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

الثقة كبرية يف مواقف بريطانيا امل�ساندة للبحرين حتويل حتديات اليوم اإلى فر�ص الغد الواعد
دعا للتعاون بني احللفاء لإنهاء ال�سراعات... �سمو رئي�س الوزراء: البحرين لن تتاأخر عن ركب البناء والتنمية... جاللة امللك:

• �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبال وزير �لقو�ت �مل�سلحة �لربيطانية	 • جاللة �مللك م�ستقبال بح�سور �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد جمموعة من �أ�سحاب �الأعمال	

ال قرار ب�ساأن “القيمة 
امل�سافة” على املحروقات

    علي الفردان من املنامة

ق���ال وزير �لنف���ط �ل�سي���خ حممد ب���ن خليفة �آل 
خليف���ة يف معر�س رده على �سوؤ�ل ب�ساأن تاأثري �رصيبة 
�لقيمة �مل�سافة و�حتم���ال تطبيقها على �مل�ستقات 
�لنفطية يف �ل�سوق �ملحلية، �أ�سار �لوزير �إلى �أن ذلك 
خا�سع لقر�ر �حلكومة و�أن���ه ال يوجد قر�ر حالياً ب�ساأن 

ذلك، لكنه لفت �إل���ى �أن بع�س دول �خلليج 
بد�أت بالفعل فر�س �ل�رصيبة على �لبنزين.

ا�ستبدال اأع�ساء يف 
جمل�ص اإدارة “ال�سياحة”
�ملنامة -بنا: �س���در عن رئي�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة، 
ق���ر�ر رقم )33( ل�سن���ة 2018 با�ستبد�ل �أع�ساء يف 

جمل�س �إد�رة هيئة �لبحرين لل�سياحة و�ملعار�س.
وجاء يف �ملادة �الأولى م���ن �لقر�ر، �أنه ي�ستبدل 
كل م���ن �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل����س �إد�رة غرفة 
جت���ارة و�سناع���ة �لبحري���ن ورئي����س جمعي���ة وكالء 
�ل�سف���ر و�ل�سياح���ة ب���كل م���ن رئي�س جلن���ة �لقطاع 
�ل�سياح���ي يف غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين ورئي�س 
جلن���ة �ملعار�س يف غرفة جت���ارة و�سناعة �لبحرين، 
يف ع�سوي���ة جمل����س �إد�رة هيئة �لبحري���ن لل�سياحة 
و�ملعار����س، وتكون م���دة ع�سويته���م يف �ملجل�س 
لنهاي���ة مدة �سلفه���م. ون�ست �مل���ادة �لثانية على 
�نه يعمل بهذ� �لقر�ر م���ن تاريخ �سدوره، وين�رص يف 

�جلريدة �لر�سمية.

�سمو ويل العهد يت�سلم ر�سالة من اأمري الكويت

علم���ت “�لبالد” �إن �للجن���ة �لعليا لالإ�رص�ف على 
�سالمة �النتخابات قامت باالت�سال باأحد �الأ�سخا�س 

�إث���ر �دعائه بوج���ود ممار�سات غ���ري نزيهة، وطلبت 
ح�سوره الأخذ �أقو�له بهذ� �ل�ساأن.

وكان �ملرت�س���ح عن �لد�ئ���رة �الأولى مبحافظة 
�ملح���رق )�لب�سيت���ن( عي�س���ى �حل�س���ن ق���د �ته���م 

جمعي���ات �سيا�سية ب�رص�ء �أ�س���و�ت ناخبن من خالل 
توزيع مظاريف تت�سمن مبالغ نقدية ترت�وح ما بن 

20 – 40 دينار�، وتوزيع مو�د متوينية 
على بع�س �لبيوت مثل �الأرز وغريه.

�ملنام���ة – بن���ا: �أك���د ويل �لعهد نائ���ب �لقائد 
�الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري �سلمان بن حم���د �آل خليفة �أن 
مملكة �لبحرين تتطلع د�ئًما �إلى تعزيز �لعالقات مع 
دولة �لكوي���ت يف خمتلف م�سار�ت �لتنمية. جاء ذلك 
ل���دى لقاء �سموه بق����رص �لرفاع �أم����س بح�سور نائب 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء �سم���و �ل�سيخ حممد بن مبارك 
�آل خليف���ة ووزي���ر �ملالية �ل�سيخ �أحم���د بن حممد �آل 
خليف���ة، ووزي���ر �ملالي���ة بدول���ة �لكوي���ت �ل�سقيقة 
ناي���ف �حلجرف، �إذ نقل ر�سالة �سفوية من �أمري دولة 
�لكويت �ساحب �ل�سم���و �ل�سيخ �سباح �الأحمد �جلابر 

�ل�سباح تت�سل بالعالقات �لثنائية.
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را�شد الغائب

بعد اتهامه جمعيات �سيا�سية ب�سراء الأ�سوات بـ 40 دينارا... م�سادر “$”:

البينة” املدعّي  “على  احل�سن:  ح�سور  االنتخاب” تطلب  “عليا 

رئي����س  �أك���د  بن���ا:   - �ملنام���ة 
�لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
خليف���ة بن �سلم���ان �آل خليف���ة �أهمية 
�لتع���اون ب���ن �حللف���اء و�الأ�سدق���اء 
م���ن �ل���دول �ملحب���ة لل�س���الم لتعزيز 
�الأم���ن و�ال�ستقر�ر و�إنه���اء �ل�رص�عات 

و�لتوتر�ت.
و�أك���د �سم���وه �أن �لثقة كبرية 
يف �ملو�قف �لربيطانية �مل�ساندة 
دوم���ا ململكة �لبحري���ن، ونحن يف 
�ململكة د�عم���ون وم�ساندون الأي 
توج���ه يخ���دم �لعالق���ات �لثنائية 
ويحقق �مل�سالح �مل�سرتكة. وكان 
�سم���وه قد ��ستقبل بق����رص �لق�سيبية 
�أم�س وزير �لقو�ت �مل�سلحة باململكة 

النكا�س���رت  م���ارك  �ملتح���دة 
و�لوفد �ملر�فق له.

�ملنام���ة - بن���ا: ��ستقب���ل عاهل 
�لب���الد �ساح���ب �جلالل���ة �ملل���ك حمد 
ب���ن عي�سى �آل خليف���ة بح�سور رئي�س 
�لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة وويل 
�لعه���د نائ���ب �لقائد �الأعل���ى �لنائب 
�الأول لرئي�س جمل����س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 
�آل خليف���ة يف ق�رص �ل�سي���خ حمد �أم�س 
روؤ�ساء غرف���ة جتارة و�سناعة �لبحرين 
�لتجار.وق���ال جالل���ة  م���ن  وجمموع���ة 
�ملل���ك �ملف���دى �إن مملك���ة �لبحرين 
بجه���ود �جلميع لن تتاأخ���ر عن �لركب 
يف �لبن���اء و�الزده���ار و�لتنمية، موؤكد� 
جاللته �أنه بالتعاون و�لعمل �مل�سرتك 

تتح���ول حتديات �لي���وم �إلى 
3فر�س �لغد �لو�عد. 2

• �سمو ويل �لعهد م�ستقبال وزير �ملالية �لكويتي	

البحرين تقدر مبادرات ترامب يف الت�سدي خلطر النظام االإيراين
جاللة امللك يويل عناية كبرية لتعزيز العالقات مع اأمريكا... وزير اخلارجية:

�ملنامة - وز�رة �خلارجية: �أكد وزير �خلارجية 
�ل�سي���خ خالد بن �أحمد بن حممد �آل خليفة �أن ملك 
مملك���ة �لبحرين �ساح���ب �جلاللة �ملل���ك حمد بن 
عي�س���ى �آل خليفة يويل عناية كبرية لتعزيز م�سار 
�لعالقات �لتاريخية �لوطي���دة و�ل�رص�كة �ملتميزة 

و�لتحال���ف �ال�سرت�تيج���ي ب���ن مملك���ة �لبحرين 
و�لواليات �ملتحدة.

و�أع���رب وزي���ر �خلارجي���ة عن تقدي���ر مملكة 
�لبحرين ل�سيا�س���ات ومبادر�ت رئي����س �لواليات 
�ملتح���دة دونال���د تر�مب وم���ن �أهمها م���ا يتعلق 

مبحارب���ة �الإره���اب و�لت�س���دي خلط���ر �لنظام يف 
�إير�ن.

وكان وزير �خلارجية قد �جتمع مع وزير خارجية 
�لوالي���ات �ملتح���دة ماي���ك بومبي���و، مبقر 

وز�رة �خلارجية �الأمريكية يف و��سنطن.
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االإ�شادة بجهود �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد يف ا�شتمرار وترية االإجناز واملكت�شبات

بالتعاون والعمل امل�شرتك تتحول حتديات اليوم اإلى فر�ص الغد الواعد
بح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد... جاللة امللك لدى لقائه اأ�شحاب االأعمال والتجار:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل عاهل الب���الد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة بح�شور 
رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة 
ب���ن �شلم���ان اآل خليف���ة وويل العه���د نائ���ب القائ���د 
االأعل���ى النائب االأول لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ري �شلمان بن حم���د اآل خليفة يف 
ق����ر ال�شيخ حمد اأم�س روؤ�شاء غرف���ة جتارة و�شناعة 

البحرين وجمموعة من التجار.
 ورح���ب جاللة امللك املف���دى باجلميع كما رحب 
بروؤ�ش���اء غرف���ة جت���ارة و�شناعة البحري���ن ال�شابقني 
والالحق���ني والتج���ار ورجال االأعم���ال الذي���ن اأر�شوا 
اأ�ش�ش���اً قوي���ة و�شلبة م���ن العمل اجل���اد لي�شهموا يف 
تق���دم الوطن بفك���ر متزن حماف���ظ، ليتمكن القطاع 
التجاري من مواكبة ما ي�شهده العامل اليوم من حركة 
�ريع���ة ج���داً يف التناف�س الكب���ري واالأرق���ام الكبرية. 
وقال جاللة امللك املفدى اإن مملكة البحرين اإن �شاء 
اهلل بجه���ود اجلميع لن تتاأخر عن هذا الركب يف البناء 

واالزدهار والتنمية.
واأ�شار جاللته اإلى اجله���ود الكبرية التي يبذلها 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء و�شاحب 
ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء واحلكومة ومن ال�شعب 
البحرين���ي الك���رمي، موؤك���داً جاللت���ه اأن االأ�شق���اء يف 
اململك���ة العربية ال�شعودية ودول���ة االإمارات العربية 
املتح���دة ودول���ة الكوي���ت اأثبتوا عرب ال�شن���وات ويفيِ 
مواقف متعددة اأن االقت�شاد واحد والنه�شة يجب اأن 

تكون واحدة وال يتخلف اأحدنا عن االآخر.
وق���ال جاللته اإنه ومن ح�شن احلظ يف هذه الفرتة 
متكن���ا م���ن ا�شتك�شافات جديدة يف الطاق���ة واإلى اأن 
تتحق���ق النتائ���ج املرجوة م���ن االإنت���اج واال�شتخراج 
والبيع والتكرير ف���اإن االأمر يتطلب وقتا، واإن موقف 
االأ�شق���اء ال���ذي نثمنه عالي���اً �شيعزز م���ن ا�شتمرارية 

خططنا وبراجمنا التنموية يف خمتلف املجاالت.
وقال جاللة امللك املفدى اإننا كاإخوة متكاتفني 
حافظن���ا على م�شت���وى طيب ومن���و اقت�شادي طيب 
وح�ش���اري وتعليمي، موؤكدا جاللته اأن االأخبار م�شجعة 
يف مملكة البحرين فيما يتعلق بامل�شرية االقت�شادية 
واالنتخاب���ات الربملاني���ة والبلدي���ة املقبل���ة فالكل 
يعمل م���ن اأجل اأن يرى البحري���ن متقدمة مزدهرة يف 

كل املجاالت. 
ونوه جاللة امللك املفدى خالل اللقاء اإلى جهود 
احلكومة وما حققته م���ن اإجنازات وخدمات امل�شاريع 
للمواط���ن يف خمتلف املجاالت التي تهمه من اإ�شكان 
وتعلي���م و�شح���ة وغري ذلك، ومت تفعي���ل ال�راكة مع 

القطاع اخلا�س يف العديد من امل�شاريع احليوية. 
ودع���ا جالل���ة امللك املف���دى اإلى احلف���اظ على 
وحدتن���ا واحتادن���ا وتكاتفن���ا والتناف����س ال�ري���ف، 
مو�شح���ا جاللته اأن البحرين ومتيزت بالقيم العظيمة 
واملناف�ش���ة ال�ريفة منذ اأيام جت���ارة اللوؤلوؤ وما قبل 
ذلك واجلميع يفتخر ب�شمعة اأهل البحرين وما اكت�شبه 
املواط���ن م���ن �شمعة طيب���ة واأخالق حمي���دة يف جميع 
اأنحاء الع���امل، موؤكدا جاللته على اأهمية اإعداد االأجيال 
القادمة م���ن اأبناء البحرين ليوا�شلوا امل�شرية اخلرية 

التي اختطها االآباء واالأجداد.
واأك���د جاللت���ه يف اللق���اء اإن مملك���ة البحرين لن 
تاألو جهداً يف موا�شلة ال�شري بخطى واثقة نحو تعزيز 
امل�ش���رية التنموية ال�شاملة التي مت يف اإطارها توفري 
العوامل واالأ�ش�س الداعمة ال�شتمرار النمو االقت�شادي 
االإيجابي وزيادة تنويع االقت�شاد مع اأهمية اأن يتوازى 
ذلك مع ا�شتدامة املالية العامة لزيادة تكامل اأركان 
التنمي���ة ح�شب االأهداف املو�شوع���ة لها ليتم تعزيز 
مردوده���ا مب���ا يحق���ق املزيد م���ن النم���اء امل�شتدام 

والتق���دم للوطن و كافة اأبن���اءه. واأعرب جاللة امللك 
املفدى عن �شك���ره وتقديره ل�شاحب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء و�شاحب ال�شمو امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء عل���ى جهودهم���ا يف ا�شتمرار وت���رية االإجناز 
واملكت�شبات من خالل موا�شلة تطوير منظومة العمل 

احلكومي مبا يحقق اأهدافنا. 
كما اأع���رب جاللته عن ال�شك���ر اجلزيل والتقدير 

الكبري للقادة االأ�شقاء يف اململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيقة ودولة االإم���ارات العربية املتحدة ال�شقيقة 
ودول���ة الكوي���ت ال�شقيق���ة على م���ا اأب���دوه من دعم 
لتعزيز ا�شتق���رار املالية العام���ة يف مملكة البحرين، 
منوهاً جاللته مبا يج�شده ذلك من التكامل والتعا�شد 
بني االأ�شقاء والروابط التاريخية الرا�شخة التي جتمع 
الدول ال�شقيق���ة مبملكة البحرين والت���ي تاأكدت يف 
اأك���ر من حمط���ة لتعك�س احلر�س عل���ى توطيد عرى 

ه���ذه العالق���ات االأخوي���ة انبثاقاً من االإمي���ان بوحدة 
امل�شري امل�شرتك الذي يجمعها.

واأ�ش���اد جاللت���ه يف اللق���اء بعط���اء املنت�شب���ني 
للقط���اع التجاري بالبحرين عرب اأجيال متتالية واأزمنة 
مديدة وب�شم���ة مميزة �شكلوها بالعم���ل اجلاد وروح 
امل�شوؤولي���ة واملب���ادرة لي�شهم���وا بذل���ك يف تكري�س 
موق���ع القط���اع اخلا�س يف مملك���ة البحري���ن ك�ريك 
رئي�شي للدفع قدماً مب�شارات التنمية التي يتوا�شل 

العمل على تطويرها يف �شالح الوطن واملواطن.
وقال جاللت���ه اإن العمل م�شتمر لتدعيم مقومات 
البيئ���ة اخل�شبة الداعمة للنمو والتطور مبا يبني على 
االإجن���ازات التي حققها االقت�ش���اد البحريني من منو 
اإيجابي وتنوع �شامل يف تاأكيد على قوة االأ�ش�س التي 

ينطلق منها االقت�شاد الوطني.
واأك���د جاللت���ه اأنه بالتع���اون والعم���ل امل�شرتك 

تتح���ول حتديات اليوم اإلى فر�س الغد الواعد، معرباً 
ع���ن ثقته يف اأن القطاع التجاري �شيكون له دور كبري 
يف ذلك م���ن خالل تنا�شق اجلهود مع خمتلف اجلهات 

احلكومية.
واأ�ش���ار جاللت���ه اإل���ى اأن موقع البحري���ن قد اأتاح 
له���ا منذ الق���دم االنفتاح عل���ى احلرك���ة التجارية مع 
العامل، معرباً جاللته عن اعتزازه باأبناء البحرين الذين 
قدموا مناذج���اً م�رفة للعمل اجلاد والروح الع�شامية 
اخلالق���ة الت���ي اأ�شبح���وا بها ق���دوة لالأجي���ال ال�شابة 
الذي���ن ن�شجعهم وندعمهم ليتحل���وا ب�شمات املثابرة 
واالإقدام عل���ى العمل والتميز ويوا�شل���وا البناء على 
املكت�شب���ات الت���ي حتقق���ت يف خمتل���ف القطاعات 
االقت�شادي���ة الواعدة والذي ميكنه���م فيه من �شنع 
الفر����س النوعية فهم اأهل للتحدي م���ن اأجل االإجناز 

والتقدم.

