم���ا يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية، فقد 
مت اإب���راء الذمة للأع�س���اء ال�سابقني وط���رح اأ�سماء 
الأع�س���اء اجل���دد ملجل����س اإدارة �رشك���ة بنف���ت، اإذ 
تقدم رئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق عبداهلل ح�سني 
بخال�س ال�سكر والتقدير اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة 
املنتهي���ة مدته، متمنيا للمجل����س اجلديد التوفيق 

وال�سداد.
وعق���د اأول اجتم���اع لأع�س���اء جمل����س الإدارة 
اجلديد يوم اخلمي����س 30 اأغ�سط�س 2018، والذي 
مت من خلله توزيع املنا�سب الإدارية على اأع�سائه 
ع���رب الت�سويت، وجاءت النتائ���ج على النحو الآتي: 
حمم���د ابراهيم الب�ستك���ي رئي�سا ملجل����س الإدارة، 

اأحم���د عبدالرحيم نائب���ا للرئي�س، ت���ال عبدالرحمن 
فخ���رو ع�س���وا، ع���ادل عب���داهلل �س���امل ع�س���وا، ج.  
ع�س���وا،  خلي���ل  اأب���ي  خال���د  ع�س���وا،  جرومورث���ي 
عبدالرزاق عبداخلال���ق عبداهلل ع�سوا، ماثيو ديكن 
ع�س���وا، عبداهلل ع�سام فخرو ع�س���وا، هادية حممد 

فتح اهلل ع�سوا.
ويف م�سته���ل الدورة اجلدي���دة ملجل�س الإدارة 
وبع���د اختياره رئي�سا قال حمم���د الب�ستكي “اأتوجه 

بال�سك���ر لأع�س���اء جمل����س الإدارة الذي���ن انته���ت 
فرتة ع�سويته���م موؤخرا مقدرا م�ساهماتهم البارزة 
يف ال�رشك���ة خلل الف���رتة املا�سي���ة”. واأ�ساف “اإن 
جمل�س الإدارة اجلدي���د يتطلع ملزيد من النجاحات 
لل�رشك���ة والعمل مع اجلهات املختلفة لتحقيق روؤى 
البحري���ن، مثمن���ا ال���دور الإ�رشايف مل����رشف البحرين 
املركزي، م�سريا اإل���ى اأن جمل�س اإدارة �رشكة بنفت 
اجلديد ي�سم جمموعة من املهنيني وقادة الأعمال 
وامل�رشفي���ني ذوي اخل���ربة العالية مم���ا �سي�سهم 
ب�س���كل كب���ري يف حتقي���ق الأه���داف الإ�سرتاتيجية 
لل�رشك���ة والرتق���اء باخلدم���ات امل�رشفي���ة وخدم���ة 

القطاعات الأخرى يف اململكة”.
يذكر اأن الإ�سرتاتيجي���ة اجلديدة ل�رشكة بنفت 
تركز على العديد من املبادرات الوطنية مب�ساركة 
القطاع امل����رشيف والقطاعات الأخرى، والتي ت�سمل 
من�سة التع���رف على العمي���ل اإلكرتوني���ا والكيان 
امل�س���رتك خلدم���ات الأم���ن الإلك���رتوين للقط���اع 
امل����رشيف، وتوفري املزي���د من اخلدم���ات من خلل 
القنوات الإلكرتوني���ة للمحفظة الوطنية بنفت بي 

اإلى جانب التو�سع يف اخلدمات احلالية لل�رشكة.

اأي����وب  رج����ب  حمم����د  الأعم����ال  رج����ل  اق����رتح 
تخ�سي�����س اأر�����سٍ يف و�س����ط املنام����ة وقريب����ة من 
�سوقه����ا - كانت ت�س����ّم مدر�ست����ني- لإن�ساء مبنى 
متعّدد الطوابق ملواق����ف ال�سيارات يخدم املنطقة 

والأهايل القاطنني يف الأحياء القدمية باملدينة.
وق����ال اإن املنامة تعاين اأزم����ة مواقف �سيارات 
ت����زداد وتريتها يوما بعد يوم، الأم����ر الذي انعك�س 
�سلبا على ال�سوق وحركة التداول العقاري والت�سّبب 
يف نزوح الأهايل، منوها اإلى اأن املنطقة بداأت تفقد 
حيويته����ا وال�س����وق يرتاج����ع ب�سب����ب �سع����ف اإقبال 
النا�س عليه؛ نظرا لعدم وجود مواقف �سيارات، كما 
ب����داأ التداول العقاري بالتاأث����ر �سلبا لرتاجع جاذبية 

املنطقة.
واأ�س����ار اإلى بروز بع�س مظاه����ر ال�ستغلل من 
جانب العمالة الأجنبية لقاطني املنطقة ومرتاديها 
وحاجته����م ملواق����ف ال�سي����ارات ال�سحيح����ة بتوفري 
مواق����ف لل�سيارات مقابل مبال����غ نقدية، الأمر الذي 
يره����ق القاطنني، كم����ا اأن نزوح الأه����ايل ت�سّبب يف 
تنام����ي ظاهرة �سك����ن الع����ّزاب الأجانب وم����ا باتت 
ترتكه من اآثار اجتماعية �سلبية وخطرية، الأمر الذي 
يتطلب حل����ولً �رشيعة، يف مقدمته����ا معاجلة م�سكلة 

“�سّح مواقف ال�سيارات”.
الت����ي ت�سع����ى  اأن كل اجله����ود  اأي����وب  واأّك����د 
لتطوير املنامة حمّل تقدير و�سكر وامتنان، م�سيدا 
يف ه����ذا ال�سي����اق بالهتم����ام الكب����ري ال����ذي يبدي����ه 
حماف����ظ العا�سم����ة ال�سيخ ه�س����ام ب����ن عبدالرحمن 
ب����ن حممد اآل خليف����ة ودوره املمّيز و�سعيه احلثيث 
جلع����ل العا�سم����ة -والت����ي ت�سّكل املنام����ة مركزها 
الأ�سا�سي- رائدة ومتمي����زة على م�ستوى اخلدمات 

والتنمية امل�ستدامة.
كم����ا اأ�س����اد باجله����ود الكب����رية الت����ي تبذله����ا 
اجله����ات املعني����ة بتطوي����ر املنامة والرتق����اء بها، 
وعل����ى الأخ�����س كٌل م����ن وزارة التج����ارة وال�سناعة 
ووزارة البلديات والأ�سغال وهيئة البحرين لل�سياحة 
واملعار�س وهيئة البحري����ن للثقافة والآثار، مبديا 
ثقت����ه باأن تثمر تل����ك اجلهود امل�سرتك����ة يف تنفيذ 
اخلط����ط املر�سومة مب����ا يحّقق املزيد م����ن التطوير 
للمنطقة والرتقاء بها واإعادتها حليويتها ال�سابقة 
واحلف����اظ عليه����ا كمعلم �سياح����ي واقت�سادي مهم 
وكمدينة ت�سم بني جنابتها ثقافة وتاريخ اجتماعي 

ووطني عريق.
وعن املق����رتح، ق����ال اإن هن����اك مدر�ستني مّت 
اإلغاوؤهم����ا منذ �سنوات، واأ�سبحت����ا مهجورتني دون 
وجود خّطة لدى وزارة الرتبية والتعليم باإن�سائهما؛ 
نظ����را لإن�س����اء مدار�س بديل����ة، ولك����ون املنطقة ل 

حتتمل فتح املدر�ستني مّرة اأخرى.
واأ�ساف “لذلك فاإننا نقرتح نقل ملكية الأر�س 
اإل����ى اجله����ة املعني����ة والب����دء باإن�ساء مبن����ى متعّدد 
الطوابق ملواقف ال�سيارات يخدم الأهايل القاطنني 

وزّوار ال�سوق ومرتاديها”.

توقع املحلل يف ال�سوؤون القت�سادية 
اأ�سغ���ر  البحري���ن،  اأن  امل�سع���ل  يو�س���ف 
اقت�ساد يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
�ست�سج���ل ارتفاًعا يف منو الن���اجت املحلي 
الإجم���ايل احلقيقي اإلى نح���و 3.7 % هذا 
العام ومعدلت من���و للقطاع غري النفطي 

بنحو 4.3 %.
الوت���رية  اأن  امل�سع���ل  واأو�س���ح 
البني���ة  م�ساري���ع  تنفي���ذ  يف  املت�سارع���ة 
التحتي���ة يف الرب���ع الأول والث���اين 2018 
�ست���رتك اأث���را اإيجابي���ا على من���و القطاع 
غ���ري النفط���ي يف اململك���ة حت���ى نهاي���ة 
العام، و�سيوؤدي ارتفاع اأ�سعار النفط اإلى 
انخفا�س احلاجة امللح���ة للحكومة لتعزيز 
احل�سابات املالي���ة، فالقت�ساد البحريني 
�سه���د دفع���ة يف القطاع النفط���ي باإعلن 
ا�ستثم���ارات يف جم���الت التكري���ر واأي�سا 
بالك�س���ف عن حق���ل البحرين ال���ذي تقدر 
خمزوناته بنحو 80 مليار برميل من النفط 
اخلام ونحو 20 تريلي���ون قدم مكعب من 

الغاز.
عل���ى  القت�س���ادي  املحل���ل  واأثن���ى 
اخلطوات التي اتخذتها احلكومة املوقرة 
الت���ي اأثبتت اأن���ه خلل ال�سن���وات القليلة 
املا�سية اأظه���رت البحري���ن التزاًما قوًيا 

ب�سيا�سات ال�ستقرار والتكيف الهيكلي.
وذه���ب امل�سعل ال���ى اأن اململكة من 
خ���لل �سيا�س���ات التحري���ر واخل�سخ�س���ة 
خلق���ت مناخ اأعمال قادر عل���ى دعم النمو 
القت�س���ادي والذي يقدر ما بني 3 % و5 
% �سنوي���ا وتخط���ط اأي�سا لزي���ادة معدل 
النم���و اإل���ى 6 % �سنوًيا مدفوع���ة بزيادة 

يف الإنتاجي���ة بن�سب���ة 5 % �سنوًيا وزيادة 
يف العمال���ة بن�سبة 4 % �سنوًيا وهذا يعني 
اأن���ه بحلول ع���ام 2025 �سيتعني على كل 
بحرين���ي اإنتاج اأكرث م���ن 65 % مما يفعل 

الآن. 
واأكد اأنه يجب اأن ن�سبح اأكرث اإنتاجية 
وتناف�سي���ة فالزي���ادة الب�سيطة يف الراتب 
والت���ي ل تتع���زز بالتغي���ريات يف طريقة 
عملن���ا �ست���وؤدي اإل���ى تراج���ع يف قدرتن���ا 
التناف�سي���ة و�سيتعني على ال����رشكات اأن 
تخرج من العمل، وهذه الزيادة يف الإنتاجية 
�سترتج���م مبا�رشة اإل���ى اأجور اأعل���ى وثروة 
اأك���رب للبحريني���ني، فالإنتاجي���ة املح�سنة 
هي املح���رك الطويل الأجل لزيادة الرثوة 
يف جميع القت�سادات املتقدمة، والبلدان 
الأك���رث اإنتاًج���ا هي اأك���رث ث���راًء، اإذ توؤدي 
زي���ادة الإنتاجي���ة اإل���ى زي���ادة الإنتاج مما 
يوؤدي اإل���ى زيادة الأجور وزي���ادة الأرباح، 
فزيادة الأجور وزيادة الأرباح يوؤديان اإلى 
ارتفاع الإنف���اق وال�ستثم���ارات وبالتايل 

خلق دورة �سحية للنمو القت�سادي.

وزي���ر  ق���ال  روي���رتز:   - القاه���رة 
البرتول امل�رشي طارق املل اأم�س ال�سبت 
اإن م�رش اأوقف���ت ا�سترياد الغاز الطبيعي 
امل�س���ال م���ن اخل���ارج بع���د اأن ت�سلم���ت 
اآخر �سحناته���ا امل�ستوردة من���ه الأ�سبوع 
املا�س���ي. وكان الوزي���ر ق���ال يف وق���ت 
�سابق م���ن العام احلايل اإن م�رش �ستوقف 
ا�سترياد الغ���از الطبيعي امل�سال بحلول 
نهاية ال�سنة املالية 2018-2017 حيث 
تكث���ف اإنتاجها يف حقول الغاز التي جرى 
اكت�سافه���ا يف الآون���ة الأخ���رية. واأو�سح 
الوزي���ر متحدث���ا لرويرتز ”بو�س���ول اآخر 
�سحن���ات الغاز امل�س���ال مل����رش الأ�سبوع 

املا�س���ي نعل���ن وق���ف ا�ست���رياد الغ���از 
م���ن اخل���ارج“. ومل يذك���ر تفا�سي���ل ول 
ع���دد ال�سحنات الت���ي ت�سلمتها م�رش هذا 
العام.وت�سع���ى م�رش اإل���ى اأن ت�سبح مركز 
اإقليمي���ا لت���داول الغاز الطبيع���ي امل�سال 
بع���د �سل�سلة من الكت�ساف���ات الكبرية يف 
الأعوام القليلة املا�سية منها حقل )ظهر( 
البح���ري العملق الذي يح���وي احتياطيات 

غاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وبل���غ اإنت���اج م����رش اليومي م���ن الغاز 
الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا 
ال�سه���ر مقارنة مع 6 ملي���ارات قدم مكعبة 

يوميا يف يوليو املا�سي.

• حممد الب�ستكي	

• حممد اأيوب	

• يو�سف امل�سعل	

املحرر القت�سادي
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“دار القرار”: طلبات حتكيم بـ 112 مليون دوالر

“الهالل” و “كالورز” تربمان �رشاكة

الزياين: اإر�ساء مناق�سات لتطوير 3 �سواحل نهاية العام

CAT2 اإلى انتقال عمليات “مطار البحرين” 

اليوم انطالق فعاليات موؤمتر “تاآكل املعادن” 

ت�شمل “خليج البحرين” و “الغو�ص” و “قاليل”

تنفيذا لتوجيهات �شمو ويل العهد.. وتزامنا مع م�رشوع التحديث

حتت رعاية وزير النفط

ك�ش���ف وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة زايد 
الزي���اين، عن البدء يف التح�ش���ر لتطوير 3 �شواحل 
بحري���ة يف اإطار خطة لتطوي���ر الواجهات البحرية يف 
الوقت الذي متكنت فيه البحرين من رفع م�شاهمة 
ال�شياحة يف الن���اجت املحلي الإجم���ايل يف ال�شنوات 

املا�شية.
واأبلغ الوزير، الذي يرتاأ�ص كذلك جمل�ص اإدارة 
هيئة البحرين لل�شياح���ة واملعار�ص، ال�شحافيني 
عل���ى هام�ص تد�ش���ني كلي���ة �شياحية، اأن���ه �شيتم 
اإطالق ع���دد من املناق�شات لتطوي���ر ثالثة مواقع 
يف اإط���ار خطة تطوير ال�شواحل، مو�شحاً اأن املواقع 
�شت�شم���ل “خليج البحرين” الواق���ع �شمال املنامة، 
�شاح���ل الغو�ص الواقع بني ج�رشي املحرق، و�شاحل 
عل���ى �ش���ارع قاليل امل���وؤدي اإلى جزر اأم���واج وديار 

املحرق.
واأ�شار الوزير اإلى اأنه �شيتم طرح املناق�شات 
وتر�شيتها مع نهاية العام اجلاري واأنه �شيتم البدء 

بامل�رشوع فور النتهاء من منح العقود لل�رشكات.
وبخ�شو�ص التكلف���ة املتوقعة لهذا امل�رشوع، 
اأو�ش���ح الزي���اين اأن قيم���ة امل����رشوع �شتت�شح بعد 
النتهاء من عملية منح العطاءات واإجراءات تر�شية 

املناق�شات.

و كان الوزير ق���ال يف وقت �شابق “اإن تطوير 
م����رشوع تطوير �شاحل الغو����ص يتم النتهاء منه يف 
نهاية العام 2020.وبنَينّ اأنه مت النتهاء من درا�شة 
ا�شت�شاري���ة لتحدي���د ال�شتخ���دام الأمث���ل للموقع؛ 
لزي���ادة م�شاح���ة الواجه���ات البحري���ة وال�شواح���ل 
امل�شتغلة �شياحيا، م���ع اإ�شفاء قيمة جمالية وفنية 
على �شواحل اململكة، وتعزيز كونها وجهة �شياحية 
اإقليمي���ا ودوليا؛ به���دف تنويع املنت���ج ال�شياحي 

للمملكة وزيادة قدرة اجلذب لليايل ال�شياحية”.
الدرا�ش���ة  ح���ددت  اأن���ه  الزي���اين  واأ�ش���اف 

ال�شت�شاري���ة لال�شتغالل الأمث���ل للموقع، وو�شعنا 
يف العتب���ار امل�شاح���ة والطبيعة املائي���ة املقابلة، 
حيث انتهت الدرا�شة اإلى اإن�شاء مم�شى عام مفتوح 
للمواطن���ني والزائرين بطول املوق���ع، مع تدعيمه 
ببع����ص اأن�شط���ة خدم���ات املاأك���ولت وامل�رشوبات 
�مل��زي���ة لل�شاطئ، وي�شرتط �أال ت�ؤث���ر على �إمكان 

ال�شتفادة من املوقع يف امل�شي والريا�شة.
وياأتي ط���رح ال�شواحل الثالثة للتطوير، �شمن 
خط���ة لتاأهي���ل مناط���ق �شياحي���ة اأخرى م���ن بينها 
جزيرة املعرت�ص، الواقعة بني جزيرة حوار وجزيرة 
البحرين والت���ي مت عر�شها عل���ى امل�شتثمرين يف 
منت���دى ا�شتثماري هذا الع���ام، اإذ مت عر�ص اأفكار 

من بينها ت�شييد فندق عائم بها.
وته���دف هيئة ال�شياحة واملعار�ص من تطوير 
�ل�ش��ط���ئ و�جلزر و�ل��جهات �لبحري���ة، �إلى زيادة 
ال�شياح���ة الرتفيهي���ة وتطوير اأن�شط���ة الريا�شات 
املائي���ة وزيادة ع���دد مناطق اجل���ذب ال�شياحي يف 

اململكة.

املح���رق - �رشك���ة املط���ار: ا�شتكمل���ت �ش���وؤون 
الط���ران املدين بالتع���اون مع �رشكة مط���ار البحرين 
اإجراءات تنفيذ املرحلة الأولى  )CATll( من م�رشوع 
تط�ير وحتديث �أنظمة �ملالحة �جل�ية و�لهب�ط �الآيل 
)ILS( ب مط���ار البحرين الدويل، وذلك يف اإطار حر�ص 
وز�رة �مل���ش���الت و�الت�شاالت على تط�ير منظ�مة 
املالح���ة اجلوي���ة يف البحرين مب���ا يتواف���ق ومعاير 
 ،)ICAO( �ل���دويل  �لط���ر�ن  ومتطلب���ات منظم���ة 
وفق اأحدث م���ا تو�شلت اإلي���ه التكنولوجيا العاملية 
يف ه���ذ� �ملجال، و�لت���ي ت�شمن نظ���ام �لهب�ط �الآيل 
وكذلك نظم حتديد �مل��ق���ع و�الجتاهات للطائر�ت 
امل�شتخدم���ة لالأج���واء الواقعة �شم���ن اإقليم البحرين 
ملعلوم���ات الط���ران، والت���ي متك���ن الطيارين من 
�ملالحة و�لهب�ط يف �لظروف �جل�ية �ل�شعبة مبع�نة 
البيان���ات الدقيق���ة الت���ي توفرها اإ�ش���ارات حتديد 
املم���رات وامل�شارات اجلوية ومداه���ا؛ بهدف توفر 
خدم���ات مالحة جوي���ة بالدقة والكف���اءة وفق اأف�شل 
املوا�شف���ات مبا ي�شم���ن ا�شتم���رار ان�شياب احلركة 
�جل�ي���ة باملط���ار �أثن���اء �لظ���روف �جل�ي���ة �ملتقلبة 

وانخفا�ص الروؤية.
وقال وزي���ر املوا�شالت والت�ش���الت كمال بن 
اأحمد حمم���د “تاأتي هذه اخلط���وة تنفيذا لتوجيهات 
ويل العه���د، النائ���ب الأول لرئي�ص جمل����ص الوزراء، 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ر �شلمان ب���ن حمد اآل 

خليف���ة، ب�رورة �الإ����ر�ع يف تط�ي���ر وحتديث �أنظمة 
املالح���ة اجلوي���ة مبط���ار البحرين ال���دويل لتتنا�شب 
م���ع خط���ط التطوي���ر والتحدي���ث ال�شامل���ة لقط���اع 
الطران امل���دين وفق امل�ش���رة التنموي���ة ال�شاملة 
جلاللة امللك، موؤكدا ب���اأن العمل ي�شر ح�شب اخلطة 
املو�شوعة لأجل الب���دء يف تنفيذ املرحلة الثانية من 
امل����رشوع )CATlll(  ليتم النتهاء منه���ا تزامنا مع 
م����رشوع تطوير املط���ار املزمع النته���اء منه يف الربع 
الثال���ث من العام 2019، والت���ي �شت�شاهم يف تعزيز 
دور ومكانة اململكة الريادي يف جمال املالحة اجلوية 

اإقليمي���ا ودوليا كذلك تقدمي خدم���ات متميزة على 
اأعلى م�شتويات ال�شالمة جلميع م�شتخدمي الأجواء.

واأو�شح الوزير اأنه مع التطور التكنولوجي الكبر 
ال���ذي �شهدته الأع���وام الأخرة يف �شت���ى املجالت، 
بداأت املطارات و�رشكات الطران العاملية يف البحث 
ع���ن �أف�شل �ل��شائ���ل للتعامل مع �لظ���روف �جل�ية 
�ل�شعبة مثل نظام CATll/ CATlllB، م�شيفا اأن 
�رشكة مطار البحرين ب�شدد تعيني ا�شت�شاري لرتقية 
�أجه���زة هب����ط �لطائ���ر�ت يف مطار �لبحري���ن �لدويل 
)ILS( ال���ى CATlllB، والت���ي �شت�شمح للطائرات 
بالهب����ط يف حد �أدنى من �لروؤية ي�شل �إلى 50 مرتا، 
وت�شتم���ل الرتقية عل���ى تركيب م�شابي���ح اإ�شافية 
على املدرج وتطوير املحط���ات الفرعية الكهربائية 

.CATlll ال�رشورية لدعم عمليات
للطائ���ر�ت  يك����ن  �لنظ���ام  ه���ذ�  ومب�ج���ب 
امل�شتخدم���ة لالأج���واء الواقعة �شم���ن اإقليم البحرين 
ملعل�م���ات �لطر�ن �لق���درة على �الإق���الع و�لهب�ط 
على ارتفاع اأقل م���ن 60 م )200 قدم( فوق ارتفاع 
منطق���ة �لهب�ط و لي�س �أقل م���ن 30 م )100 قدم(، 
وم���دى روؤي���ة م���درج ل يق���ل ع���ن 350 م مب���ا يوفر 
م�شت���وى من ال�شالم���ة والأم���ان اأثناء عملي���ة الإقالع 
و�لهب�ط وي�شاعد يف تخفي�س عدد �لرحالت �ملح�لة 
من مطار البحرين الدويل وجتنب تاأخر الرحالت ويف 

الوقت نف�شه �شمان �شالمة امل�شافرين.

املنامة - الوطنية للنف���ط والغاز: تنطلق متام 
ال�شاع���ة ال�شابعة م���ن م�ش���اء اليوم الأح���د فعاليات 
الن�شخ���ة ال�شابع���ة ع�رشة م���ن موؤمتر ومعر����ص ال�رشق 
الأو�ش���ط ال�شابع ع�رش لت���اآكل املعادن الذي حتت�شنه 
البحري���ن حت���ت رعاي���ة وزير النف���ط ال�شي���خ حممد 
ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة، على اأر����ص مرك���ز البحرين 
الدويل للمعار�ص واملوؤمت���رات برعاية �رشكة اأرامكو 
ال�شعودي���ة و�رشكة نفط البحري���ن )بابكو( وعدد من 
ال����رشكات الوطني���ة النفطي���ة وال�شناعي���ة يف دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي ودول العامل.
و�شي�شهد حفل الفتتاح م�شاركة عددية وا�شعة 
م���ن الروؤ�شاء التنفيذي���ني وامل�شوؤولني يف ال�رشكات 
النفطي���ة الوطني���ة يف املنطق���ة وع���دد كب���ر م���ن 
املهند�شني واملتخ�ش�شني يف جمال تاآكل املعادن 
ومعاجلة املياه الكيميائي���ة والباحثني والدار�شني، 
بالإ�شافة اإلى عدد كبر من ممثلي ال�رشكات املحلية 
و�الإقليمي���ة و�لعاملي���ة، وذلك بتنظيم م���ن �لر�بطة 
�ل�طني���ة ملهند�شي ت���اآكل �ملعادن ف���رع �لظهر�ن 
بال�شعودي���ة والرابط���ة الوطني���ة ملهند�ش���ي ت���اآكل 
املع���ادن جلن���وب اآ�شيا ومنطق���ة اأفريقي���ا وجمعية 
املهند�ش���ني البحريني���ة بالتع���اون والتن�شي���ق م���ع 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وع���َ�نّ الوزير ع���ن �شعادته باحت�ش���ان البحرين 
الن�شخ���ة ال�شابع���ة ع�رشة من �شل�شل���ة موؤمترات تاآكل 
���راد من���ذ اإن�شائه���ا  ع���ت باِطنّ املع���ادن وال���ذي تو�َشنّ

لت�شب���ح م���ن املوؤمت���رات واملعار�ص الرائ���دة على 
والت���ي  الت���اآكل  اإدارة  جم���ال  يف  الع���امل  م�شت���وى 
اأثبت���ت على م���دى ال�شن���وات املا�شية اأنه���ا من�شة 
دائم���ة التطور ج���اءت لتوفر فر�شاً لق���ادة ال�شناعة 
ومهند�ش���ي التاآكل وامل�شنع���ني ومقدمي اخلدمات 
واملهتم���ني العامل���ني يف جمي���ع جم���الت الوقاي���ة 
وال�شيط���رة عل���ى ظاهرة الت���اآكل يف �شناع���ة النفط 
والغاز والطاق���ة وال�شناعات الأخرى ذات العالقة يف 
جمي���ع اأنحاء العامل بهدف تب���ادل اأف�شل املمار�شات 
وتو�شيع �شبكة العم���ل وعر�ص املنتجات واخلدمات 
يف ه���ذا املج���ال احليوي وامله���م يف منطق���ة ال�رشق 

الأو�ش���ط. ون���وه الوزي���ر اإلى اخلط���ر ال�شدي���د الذي 
لُه هذه �لظاهرة عل���ى �لنفقات �القت�شادية يف  ُت�شِكّ
دول ال����رشق الأو�شط والتي تبلغ مليارات الدولرات، 
و�لتي ُيك���ن جتنبها من خالل تطبي���ق �لتكن�ل�جيا 
احلديث���ة مب���ا يف ذل���ك امل���واد املقاوم���ة للت���اآكل 
بالإ�شافة اإل���ى تطبيق ممار�شات الوقاية من التاآكل 
و�ل�ش���د�أ. و�شُت�شِلّ���ط �أور�ق �لعم���ل �ملتن�عة �ل�ش�ء 
على �شل�شلة من �مل���شيع �مُلتعِلّقة بتاآكل �ملعادن 
من قب���ل متحدثني عاملي���ني وم�شئولني تنفيذيني 
وكبار امل�شوؤول���ني يف ال�رشكات النفطي���ة وال�رشكات 
الأخرى. ومن �شمن الأوراق الفنية منها غر املعدنية 
يف النف���ط والغاز، الغر معدنية يف الهياكل املدنية، 
اأداء امل���واد، الت���اآكل يف التكري���ر والبرتوكيماويات 
وال�شناعات الكيماوي���ة، التاأثر امليكروبي للتاآكل، 
�مل��د �ل�قائية، �حلماي���ة �لكاث�دية، �شالمة خط�ط 
الأنابي���ب، بح���وث الت���اآكل، التنب���وؤات واملح���اكاة، 
والتفتي����ص ومراقب���ة الت���اآكل وغره���ا العدي���د من 
املوا�شيع ذات العالق���ة. بالإ�شافة اإلى تخ�شي�ص 6 
ور����ص عمل متخ�ش�شة ولأول م���رة يف مو�شوع املراأة 
بعن���وان “امل���راأة يف ال�شناع���ة” وكذل���ك العديد من 

ال�امج املتخ�ش�شة لل�شباب.
و�شوف ت�شارك يف املعر�ص امل�شاحب 65 �رشكة 
من ك�يات ال�رشكات النفطية العاملية متخ�ش�شة يف 
جمال ت���اآكل املعادن من 19 دول���ة من خمتلف دول 

العامل.