• جاللة امللك م�شتقبال بح�شور �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد جمموعة من اأ�شحاب االأعمال والتجار    	

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة 
برقي���ة تهنئة اإلى ملك مملك���ة لي�شوتو جاللة امللك ليت�شي الثالث؛ وذلك مبنا�شبة ذكرى 
ا�شتقالل بالده، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته له بهذه املنا�شبة الوطنية.

جاللة امللك يهنئ لي�شوتو بذكرى اال�شتقالل

ال��ب��ن��اء واالزده������ار والتنمية ال��رك��ب يف  ال��ب��ح��ري��ن ب��ج��ه��ود اجل��م��ي��ع ل��ن ت��ت��اأخ��ر ع��ن 
واحد االقت�شاد  اأن  ال�شنني  عرب  اأثبتوا  والكويت  واالإم���ارات  ال�شعودية  يف  االأ�شقاء 

املقبلة واالن��ت��خ��اب��ات  االق��ت�����ش��ادي��ة  ب��امل�����ش��رية  م�شجعة  ال��ب��ح��ري��ن  يف  االأخ���ب���ار 
احلكومية اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  م��ع  اجل��ه��ود  بتنا�شق  ال��ت��ج��اري  ل��ل��ق��ط��اع  ك��ب��ري  دور 
العامل م��ع  ال��ت��ج��اري��ة  احل��رك��ة  على  االن��ف��ت��اح  ال��ق��دم  منذ  لها  اأت���اح  البحرين  م��وق��ع 
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املنام���ة - بنا: ل���دى ا�ستقب���ال �سموه وزير 
القوات امل�سلحة الربيط���اين، اأكد رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأم���ر خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة اأهمية التعاون بني احللفاء والأ�سدقاء 
الأم���ن  لتعزي���ز  لل�س���ام  املحب���ة  ال���دول  م���ن 
وال�ستق���رار واإنه���اء ال�رصاع���ات والتوترات؛ لأن 
تقوي�سهم���ا يف اأي ج���زء من الع���امل ين�سحب اأثره 
وخطره على باقي ال���دول، والبحرين تتطلع الى 
ف�ساء عاملي اأف�س���ل من التعاون ي�سوده الفهم 

امل�سرتك واملرونة.
و�س���دد �سم���وه عل���ى اأن مملك���ة البحري���ن 
تت�س���ارك م���ع اململك���ة املتح���دة يف النظ���ر اإلى 
الأم���ن والتنمية على اأنهما متازم���ان ويوؤثر كل 
منهم���ا عل���ى الآخر، ل���ذا فمجالت التع���اون بني 
البلدي���ن يف ه���ذا اجلان���ب مت�سعة الأف���ق، مرحبا 
�سم���و رئي�س الوزراء بالتطور املتنامي والتعاون 
الوثي���ق يف العاق���ات البحريني���ة الربيطاني���ة، 
فيم���ا اأ�ساد امل�سوؤول الربيط���اين بحكمة �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء وروؤيت���ه الثاقبة 
ونظرت���ه ال�ساخ�س���ة والعميق���ة حي���ال الأو�ساع 
وامل�ستج���دات. وكان �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي 

رئي�س الوزراء قد ا�ستقبل بق�رص الق�سيبية اأم�س 
وزي���ر القوات امل�سلحة باململك���ة املتحدة مارك 

لنكا�سرتوالوفد املرافق له.
وخ���ال اللقاء اأعرب �ساح���ب ال�سمو امللكي 

رئي����س ال���وزراء عن الرتي���اح مل�س���ار العاقات 
الت���ي ترب���ط ب���ني مملك���ة البحري���ن واململك���ة 

املتح���دة وم���ا ي�سه���ده التن�سي���ق الثنائ���ي بني 
البلدين من تطور يعك����س عراقة العاقة بينهما 
املمتدة ل���� 200 عام، منوها �سم���وه مبا ت�سهده 
العاق���ات البحرينية الربيطاني���ة من تطور كبر 
يفتح املجال وا�سع���ا اأمام ادخال جمالت جديدة 

للتعاون بني اجلانبني.
واأك���د �سم���وه اأن الثق���ة كب���رة يف املواقف 
الربيطاني���ة امل�سان���دة دوم���ا ململك���ة البحرين، 
ونح���ن يف اململكة داعم���ني وم�ساندين لأي توجه 
يخ���دم العاق���ات الثنائي���ة ويحق���ق امل�سال���ح 

امل�سرتكة على كافة امل�ستويات ثنائيا ودوليا.
وا�ستعر����س �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء م���ع وزير الق���وات امل�سلح���ة الربيطاين 
عددا م���ن املو�سوع���ات ذات ال�سل���ة بتطورات 

الأحداث وم�ستجداتها اإقليميا ودوليا.
واأع���رب وزير الق���وات امل�سلح���ة الربيطاين 
عن اعتزاز ب���اده بالعاقات الوطيدة التي تربط 
ب���اده مبملكة البحرين، منوه���ا مبا اأبداه �ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء م���ن حر�س على 
الرتقاء مب�ست���وى التعاون البحريني الربيطاين، 

موؤكدا اهتمام باده باأمن املنطقة وا�ستقرارها.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبا وزير القوات امل�سلحة الربيطانية	

الثقة كبرية يف املواقف الربيطانية امل�ساندة دوما للبحرين
نتفق على اأن الأمن والتنمية متازمان... �سمو رئي�س الوزراء:

ال�رصاعات واإنهاء  الأم��ن  لتعزيز  لل�سام  املحبة  ال��دول  من  احللفاء  بني  التعاون  ���رصورة 
العاقات ت�سهد تطورا كبرا يفتح املجال وا�سعا اأمام اإدخال جمالت جديدة بني اجلانبني

لنكا�سرت: �سمو الأمر خليفة بن �سلمان ذو روؤية ثاقبة حيال امل�ستجدات 

املنام���ة - بن���ا: اأك���د ويل العه���د نائ���ب 
القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمر �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة م���ا تتميز ب���ه العاقات 
البحريني���ة الربيطاني���ة م���ن تطل���ع م�ستم���ر 
نح���و تطوي���ر التع���اون الثنائي عل���ى خمتلف 
امل�س���ارات ا�ستن���ادا اإلى عم���ق ومتانة روابط 
الإ�سرتاتيجي  والتع���اون  التاريخية  ال�سداقة 

بني البلدين.
ونوه �سموه  لدى لقائه اأم�س بق�رص الرفاع 
وزي���ر الق���وات امل�سلح���ة باململك���ة املتحدة 
م���ارك لنك�سرت يف ق�رص الرف���اع بح�سور وزير 
�سوؤون الدفاع الفريق الركن يو�سف اجلاهمة 
بالتع���اون والتن�سيق يف املج���الت الع�سكرية 
والدفاعي���ة ب���ني مملك���ة البحري���ن واململكة 
املتح���دة والتن�سيق امل�سرتك بينهما نحو كل 

ما يدعم جه���ود الدول ال�سقيق���ة وال�سديقة 
الرامي���ة اإل���ى تعزي���ز الأم���ن وال�ستق���رار يف 
املنطقة ومواجه���ة الإرهاب والتطرف، موؤكدا 

�سموه اأهمية الزيارات املتبادلة بني اجلانبني 
عل���ى كافة امل�ستويات مبا تعك�سه من ر�سوخ 

العاقات التاريخية وخ�سو�سيتها املتميزة.

وخال اللق���اء ا�ستعر����س �ساحب ال�سمو 
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س الوزراء مع وزير القوات 

امل�سلحة باململكة املتحدة عددا من الق�سايا 
املت�سل���ة بالأم���ن وال�ستق���رار يف املنطق���ة 

واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

نتطلع لتطوير التعاون مع بريطانيا على خمتلـف امل�سـارات
ا�ستنادا اإلى عمق ومتانة الروابط التاريخية... �سمو ويل العهد:

• �سمو ويل العهد م�ستقبا وزير القوات امل�سلحة الربيطاين  	

املنامة - بنا: يف اإطار الهتمام الذي يوليه ويل 
العهد نائ���ب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ر �سلمان بن 
حم���د اآل خليفة بالتوا�سل م���ع اأبناء البحرين كافة، 
ا�ستقبل �سموه يف جمل�س���ه الأ�سبوعي بق�رص الرفاع 
م�ساء اأم�س، اأفراد العائلة املالكة الكرمية والوزراء 
واأع�س���اء جمل�س���ي ال�س���ورى والن���واب والبلديات 
وعددا م���ن رجال الدين والفعالي���ات القت�سادية 
يف  الدبلوما�س���ي  ال�سل���ك  واأع�س���اء  والجتماعي���ة 
والفكري���ة  الأكادميي���ة  وال�سخ�سي���ات  اململك���ة 

والإعامية واأفراد املجتمع.
ورحب �سم���وه برواد جمل�س���ه الأ�سبوعي الذي 

يج�س���د �س���ورا من �س���ور التوا�سل ال���ذي يحر�س 
عليه عاه���ل الباد �ساحب اجلال���ة امللك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة تكري�س���ا لنهج املجتم���ع و�سنة 
الآب���اء والأجداد، وترجمة لل���روح الأ�سيلة للمجتمع 

البحريني ون�سيجه وهويته اجلامعة.
واأثنى احل�س���ور على حر�س �سم���وه باللتقاء 
باملواطنني والتوا�سل معهم وما ي�سكله املجل�س 
م���ن من�سة جامع���ة جلميع اأبن���اء املجتمع يف �سورة 
جت�سد هوي���ة البحرينيني التي جبل���ت على املحبة 
واخل���ر، منوهني بجه���ود تعزي���ز اأ�س����س التنمية 
امل�ستدام���ة لتحقيق املزي���د من الرخ���اء والتقدم 

وتاأمني احلياة الكرمية للمواطن.

جمل�س �سمو ويل العهد ترجمة للروح الأ�سيلة للمجتمع البحريني
�سموه ا�ستقبل اأفراد العائلة املالكة وح�سدا من الفعاليات ال�سيا�سية والجتماعية... احل�سور:

• �سمو ويل العهد م�ستقبا رواد جمل�سه الأ�سبوعي    	



ع���وايل - املحافظة اجلنوبي���ة: ا�ستقبل حمافظ 
اجلنوبي���ة �سمو ال�سيخ خليفة بن عل���ي بن خليفة اآل 
خليفة عدًدا م���ن كبار �سب���اط وامل�س�ؤولني ووجهاء 
واأ�سح���اب املجال�س يف املحافظ���ة، وذلك يف جمل�س 

�سموه الأ�سبوعي باملحافظة اجلنوبية.
اجلن�بي���ة  حماف���ظ  �سم����  رح���ب  اللق���اء،  ويف 
باحل�س����ر، م�ؤك���ًدا �سم����ه اأن املحافظ���ة اجلن�بي���ة 
تت�رشّف بتنفيذ ت�جيهات عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة ورئي����س ال�زراء 
�ساح���ب ال�سم� امللكي الأمري خليف���ة بن �سلمان ال 
خليفة وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل����س ال�زراء �ساحب ال�سم� امللكي الأمري 
�سلمان بن حمد اآل خليفة يف الت�ا�سل مع امل�اطنني 

وحتقيق املزيد من املكت�سبات لل�طن وامل�اطن.
واأ�س���ار �سم����ه اإل���ى اأن املحافظ���ة ما�سي���ة يف 
م�سرية التنمية ال�ساملة لتط�ير اخلدمات وامل�ساريع 
التنم�ي���ة يف نط���اق املحافظ���ة مبا يحق���ق تطلعات 
اأهاليه���ا، بالت�ا�س���ل الدائم مع امل�اطن���ني والبقاء 
عل���ى مقربة منهم وتلم����س احتياجاتهم والعمل على 
تلبيتها، م��سًحا �سم����ه اأن الت�ا�سل والتزاور عادة 
اأ�سيل���ة ورثناها من الآب���اء والأجداد وم���ن ال�رشوري 
احلر����س على ا�ستمرارها، وه���ي اأهم ما مييز جمتمع 

املحافظة اجلنوبية.
واأك���د �سم���� حماف���ظ اجلن�بي���ة اأن املحافظ���ة 
حري�س���ة على الت�ا�سل مع اأبن���اء املحافظة من خالل 

اللقاءات املبا�رشة مع امل�اطنني ملعرفة احتياجاتهم 
م���ن اخلدم���ات وامل�ساري���ع التنم�ية يف نط���اق مدن 
وقرى املحافظة، م�ؤكًدا �سم�ه اأن املجل�س الأ�سب�عي 
للمحاف���ظ ه� من�س���ة مفت�حة ل�ستقب���ال مقرتحات 
واآراء الأه���ايل والعم���ل عل���ى تنفيذه���ا بالتعاون مع 
كاف���ة اجلهات املعنية لالرتق���اء باخلدمات التنم�ية 

املقدمة للم�اطنني.
كم���ا اأ�س���اد �سم����ه بال���دور الكب���ري واجله����د 
املبذولة من قبل مديري���ة �رشطة املحافظة اجلن�بية 
وبلدي���ة املنطق���ة اجلن�بي���ة، م�ؤك���ًدا �سم����ه اأنه���م 

خري املع���ني وال�سند للمحافظ���ة اجلن�بية يف تنفيذ 
مبادراته���ا وبراجمه���ا، م�س���رًيا �سم����ه اأن املحافظة 
تعمل على تعزيز اأوا�رش التعاون والتن�سيق امل�سرتك 
بني خمتلف الأجهزة الأمني���ة واخلدمية لتعزيز �سبل 

ال�سالمة والراحة للم�اطنني.
من جانبهم، عّب احل�س�ر عن �سكرهم وتقديرهم 
للت�ا�سل الدائم الذي يحر�س على جت�سيده حمافظ 
املحافظ���ة اجلنوبية �سمو ال�سي���خ خليفة بن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة وم���ا يق�م به من جه����د يف �سبيل 

ر�سد ومتابعة احتياجات امل�اطنني وتطلعاتهم.
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وزير الداخلية يوجه ل�رسعة الرد على تقرير “التظلمات”

بحث اآخر م�شتجدات الهيكل التنظيمي لـ “الأ�شغال”

“تكافوؤ الفر�ص” يف “البلديات” تبحث جدول اأعمالها

التوا�شل هو نهجنا لتلقي وتنفيذ احتياجات الأهايل

ربط جزيرة البحرين بـ “حوار” كهربائًيا بكابل بحري

املجل�س الأ�سب�عي من�سة مفت�حة ل�ستقبال املقرتحات... �سم� حمافظ اجلن�بية:

املنام���ة - بنا: تابعت اللجنة ال�زارية 
لالإعم���ار والبني���ة التحتية برئا�س���ة نائب 
رئي����س جمل����س ال����زراء ال�سي���خ خالد بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة اآخ���ر م�ستج���دات ربط 
جزي���رة البحري���ن بجزي���رة ح����ار بال�سبكة 
الكهربائي���ة، واطلعت على املقرتح الذي 
انته���ت اإليه هيئة الكهرب���اء واملاء ب�ساأن 
حتدي���د م�سار رب���ط اجلزيرت���ني ب�ا�سطة 
كابل بح���ري بط�ل 25 كيل�م���رتا، والذي 
�سيت���م تركيب���ه حت���ت ق���اع البح���ر ليمتد 

من اأق�س���ى جن�ب البحري���ن يف راأ�س الب 
و�س����ل اإلى �سم���ال غ���رب ح�ار.وبح�سب 
احل�س���اب الر�سم���ي ملكتب نائ���ب رئي�س 
جمل����س ال����زراء رئي����س اللجن���ة ال�زارية 
لالإعمار والبنية التحتي���ة على الن�ستغرام 
)@BHDeputyPM(، فاإنه من املقرر 
اأن يت���م ط���رح مناق�س���ة امل����رشوع ال���ذي 
�سيم�ل م���ن جانب ال�سن���دوق ال�سع�دي 
للتنمي���ة �سم���ن م�ساريع برنام���ج التنمية 

اخلليجي مطلع ن�فمب املقبل. 

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل 
وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�سيخ 
را�س���د ب���ن عب���داهلل اآل خليف���ة الأم���ني 
املع���اودة،  ن����اف  للتظلم���ات  الع���ام 
بح�س�ر رئي�س الأمن العام ووكيل وزارة 
الداخلي���ة.ويف اللق����اء، اأع����رب ال�زي����ر ع����ن 
تقديره ملا تق�م به الأمانة العامة للتظلمات 
يف اإط����ار العمل على تر�سيخ العدالة و�سيادة 
القان�����ن.  وت�سلم ال�زي����ر ن�سخة من التقرير 
ال�سن�����ي اخلام�س لالأمانة العام����ة للتظلمات 

)2017 -    2018 (، م�جه����ا اجلهات املعنية 
اإلى �رشعة الرد على النقاط ال�اردة بالتقرير 
واملتعلق����ة بعمل ال�زارة، م�س����ريا اإلى برامج 
التط�ي����ر والتحدي����ث املعم�ل به����ا يف اإطار 
والت����ي  املجتمعي����ة،  ال�رشاك����ة  اإ�سرتاتيجي����ة 
ته����دف اإلى تعزي����ز التع����اون والت�ا�سل مع 
كل الفعالي����ات املجتمعية. م����ن جهته، لفت 
اإلى اأن دع����م ال�زير وتعاون ال�����زارة اأ�سهم 
يف اإجن����اح دور الأمانة العامة للتظلمات واأداء 

املهمات امل�كلة اإليها.