مرك���ز  �شج���ل  الق���رار:  دار   - املنام���ة 
التحكيم التجاري لدول جمل�ص التعاون لدول 
اخلليج العربية “دار القرار” 18 طلب حتكيم 
يف الف���رتة م���ن 1 يناي���ر حت���ى انته���اء الربع 
الثال���ث من الع���ام اجلاري بقيم���ة بلغت نحو 
112 مليون دولر، اأي بواقع طلبني كل �شهر 
على مدى ت�شع���ة اأ�شهر. اأما طبيعة النزاعات، 
فتتعلق باملق���اولت، م�رشوع عقاري، اكتتاب 
اأ�شهم، ����رشاء مالب����ص، تطوير اأر����ص، توريد 

البيانات الإلكرتونية، اإيجار، اأعمال بيع.
وت�ش���درت ال�رشكات البحرينية من ناحية 
قيم���ة طلب���ات التحكي���م امل�شجل���ة بنحو 83 
ملي���ون دولر وبن�شب���ة 74 %، ث���م ال�رشكات 
ال�شعودي���ة بنح���و 21 ملي���ون دولر وبن�شبة 
19 %، فيم���ا بلغ���ت قيمة طلب���ات التحكيم 
لل�رشكات البحرينية �ش���د اخلليجية 8 ماليني 
دولر. وكان���ت اأب���رز املنازع���ات م���ن ناحي���ة 
القيمة لأط���راف بحرينية بنح���و 23.2 مليون 
دولر ب�شاأن عقد هند�ش���ي خا�شع مو�شوعيا 
للقان���ون البحريني، ثم تلتها منازعة لأطراف 
�شعودية بنحو 20.7 مليون دولر ب�شاأن عقد 
اتف���اق لتطوي���ر الأر�ص اململوك���ة للمحتكم 
�شدها خا�شع مو�شوعيا للقانون ال�شعودي، 
فيم���ا كانت املنازعة الثالثة من حيث القيمة 
لأطراف بحرينية اأي�ش���ا بقيمة بلغت نحو 20 
مليون دولر ب�شاأن عقد بيع خا�شع مو�شوعيا 

للقانون البحريني.

وق���ال الأمني العام ملرك���ز “دار القرار” 
اأحم���د جن���م اإن “املرك���ز اأ�شبح يتمت���ع بثقة 
عالية من املتعامل���ني على خمتلف الأ�شعدة 
ومنو حج���م طلب���ات ت�شجيل املنازع���ات اأحد 
����ص به���ا املركز  ه���ذه املوؤ����رشات الت���ي يتلمنّ
ويقي����ص هذه الثقة ع���� اإدراج الأطراف اإلى 

�رط �لتحكيم �لتابع �إلى �ملركز”.
وتاب���ع بقول���ه “اإن ما يزيد ع���ن ذلك هو 
ت�شمن اأح���د الطلبات ملحتكم بطلب ت�شجيل 
منازعة ع� م�شارطة حتكيم -وهي للتب�شيط 
لغ���ر القانوني���ني تعت���� طل���ب الف�شل يف 
الن���زاع من جانب املركز بع���د ح�شول النزاع، 
ولي����س قبل���ه كما ه���� �حل���ال يف �إدر�ج �رط 
�لتحكي���م يف �ملركز وي�ش���رتط يف قب�ل هذه 
النوعي���ة من النزاع���ات اإتف���اق الأطراف على 
اللج���وء اإلى املركز ع� هذه امل�شارطة- وهو 
دلي���ل اآخر يعك�ص تكال���ب املتنازعني للجوء 

للتحكيم املوؤ�ش�شي ع� املركز”.
وب���ن جن���م ب���اأن �لتحكيم نظ���ام يت�شم 
بال�رشع���ة وال�رشي���ة يف الف�ش���ل يف املنازعات، 
والأ�شل يف الأحكام اأن تكون نهائية وحا�شمة 
للن���زاع، واأن تكون لها حجيته���ا وقوتها واأن 
يلتزم به���ا اأط���راف الن���زاع، اإ�شاف���ة اإلى اإن 
اأحكام املحكمني تت�شف ب�شفة خا�شة، وهي 
اأن املحك���م ل ي�شتمد وليته من القانون كما 
هو احل���ال بالن�شب���ة لق�شاة املحاك���م، واإمنا 

ي�شتمدها من اإتفاق اخل�شوم على التحكيم.

املنام���ة - اله���الل للموؤمت���رات: وقعت 
�رشك���ة اله���الل للموؤمت���رات واملعار�ص عقد 
�رشاكة مع �رشكة كال���ورز ايفينت�ص مانيجمنت 
تت�ل���ى �الأخ���رة مب�جب���ه مهم���ات �لتنظي���م 
الت�شغيلي لفعالي���ات معر�ص اخلليج للعقار 

يف الأفنيوز – البحرين.
وق���ال املدي���ر التنفيذي ل�رشك���ة الهالل 
للم�ؤمت���ر�ت و�ملعار����س �ملنظم���ة للمعر�س 
ج����ان عبدالرحم���ن: “نح���ن م����رشورن بهذه 
ال�رشاك���ة التي تتيح لنا ال�شتفادة من خ�ات 
�رك���ة كال����رز �لت���ي تعت���ر مق���اول تنظيم 
�لفعالي���ات �ملف�ش���ل يف �لبحري���ن يف تنظيم 
اأول دورة ملعر����ص اخللي���ج للعق���ار تقام يف 

مركز ت�شوق.”
من جهته، قال املدي���ر التنفيذي ل�رشكة 

كالورز، ديفان: “تقوم هذه العالقة مع �رشكة 
اله���الل للموؤمت���رات واملعار�ص عل���ى الثقة 
والح���رتام املتبادل���ني على م���دى ال�شنوات 
اخلم����ص املا�شي���ة. ون�شعر بالمتن���ان ل�رشكة 
الهالل للموؤمت���رات واملعار�ص ملا تبديه من 
ثق���ة يف اإمكاناتنا لتقدمي اجل���ودة املتوقعة 
م���ن املعر�ص الأب���رز يف القط���اع العقاري يف 

مملكة البحرين – معر�ص اخلليج للعقار”.
وته���دف ال�رشاك���ة اإلى من���ح العار�شني 
اأف�ش���ل عر����ص للمنتج���ات م���ن خ���الل جودة 
الت�شمي���م والإنت���اج يف اأح���د اأك���ر الوجهات 
�شعبية يف البحرين، حيث �شتعمل كالورز على 
ت�شميم وتنفيذ جمموع���ة متكاملة من اأجنحة 
العار�شني ل�شمان توفر عر�ص بزاوية 360 

درجة جلميع امل�شاركني يف املعر�ص.

• �شاحل الغو�ص	

• زايد الزياين	

• وزير املوا�شالت والت�شالت	

• ال�شيخ حممد بن خليفة	

علي الفردان
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اجلبري: �شيادة اململكة خط اأحمر وال نقبل التدخل ب�شوؤوننا

اأعلن وزير اخلارجية ال�ش���عودي، عادل اجلبري، اأن “�ش���يادة اململكة العربية ال�شعودية خط اأحمر وال 
نقبل التدخل ب�ش���وؤوننا”. وقال اجلبري، يف كلمته اأمام االأمم املتحدة يف نيويورك، اجلمعة، اإن ممار�شات 
قط���ر جعل���ت مقاطعتها خياراً ال مف���َرّ منه، م�ش���دداً على اأن “مقاطع���ة قطر جزء من جهود ال�ش���عودية 
وحلفائها مبكافحة االإرهاب”. كما اأكد دعم اململكة لالإ�ش���رتاتيجية االأمريكية يف مواجهة اإيران، م�ش���رياً 
اإلى اأن اأن�ش���طة طه���ران االإرهابية ما زال���ت تزعزع ا�ش���تقرار املنطقة. وتابع: “جن���دد دعوتنا لتكثيف 
التعاون الدويل ملكافحة االإرهاب”، الفتاً اإلى اأن “ال�شعودية موؤمنة باأن حتقيق ال�شالم بال�رشق االأو�شط 
يتطلب ردع اإيران”. كذلك اأو�شح اأن “�شلوك اإيران العدواين يف املنطقة ي�شكل انتهاكاً �شارخاً لكافة 
املواثي���ق الدولية”. وقال اجلب���ري اإن “ال�شعودية جتدد التزامها باحلل ال�شيا�شي يف اليمن على اأ�شا�س 
املرجعيات الثالث”، اإ�شافة اإلى ا�شتمرارها بتقدمي وت�شهيل كافة االأعمال االإن�شانية، موؤكداً اأن الدعم 

الذي قدمته ال�شعودية لليمن خالل 4 �شنوات بلغ 13 مليار دوالر.
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 أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 بيروت – أ ف ب: 

 دبي - قناة العربية:

اأنها  اليمني���ة  اأعلن���ت احلكوم���ة 
“لن تتعاون” م���ع فريق خرباء االأمم 
املتحدة بعد ت�شوي���ت جمل�س االأمم 
االإن�ش���ان، اجلمعة،  املتحدة حلق���وق 

على متديد مهمة بعثة التحقيق.
واأكدت احلكومة اليمنية يف بيان 
اأنها “لن تتعاون مع الفريق املذكور 
م���ن منطل���ق حقه���ا كدول���ة ع�ش���و 
يف االأم���م املتح���دة بع���دم امل�شا����س 
الداخلي���ة”.  ب�شوؤونه���ا  والتدخ���ل 
وال�شعودي���ة  البحري���ن  واأ�ش���درت 
واليم���ن واالإم���ارات وم����رش، اجلمعة،  
بيان���اً م�ش���رتكاً ح���ول ف�ش���ل جمل�س 
حقوق االإن�شان يف اعتماد م�رشوع قرار 

موحد ب�شاأن االأو�شاع يف اليمن.

ميني���ة،  ع�شكري���ة  م�ش���ادر  اأف���ادت 
اأم����س ال�شبت، مبقت���ل قياديني ميدانيني 
يف ميلي�شي���ات احلوث���ي االإيراني���ة، وذل���ك 
بعد �شاع���ات قليلة من مقت���ل قائد حوثي 
واعتقال اآخ���ر يف حمافظة احلديدة.وذكرت 
يف  ال�رشعي���ة  دع���م  ق���وات  اأن  امل�ش���ادر 
حمافظ���ة احلديدة، عل���ى ال�شاح���ل الغربي 
لليم���ن، متكنت م���ن توجيه �رشب���ة دقيقة 
اإل���ى جتم���ع للمتمردي���ن احلوثي���ني �ش���م 
القيادي���ني اأحم���د �شع���د اإبراهي���م العلوي 
واإبراهيم حممد �شعي���د اجلرمي. واأ�شافت 
اإل���ى مقت���ل القيادي���ني  اأدت  اأن ال�رشب���ة 
ومرافقيهم، وذلك خ���الل املعارك اجلارية 
لتحرير مدينة احلدي���دة. وجاء هذا التطور، 
بعد �شاع���ات من توجيه طائ���رات التحالف 
العربي �رشبة مليلي�شيات احلوثي االإيرانية 
يف احلدي���دة، اأدت اإلى مقت���ل قائد بارز يف 
�شفوف املتمردين، وفق ما اأعلنت م�شادر 
ع�شكري���ة ميني���ة. وك�شفت امل�ش���ادر عن 
مقتل مبخوت �شال���ح �شالمة، م�شاعد قائد 
ما ي�شمى “االأمن املركزي” يف �شنعاء، اإلى 

جانب 17 �شخ�شا من مرافقيه.

اأعلن وزي���ر اخلارجية الفل�شطيني 
ريا����س املالك���ي، اأم�س ال�شب���ت، اإن 
ال�شلطة الفل�شطينية تقدمت ب�شكوى 
ال���ى حمكم���ة الع���دل الدولي���ة �ش���د 
الوالي���ات املتحدة ب�شب���ب “انتهاكها 
�شفارته���ا  ونق���ل  ال���دويل  القان���ون 
املحتل���ة”. القد����س  مدين���ة  اإل���ى 

وق���ال املالك���ي يف بيان �شدر ع���ن وزارة 
“الدبلوما�شية  اإن  اخلارجية الفل�شطيني���ة 
الفل�شطيني���ة ا�شتن���دت يف ق�شيته���ا اإلى 
ع�شوية دول���ة فل�شطني يف اتفاقية فيينا 
للعالق���ات الدبلوما�شي���ة للع���ام 1961”، 
و”قب���ول االخت�شا����س االإلزام���ي ملحكمة 
العدل الدولية لت�شوية النزاعات املتعلقة 

بالق�شايا ذات ال�شلة باالتفاقية”.
وتلتم����س الدعوى بح�ش���ب املالكي، 
“م���ن حمكمة الع���دل الدولي���ة االإعالن اأن 
نقل ال�شفارة اإل���ى مدينة القد�س املحتلة 
ي�ش���كل انته���اكا التفاقي���ة فيين���ا”، واأن 
“تاأم���ر الواليات املتح���دة ب�شحب بعثتها 
املقد�ش���ة  املدين���ة  م���ن  الدبلوما�شي���ة 
وفق���ا  الدولي���ة  اللتزاماته���ا  واالمتث���ال 

التفاقية فيينا”.

ق���ال املتحدث الر�شم���ي با�شم وزارة 
اخلارجية العراقية اإن العراق ياأ�شف لقرار 
اأم���ريكا باإغ���الق قن�شليته���ا يف الب����رشة، 
موؤك���داً اأن العراق ملت���زم بحماية البعثات 
عل���ى  املقيم���ة  االأجنبي���ة  الدبلوما�شي���ة 
اأرا�شي���ه وتاأمينها. واأ�ش���اف املتحدث اأن 
احلكومة العراقية عازم���ة على مواجهة اأي 
تهديدات ت�شتهدف البعثات الدبلوما�شية 
اأو اأي زائ���ر واف���د باعتب���ار اأنه���م جزء من 
اأم���ن العراق.واأعلن���ت وا�شنط���ن، اجلمعة، 
اإغ���الق قن�شليتها يف الب����رشة، متحدثة عن 
“تهدي���دات” ن�شبتها اإلى اإيران، واأ�شارت 
االأمريكي���ة  اخلارجي���ة  با�ش���م  املتحدث���ة 
هيذر ناورت اإل���ى اأن وزير اخلارجية مايك 
بومبيو اأمر ب���� “املغادرة املنظمة” جلميع 

املوظفني االأمريكيني من الب�رشة.

اليمن.. ال�رشعية ترف�س التعاون 
مع فريق اخلرباء االأممي

م�رشع قياديني حوثيني 
مبعارك يف اليمن

�شكوى فل�شطينية �شد 
وا�شنطن اأمام العدل الدولية

العراق: ملتزمون بحماية 
كافة البعثات الدبلوما�شية

اأمريكا: عقوبات م�سددة اإذا عرقل نظام الأ�سد العملية ال�سيا�سية
وا�شنطن �شتتبنى مع حلفائها “اإ�شرتاتيجية عزلة”

وق���ال جيف���ري ”اإذا فعل 
اأن  نعتق���د  ذل���ك،  النظ���ام 
بو�شعنا عندئذ مالحقته بنف�س 
الطريقة التي الحقنا بها اإيران 
قب���ل 2015، بعقوبات دولية 
م�شددة“ م�ش���ريا اإلى عقوبات 
فر�ش���ت على طه���ران ب�شبب 

برناجمها النووي.
مل  اإذا  “حت���ى  واأ�ش���اف 
يقره���ا جمل����س االأم���ن التابع 
لالأمم املتحدة، ف�شنفعل ذلك 
م���ن خ���الل االحت���اد االأوروبي، 
�شنفعل���ه م���ن خ���الل حلفائنا 
�شيك���ون  ث���م  االآ�شيوي���ني، 
�شغلن���ا ال�شاغ���ل جع���ل احلياة 

اأ�ش���واأ م���ا ميكن له���ذا النظام 
الرو����س  وجنع���ل  املتداع���ي 
واالإيرانيني الذين اأحدثوا هذه 

الفو�شى يهربون منها”.
الغربي���ة  ال���دول  وقال���ت 
اإنه���ا ل���ن توافق عل���ى متويل 
�إع���ادة �إعمار �سوريا �أو �إ�سقاط 
ت�شوي���ة  دون  العقوب���ات 

�شيا�شية. 
العقوب���ات  وجتع���ل 
االأمريكية من ال�شعب بالفعل 
على ال����رشكات االأجنبية العمل 

هناك.
م���ن  مكل���ف  وجيف���ري 
االأمريك���ي  اخلارجي���ة  وزي���ر 

ماي���ك بومبيو باالإ����رشاف على 
العملي���ة  يف  وا�شنط���ن  دور 
ال�شيا�شي���ة يف الوق���ت ال���ذي 
يعم���ل في���ه حتال���ف بقي���ادة 
الواليات املتحدة على الق�شاء 

على فلول تنظيم داع�س.
 وخالل اجتماع على هام�س 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يوم اخلمي�س دعا وزراء خارجية 
وم����رش  املتح���دة  الوالي���ات 
واالأردن  واأملاني���ا  وفرن�ش���ا 
دي  وال�شعودي���ة  وبريطاني���ا 
اللجنة  اإل���ى ت�شكيل  مي�شتورا 
الد�شتورية ورفع تقرير ب�شاأن 

•التطورات بنهاية اأكتوبر. وزير اخلارجية االأمريكي يف نيويورك اأم�س االأول )اأ ف ب(	

قال ممثل الواليات املتحدة اخلا�ص ب�سوريا جيم جيفري، لرويرتز يوم اجلمعة، اإن الواليات 

اإذا عرقل رئي�ص النظام  “اإ�سرتاتيجية عزلة” ت�سمل العقوبات  املتحدة �سوف تتبنى مع حلفائها 

ال�سوري ب�سار االأ�سد العملية ال�سيا�سية الرامية الإنهاء احلرب امل�ستمرة منذ 7 �سنوات.

واأ�ساف جيفري اأن وا�سنطن �ستعمل مع دول يف اأوروبا واآ�سيا وال�سرق االأو�سط لفر�ص عقوبات 

متهيدا  الد�ستور  كتابة  اإع��ادة  بخ�سو�ص  التعاون  عن  االأ�سد  حكومة  تقاع�ست  اإذا  م�سددة  دولية 

الإجراء انتخابات.

نائب اإيراين: تق�سري اأمني وراء هجوم الأحواز
قال نائب اإيراين ب���ارز، اإن الهجوم االإرهابي 
عل���ى عر����س ع�شك���ري يف مدينة االأح���واز جنوب 
غرب���ي البالد وال���ذي اأدى اإلى مقت���ل 24 �شخ�شا 

كان نتيجة تق�شري من جانب قوات االأمن.
ونق���ل تقرير لوكال���ة اأنباء الطلب���ة االإيرانية 

�شب���ه الر�شمي���ة “اإي�شن���ا” ع���ن رئي����س اللجن���ة 
الربملاني���ة االإيراني���ة املعني���ة باالأم���ن القومي 
وال�شيا�ش���ة اخلارجية، ح�شم���ة اهلل فالحت بي�شه، 
قوله اإن الت�شجي���ل امل�شور الذي اأ�شدرته وزارة 

اال�شتخبارات واجلي�س يو�شح ذلك.
وق���ال فالح���ت بي�ش���ه “هن���اك نح���و 8 اأو 9 

قنا�شة كان مبقدورهم قتل االإرهابيني ب�شهولة 
يف 30 ثاني���ة”. واأ�ش���ار اإلى اأن اأح���د القنا�شة مل 
يعتق���د يف بادئ االأم���ر اأن الهج���وم �شيقع، لكنه 
برغم م�شاهدته اأ�شخا�شاً يقتلون، مل يطلق النار، 

قائالً اإنه مل يح�شل على اأمر باإطالق النار.
ويف و�شفه للت�شجي���ل امل�شور، قال فالحت 

بي�ش���ه: “تو�ّشل امل�شور اإلى قنا�س الإطالق النار 
على املهاجمني، لكنه انتظر اأمر قيادته”.

ولف���ت فالحت بي�شه اإل���ى اأن بع�س اجلرحى 
“لديه���م خ���ربة يف حمارب���ة تنظي���م داع����س يف 
�شوريا”، م�شيف���اً اأنه اإذا كان لديهم م�شد�شات، 

“لكان باإمكانهم منع وقوع املاأ�شاة”.

ف�شيل �شوري معار�س يرف�س االتفاق الرو�شي الرتكي حول اإدلب�شوريا تعلن فتح معرب ن�شيب... واالأردن ينفي

ال�شوري���ة،  النق���ل  وزارة  اأك���دت 
اأم����س ال�شب���ت، اإعادة فتح مع���رب ن�شيب 
احلدودي على احلدود م���ع االأردن، معلنة 
بدء حركة ال�شاحن���ات والنقل عرب احلدود 
لك���ن املتحدث���ة با�شم احلكوم���ة االأردنية 

نفت فتح املنفذ الربي.
ال�شوري���ة  االأنب���اء  وكال���ة  ونقل���ت 
الر�شمي���ة “�شانا” عن ال���وزارة، اأن املعرب 
احلدودي اأعيد فتحه “ب�شكل فعلي” اأم�س 

ال�شبت. 
ويف املقاب���ل، اأو�شحت وزيرة االإعالم 
واملتحدثة با�شم احلكومة االأردنية جمانة 
غنيم���ات اأن املع���رب ال ي���زال مغلق���ا ومل 
يت���م افتتاحه اأم���ام حركة نق���ل الب�شائع 
وامل�شافري���ن. ويكت�ش���ي املع���رب اأهمي���ة 
خا�شة بالنظر اإلى كونه �رشياًنا اقت�شادًيا 

مهما للدول املجاورة.
و�شيطر م�شلحون من املعار�شة على 
املعرب يف عام 2015، مم���ا اأدى اإلى قطع 

�رشيان احلياة لل�شادرات ال�شورية.

املعار����س  ال�ش���وري  الف�شي���ل  اأعل���ن 
“جي�س الع���زة”، يف بيان اأم�س ال�شبت، رف�شه 
لالتف���اق الرو�شي الرتكي ح���ول اإقامة منطقة 
منزوع���ة ال�شالح يف مناطق �شيط���رة الف�شائل 
يف حمافظ���ة اإدل���ب وحميطه���ا، يف اأول رف�س 
علني ي�شدر عن تنظي���م غري متطرف. وين�س 
االتف���اق الرو�ش���ي الرتكي عل���ى اإقامة منطقة 
منزوع���ة ال�ش���الح بعمق 15 اإل���ى 20 كيلومرتاً 
عل���ى خط���وط �لتما����س ب���ن ق���و�ت �لنظ���ام 

والف�شائ���ل عن���د اأط���راف اإدل���ب واأج���زاء من 
حمافظات جماورة وحتديداً ريف حماة ال�شمايل 
وريف حلب الغربي وري���ف الالذقية ال�شمايل. 
واأعل���ن ف�شي���ل جي����س الع���زة ال���ذي ين�ش���ط 
حتدي���داً يف ريف حماة ال�شم���ايل، يف بيان على 
ح�شاب���ه على موق���ع تويرت، رف�ش���ه اأن “تكون 
املنطق���ة العازلة فقط من جانبنا”، مطالباً باأن 
تكون “منا�شف���ة”، اأي اأن ت�شمل اأي�شا مناطق 
حتت �شيطرة قوات النظ���ام. كما اأعلن رف�شه 
ت�شيري “دوريات االحتالل الرو�شي على كامل 

اأرا�شينا املحررة”.

طهران – أ ب:

نيويورك – رويترز:

بيروت – أ ف ب: عواصم – وكاالت:

دبي - العربية.نت:

على وق���ع اأجرا����س العقوب���ات االأمريكية 
التي ب���داأت جولتها االأولى وبانتظ���ار الثانية 
بع���د نح���و �شه���ر، يرتق���ب االإيراني���ون ماآالت 
اأحوالهم بني نظام يكاب���ر يف مواجهة اأخطائه، 
واأحوال اقت�شادية تزداد �شيقاً يوماً بعد يوم.
تتباي���ن  يومي���ة  �شحافي���ة  تقاري���ر  يف 
االأزم���ة،  مواجه���ة  االإيراني���ني يف  �شلوكي���ات 
بني من اأعل���ن اال�شت�شالم متام���اً ل�شيق حاله 
وب���ات ينتظر م�شاع���دة املوؤ�ش�شات احلكومية 
واخلريي���ة، وم���ن يح���اول االإم�شاك باآخ���ر اأمل 

ملواجهة ال�شح واجلوع.
تقاري���ر �شحافية حملي���ة اإيراني���ة، باتت 
ت����رشح دون مواربة، باأن الفق���ر بات ي�رشخ يف 
بع����س املحافظ���ات االإيرانية ب�شب���ب البطالة 
وارتف���اع االأ�شع���ار ب�شكل يوم���ي ودون رادع. 
وم���ن ذلك ما قاله ع�شو جمل�س بلدية ب�رشويه، 
“�ش���داي  ل�شحيف���ة  زاده،  ح�ش���ني  اإدري����س 
اإ�شالحات” عن تدين الو�شع االقت�شادي حتى 
اإن فق���راء املدين���ة ا�شطف���وا يف طوابري اأمام 
موؤ�ش�ش���ة االإمام اخلمين���ي لالإغاثة واجلمعيات 
اخلريي���ة، بع���د اأن كان���وا يعمل���ون يف زراع���ة 
االأرا�ش���ي، لكن اجلفاف دّمر كل �شيء واأفل�س 

الفالحون يف كثري من قرى املنطقة.