اجلف���ر – دي����ان اخلدم���ة املدنية: 
ا�ستقب���ل رئي�س دي����ان اخلدمة املدنية 
اأحم���د الزاي���د وزي���ر الأ�سغ���ال و�س����ؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ع�سام 
خلف، حي���ث بحثا اآخر م�ستجدات الهيكل 
التنظيم���ي لل����زارة. واأكد الزاي���د ت�افق 

دي����ان اخلدم���ة وال����زارة عل���ى الهي���كل 
التنظيم���ي لل����زارة، ال���ذي �سينعك�س على 
حتقي���ق اأف�س���ل امل�ست�ي���ات يف اخلدمات 
العديدة الت���ي تقدمها ال�زارة، والتقدم يف 
�رشعة اإجن���از امل�ساريع الكب���رية التي تعمل 

عليها ال�زارة. 

و�س����ؤون  الأ�سغ���ال  وزارة   - املنام���ة 
البلديات والتخطيط العم���راين: عقدت جلنة 
تكاف����ؤ الفر����س ب����زارة الأ�سغ���ال و�س�ؤون 
برئا�س���ة  العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات 
املدير الع���ام لبلدية اجلن�بية عا�سم عبداهلل 
اجتماعه���ا العتي���ادي الثال���ث له���ذا العام، 

مت في���ه التباح���ث يف ع���دد م���ن املقرتحات 
منه���ا فعالي���ات ي����م امل���راأة البحرينية لدى 
“البلدي���ات”. وتط���رق اجتم���اع جلن���ة تكاف�ؤ 
الفر����س اإل���ى اإع���داد التقري���ر ال���دوري عن 
حتقيق مبداأ تكاف�ؤ الفر�س واإدماج احتياجات 

املراأة يف ال�زارة.

• �سم� حمافظ اجلن�بية م�ستقبال احل�س�ر مبجل�س �سم�ه الأ�سب�عي	

“اجلنوبية” ما�سي���ة يف م�سرية التنمية ال�ساملة لتط�ير اخلدمات

اإطالق الن�شخة الأولى من جائزة الرتبوي املتميز
الرتبي���ة  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
والتعليم: تنفي���ًذا لالأمر امللكي ال�سامي 
م���ن عاهل الب���الد �ساح���ب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة ال����ارد �سمن 
الكلمة امللكية ال�سامية التي تف�ّسل بها 
جاللت���ه الكرمي خ���الل الحتفال مبهرجان 
البحري���ن اأولً بتاري���خ 28 فباير 2018، 
التي ج���اء فيها: “م���ن منطل���ق تقديرنا 
مل���ا يزخر ب���ه امليدان الرتب����ي من جهٍد 
لف���ت وعطاٍء خمل����س، فق���د وجهنا اإلى 
تخ�سي����س )جائ���زة الرتب����ي املتمي���ز( 
اأ�ساتذتنا امل�قرين وامل�قرات،  لتكرمي 

نظ���ري اإ�سهاماتهم اجلليل���ة ومبادراتهم 
الطم�حة يف احلف���اظ على ريادة البحرين 
والثقافية  العلمية  التعليمية ومكانته���ا 
الت���ي نعت���ز به���ا”، اأعل���ن وزي���ر الرتبية 
والتعلي���م ماج���د النعيم���ي ع���ن اإط���الق 
الن�سخ���ة الأول���ى م���ن اجلائ���زة الرتب�ية 
املتمي���زة. واأ�سار ال�زي���ر بهذه املنا�سبة 
التي تتزامن مع احتف���الت ال�زارة بي�م 
املعل���م العاملي الذي ي�س���ادف اخلام�س 
م���ن اأكت�بر، اإل���ى اأن اجلائ���زة ت�ستهدف 
جمي���ع الرتب�ي���ني العامل���ني يف ال�زارة 

واملدار�س احلك�مية واخلا�سة.

�شمو ويل العهد يت�شلم ر�شالة من اأمري الكويت
تت�سل بالعالقات الثنائية بني البلدين

املنامة –بن���ا: اأكد ويل العه���د نائب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال����زراء 
�ساح���ب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليفة ما ت�سهده العالق���ات البحرينية الك�يتية 
من متيز يف خمتل���ف املجالت، عك�سته العالقات 
التاريخي���ة ال�طي���دة الت���ي جتمع ب���ني البلدين 
ال�سقيقني والبناء على تلك العالقات التي تزداد 
ر�س�ًخا وعمًقا يف اإطار اهتمام ورعاية عاهل البالد 
�ساح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
واأخيه �ساحب ال�سم� ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

ال�سباح اأمري دولة الك�يت ال�سقيقة.
ج���اء ذل���ك ل���دى لق���اء بق����رش الرف���اع اأم�س 
بح�س����ر نائب رئي�س جمل�س ال�زراء �سم� ال�سيخ 
حممد بن مب���ارك اآل خليفة ووزير املالية ال�سيخ 
اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة، ووزي���ر املالية بدولة 
الك�ي���ت ال�سقيق���ة ناي���ف احلج���رف، حيث نقل 
ر�سالة �سف�ية من �ساح���ب ال�سم� ال�سيخ �سباح 
الأحم���د اجلابر ال�سباح اأمري دولة الك�يت تت�سل 
بالعالق���ات الثنائية ب���ني البلدي���ن ال�سقيقني، 
م�ؤك���ًدا �سم�ه اأن مملك���ة البحرين تتطل���ع دائًما 

اإلى تعزيز العالقات بينها وبني دولة الك�يت يف 
خمتل���ف م�سارات التنمية، مب���ا يع�د بالنفع على 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.
م���ن جانبه، عّب وزير املالي���ة بدولة الك�يت 
ال�سقيق���ة عن �سك���ره وتقديره ل�ساح���ب ال�سم� 
امللك���ي ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء على ما ي�ليه �سم�ه 
م���ن اهتمام بتنمية العالقات الك�يتية البحرينية 
على جميع ال�سعد، متمنيًّا ململكة البحرين دوام 

النماء والزدهار.

• �سم� ويل العهد م�ستقبال وزير املالية الك�يتي       	



اأر�ست حمكمة التمييز جمموعة مبادئ قانونية 
عند نظرها طع���ون انتخابية باالقرتاعات املا�سية، 
د �سكال معينا اأو  وم���ن بني ذلك اإن القان���ون مل ُيحِدّ
اأوراقا مع���دة العرتا�ض املرت�سح عل���ى ح�سن �سري 
العملي���ة االنتخابية مبقر دائرت���ه. وقالت املحكمة 
بحك���م �ساب���ق: ع���دم اإثب���ات رئي�ض جلن���ة االقرتاع 
ل�سكوى الطاعنة لعدم وجود اأوراق معدة لالعرتا�ض 

يكون على غري اأ�سا�ض.
اأما ب�ساأن طلب الطاعنة اال�ست�سهاد مبا ورد من 
تقارير للجمعيات احلقوقي���ة املراقبة لالنتخابات، 
فق���د ردت املحكم���ة عل���ى ذلك باأن “�س���م تقارير 
اجلمعي���ات املراقبة لالنتخاب ال ينه�ض دليالً بديالً 
عن الطري���ق الذي ر�سم���ه امل����رع لالعرتا�ض على 
�سري عملية اال�ستفت���اء اأو االنتخاب ومن ثم تلفتت 

عنه املحكمة”.
وفيما ياأتي اأبرز ما ت�سمنه احلكم التمييزي:

دفوعات الطاعنة
وكان���ت املرت�سحة قد خ����رت ع�سوية برملان 
2006 بعد طلبها بطالن نتيجة فوز خ�سمها مبقعد 
الدائ���رة اخلام�س���ة مبحافظ���ة العا�سم���ة، ومطالبة 
باإع���ادة االقرتاع. ورف�ست حمكم���ة التمييز الطعن 

يف حينه.
وحّددت املرت�سحة اخلا�رة 4 اأ�سباب لطعنها، 

وهي كاالآتي:
- ال�سب���ب االأول: بط���الن العملي���ة االنتخابي���ة 
وع���دم االعتداد بنتيجتها الإهدار مبداأ �رية االقرتاع 
النف���الت النظام داخل اللجن���ة لكرثة عدد الناخبني 
به���ا اإذ و�سل اإلى خم�س���ني ناخباً وبات الكل يقرتع 

عن الكل ويوؤ�ر على اأوراق الغري ونقل العجزة وكبار 
ال�س���ن اأو املحتاج���ني للم�ساعدة اإل���ى داخل القاعة 
�س���واء مب�ساع���دة اأقربائه���م اأو العاملني يف حمالت 
املر�سحني وجتمع عدد كبري من الن�ساء حول رئي�ض 
اللجنة وتكد�ض ج���وازات �سفرهن واأخذ راأيهن علناً 
مما يعد خرق���اً ل�رية االقرتاع وت�سهد بذلك تقارير 
املجتمع املدين )جمعية ال�سفافية وجمعية احلريات 
العام���ة( ورف�ض رئي�ض اللجنة اإثبات �سكواهم على 
�سن���د ر�سمي لعدم وج���ود اأوراق مع���ده لالعرتا�ض 
وحاول���وا االت�س���ال بلجن���ة االنتخاب���ات دون جدوى 
وق���د اعرت�ست اجلمعيات املراقب���ة وال�سحف على 

خ���رق نظام االنتخاب ورفع���ت تقاريرها اإلى اللجنة 
االإ�رافي���ة العليا وتطالب ب�سمه���ا و�سماع �سهادة 

من اأوردت اأ�سمائهم بالطلب.
-  ال�سب���ب الث���اين: رف�ست اللجن���ة بيان عدد 
االأوراق املخ�س�س���ة لالقرتاع التي دخلت املركز اأو 

التي خرجت منه ومل ت�ستعمل. 
-  ال�سبب الثالث: رف�س���ت اللجنة اإعالن عدد 
الناخب���ني الذين اأدل���وا باأ�سواتهم ملقارنتها بعدد 
االأوراق املوؤ����ر عليه���ا باالقرتاع قب���ل اخلروج من 

املقر االنتخابي
اللجن���ة عر����ض  الراب���ع: رف�س���ت  ال�سب���ب   -

االأوراق الباطل���ة اأو الغري �سليمة على املر�سحني اأو 
املراقبني لالنتخاب لالط���الع عليها ولكل ما �سلف 

فقد اأقامت طعنها.

حيثيات الحكم
تتلخ�ض حيثيات حكم حمكمة التمييز كاالآتي:

- اأح���اط امل����رع عملي���ة االنتخ���اب ب�ضمانات 
تكف���ل لها حتقي���ق ذل���ك اإذ بع���د اأن جع���ل للجنة 
الفرعية الف�سل يف جميع امل�سائل املتعلقة بعملية 
اال�ستفتاء اأو االنتخاب اأن�سا جلنتني اأخريني لالإ�راف 
على ح�ض���ن �ضريها وناط باللجنة املن�ضو�ص عليها 
باملادة ال�سابعة البت يف االعرتا�سات املتعلقة باأي 

اإجراء من اإجراءات العملية االنتخابية.
- اأوراق الطع���ن خل���ت من دلي���ل على تقدمي 
الطاعنة اإلى اأي من هذه اللجان اعرتا�سا على ح�سن 
�سري العملية االنتخابي���ة يف مقر دائرتها االنتخابية 
والذي ال ي�ستلزم ل���ه القانون �سكال معيناً اأو اأوراقاً 
مع���ده له �سلف���اً ومن ث���م فاإن م���ا تنع���اه الطاعنة 
ل�سببها االأول وعدم اإثب���ات رئي�ض اللجنة ل�سكواها 
لع���دم وجود اأوراق معدة لالعرتا�ض يكون على غري 
اأ�سا����ض وت�سحى اأقوالها يف هذا اخل�سو�ض مر�سلة 
ال يوؤازره���ا دلي���ل وما قدمت���ه وت�سان���دت اإليه من 
ق�سا�سات ال�سحف وطلب اال�ست�سهاد مبن اأوردت 
اأ�سماوؤهم بالطلب وب�سم تقارير اجلمعيات املراقبة 
لالنتخ���اب ال ينه�ض دليالً بديالً ع���ن الطريق الذي 
ر�سمه امل�رع لالعرتا�ض على �سري عملية اال�ستفتاء 

اأو االنتخاب ومن ثم تلفتت عنه املحكمة.
ما تث���ريه الطاعنة بباق���ي االأ�سباب من   -
رف�ض اللجنة بيان عدد االأوراق املخ�س�سة لالقرتاع 
التي دخلت املركز اأو التي خرجت منه ومل ت�ستعمل 
وك���ذا رف�سه���ا اإعالن ع���دد الناخبني الذي���ن اأدلوا 
باأ�سواته���م ملقارنتها بع���دد االأوراق املوؤ�ر عليها 
باالقرتاع قبل اخلروج م���ن املقر االنتخابي ورف�ض 
اللجنة عر����ض االأوراق الباطلة اأو غري ال�سليمة على 
املر�سح���ني اأو املراقبني لالنتخ���اب لالطالع عليها 
فاإنه���ا جميعاً ال ت�سادف حمالً م���ن �سحيح القانون 
حي���ث خلت اأحكام املر�س���وم بقانون رقم 14 ل�سنة 
2002 ب�س���اأن مبا�رة احلق���وق ال�سيا�سية من ن�ض 

يلزم املطعون �سدها الثانية بذلك.
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اأ�س����در النائب الع����ام علي البوعين����ني قراره 
باإن�س����اء جلن����ة م����ن اأع�س����اء النيابة العام����ة تخت�ض 

بالتحقيق والت�����رف يف اجلرائ����م االنتخابية، لتبداأ 
عملها اعتباراً من تاريخ �سدور القرار وحتى انتهاء 

العملية االنتخابية. وتتاألف اللجنة من 9 من اأع�ساء 
النياب����ة.  واأ�سار النائب العام اإلى اأهمية وجود هذه 

اللجنة للم�سارعة يف اتخاذ االإجراءات اإزاء ما يقع من 
اجلرائم االنتخابية املوؤثمة.

اإجراءات �ضد اجلرائم االنتخابية “امل�ؤثمة”
• علي البوعينني 	

9 اأع�ساء من النيابة للتحقيق والت�رف فيها

تقارير جمعيات مراقبة االنتخابات “لي�ضت دليال لالعرتا�ض على �ضري االقرتاع”
“$” تن�ر اأبرز مبادئ حمكمة التمييز عند نظر الطعون االنتخابية )1(

• جانب من عملية تاأكيد اإدراج االأ�سماء بالك�سوف بفرتة اأ�سبوع عر�ض جداول الناخبني	

د اأوراقا  القانون مل ُيحِدّ
العرتا�ض املرت�سح على �سري 

االنتخاب بدائرته

قانون االنتخاب ال يلزم اللجنة 
باإعالن عدد الناخبني 

اطالع املرت�سحني اأو 
املراقبني على االأوراق الباطلة 

ال ي�سادف حمالً من القانون 

1595 “األ�” ملركز ات�ضال االنتخابات اختتام جل�ضات اال�ضت�ضارات للمرت�ضحات
تنوعت بني اال�ستعالم عن اجلداول والرت�سيح واالقرتاع باخلارج �سملت جوانب قانونية و�سيا�سية حتت عنوان “درب.. درب”

االإفت���اء  اإدارة  مدي���ر  قال���ت 
القان���وين والبح���وث، رئي����ض اللجنة 
 2018 النتخاب���ات  القانوني���ة 
بن���ت  م���رمي  ال�سيخ���ة  امل�ست�س���ارة 
مرك���ز  اإن  خليف���ة  اآل  عبدالوه���اب 
ات�س���ال االنتخاب���ات “77277277” 
تلق���ى 1595 ا�ستف�س���اًرا م���ن تاريخ 

تد�سينه.
ويع���د مرك���ز االت�س���ال اإح���دى القن���وات الر�سمي���ة 
للعملي���ة االنتخابي���ة للح�سول على اأي���ة معلومات تتعلق 
بالعملي���ة االنتخابي���ة، ويدار بوا�سط���ة موظفني موؤهلني 
ومدرب���ني حتت اإ����راف اللجن���ة القانوني���ة التابعة للجنة 

التنفيذية لالنتخابات 2018.
وبين���ت اأن املرك���ز يعم���ل م���ن 
ال�ساع���ة 8 �سباًح���ا لغاي���ة ال�ساعة 10 
م�ساء. واأ�سارت اإل���ى اأن االأ�سئلة التي 
ا�ستقبلها مركز االت�سال تنوعت خالل 
فرتة املا�سية، فاإلى جانب اال�ستعالم 
ع���ن ج���داول الناخبني، تلق���ى املركز 
ا�ضتف�ض���ارات حول ����روط االنتخاب، 
واجل���دول الزمن���ي لالنتخاب���ات، و����روط واآلي���ة الرت�ضح 
لالنتخابات، باالإ�سافة اإلى اال�ستف�سارات حول االنتخابات 
يف اخل���ارج، معتربة اأن تنوع االأ�سئل���ة التي تلقاها املركز 

تعك�ض منو الوعي الثقايف والقانوين.

نظ����م برنامج امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة، الذي 
اأطلق����ه املجل�ض االأعلى للم����راأة اأخ����ريا، بال�راكة مع 
معهد البحرين للتنمي����ة ال�سيا�سية، �سل�سلة لقاءات 
مفتوح����ة م����ع املرت�سح����ات املحتم����الت لالنتخابات 
النيابية والبلدية املقبلة؛ بهدف تقدمي ا�ست�سارات 
نوعية يف اأهم ما يتعلق مب�ساركة املراأة يف االنتخابات 
املقبلة، التي تتناول جوانبها القانونية وال�سيا�سية 
وكيفي����ة اإدارة العملي����ة االنتخابي����ة؛ ولذل����ك لرف����ع 
تناف�سية املراأة البحرينية وت�سجيعها على امل�ساركة 

يف العمل الت�ريعي واخلدمي.
ويتمي����ز برنام����ج امل�سارك����ة ال�سيا�سي����ة الذي 
يقدم����ه املجل�����ض االأعل����ى للم����راأة للمقب����الت عل����ى 

 2018 والبلدي����ة  النيابي����ة  لالنتخاب����ات  الرت�س����ح 
ال�روري����ة  اال�ست�س����ارات  تق����دمي  عل����ى  برتكي����زه 
للم�ساركات في����ه وعلى م�ستويني: االأول يعمل على 

تق����دمي ا�ست�س����ارات عام����ة وجماعي����ة للمرت�سحات، 
والث����اين يركز على تقدمي ا�ست�سارات فردية مبا�رة 

يف جوانب ذات عالقة بظروف املرت�سحة. 

ال�سيخة مرمي بنت عبدالوهاب	•
• بنه يو�سف بوزبون مقدمة ور�سة عن مهارات االإقناع والتاأثري	

• البخور عطر العرب وانتخابات 24 نوفمرب اأوركيدة دميقراطيتنا	



محافظة العاصمة

محافظة المحرق

حبيب واثقا: حمبوب بتوبلي وجدعلي وجرداب

املا�سي يعيد ابنته املخطوبة لعنوان �سماهيج... ويقول: حظوظي لي�ست %100
�سا�سات جداول الناخبني تتعطل ملدة �ساعة... ول تعوي�ض عن الوقت الأبي�ض

�سه���دت اللجن���ة ال�رشافي���ة مبحافظ���ة املح���رق 
تعط���ل النظ���ام الإلكرتوين لعر�ض ج���داول الناخبني 

الكرتونيا ملدة �ساعة تقريبا.
وا�ستع���ان املوظف���ون بف���رتة العط���ل الفن���ي 

بهواتفهم النقالة لإفادة املواطنني املراجعني.
وق���ال رئي�ض اللجن���ة امل�ست�س���ار اأحمد احلمادي 

“اإن متدي���د وق���ت عم���ل اللجن���ة لتعوي����ض الوقت 
الفائ���ت ب�سبب العطل الفني قرار يرجع للجنة العليا 
لالإ�رشاف عل���ى �سالمة النتخاب برئا�س���ة وزير العدل 
وال�س���وؤون الإ�سالمية والأوق���اف ال�سيخ خالد بن علي 
اآل خليف���ة”. اإل���ى ذلك، قال النائ���ب عبا�ض املا�سي 
اإنه جنح يف تعدي���ل عنوان ابنته املخطوبة، وال�ساكنة 

ببيته، والتي تبني بالنظ���ام اللكرتوين انتقالها من 
بيت���ه الى بي���ت خطيبه���ا. واأ�ساف: ل توج���د دعوات 
ملقاطعة النتخاب���ات مثلما جرى بالأع���وام املا�سية 
)...( يوجد عدد كبري من املرت�سحني وهذا موؤ�رش على 

ارتفاع ن�سبة امل�ساركة بالقرتاع املقبل.
وعن حظوظه، رد اإن حظوظه ممتازة، ول مرت�سح 

يقول عن نف�سه باأن حظوظه 100 %، لأن ذلك يرجع 
ل�سن���دوق القرتاع. وحتدث مرت�س���ح الدائرة الأولى 
باملحرق )الب�سيتني( البل���دي ال�سابق حممد املطوع 
اإن لديه ب�سمة بعمله البلدي ال�سابق، ويتطلع ل�سيء 
اأكرب وب�سالحيات اأكرب من خالل عزمه الرت�سح نيابيا.

وتابع: اأداء الربملان �سعيف.

قال املرت�س���ح املحتمل ع���ن �سابعة 
دع���اوى  اإن  حبي���ب  فا�س���ل  العا�سم���ة 

مقاطعة النتخابات املقبلة خفت.
واأ�ساف “ل ع���زاء للمتفرجني الذين 
يدرك���ون انهم مل يحدثوا اأي تغيري طوال 
�سن���وات”. واأك���د اأن برناجم���ه النتخابي 
�سريكز على التعليم، و�سيحظى بالأولوية 

بالإ�سافة اإلى التوظيف واخلدمات ودعم 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.  وتابع 

“حظوظي جيدة يف الدائرة”.
وت�سمل الدائرة املناطق واملجمعات 
الآتي���ة: توبل���ي )709( وجدعلي )721( 
 )733( والنا�سف���ة   )729( وج���رداب 

ومدينة عي�سى )816(.
• •البخور عطر العرب الأول	 مرت�سح جرداب فا�سل حبيب	

• البلدي ال�سابق حممد املطوع	

• متابعة اإلكرتونية	

• التاأكد من البيانات	

• ات�سالت اليوم الأخري	

• انتقلت النائب ال�سابق ابت�سام هجر�ض من دائرة النعيم لو�سط املنامة	 • ال�سم موجود... ماذا عن البقية؟	

• فال�ض الكامريا اأزعجني	

• النائب عبا�ض املا�سي	

• “ف�سلتنا” يا �شمطوط	

“عليا االنتخاب” تطلب ح�سور احل�سن: “على املدعّي البينة”

مرت�سحون ي�سطحبون “�سهود زور” الإثبات �سكنهم “اخلادع” بالدائرة

بعد اتهامه جمعيات �سيا�سية ت�سرتي الأ�سوات ب� 40 دينارا... م�سادر “$”:

“خافوا اهلل... من يبداأ م�سواره بالكذب كيف �سيدافع عن احلقوق؟”... هجر�ض من النعيم للمنامة:

علم���ت “البالد” اإن اللجن���ة العليا لالإ�رشاف على 
�سالم���ة النتخابات قامت بالت�سال باأحد الأ�سخا�ض 
اإث���ر ادعائه بوج���ود ممار�سات غري نزيه���ة، وطلبت 

ح�سوره لأخ���ذ اأقواله بهذا ال�س���اأن. وكان املرت�سح 
عن الدائ���رة الأولى مبحافظة املح���رق )الب�سيتني( 
عي�س���ى احل�س���ن قد اته���م جمعيات �سيا�سي���ة ب�رشاء 

اأ�س���وات ناخبني من خالل توزي���ع مظاريف تت�سمن 
مبالغ نقدية ترتاوح ما بني 20 – 40 دينارا، وتوزيع 

مواد متوينية على بع�ض البيوت مثل الأرز وغريه.

�سه���د املركز الإ�رشايف على �سالم���ة ال�ستفتاء 
والنتخ���اب يف حمافظة العا�سم���ة يف مدر�سة خولة 
الثانوية للبنات انتعا����ض حركة الناخبني على غري 
الع���ادة يف اليوم الأخري من عملي���ة عر�ض وتعديل 
بيانات الناخب���ني.  ولوحظ جتمع عدد من الناخبني 
اأمام البوابة الرئي�سة للمركز الإ�رشايف قبل افتتاحها 
عند اخلام�س���ة من م�ساء اأم�ض وج���اء اأغلب احل�سور 

لتعديل عناوينهم.
م���ن جهتها، قالت النائ���ب ال�سابق واملرت�سح 
املحتم���ل ع���ن ثاني���ة العا�سم���ة )و�س���ط املنام���ة 
وراأ�ض الرمان( ابت�س���ام هجر�ض اإن الكرة يف ملعب 
الناخب���ني، وعليه���م اأن يخت���اروا املرت�سح الكفء 

الذي �سيعمل ب�سمري من اأجل البحرين.

 وتابع���ت “�سع���اري �سع���ب واحد وط���ن واحد 
يجمعن���ا”، واأنا اأح���ث كل ال�سعب بكل طوائفه على 
تلبية الواج���ب للبحرين، موؤك���دة اأن البحرين كلها 
دائرتي، و�ساأوا�س���ل العطاء، �سواء عدت للربملان 

اأم مل اأعد.
 وتابعت: اأثمن حر����ض مرت�سحني على اإحقاق 
احل���ق وتق���دمي الطع���ون بح���ق اآخري���ن يخالفون 

القانون وي�سكنون يف غري دوائرهم”. 
واأكمل���ت “اأق���ول للمرت�سح���ني واملرت�سحات 

املحتمل���ني، خافوا اهلل يف �سعب البحرين فمن يبداأ 
م�س���وراه بالكذب على النا����ض فكيف �سيدافع عن 

حقوقهم”.
وتابعت باأن هناك من املرت�سحني من يجلبون 
�سه���ود زور لإثبات مكان �سكنهم ليخدعوا النا�ض، 
وه���م ال���ذي يق�سمون عل���ى اأن يكون���وا �سادقني 

واأوفياء ملن اأو�سلهم اإلى قبة الربملان.
واأ�ساف���ت ال�سع���ب �س���دم مبواق���ف النواب 
احلالي���ني، وحزين جدا بالأداء ال�سلب���ي، موكدة اأن 

ال�سعب ي�ستحق احلياة الكرمية. 
وكان���ت هجر����ض نائب���ة ع���ن دائ���رة النعي���م 
بالنتخاب���ات التكميلي���ة بالع���ام 2011. وخ����رشت 

بانتخابات  2014.

• �سورة ملتقطة من موظف زائر تبني تعطل �سا�سات عر�ض جداول الناخبني ملدة �ساعة	

• الطبيبة �رشيفة ابنة نائب “ال�سناب�ض والديه” عادل حميد مع زوجها الطبيب اأحمد العرادي	

الخميس 4 أكتوبر 2018 
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المحافظة الشمالية

المحافظة الجنوبية

170 ناخبا جديدا بدائ���رة جنو�سان... و20 بكرزكان
مرت�سحون ي�سابقون الزمن لتعديل بيانات الناخبني

�سهد مركز عر�ض جداول الناخبني باملحافظة 
ال�سمالي���ة �سباًقا للمرت�سحني املحتملني مع الزمن 
لتعديل بيانات الناخبني الذين �سقطت اأ�سماوؤهم 
من الك�سوف. قال املرت�س���ح النيابي املحتمل عن 
الدائ���رة الأول���ى باملحافظ���ة ال�سمالي���ة )جنو�سان 
وكران���ة وبارب���ار( حمم���د  حم�س���ن الع�سف���ور اإن���ه 

ا�ستطاع خالل 7 اأيام تعديل بيانات 170 ناخًبا.
اإل���ى ذلك، اأ�سار املرت�سح البلدي املحتمل عن 

ثانية ع����رة ال�سمالية )املالكي���ة وكرزكان و�سدد 
و�سهركان( حممد بوحميد اأنه ا�ستطاع خالل 6 اأيام 
زار فيه���ا املركز من تعدي���ل بيانات ما يقارب 20 

ا�سًما يف دائرته النتخابية.
من جانبه، دع���ا املرت�سح املحتم���ل عن رابعة 
ال�سمالي���ة )�سلماب���اد وال�سهل���ة ال�سمالي���ة وجبلة 
حب�س���ي( جه���اد املوؤمن اإل���ى متديد ف���رتة تعديل 
بيانات الناخبني اإلى يوم النتخاب، وذلك خوًفا من 

�سقوط الكثري من الأ�سم�ء، حيث مل يعلم ب�أنه يحق 
للمرت�سح التعديل على بيانات الآخرين اإل متاأخًرا.

واأم���ا املمثل البلدي حممد بال�سوك الذي اأعلن 
نيته الرت�سح م�ستق���اًل ملجل�ض النواب، فذهب اإلى 
اأن اجلمعيات ال�سيا�سية ف�سلت يف حتقيق تطلعات 
املواطن���ني خ���الل الف���رتة املا�سية. واأك���د اأن من 
اأو�سل���ه ملقعد املجل�ض البلدي هو �سمعته احل�سنة 

بني النا�ض.

• اليوم الأخري لت�سفح جدول الناخبني	

452 طلبا واردا للجان الإ�شرافية باليوم الأخري واملوافقة على 320 ) 70 %(
قيد الدرا�ضةمرفو�ضةموافق عليهاالطلبات االلكرتونيةاإجمايل الطلباتاملحافظة

55444 10345العا�سمة
50 401235 املحرق
35133320اجلنوبية
274971971760ال�سمالية

اللعبة االنتخابية لي�صت اأ�صرية االإحباط و�رشاء االأ�صوات... وال مراوحة باخليارات “اخلائبة”

انتخبوا القوي االأمني للتخل�ص من اإحباط اأداء الربملان “املتخاذل”

الرجل الثاين بقيادة “التقدمي” مرت�سًحا بدائرة �سار وال�ساخورة:

ل تكرروا اأخطاء املا�سي... واملقاطعة تزيد الو�سع �سوًءا... “املنرب الإ�سالمي”:

التقدم���ي  املن���رب  قي���ادة  ع�س���و  اأعل���ن 
ونائب اأمين���ه العام فالح ها�س���م عزمه الرت�سح 
لالنتخاب���ات الربملاني���ة املقبل���ة ع���ن الدائ���رة 
)�س���ار  ال�سمالي���ة  املحافظ���ة  يف  اخلام�س���ة 
وال�ساخ���ورة وغريهم���ا(، وذل���ك �سم���ن قائم���ة 
التقدم���ي. واأو�س���ح ها�س���م: مل تع���د لبالدن���ا 

رفاهية اإ�ساعة املزيد م���ن الوقت واجلهود، اأو 
املراوح���ة يف اخلي���ارات اخلائب���ة اأو الإبقاء على 
التجربة الربملانية على م���ا هي عليه من عجز ل 
يتما�سى م���ع حجم الوعود وا�ستحقاقات التطور 
نحو الأمام. وقال اإنه اأ�سبح من ال�روري وامللح 
اأن نفت���ح عرب النتخابات املقبل���ة اآفاًقا جديدة 

لتجربتن���ا الربملاني���ة بحيث ل يب���دو هذا الأفق 
مقفالً ول تبدو اللعبة النتخابية اأ�سرية مناخات 
م���ن الإحب����ط والع�سبي����ت وامله�ت���رات التي 
و�سل���ت يف اأحايني كث���رية اإلى ����راء الأ�سوات 
وال�سمائ���ر، وكل ذل���ك عل���ى ح�س���اب الوط���ن 
وتقدم���ه وعل���ى ح�س���اب الكلفة الباهظ���ة التي 

يدفعها النا����ض والوطن الذي تع���اين موازناته 
العام���ة من عج���وزات مزمنة ويرهقن���ا دين عام 
ب�س���كل غري م�سب���وق، اأ�سح���ى مرهًق���ا لطاقتنا 
وقدرتن���ا عل���ى التطلع لتنمية طامل���ا حلمنا بها 
لكنها ما زالت موؤّجلة، ونحن هنا لنعيد الأمل يف 

انبعاث تلك الروح الوطنية.

قال الأم���ني العام جلمعي���ة املنرب الوطني 
الإ�سالم���ي عل���ي اأحم���د عب���داهلل اإن النتخابات 
املقبل���ة تواج���ه حتدًيا كب���رًيا نلم�س���ه من خالل 
م���ع  اللق���اءات  ويف  املجال����ض  يف  املناق�س���ات 
املواطنني، وهو املتعلق ب�لإحب�ط الذي اأ�س�ب 
الكثريين ب�سبب الأداء ال�سعيف واملتخاذل من 

جانب معظم اأع�ساء جمل�ض النواب.
وحذر اأحمد م���ن اأن مقاطعة املخل�سني من 
اأبن���اء هذا الوطن للعملي���ة النتخابية من �ساأنها 
اإحل���اق ال�رر بالوط���ن واملواط���ن خ�سو�سا اأن 
للمجال�ض املنتخب���ة دورا بالغ الأهمية يف احلياة 

العامة واحلياة املعي�سية للمواطنني.

وقال “التغيري لن ياأتي اإل من خالل م�ساركة 
جميع املخل�سني م���ن اأبناء هذا ال�سعب من اأجل 
اإي�س���ال الكف���اءات املخل�سة امل�رف���ة اإلى قبة 
الربملان وعدم تكرار اأخطاء املا�سي، وليكن رد 
املواطنني لتغيري ه���ذا الو�سع املحبط وتغيري 
ال�رر الواقع عليهم من خالل �سناديق القرتاع 

الأم���ني والأكف���اء والأ�سل���ح  الق���وي  واختي���ار 
وامل�سه���ود ل���ه بالنزاهة والأمان���ة والقادر على 
ممار�سة دوره الرقابي والت�ريعي دون ح�سابات 
�سخ�سي���ة ومبا يحق���ق الت���وازن املطلوب بني 
احلفاظ على م�سالح البالد العليا وحماية حقوق 

ومكت�سبات املواطنني”.