�شحيف���ة  ن����رشت  االآخ���ر  اجلان���ب  عل���ى 
“همديل”، يوم الثالثاء املا�شي، 25 �شبتمرب، 
تقري���راً عن تخزين االأ�رش لل�شل���ع االأ�شا�شية يف 

املنازل.
وج���اء يف التقرير امليداين ل�”همديل”، اأن 
كثرياً من املواطنني االآن ي�شرتون 10 اأكيا�س 
م���ن االأرز ب���دالً من كي����س واحد، وق���د �شاهم 
ارتفاع �شعر ال���دوالر يف انت�ش���ار اإ�شاعات عن 

احتمالية حدوث جماعة”.
واأ�ش���ار االقت�شادي���ون اإل���ى اأن العن���وان 

االأب���رز يف ه���ذا ال�شياق، هو االإع���الن عن عودة 
احل�ش����س التمويني���ة. رمبا ال يك���ون حتطيم 
الرق���م القيا�شي للدوالر من ع�رشة اآالف تومان 
اإلى 15 األًف���ا، موؤثراً يف تزاي���د احتمال حدوث 
جماع���ة يف الب���الد. “لك���ن ذلك عل���ى كل حال 
ت�شب���ب يف اأن بع����س املواطنني ب���دالً من اأن 
ي�ش���رتون كي�س اأرز واح���داً، فاإنه���م ي�شرتون 
10 اأكيا����س، اأو يخّزن���ون البقولي���ات وال�شلع 

االأ�شا�شية االأخرى، ل�شتة اأ�شهر مقبلة”.

الفقر يطحن اإليرانيين قبل بدء العقوبات األميركية
 لندن- العربية.نت:

• ارتفاع �شعر الدوالر �شاهم يف انت�شار اإ�شاعات عن احتمالية حدوث جماعة	

بريطانيا ت�شعد �شد طهران ب�شاأن 
مزدوجي اجلن�شية املعتقلني

لندن - العربية.نت:

اأك���د وزير اخلارجي���ة الربيطاين، 
جريم���ي هان���ت، اأن لن���دن ال ميك���ن 
اأن تقب���ل باعتقال اإي���ران ملواطنني 
ال�شتخدامه���م  اأبري���اء،  بريطاني���ني 
ال�شغ���ط  و�شائ���ل  م���ن  كو�شيل���ة 

ال�شيا�شي.
الربيط���اين:  الوزي���ر  واأ�ش���اف   
اخلارجي���ة  وزي���ر  التقي���ت  “عندم���ا 
االإي���راين ج���واد ظريف، قل���ت له اإن 
�شيا�شتن���ا جت���اه اإي���ران مل تت�ش���كل 
بعد، واإنهم اإذا ت�شوروا اأن باإمكانهم 
ا�شتخ���دام ه���وؤالء املعتقل���ني كاأداة 
�شغط، فعليه���م اأن يح�شدوا نتائج 
اأعماله���م”. ويف معر����س رده عل���ى 
املوق���ف الربيط���اين، غ���رد ال�شفري 
االإي���راين يف لن���دن، حمي���د بعي���دي 
جن���اد، على “توي���رت”، موؤكداً “حمبة 
اجلن�شيت���ني  حامل���ي  املواطن���ني 
لوطنهم االأم”، لكنه ا�شتدرك قائالً: 
“اإنهم اأحيانا يدلون ببيانات هامة ال 

يت�شورون اأنها �رشية”. 
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لطامل���ا كان���ت مراع���اة الذوق 
العام م���ن اأهم �صفات اخلرب، حيث 
اإن ن����ر م���ا ال يراعي ال���ذوق العام 
تنتف���ي �صف���ة اخلرب من���ه، وهكذا 
هو احل���ال جتاه بقي���ة اأركان اخلرب 
االأ�صا�صي���ة اأو م���ا ي�صم���ى ب�صفات 
الواقعي���ة  ت�صم���ل  الت���ي  اخل���رب 
واالأمان���ة وال�صمولية  واملو�صوعية 
واأخ���را م���ا اأ�صلفت���ه اأي “مراع���اة 

الذوق العام”.
لكن الذوق الع���ام تبدل، حيث 
اأ�صبح م���ا ال ي�صت�صاغ مقبوال حاليا، 
وبات ما يطلق عليه )عيب( ال خجل 
منه وال حياء، وكمحاولة مني لر�صد 
توجه���ات ال�صباب حول م���ا ي�صمى 
بال���ذوق العام بت اأط���رح عددا من 
االأ�صئلة على االأجيال اجلديدة عاما 
وراء عام بق�صد قيا�س ا�صتيعابهم 
جمري���ات ال�صاح���ة وتكوين حلقات 
نقا�صي���ة تكفل له���م تطوير مهارة 
احل���وار وجتره���م نحو تكوي���ن راأي 
خا�س م���ن خالل مناق�ص���ة عدد من 
الظواه���ر املفرو�ص���ة علين���ا م���ن 
قبل و�صائ���ل التوا�صل االجتماعي، 
خ�صو�ص���ا مع ح�ص���ول كل فرد من 
اأف���راد االأ����رة على هات���ف حممول 
يكف���ل ل���ه توا�ص���ال تاما م���ع عامل 
افرتا�ص���ي خارجي ال رقاب���ة عليه، 
وبالطب���ع ال تخرج هذه الق�صايا عن 
�صي���اق كل م���ا يهم ال�صب���اب )من 
ملب�س وماأكل وظواهر غربية تبناها 
رواد ال�صو�ص���ال ميديا ويقدمونها 
لل�صب���اب و�صغار ال�ص���ن على طبق 

من ذهب(.
بع����س حلقات  نتيجة  وكان���ت 
احل���وار ال�صاخن���ة غريبة ج���دا، فقد 
اأجمع���ت االأغلبية عل���ى تقبلها كل 
منط غريب يف هيئة ق�صية راأي عام 
حت���ى واإن كان���ت بعي���دة متاما عن 
ال���ذوق العام، واأرج���ع البع�س ذلك 
اإلى اأن بع�س الق�صايا ال تالم�صهم 
�صخ�صي���ا وال ت�ص���كل خط���را عل���ى 
حياتهم لذا فاإن تقبلها اأمر م�صوغا 

بالن�صبة لهم.
اإن الالمب���االة يف تقب���ل كل م���ا 
يط���رح عل���ى ال�صاح���ة تع���د مر�صا 
ب���ات يالم����س  حقيقي���ا م�صت�ري���ا 
جمتمعن���ا وي���دق ناقو����س اخلطر، 
حيث كان���ت هناك اأخبار يف ال�صابق 
من ال�صع���ب تقبلها وتث���ر زوابع 
املثقف���ن  اأو�س���اط  يف  كث���رة 
وال�صارع العرب���ي وهو ما يدل على 
�صحة االآراء التي تنوعت بني موؤيد 
ومعار����س، اأم���ا االآن فق���د بات���ت 
الكث���ر م���ن الظواه���ر والق�صاي���ا 
مقبولة متاما حتى واإن كانت بعيدة 
عن الذوق الع���ام ذلك اأن تقدميها 
من خالل قنوات )ال�صو�صال ميديا( 
يكفل له���ا انت�صارا كب���را وتقبال، 
خ�سو�سا يف اأو�س���اط ال�سباب وهو 
ما يكفل تبدال كبرا يف مزاج الذوق 
العام املجتمعي وتقبل الكثر مما 

يفر�س عليه عاما تلو االآخر.

الذوق العام 
في خطر

خدم���ات ال���وزارات ع���ادة م���ا تك���ون واجهة 
لتق���دم البلد وحت�ره، مهما كان���ت ح�صارة البالد 
القدمية وتاريخها الفذ وتقدم �صعبها ال ميكن اأن 
يعك����س ذلك كله هذه احل�صارة اإذا اأخفقت بع�س 
�ص���وؤون املواط���ن  اإدارة  واالإدارات يف  ال���وزارات 
وتق���دمي اخلدمات باأرق���ى �ص���ورة، خ�صو�صا اإذا 
ادعت هذه ال���وزارة اأو االإدارة اأنها توؤمن بالتطور 
والتق���دم البد من اإثبات ذلك على الواقع، ال جمرد 
�صع���ارات وت�ريح���ات، وحينم���ا يبح���ث املواطن 
عن تلك اخلدم���ات ي�صطدم باأب�ص���ط تفا�صيلها، 
بل رمب���ا تبدو ال�صورة الداخلي���ة احلقيقية عك�س 
ال�ص���ورة اخلارجي���ة وه���ذا م���ا يح���دث يف اإدارات 
كاملرور واجلهاز املركزي لالإح�صاء وق�صم �صوؤون 
امل�صتهل���ك ب���وزارة التجارة، فحت���ى ال يقال اإنني 

اأفرتي على هذه االأق�صام اأ�صوق بع�س االأمثلة.
ب���اإدارة املرور هناك خمالف���ة باخلطاأ �ُصجلت 
على �صائق���ة منذ اأرب���ع �صن���وات لقيادتها ب�رعة 
يف اأبوظب���ي، علماً اأن ال�صائقة مل تط���اأ ال �صيارتها 
- وه���ي م���ن ن���وع �صال���ون -  اأبوظب���ي وال حتى 
ه���ي �صخ�صي���اً، وات�صح م���ن املخالف���ة اأن �صيارة 
“بيكي���ب” �صجل���ت باخلط���اأ، ويف كل �صنة مبوعد 

الت�صجي���ل يت���م ت�صحي���ح املخالف���ة واإلغاوؤها من 
“ال�ص�صت���م” ث���م يفاج���اأ بالع���ام الت���ايل بع���ودة 
املخالف���ة لل�ص�صت���م مما يعق���د م�صاأل���ة الت�صجيل 
�صنوي���اً، هل يعقل اأن خمالفة غ���ر موجودة اأ�صالً 
ُيْعج���ز عن ت�صحيحه���ا ل�صنوات ع���دة، اإذاً ماذا عن 

املهام االأخطر؟
اأم���ا اجلهاز املرك���زي لالإح�ص���اء ق�صم الهوية 
فاأرجو العودة للجهاز املتعلق با�صتالم البطاقات 
املنجزة من���ه، واملوجود بق�ص���م البطاقات مبجمع 
ال�صي���ف باملحرق فهو ياأ�ص���ف لتوقفه عن العمل 
من���ذ اأ�صابيع بحجة اأنه حتت ال�صيانة وال�صوؤال هل 

يحتاج هذا اجلهاز الأكرث من �صهر لل�صيانة؟
اأم���ا ب�ساأن ق�س���م حماي���ة امل�ستهلك واملنوط 
به التحقق من االلت���زام باالأ�صعار بال�صوبر ماركت 
فحدث وال ح���رج فيم���ا يتعلق بتف���اوت االأ�صعار، 
خ�صو�ص���ا بال�صوبرم���اركات الكب���رة املعروف���ة 
بالبحري���ن، وال تتج���اوز اأعداده���ا اأرب���ع اأو خم����س 
����ركات �صه���رة، فيم���ا ي�صي���ب الراأ����س والعقل 
كذلك من تفاوت االأ�صعار بحد يبلغ اأكرث من 100 
% وهذا يحدث حتى لبع�س ال�صلع املتعارف على 
اأ�صعارها حملياً كاخل����روات والفواكه وحدث وال 

ح���رج على ال�صل���ع امل�صتوردة، فهن���اك ب�صكويت 
مع���روف يباع ب���كل ال���ربادات ب���� 700 فل�س ويف 
�صوبر ماركت معروف له ف���روع يف اأمواج واجلفر 
و�صار يب���اع ب� 1.400 دينار اأي بفارق %100، اأمل 
يلح���ظ اأي مفت�س بق�ص���م حماي���ة امل�صتهلك هذه 
الف���وارق باالأ�صع���ار علم���اً اأنها من���ذ �صنوات وهي 

تت�صاعد دون مربر.
هذه جمرد عين���ة تك�صف اأداء بع�س الوزارات 
واإداراته���ا قد تب���دو للوهلة االأول���ى اأنها هام�صية 
وتافه���ة وال تلفت االأنظ���ار اأو ت�صتدعي مقاال من 
كات���ب ال�صط���ور، لكن املغزى من مق���ايل هذا هو 
اإذا كن���ا مل نعال���ج امل�صائل والظواه���ر الهام�صية 
وال�صغرة فماذا عن الظواهر الكبرة واخلطرة؟ 
األي�ص���ت احلرائق الكب���رة التي ت�صي���ب االأوطان 

باالأ�صا�س من اأ�صغر ال�رر؟
لو تركنا االأمور ال�صغرة دون عالج اأو اهتمام 
فمعنى ذلك اأننا ال نعرف �صيئاً عن االأمور اخلطرة 

املتعلقة باأمن الوطن!.

تنويرة: ا�ستمع للآخرين �رشط اأال تقلدهم.

رجاء مرهون

  أنسنة

ال �ص���ك يف اأن املجتم���ع، اأي جمتم���ع، 
الوح���دة  �صيان���ة  يف  مهًم���ا  دوًرا  يلع���ب 
الوطنية وتعزيز ال���والء واالنتماء الوطني، 
فهن���اك قائمة من امله���ددات التي تواجه 
هوي���ة املجتمعات، وبالت���ايل فاإن تر�صيخ 
اأ�ص�س واأركان املواطن���ة والوالء واالنتماء 
يتطل���ب عمال جمتمعي���ا م�صرتكا من جانب 
الدول���ة وموؤ�ص�صاتها الر�صمي���ة واالأهلية، 
وهذا االجت���اه يعترب من امل�صارات املهمة 
والرئي�صي���ة الت���ي يح���ث عليه���ا �صاحب 
ال�صم���و امللك���ي االأمر خليفة ب���ن �صلمان 
اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل 
ورعاه يف كل لقاءاته واجتماعاته وزياراته، 
لهذا فاإن �صموه يفتح املجال وا�صًعا اأمام 
كل مب���ادرة حتم���ل تلك االأه���داف والقيم 

العليا.
هن���اك عوام���ل رئي�ص���ة تع���زز ال���والء 
واملواطنة واالنتم���اء كونها ركيزة فكرية 
واالجتماعي���ة  ال�صخ�صي���ة  روافده���ا  له���ا 
كان���ت  وكلم���ا  اجلوان���ب،  م���ن  وغره���ا 
املب���ادرات اأو الربام���ج املطروحة يف هذا 
املج���ال مدرو�ص���ة وذات اأثر فع���ال، كلما 
حتق���ق النج���اح، ونذك���ر هنا عل���ى �صبيل 
املثال، املبادرة ال�صاملة لالنتماء الوطني 
التي طرحها وزير الداخلية الفريق الركن 
ال�صيخ را�صد ب���ن عبداهلل اآل خليفة والتي 
الق���ت ا�صتح�صان���ا كب���را الأنه���ا تالم����س 
حم���اور تر�صيخ القي���م الوطني���ة وتقوية 
الوح���دة وال�صل���م والتعاي����س بني خمتلف 
مكون���ات املجتمع، وهذه املبادرة تتطلب 
الدع���م وامل�صان���دة م���ن جانب مب���ادرات 
اأخ���رى رديفة ي�صهم فيه���ا املجتمع �صواء 
من خ���الل موؤ�ص�صاته الر�صمي���ة اأم االأهلية 
ممثل���ة يف منظم���ات املجتم���ع امل���دين يف 
اإط���ار ال�راك���ة املجتمعي���ة، والنجاح ملثل 
ه���ذه املب���ادرات م�صم���ون، فم���ن جه���ة 
ه���ي مدعومة م���ن الدولة وتق���دم لها كل 
الت�صهيالت وتفت���ح لها كل االأبواب، ومن 
جه���ة اأخرى اأن املجتمع البحريني ن�صاأ على 
التكات���ف والتعا�صد كركائ���ز متينة لنهج 
�صحيح يف االنتماء والوالء وتقدمي م�صلحة 

الوطن كما نوؤكد دائًما.
امل�صوؤولي���ة هنا ميك���ن اأن يقوم بها 
اجلميع لطاملا توف���رت االأفكار واالأهداف 
والغاي���ات التي ت�ص���ون الن�صيج الوطني، 
وبحم���د اهلل، بحث���ت مع ع���دد م���ن االإخوة 
واالأخوات فك���رة برنامج وطن���ي اجتماعي 
م�صتمر يبداأ باالأطفال والنا�صئة وال�صباب 
لتو�صي���ع مظلة ن����ر قيم االنتم���اء للوطن 
وغر�صه يف النفو�س وتاأكيد اأهمية احلفاظ 
عل���ى اأمنه وا�صتقراره، ون�صعى اأي�ًصا خالل 
الف���رتة املقبلة لت�صكيل فريق عمل ي�صع 
اخلط���ة والتفا�صيل لذلك الأن العمل كبر 
ونطمح لتنفي���ذه يف خمتلف مناطق ومدن 

وقرى البحرين.
يف الواقع، يلزم اأن نحول امل�صتجدات 
واملواق���ف  واحل���وادث  تط���راأ  الت���ي 
واملمار�صات التي ت�صيء اإلى وحدة الوطن 
وتالحم���ه والتفاف���ه حول قيادت���ه وتنوي 
بالوطن �رًا، يج���ب اأن نحول كل ذلك اإلى 
برامج عمل م�ص���ادة تنجح يف اإزالة االأفكار 
الدخيل���ة وواأده���ا وتفت���ح م�صاح���ة اأرحب 
لالأفكار التي تعزز التما�صك واحلفاظ على 
هوية البحري���ن، تاريًخا وحا�رًا وم�صتقباًل، 
لهذا نحت���اج اإلى كل الطاق���ات والعقول، 
من املثقف���ني واأ�صاتذة اجلامعات وعلماء 
الدي���ن االأفا�صل واالإع���الم وال�صباب وكل 
ف���رد خمل����س يف الوط���ن، الأن النج���اح يف 
اإميان املجتمع باأهمية تعزيز قيم ومبادئ 
م���ن �صمي���م ثواب���ت البحري���ن للتعاي�س 
ب�ص���الم وحمب���ة وا�صتق���رار ب�صي���م العفو 

والت�صامح والتالقي.
اليوم، نح���ن بحاجة الأن ننظ���ر اإلى ما 
ينفع بيتنا البحرين���ي ب�صالته االجتماعية 
ورباط���ه الوثي���ق م���ن الت�صام���ن والتاآزر، 
ولكي نرتجم توجيهات القيادة ال�صيا�صية 
احلكيم���ة اإل���ى برام���ج عمل تق���وي عوامل 
حتقيق انتمائن���ا ووالئنا لقيادتنا وبالدنا، 
فهذا هو ال�صبيل االأ�صمى ملواجهة االأفكار 

الدخيلة التي ت�صتهدف وحدتنا.

نحو إنجاح المبادرات 
المعـــززة لالنتمــاء 

الوطنــي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اثن���ان م���ن بني 15 م���ن العنا����ر التخريبية 
الت���ي قامت بارت���كاب اأفعال وت�رف���ات م�صيئة 
يف قري���ة املالكية، اأثن���اء اإحياء فعالي���ات مو�صم 
عا�ص���وراء، به���دف اإث���ارة الفو�ص���ى والتخري���ب، 
يعم���الن “موظفي اأمن”، وهذا موؤ�ر خطر يجعلنا 
نتاب���ع املتغرات ونعيد ح�صاباتنا من جديد، فاأيا 
كانت اجلهة الت���ي يعمالن بها، موؤ�ص�صة اأو �ركة، 
ف���اإن ه���ذه االآفة ينبغ���ي معاجلتها عل���ى خمتلف 
م�ستوي���ات االأعم���ال يف كل اجلهات وو�سع �رشوط 
�صارمة ومزايا معينة قب���ل اأن نعطي اأمثال هوؤالء 
املجرمني اأمان���ة حماية باب موؤ�ص�ص���ة اأو �ركة اأو 

حتى ب���اب دكان، وال�صيء العجي���ب بهذا ال�صدد 
ه���و اأنها لي�صت امل���رة االأولى الت���ي يتم القب�س 
فيه���ا عل���ى اإرهابي���ني ي�صغل���ون وظيف���ة “رجل 
اأمن... �صكورتي”، فق���د �صبق اأن اأعلنت الداخلية 
يف ق�ساي���ا خمتلفة عن تورط موظفي اأمن يف عدد 

من الق�صايا االإرهابية.
لي�ص���ت اأم���را �صعب���ا مالحظ���ة تواج���د هوؤالء 
اخلون���ة والعم���الء يف خمتل���ف الوظائ���ف، فه���م 
مبثاب���ة مندوب���ني عن احلر����س الث���وري االإيراين 
ال���ذي يدعمه���م ويح���رك خيوطهم كيفم���ا ي�صاء 
وي���وزع عليه���م االأدوار ح�صب وظيف���ة كل واحد، 

له���ذا بات من ال�روري احل���ذر واليقظة من فتح 
ب���اب التوظيف الأمث���ال هوؤالء الذي���ن حولوا لقمة 
العي����س اإلى اإرهاب وتاآم���ر وخيانة، لي�س تعميما، 
لك���ن مث���ل ه���ذه احلقائ���ق تتطل���ب من���ا احل���ذر 
وق���راءة تاريخ املتقدم لوظيف���ة “�صكورتي” يف 
ال�صن���وات االأخرة ب�صكل مف�ص���ل، اإذ ال ميكن اأن 
ن�صتبع���د اإطالق���ا وجود عم���الء واإرهابيني يف هذه 
الوظيف���ة اأو يطمح���ون للو�صول اإليه���ا لتحقيق 
اأغرا�صه���م واأهدافهم االإرهابي���ة، فقد راأينا خالل 
االأزم���ة اأعدادا كبرة م���ن “ال�صكورتية” يف الدوار 
ويحملون ال�صعارات الت�صقيطية وكانوا يف ال�صف 

االأول م���ع رموزهم ومازال���ت �صورهم موجودة يف 
حم���رك البحث “قوقل”. ينبغ���ي حت�صني وحماية 
الوطن من ه���وؤالء العمالء املزروعني يف كل مكان 
حتت �صت���ار الوظيف���ة، وق���راءة ودرا�ص���ة االأمور 
بنظرة واقعية وك�صف اأفكارهم وت�رفاتهم لكي 
ال ن���رتك له���م املجال للعب عل���ى كل احلبال كما 
فعل���وا يف 2011، يجب اأن ن�رب بالع�صا الكبرة 
ملعرفة من اأين يت�صللون واأال ننخدع مبناوراتهم، 
ومثلما هن���اك موظف اأمن ثبت تورط���ه يف اأعمال 
اإرهابية وتخريبية من املوؤكد اأن هناك موظفا اآخر 

ي�صغل وظيفة ما ي�صر على نف�س اخلط.

موظف أمن وإرهابي

هل تعل���م عزي���زي البحرين���ي اأو املقيم اأنك 
فيما لو تناولت وجب���ة غذائية من مطعم اأو مطبخ 
ال يحم���ل ترخي�صاً )�صج���ال جتاريا( ف���اإن اجلهات 
الر�صمية املعنية لن تتدخل للتحقيق اأو املحا�صبة 
اإذا اأ�صابك ت�صم���م اأو تلوث بجرثومة واإن تقدمت 
ب�صكوى اإليه���ا؟ وهل تعلمني عزيزت���ي اأنِك فيما 
ل���و قررِت زي���ارة �صالون يف منزل م���ا، فاإنه مهما 
اأ�صابِك م���ن حروق جلدية اأو اأ����رار �صحية نتيجة 
ا�صتعمال مواد غر مرخ�صة اأو حتى مواد مرخ�صة، 
ف���اإن اجله���ات املعني���ة بالرقاب���ة عل���ى االأن�صطة 
التجاري���ة وال�صحي���ة لن تتدخل مطلق���ا للتدقيق 

على هذه املمار�صات اأو اإيقافها باأي �صكل؟
وهل تعلم اأيها الق���ارئ الكرمي اأنك اإذا زرت 
برك���ة �صباحة “م���ن دون �صجل جت���اري”، وخرجت 
منها ب���� “حكة” والته���اب واأنفلون���زا وغرها من 
االأمرا�س املرتبطة بعدم نظافة املياه، فاإن وزارة 

ال�صح���ة �صتظل مكتوفة االأي���دي ولن تتحرك قيد 
اأمنل���ة ملمار�ص���ة دورها الرقاب���ي بالتفتي�س على 

املكان و�صبط املخالفات.
نعم، ه���ذا هو موقف جه���از التفتي�س بوزارة 
ال�صح���ة ال���ذي اأبلغن���ا اإي���اه – ع���رب اإدارة االإعالم 
والعالق���ات العام���ة - اإث���ر �صك���وى رفعته���ا اأن���ا 
نيابة ع���ن عائلة بحريني���ة ا�صتجابت ملجموعة من 
االإعالن���ات االإلكرتونية الرتويجي���ة لربكة �صباحة 
تقع يف منطقة الهملة )فخمة(، فقررت ق�صاء يوم 
واحد بني مرافقها، ومل ت�صاأل ال�صخ�س امل�صوؤول 
عن تاأجرها عن رخ�صة ال�صجل التجاري، فانتهت 
الرحل���ة ب�صل�صل���ة م���ن االأمرا����س الت���ي ا�صتمرت 

اأعرا�صها اأكرث من اأ�صبوع.
اإدارة االإعالم والعالقات العامة بوزارة ال�صحة 
اأظهرت ا�صتجابة �ريعة مبدئيا ووعدت بالتحرك، 
لكنه���ا �رعان م���ا عادت واعتذرت ع���ن عجز جهاز 

التفتي�س عن القيام باأية خطوة، وذلك حتت مربر 
اأن املزرع���ة التي حتت�صن الربكة ب���ني جدرانها، 
تعترب ملكي���ة �صخ�صي���ة واإن ا�صتخدمت الأغرا�س 

جتارية وروجت ب�صاأنها االإعالنات.
ال�ص���وؤال ال���ذي قفز لذهني مبا����رة، اإذا كان 
عدم احل�صول عل���ى رخ�صة �صجل جتاري �صيعفي 
ال�صخ����س م���ن امل�صاءل���ة، و�صيخرج���ه م���ن دائرة 
الرقاب���ة، فلماذا ي�صعى الراغب من���ا مبمار�صة اأي 
ن�ساط اقت�سادي الأن يح�س���ل على رخ�سة؟ اإذا مل 

يكن راغبا يف ا�صتقدام عمالة اأجنبية طبعاً.
اأعتقد اأن ما ت�صهده البحرين والعامل من طفرة 
يف االأن�صطة االقت�صادية الفردية ومنو املعامالت 
التجارية داخل ع���امل التوا�صل االجتماعي يفر�س 
علين���ا تعدي���ل القوان���ني واالإج���راءات االإداري���ة 
ل�صمان حماية امل�صتهلك �صواء كان مقدم اخلدمة 

وال�صلعة يحمل �صجال جتاريا اأم ال.