• ح�ر ابن فالح ها�سم مرت�سح املنرب التقدمي عن دائرة �سار ملقر جلنة ال�سمالية	

• •غدا �سيدرج ا�سمي و�ساأنتخب	 •منري �رور وحممد بال�سوك	 يحيى املخرق خبري التاأمني	

البوكوارة وجري ال�صيخ اأ�صغر دائرة جنوبية وت�صجل 8 متناف�صني
الكواري ين�سم لقائمة البلديني املرحتلني للربملان

�ساد�س���ة  ع���ن  البل���دي  الع�س���و  ق���ال 
اجلنوبية جنيب الك���واري اإن تر�سحه ل�سغل 
مقع���د نيابي الدائ���رة هو ملوا�سل���ة عملية 
التطوير، والتي قدم من خاللها الكثري حتت 

مظلة املجل�ض البلدي.
واأو�سح الك���واري يف ت�ريح ل� “البالد” 

م���ن اللجن���ة الإ�رافية باملحافظ���ة اجلنوبية 
اأن ع���دد املرت�سح���ني النيابي���ني و�سل���وا 
حت���ى اللحظة ل� 8، وا�سف���ا الرقم بالظاهرة 
ال�سحي���ة، وبدائرة هي الأ�سغ���ر باملحافظة 

اجلنوبية.
املناط���ق  اجلنوبي���ة  �ساد�س���ة  ومتث���ل 

واملجمعات الآتي���ة: البوكوارة )913، 917، 
919، 921، 923( والرفاع ال�سمايل )914، 

915، 916( وجري ال�سيخ )918(.
ويبل���غ ع���دد الناخب���ني بالدائ���رة قرابة 
8262 ح�س���ب اإح�س���اءات انتخابات برملان 

.2014

• زيارة عائلية ملقر جلنة اجلنوبية.. �سندوق القرتاع بيت الدميقراطية	 • اأمني �ر اللجنة عبداهلل الدو�ري مع الزميل النهام	

• دليل الناخب دليل كل مقرتع	

• البلدي جنيب الكواري	

• النائب ال�سابق علي زايد �سيعود مرت�سحا	

• اأمورك طيبة اإن �ساء اهلل	

• ملف ثقيل لطلبات العرتا�سات	
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جاللة �مللك يويل عناية كبرية لتعزيز �لعالقات مع �أمريكا
البحرين تقدر مبادرات ترامب يف الت�صدي خلطر النظام الإيراين... وزير اخلارجية:

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: اأك����د وزي����ر اخلارجية 
ال�صي����خ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة اأن ملك مملكة 
البحرين �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 
يويل عناي����ة كبرية لتعزي����ز م�صار العالق����ات التاريخية 
الوطي����دة وال�رشاكة املتمي����زة والتحال����ف ال�صرتاتيجي 
ب����ن مملكة البحري����ن والوليات املتح����دة على خمتلف 
والقت�صادي����ة  والع�صكري����ة  ال�صيا�صي����ة  امل�صتوي����ات 
وغريه����ا م����ن املج����الت مب����ا يخ����دم م�صال����ح البلدين 
وال�صعب����ن ال�صديقن.وكان وزي����ر اخلارجية قد اجتمع 
م����ع وزير خارجية الوليات املتح����دة مايك بومبيو، مبقر 
وزارة اخلارجي����ة الأمريكي����ة يف وا�صنط����ن. واأعرب وزير 
اخلارجي����ة ع����ن تقدي����ر اململك����ة ل�صيا�ص����ات ومبادرات 
الرئي�س الوليات املتحدة دونالد ترامب ومن اأهمها ما 
يتعلق مبحاربة الإرهاب والت�صدي خلطر النظام يف اإيران 
والت����ي تعك�س تفهًما كبرًيا لعوام����ل اخلطر يف املنطقة 
واإرادة كب����رية ملعاجل����ة التهدي����دات وجمابهة املخاطر 
املختلفة وبالتعاون الوثيق مع دول املنطقة مبا يكفل 
الأمان والرخاء للجميع، جمددا دعم مملكة البحرين لكل 

اجلهود الهادف����ة للتو�صل لت�صوي����ات �صلمية لالأزمات 
يف املنطق����ة ولتعزي����ز الأم����ن وال�صل����م. واأ�ص����ار بومبيو 
اإل����ى حر�س الوليات املتحدة عل����ى التن�صيق مع مملكة 

البحرين جتاه الق�صايا التي تهم البلدين. ويف الجتماع، 
مت الت�ص����اور وتبادل وجهات النظ����ر عن جممل الق�صايا 

والتطورات حمل الهتمام امل�صرتك.

• وزير اخلارجية م�صتقبال نظريه الأمريكي	

نا�رص بن حمد ي�ستعر�ض �لتعاون مع النكا�سرت

عبد�لعزيز بن �سعود: �حلر�ض �لوطني �ل�سعودي يتمتع بكفاءة عالية

طرح مناق�سة م�سنع �لن�سيج يف بني جمرة

جذور تاريخية متينة لعالقاتنا مع �ململكة �ملتحدة

حميد�ن يدعو �ل�سباب ال�ستثمار معر�ض “�ل�سيافة”

القائد العام ملتقًيا وزير القوات امل�صلحة الربيطاين:

4800 بحريني يف القطاع وزيادة البحرنة بال�صنوات الثالث املقبلة

الرف���اع - قوة الدف���اع: ا�صتقب���ل القائد العام 
لق���وة دفاع البحرين امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن 
اأحم���د اآل خليفة �صباح اأم����س، وزير القوات امل�صلحة 
باململك���ة املتحدة مارك لنكا�ص���رت مبنا�صبة زيارته 
للبالد، بح�ص���ور وزير �صوؤون الدف���اع الفريق الركن 
يو�ص���ف اجلالهم���ة، ورئي����س هيئ���ة الأركان الفريق 

الركن ذياب النعيمي.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب القائد العام لق���وة دفاع 
البحري���ن بوزير القوات امل�صلح���ة باململكة املتحدة 
ال�صداق���ة  بعالق���ات  م�صي���ًدا  املراف���ق،  والوف���د 
التاريخي���ة واملتمي���زة الت���ي تربط مملك���ة البحرين 
واململك���ة املتح���دة التي لها ج���ذور تاريخية متينة، 
منّوًه���ا بالتعاون القائ���م بن البلدي���ن ال�صديقن 
ومنها ما يتعلق بتبادل اخلربات والتعاون يف املجال 

الع�صكري، بالإ�صافة اإلى بحث عدد من املو�صوعات 
ذات الهتمام امل�صرتك.

وا�صتم���ع وزي���ر الق���وات امل�صلح���ة الربيط���اين 
والوف���د املراف���ق خالل الزي���ارة اإلى اإيج���از عن قوة 

دفاع البحرين ومراح���ل ت�صكيل اأ�صلحتها، ووحداتها 
الع�صكري���ة املختلف���ة، والإجن���ازات التي حتققت يف 
العه���د الزاهر لعاه���ل البالد القائ���د الأعلى �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة.

مدين���ة عي�ص���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  دع���ا  الجتماعي���ة: 
الجتماعي���ة جمي���ل حميدان ال�صب���اب البحريني 
ل�صتثم���ار اإقام���ة املعر�س للتع���رف على تلك 
ال�صواغر النوعية الت���ي يوفرها قطاع ال�صيافة 
وال�صياح���ة، م�ص���رياً اإل���ى اأن ع���دد املواطن���ن 
العامل���ن يف القطاع ي�صل اإلى 4800 بحريني.

وتابع حميدان، لدى افتتاحه اأم�س، معر�س التوظيف 
يف قط���اع ال�صياف���ة وال�صياح���ة مببن���ى ال���وزارة، اأن 
ال���وزارة ت�صع���ى وبالتع���اون م���ع �رشكائه���ا يف �صوق 
العم���ل، اإلى رفع ن�صب���ة البحرنة يف القط���اع احليوي 

الواعد يف ال�صنوات الثالث املقبلة.

املنام���ة - بن���ا: ا�صتقب���ل ممث���ل جالل���ة 
امللك لالأعمال اخلريية و�صوؤون ال�صباب قائد 
احلر�س امللك���ي العميد الرك���ن �صمو ال�صيخ 
نا����رش بن حم���د اآل خليفة، بح�ص���ور قائد قوة 
احلر����س امللكي اخلا�صة �صم���و الرائد الركن 
ال�صي���خ خالد بن حمد اآل خليفة، وزير القوات 
امل�صلحة الربيطاين م���ارك لنكا�صرت والوفد 
املراف���ق ل���ه. ويف بداي���ة اللقاء، رّح���ب قائد 
احلر����س امللك���ي، بوزي���ر الق���وات امل�صلحة 
يف  م�صي���ًدا  املراف���ق،  والوف���د  الربيط���اين 

ذات الوق���ت بالعالق���ات الطيب���ة التي تربط 
بن مملك���ة البحري���ن وبريطاني���ا يف خمتلف 
املجالت وخا�صة اجلان���ب الع�صكري، موؤكًدا 
اأهمية زيادة التن�صيق امل�صرتك بن اجلانبن 
مبا يخدم م�صالح البلدين ال�صديقن. وخالل 
اللقاء، ا�صتعر�س قائد احلر�س امللكي ووزير 
القوات امل�صلحة الربيطاين عالقات التعاون 
والتن�صي���ق الع�صكري امل�ص���رتك القائم بن 
مملك���ة البحرين وبريطاني���ا. كما مت التباحث 

حول املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.

ال�صخري- احلر�س الوطني: ا�صتقبل 
مدير اأركان احلر�س الوطني اللواء الركن 
ال�صيخ عبدالعزيز ب���ن �صعود اآل خليفة، 
�صب���اح اأم����س وف���دا م���ن وزارة احلر�س 
العمي���د  برئا�ص���ة  ال�صع���ودي  الوطن���ي 
عبداحلكيم القحطاين، يف مكتبه مبع�صكر 
ال�صخري.ويف بداية اللقاء، رحب مدير اأركان 
احلر����س الوطن���ي برئي�س الوف���د ومرافقيه، 
ناقال حتيات رئي����س احلر�س الوطني الفريق 
الركن �صمو ال�صيخ حممد بن عي�صى اآل خليفة، 
وموؤك���دا اأن اجله���ود الع�صكري���ة امل�صرتك���ة 
مع احلر����س الوطني ال�صع���ودي تعك�س عمق 
العالق���ات الثنائي���ة ب���ن اململكت���ن، وم���ا 
اأثم���ر عنها من تبادل للخ���ربات وتعزيز اأوجه 

التن�صيق والتعاون لدى اجلانبن.
واأ�صاد الل���واء الركن ال�صي���خ عبدالعزيز 
ب���ن �صع���ود اآل خليف���ة بامل�صت���وى املتقدم 
ال���ذي حقق���ه احلر�س الوطن���ي ال�صعودي من 
كفاءة وجاهزي���ة ع�صكرية عالي���ة، اإلى جانب 
املوؤ�ص�ص���ات الأمني���ة والع�صكري���ة العريق���ة 
الت���ي تزخر به���ا اململكة العربي���ة ال�صعودية 
ال�صقيق���ة. بدوره، نق���ل العمي���د القحطاين، 
حتي���ات وزي���ر احلر����س الوطن���ي ال�صع���ودي 
الأمري خالد بن عبدالعزيز بن عياف اآل مقرن، 
ووكي���ل احلر����س الوطن���ي للقط���اع ال�رشقي 
�صاحب ال�صمو امللك���ي الأمري م�صعل بن بدر 
ب���ن �صعود ب���ن عبدالعزيز، اإل���ى �صمو رئي�س 

احلر�س الوطني ومدير الأركان.

طرح����ت هيئ����ة البحري����ن للثقاف����ة والآث����ار 
واخلا�ص����ة   13-2018 رق����م  مناق�ص����ة  موؤخ����ًرا 
باإن�ص����اء م�صنع الن�صيج يف بن����ي جمرة، حيث يتم 
����ا تق����دمي العط����اءات من قب����ل املوؤ�ص�صات  حاليًّ
الإن�صائية، لعر�صها لحًقا على جلنة املناق�صات 
واملزاي����دات وامل�صرتي����ات الداخلي����ة بالهيئ����ة 
واملعنية مبراجعة طلب����ات الطرح واملوا�صفات 
واملعايري ومتابع����ة اكتمال الطلب����ات املقدمة، 
قب����ل اأن تتم مراجع����ة تقييم العط����اءات متهيًدا 

للرت�صي����ة. علًما ب����اأن تاريخ الإقف����ال 14 اأكتوبر 
2018. ويهدف م�رشوع م�صنع الن�صيج اإلى اإحياء 
وتن�صيط حرفة الن�صيج التي ا�صتهرت بها قرية 
بن����ي جم����رة منذ الق����دم. ومن املق����رتح ت�صميم 
واإن�ص����اء امل�صنع يف قل����ب القرية وبن مزارعها، 
و�صيتخذ مبن����ى امل�صنع من اأ�صكال “الرب�صتي” 
ثيم����ة له ليكون حن اكتمال����ه على �صكل هيكٍل 
م�صقوٍف يوفر الظل الالزم لأعمال الن�صج والغزل 
مع املحافظة على الطابع ال�صعبي لهذه احلرفة.

• القائد العام يف لقاء مع وزير القوات امل�صلحة الربيطاين بح�صور وزير �صوؤون الدفاع ورئي�س هيئة الأركان	

• وزير العمل يف جولة باملعر�س بح�صور حمافظ ال�صمالية والرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س	

سمو رئيس الوزراء وتلمس نبض العاطلين )6(
لي����س هناك اأدنى �صك �صم���و رئي�س الوزراء 
ي�صعى ل�صناعة اأرقى توظيف لأجمل بلد. ذاك هو 
�صمو رئي�س الوزراء وحكومته، الرئي�س الذي ظل 
ول�صن���ن كبرية يًدا تبني، وي���ًدا تتلم�س النب�س، 
نب����س املواطن، ما يوجعه، م���ا يوؤمله، وما يوؤثث 

م�صتقبله.
فرحن���ا جميًع���ا باإر�ص���ادات �صم���وه بالدعوة 
اأ�صح���اب  ���ا  خ�صو�صً املواطن���ن  لتوظي���ف 
ال�صهادات. تلقيت ع�رشات الت�صالت والإمييالت 
فرح���ة باأم���ل النف���راج، تري���د اإي�ص���ال �صكرها، 
وتقديره���ا ل�صمو رئي����س ال���وزراء، ودوره البارز 
يف كل ه���ذه التوجيهات، واأملهم اأن يتم توظيف 
عاطلي وجامعي���ي البحرين، واأ�صحاب ال�صهادات 
العليا، ف�صب���اب البحرين عرف بالعطاء واملثابرة 

واجلد والإبداع يف كل املجالت.
هن���ا ناأم���ل م���ن وزارة العم���ل اأن تدفع بهذا 
ا:  الجتاه، واأن تقوم بذلك. وقد ذكر التوجيه ن�صًّ
“وّجه �صاح���ب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء اإلى 
موا�صلة طرح املزيد م���ن املبادرات التي ت�صّجع 
عل���ى ا�صتقط���اب املواطنن بوظائ���ف لئقة يف 
القطاع اخلا����س وزيادة التن�صيق مع هذا القطاع 
لت�صتن���د الربامج التدريبية عل���ى احتياجاته ومبا 

يكف���ل �رشع���ة توظي���ف املواطن���ن يف الوظائف 
الالئق���ة الت���ي تتنا�صب مع موؤهالته���م وم�صتوى 
تدريبهم”، هكذا ه���و ن�س التوجيه مبا�رشة. وكي 
تكتمل �صورة جميلة ورائع���ة وعملية على وزارة 
العم���ل اأن تقرن ه���ذه التوجيهات الكرمية بعمل 
مي���داين وباأرقام موثقة، وقادرة على رفع �صورة 
العتب، والت�صكيك العام لأرقامها بن�رش تف�صيلي، 
واأكرث �صفافي���ة، وو�صوًحا، وت�ص���ع اجلميع اأمام 
�ص���ورة وا�صح���ة مبا تق���وم به دون الت���كاء على 
لغة اإن�صائي���ة يف الأرقام، وحجم التوظيف، ومدى 
تنا�ص���ب حج���م ونوعي���ة التدري���ب، م���ا دام يتم 
ال�رشف عليه مبالغ �صخمة فالبد اأن يتنا�صب حجم 
ال�رشف مع نوعي���ة الإنتاجي���ة، تتنا�صب مع �صوق 
العمل، لياأتي يف �صمن �صياق الدعوات، والتوجه 

الداعي اإلى تنظيم �صوق العمل.
ل يكف���ي اأن ن�ص���خ مالي���ن ملوؤ�ص�ص���ات اأو 
معاه���د تدريبي���ة والإنتاجي���ة يف كث���ري منه���ا ل 

تنا�صب احتياجات �صوق العمل.
ل يكفي اأن تق���ول دّربنا عدًدا كبرًيا لكن يف 
تخ�ص�صات قد ل تتنا�صب م���ع �صوق العمل، وما 
يحتاجه ال�صوق فنقاد اإلى هدر مايل يف ظل و�صع 
اقت�صادي يحت���اج اإلى تق�ص���ف، فالبد من وجود 

ا�صرتاتيجية وا�صحة وعلمية وعملية.
يبهرنا جميًعا ط���رح وزارة العمل اأنها قامت 
خالل �صت���ة اأ�صه���ر بتوظي���ف 12000 باحث عن 
عم���ل، وهذا يعني اأنها توظف يف العام ما يقارب 
24000 اأق���ل اأو اأكرث، وه���ذا رقم خطري وُملفت 
ويدع���و لال�صتغ���راب والت�صكي���ك، ل���ن نقول يف 
النيات واإمن���ا يف من يقدم ه���ذه الأرقام للوزارة 
ا اأننا جند  من موظفيها على اأقل تقدير، خ�صو�صً
يف املقابل الآلف بال عمل، وبع�صهم كما ي�صلني 
من �صكاوى ممن تقدموا طلًبا للتوظيف ملا يربو 
عن عام ي�صتكون اأن ل اأحد ات�صل بهم، وبع�صهم 
م���ن حملة املاج�صتري، وق���د حتدثت عن بع�صهم 

ب�صورة وا�صحة مع ذكر اأ�صماء جامعاتهم!!
ه���ذه الأمور ه���ي التي تدفعن���ا لالإ�رشار على 
مطالب���ة ال���وزارة بذك���ر الأ�صم���اء م���ع “ال�صيبار” 
واأماك���ن التوظي���ف، والدعوة امللحة لل���وزارة اأن 
ت�ص���ع ن�صبة العاطل���ن من اأ�صح���اب ال�صهادات 
العلي���ا مع الأ�صماء حتى ن�صل اإل���ى واقع اأف�صل، 
تطبي���ق  يف  امل�صوؤولي���ة  مب�صت���وى  نك���ون  واأن 

توجيهات �صمو رئي�س الوزراء يف ذلك.
وه���ذا �صيقودن���ا مل�صاءل���ة دي���وان اخلدمة 
املدني���ة وحج���م الأجان���ب م���ن حج���م املواطنن 

املوظفن، وم���ا هي امل�صاعي لإحالل املواطنن 
مكانه���م؟ يف املقالت القادم���ة �صاأتابع مناق�صة 
وزارة العم���ل يف رده���ا ال�صاب���ق اأو اإذا وج���د رد 
لحق م���ع مناق�صة مقابلة �صع���ادة الوكيل �صباح 
الدو����رشي الت���ي مت عر�صه���ا يف 2017 ومناق�صة 
ت�رشيحاته وت�رشيحات �صعادة الوزير فيما يتعلق 
بالن�ص���ب والأرق���ام ومو�ص���وع الروات���ب وحج���م 
توظي���ف العاط���الت البحرينيات، واأم���ور تتعلق 
بق���راءة مف�صلي���ة للتدريب���ات الت���ي تق���وم بها 
الوزارة، والعق���ود املوؤقتة، ومدى تطبيق حقوق 
املوظ���ف والعمال البحريني���ن يف ال�رشكات، وما 
هي الآلي���ات الت���ي تعتمدها ال���وزارة يف تطبيق 
حقوقهم، وع���ن اخلطة التي طبقته���ا الوزارة يف 

بحرنة وظيفة املوارد الب�رشية وغري ذلك.
اإن من�ص���ة ال�صحافة ل تقل اأهمية من من�صة 
الربمل���ان يف املراقب���ة، فعل���ى ال���وزارات حتمل 
مناق�صاتن���ا، فكما ناق�صت �صع���ادة وزير املالية 
بعدة مقالت �رشيحة ووا�صحة، ولمَ اأقتنع مبرئياته 
لليوم، وناق�صت جمل�س اإدارتها وناق�صت رئي�س 
جمل����س �رشكة اأمالك عبدالرحم���ن فخرو، ولمَ يجب 
علي ومل���ف التقاعد ب�صل�صلة مق���الت وناق�صت 
�صعادة وزيرة ال�صح���ة يف فو�صى ق�صم الطوارئ 

وب���كل و�ص���وح و�صع���ادة وزي���ر الرتبي���ة وملف 
خريج���ي اجلامع���ات ال�صينية وخل���ط الأوراق من 
قب���ل الوكيل والأوق���اف اجلعفري���ة يف ا�صتخدام 
مكرم���ة امللك للماآمت يف طباع���ة كتب والبلديات 
والكهرباء وغريها، فل���ي اأنا اأناق�س �صعادة وزير 

العمل، ووزارته.
يف املقاب���ل اأنا من اأكرث الكتاب الذي امتدح 
وزارة الإ�ص���كان عل���ى مواقفه���ا الك���ربى. اأن���ا ل 
يهمن���ي كمثقف ناقد �صخ�صن���ة املوا�صيع يف اأي 
وزارة، ول خل���ط الأم���ور، اأنا اأناق����س الأداء ولي�س 

الأ�صخا�س.
الوزراء يتغرّيون ويبق���ى الوطن وامللفات. 
كل وزي���ر يف ظل امل����رشوع الإ�صالحي هو موظف 
خلدم���ة امل����رشوع الإ�صالحي، والوط���ن وال�صعب، 
وله���ذا اأ�ص�س دي���وان الرقابة املالي���ة والإدارية، 
ونح���ن يف ال�صحاف���ة �صرنفع ال�صق���وف لنناق�س 
مبنته���ى املو�صوعية، و�صاأف���رد �صل�صلة مقالت 
لأي وزارة جن���د هن���اك خل���اًل يف اأدائه���ا، ونفت���ح 
���ا يف ال�صحافة ل���ريدوا علينا، ولهم  النقا����س عامًّ
احلري���ة يف النقا����س والأخذ والرد ول���و توا�صلت 
النقا�صات لأ�صهر طويل���ة، املهم اإجناح امللفات 

العالقة. ويفرح املواطنون.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح



24.5 % الت�سخم ال�سنوي يف تركيا
ا�سطنب���ول - اأ ف ب: ارتفعت ن�سبة الت�سخم 
ال�سنوي يف تركيا اإل���ى حوالى 25 % يف �سبتمرب، 
ح�سب اإح�ساءات ر�سمية ن����رت الأربعاء، بينما ما 
زال �سع���ر �رف اللرية متدنًيا مقابل الدولر رغم 

رفع معدلت الفائدة ال�سهر املا�سي.
واأف���ادت اأرق���ام مكت���ب الإح�س���اء اأن اأ�سعار 
ال�ستهالك ارتفعت بن�سبة 24.52 % يف �سبتمرب 
باملقارنة مع ال�سهر نف�سه العام املا�سي. وكانت 
هذه الن�سب���ة بلغ���ت 17.9 % يف اأغ�سط�س. وهذا 
الرق���م اأعل���ى من توقع���ات وكالة بلوم���ربغ التي 

اأعلنت اأن ن�سبة الت�سخم �ستبلغ 21.1 %.

“الأهلي املتحد”: بيع 2.1 مليون �سهم
الب���الد – املح���رر القت�س���ادي: ب���اع اأح���د امل�ساهم���ن الرئي�سي���ن يف البن���ك الأهل���ي 
املتح���د2،143،930 �سهًما بقيمة اإجمالية جتاوزت 1.48 ملي���ون دولر. ومتت �سفقة البيع 

يوم الثنن حيث مت بيع ال�سهم الواحد ب�سعر 0.69 دولر.
وكان امل�ستثم���رون قد تداولوا يوم الثن���ن 20.57 مليون �سهم، بقيمة اإجمالية قدرها 
4.19 ملي���ون دينار، مت تنفيذها م���ن خالل 148 �سفقة، حيث ركز امل�ستثمرون تعامالتهم 
عل���ى اأ�سهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيم���ة اأ�سهمه املتداولة 2.97 مليون دينار، 
اأي م���ا ن�سبته %70.88 من القيمة الإجمالية للتداول، وبكمي���ة قدرها 11.92 مليون �سهم، 
مت تنفيذه���ا من خالل 95 �سفقة. وبلغت قيم���ة اأ�سهم البنك الأهلي املتحد املتداولة 2.94 
ملي���ون دينار، اأي م���ا ن�سبته %70.13 من اإجم���ايل قيمة الأ�سهم املتداول���ة، وبكمية قدرها 

11.51 مليون �سهم، مت تنفيذها من خالل 84 �سفقة.
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اقتصاد
ال�سحي وال���ت���اأم���ن  الإف���ال����س  و  ال��ب��ي��ان��ات  امل��ن��اف�����س��ة وح��م��اي��ة  ق���وان���ن  اإ����س���دار 

البحرين تعزز البيئة اال�ستثمارية بـ 4 قوانني جديدة
�سيكون لها تاأثري اإيجابي على اقت�ساد اململكة

املنامة - جمل�س التنمية: �رعت البحرين يف 
تطبيق اأربعة قوانن اأ�سدرها عاهل البالد ح�رة 
�ساح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
حي���ث تتعلق ه���ذه القوانن امل�ستحدث���ة بعدٍد 
م���ن القطاعات املهمة �سيكون لها تاأثري اإيجابي 
على اقت�س���اد اململكة والبيئة الداعمة لل�ركات 

النا�سئة.
وذك���ر بي���ان �س���ادر ع���ن جمل����س التنمي���ة 
القت�سادي���ة اأن “ه���ذه القوان���ن تاأت���ي �سمن 
م�س���اع تطويري���ة و�ساملة ته���دف لتعزيز وترية 
خل���ق الفر�س اجلدي���دة للم�ستثمري���ن ال�ساعن 
اإلى الو�س���ول اإل���ى الفر����س ال�ستثمارية التي 
توفره���ا البحري���ن، لي�سيف ذلك اإل���ى ما حققته 
الت�ريع���ات الت���ي مت تطويرها خ���الل ال�سنوات 
الأخ���رية يف حتقي���ق من���و ق���وي يف ال�ستثمارات 
املبا�رة، حيث حقق جمل�س التنمية القت�سادية 
رقم���اً قيا�سياً من خالل ا�ستقط���اب 305 مليون 
دين���ار )810 ملي���ون دولر ( يف الت�سع���ة اأ�سهر 
الأول���ى م���ن ع���ام 2018 متج���اوزاً ال�ستثمارات 
امل�ستقطب���ة يف جممل ع���ام 2017 والبالغة 276 

مليون دينار )733 مليون دولر (.
وتت�سمن القوانن ت�سجيع وحماية املناف�سة 
حماي���ة  وقان���ون  والإفال����س  التنظي���م  واإع���ادة 

البيان���ات ال�سخ�سية وقان���ون التاأمن ال�سحي، 
وتعك����س ه���ذه القوان���ن اجله���ود الت���ي بذلها 
فري���ق البحرين احلكومي بالتعاون مع ال�ركاء يف 

القطاع اخلا�س.
ويهدف قانون ت�سجيع وحماية املناف�سة اإلى 
دعم البتكار ومتهيد ال�سبل اإلى زيادة الإنتاجية 
والفاعلي���ة م���ن خالل من���ع ت�سكي���ل الحتكارات 
واملمار�س���ات املناه�س���ة للمناف�س���ة، وه���و م���ا 
ي�سهل على ال�ركات اجلديدة، وخا�سة النا�سئة، 
الدخ���ول اإل���ى الأ�س���واق القائم���ة والتناف�س مع 
لعبي الأ�س���واق املهيمنن مب���ا ي�سمن م�سالح 

جميع ال�ركات. 
اأم���ا قانون اإع���ادة التنظي���م والإفال�س فاإنه 
ي�ساه���م يف تعزيز الثقة يف ال�سوق مما يعود اأثره 
اإيجاباً عل���ى ال�ستقرار القت�س���ادي واحلد دون 
ت�سفية ال����ركات التي تتعر����س اإلى �سعوبات 
مالي���ة من خالل ت�سجيع اإع���ادة هيكلتها. وين�س 
القان���ون عل���ى عملي���ة اإع���ادة التنظي���م، حي���ث 
ُي�سمح لإدارة ال�رك���ة مبوا�سلة العمل وموا�سلة 
العملي���ات التجاري���ة اأثن���اء اإج���راءات الإفال����س 
املنا�سب���ة،  الإدارة  عل���ى  ح�سوله���ا  وتي�س���ري 
والتموي���ل الالزم ل�ستمراره���ا، كما هو احلال يف 
اأف�س���ل املمار�س���ات الدولي���ة. ويت�سمن قانون 

الإفال����س اأي�س���اً اأحكام���اً تتعل���ق بالتعام���ل مع 
الإفال�س عرب احلدود، واأحكاماً خا�سة فيما يتعلق 
باإفال����س املوؤ�س�س���ات ال�سغ���رية واملتو�سط���ة 

احلجم، مبا ي�سكل �سمانة لهذه املوؤ�س�سات.
 وبالن�سبة لقانون حماية البيانات ال�سخ�سية 
فالبحرين �ستقدم قانون���اً حلماية البيانات على 
امل�ستوى الوطني، وهو ما يدعم التطورات التي 
�سهدتها اململك���ة يف القت�س���اد الرقمي، ويعد 

نقطة فاعل���ة على طري���ق التحول م���ن اقت�ساد 
نفطي ال���ى اقت�ساد رقمي مع���ريف، حيث ي�سجع 
القان���ون املعاجل���ة الفاعل���ة والآمن���ة للبيان���ات 
ويوف���ر البيئة ال�سليمة لتداوله���ا مبا ي�ساهم يف 

تو�سعة القدرات يف جمال اخلدمات املالية. 
اأم���ا القان���ون الرابع، وه���و قان���ون التاأمن 
ال�سحي فاإنه �سيعمل عل���ى تر�سيخ نظام �سحي 
متكام���ل للبحري���ن، حي���ث �سيعتمد عل���ى نظام 

متويل م�ستدام يدع���م وي�ستقطب ال�ستثمار يف 
كل من قطاعي الرعاية ال�سحية والتاأمن. 

عل���ى �سعيد مت�س���ل، �رح وزي���ر ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة زاي���د الزي���اين، اأن حزم���ة 
الت�ريعات متث���ل خطوة اإيجابية كب���رية وفاعلة 
تهدف اإلى زيادة و ت�سجي���ع قدوم ال�ستثمارات 
املبا�رة، و�سخ املزيد من ال�ستثمارات يف كافة 
روافد القطاعات القت�سادية باململكة، ل�سيما 
واأن هذه الت�ريع���ات تقرتن باإطار تنظيمي مرن 
ي�س���در ع���ن ال�سلط���ة التنفيذي���ة مواكب���اً لهذه 
الت�ريع���ات ل�سم���ان تنفيذها متوخي���ة الغايات 
الت�ريعية والقت�سادي���ة التي ترمي اإليها، وهو 
الأمر ال���ذي يرفع م���ن ت�سنيف مملك���ة البحرين 
لدى املوؤ�س�سات املالية والقت�سادية الدولية. 

م���ن جهته، قال الرئي����س التنفيذي ملجل�س 
التنمية القت�سادية، خالد الرميحي “نحن �سعداء 
باإطالق ه���ذه القوانن التي �ست�سعى اإلى تعزيز 
البيئة احلا�سنة لعدد من القطاعات القت�سادية 
و�ستتيح فر�س���اً جديدة اأمام امل�ستثمرين، حيث 
ان النمو القت�س���ادي امل�ستقبلي �سيعتمد على 
النمو املتحقق بفع���ل زيادة الإنتاجية اإلى جانب 
احت�س���ان ودعم ال�سناعات اجلدي���دة يف العقود 

القادمة”.

• خالد الرميحي 	 • زايد الزياين	

“البحرين العقارية”: باب الرت�سح لالنتخابات مازال مفتوحا

البحرين ت�سارك يف اجتماع االحتاد الدويل للبور�سات

“الغرفة” و“جمل�ض التنمية” يبحثان النهو�ض باالقت�ساد
الرتويج ملناخ البحرين ال�ستثماري املتميز

ال�سناب����س - الغرفة: اأ�س���اد رئي�س غرفة جتارة 
و�سناع���ة البحري���ن �سم���ري نا����س ب���الأدوار الفاعلة 
واجله���ود الب���ارزة التي يق���وم بها جمل����س التنمية 
للنهو����س  م���ن �سعي���د  اأك���ر  القت�سادي���ة عل���ى 
بالقت�سادي الوطن���ي والرتويج للمناخ ال�ستثماري 
ال���ذي تتميز به البحرين، موؤك���دا اأهمية دعم اجلهود 
امل�سرتكة ب���ن الغرفة وجمل�س التنمية القت�سادية 
متا�سي���ا م���ع الأه���داف الرامي���ة اإل���ى دع���م النم���و 
القت�س���ادي يف اململكة، موؤكدا اأن الغرفة تعمل عن 
كثب مع جمل�س التنمية القت�سادية؛ من اأجل �سمان 
حتقيق ال���روؤى والتطلعات امل�سرتك���ة التي ت�ساعد 
على دعم التج���ارة وال�ستثمار ومن���و الأعمال عموما 
يف مملك���ة البحري���ن، وذل���ك من خ���الل عر�س فر�س 
ال�ستثمار وال�راك���ة مع ال�ركات املحلية والإقليمية 
والعاملية الرائدة والتي تتخذ من البحرين والأ�سواق 

املجاورة مقرا لها.
جاء ذل���ك خالل الجتم���اع امل�س���رتك الذي عقد 
م�ساء الثالثاء بن رئي�س الغرفة والرئي�س التنفيذي 
ملجل�س التنمية القت�سادية خالد الرميحي، اإذ بحث 

الجتماع عددا من املو�سوعات والق�سايا امل�سرتكة؛ 
للتعرف على اآخ���ر التطورات وامل�ستجدات املتعلقة 
بتن�سيط القت�ساد الوطني، وتعزيز م�ساهمة القطاع 
اخلا����س يف زيادة الناجت املحلي الإجمايل، اإلى جانب 
متك���ن اأ�سح���اب الأعم���ال، وج���ذب ال�ستثم���ارات، 
اإلى جان���ب التاأكيد على اأهمي���ة توحيد اجلهود بن 
اجلانب���ن يف اإجراء البحوث واملب���ادرات التي تهدف 

اإلى ت�سجيع ال�ستثمارات.
م���ن جانبه، ثم���ن الرميحي اجله���ود واملبادرات 
املتميزة التي تبذلها الغرف���ة للنهو�س بالقت�ساد 
وجذب ال�ستثمارات، م�سريا اأن عقد هذه الجتماعات 
امل�سرتك���ة ياأتي به���دف دعم التوا�سل م���ع ال�ركاء 
واجله���ات الر�سمية يف اململكة للعمل على خلق بيئة 

مالئمة لريادة الأعمال يف منطقتنا.