خارج دائرة الرقابة

أكبر الحرائق من 
مستصغر الشرر

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

عادل عيسى 
المرزوق

سمر 
األبيوكي

من جديد
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تنطلق اليوم األحد منافسات بطولة كأس االتحاد املفتوحة الثامنة للسيدات لكرة الطاولة بإقامة منافسات فردي السيدات عىل 

صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة عند الساعة 5:30 مساًء.

 وكان اتحاد الطاولة قد وجه الدعوة لجميع األندية املنضوية تحت مظلة االتحاد للمشاركة يف البطولة، حيث تجاوبت األندية مع 

االتحاد وأرسلت كشوفاتها الرسمية لالعبات الاليت سيشاركن يف البطولة. وأكد أمني الرس العام أن البطولة ستنطلق اليوم لفردي 

السيدات عند 5:30 مساًء، وستقام غدا االثنني منافسات الدور النصف النهايئ واملباراة النهايئ لفردي السيدات.

 وأوضح سيادي أن االتحاد جاهز لتنظيم البطولة بعد أن عقد سلسلة من االجتامعات الخاصة بالبطولة يف الفرتة املاضية.

 من جانبه، يواصل االتحاد تحضرياته للحفل الختامي لكأس االتحاد املفتوحة الثامنة التي ستقام برعاية كرمية من نائب رئيس 

املجلس األعىل للبيئة رئيس االتحاد املليك للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيىس آل خليفة وذلك يوم 

الثالثاء 2 أكتوبر املقبل. وسيقيم اتحاد الطاولة احتفالية خاصة ويبذل قصارى جهده؛ من أجل إخراجها بأفضل صورة تنظيمية.

اليوم انطالق كأس االتحاد لسيدات الطاولة

  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(

تّوج رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة السلة س��مو الشيخ عيىس 
ب��ن عيل بن خليف��ة آل خليفة، 
فريق مدينة عيىس بطال لبطولة 
البحري��ن لأللع��اب اإللكرتونية 
األوىل لكرة الس��لة، بفوزه عىل 
حساب فريق املحرق يف املباراة 
النهائي��ة الت��ي أقيم��ت بينهام 
مس��اء أمس )السبت(، يف ختام 

منافسات فعاليات البطولة.
وعق��ب انتهاء املنافس��ات، قام 
س��مو الش��يخ عيىس ب��ن عيل 
بتتوي��ج مدين��ة عي��ىس باملركز 
األول، واملح��رق باملرك��ز الثاين، 
وفري��ق املنامة باملرك��ز الثالث، 
وقبل ذلك، قام س��موه بتكريم 

الرشكات الراعية للبطولة.
وحصل البطل عىل مكافأة املركز 
األول وقدرها 1200 دينار، فيام 
مكافأة  ع��ىل  الوصيف  حص��ل 
املركز الثاين وقدرها 800 دينار، 
وحص��ل صاحب املرك��ز الثالث 
عىل مكافأة وقدرها 400 دينار.

الجامهري،  بطولة  منافسات  ويف 
حقق حس��ن عقيل املركز األول 
بفوزه عىل حساب أحمد حسن، 
يف املب��اراة النهائية، فيام حصل 

أحمد فايق عىل املركز الثالث.
وحدد االتح��اد البحريني جائزة 
مالي��ة كب��رية للفري��ق صاحب 
املرك��ز األول يف بطولة الجامهري 
في��ام  قوامه��ا 10 آالف دوالر، 
حصل الث��اين عىل 5 آالف دوالر 

والثالث ألفي دوالر.
وأع��رب املش��اركون يف البطولة 
عن سعادتهم الغامرة باملشاركة 
يف البطول��ة التي تعد األوىل من 
نوعها ومبشاركة كبرية، مؤكدين 
أنهم م��ن املهتمني بلعبة البالي 

ستيشن.
وأشار املشاركون إىل أن االتحاد 
البحريني لكرة السلة وفق متاما 
يف إقامة البطولة وذلك من خالل 
املنافس��ات القوية التي ظهرت 
عليها املنافسات يف البطولة التي 
تنم عن مدى ش��غف الش��باب 

البحريني بهذه اللعبة.
وشهدت منافسات البطولة التي 

أقيمت عىل م��دار األيام الثالثة 
املاضي��ة مش��اركة واس��عة من 
املنضوية تحت  األندي��ة  جميع 
مظل��ة االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة، وش��ارك فيها نخبة من 
نجوم اللعبة والالعبني املميزين، 
إضاف��ة إىل مش��اركة كبرية من 

جامهري كرة السلة البحرينية.
وأقيم��ت البطول��ة األوىل م��ن 

نوعه��ا ع��ىل مس��توى األلعاب 
الجامعي��ة يف مملك��ة البحرين، 
ع��ىل مس��تويني: األول موج��ه 
الوطني��ة  األندي��ة  العب��ي  إىل 
املنضوي��ة تحت مظل��ة االتحاد 
والثانية  الس��لة  لكرة  البحريني 
بطول��ة للجامهري الرياضية عىل 
مس��توى اململك��ة والجامه��ري 
الخليجي��ة، وكل ه��ذا بالتعاون 

.”NBA2K“ مع
االتح��اد  خط��وة  وج��اءت 
يف  الس��لة  لك��رة  البحرين��ي 
تنظيم هذا ال��دوري توافقاً مع 
اس��رتاتيجيته املعتم��دة لتنويع 
الربامج واألنش��طة الت��ي تهتم 
برياض��ة ك��رة الس��لة وجذب 
الالعب��ني والجامه��ري من أجل 
املش��اركة فيها االمر الذي يعزز 

قيم كرة السلة ورسالتها النبيلة 
باإلضاف��ة اىل تكري��س ثقاف��ة 
متابعة ومامرسة كرة السلة من 

قبل مختلف محبيها.
الس��لة  ك��رة  دوري  ويعت��رب 
اإللكرتوني��ة لألندي��ة الوطني��ة 
الرياضية  هي أوىل املس��ابقات 
عىل مستوى املنطقة التي تقام 
اىل  املنتس��بني  األندية  لالعب��ي 

الس��لة  لكرة  البحريني  االتحاد 
اىل وضعه��ا ضم��ن  باإلضاف��ة 
الروزنامة الرس��مية ملس��ابقات 
الري��ايض  للموس��م  االتح��اد 
ضمن  واعتامدها   ،2018-2019
املس��ابقات الت��ي ينظمه��ا مع 
احتس��اب نتائجه��ا ضمن كأس 
التف��وق، وكذل��ك إقامة بطولة 

للجامهري السالوية.

اس��فرت قرعة بطولة املنتخبات العربية 
الت��ي  للرج��ال  والعرشي��ن  الحادي��ة 
س��تحتضنها جمهورية مرص العربية من 
25 أكتوبر لغاي��ة 4 نوفمرب املقبلني عن 
مواجه��ة منتخبن��ا الوطن��ي أمام عامن 
افتت��اح منافس��ات البطول��ة بتاريخ 27 

أكتوبر.
ج��اء ذلك خ��الل القرعة التي س��حبت 
مساء أمس رسميا مبقر االتحاد البحريني 
للك��رة الطائرة وب��إرشاف األمانة العامة 
لالتح��اد العريب ال��ذي يتخذ من مملكة 
البحرين مقرا ل��ه وبحضور األمني العام 

لالتح��اد الع��ريب جهاد خلف��ان واألمني 
العام املس��اعد فراس الحلواجي وعضو 
االتحاد امل��رصي للكرة الطائ��رة وعضو 
اللجنة النسائية باالتحاد العريب السيدة 
هن��اء حم��زة وعض��و االتح��اد املرصي 
ومدير العالق��ات العامة باالتحاد العريب 
العمي��د محمد فرج واملدي��ر التنفيذي 
لالتحاد امل��رصي وعضو اللجن��ة الفنية 

باالتحاد العريب أحمد عبدالدايم.
وس��يلتقي منتخبنا يف ثاين مبارياته أمام 
األردن ي��وم األح��د 28 أكتوب��ر، بين��ام 
س��يواجه الجزائر يف ثالث مبارياته يوم 

االثنني 29 أكتوبر، عىل أن يلتقي العراق 
يف رابع مبارياته يوم الخميس 1 نوفمرب، 
ث��م فلس��طني يف خام��س مبارياته يوم 
الجمعة 2 نوفم��رب، أما املواجهة األخرية 
فس��تكون أم��ام منتخ��ب م��رص حامل 

اللقب يوم السبت 3 نوفمرب.
وستقام البطولة بنظام الدوري من دور 
واحد )مجموعة واحدة( بحسب الئحة 
املسابقات باالتحاد العريب للكرة الطائرة، 
ويس��عى منتخبنا للمنافسة عىل اللقب 
بعدما أحرز املركز الثاين يف النسخة التي 

أقيمت يف مرص عام 2016.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتّوج مدينة عيسى بطال لأللعاب اإللكترونية للسلة

منتخبنا يواجه عمان في افتتاح البطولة العربية لرجال الطائرة

الالعب حسن عقيل نال لقب “الجماهير”

بعد سحب مراسم القرعة أمس

محمد الدرازي

حسن علي

... وسموه متوسطا الفائزين

... وسموه متوجا الالعب حسن عقيل بالمركز األول لبطولة 

... وسموه متوجا المنامة بالمركز الثالث لبطولة األندية

... وسموه متوجا الالعب أحمد حسن بالمركز الثاني لبطولة 

... وسموه متوجا المحرق بالمركز الثاني لبطولة األندية

... وسموه متوجا الشركات الراعية

سمو الشيخ عيسى بن علي متوجا الشركات الراعية

... وسموه متوسطا أبطال بطولة الجماهير

جانب من مراسم سحب القرعة

إبراهيم سيادي
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17 “نسائية االتحاد الكويتي” تلتقي األمين العام ورئيسة اللجنة النسائية باتحاد الكرة
اللجنة اإلعالمية اتحاد الكرة 

ترأس األمني العام لالتحاد البحريني 
لكرة القدم إبراهيم البوعينني، 
اجتامعا جمع اللجنة النسائية 

باالتحاد البحريني لكرة القدم مع 
نظريتها يف االتحاد الكويتي، وذلك يف 

مقر االتحاد بالرفاع.
  وشهد االجتامع حضور رئيسة اللجنة 

النسائية باالتحاد البحريني لكرة 
القدم الشيخة حصة بنت خالد آل 

خليفة، ومن جانب الوفد الكويتي 
حرضت كل من:عضو مجلس إدارة 

االتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيس 
اللجنة فاطمة مسعود حياة، نائب 

رئيس اللجنة الشيخة نورة عيل جراح 
الصباح، عضو  اللجنة غدير الخشتي.
   وخالل االجتامع رحب األمني العام 
لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم 

البوعينني بالوفد الكويتي الذي قام 

بزيارة رسمية إىل اتحاد الكرة عىل 
مدار يومي 26 و27 سبتمرب الجاري، 

ناقال لهم تحيات رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن 

خليفة بن أحمد آل خليفة.
   واطلعت رئيسة اللجنة النسائية 

باالتحاد البحريني لكرة القدم الشيخة 
حصة بنت خالد آل خليفة الوفد 

الكويتي عىل عمل اللجنة النسائية 

باالتحاد واألنشطة والفعاليات التي 
تنظمها اللجنة، باإلضافة إىل آلية 
العمل والتنسيق لدى املنتخبات 

النسائية يف مختلف فئاتها.
   ويف نهاية االجتامع، تبادلت رئيسة 

اللجنة النسائية باالتحاد البحريني 
لكرة القدم الشيخة حصة بنت خالد 

آل خليفة الدروع التذكارية مع الوفد 
الكويتي.

تصفي��ات  منافس��ات  اختتم��ت 
املنطقة الغربية املؤهلة لكأس آسيا 
لكرة الس��لة للرج��ال 2021، التي 
اس��تضافتها مملكة البحرين خالل 
الف��رة م��ن 11 حتى 15 س��بتمرب 
الجاري مبش��اركة 5 منتخبات هي: 
بنغالديش،  س��رييالنكا،  فلس��طني، 
الس��عودية، إىل جان��ب منتخبن��ا 

الوطني.
م��ن  الثاني��ة  املرحل��ة  وأقيم��ت 
التصفيات اآلسيوية بنظام التجمع، 
حيث لعبت املباريات عىل ش��كل 
دوري م��ن دور واح��د بني جميع 
املش��اركة،  الخمس��ة  املنتخب��ات 
الس��عودي  املنتخ��ب  اس��تطاع 
أن يحس��م ص��دارة ترتي��ب العام 
وب4  الكاملة  بالعالمة  للمجموعة 
انتصارات دون خس��ارة، فيام حل 
املنتخب الفلسطيني يف املركز الثاين 
برصي��د 7 نقاط م��ن 3 انتصارات 
وخس��ارة، وجاء منتخبن��ا يف املركز 
الثالث بفوزين وخس��ارتني، ورابًعا 
س��رييالنكا وأخ��ريا بنغالدي��ش يف 

املركز الخامس.
ويتأهل من هذه املرحلة املنتخبات 
األربعة األوىل لالنضامم إىل املرحلة 
الثالث��ة واألخ��رية م��ن التصفيات 
املؤهل��ة إىل نهائي��ات كأس آس��يا 

.2021

دعوة النهوض

يضم االتحاد اآلس��يوي لكرة السلة 
تح��ت مظلت��ه 44 اتحاًدا آس��يويا 
مقسمني عىل خمس مناطق فرعية 
رئيسية هي: الخليج وآسيا الوسطى 
وغرب آس��يا وجنوب آسيا وجنوب 

رشق آسيا ورشق آسيا. 
ويف إط��ار الهيكل التأهييل الجديد 
ل��كأس آس��يا، ش��هدت تصفي��ات 
املنطقة الغربية املؤهلة إىل املرحلة 
التأهيلي��ة األخ��رية، منتخبات من 
الدرجة الثانية من الخليج وجنوب 
آس��يا وغ��رب آس��يا للم��رة األوىل 
التاري��خ، حيث كان��ت النتائج  يف 

واضحة متاما.
ورغم أن تقارب مس��توى الفريقني 
الخليجيني )الس��عودية والبحرين( 
الوحي��د  آس��يا  غ��رب  وفري��ق 
)فلس��طني(، إال أن املستوى الفني 
شهد فجوة كبرية بني هذه األطراف 
الثالث��ة وبني فريقي جنوب آس��يا 

)سرييالنكا وبنغالدش(.
خرست��ا  وبنجالدي��ش  س��رييالنكا 
الس��عودية  ض��د  مبارياته��ام 
وفلس��طني وبنجالديش مبا ال يقل 
عن 38 نقطة، وخرست كثريا بفارق 

أكرث من 50 نقطة. 
وليك تدخل منتخبات دول جنوب 
آس��يا بقوة يف صلب املنافسة عىل 
التأهل لحساب املنطقة الغربية يف 
املس��تقبل، فإن تلك الدول بحاجة 
إىل مواصل��ة العمل ال��دؤوب من 
أجل تحسني املستوى الفني للعبة 

يف السنوات املقبلة.

وس��تحتاج ف��رق مث��ل رسيالن��كا 
وبنغ��الدش إىل التعام��ل مع هذه 
املنافس��ات التمهيدي��ة للمنطق��ة 
الغربية كرس��الة للنهوض واالرتقاء 
باملس��توى، وه��ذا موجه بش��كل 
خاص لسرييالنكا، التي تقدمت إىل 
املرحلة الثالثة من التصفيات التي 

ستقام العام املقبل.

ساكاكيني ليس الحل

الفلس��طيني  ماذا ميكن للمنتخب 
أن يق��دم م��ن غري قوت��ه الضاربة 

ساين ساكاكيني؟
بع��د أن نال صدارة هدافني بطولة 
آسيا 2015، ال يزال ساكاكيني خرية 
العبي فلس��طني بعد م��رور ثالث 

سنوات.
س��اكاكيني حقق خالل التصفيات 
األخرية معدل تهديف��ي بلغ 28.5 
و17  الواح��دة،  للمب��اراة  نقط��ة 

متابعة للكرة، وتصدر قامئة الالعبني 
األكرث فعالية بواقع 37.8.

وتعود خسارة املنتخب الفلسطيني 
أم��ام الس��عودية، بس��بب ت��دين 
مس��توى س��اكاكيني خ��الل الربع 

الثالث من اللقاء.
وكث��ريا م��ا يقال يف كرة الس��لة إن 
تألق العب واحد ميكن أن يفوز بك 
يف عدة مباريات، ولكن ليس بطولة 
كاملة، لذل��ك فإن املنتخب بحاجة 

إىل عمل جامعي أكرث فاعلية.
فهل يستطيع أبرز العبي املنتخب 
أمث��ال صانع األلعاب م��ارك هيل 
واملهاجم أبو شاملة، أن يتحسنوا يف 

األشهر املقبلة؟
ق��د يكون الج��واب عىل الس��ؤال 
أعاله هو العامل الحاس��م فيام إذا 
كانت فلسطني قادرة عىل االنضامم 
إىل أحد الفرق الستة عرش يف كأس 

آسيا 2021.

فوز إحصائي

فوز منتخبنا الوطني عىل حس��اب 
بنغالديش بنتيجة 126/52، مل يكن 
أبدا موضع شك، لكن االنتصار كان 
محريا للعقل من الجانب اإلحصايئ 

وأرقام املباراة.
عودة للقاء الذي بدى وكأنه متجه 
إىل الذاك��رة باعتب��ار أن منتخبن��ا 
سيحقق فوزا س��هال يف املتناول، إال 
أن منتخبن��ا س��جل أرقاما تاريخية 

خالل املباراة.
ه��ذه  االعتب��ار  بع��ني  لنأخ��ذ 
االحصائيات لألحمر: حقق منتخبنا 
خ��الل اللق��اء 43 متريرة حاس��مة 
للتس��جيل مبعدل فاعلية بلغ 185 

نقطة.
وسجل بدالء منتخبنا 72 نقطة من 

أصل 126.
وحصل جميع العبي منتخبنا ال12 
املس��جلني يف قامئ��ة املب��اراة عىل 

فرصتهم يف املشاركة، بل وتجاوزت 
دقائق،  ال10  حاج��ز  مش��اركتهم 
ومتكن جميع الالعبني من التسجيل 

خالل اللقاء. 
وبشكل عام، حقق منتخبنا معدل 
تهديفي بل��غ قرابة ال��� %55 من 
أصل مح��اوالت التس��ديدة البالغ 
عددها 91 محاولة. وسجل منتخبنا 
50 نقطة من 34 “ترين أوفر” عىل 

منتخب بنغالديش.
هذه األرقام التي لن تصادفها كثريًا 

يف لعبة كرة السلة.

عودة األخضر

كان��ت آخر مرة صعد فيها املنتخب 
الس��عودي عىل منصات التتويج يف 
املس��ابقة اآلس��يوية الع��ام 1999، 
حينام حص��ل عىل برونزية تاريخية 
بعد أن تفوق عىل حساب املنتخب 
الصين��ي يف لقاء تحدي��د املركزين 

الثالث والرابع.
ومن السابق ألوانه التنبؤ مبا إذا كان 
بإمكان الفري��ق الحايل تكرار إنجاز 
الع��ام 1999، إال أن م��ن اإلنصاف 
القول إن املنتخب السعودي الحايل 
هذا هو أفضل ما رأيناه منذ سنوات.
وبفضل عنرص الط��ول الذي يتمتع 
ب��ه العب��ي األخ��رض، إىل جان��ب 
املهارات والقوتني البدنية والذهنية، 
متك��ن املنتخ��ب الس��عودي م��ن 
تحقيق العالمة يف تصفيات املنطقة 

الغربية.
أثب��ت  فق��د  ملح��وظ،  وبش��كل 
املنتخ��ب الس��عودي قدرت��ه عىل 
إظهار أداءه الجامعي القوي، ومتكن 
من التغل��ب عىل أقرب منافس��يه 
منتخب فلسطني ومنتخبنا الوطني.

ومن بني 24 فريًقا يف تصفيات العام 
املقبل، ستتأهل أفضل 16 منتخبات 

إىل كأس آسيا 2021.
وبنظرة عامة، ميكننا أن نشهد عودة 
املنتخ��ب الس��عودي إىل البطول��ة 
القاري��ة األوىل يف آس��يا بعد غياب 

دام 5 سنوات.

بنغالديش أم���ام  لمنتخبنا  ت��اري��خ��ي��ة  أرق����ام 
مشاهد من التصفيات اآلسيوية لكرة السلة 2021

تقرير      محمد الدرازي

األخ����ض����ر ال����س����ع����ودي ق�������ادر ع���ل���ى ال���ت���أه���ل ل��ل��ن��ه��ائ��ي��ات
س����ان����ي س���اك���اك���ي���ن���ي ل�����ن ي����ؤه����ل ف���ل���س���ط���ي���ن ل���وح���ده
 دع�������وة ل��م��ن��ت��خ��ب��ات ج����ن����وب آس����ي����ا ل���ل���ن���ه���وض ب��ال��ل��ع��ب��ة

  جانب من االجتماع

من لقاء السعودية وفلسطين أرقام كبيرة لمنتخبنا أمام بنغالديشالفلسطيني ساني ساكاكيني

تقدم منتخبنا الوطني األول لكرة 
الس��لة مركزين اثنني يف تصنيف 
االتح��اد ال��دويل لك��رة الس��لة 
“فيب��ا”، الصادر ش��هر س��بتمرب 
الجاري. وتق��دم منتخبنا ليحتل 
املركز 106 عامليا بدال من املركز 
108 ال��ذي احتل��ه يف التصنيف 
السابق، برصيد بلغ 48.7 نقطة.

التصنيف بعد  نتائ��ج  وج��اءت 
انتهاء الجول��ة الثانية للتصفيات 
اآلس��يوية الحاس��مة واملؤهل��ة 
لنهائي��ات كأس الع��امل 2019 يف 
الص��ني، والتصفي��ات اآلس��يوية 
املؤهلة لكأس آسيا 2021. وعىل 
املستوى اآلس��يوي، جاء منتخبنا 

يف املرك��ز ال��� 22 متقدم��ا عىل 
الس��عودية واإلم��ارايت اللذي��ن 
حال يف املركزين ال��� 23 وال�24، 
ومتأخرا عن املنتخب االس��رايل 
ال��ذي احتفظ بص��دارة الرتيب 

بفارق 21 مركزا.
أما عىل املستوى اآلسيوي، فحل 
منتخبنا يف املرك��ز الثاين، متأخرا 
عن املتصدر منتخب قطر الذي 
ح��ل يف املرك��ز 62 عاملي��ا و11 

آسيويا.
وجاء منتخبنا يف املركز الس��ابع 
الق��ارة  مس��توى  ع��ىل  عربي��ا 
الصف��راء، إذ يتص��در املنتخ��ب 
املنتخب��ات  تصني��ف  األردين 

العربي��ة متفوقا ع��ىل منتخبات 
لبنان وقط��ر والع��راق، إذ جاء 
األردن يف املركز الس��ابع آسيويا 
وال��� 46 عامليا، برصي��د 180.6 
في��ام تص��درت تونس  نقط��ة، 
تصني��ف املنتخب��ات العربي��ة، 
منتخب��ي مرص  ع��ىل  متفوق��ة 

واملغرب.
وج��اءت تون��س يف املركز ال�51 
عامليا، والرابع عربيا، عىل مستوى 
 160.9 برصيد  السمراء”  “القارة 
نقط��ة، تارك��ة خلفه��ا منتخب 
مرص باملركز 52 عامليا والخامس 

عربيا برصيد 160.3 نقطة.
وحاف��ظ املنتخ��ب األمرييك عىل 

صدارة التصنيف برصيد 767.1، 
متفوق��ا عىل منتخبات إس��بانيا، 
احتفظوا  الذين  فرنس��ا ورصبيا 

باملراكز من 2 إىل 4 عامليا.
وش��هد تصنيف الفيب��ا الجديد 
تقدم كبري ملنتخبات السعودية، 

س��رييالنكا، إذ تق��دم األخ��رض 
السعودي 12 مركزا، فيام تقدم 
املنتخب الس��رييالنيك 14 مركزا 

دوليا.
ق��د  الوطن��ي  منتخبن��ا  وكان 
تأه��ل إىل املرحل��ة الثالثة من 
املؤهلة  اآلس��يوية  التصفي��ات 
ل��كأس آس��يا 2021، إذ حل يف 
املركز الثال��ث لرتيب تصفيات 
املنطق��ة الغربي��ة التي أقيمت 
يف البحري��ن يف الف��رة من 11 
إىل 15 س��بتمرب الج��اري، بعد 
أن فاز عىل منتخبي بنغالديش 
أم��ام  وخ��رس  وس��رييالنكا، 

السعودية وفلسطني.

منتخبنا الوطني لكرة السلة

“أحمر السلة” يتقدم مركزين في تصنيف ال� “فيبا”
حل في المركز 106 عالميا و22 آسيويا

محمد الدرازي



أعلن سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ممثل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وشئون الشباب 
رئي��س املجلس األعىل للش��باب 
األوملبية  اللجنة  رئيس  والرياضة 
البحرينية يف حسابه عرب تطبيق 
“االنستغرام” عن مشاركة فريق 
الس��عودي  الدوري  املح��رق يف 

املوسم القادم 2019/2020.
  وذك��ر س��مو الش��يخ ن��ارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة س��بب 
دخ��ول ن��ادي املح��رق للدوري 
ه��ي:  نق��اط   4 يف  الس��عودي 
التفوق باملستوى، متيز بالحضور 
احتكاكه يف  الكب��ري،  الجامهريي 
املتكرره،  الخارجي��ة  البط��والت 

يرتفع مس��تواه للمصلحة العامة 
وخدمة املنتخب.