املنامة - البحرين العقارية: قالت جمعية 
البحرين العقارية اإن ب���اب الرت�سح لنتخابات 
جمل����س اإدارة اجلمعي���ة م���ازال مفتوحا. وذكر 
بيان �س���ادر عن اجلمعية تلق���ت البالد ن�سخة 
منه اأم����س “نذك���ر اأع�ساء اجلمعي���ة العمومية 
اأنه م���ازال ب���اب الرت�س���ح لنتخاب���ات جمل�س 
اإدارة اجلمعي���ة مفت���وح حت���ى ي���وم ال�سبت 6 
اأكتوب���ر 2018. ونهيب لكل من يريد الرت�سح 
مبلء ال�ستمارة املع���دة لذلك وتقدميها اإلى 
رئي�س جلن���ة النتخاب���ات، �سع���د ال�ّسهلي، يف 

�سارع املعار�س، كم���ا ننوه بان الذين تقدموا 
با�ستماراته���م �سابق���اً يف �سه���ر يوليو 2018 
املا�سي عليهم جتديد املعلومات و البيانات 
مرة اأخرى لدى مكتب رئي�س جلنة النتخابات”.  
عل���ى �سعي���د مت�سل، اأو�س���ح البي���ان اأنه مت 
حتديد موع���د عقد اجتماع اجلمعي���ة العمومية 
لنتخاب اأع�ساء ملجل�س الإدارة اجلديد للدورة 
ال�ساد�س���ة يف مت���ام ال�ساع���ة ٧.٣٠ م���ن م�ساء 
يوم الأربع���اء 10 اأكتوب���ر 2018 مبقر جمعية 

املهند�سن البحرينية يف اجلفري.

بور�س����ة  �سارك����ت  البور�س����ة:   - املنام����ة 
البحرين يف الجتم����اع ال�سنوي الثامن واخلم�سن 
واجتم����اع اجلمعي����ة العمومي����ة لالحت����اد ال����دويل 
ا�ست�ساف����ت  وال����ذي   ،)WFE( للبور�س����ات 
فعاليات����ه بور�س����ة اأثين����ا يف الفرتة م����ن 2 - 4 
اأكتوب����ر بح�سور اأك����ر من 300 وف����د وم�ساركة 
اأع�ساء الحتاد البال����غ عددهم نحو 200 بور�سة 
و�ركات املقا�سة والت�سوية املركزية والهيئات 

التنظيمي����ة لالأ�س����واق املالي����ة. وق����ال الرئي�س 
التنفي����ذي للبور�سة ال�سيخ خليف����ة بن اإبراهيم 
اآل خليف����ة اأن م�ساركة البحرين يف الجتماع تاأتي 
يف اإط����ار حر�����س الإدارة التنفيذية عل����ى تعزيز 
التوا�سل م����ع رواد اأ�سواق امل����ال على ال�سعيد 
الدويل وكبار امل�سوؤولن يف اجلهات التنظيمية 
والرقابي����ة الدولي����ة لدع����م الروؤي����ة امل�ستقبلية 

لتطوير منظومة راأ�س املال يف اململكة”. 

• جانب من لقاء “الغرفة” وجمل�س التنمية القت�سادية	

“متكني” يعتمد خطة لتطوير جتربة العمالء يف “دعم املوؤ�س�سات”
حممد بن عي�سى يرتاأ�س اجتماع جمل�س الدارة

املنامة - متك���ن: ك�سف رئي����س جمل�س اإدارة 
�سندوق العم���ل “متكن” ال�سيخ حمم���د بن عي�سى 
اآل خليف���ة، عن اأن “ال�سن���دوق” ب�سدد تطبيق خطة 
مطورة لتطوير اإج���راءات خدمة العمالء �سمن برنامج 
دع���م املوؤ�س�س���ات، موؤكداً على اأهمي���ة تطوير خطط 
الدع���م ب�سكل م�ستمر، فيما يق���ف ب�سكل مبا�ر على 
احتياج���ات كل �ريح���ة م���ن ال�رائ���ح امل�ستهدفة يف 
نط���اق عمل “متك���ن”، وذل���ك ان�سجاماً م���ع اأهداف 
التنمي���ة امل�ستدام���ة وروؤي���ة البحري���ن القت�سادية 
2030.جاء ذل���ك يف ت�ريح لل�سيخ حممد بن عي�سى 
خالل تروؤ�س���ه اجتماع جمل����س اإدارة “متكن” اأم�س، 
حيث ج���رى خالل الجتماع الوقوف على اأهم اجنازات 
متك���ن خ���الل الف���رتة املنق�سي���ة، ومناق�س���ة خطة 
تطوي���ر جترب���ة العم���الء يف برام���ج الدع���م املقدمة 

للموؤ�س�سات.
واأو�سح ال�سي���خ حممد بن عي�سى اإلى اأن جمل�س 
الإدارة اعتمد خطة الإج���راءات املطورة، على اأن يتم 
التطبيق ب�سكل تدريج���ي �سمن مرحلة اأولية، وذلك 

ل�سم���ان �سال�سة النطالق���ة مبا يتواف���ق مع معايري 
ومتطلبات اجلودة.  واأ�سار اإلى اأن تعزيز جتربة خدمة 
العم���الء، �سمن فئة دعم املوؤ�س�س���ات التي يقدمها 
“متك���ن” بالإ�سافة اإلى فئة الأف���راد، متثل خطوة 
مهم���ة عل���ى طري���ق ا�ستدامة من���و القط���اع اخلا�س 

وقطاع ريادة الأعمال.

امل���دة  ت�س���ل  احلالي���ة،  الإج���راءات  وبح�س���ب 
امل�ستغرق���ة يف احل�س���ول على الدعم اإل���ى 60 يوماً، 
حي���ث �سُتمكن الإجراءات املطورة من تقلي�س املدة 
اإل���ى 30 يوماً على اأكر تقدي���ر، و�ست�سم الإجراءات 
املطورة ال�ستن���اد اإلى التكنولوجيا وال�ستفادة من 

احللول الرقمية.

• اجتماع جمل�س اإدارة “متكن”	

“الربكة” و “BATSCO” ميوالن م�ساريع الطاقة

�س���وؤون  وزي���ر  اطل���ع  بن���ا:   - املنام���ة 
الكهرباء واملاء عبداحل�سن مريزا على اخلطة 
امل�سرتكة بن بن���ك الربكة الإ�سالمي و�ركة 
الع�س���و املنت���دب ل�رك���ة البحري���ن لتج���ارة 
الطاق���ة ال�سم�سي���ة )BASTCO( لتق���دمي 
حل���ول متويلي���ة مل�ساريع الطاق���ة ال�سم�سية 
الت���ي يت���م تنفيذه���ا �س���واء عل���ى م�ست���وى 
املوؤ�س�س���ات اأو حت���ى الف���راد الراغب���ن يف 
تركيب انظمة الطاقة ال�سم�سية على منازلهم 

ال�سكنية.
والتقى الوزير مبكتبه الرئي�س التنفيذي 
لبن���ك الربك���ة الإ�سالم���ي حمم���د املطاوع���ة 

 ”BASTCO“ ل�رك���ة  املنت���دب  والع�س���و 
عي�سى �سي���ار وعددا م���ن امل�سوؤولن يف كال 

الطرفن.
واأ�س���اد الوزي���ر بتع���اون بن���ك الربك���ة 
ال�سالمي يف تقدمي العدي���د من الت�سهيالت 
لتموي���ل م�ساريع الطاق���ة ال�سم�سية وهو من 

امل�سارف ال�سباقة يف هذا املجال.
BAS -“  مما ثمن جهود ون�شاط �رشك ة

CO” وه���ي �رك���ة بحريني���ة متخ�س�س���ة يف 
جمالت الطاقة ال�سم�سية وتعمل على تنفيذ 
امل�ساري���ع والربام���ج وتق���دمي ال�ست�سارات 

والتدريب يف هذا املجال.
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امل��ر���س��ى لأرا�����س����ي  الأب����ع����اد  ث���اث���ي  ل��ل��ت�����س��وي��ر   ”BIW AR“ ت��ط��ب��ي��ق  اإط������اق 

مفاو�سات مع �رشكات ال�ستئجار 6 اأرا�ض مبر�سى البحرين لال�ستثمار

71 مليار دوالر ودائع القطاع امل�رشيف البحريني بالن�سف االأول

ن�سبة التاأجري بلغت 98 %... العبا�سي:

ارتفاع املاءة املالية اإلى 19.4 %

    زينب العكري من احلد
 

ك�سف مدير ال�س���وؤون الفنية مبر�س���ى البحرين 
لا�ستثم���ار عب���داهلل العبا�سي اأن ال�رشك���ة تتفاو�ض 
يف الوق���ت احل���ايل مع ع���دد من ال����رشكات ل�ستئجار 
الأرا�س���ي املتبقية يف املنطقة والتي يبلغ عددها 6 
، متوقعا اأن يتم التوقيع م���ع اإحدى ال�رشكات  اأرا����ضٍ

قبل نهاية العام 2019.
واأ�س���اف اأن ال�رشك���ة تتطل���ع اإلى القيم���ة التي 
�سي�سيفه���ا امل�ستثم���ر عند ا�ستئج���اره لاأر�ض اإلى 
املنطق���ة وعلى نطاق البحرين م���ن ناحية يف املجال 
ال�سناع���ي اأو اللوج�ست���ي اأو غ���ريه، مبين���ا اأن���ه يتم 
الرتكيز على اأ�سماء �رشكات كبرية تعطي اإ�سافة من 
ناحي���ة العمالة وال�سجل التج���اري والتوظيف وبحرنة 
الوظائ���ف. وتابع اأن���ه يت���م درا�سة روؤو����ض الأموال 
امل�ستثم���رة يف امل����رشوع نف�س���ه واأ�سم���اء ال����رشكات 
وتقييمه���ا يف ق�س���م ا�ست���ام طلب���ات امل�ستاأجرين 
لتاأجري الأرا�سي، لفًتا اإلى اأن ال�رشكة تعتمد على اآلية 
تقييم الطلبات املقدمة لتاأجري الأرا�سي ال�سناعية 
واختي���ار الأف�س���ل والتوقيع ح�سب العق���د املعتمد 

بني ال�رشكة ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.
واأكد اأن ن�سب���ة الأرا�سي امل�ستاأجرة يف املر�سى 
بلغت ن�سبتها 98 % من اإجمايل امل�ساحات التاأجريية 
املتوف���رة يف املنطق���ة البالغ���ة عدده���ا 165 اأر�سا 
خم�س�سة لا�ستثم���ار، متوقًعا اأن تبل���غ ن�سبة تاأجري 

الأرا�سي 100 % خال العام املقبل.
واأو�س���ح اأن 60 % م���ن الأرا�س���ي املوؤج���رة مت 

تطويره���ا من جان���ب امل�ستثمري���ن، م�س���رًيا اإلى اأن 
اخلط���وة القادم���ة لل�رشكة هي املتابع���ات امل�ستمرة 
مع جميع امل�ستثمرين لتطوي���ر الأرا�سي امل�ستاأجرة 

باأ�رشع وقت ممكن. 
ولف���ت اإلى ن�سبة التطوير �ستتغري مطلع 2019 
، اإذ هناك م�ساري���ع قيد الإن�ساء �ستوؤجر خال 2018 
و2019، مو�سح���ا اأن العديد م���ن ال�رشكات م�ستاأجرة 
يف املر�س���ى واله���دف الرئي����ض اإع���ادة تاأج���ري تلك 
الوح���دات ال�سناعي���ة مل�ستثمري���ن اآخري���ن لإقام���ة 
ور����ض عمل �س���واء للخ�سب اأو الزج���اج اأو الأمنيوم اأو 
احلدي���د وال�سناع���ات مث���ل البا�ستي���ك اإ�سافة اإلى 
ال�سناعات الثقيلة. واأ�سار اإلى اأن ن�سبة امل�ستثمرين 
من خ���ارج البحرين ن�سبتهم نح���و 40 % اإلى 60 %، 
ويتم التعامل معهم كامل�ستثمر البحريني من ناحية 

املميزات والتوا�سل.
ج���اء ذل���ك خ���ال املوؤمت���ر ال�سحف���ي ملر�س���ى 
البحري���ن لا�ستثمار، املدين���ة ال�سناعية النموذجية 
املمتدة على م�ساح���ة 1.7 مليون مرت مربع يف مدينة 
�سلم���ان ال�سناعي���ة مبنطق���ة احلد، لإط���اق تطبيق 
“BIW AR” خلدمة عمائه، بالتعاون مع �رشكة “اإن 
جي اإن” الدولية. واأعل���ن مر�سى البحرين لا�ستثمار 
عن تزويد لتطبي���ق هاتف ذكي “BIW AR” يوفر 
للمتعاملني فر�سة غري م�سبوقة يف روؤية �سور ثاثة 
الأبعاد مل���ا يريدون ا�ستئجاره اأو �رشائه من م�ساحات 

اأر�ض ومقرات م�سانع وم�ستودعات وغريها.
وبات باإمكان العم���اء احلاليني وامل�ستقبليني 
ملر�سى البحرين لا�ستثمار، ومن خال هذا التطبيق 

ال���ذي ي�ستخدم تقنية “الواقع املع���زز”، اأن يطلعوا 
عل���ى تفا�سي���ل دقيق���ة ح���ول امل�ساح���ة وامل���كان 
وال�سكل النهائ���ي للوحدة ال�سناعي���ة التي يرغبون 
ب�رشائه���ا اأو ا�ستئجاره���ا بدق���ة متناهي���ة، وبالأبعاد 
والأل���وان. و اأ�س���ار العبا�س���ي، اإل���ى اأن املر�سى بات 
جمهزا الآن لتق���دمي عرو�ض تفاعلي���ة غري م�سبوقة 
لعمائه���ا، مبا يتي���ح لهم القيام بجول���ة على مواقع 
�سا�سع���ة يف غ�سون ثوان معدودة عرب هذا التطبيق، 
م�سيفا “حر�سنا عل���ى اأن يكون هذا التطبيق �سهل 
ال�ستخ���دام للغاية، مع ميزات ت�سمح بعر�ض املباين 
واملن�س���اآت لدين���ا م���ن جميع الزواي���ا، اإ�ساف���ة اإلى 

التنقل الب�سيط بني املناطق ال�سناعية، اللوج�ستية 
و�سكن العمال يف املر�سى.

وتاب���ع  “لقد عملن���ا على تعزيز م�ست���وى الأداء 
الت�سغيل���ي يف م����رشوع مر�س���ى البحري���ن لا�ستثمار، 
مم���ا اأدى يف نهاية املطاف اإلى تعزيز دعمنا لتطوير 
القطاع ال�سناع���ي يف البحرين”، معربا يف هذا الإطار 
عن �سكره ل���وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة على 
دعمه���ا امل�ستمر ال���ذي �ساهم يف ق���درة BIW على 
ت�سجي���ع البتكار؛ من اأجل تطوي���ر القطاع ال�سناعي 

البحريني. 
واأو�س���ح اأن “التطبيق اجلديد يقدم فائدة لكل 

م�ستاأج���ر يف املر�س���ى، وللجمه���ور عموم���ا، ومبجرد 
تنزيل التطبي���ق من iTunes اأو Play Store حتت 
ا�سم BIW AR يكون املخطط الرئي�ض للمر�سى يف 
متن���اول اليد بطريقة ثاثي���ة الأبعاد، ويتم ت�سنيف 
كل منطق���ة من املناطق بو�س���وح، كما يتم تو�سيح 
املناط���ق داخ���ل املر�سى ومتيي���ز الأن�سط���ة بجميع 

اأنواعها”.
من ناحيته، اأعرب الرئي�ض التنفيذي ل�رشكة “اإن 
ج���ي اإن”، يعقوب العو�سي، ع���ن �سعادته للعمل مع 
مر�س���ى البحري���ن لا�ستثمار يف هذا امل����رشوع، وقال 
“ي�سم���ح تطبيق الواقع املع���زز الذي قمنا بتطويره 
للمر�س���ى بتح�س���ني جترب���ة امل�ستاأجري���ن احلاليني 
وامل�ستقبليني، كما يقل���ل من املتطلبات والتكلفة 
املرتبط���ة بالو�سائ���ط التقليدي���ة مث���ل بن���اء ونقل 

النماذج املادية للمن�ساآت داخل املر�سى”.
واأ�س���ار اإلى حر����ض “اإن جي اإن” عل���ى ت�سهيل 
ا�ستخدام هذا التطبيق اإلى جانب تعزيز املزايا التي 
يقدمه���ا للم�ستخدمني، لفتا اإل���ى اأن فريق البتكار 
والت�سمي���م التاب���ع لل�رشك���ة يعم���ل على دم���ج واقع 
وتقنيات الواقع املع���زز الواقع يف القطاع العقاري، 
وق���ال “نحن فخورون ب���اأن نك���ون الأول يف البحرين 

لتقدمي هذه التكنولوجيا اإلى جمال العقارات”.
وي�س���ل حجم ال�ستثمار الكل���ي مر�سى البحرين 
لا�ستثمار يبلغ ما يقارب 1.3 مليار دولر، لفتا اإلى 
اأن ال�رشك���ة ت�سع كامل تركيزها حاليا على ا�ستكمال 
�سغ���ل الأرا�س���ي املتبقي���ة، اإ�ساف���ة اإل���ى تطوي���ر 

الأرا�سي امل�ستاأجرة وغري املوؤجرة حتى الآن.