  ك��ام ذكر س��مو الش��يخ نارص 
بن حم��د آل خليفة مصري نادي 
املحرق يف املش��اركة، حيث نرش 
سموه نقاط وهي: دعم استثنايئ 
الس��عودية  األندي��ة  ملواكب��ة 
العريقة،  زي��ادة عدد املحرتفني 

وجه��از متكامل حس��ب طلب 
النادي،  ميكن للنادي املش��اركة 
يف الدوري البحريني مثال: فريق 
أ أو فريق ب ، التطور بشكل غري 

مسبوق.
  وأك��د س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة أن املوسم القادم 
س��يتم فيه انتخ��اب فريق آخر، 

حيث وضع صورة يف حسابه قال 
فيها: “العام القادم ننتخب نادي 
آخر للدخول بالدوري والحصول  
عىل نف��س املزايا والدعم ليكون 
ل��دى مملك��ة البحري��ن ناديني 
محرتفني. وذلك يعتمد عىل أداء 
الن��ادي وتفاعل جامه��ريه. الله 

يوفقكم

ناصر بن حمد يعلن مشاركة المحرق في الدوري السعودي
  المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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تأيت فكرة ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، يف إرشاك نادي 
املحرق ضمن الدوري السعودي 
للموسم القادم مع ناد كويتي، 

وسيتبعه ناد بحريني آخر خالل 
املوسم بعد املقبل؛ ليؤكد عىل 

النهج التطويري لسموه يف 
الرياضة البحرينية.

وكانت أنباء إعالمية انترشت 
فجر أمس السبت عن التوجه 

إلرشاك ناد بحريني وآخر كويتي 
يف الدوري السعودي بعد اجتامع 

جمع رئيس اتحاد الكرة الشيخ 
عيل بن خليفة آل خليفة مع 

مستشار الهيئة العامة للرياضة 
يف السعودية تريك الشيخ ورئيس 

االتحاد الكويتي لكرة القدم 
الشيخ أحمد اليوسف؛ ليعلن 

سمو الشيخ نارص بن حمد الحقا 
عن مشاركة املحرق يف الدوري 

السعودي املوسم املقبل.

مكتسبات إيجابية

وبال شك، فإن العديد من 
املكتسبات اإليجابية ستحققها 
كرة القدم البحرينية من خالل 

فكرة سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، خصوصا مع ما يحمله 

الدوري السعودي من طابع 
تنافيس وقوي خاص ومميز.

وعالوة عىل ذلك، فإن الحضور 
البحريني لألندية يف الدوري 

السعودي سيضيف املزيد 
فنيا عىل املستوى العام للكرة 

البحرينية مبا ينعكس إيجابا 
عىل الدوري املحيل واملنتخبات 

الوطنية، عرب ما ستنتقل إليه من 
مرحلة احرتافية متثل نقلة نوعية 

يف مشوارها.

المحرق يتفاعل

وعىل فور انتشار الخرب 
الرسمي، رحب نادي املحرق 

باملبادرة، ووضع صورة يف موقع 

التواصل االجتامعي الخاصة به 
“االنستغرام” متضمنة صورة 

لسمو الشيخ نارص بن حمد إىل 
جانب رئيس نادي املحرق الشيخ 
أحمد بن عيل آل خليفة، وكتب 
عليها “شكرا بوحمد” يف إشارة 

إىل الشكر والتقدير لسموه عىل 
الفكرة.

أصداء واسعة

وتلقى الشارع الريايض يف مملكة 
البحرين الخرب بأصداء إيجابية، 

إذ رحبت األرسة الرياضية ترحيبا 
واسعا بفكرة سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة، عرب مشاركة 
املحرق ويتبعه ناد آخر يف املوسم 

بعد املقبل.

ف��ك��رة رائ�����دة ت��ن��ق��ل أن��دي��ت��ن��ا إل����ى االح���ت���راف
تقرير    البالد سبورت

استكامالً لوعوده الكرمية بنقل الرياضة 
البحريني��ة نق��الت نوعية ترفع ش��أنها 
إقليمياً وعاملياً فقد أعلن رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة  عن موافقة س��موه 
عىل بذل املس��اعي الالزمة إلرشاك أحد 
األندي��ة البحرينية يف مس��ابقة الدوري 
الس��عودى لك��رة القدم ذل��ك الدوري 
الذي يتسم بقوة منافس��اته وما تتمتع 
به األندية املش��اركة فيه من قوة ومتيز 
عىل صعيد اإلمكانيات املادية والرياضية 
والالعب��ني املتميزين م��ن مختلف دول 

العامل.
وقد أعلن االتحاد البحريني لكرة القدم 
هذه املفاجأة وأهداها لجامهري البحرين 
عام��ة و جامه��ري نادي املح��رق بصفة 
خاصة حي��ث أعلن االتحاد أن س��موه 
سيسعى بالتنس��يق مع الجهات املعنية 
باململكة العربية الس��عودية الش��قيقة 
واالتحاد اآلس��يوي لكرة القدم واالتحاد 
الس��عودي لكرة الق��دم وكذلك االتحاد 
الدويل لكرة القدم إذا لزم األمر للسامح 
باختيار نادي املح��رق ليكون أول نادي 
بحريني يش��ارك يف الدوري الس��عودي 
القوي كونه النادي العريق ذو الشعبية 
املتميز  الجامه��ريي  والحضور  الكب��رية 
والخ��ربة الكبرية عىل صعيد املنافس��ات 

العربية واإلقليمية. 
الكرمي��ة  الب��رشى  ه��ذه  تقت��ر  ومل 
من س��موه ع��ىل اختيار ن��ادي املحرق 
للمش��اركة يف الدوري الس��عودي وإمنا 
أعلن االتحاد أن س��موه بكرمه املعهود 
وعد بإص��دار أوامره وتوجيهاته الكرمية 
للمعني��ني باللجنة األوملبي��ة البحرينية 
واالتحاد البحرين��ي لكرة القدم لتقديم 
كافة أوج��ه الدع��م امل��ادي واملعنوي 
ملعاون��ة ن��ادي املح��رق يف متثيله لكرة 
الق��دم البحرينية بالدوري الس��عودي، 
حيث وجه سموه الجميع بعد استكامل 
املوافق��ات الالزمة عىل هذه املش��اركة 
بتوف��ري الدعم ال��الزم للتعاقد مع جهاز 
فن��ي مبس��توى ع��ايل وزي��ادة الالعبني 
املحرتفني ذوى املس��توى العايل والخربة 
الالزم��ة، ك��ام وج��ه س��موه ب��رورة 
تكاتف الجميع لدع��م نادي املحرق يف 
منافس��ات الدوري السعودي من خالل 
توس��يع قاعدة الالعبني بالنادي وتنوعها 
مب��ا يضمن مش��اركته بق��وة يف الدوري 
الس��عودي، ك��ام أم��ر س��موه بالعمل 
مبكراً لتوفري اإلمكانيات الالزمة لتيس��ري 
قدرات النادي الالزمة لخوض املباريات 
واملنافس��ة عىل اللقب مل��ا يف ذلك من 

نتائ��ج إيجابية عظيمة س��تعود بالنفع 
عىل منافسات الدورى البحريني ثم عىل 
املنتخ��ب البحريني ال��ذى ميثل الهدف 
األس��مى لهذه الخطوة املباركة والنقلة 

النوعية الكبرية لكرة القدم البحرينية.
مضيف��اً االتحاد يف بيانه أن س��موه أكد 
ب��أن الهدف هو توفري االحتكاك الكروي 
مع األندية القوية والكبرية وسيتم توفري 
الدع��م الكامل لكل األندي��ة التى متثل 

البحرين يف جميع املنافسات.
 من جهته، أش��اد رئي��س مجلس إدارة 
نادي املحرق الش��يخ أحمد بن عيل بن 
عبدالل��ه آل خليفة بالدعم واملس��اندة 
الدامئة التي يحظ��ى بها النادي وجميع 
منتس��بيه من لدن عاهل البالد صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
الرئيس الفخ��ري لنادي املحرق، ورئيس 
ال��وزراء صاحب الس��مو املل��ي األمري 
خليفة بن سلامن آل خليفة، وويل العهد 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء صاحب الس��مو امللي 
األمري سلامن بن حمد آل خليفة، مؤكًدا 
أن هذا الدعم قد ساهم يف تأدية النادي 
لل��دور الوطن��ي املن��وط ب��ه يف خدمة 
القط��اع الش��بايب والري��ايض يف مملكة 
البحري��ن وتحقيق املزيد من اإلنجازات 
الرياضي��ة واملحافظة عىل املكتس��بات 
الت��ي حققها ه��ذا الن��ادي العتيد منذ 

تأسيسه يف العام 1928.
ورفع الش��يخ أحمد بن عيل بن عبدالله 
آل خليف��ة باس��مه ونيابة ع��ن أعضاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء جميع منتس��بي 
النادي خالص الش��كر والتقدير وعظيم 
االمتن��ان ملمث��ل مل��ك الب��الد لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الش��يخ نارص 
بن حمد آل خليفة عىل مبادرات سموه 
العديدة التي أطلقها ويطلقها يف س��بيل 
البحريني��ة خصوصا  الرياض��ة  تطوي��ر 
الهتامم��ه بلعبة كرة الق��دم البحرينية 
التي ترشفت باهتامم س��موه الشخيص 
ومتابعت��ه الحثيث��ة، مؤك��ًدا أن اإلعالن 
عن مباركة سموه وسعيه ملشاركة نادي 
املحرق يف بطولة دوري محمد بن سلامن 
للمحرتفني يف اململكة العربية السعودية 
الش��قيقة هو من املش��اريع الطموحة 
التي يحرص عليها س��موه بهدف تطوير 
اللعبة واالرتقاء بها من خالل املش��اركة 
يف دوري املحرتفني الس��عودي لكس��ب 
املزي��د من الخ��ربة واالحت��كاك لالعبي 
النادي، والذين ميثل��ون العمود الفقري 
للمنتخ��ب الوطن��ي وهو األم��ر الذي 

س��ينعكس إيجاًبا عىل تطوير املس��توى 
الفني للمنتخب بهدف تحقيق األهداف 
التي رس��مها س��موه من خالل الخطط 
العلمية واالس��رتاتيجيات الطموحة التي 
تصب يف جعل املنتخب الوطني منافًسا 

قوًيا عىل مختلف املستويات.
وأشار رئيس نادي املحرق إىل أن النادي 
يض��ع نص��ب اهتاممه بأن يك��ون عند 
حسن ظن س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، وأن يكون خري س��فري للكرة 
البحريني��ة كام هو العهد به عرب تاريخه 

الطويل الحافل باإلنجازات البطولية.
وأكد رئي��س نادي املحرق أن مش��اركة 
نادي املحرق كفريق بحريني يف الدوري 
الس��عودي ت��أيت م��ن ضم��ن العالقات 
التاريخي��ة والروابط األخوية بني مملكة 
الك��ربى اململكة  البحري��ن والش��قيقة 
العربية الس��عودية تلك العالقات التي 
يح��رص ع��ىل تطويره��ا عاه��ل البالد 
صاح��ب الجاللة املل��ك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة وعاه��ل اململك��ة العربي��ة 
الس��عودية خ��ادم الحرم��ني الرشيفني 
امللك س��لامن بن عبدالعزيز آل سعود، 
مؤك��ًدا أن ه��ذه الخط��وة املباركة تأيت 
تعزي��زًا للمزيد من التكامل بني البلدين 

الشقيقني.
وق��دم رئي��س ن��ادي املحرق الش��كر 
والتقدي��ر لرئيس مجل��س إدارة الهيئة 
األوملبي��ة  رئي��س  للرياض��ة  العام��ة 
السعودية املستشار تريك بن عبداملحسن 
آل الش��يخ ع��ىل حرصه عىل مش��اركة 

األندي��ة البحريني��ة يف دوري محمد بن 
سلامن للمحرتفني واختيار نادي املحرق 
يف املش��اركة، وذل��ك يف لفت��ة أخوي��ة 
كرمية تؤكد اهتامم��ه بتطوير العالقات 
الرياضية بني أبناء مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية خصوصا والدول العربية 

عموما.
ك��ام قدم رئي��س نادي املحرق الش��كر 
والتقدي��ر لرئي��س االتح��اد البحرين��ي 
لك��رة الق��دم الش��يخ عيل ب��ن خليفة 
آل خليف��ة؛ عىل اهت��امم مجلس إدارة 
الش��خيص مبش��اركة  واهتاممه  االتحاد 
ن��ادي املح��رق يف دوري محم��د ب��ن 
س��لامن للمحرتفني، وحرصه عىل حضور 
االجتامعات التي عقدت يف نيويورك من 

أجل هذا الشأن.
وأك��د رئيس ن��ادي املح��رق أن النادي 
وبالتنس��يق م��ع املس��ؤولني باالتح��اد 
البحريني لكرة القدم يعكف عىل إعداد 
ملف متكامل للمشاركة يف دوري محمد 
بن س��لامن للمحرتفني وكذلك للحصول 
عىل موافقة االتحادين اآلسيوي والدويل 
لكرة القدم عىل ه��ذه الخطوة املباركة 
والحصول عىل الرتاخيص املطلوب لذلك.
ب��دوره، أكد رئي��س االتح��اد البحريني 
للكرة الطائرة الشيخ عيل بن محمد آل 
خليفة أن فكرة س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة مبش��اركة نادي املحرق 
تع��د  الس��عودي  املحرتف��ني  دوري  يف 
فكرة رائدة وغري مس��بوقة عىل مستوى 
املنطق��ة، وستس��اهم بنس��بة كبرية يف 

تطوير البنية الكروية يف اململكة والبدء 
يف الخط��وات الفعلي��ة لدخ��ول ع��امل 

االحرتاف.
وأض��اف “الدوري الس��عودي يعترب من 
أقوى املس��ابقات الكروي��ة يف املنطقة 
وله حضور واسع وشعبية كبرية ويحظى 
باهت��امم إعالم��ي ضخ��م، ول��ذا ف��إن 
مش��اركة املحرق سترثي خربات الالعبني 
وتطوي��ر قدراته��م الفنية وس��تدخلهم 
عامل االحرتاف وستفتح لهم آفاقا واسعة 
والش��هرة  التعاق��دات  ع��ىل مس��توى 

والنجومية...”.
م��ن جهت��ه، أكد عض��و مجل��س إدارة 
اللجنة األوملبية رئيس االتحاد البحريني 
لك��رة الي��د عيل عي��ىس إس��حاقي أن 
فكرة مش��اركة نادي املح��رق يف دوري 
الس��عودي تعك��س اإلرادة  املحرتف��ني 
الجادة لس��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة واهتامم��ه املتواصل بدعم 
الك��رة البحرينية للوص��ول بها إىل أعىل 

املستويات.
وأضاف “منذ أن توىل سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة رئاسة املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة واللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة وهو يقود الحركة الش��بابية 
والرياضي��ة إىل تحقي��ق العدي��د م��ن 
النجاحات واملكتس��بات، كام أنه أطلق 
الرائدة  العديد من املب��ادرات واألفكار 
الت��ي ق��ادت الرياض��ة البحريني��ة إىل 
مرحل��ة جديدة من التطور والنامء، وها 
هو يطلق فكرة بناءة جديدة ستس��هم 

بال شك يف النهوض بالكرة البحرينية...”.
إىل ذلك، أكدت رئيسة االتحاد البحريني 
الطائ��رة واإلس��كواش وعضو  للريش��ة 
مجل��س الش��ورى سوس��ن تق��وي أن 
فكرة س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة مبش��اركة نادي املحرق يف دوري 
املحرتفني السعودي تعطي داللة واضحة 
عىل ح��رص س��موه عىل االس��تمرار يف 
تبن��ي مختلف األف��كار واملبادرات التي 
تس��هم يف تعزيز مسرية الكرة البحرينية 
واالنتق��ال به��ا إىل مرحل��ة جديدة من 
التطوير عرب حزم��ة من الخطوات ومن 
بينه��ا تلك الخط��وة التي س��يكون لها 

مردود إيجايب عىل الكرة البحرينية.
وقال عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
البحريني��ة رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
للس��باحة الش��يخ محمد ب��ن إبراهيم 
آل خليف��ة إن الفكرة الت��ي اعلن عنها 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
مبش��اركة نادي املحرق بدوري املحرتفني 
الس��عودي س��تكون له��ا العدي��د من 
االنعكاس��ات اإليجابية عىل مسرية كرة 
القدم البحريني��ة عموما ونادي املحرق 

خصوصا.
وأضاف الش��يخ محمد ب��ن إبراهيم آل 
خليفة أن الدوري السعودي ومبا يضمه 
م��ن محرتف��ني عىل أع��ىل املس��تويات 
ونجوم محلي��ني وأجانب وزخم إعالمي 
وتس��ويقي وجامه��ريي وتناف��س كبري 
والالعب��ني  الن��ادي  خ��ربات  س��يرثي 
والجهازين الفني واإلداري، كام س��يفتح 
آفاق��ا جديدة أم��ام مس��ؤويل االتحاد 
البحرين��ي لكرة القدم ونادي املحرق يف 
اكتس��اب املزيد من الخ��ربات يف مجال 
تنظيم دوري املحرتفني املحيل مستقبال.

وأكد رئي��س االتحاد البحريني للبلياردو 
والسنوكر س��عيد اليامين أن فكرة سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة مبشاركة 
نادي املحرق بدوري املحرتفني السعودي 
تعترب إحدى األفكار الرائدة لسموه والتي 
تعترب امتدادا للمبادرات واملشاريع التي 
أطلقها س��موه وكان لها صدى إيجايب يف 

االرتقاء بالحركة الرياضية.
وأضاف اليامين أن س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة يق��ود مرشوع 
تطوير كرة القدم البحرينية بكل عزمية 
وإرصار، وأن تلك املبادرة من ش��أنها أن 
تش��كل إضاف��ة نوعية كبرية يف مس��رية 
الكرة البحرينية ونادي املحرق تحديدا؛ 
ملا ميثله الدوري السعودي من ثقل كبري 
عىل مس��توى املنطقة باعتباره أحد أبرز 
البطوالت الكروية عىل مس��توى القارة 

اآلسيوية واملنطقة.

إشادة واسعة من األسرة الرياضية بفكرة ناصر بن حمد
البالد سبورت

علي بن محمد علي بن خليفة أحمد بن علي

سوسن تقوي سعيد اليماني محمد بن إبراهيم علي عيسى
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أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام الجودر أن ممثل جاللة امللك 
لألع��ال الخريية وش��ؤون الش��باب 
للش��باب  االع��ى  املجل��س  رئي��س 
اللجن��ة األوملبية  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة دامئا ما يق��دم املبادرات 
الرائ��دة من أج��ل االرتق��اء بالحركة 
الرياضية عموما وكرة القدم خصوصا، 
مش��ريا إىل أن دع��م س��موه ش��كل 
ع��ى الدوام العام��ل األبرز يف وصول 

الكرة البحريني��ة اىل مراحل متقدمة 
مثل��ا غ��رس روح اإلرادة والتصميم 
يف نف��وس الجميع من اج��ل االرتقاء 
بالكرة البحرينية نحو آفاق رحبة من 

التطور والتميز.
وقال وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
مبناس��بة إعالن س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة عن مش��اركة 
ن��ادي املحرق يف منافس��ات الدوري 
الس��عودي يف املوس��م املقب��ل ”إن 
اهتام س��مو الش��يخ نارص بن حمد 

آل خليفة بتطوير لعبة كرة القدم يف 
اململكة يعرب عن طموحات الش��ارع 
الريايض البحريني بتعزيز املكتسبات 
الت��ي حققتها الك��رة البحرينية نحو 
املزي��د م��ن النجاحات ع��ى جميع 
وإننا ملس��نا  واألصعدة،  املس��تويات 
من س��موه دعا كبريا يف وضع خطة 
تطوي��ر متكامل��ة ترتك��ز اىل أس��س 
متين��ة لتطوي��ر جمي��ع أركان الكرة 
البحرينية”. وبني الجودر أن “مشاركة 
فري��ق ن��ادي املحرق يف منافس��ات 

الدوري السعودي لكرة القدم تحمل 
العديد من ال��دالالت املتميزة والتي 
من بينها تحقيق التقارب بني منتسبي 
الكرة البحرينية والسعودية والتعارف 
فيا بينهم فض��ال عن احتكاك العبي 
املح��رق مع االندية الس��عودية التي 
متتل��ك إمكان��ات كبرية، االم��ر الذي 
سيعود بالش��كل االيجايب عى مسرية 
اضافية  خ��ربات  اكتس��ابهم  الالعبني 
وطرق جديدة ومهارات كبرية وتطور 
مس��توياتهم مب��ا يس��اهم يف تعزيز 

مس��رية كر الق��دم البحرينية”.  وأكد 
وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة أن 
“الوزارة ستعمل عى تنفيذ توجيهات 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
وستكون سندا وعونا لنادي املحرق يف 
مهمته الجديدة بالدوري الس��عودي 
وستس��خر االمكان��ات يف س��بيل أن 
يكون ظهور املحرق استثنائيا ويحقق 
تنافس��ا رشيف��ا ومث��ريا م��ع االندية 
السعودية؛ لتكون املبادرة ناجحة من 

النواحي كافة”.

الجودر: سنعمل على تنفيذ توجيهات ناصر بن حمد وسندعم المحرق

أكد مدي��ر املنتخب األوملبي لكرة القدم 
الش��يخ أحمد بن عي��ى آل خليفة أن 
املنتخب سيبدأ تجمعه بتاريخ 7 أكتوبر 
املقبل ولغاية 16 من الش��هر ذاته بأيام 
“الفيفا” اس��تعدادا للمشاركة يف بطولة 
“ع��ودة األوملبي” الت��ي ينظمها االتحاد 
الكويتي الشقيق مبشاركة منتخب بالده 
واألخرض الس��عودي ومنتخبن��ا الوطني 

خالل الفرتة من 9 لغاية 16 أكتوبر.
وأضاف الشيخ أحمد بن عيى آل خليفة 
ل� “الب��الد س��بورت” أن القامئة س��يتم 
الكشف عنها الحقا وتضم 23 العبا، الفتا 
النظر إىل احتال وجود بعض التغيري يف 
القامئة عرب اس��تدعاء ع��دد من الالعبني 
الجدد إىل املنتخب نظراً لوجود 3 حاالت 

اصابة يف صفوف األحمر األوملبي.
وأض��اف “يعاين ثالثة العب��ني من اصابة 
وهم حس��ني جميل وحسن الكراين هي 
عبارة عن الته��اب يف الحوض، باإلضافة 
إىل عزي��ز خالد الذي يعاين من اصابة يف 
العضلة الخلفية، والتي تعرضوا لها خالل 
ب��دورة األلعاب اآلس��يوية  مش��اركتهم 
الثامن��ة التي اختتمت قبل حوايل ش��هر 
يف العاصمة اإلندونيس��ية جاكرتا، ولقد 

تعاىف الثالثة بنسبة كبرية وهم جميعا يف 
املراحل األخرية من العالج ورمبا يكونون 
ضمن القامئة ولكنني ارجح عدم قدرتهم 
عى املش��اركة بيد أن الق��رار األخري بيد 
الجه��از الفني بقيادة املدرب س��مري بن 
شام وحالتهم الطبية ومدى جهوزيتهم 

للمشاركة..”.
وذكر الش��يخ أحمد بن عيى آل خليفة 
أن برنام��ج اإلعداد سيس��تأنف بش��هر 
نوفمرب املقبل اس��تعدادا للمش��اركة يف 

التصفيات اآلس��يوية ملنتخبات تحت 23 
عاما والتي س��تقام بش��هر مارس 2019 
بهدف بلوغ أوملبياد طوكيو 2020، مشريا 
إىل أن املنتخب يحظى باهتام كبري من 
االتح��اد البحريني لكرة الق��دم باعتباره 
أمل الكرة البحرينية ملا يضمه من عنارص 
واعدة، متمنيا االستفادة من املشاركة يف 

بطولة عودة األوملبي بدولة الكويت.
يذكر أن قامئة املنتخ��ب األوملبي بدورة 
األلعاب اآلس��يوية ضمت 20 العبا هم: 

الح��راس عبدالعزيز الكندري، يوس��ف 
حبيب، وعار محمد، والالعبني: حس��ني 
جمي��ل، أحمد بوغار، حمد شمس��ان، 
حسن الكراين، حسني الخياط، عيل حسن 
يحيى، سيد إبراهيم علوي، عبدالرحمن 
األحمدي، محمد الحردان، جاسم خليف، 
أحمد صالح، محمد مرهون، عبدالعزيز 
خال��د، أحمد الرشوقي، عباس العصفور، 

سيد هاشم عيى وسيد محمد أمني.

غياب محتمل لحسين جميل والكراني وعزيز خالد

األولمبي يبدأ تجمعه 7 أكتوبر لبطولة “عودة األولمبي” الكويتية
حسن علي

المنتخب األولمبي الشيخ أحمد بن عيسى

هشام الجودر

اليوم انطالق دوري الدرجة 
الثانية لكرة القدم

تنطلق اليوم )األحد( منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة 
القدم للموسم الريايض 2018 - 2019، بإقامة لقاءين عند 

6.30 مساء، إذ يلعب التضامن مع االتفاق عى ملعب 
مدينة حمد، ويلعب االتحاد مع البحرين عى استاد األهيل. 
وتستكمل مباريات الجولة غدا بإقامة لقاءين عند التوقيت 
ذاته، إذ يلعب سرتة مع البسيتني، ومدينة عيى مع قاليل. 

ويغيب األهيل عن الجولة األوىل لخضوعه للراحة اإلجبارية.

ركلة االنطالق

تعترب مباريات اليوم ركلة االنطالق ملنافسات دوري الدرجة 
الثانية. ففي املباراة األوىل، يدخل الطرفان بقيادة وطنية، إذ 

يرشف عى التضامن املدرب سيد حسن شرب، واالتفاق املدرب 
برير الشهايب. ومل ينجح الفريقان يف تجاوز الدور املؤهل لكأس 

جاللة امللك للموسم الحايل. ويف املباراة الثانية، تعد املواجهة 
هي األبرز خالل الجولة االفتتاحية؛ كونها تجمع فريقني 

مرشحني للتأهل إىل الدوري املمتاز. يرشف عى االتحاد املدرب 
الوطني هشام املاحوزي، والبحرين املدرب الرصيب دراجان.

نظام الدوري

يقام دوري الدرجة الثانية عى قسمني )الذهاب واإلياب(، 
إذ يتأهل صاحبا املركزين األول والثاين مبارشة إىل الدوري 

املمتاز، فيا يلعب صاحب املركز الثالث مواجهة امللحق مع 
ثامن الدرجة املمتاز ذهابا وإيابا، والفائز منها يتأهل للدوري 

املمتاز، والخارس يهبط للدرجة الثانية.

توج وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر الفائزين يف املهرجان 

الخليجي الرابع لالندية واالكادمييات 
لكرة القدم لفئة الرباعم، والذي 

استضافه نادي التضامن البحريني 
مبشاركة 16 فريقا خليجيا من مملكة 
البحرين واململكة العربية السعودية 
ودولة الكويت وسلطنة عان تحت 

شعار “رمادي”. 
 وسلم وزير شؤون الشباب والرياضة 

كأس املركز األول لفريق أكادميية 
نجوم 2030 السعودي وكأس املركز 

الثاين لفريق نادي الرفاع الرشقي 

البحريني واملركز الثالث لفريق 
نادي الحالة البحريني واملركز الرابع 

الكادميية القصيم، كا تم خالل 
الحفل الختامي الذي أقيم يف املالعب 

الخارجية التابعة التحاد كرة القدم 
تكريم عدد من الالعبني واإلداريني. 
 وبهذه املناسبة أكد الجودر حرص 
وزارة شؤون الشباب والرياضة عى 
دعم هذا التجمع الريايض الخليجي 

لفئة الناشئني انطالقا من اسرتاتيجيتها 
الرامية اىل دعم املواهب الخليجية 
وتنمية قدراتها ومهاراتها الكروية 
باعتبارها اساسا ونواة للمنتخبات 

الوطنية الخليجية. وقال “يعد هذا 
املهرجان حدثا رياضيا مها باعتباره 

يجمع عدد كبري من املواهب الكروية 
الخليجية التي متتلك الرغبة الصادقة 

يف تنمية قدراتهم ومهاراتهم الكورية، 
كا أن هذا املهرجان يحقق العديد 

من األهداف، فهو يساهم يف منح 
الالعبني يف عمر مبكر جدا الفرصة 

للعب مع أقرانهم واالستمتاع بخوض 
املنافسات لتنمية مهاراتهم واكتشاف 

املوهوبني منهم؛ من أجل رعايتهم 
وتهيئتهم التهيئة املناسبة للمستقبل”. 

 وأضاف “ نشيد باملشاركة الكبرية 

والواسعة من قبل الفرق الخليجية 
املشاركة يف املهرجان الرابع، والذي 

جاء مثريا ومتميزا وحرضت فيه 
التنافسية الرشيفة بصورة كبرية، 

وتم من خالله اكتشاف املزيد من 
املواهب الرياضية والتي سيكون لها 

شأن كبري يف املستقبل، كا ونشيد 
باإلجراءات التنظيمية التي اتخذها 

مجلس ادارة نادي التضامن بالتعاون 
ومع اللجنة التنفيذية للمهرجان 
برئاسة خالد الفضيل، األمر الذي 

ساهم يف نجاح املهرجان”.

الفريق البطل

... ويتوج بطل مهرجان الخليج الرابع لألندية واألكاديميات

أحمد مهدي

أكد الحكم الدويل لكرة الصاالت حس��ني 
البح��ار أن اختي��اره للمش��اركة يف إدارة 
مباري��ات كرة الصاالت ب��دورة األلعاب 
يف  س��تقام  الت��ي  للش��باب  األوملبي��ة 
األرجنتني خالل ش��هر أكتوبر املقبل يعد 
هدفا وطموحا ل��كل حكم؛ خصوصا أنه 
نتاج ملجهود وأتعاب سنوات طويلة منذ 
دخوله لس��لك التحكي��م يف العام 1999 
والتأس��س عى يد الحكم الدويل السابق 

يوسف محمد.
  وكان االتح��اد الدويل لكرة القدم كلف 
الحك��م الدويل لك��رة الصاالت حس��ني 
مباري��ات  إدارة  يف  للمش��اركة  البح��ار 
منافس��ات كرة الصاالت بدورة األلعاب 
األوملبي��ة الثالث��ة للش��باب يف عاصم��ة 

األرجنت��ني - بيونس آيريس، خالل الفرتة 
6 وحتى 18 أكتوبر املقبل.

  وأوضح حس��ني البحار أن املش��اركة يف 
دورة األلعاب األوملبية للشباب هي فخر 
بح��د ذاتها عرب متثيل الوطن ورفع رايته، 
مش��ريا إىل أنه أيضا إكال ملش��واره هذا 
العام بعد وجوده يف إدارة نهائيات كأس 
آس��يا للمنتخبات لكرة الصاالت، وكذلك 
افتتاح ونه��ايئ كأس آس��يا لألندية لكرة 

الصاالت.
  واعت��رب أن وج��ود الك��وادر البحرينية 
آس��يويا ودوليا عى مر الس��نوات وعرب 
األجيال املختلفة سواء الحكام أو مقيمو 
الحكام وصوال ملستش��ار لجن��ة الحكام 
باتح��اد الك��رة وعض��و لجن��ة الح��كام 

باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم عبدالرحمن 
عبدالخال��ق، هو دافع كب��ري لكل حكم 
وكادر بحريني نحو العمل بجد واجتهاد 
ألعى املراتب؛ للمحافظة عى الس��معة 
التحكيمية املميزة التي تتمتع بها مملكة 

البحرين عى جميع األصعدة.
  وق��ال ”الحضور يف املحفل األوملبي هو 
نتيجة عمل دؤوب ومتواصل مع الحكم 
ال��دويل الس��ابق لكرة الص��االت وعضو 
لجن��ة الح��كام باالتح��اد حالي��ا ومقيم 
ومكتشف الحكام اآلسيوي لكرة الصاالت 

عبدالرحمن عبدالقادر”.
  وأض��اف ”يف الس��نوات األربع األخرية 
عبدالقادر  عبدالرحم��ن  م��ع  ش��اركت 
يف كأس الخلي��ج للص��االت مع��ا حكاما 

ثم ش��اركت حك��ا مع��ه يف الكثري من 
املش��اركات اآلس��يوية بصفت��ه مقي��ا 

للحكام”.
 وأك��د البح��ار أهمي��ة العم��ل والجد 
واالجته��اد من أجل الوص��ول إىل أفضل 
االتح��اد  أن  إىل  مش��ريا  املس��تويات، 
البحرين��ي لك��رة القدم برئاس��ة رئيس 
مجل��س إدارة االتح��اد الش��يخ عيل بن 
خليف��ة بن أحم��د آل خليف��ة من أكرب 
الداعم��ني للح��كام باإلضاف��ة إىل نائب 
الرئي��س للش��ؤون الفنية الش��يخ خالد 
ب��ن س��لان آل خليفة ونائ��ب الرئيس 
للش��ؤون اإلدارية واملالية عيل البوعينني 
وجميع أعض��اء مجلس اإلدارة، باإلضافة 
إىل دع��م رئيس لجن��ة الح��كام خليفة 

الدورسي ومستش��ار اللجنة عبدالرحمن 
عبدالخالق.

  وأشاد أيضا بالدعم من قبل رئيس قسم 
ش��ؤون الحكام جاس��م محمود وجميع 
أعضاء لجن��ة الح��كام باالتح��اد: خالد 
الع��الن وخال��د خليل وص��الح العبايس 
إىل  مش��ريا  عبدالق��ادر،  وعبدالرحم��ن 
أن��ه يعمل وفق ه��ذه املنظومة وتحت 
إرشافهم عى أمل التوفيق واملش��اركة يف 

كأس العامل للصاالت 2020.
 وأك��د أن طموح��ه م��ن املش��اركة يف 
دورة األلع��اب األوملبي��ة للش��باب هو 
تقديم أفض��ل أداء والحضور مع األطقم 
التحكيمية التي س��تبقى لألدوار النهائية 

يف البطولة.

المشاركة في األلعاب األولمبية للشباب استمرار لنجاحات التحكيم البحريني
أعرب عن فخره بدعم االتحاد والمشاركة... البحار:

اللجنة اإلعالمية اتحاد الكرة 

حسين البحار



أس��دل الس��تار يوم “الجمع��ة” املايض 
عىل منافس��ات الجولة الثالثة من دوري 
ن��ارص بن حم��د املمت��از لك��رة القدم، 
والتي شهدت إقامة 4 مواجهات “دفعة 
واحدة”، في��ا تم تأجيل لق��اء فريقي 
الرفاع واملالكية بس��بب ارتب��اط الرفاع 

باملشاركة يف البطولة العربية.
   وقد أسفرت نتائج املباريات، عن فوز 
النجمة عىل البديع بثالثة أهداف مقابل 
هدفني، وتعادل املحرق واملنامة بهدفني 
لهدفني، في��ا حرضت نتيج��ة التعادل 
الس��لبي يف املواجهة الت��ي جمعت بني 
فريقي الرفاع الرشقي والحد، واملواجهة 
الت��ي جمع��ت ب��ني فريق��ي الحال��ة 

والشباب.
   بعد انتهاء الجولة، واصل فريق الرفاع 
الرشق��ي صدارته برصيد 7 نقاط، وتقدم 
الشباب للمركز الثاين بعد أن رفع رصيده 
إىل 5 نقاط، وحل فريق املنامة يف املركز 
الثالث برصيد 4 نقاط، والرفاع يف املركز 
الرابع برصيد 3 نقاط، واملالكية يف املركز 
الخام��س برصيد 3 نق��اط، والنجمة يف  
املركز السادس برصيد 3 نقاط، واملحرق 
يف املركز الس��ابع برصي��د نقطة واحدة، 
والبدي��ع يف املركز الثام��ن برصيد نقطة 
واحدة، والحد يف املركز التاس��ع برصيد 
نقط��ة واحدة والحال��ة يف املركز العارش 

برصيد نقطة واحدة.

   نقص الخبرات وإضاعة الفرص

  ق��ال مدرب فريق نادي البديع املدرب 
الوطن��ي عبداملنع��م صال��ح الدخي��ل: 
“بداية نبارك لفريق النجمة هذا الفوز، 
وحظا أوفر لفريقنا يف املباريات القادمة. 
الفريق ق��دم أداء جيدا طيلة الش��وط 
األول س��يطرنا عىل معظم فرتاته، ولكن 
نقص الخربة وإضاع��ة الفرص أثر علينا. 
وبش��كل عام الفريق  نج��ح يف الوصول 
وخل��ق الفرص، وه��ذا بح��د ذاته أمر 
يبع��ث بالطأمنينه عىل الفريق، ونتطلع 

للتعويض يف املباريات القادمة.

     3 نقاط األهم

   قال العب فريق النجمة س��امل عادل: 
“نب��ارك لجاهرين��ا والعبين��ا تحقي��ق 
هذا الف��وز، فكرة القدم فوز وخس��ارة 

واألهم ه��و تحقيق النقاط الثالث. فقد 
بدأن��ا بداية جيدة وه��ذا الفوز يدفعنا 
معنويا نحو املواصلة تحقيق األفضل يف 

منافسات املسابقة”.

   الحظ عاندنا

   قال العب فريق الحالة محمد النعار: 
“إن الفري��ق قدم أداء جي��دا يف جميع 
املباري��ات الت��ي خاضها، ولك��ن الحظ 
أدار وجه��ه ع��ن الفري��ق وعاندن��ا يف 
تحقيق نتيج��ة إيجابية يف إحدى هاتني 
املواجهت��ني. فالفري��ق يتطل��ع للظهور 
بالص��ورة التي يحقق م��ن خاللها نتائج 

أفضل تخدم مشواره باملسابقة”.

   مباراة النجمة أثرت علينا

   ق��ال الع��ب فري��ق الش��باب أمي��ن 
عبداألمري: “إن الفريق قدم أداء جيدا يف 
هذه املباراة وبخاصة يف ش��وط املباراة 

األول. فالحال��ة ق��ادم م��ن خس��ارتني 
وحاولنا اس��تغالل ذل��ك يف الفرتة األوىل 
من اللقاء. وقد عاىن الفريق من الهبوط 
يف املستوى بسبب املجهود القوي الذي 
قدمه يف مباراته  الس��ابقة أمام النجمة. 
وسنس��عى للظهور بالصورة املطلوبة يف 

املباريات القادمة”.

   مباراة كبيرة

   أك��د م��درب فري��ق املنام��ة محمد 
الش��مالن أن العبي فريقه قدموا مباراة 

كبرية أمام املحرق.
   وأشار الشمالن إىل أن فريقه كان األكرث 
سيطرة عىل الكرة خالل مجريات املباراة 
أمام فريق املح��رق القوي والذي يتمتع 

بشخصية قوية داخل أرضية امللعب.
   وأش��ار إىل أن العب��ي فريق��ه تحملوا 
الكث��ري من الضغوطات خاصة بعد حالة 
الط��رد والنق��ص العددي منذ الش��وط 

األول من زمن املباراة.

   بداية صعبة

   ب��دوره، ق��ال املح��رتف الليبي لفريق 
املح��رق محمد صول��ة إن املباراة كانت 
صعبة خصوصا أنها بداية مشوار فريقه 

يف الدوري.
   وأشار إىل أن املحرق لعب مبارتني برتم 
عال أمام النجمة يف كأس الس��وبر وأمام 
األهيل الس��عودي يف البطول��ة العربية، 

وذلك قبل لقاء املنامة يوم أمس األول.

   تعادل خاسر

   م��ن جهته، وصف العب فريق الرفاع 
الرشقي عبدالله الهزاع التعادل الس��لبي 

مع الحد بأنه خارس.
   وأشار عبدالله الهزاع يف ترصيحه بعد 
املباراة إىل أن فريقه كان يطمح لتحقيق 
النقاط الثالث ومواصلة البداية املمتازة، 

إال أنه مل يوفق لذلك.

   إضاعة الفرص

   وأوض��ح العب الحد أحمد بوغار أن 
فريقه أضاع عددا من الفرص التي كانت 

كفيلة بفوز فريقه عىل الرفاع الرشقي.
   وأش��ار أحم��د بوغ��ار إىل أن فريقه 
يلعب بشكل جيد لكن النتائج ليست يف 
صالح، مبينا أن الحد كان الطرف األفضل 

خالل أول لقاءين له يف الدوري.

   الحسيني يتسلم جائزة 
نجم الجولة الثانية

   تس��لم الع��ب فريق الرف��اع الرشقي 
س��امي الحس��يني جائزة نج��م الجولة 

الثانية لدوري نارص بن حمد املمتاز. 
   وس��لم املدير التنفي��ذي لدوري نارص 
بن حمد املمتاز، عارف املناعي، الالعب 
سامي الحس��يني جائزة الالعب األفضل 

يف الجول��ة الثانية، بع��د التميز الالفت 
للحس��يني خالل لقاء فريقه مع الرفاع.    
وتبلغ املكافأة املخصصة ألفضل العب يف 

كل جولة 500 دينار بحريني.

إطالق خدمة )الواتس آب(

أطلق��ت اللجنة اإلعالمي��ة لدوري نارص 
ب��ن حمد املمتاز، خدم��ة )الواتس آب( 
لجميع الراغبني يف االطالع أوال بأول عىل 

أخبار ونتائج الدوري.
ودع��ت اللجن��ة اإلعالمي��ة الراغبني يف 
االس��تفادة من الخدم��ة والحصول عىل 
األخب��ار أوال ب��أول إىل إرس��ال رس��الة 
ع��رب تطبي��ق )الوات��س آب( إىل الرقم 
BFA؛  كلم��ة  متضمن��ا   32121208
لالشرتاك يف الخدمة التي تعد من ضمن 
الخطوات الت��ي أقدمت عليه��ا اللجنة 
اإلعالمي��ة يف س��بيل مواكب��ة ال��دوري 

بأفضل صورة.

الشرقي يواصل الصدارة والمحرق ينقذ نفسه من السقوط األول
في ختام الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز

اتحاد الكرة   اللجنة اإلعالمية

محمد الشمالن

محمد صولة

الحد أحرز أولى نقاطه

سامي الحسيني يتسلم جائزة أفضل العب في الجولة الثانية

من مباراة الشباب والحالة

النجمة حقق األهم
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تحت رعاي��ة ممثل جالل��ة امللك لألعال 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، اختتمت يوم الس��بت 
املوافق 29 س��بتمرب، منافس��ات األس��بوع 
األول من موس��م نارص بن حمد للموروث 
البحري عىل كأس س��مو الش��يخ حمد بن 
ن��ارص بن حمد آل خليفة، والتي ش��هدت 
مس��ابقات “اليزوه”، “اله��ري”، “الحداق” 

و”الشاحوف- التجديف التقليدي”.
وبهذه املناس��بة، أعرب سمو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة عن فخ��ره واعتزازه 
باملشاركة الفاعلة من الش��باب البحريني 
مبنافسات موسم سموه للموروث البحري، 
مؤكدا س��موه أن لهذه املش��اركة الواسعة 
داللة واضحة عىل حرص واهتام الشباب 
بهذا الش��كل الرتايث املمي��ز، الذي يعكس 

تاريخ مملكة البحرين العريق.
وق��ال س��موه: “إنن��ا نعتز كث��ريا بتفاعل 
الش��باب باملش��اركة الواس��عة باالس��بوع 
األول م��ن موس��منا للم��وروث البح��ري، 
والذي يعكس حرصهم يف تأكيد تواجدهم 
وحضورهم مبنافس��ات البط��والت املحلية 

املختلفة. فنس��عى من خالل هذا املوسم 
لرتجمة توجيهات ح��رضة صاحب الجاللة 
املل��ك حمد ب��ن عي��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد املف��دى حفظه الله ورع��اه، لدعم 
الرياض��ات الرتاثية والنه��وض بها مبا يعزز 
ثقافتها يف املجتمع”، مهنئا سموه الفائزين 
باملراكز األوىل، مش��يدا سموه باملستويات 
القوية التي قدمها املش��اركون مبنافس��ات 
هذا األسبوع من املوسم، متمنيا سموه يف 
الوقت ذاته حظا أوفر لبقية املش��اركني يف 

املسابقات املقبلة.

 األنجال يتّوجون الفائزين

وتّوج سمو الش��يخ حمد بن نارص بن 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن 
نارص بن حمد آل خليفة أنجال س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة امللك لألعال الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحريني��ة، وس��مو الش��يخ فيصل بن 
خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
عبدالله بن خالد ب��ن حمد آل خليفة 

أنجال سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى، الفائزين 
“الي��زوه”  مبس��ابقة  األوىل،  باملراك��ز 
واملس��ابقة األوىل ل�”الهري” واملس��ابقة 
التجدي��ف  ل�”الش��احوف-  األوىل 
التقليدي” ضمن منافس��ات األس��بوع 
األول عىل كأس س��مو الشيخ حمد بن 
نارص ب��ن حمد آل خليفة واملس��ابقة 
الثاني��ة ل�”الحداق” ضمن منافس��ات 

األس��بوع الثاين عىل كأس سمو الشيخ 
فيص��ل بن خالد بن حم��د آل خليفة، 
وذل��ك يف حف��ل الخت��ام ال��ذي أقيم 
مبنتزه األمري خليفة بن س��لان بالحد. 
وقد حرض مراس��م التتويج رئيس لجنة 
رياض��ات املوروث الش��عبي س��عادة 
الس��يد خليفة عبدالله القعود، ورئيس 
اللجنة املنظمة العليا ملوس��م نارص بن 
حمد للموروث البحري الس��يد محمد 
وأعضاء  وروؤس��اء  الجناح��ي  أحم��د 

اللجان العاملة باللجنة املنظمة.

 نتائج المسابقة األولى 
لـ”الشاحوف”

أسفرت نتائج مسابقة “الشاحوف” ضمن 
منافس��ات األس��بوع األول عىل كأس سمو 
الشيخ حمد بن نارص بن حمد آل خليفة، 
بف��وز فريق الحالة بقيادة النوخذة جمعة 
حمد الحسن باملركز األول، فيا حل فريق 
البس��يتني بقي��ادة النوخذة دعيج حس��ن 
بوس��عيد يف املركز الث��اين، بينا حل فريق 
املح��رق بقي��ادة النوخذة أحم��د عبدالله 
سلان يف املركز الثالث. وقد تأهلت الفرق 

الثالثة إىل س��باق النخبة الذي سيقام عىل 
كأس سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

يوم 27 أكتوبر املقبل.

 نتائج المسابقة الثانية 
لـ”الحداق”

وأسفرت نتائج املسابقة الثانية ل�”الحداق” 
ضمن منافسات األس��بوع الثاين عىل كأس 
س��مو الش��يخ فيصل بن خال��د بن حمد 
آل خليف��ة، عن فوز املش��ارك عبدالخالق 
عقيل باملركز األول يف فئة “الهامور”، وحل 
املشارك جاسم محمد يف املركز الثاين وحل 
املشارك خليفة جاسم يف املركز الثالث. ويف 
فئة “الش��عري” فاز املش��ارك عبدالكريم 
عيى باملركز االول، وحل املشارك عبدالله 
يوس��ف يف املركز الثاين وحل املشارك ربيع 
الس��يد يف املركز الثالث. ويف فئة “الكنعد” 
فاز املش��ارك محمد عبدالرحم��ن باملركز 
األول، وحل املش��ارك حسني أحمد باملركز 
الث��اين وحل املش��ارك ع��ادل العادي يف 
املركز الثالث. ويف فئة “الجد” فاز املشارك 
خالد صنقور باملركز األول، وحل املش��ارك 
ع��يل عباس يف املركز الثاين وحل املش��ارك 

محمد تقوي يف املركز الثالث.

جانب من التتويج

األنجال الكرام يتّوجون أصحاب المراكز األولى بمسابقات “اليزوه والهير والحداق والشاحوف”
ناصر بن حمد يهنى الفائزين ويشيد بالمستويات

   اللجنة االعالمية
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البداية دائما شاقة
بداأت حياتي من ال�شفر، و�شققت طريقي من 
ال�شفر ويرجع ذل���ك لف�شل رب العاملني ثم ر�شا 
الوالدين، واعتربهما �شببني رئي�شيني يف جناح اأي 
ف���رد، وال�شب���ب الثالث العزمية والإ����رار وخو�ض 
التجارب. فقد خ�شُت قبل اأن اأكون يف هذا القطاع 
جتربتني يف قطاع ال�شيارات وقطاع البيع بالتجزئة، 
دخلت فيهما لكن مل تت���كل التجربة بالنجاح، لكن 
ل يعن���ي ذلك الف�شل، واإمن���ا هذه ال�ربات تقويك 
وتعطي���ك اأبعادا اأكرب لغاي���ة الو�شول اإلى الطريق 

ال�شحيح الذي يجب اأن تكون فيه.
بداأت يف العام 2002 ب�شورة ر�شمية يف جمال 
وا�شع ج���ًدا، وهو جمال قطاع الإن�ش���اءات والتعمري 
واأ�ش�شت موؤ�ش�شة فردية حتت ا�شم موؤ�ش�شة الأ�شد 
للمق���اولت الإن�شائي���ة يف الع���ام 2002، وب���داأت 
الطري���ق واخلطوة الأولى بتخطيط �شغري جًدا ومن 
�شمن هذا التخطيط �رع���ت يف التو�شع التدريجي 
م���ع جدول زمني، وهذا ما مت طوال الفرتة ال�شابقة 
وحت���ى وقتنا احلايل، فقد كانت املوؤ�ش�شة م�شنفة 
درجة ثالث���ة وارتقت اإلى الدرج���ة الثانية واأ�شفنا 
اأي�ًشا اأن�شطة جديدة بجانب الإن�شاء والتعمري، وهي 
ن�شاط ال�شباغة والديكورات والت�شطيبات للمباين 
بجمي���ع اأنواعها، وبعد ذل���ك اأ�شفنا ن�شاط اآخر وهو 

يتعلق بالتمديدات الكهربائية املياه.

ملتزمون بنسبة البحرنة 
وعن الختالف بني ت�شني���ف الدرجات الثانية 
والثالث���ة يف قط���اع الإن�شاءات، يق���ول مطر “هناك 
ف���رق بني الدرجة الأولى والثاني���ة والثالثة، فهذه 
الدرج���ات تعني الطاق���ة ال�شتيعابية لهذه ال�ركة 
من ناحية راأ�ض املال وعدد العمالة وعدد الفنيني 
بال�رك���ة اأو املوؤ�ش�شة ورفع الدرجة يتطلب الكثري 
م���ن الثبوتيات بنظام وهي���كل املوؤ�ش�شة، وتوفري 
ع���دد م���ن الفني���ني واملخت�شني م���ن مهند�شني 
وم�رف���ني ذوي العالق���ة واأي�ًشا يتطل���ب راأ�شمال 
مع���ني ح�ش���ب النظ���ام املتب���ع ل���وزارة ال�شناع���ة 
والتج���ارة وال�شياح���ة. وه���ذا اأي�ًش���ا يدخ���ل في���ه 
املناق�شات احلكومي���ة، فبع�ض العطاءات تتطلب 

فئة معينة ح�شب امل�روع املطروح”.
وي�شي���ف “يعمل يف ال����ركات امل�شنفة درجة 
ثالث���ة ما ب���ني عام���ل اأجنبي واح���د اإل���ى 15 عامال 
وارتف���ع حالًيا اإل���ى 20 عامال، والدرج���ة الثانية ما 
بني 20 اإلى 100 عام���ل. اأما الدرجة الأولى، فعدد 
العمال يتجاوز 100 عام���ل اأجنبي. كما يتم مراعاة 
ن�شب���ة البحرنة، وه���ي 6.59 % يف قطاع الإن�شاءات 
بينم���ا كانت يف ال�شاب���ق 8 %. وحالًيا، ف���اإن ن�شبة 
التوظي���ف والبحرنة يف موؤ�ش�ش���ة الأ�شد للمقاولت 
الإن�شائي���ة تف���وق الن�شبة املطلوب���ة لهيئة تنظيم 

�شوق العمل”.

مشاريع مختلفة للشركة 
م�شاري���ع املوؤ�ش�ش���ة خمتلف���ة فيه���ا م�شاريع 
جتاري���ة تعترب مباين م���ن اأدوار جتارية اأو �شناعية 
عدة، وقد تكون فل���ل للمواطنني، ونعمل اأي�ًشا يف 
املج���ال ال�شناعي/ اخلدمات���ي، وعملت مع الكثري 
م���ن ال����ركات املعروف���ة مث���ل جيب���ك ورم�شي�ض 
للهند�شة، كما عملنا مع �ركات ا�شتثمارية خارجية 
وم�شان���ع، واأي�ش���ا م���ع م�شتثمرين من اأبن���اء البلد 
يف م�شاري���ع متنوع���ة عل���ى �شبيل املث���ال ال�شكن 

الجتماعي وم�شاريع “الكومبوند”.
ولدين���ا م�شاريع جديدة يف طور الإن�شاء لبع�ض 

التج���ار التي �شت�ش���ب يف دعم ومن���و املوؤ�ش�شات 
ال�شغرية واملتو�شطة يف منطقة ال�شيف باإيجارات 
منا�شب���ة ومتوا�شع���ة يف متناول اأ�شح���اب الأعمال 
واملتناهي���ة  ال�شغ���رية  املوؤ�ش�ش���ات  ���ا  وخ�شو�شً
ال�شغر، وق���د مت بدء العمل يف الأعم���ال الإن�شائية 
بو�ش���ع الأ�شا�ش���ات، و�شيجه���ز امل����روع يف �شهر 
اأبريل املقبل بكلفة مليون دينار، مب�شاركة �ركاء 
بحرينيني. ونحن ن�شجع اأ�شحاب الأعمال دائما؛ لأن 
الوق���ت احلايل هو وقت التكات���ف، واإن�شاء �ركات 
ا  واأي�ًش���ا اإعطاء فر�ض لأ�شح���اب الأعمال وخ�شو�شً
املوؤ�ش�ش���ات ال�شغرية واملتو�شط���ة، حيث �شيتم 
توف���ري مكاتب وحم���الت جتارية لالإيج���ار، مبجموع 
نحو 100 وحدة جتارية من مكاتب وحمالت جتارية.

كم���ا اأن هنال���ك م�شاري���ع اأخرى عل���ى الوترية 
ذاته���ا، منه���ا م����روع قي���د الإن�ش���اء �شاأك���ون من 
املوؤ�ش�ش���ني ل���ه، وهذا امل����روع مل يَر الن���ور بعد، 
وه���و م�روع �شكن اجتماع���ي �شيخدم �ريحة كبرية 
يف منطقت���ني الأول باملحافظ���ة ال�شمالية بالقرب 
م���ن مدينة حمد واملالكية والآخر يف منطقة توبلي، 
وحالًيا يف طور الإع���داد لنحو 55 بيًتا يف املحافظة 
ال�شمالي���ة، وقراب���ة 35 بيًت���ا يف توبل���ي. واملرحلة 
الثالث���ة يف اجلنبية لل�شك���ن الجتماعي حتوي 120 
بيًت���ا. ه���ذه امل�شاريع الثالث���ة ج���اري العمل فيها 
حالًي���ا، وبكلف���ة تق���در بنح���و 10 مالي���ني دين���ار، 

بال�راكة مع �ركات وموؤ�ش�شات اأخرى.
وت���رتاوح م�شاح���ة البي���ت م���ا ب���ني 200 اإلى 
250 مرًتا مربًع���ا، واأنا اأ�شيد بهذه امل�شاريع لأنها 
ت�شاع���د وزارة الإ�ش���كان لتغطية اأك���ر �ريحة من 
طلبات املواطنني، ونطالب اأي�ًشا الإ�راع وت�شهيل 
ناحي���ة  م���ن  البريوقراطي���ة  التموي���الت وتقلي���ل 
ال���وزارة؛ لت�رسيع العملية ون�ش���اط القطاع العقاري 
والإن�شائي. ونحن حالًيا ب�شد اإعداد خرائط الوثائق 
الهند�شي���ة النهائية للم�شاري���ع الإ�شكانية، وذلك 
بعد اأن مت النتهاء من �راء الأرا�شي. وناأمل ا�شتالم 
الوثائ���ق الهند�شية خالل ال�شهرين املقبلني، على 

اأن تب���داأ الأعم���ال الإن�شائي���ة يف �شه���ر نوفم���رب اأو 
دي�شمرب املقبلني، ومن املتوقع اأن ت�شتغرق هذه 
الأعمال للم�شاريع الثالثة نحو 14 �شهًرا لتنتهي يف 

يناير اأو فرباير 2020.

أبرز تحديات المقاوالت 
واإلنشاءات

 نحتاج تنظيم عملي���ة مزاولة املقاولت، ومن 
�شمنها الختالف والتباي���ن يف التخ�ش�شية لأعمال 
قطاع املقاولت بالن�شب���ة ملزاويل املهنة و�شعف 
الق���درات املهني���ة ومعاي���ري اجل���ودة، وعلى وجه 
اخل�شو�ض للموؤ�ش�شات ال�شغ���رية واملتو�شطة يف 
هذا القطاع، اإعطاء ال�شج���الت اإلى العمالة الأجنبية 
ملزاولة هذا الن�شاط احليوي واحل�شا�س، كرثة عدد 
�شجالت املقاولت مقارنة بامل�شاريع املوجودة يف 
البلد، كرة النزاعات العمالية والق�شايا العمالية، 
حرية انتقال العمالة و)ال�شائبة(، حيث اإنها تناف�ض 
وتقوم باأعمال البناء والت�شييد مفتقدة كل معايري 
اجل���ودة واملهنية يف القطاع مم���ا يخلق عدم وجود 

التوازن التناف�شي ال�ريف.
واأي�ًشا هنالك املخالفات املر�شودة والكثرية 
موؤخ���ًرا من جان���ب وزارة العمل املتعلق���ة بال�شحة 
الإن�ش���اء،  ومواق���ع  للعم���ال  املهني���ة  وال�شالم���ة 
واحت�شاب مبالغ كبرية تقدر مببلغ 500 دينار على 

كل خمالفة تتعلق بهذا اجلانب.
لدين���ا اأي�ًش���ا حت���دي اآخ���ر األ وه���و احت�ش���اب 
املخالف���ة اجلزئية عل���ى جميع ال�شج���الت ل�شاحب 
املوؤ�ش�ش���ة اأو ال�رك���ة، وه���ذا يخ�ض هيئ���ة تنظيم 
�ش���وق العمل. والتاأ�شرية املرن���ة اأي�ًشا اأثبتت عدم 
متا�شيها مع الهدف الأ�شا�شي وهو حتويل العمالة 
غ���ري النظامية اإلى نظامية فم���ن حيث التجربة هذا 
مل يتحق���ق، فتاأثريه���ا ال�شلب���ي �شواء عل���ى قطاع 
املق���اولت والت�شييد اأو قطاعات اأخ���رى اأكر من 

الإيجاب.

الزدواجي���ة والت�ش���ارب يف التاأم���ني ال�شحي 
للعمال���ة  �شحي���ة  ر�ش���وم  باحت�ش���اب  واملتعل���ق 
البحريني���ة، فاملوظفون البحريني���ون ندفع عنهم 
ر�شوم �شحية رغ���م اأن الد�شت���ور يكفلهم ويكفل 

لهم العالج املجاين.
املوؤ�ش�ش���ات  اأ�شح���اب  م���ع  التعام���ل  اأي�ًش���ا 
وال����ركات يف قط���اع املق���اولت، حي���ث بع����ض 
املخالف���ات للموؤ�ش�ش���ات الفردي���ة تعت���رب جنائية 
بينم���ا هي خمالف���ات تخت�ض وتتعل���ق بالعمل من 
الناحي���ة املهني���ة وه���و مع���وق كب���ري ل���ذا ي�شطر 
اأ�شح���اب ه���ذه املوؤ�ش�ش���ات للتعامل م���ع قنوات 
النياب���ة واملحاكم من جراء ما ي�شم���ى باملخالفات 
اجلنائية من جانب الوزارات والهيئات التي تتعلق 

بهذا القطاع الوا�شع واحليوي.

الحلول للتحديات والمعوقات
يق���رتح مط���ر احلل���ول التالي���ة: اإن�ش���اء جلن���ة 
تنفيذية م�شرتكة بني القطاع احلكومي وبالتعاون 
مع القطاع اخلا�ض لتنظيم مزاولة قطاع املقاولت. 
كم���ا اأن هنالك تق�ش���ريا م���ن وزارة العمل يف 
عملي���ة التثقيف والإر�شاد وطريق���ة الإبالغ يف حال 
املخالف���ة، اإذ تكون عادة غ���ري �شحيحة عن طريق 
مث���ال ل�ش���ق الإع���الن يف املوق���ع اأو اإعط���اء الب���الغ 
لأح���د العاملني، وبالت���ايل ل ي�شل اإل���ى املكاتب. 
فال����ركات واملوؤ�ش�ش���ات لديه���ا �شنادي���ق بريد 
واأرق���ام هواتف، ويج���ب اأن تكون طريق���ة التبليغ 
ب�ش���ورة ر�شمية، ونحاول الرتق���اء يف التعامل بني 
اأ�شحاب الأعم���ال واجلهات والهيئ���ات وعلى وجه 
املوؤ�ش�ش���ات  واأ�شح���اب  املقاول���ني  اخل�شو����ض 
ال�شغ���رية واملتو�شطة املتعاون���ني لتكون هناك 
مرونة بدل زج اأ�شح���اب الأعمال يف اأروقة املحاكم 
و�شاح���ة النيابة.  ويف بع�ض الأحيان يكون اأ�شحاب 
الأعمال واملقاولون لي�ض لديهم علم بوجود اأحكام 
غيابية، وهي تتعلق بالعمل لكن يعتربها القانوين 

جنائي���ة وبالأخ����ض ال�شحة وال�شالم���ة املهنية وما 
يتعلق باإ�شابات العمل للعمالة الأجنبية واحلوادث 
الت���ي حتدث واأي�ًشا اأمور تتعل���ق بال�شحة املهنية 

يف مكان العمل.
واأي�ًش���ا تخ�شي����ض اأرا�ش���ي ل�شك���ن العمال���ة 
الأجنبية يف املرحلة احلالية والقادمة، ندعو ون�شجع 
اجلهات املعنية لتخ�شي����ض اأرا�ض للم�شتثمرين، 
فهنالك طلب لتخ�شي�ض اأرا�ٍض يف بع�ض املناطق 
تك���ون خا�ش���ة بالعمال���ة الأجنبي���ة للحف���اظ عل���ى 
الن�شي���ج الجتماع���ي واأي�ًشا اأن تك���ون هنالك بيئة 
خا�ش���ة بهذه اجلن�شيات املختلف���ة، حيث اإن حالًيا 
هن���اك �شك���ن ع�شوائ���ي للعمال���ة الأجنبي���ة، وهذه 
الع�شوائي���ة حدثت لعدم وجود البديل، لذلك ندعو 
وزارة البلدي���ات، وزارة التج���ارة، وجمل�ض التنمية 
للم�شتثمري���ن  اأرا����ضٍ  لتخ�شي����ض  القت�شادي���ة 
واملطوري���ن بطريق���ة اإجارة طويل���ة املدى ليكون 
فيه���ا �شكن للعم���ال، ويكون ا�شتثم���ار باأ�شعار يف 
متناول املوؤ�ش�ش���ات ال�شغ���رية واملتو�شطة التي 
متثل الن�شبة الأكرب من القطاع التجاري واخلا�ض. 

 نجاح “التنظيم العقاري”
اأ�شي���د بتجرب���ة موؤ�ش�ش���ة التنظي���م العقاري، 
اأول  واعتربه���ا جترب���ة ناجح���ة للحكوم���ة، وه���ذه 
جتربة حتقق مبداأ ال�راك���ة بني القطاعني اخلا�ض 
واحلكوم���ي، حي���ث اإن اأع�ش���اء املوؤ�ش�شة يتكونون 
م���ن  4 اأعط���اء من القط���اع اخلا����ض و4 اأع�شاء من 

احلكومة، وهذا �ر جناح هذه املوؤ�ش�شة.
وهذه املوؤ�ش�شة وجودها �روري جًدا وح�شا�ض، 
واأول ت�شهيل والنقطة الإيجابية لوجودها، هو جلب 
وا�شتقطاب امل�شتثمرين الأجانب وغري البحرينيني 
�شواء من ال���دول اخلليجية اأو العربي���ة اأو الغربية، 
فعندما تكون هناك موؤ�ش�شة حكومية م�شرتكة بني 
القطاعني احلكومي واخلا����ض، فاإنها تنظم عملية 
اإ�ش���دار القوانني والقرارات الت���ي ت�شهل العملية 
التنظيمي���ة للعقارات واأي�ًشا توف���ر قاعدة بيانات 
وا�شحة وحمددة بكل املعلومات التي تتعلق على 
�شبيل املثال بالبنية التحتية وامل�شاريع املطروحة 
م�شتقبال والقوانني والق���رارات التي تتعلق بهذه 
امل�شاريع، فيك���ون هناك طماأنينة و�شورة وا�شحة 

للم�شتثمر اأو املطور الداخلي اأو اخلارجي.
وناأم���ل من احلكومة تكرار ه���ذا النجاح واإن�شاء 
هيئ���ة مماثلة تنظ���م القطاع احل�شا����ض والقوي األ 
وه���و قط���اع الإن�ش���اءات واملقاولت ال���ذي يعترب 
القطاع الأول ويليه قطاع العقارات، اإذ نطالب اإما 
ب�ش���م قطاع الإن�ش���اءات واملقاولت اإل���ى موؤ�ش�شة 
التنظي���م العق���اري اأو اإن�شاء هيئ���ة مماثلة لتنظيم 
مزاول���ة ه���ذه املهنة ب���كل ما يتعلق م���ن حتديات 
و�شعوبات يواجهها هذا القطاع احل�شا�ض والكبري، 
فمعظم العمالة بح�شب الإح�شائيات الأخرية ت�شكل 
84 % من العمالة الأجنبية يف البلد تعمل يف قطاع 
املقاولت والت�شييد، وهذا القطاع يف اأم�ض احلاجة 
ملثل ه���ذه التجرب���ة الناجح���ة ملوؤ�ش�ش���ة التنظيم 
العقاري، ونتمنى اأن ت���درج فيها اأي�ًشا املقاولت 
والت�شيي���د العم���راين، واأي�ًش���ا ناأم���ل يف التخطيط 
العم���راين امل�شتقبل���ي، حيث نحتاج خط���ة موازية 
خلطة جمل�ض التنمية القت�شادية لالأعوام اخلم�شة 
املقبل���ة، وه���ذا يك���ون من خ���الل اإن�ش���اء الهيئات 
واحليوي���ة  احل�شا�ش���ة  للقطاع���ات  املتخ�ش�ش���ة 

كالإن�شاءات واملقاولت.

• ه�شام مطر متحدثا ل�” البالد”	

ت�سوير: ر�سول احلجريي

ب��داأ حيات��ه املهنية من ال�سفر، و�سق طريقه ليحقق النج��اح تلو النجاح، وُيرِجع الف�سل يف ذلك 

هلل ثم لر�سا الوالدين، اللذين َيعُدهما �سببني رئي�سيني يف جناح اأي فرد، وال�سبب الثالث العزمية 

واالإ�س��رار وخو���ض التجارب. اإن��ه رجل االأعم��ال، املدير التنفي��ذي ملوؤ�س�سة االأ�س��د للمقاوالت 

االإن�سائي��ة، ع�س��و جمعي��ة املوؤ�س�سات ال�سغ��رية واملتو�سطة، ع�سو جمعية املقاول��ني البحرينية، 

ع�س��و جلنة اأجن��دة االأعم��ال الوطنية، ع�س��و غرفة جتارة و�سناع��ة البحري��ن، ونائب رئي�ض 

اللجنة املركزية الأ�سحاب االأعمال )جلنة اأهلية(، ه�سام مطر.

لقد �سقلت مطر، جتربة حياة طويلة وخربة مهنية كبرية ب�سهادة اأكادميية، فهو حا�سل دبلوم 

اإدارة اأعم��ال من معهد بريط��اين بدولة االإمارات. ويرى مطر اأن الوطن له حق علينا، فاالإن�سان 

يج��ب اأن تك��ون لدي��ه مب��ادئ مث��ل ما يح��ب اأن ياأخذ يج��ب عليه اأن يعط��ي واأنا م��ن االأ�سخا�ض 

الذي��ن يحبون العطاء وخدمة املجتمع الذي اأعي�ض في��ه، وحتويل كل ما هو �سلبي اإىل اإيجابي. 

التايل: احلوار  بن�ض  وخرجت  مطر  “البالد” التقت 

نسبة البحرنة بمؤسستنا تفوق المطلوبة من “سوق العمل”

قطاع المقاوالت اإلنشائية يتطلع لتجربة مشابهة لـ “التظيم العقاري” 

نجاحي س��ب��ب  ال��ع��زي��م��ة  م��ع  ال��وال��دي��ن  ث��م  اهلل  رض���ا 

3 مشاريع إسكانية 
جديدة بكلفة 10 

ماليين دينار

100 وحدة تجارية 
ل� “الصغيرة 

والمتناهية الصغر” 

اأجرى اللقاء: اأمل احلامد

نطالب بتس��هيل التمويالت وتقلي��ل البيروقراطية من ناحية “اإلس��كان”

هشام مطر...
التجارب غير الموفقة   

تمهد الطريق للنجاح

مؤسس “األسد للمقاوالت” بدأ من الصفر

ء
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مل تتعاق���د الفنان���ة غ���ادة ع���ادل بعد عل���ى بطولة 
فيلم الفنان اأمري ك���رارة املنتظر »كازبالنكا«، كما رّوج 
البع����ض، وال يزال املنتج وليد من�ص���ور يتفاو�ض معها 
لتقب���ل امل�صاركة يف �صوء التزاماتها الفنية، خا�صة اأنها 
متعاقدة على ت�صوير فيلم »نادي الرجال ال�رسي« للنجم 

ك���رمي عبدالعزيز، الذي يجري ت�صوي���ره حاليًّا، وت�صتعد 
لت�صوير م�صل�صلها اجلديد »ماليكة اإبلي�ض«. م�صادر من 
فريق عمل »كازبالنكا«، اأك���دت، ح�صب موقع »�صيدتي 
نت«، اأن خمرج الفيلم بيرت ميمي طلب التعاقد مع غادة 

عادل لبطولته واعتربها املر�صحة االأولى.

مسافات

الحربي والقصبي في عمل مشترك

ك�صف الفن���ان اإبراهيم احلربي ع���ن عمل تلفزيوين 
جديد �صيجمعه بالفن���ان ال�صعودي نا�رس الق�صبي خالل 
الف���رتة القليل���ة املقبل���ة، بع���د اأن مت االتف���اق ر�صميًّا 
على البن���ود النهائية يف العقد املربم بينه وبني اجلهة 
املنتج���ة، الفًتا اإل���ى اأن �صّناع العم���ل مل ي�صتقروا حتى 
هذه اللحظة عل���ى بقية النجوم امل�صاركني، من فنانني 

وفنيني. 
احلرب���ي، اأب���دى تكتمه ال�صديد ع���ن مالمح دوره يف 
امل�صل�ص���ل -نزوالً عند رغب���ة �صّناع���ه- ملمًحا بكلمات 
قليل���ة للغاية اإل���ى اأن دوره �صيك���ون خمتلًفا عما قدمه 
ا اأنه �صيلتقي باأ�صماء فنية مل  يف اأعمال �صابقة، خ�صو�صً
يلتق بها من قبل، وهي جتربة جديدة كليًّا بالن�صبة اإليه 

يف الدراما التلفزيونية. 
عل���ى �صعيد فن���ي اآخر، ف���رغ احلربي م���ن ت�صوير 
م�صاه���ده كاف���ة، يف �صباعية »عفره ذه���ب �صايف«، من 
م�صل�ص���ل »حكايات �صغ���رية«، الذي يق���ع يف 30 حلقة 
مت�صل���ة ومنف�صل���ة. والعمل م���ن تاألي���ف عبداملح�صن 

الرو�ص���ان، واإخراج �صلطان خ�رسوه، اإنتاج املحامي عادل 
اليحيى، يف حني يت�صارك يف حكاية »عفره ذهب �صايف« 
كوكبة كبرية من الفنانني، بينهم هبة الدري و�صليمان 
اليا�ص���ني وهدى اخلطي���ب واأحالم ح�ص���ن، وغريهم من 

الوجوه ال�صابة.
واأو�صح اأن ال�صخ�صية التي �صيوؤديها يف امل�صل�صل 
ذات طاب���ع كومي���دي خفي���ف، معت���رًبا اأن م�صاركته يف 
ال�صباعي���ة �صتك���ون نقلة نوعي���ة يف م�ص���واره، ال �صيما 
اأن���ه يخو�ض جتربته االأول���ى يف هذا النوع م���ن االأعمال، 
العم���ل با�صتح�ص���ان امل�صاهدي���ن  اأن يحظ���ى  ���ا  متمنيًّ
عن���د عر�صه عل���ى ال�صا�ص���ة ال�صغرية. كما تط���رق اإلى 
ا�صتعدادات���ه حاليًّا خلو�ض املاراث���ون الدرامي يف �صهر 
رم�صان املقبل، عرب م�صل�صل جديد، مبعية الفريق ذاته 
مل�صل�ص���ل »اخلايف اأعظ���م«، الذي حقق اأ�ص���داء وا�صعة 
النط���اق يف املو�صم املا�صي، »وه���و عمل قوي ويحمل 

طابًعا دراميًّا م�صوًقا«، وفًقا لتعبريه.

توزيع جوائز..

عمرو دياب يشعل ليل مهرجان الجونة السينمائي 2018
ال��ب��ح��ار م�������ر: ط������ارق  م����ن     

مبج���رد االإعالن ع���ن تواجد النج���م الكبري 
عمرو دي���اب يف اجلونة، حتى وحتولت املدينة 
ال�صياحي���ة اإل���ى من�ص���ة كبرية وحدي���ث جميع 
���ا ح�صور مهرجان  املتواجدين فيها، خ�صو�صً
اجلون���ة ال�صينمائي يف دورته الثانية، فبعد اأن 
انت�رس خرب تواجد الفن���ان امل�رسي الكبري عمرو 
دي���اب يف مدينة اجلونة لتق���دمي حفلة �صاهرة 
لع�صاقه و�صيوف املهرج���ان الكبري، اأ�صبحت 
اأغنيات���ه يف كل م���كان ت�ص���دح ب�صاع���ات قبل 
احلفلة الت���ي قدمتها الدمي���ة ال�صهرية “اأبلة 

فاهيتا”.
وع���رب دي���اب ع���ن �صعادت���ه بالتواجد يف 
اجلون���ة خالل احلف���ل موؤك���ًدا اأن اجلونة “و�ض 
اخلري علي���ه” متمنيًّا للمهرجان حتقيق املزيد 
م���ن النجاح���ات، و�صك���ر اأي�ص���ا رج���ل االأعمال 
جنيب �صاوير�ض و�صقيقه رجل االأعمال �صميح 
�صاوير����ض على مهرج���ان اجلون���ة ال�صينمائي 
قائ���اًل “املهرج���ان الل���ي حببن���ا يف ال�صينما”. 
وق���ال عم���رو دي���اب خ���الل احلفل اإن���ه �صعيد 
ا بردود الفعل الت���ي نالتها االأغنيات التي  جدًّ
اأ�صدرها خالل االأيام املا�صية من االألبوم التي 

تدل على جناحه قبل طرحه.
النج���وم  م���ن  ح����رس احلف���ل ع���دد كب���ري 
املتواجدي���ن االآن يف مدين���ة اجلون���ة حل�ص���ور 
املهرجان، وم���ن �صمنهم بالطبع املمثلة دينا 
ال�رسبين���ي الت���ي كان���ت يف مرم���ى امل�صورين 
���ا بعد اأن التقطت لها مع عمرو  اليوم خ�صو�صً
دياب عدة �صور وهو يتجول يف �صوارع اجلونة 
بدراج���ة هوائي���ة، وذل���ك بعد اأيام م���ن طرحه 
اأغنيت���ه اجلديدة “باين حبي���ت” التي يقدمها 
بالتع���اون مع الدي. جيه وامل���وزع املو�صيقي 

مار�صميلو.
واختتمت فعاليات املهرجان يوم اجلمعة 
وفي���ه مت تك���رمي النج���م الكب���ري �صيلف�ص���رت 
�صتالوين، كما ا�صت�صاف املهرجان 150 جنًما 
عربيًّا وعامليًّا، وتناف�ض على جوائز املهرجان 

ه���ذا الع���ام 50 فيلًما، موزعة عل���ى م�صابقاته 
الثالث، 15 منها يف م�صابق���ة االأفالم الروائية 
الطويل���ة، و12 يف م�صابقة االأف���الم الوثائقية 

الطويلة، و23 يف م�صابقة االأفالم الق�صرية.

توزيع جوائز منصة الجونة السينمائية
اأعلن���ت اإدارة مهرجان اجلون���ة ال�صينمائي 
الدويل يف دورته الثانية يف بيان ر�صمي وزعته 

عل���ى ال�صحفي���ني، ع���ن جوائز من�ص���ة اجلونة 
ال�صينمائي���ة له���ذا الع���ام. واأعلن���ت اجلوائ���ز 
املمثلة امل�رسية ومدير العمليات يف املهرجان، 
ب����رسى، وق���ام بت�صليمه���ا مدي���ر املهرج���ان، 
انت�ص���ال التميم���ي، بح�صور املخ���رج امل�رسي 
واملدي���ر الفن���ي للمهرج���ان، اأم���ري رم�صي�ض، 
ورئي����ض مهرجان القاه���رة ال�صينمائي، حممد 
حفظي، واملخرج �رسيف البنداري، كما حر�صت 
عل���ى ح�صور اإعالن اجلوائ���ز املمثلة التون�صية 

هند �صربي.
وفاز فيلم “ب���رزخ” الفل�صطين���ي بجائزة 
 ،”ART“ ”صبك���ة “راديو وتلفزيون الع���رب�
امل�صارك���ة،  االأف���الم  مل�رسوع���ات  املقدم���ة 
وقيمته���ا 10 اآالف دوالر، وت�صلمتها املخرجة 
ليلى عبا�ض، و�صط احتف���اء وت�صجيع كبري من 
ح�ص���ور املهرج���ان. كما ف���ازت املخرجة اآينت 
اأم���ني من م����رس بجائزة مالية قدره���ا 30 اآالف 
دوالر ع���ن فيلم “�صع���اد” يف مرحلة التطوير، 

كم���ا ح�ص���ل م����رسوع فيل���م “غ���زة وا�صنطن” 
للمخ���رج ر�صيد م�صه���راوي علي جائ���زة مالية 
قدرها 10 اآالف دوالر، واملقدمة من �رسكة “اآي 

برودك�صن”.
وفاز فيل���م “برزخ” للمخرجة الفل�صطينية 
ليل���ي عبا����ض بجائزة مالي���ة قدره���ا 30 األف 
التون�ص���ي  الفيل���م  دوالر، كم���ا ف���از م����رسوع 
“ف���والذ” للمخرجني مه���دي هميلي وعبد اهلل 
�صام���خ بجائ���زة مالية قدره���ا 10 اآالف دوالر، 
وح�ص���د الفيل���م اللبن���اين “�سق���وط ال�سهل” 

جائزة مالية قدرها 10 اآالف دوالر.
كم���ا منح املهرج���ان املخرج���ة التون�صية، 
كوثر ب���ن هنية، جائزة مالي���ة قدرها 10 اآالف 
دوالر ع���ن م����رسوع فيل���م “الرج���ل ال���ذي باع 

ظهره”.
ويف االأف���الم املخت���ارة يف مرحل���ة م���ا بعد 
االإنت���اج، ح�ص���د املخرج التون�ص���ي وليد طايع 
جائ���زة مالية قدرها 15 األ���ف دوالر عن م�رسوع 
فيل���م “فاتاريا”، ومنح املهرجان املخرج مينا 
نبيل جائ���زة مالية قدره���ا 10 اآالف دوالر عن 
م����رسوع فيل���م “�صيلف���ت”، وف���ازت املخرجة 
ال�صوداني���ة م���روة زي���ن بجائزة مالي���ة قدرها 
15 األ���ف دوالر ع���ن م�رسوع فيل���م “علي حافة 
اخلرطوم”. وتوف���ر “من�صة املهرجان” فر�ض 
احرتافي���ة للم�صارك���ني و�صن���اع االأف���الم، من 
اأج���ل تو�صيع �صب���كات التوا�ص���ل فيما بينهم 
يف �صناعة ال�صينما، والعمل على زيادة فر�ض 

اإنتاج وتوزيع م�رسوعات �صينمائية.
كما توف���ر من�صة اجلونة ور�صا �صينمائية، 
وندوات وحما�رسات، وموائد حوار مع خرباء يف 
�صناع���ة ال�صينما، يقوم���ون بدورهم مب�صاعدة 
�صناع ال�صينما ال�صباب يف احل�صول على فر�ض 
للتعل���م، اإ�صاف���ة اإلى بن���اء �صب���كات توا�صل 
ت�صاعدهم على اإجن���از م�صاريعهم التي حتتاج 
اإل���ى دعم فني وم���ادي مب�صارك���ة العديد من 
اجلهات املانحة للدعم املادي. وقامت من�صة 

اجلونة هذا العام مب�صاعفة قيمة جوائزها.

    BUZZ      
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قريًبا... “الموتى ال يكذبون” للكاتب حمد الشهابي

ضمن الفعاليات التي تسبق انطالق مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي

الرويعي يقّدم آخر الورش 
“كيريوغرافيا التعبير الجسدي”

تقي لـ”البالد”: الفنان البحريني بحاجة إلى الدعم والتشجيع

“هل قتلت أحًدا”... مشاركة نادي 
مدينة عيسى بمهرجان خالد بن حمد

م�رسحي���ة  كت���اب  قريًب���ا  ي�ش���در 
“املوتى ال يكذبون” من تاأليف الكاتب 
البحرين���ي حم���د ال�شهاب���ي، ع���ن ق�شة 
ق�ش���رة للكات���ب الفرن�ش���ي ال�شه���ر 

“موبا�شان”.
باإخ���راج وت�شمي���م غ���الف   وق���ام 
الكتاب، امل�شمم ال�ش���اب زياد عي�شى 
ال�شايجي الذي ا�شتطاع اأن ي�شفي على 
الكتاب وغالف���ه مل�شة اإبداعية متميزة، 
من خ���الل معاي�شت���ه ل���روح وم�شامني 
الن�س، وهو م���ا عك�شته خطوطه الفنية 
ا على الغالف  التي اأ�شف���ت رونًقا خا�شًّ
حتاك���ي امل�شم���ون الفن���ي وامل�رسحي 
للكت���اب، وه���و ما ح���دا باملوؤل���ف اإلى 
اإبداء اإعجابه وثنائ���ه على اجلهد الفني 

املتميز للم�شمم زياد.

 اجلدي���ر بالذك���ر اأن امل�شمم زياد 
ال�شايج���ي م���ن ال�شب���اب الواع���د الذي 
يتمت���ع بح����س فن���ي وثق���ايف واإبداعي 

�شقلته ثقافته الذاتية واطالعه اإ�شافة 
اإلى درا�شته االأكادميية. 

ا   والكتاب الذي تت���م طباعته حاليًّ

املوؤل���ف،  اأع���ده  “االأي���ام”  يف مطبع���ة 
وم���ن املقّرر اأن يت���م تد�شينه قريًبا يف 

املحافل االأدبية والثقافية.

أحداث

الدع���م الذي تتلق���اه يفاجئك، ويكون 
مو�شع تقدير 

تلتق���ط الفر����ص واخلط���وط مبهارة، 
وتت�رسف ب�رسعة 

رمب���ا يح���دث �شيء م���ا يغ���ّر اأفكارك 
وحتى قراراتك

يوم جي���د واأكرث اإيجابية م���ن ال�شابق، 
حتّلق فيه عالًيا 

ا�شتع���د فرمب���ا تواج���ه م�شكل���ة ما يف 
حميط اأ�رستك

ال تن�س اأن تاأخ���ذ ق�شًطا من الراحة من 
حني الآخر

ال ت�شتخ���ف مب���ا يقوم ب���ه االآخرون من 
حركات ريا�شية 

قدرتك عل���ى حتمل االآالم كبرة، وهذا 
�شيء جميل

حتت���ل مكانة ب���ني رفقائك ب���ل ورمبا 
حتقق جناًحا

اإذا ت�شاف���رت اجله���ود فال ب���ّد من اأن 
يكون النجاح اأكيًدا 

اأعمال���ك املزدهرة وح�ش���ن تعاملك مع 
امل�شتجدات يوا�شيانك 

علي���ك القي���ام مبا يعود عل���ى ال�شحة 
باخلري واالنطالق 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

توا�ش���ل اللجنة املنظم���ة العليا 
حم���د  ب���ن  خال���د  جائ���زة  ملهرج���ان 
لالأندي���ة  الراب���ع  ال�شباب���ي  للم����رسح 
الوطني���ة واملراك���ز ال�شبابية ولذوي 
االإعدادي���ة  حت�شراته���ا  العزمي���ة، 
قب���ل انطالق الفعالي���ات حتت رعاية 
النائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى 
لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي����س االحتاد 
الرئي�س  الق���وى  الألع���اب  البحرين���ي 
الفخ���ري لالحتاد البحرين���ي لريا�شة 
ذوي العزمي���ة �شمو ال�شي���خ خالد بن 
حم���د اآل خليفة، الذي يق���ام بتنظيم 
ال�شب���اب والريا�ش���ة،  وزارة �ش���وؤون 
وذلك خ���الل الفرتة م���ن 1 لغاية 15 
اأكتوب���ر املقب���ل، حي���ث ياأت���ي ه���ذا 
املهرج���ان �شم���ن مب���ادرات �شم���وه 
الداعمة لل�شباب يف املجالني الثقايف 

واالإن�شاين.

رابع الورش
و�شمن ه���ذا االإطار، تقيم اللجنة 
املنظم���ة راب���ع ور����س العم���ل الت���ي 
ت�شب���ق انطالق املهرج���ان عرب ور�شة 
اجل�شدي”،  التعب���ر  “كريوغرافي���ا 
الت���ي ت�شهم يف تطوي���ر العرو�س، اإذ 
تع���د دورة لتعليم مه���ارات التعبر 
اجل�شدي، مب���ا يكت�شب���ه امل�شاركون 
من اأمور فنية متعددة فيها، وقدمها 
عل���ى م���دار 3 اأي���ام االأ�شت���اذ جمعان 
الرويع���ي يف قاع���ة “الدانات” مبركز 
املحرق ال�شبابي النموذجي، واأقيمت 
خ���الل الف���رتة 24 حت���ى 26 �شبتمرب 

اجل���اري و�ضط تفاعل كب���ري وح�ضور 
مميز اأجم���ع على اال�شتف���ادة الكاملة 
م���ن ه���ذه الور�ش���ة والور����س الت���ي 

�شبقتها. 

ثالث ورش
وكان���ت اأول���ى الور����س انطلقت 
ع���رب ور�ش���ة مفاتي���ح م����رسح، الت���ي 
قدمها مدير املهرجان املخرج ن�شال 
العط���اوي عل���ى م���دار 3 اأي���ام، كم���ا 
اأقيمت بعد ذل���ك دورة اأ�رسار الكاتب 
الكويت���ي عثمان  لالأ�شتاذ  امل�رسح���ي 
ال�شط���ي عل���ى م���دار 4 اأي���ام، فيم���ا 
اأقيم���ت ثال���ث الور�س حت���ت عنوان 
الدرامية” لالأ�شتاذ  “ما قبل احلبك���ة 

اإبراهيم التميمي.

إضافات نوعية
وت�شه���د ن�شخة ه���ذا الع���ام تطوًرا 
العام���ة  التح�ش���رات  يف  ملحوًظ���ا 
والفعالي���ات امل�شاحب���ة، وذل���ك ع���رب 
اإط���الق حزمة م���ن الور����س التح�شرية 
والن���دوات الت���ي م���ن �شاأنه���ا تعزي���ز 
مه���ارات امل�شاركني مبا ينعك�س اإيجابا 
على القيمة الفنية للعرو�س امل�شاركة.

مبادرات متنوعة
ي�ش���ار اإل���ى اأن مهرج���ان خال���د بن 
حم���د للم�رسح ال�شباب���ي ياأتي كواحد من 
املب���ادرات الت���ي يرعاها �شم���و ال�شيخ 
خالد ب���ن حمد اآل خليف���ة دعًما لل�شباب 
البحرين���ي يف املجال الثق���ايف، كما وّجه 
�شموه يف الن�شخ ال�شابق���ة اإلى م�شاركة 
ذوي العزمي���ة يف املهرج���ان؛ لي�شف���ي 
�شموه لفتة اإن�شانية على الفعالية التي 
ت�شه���د م�شاركة عدد كب���ر من ال�شباب 

البحريني من اجلن�شني.

طرح الفنان الن�ضط عبداهلل 
اأ�شمري���كا  موق���ع  عل���ى  تق���ي 
اأغني���ة جديدة بعنوان  �شاوندز 
“تيكي تاكا” من كلمات حممد 
االإدري�ش���ي واأحلان اأمرة زهر، 
وتوزيع ومك�س وما�شرتنغ حمزة 
الغ���ازي، ومت ت�شجيل ال�شوت 
عام���ر،  ع���ارف  ا�شتودي���و  يف 
واالأغني���ة تبث عرب قناة ميوزك 

الرما�س على اليوتيوب.
تق���ي اأكد اأن���ه يعم���ل بجد 
اإر�ش���اء  اأج���ل  م���ن  واجته���اد 

ال���ذي  العري����س  جمه���وره 
ممي���زة  اأعم���االً  من���ه  يرتق���ب 
ب���ني ف���رتة واأخ���رى، معرًبا عن 
خال�س �شك���ره وتقديره ملوقع 
اأ�شمريكا �شاوندز الذي بالفعل 
�شاه���م ب�ش���كل كب���ر يف اإبراز 
واإعطائ���ه  البحرين���ي  الفن���ان 
للظه���ور،  كافي���ة  م�شاح���ة 
اإلى  فالفنان البحرين���ي يحتاج 
والت�شجيع،  وامل�شان���دة  الدعم 
فالبحرين فيها طاقات مذهلة 
���ا  وت�شتطي���ع املناف�ش���ة عامليًّ
ولكن فقط حتت���اج اإلى الدعم 

وااللتفات والت�شجيع.

عي�ش���ى  مدين���ة  ن���ادي  ي�شتع���د 
للم�شارك���ة يف مهرج���ان خالد بن حمد 
للم�رسح ال�شبابي مب�رسحية “هل قتلت 
اأحًدا” م���ن تاأليف عبدالفت���اح روا�س 
و�شينوغرافي���ا  واإع���داد  ج���ي  قلع���ة 
واإخراج الفنان ا�شح���ق عبداهلل، حيث 

جت���رى بروفات امل�رسحي���ة حاليًّا على 
خ�شبة م�رسح نادي مدينة عي�شى.

رئي�س جمل����س اإدارة نادي مدينة 
عي�ش���ى اأحم���د جا�ش���م العك���ربي اأكد 
ل�”الب���الد” اأن مهرج���ان خالد بن حمد 
للم����رسح ال�شبابي يعد فر�ش���ة الإبراز 
املواه���ب امل�رسحي���ة والفنية ومن�شة 
الإبداع ال�شب���اب، وقد حقق املهرجان 
اله���دف املن�شود منه وه���و احت�شان 

ال�شب���اب املهت���م بامل����رسح “متثي���ل 
ومكي���اج  و�شينوغرافي���ا  واإخ���راج 
واإ�ش���اءة وغره���ا” واأ�ش���اف.. تاأتي 
يف  عي�ش���ى  مدين���ة  ن���ادي  م�شارك���ة 
الدورة الرابعة من املهرجان مب�رسحية 
اأعدها الفنان اأ�شحق عبداهلل واإن �شاء 
اهلل نحق���ق مركز متق���دم ولكن االأهم 
هو جناح هذا العر����س امل�رسحي الذي 

اأ�شبحنا نرتقبه كل عام.

30 سبتمبر

1868
امل���ل���ك���ة اإي���زاب���ي���ل 
اإ�شبانيا  ملكة  الثانية 

تلجاأ اإلى فرن�شا.

1895
يحتلون  الفرن�شيون 
ع��ا���ش��م��ة م��دغ�����ش��ق��ر 

اأنتاناناريفو.

 1896
التوقيع على اتفاقية 
اإيطالية   - فرن�شية 
ت�����ن�����ازل�����ت ف���ي���ه���ا 
مطالبها  عن  اإيطاليا 

واأطماعها يف تون�س.

 1938
اإقليم  اأزم����ة  ح���دوث 
ال�������ش���ودي���ت و���ش��م 
ب��وه��ي��م��ي��ا م��ن ط��رف 

االأملان.

 1939
اأمل����ان����ي����ا ال���ن���ازي���ة 
ال�شوفيتي  واالحت��اد 
يوقعان على اتفاقية 

القت�شام بولندا.

 1940
وقوع جمزرة بابي يار 
باأوكرانيا يف 29 و30 

�شبتمرب.

 1947
باك�شتان  ان�����ش��م��ام 

اإلى االأمم املتحدة.

 1958
ال�شوفيتي  االحت����اد 
ي�����ش��ت��اأن��ف اأب��ح��اث��ه 

النووية.

حمرر م�سافات

حمرر م�سافات

• ا�شحق عبداهلل	

• عبداهلل تقي	
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لأول مرة... حلم مطبوع بالتقنية ثالثية الأبعاد

�ليابان �أول دولة تنجح بالهبوط على كويكب

يف خطوة متثل ثورة يف 
عاملي الغذاء والتكنولوجيا، 
قام عامل بـ “طباعة” �رشيحة 
مـــن اللحـــم النباتـــي ثالثية 
لـــالأكل.  قابلـــة  الأبعـــاد، 
وتتكـــون �رشيحـــة اللحـــم اأو 
الدجاج النباتي، من م�سحوق 
من  امل�ستخل�ص  الربوتـــن 
الأرز اأو البـــازلء مع اأع�ساب 

بحريـــة. وقام العامل الإيطـــايل غوي�سيبي �سيونتي بت�سميم برنامج خا�ـــص ميّكنه من حتويل املكونات 
اإلـــى حلم، وذلك عرب برنامج كمبيوتر للت�سميم. ويتم و�سع املكونات يف اآلة با�ستخدام حقنة، لتمنحها 
ال�سكل القريب من �سكل �رشيحة اللحم احلقيقية. وميكن لالآلة اإنتاج ما يقرب من ربع رطل من “�رشائح 
اللحم” النيئة يف اأقل من �ساعة، كما تقوم بطباعة “دجاج ليفي نباتي”.  ويعر�ص العامل الإيطايل طعامه 
املطبـــوع مبطعم يف مدينة بر�سلونة الإ�سبانيـــة، لكنه يقول اإنه ل يزال اأمامه الكثري من العمل لتح�سن 

�سكل الطعام، ح�سب ما ذكر موقع “�سن” الربيطاين.

ن�ـــرشت وكالة الف�ســـاء اليابانيـــة �سل�سلة من ال�ســـور اجلديدة التي التقطهـــا امل�سباران 
التابعـــان لها علـــى �سطح الكويكب “ريوغو” يف وقت �سابق من هـــذا الأ�سبوع.واأكدت ال�سور 
املر�سلـــة من م�سافة تقارب 290 مليـــون كلم اأن امل�سبارين يتحـــركان على �سطح الكويكب 
بنف�سيهم���ا وب�س���كل جيد، ل�سب���ح الياب���ان اأول دولة تنج���ح يف الهبوط على �سط���ح كويكب. 
و�سيلتقـــط الروبوتان �سورا ملونة للكويكب، ف�سال عن قيامهما بقيا�ص درجات احلرارة قبل 

اأن تقوم الوكالة باإر�سال م�سبار اأكرب، يف اأكتوبر املقبل.
وكانـــت وكالة “JAXA” ق���د اأعلنت، الإثنني املا�سي، عن جن���اح هبوط امل�سبارين على 
�سطـــح الكويكب “162173” ريوغو. وبعـــد ا�ستك�ساف ال�سطح ال�سخري للكويكب، �سيتعن 

عليهما اأخذ عينات للعودة بها اإلى الأر�ص.

منى زكي... �أيقونة مهرجان �جلونة

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

ح�سن  الطق�ص 
ويتحول  عام  بوجه 
خـــالل  حـــار  اإلـــى 

النه���ار. الرياح متقلب���ة الجتاه من 5 
اإلى 10 عقـــد ولكنهـــا جنوبية �رشقية 
بوجه عام من 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا. 

ارتفـــاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة العظمى 
39م وال�سغـــرى 29م. الرطوبـــة الن�سبيـــة العظمى 80 % 

وال�سغرى 25 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

اخللـط بـني الأع�شـاب والأدويـة خطـر علـى الكبـد والكلـى
يحر�ـــص بع�ص النا�ص علـــى تناول املكمالت 
الغذائية وبع�ص الأع�ساب املفيدة ب�سكل دوري؛ 
حتى ي�سمنوا اإمـــداد اجل�سم بعنا�رش مفيدة، اإل اأن 
لهذه العادة تبعات خطرية. وبح�سب “ديلي ميل” 
الربيطانية، فاإن اخللط بن مكونات من الأع�ساب 
واأدويـــة و�سفها الطبيـــب يزيد عر�ســـة الإ�سابة 

الأطبـــاء  اأخـــرى. وينبـــه  بالنزيـــف، وم�ساعفـــات 
مر�ساهـــم اإلى عـــدم تنـــاول بع�ص املـــواد، لكن 
النا�ـــص قد يخلطـــون اأحيانا بن بع�ـــص الأع�ساب 
والأدويـــة امل�سكنـــة. ويقول اخلبـــري املخت�ص يف 
علـــم التغذية كري�ـــص اإتريـــدج، اإن على املر�سى 
اأن ينتبهوا دائمـــا للو�سفة التي تقدم اإر�سادات، 

وحتـــذر مـــن تنـــاول اأدويـــة موازيـــة يف الوقـــت 
نف�سه. ويو�سح اأن امل�سابـــن بداء ال�سكري مثال 
مطالبـــون مبعرفـــة مـــا اإذا كان تنـــاول املكمالت 
�سيوؤثر علـــى م�ستوى الغلوكـــوز يف اجل�سم، وهذا 
التدقيـــق مطلوب اأي�سا لـــدى امل�سابن ب�سغط 
الـــدم. وين�ســـح اخلرباء بعـــدم تنـــاول املكمالت 

الغذائية مع القهوة، كما يحذرون اأي�سا من اجلمع 
بن اأدوية “ال�ستاتن” املخف�سة للكولي�سرتول 
وع�ســـري العنـــب، كمـــا ينبغـــي احلذر مـــن املزج 
بـــن م�سكنـــات الأمل وفيتامـــن “�سي”.وحتـــذر 
املختـــربات من التفاعـــالت الكيميائية املعروفة 
لأنها تعر�ص اأع�ساء مهمة مثل الكبد ملخاطر جمة.

مئات �لقتلى يف زلز�ل 
وت�سونامي �إندوني�سيا

اخرتاق “في�شبوك” 
يطول “اإن�شتغرام”

بلجيكا تقا�سي “غوغل” 
ب�شبب “�شور ح�شا�شة”

400 �سخ�ـــص حتفهـــم  لقـــي قرابـــة 
يف زلـــزال اأعقبـــه ت�سونامي �ـــرشب جزيرة 
�سولوي�ســـي الإندوني�سية، بح�سب ما اأعلن 
م�سوؤولـــون اأم�ـــص ال�سبـــت، فيمـــا غ�ست 
و�ســـط  اجلرحـــى  مبئـــات  امل�ست�سفيـــات 
موا�سلـــة فرق الإنقـــاذ جهودها للو�سول 
الوكالـــة  املنكوبة.ون�ـــرشت  املنطقـــة  اإلـــى 
ر�سميـــة  ح�سيلـــة  الكـــوارث  لإدارة  الوطنيـــة 
اأك���دت �سقوط 384 قتيال حتـــى الآن جميعهم 
يف مدينـــة بالو التـــي اجتاحتها اأمـــواج املد 
العايل )ت�سونامـــي( حمذرة من اأن احل�سيلة 
قـــد ترتفع. واأ�سافت اأن نحـــو 540 �سخ�سا 

اأ�سيبوا بجروح بالغة.

للتوا�ســــل  في�سبــــوك  �رشكــــة  اأعلنــــت 
الجتماعي، اأم�ص ال�سبــــت، اأن الخرتاق الأمني 
الذي تعر�ص له موقعهــــا الإلكرتوين، الثالثاء 
املا�سي، قد يطال تطبيقات اأخرى مرتبطة به.

وق����ال نائ����ب رئي�����س اإدارة املنتج����ات يف 
ال�رشكة غي روزن اإن املهاجمن الذين اأمكنهم 
الو�سول اإلى بيانــــات م�سرتكن يف في�سبوك، 
ميكنهم اخــــرتاق التطبيقات الأخرى املرتبطة 

به، خ�سو�ساً تطبيق اإن�ستغرام.
وكانــــت ال�رشكــــة الأمريكيــــة العمالقة قد 
اأعلن����ت، اجلمعة، عن تعر�س حوا�سيبها لهجوم 
اإلكرتوين، اأ�سفر عن اخرتاق اأمني لبيانات نحو 

50 مليون ح�ساب.

قالـــت متحدثـــة با�ســـم وزارة الدفاع 
البلجيكي���ة اإن ال���وزارة �ستقا�س���ي �رشكة 
غوغـــل لعـــدم اإذعانهـــا لطلبـــات بتعتيم 
�ســـور التقطتهـــا اأقمار �سناعيـــة ملواقع 
ع�سكرية ح�سا�سة.وذكرت الوزارة اأنها طلبت 
تعتيـــم مواقـــع مثل القواعـــد اجلوية وحمطات 
الطاقـــة النوويـــة علـــى خدمات غوغـــل للم�سح 
با�ستخدام الأقمار ال�سناعية، وذلك لعتبارات 
الأمـــن القومي. وقالت املتحدثـــة “�ستقا�سي 
وزارة الدفـــاع غوغـــل”. ومل تذكـــر املزيـــد من 
التفا�سيل. وكانت غوغـــل قد اأذعنت لطلبات 
م�سابهة من حكومات اأخرى، ب�سبب قلق يتعلق 

بخدمات قد ت�رش بالأمن.

• �سورة جوية حلي خالو�سي يف مدينة بورت اأو برن�ص عا�سمة هايتي عند غروب ال�سم�ص )اأ ف ب(	

صحة وسالمة الطالب
مـــع بدايـــة كل عام درا�سي جديد تظهـــر حالة من الرتبـــاك يف بع�ص املدار�ص، 
ل�سيمـــا يف اإجراءات ا�ستقبـــال الطالب وتوزيع الكتب عليهـــم وتنظيم دخولهم اإلى 

املدر�سة وخروجهم منها، فتبدو كاأنها تتعامل مع حدث مفاجئ ل يتكرر كل عام.
وبعد �سل�سلة من التجارب تفتح فيها بوابات وتغلق اأخرى وتتغري فيها اإجراءات 
ا�ستقبـــال وت�سليـــم التالميذ من واإلـــى ذويهم، ت�ستقـــر الأمور التنظيميـــة باختيار 

الكيفية الأن�سب، والتي غالبا ما تكون مماثلة لإجراءات العام ال�سابق! 
والآن بعـــد دخـــول العـــام الدرا�ســـي مرحلة اجلـــد، ثمة اأمـــور ينبغـــي اأن تاأخذها 
املدار�ص احلكومية واخلا�سة على حممل اجلد، وعلى راأ�سها الإجراءات املتعلقة باأمن 
و�سالم���ة الطالب، التي ل ميكن التهاون فيه���ا اأو اإخ�ساعها لتجارب غري جمدية، من 
بينهـــا اإعداد خطة اإخالء يف حالـــة احلرائق، ل �سمح اهلل، ومراجعتها من قبل املعنين 
للتاأكد من �سالمتها ومن توفر املخارج واملمرات املنا�سبة، وتدريب جميع العاملن 

والطالب على اخلطة ب�سكل دوري.
من اأكرث الأخبار املوؤ�سفة التي تتكرر على م�سامعنا بن ال�سنة والأخرى تلك التي 
تفجعن���ا برحيل طفل ب���ريء نتيجة ن�سيانه يف حافلة املدر�سة بع���د اأن غلبه النعا�س. 
ميكن و�سع حد ملثل هـــذه احلوادث املوؤملة عرب ات�سال املدر�سة بويل اأمر الطالب 
لال�ستف�ســـار عن �سبب غيابه، هذه املكاملـــة التي ل ت�ستغرق اأكرث من دقيقة ميكن 

اأن تنقذ روحا طاهرة؛ لذلك فهي ت�ستحق العناء حتى اإن طالت قائمة الغيابات.
كما ل ينبغي اأبدا التهاون يف التاأكد من نظافة املقا�سف و�سالحية ما تقدمه من 
اأطعمـــة، وميكن ال�ستفادة من جتـــارب بع�ص املدار�ص الدولية املنت�رشة يف اخلليج، 
حيث تقوم ممر�سة املدر�سة مبعاينة املق�سف كل �سباح ومعها جهاز قيا�س درجة 

احلرارة للتاأكد من نظافته و�سالحية الأطعمة فيه.
كل عـــام نقراأ تقريرا عـــن احلقيبة املدر�سية والتاأثـــري ال�سلبي لثقلها على منو 
الطف���ل و�سحته، ورغ���م كرثة القرتاح���ات املطروحة والتج���ارب املطبقة مل تخفف 
الأحمـــال عن ظهـــور فلذات اأكبادنا. و�ســـط �سيل املغالطـــات والتفاهات التي تعج 
بهـــا من�سات التوا�سل الجتماعي لفت انتباهي من�سور عن حل م�سكلة وزن احلقيبة 
املدر�سية يف فرن�سا بتخ�سي�ص كتاب لكل �سهر ي�سمل جميع املواد باإجمايل 8 كتب 
يرمز فيها لكل مادة بلون معني، بحيث ل يحتاج الطالب �سوى حمل كتاب واحد. مل 

يت�سّن يل التاأكد من دقة املن�سور، لكنها فكرة جديرة بالدرا�سة.
اأخبـــار التعليـــم يف البحرين غالبا ما تركـــز على املعلمن، فهـــم بالتاأكيد عماد 
العملية التعليمية، ويجب الهتمام بهم وحل م�سكالتهم، لكن الطالب هم يف النهاية 
الغاي���ة والأم���ل، والهتم���ام ب�سحتهم و�سالمتهم وج���ودة تعليمهم يج���ب اأن يكون 

الهدف الأ�سمى.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار فى ختام فاعليات مهرجان اجلونة ال�سينمائي يف دورته 
الثانية، وو�سفت باأنها اأيقونة املهرجان الذي ت�سارك فيه للمرة الأولى كع�سو جلنة حتكيم، 

حيث اأ�سبحت حديث ال�سو�سيال ميديا منذ انطالقه.
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