بريوت - احتاد امل�رشفيني العرب: قال الأمني 
الع����ام لحت����اد امل�س����ارف العربية و�س����ام فتوح اإن 
القط����اع امل�رشيف البحريني حقق من����ًوا نتيجة ارتفاع 
اأ�سعار النفط وما ترتب عليها من زيادة يف ال�سيولة 
و�سيا�س����ات القت�ساد الكل����ي وال�سيا�سات املالية 
احلكومية، وفعالي����ة النظام الرقاب����ي املتوافق مع 
املعايري الدولية، والقوى العاملة املحلية الكفوءة. 
واأك����د اأن كل ذلك اأدى لتدعي����م مركز البحرين 
كمحور م�����رشيف اإقليمي جنح يف اجت����ذاب الكثري من 

املوؤ�س�سات امل�رشفية الأجنبية.
ويحت����ل القط����اع امل�����رشيف البحرين����ي املرتب����ة 
ال�سابع����ة ب����ني القطاع����ات امل�رشفي����ة العربي����ة من 
حي����ث حجم الأ�سول، وي�ستحوذ على نحو 5.5 % من 
اإجمايل موجودات القطاع امل�رشيف العربي، و3.3 % 

من ودائعه. 
وبلغ حجم املوجودات املجمعة للقطاع امل�رشيف 
نح����و 188 ملي����ار دولر بنهاي����ة الف�س����ل الثاين من 
الع����ام 2018، م�سج����ا ن�سبة من����و 0.5 % عن نهاية 
الع����ام 2017. كم����ا بلغ����ت الودائ����ع نح����و 71 مليار 
دولر بزيادة 3.4 % خال الفرتة نف�سها. وبالن�سبة 
للقرو�ض املمنوحة للقطاعني العام واخلا�ض، فقد 

بلغت نحو 42.8 ملي����ار دولر م�سجلة ن�سبة منو 4.6 
% ع����ن نهاية العام 2017، وهي ث����اين اأعلى ن�سبة 
من����و يف الإقرا�ض بني القطاعات امل�رشفية العربية. 
وبل����غ جمموع راأ�ض امل����ال والحتياط����ات نحو 28.8 
ملي����ار دولر بنهاية الف�سل الثاين من العام 2018، 

برتاجع بلغ 1.3 % عن نهاية العام 2017. 
واأ�سار اإلى دخول 10 م�سارف بحرينية )5 منها 
اإ�سامية( �سمن لئح����ة اأكرب 1000 م�رشف يف العامل 
بح�سب راأ�����ض املال الأ�سا�سي، فيما احتلت البحرين 
املرتبة الثالثة بالن�سبة لعدد امل�سارف التي دخلت 
الائحة، وهي وبح�سب الرتتيب: “املوؤ�س�سة العربية 
امل�رشفية )ABC(”، “البنك الأهلي املتحد”، “بنك 
اخلليج الدويل”، “جمموعة الربكة امل�رشفية”، “بيت 
التمويل اخلليجي”، “بنك البحرين والكويت”، “بنك 
البحرين الوطني”، “م�رشف الطاقة الأول”، “م�رشف 
ال�س����ام”، و”بنك الإثمار”. وبل����غ جمموع راأ�ض املال 
الأ�سا�سي يف هذه امل�سارف الع�رشة نحو 18.8 مليار 
دولر، كما تدي����ر موجودات تقدر بنحو 149.8مليار 

دولر. 
ومقارن����ة بحج����م القت�س����اد البحرين����ي، بلغت 
موجودات القطاع امل�رشيف البحريني 5 اأ�سعاف حجم 

الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي بنهاية العام 2017، 
وبلغ����ت الودائ����ع نح����و 197 % من الن����اجت املحلي 
الإجم����ايل، والقرو�ض نح����و 117 % منه، مما يعك�ض 

اأهمية القطاع امل�رشيف يف القت�ساد البحريني. 
و�سهد القطاع امل�رشيف البحريني حت�سنا طفيفا 
يف ج����ودة الأ�سول، حيث انخف�س����ت ن�سبة القرو�ض 
املتع����رة من اإجم����ايل القرو�ض م����ن 5.9 % بنهاية 
الف�سل الأول 2017 اإل����ى 5.7 % يف نهاية الف�سل 
الثال����ث 2017، بح�سب اأحدث البيان����ات املتوفرة. 
كما �سه����دت امل����اءة املالي����ة يف القط����اع امل�رشيف 
البحرين����ي حت�سنا ملحوظا، حيث ارتفع معدل كفاية 
راأ�ض املال م����ن 18.7 % اإلى 19.4 % خال الفرتة 

نف�سها. 
وتاب����ع فت����وح “تتمت����ع امل�س����ارف البحريني����ة 
باأو�س����اع متوي����ل و�سيول����ة جي����دة، حي����ث ل تواجه 
امل�س����ارف املحلي����ة اأي نق�����ض يف ال�سيول����ة بالرغم 
م����ن الأو�س����اع القت�سادية ال�سعبة الت����ي واجهتها 
املنطق����ة بال�سنوات القليل����ة املا�سية، حيث بلغت 
ن�سب����ة القرو�ض اإل����ى الودائع نح����و 64.7 % بنهاية 
الف�سل الثالث 2017، ون�سبة الأ�سول ال�سائلة اإلى 
اإجم����ايل الأ�سول 25.7 %. كم����ا اأن ال�سيولة القوية 

وخمزونات راأ�ض املال التي تتمتع بها امل�سارف يف 
البحرين �ست�سمن ا�ستمرار ال�ستقرار املايل”.

وموؤخرا، األزم م�����رشف البحرين املركزي البنوك 
املحلي����ة مبعاي����ري جدي����دة لل�سيول����ة املالي����ة اأكر 
ت�س����ددا، يف خط����وة لتعزي����ز م����اءة القط����اع امل����ايل 
وحت�سين����ه �سد التقلب����ات املالية، الت����ي ي�سهدها 
النظ����ام املايل العامل����ي. كما رفع م�����رشف البحرين 
املرك����زي متطلبات معدل امل����اءة املالية اأو كفاية 

راأ�����ض املال للبنوك ذات الأهمي����ة النظامية املحلية 
م����ن 12.5 % اإل����ى 14 %، اأي بن�سب����ة 1.5 %، يف 
خط����وة تواكب املتطلبات الدولي����ة وتزيد حت�سني 

امل�سارف �سد تقّلبات الأ�سواق.
وبالن�سب����ة ملوؤ�رشات الربحية، ارتفع العائد على 
الأ�س����ول يف القطاع امل�رشيف البحرين����ي من 0.7 % 
بنهاي����ة الف�س����ل الأول 2017 اإل����ى 0.9 % بنهاي����ة 
الف�س����ل الثال����ث 2017، كم����ا ارتف����ع العائ����د على 
حق����وق امللكية م����ن 4.5 % اإل����ى 5.7 % يف الفرتة 

نف�سها. 
اإن  فت����وح  ق����ال  العرب����ي،  ال�سعي����د  وعل����ى 
املوج����ودات املجمعة للقطاع امل�رشيف العربي بلغت 
نحو 3.39 تريليون دولر يف نهاية الن�سف الأول من 
الع����ام 2018، بزي����ادة نحو 1.6 % ع����ن نهاية العام 
2017، واأ�سبح����ت بالتايل ت�س����كل نحو 140 % من 
حجم الناجت املحلي الإجمايل العربي. وبلغت الودائع 
املجمعة للقطاع امل�رشيف العربي نحو 2.14 تريليون 
دولر )ما يعادل 87 % من حجم القت�ساد العربي(، 
حمققة ن�سبة منو نحو 1.5 %، وبلغت حقوق امللكية 
نحو 392.5 مليار دولر م�سجلة تراجعا بنحو 1.8 % 

عن نهاية العام 2017.

• اأثناء املوؤمتر ال�سحايف ملر�سى البحرين  )ت�سوير: ر�سول احلجريي(	

• و�سام فتوح	

ديار املحرق تطرح فلل “جيوان” للبيع ال�سبت
“حوار املنامة” يعزز مكانة البحرين على اخلارطة العاملية

“املوؤمتر يري احلركة القت�سادية وينع�ض النمو”... ال�سيخ:

املنام����ة - مونرتي����ال لل�سي����ارات: اأك����د رج����ل 
الأعم����ال ومال����ك �رشك����ة “مونرتي����ال لل�سي����ارات”، 
�سنوي����اً  البحري����ن  “تنظي����م  اأن  ال�سي����خ،  اإبراهي����م 
ملوؤمت����ر “ح����وار املنام����ة” - قم����ة الأم����ن الإقليمي، 
على م����دار 14 عام����اً، يوؤكد املكان����ة املتميزة التي 
تتمت����ع بها اململك����ة اإقليمي����ا ودولي����ا يف ظل حكم 
عاه����ل الباد �ساحب اجلالة املل����ك حمد بن عي�سى 
اآل خليف����ة، م�س����ريا اإل����ى اأن “تنظي����م البحرين ملثل 
تل����ك املوؤمترات الدولية العاملي����ة �سنوياً، يعزز من 
مكانتها على اخلارطة الدولية والعاملية، بالإ�سافة 
اإلى اأنه ينع�ض وي����ري احلركة القت�سادية، ويحرك 
منو ال�����رشكات واملوؤ�س�س����ات التجاري����ة ل�سيما واأنه 
دليل وا�سح على ما تتمتع به البحرين من اأمن واأمان 

وا�ستقرار”.
واأو�سح ال�سيخ اأن “”ح����وار املنامة” يعد منرباً 
مهماً لإي�سال ر�سائل اأمنية و�سيا�سية وميثل من�سة 
اإقليمي����ة ودولي����ة لتب����ادل الآراء ووجه����ات النظ����ر، 
وفر�س����ة ذهبية للق����اء وتب����ادل الف����كار والت�ساور 
والتح����اور”، لفتاً اإل����ى اأن “م�ساركة وف����ود خليجية 

وعربية ودولية تدل على اأهمية “حوار املنامة””.
واأ�ساد “بجهود وزارة اخلارجية واملعهد الدويل 

للدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف التح�سري لهذا املنتدى 
ال����ذي ت�ست�سيف����ه اململك����ة للعام الراب����ع ع�رش على 
الت����وايل خال الفرتة من 26 اإلى 28 اأكتوبر اجلاري، 
حي����ث يعترب هذا املنتدى من اأه����م املنتديات التي 
تعق����د يف املنطق����ة �سنوي����اً لبح����ث كيفي����ة �سمان 

وا�ستقرار املنطقة من خال احلوار”. 
وذكر اأن “هذا املنتدى العاملي الذي حتت�سنه 
البحرين، يلقى اأ�س����داء وا�سعة على النطاق املحلي 

والإقليم����ي وال����دويل، الأمر ال����ذي يعزز م����ن مكانة 
البحرين الدبلوما�سية اإقليمياً ودولياً”.

واأ�س����اد ال�سيخ “با�ست�سافة البحرين ملثل تلك 
املوؤمت����رات والقمم الأمني����ة، ل�سيم����ا واأن البحرين 
م�سوؤول����ني  ت�ست�سي����ف يف ح����وار املنام����ة �سنوي����اً 
كب����ار عل����ى م�ست����وى وزراء اخلارجي����ة ووزراء دفاع، 
بالإ�سافة اإلى عدد من كبار م�سوؤويل الأجهزة الأمنية 
وال�سيا�سي����ني  والدبلوما�سي����ني  وال�ستخباراتي����ة 
والأكادميي����ني الذين يناق�س����ون الق�سايا املتعلقة 
باأم����ن املنطق����ة والنزاع����ات الإقليمي����ة، ف�س����اً عن 

التعاون الع�سكري والأمني وال�ستخباراتي”. 
 وقال اإن “املوؤمتر الذي يجتمع فيه ع�رشات من 
امل�سوؤولني الر�سميني ورجال الأعمال وال�سخ�سيات 
الدولي����ة والقت�سادي����ني وال�سيا�سيني واملفكرين 
ال�سرتاتيجيني من اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا ال�سمالية 
واأمريكا الاتينية واأوروبا يف املنامة لتبادل وجهات 
النظ����ر اإزاء التحديات الأمنية، يع����زز مكانة البحرين 
ل�سيم����ا اأن من اأبرز اأهداف املوؤمت����ر درا�سة و�سائل 
العمل الوطني والإقليم����ي والدويل، والتباحث حول 
كيفي����ة دعم التنمي����ة عل����ى الرغم م����ن ال�سعوبات 

املالية العاملية”.

طرح���ت  املح���رق:  دي���ار   - املح���رق 
�رشك���ة ديار املح���رق، فلل “جي���وان” لل�سكن 
الجتماعي التابعة مل�رشوع ديرة العيون للبيع 
يوم ال�سبت 6 اأكتوبر 2018 مبكتب مبيعات 
ديار املحرق، وذلك بالتزامن مع جناح عر�سها 
للجمهور اأواخر �سهر �سبتمرب املا�سي. وتقع 
فلل “جيوان” ال�سكنية يف اجلهة اجلنوبية من 
ديرة العيون بالقرب من مدخل ديار املحرق، 
ا  وي�سم امل����رشوع 173 في���ا خ�س�ست ح�رشيًّ
للمواطنني امل�ستفيدين من برنامج “مزايا” 
لل�سك���ن الجتماع���ي ل���دى وزارة الإ�س���كان، 
باأ�سعار تبداأ من 99.99 األف دينار. وتتفاوت 
موا�سف���ات كل م���ن فلل “جي���وان” مع فلل 
“الدانة” التابعة اأي�ًسا مل�رشوع ديرة العيون، 
وذلك به���دف تلبية احتياجات فئات متعددة 
من امل�ستفيدين. وجتم���ع فلل”جيوان” بني 
الت�سامي���م املعمارية التقليدي���ة والع�رشية، 
والط���راز  الكا�سيك���ي،  الط���راز  فيه���ا  مب���ا 
الفرن�سي، اإ�سافة اإل���ى الفلل امل�سممة على 
الطراز الع�رشي احلديث، لتائم بذلك خمتلف 

الأذواق والتطلعات.
وقال الرئي����ض التنفي���ذي لل�رشكة ماهر 
ال�ساع���ر “يف اإط���ار جهودن���ا املتوا�سلة نحو 

توف���ري اأف�س���ل الفر�ض العقاري���ة باململكة، 
ي�رشنا اأن نعلن عن جناح عر�ض فلل “جيوان” 
لل�سك���ن الجتماع���ي يف مكت���ب مبيعات ديار 
املح���رق الأ�سب���وع املا�س���ي، وع���زم ال�رشك���ة 
طرحه���ا للبي���ع يوم بع���د غد ال�سب���ت جلميع 
الراغب���ني بتق���دمي طلب���ات ال����رشاء للف���ل اأو 
الطاع على اخل�سائ�ض واملزايا التي تتمتع 

بها ”.

• اإبراهيم ال�سيخ	
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“البحرين والكويت” يتجه لتطوير اال�سرتاتيجية اجلديدة 2019 - 2021
تد�صني “EmTech” مب�صاركة �أكرث من 500 �صخ�صية

     اأمل احلامد من خليج البحرين

ركز موؤمتر ومعر�ض “EmTech” للتكنولوجيا 
�حلديث���ة، �لذي �أقي���م �أم�ض برعاية م����رف �لبحرين 
�ملرك���زي وبتنظي���م م���ن بن���ك �لبحري���ن و�لكويت 
بالتع���اون مع معه���د �لبحرين للدر��ص���ات �مل�رفية 
و�ملالي���ة “BIBF” �ري���كا معرفي���ا، عل���ى �أهمي���ة 
�لتكنولوجي���ا �حلديث���ة وتاأثريه���ا عل���ى �القت�ص���اد 

�لوطني.
ووفر �ملوؤمت���ر من�صة تعليمي���ة �صاملة ملو�كبة 
�أح���دث �جتاهات �لتكنولوجي���ا �حلديثة و�أهميتها يف 
�لقطاع �مل����ريف و�ملايل، حتت عنو�ن “�لتكنولوجيا 
�لرقمي���ة �حلديثة و�جتاه���ات �مل�صتقبل”، �إذ �صارك 
يف �ملوؤمت���ر �أكرث م���ن 500 �صخ�صية م���ن �أبرز قادة 
�الأعم���ال و�ملبتكري���ن، ممثل���ني �لقطاع���ني �لع���ام 
و�خلا����ض �إ�صافة �إلى �لعدي���د من �خلرب�ء يف خمتلف 

�لقطاعات.
وت�صم���ن �ملوؤمتر جل�ص���ات نقا�صية عن خمتلف 
جو�ن���ب �لتكنولوجي���ا �لنا�صئ���ة وتطبيقاته���ا مثل: 
�جلر�ئ���م �ل�صيرب�ني���ة و�ل�صبك���ة �ملظلم���ة و�لبل���وك 
ت�صني وتقنيات �حلو�صبة �ل�صحابية و�الإبد�ع �لرقمي 
و�ل���ذكاء �ال�صطناعي و�إنرتنت �الأ�صي���اء وغريها من 
�ملو��صيع �لت���ي �صاهمت يف �إحد�ث تغيري�ت جذرية 

يف خمتلف �لقطاعات. كما �أقيم معر�ض ي�صم �أحدث 
�جتاه���ات تكنولوجيا �ملعلومات ويوفر نظرة �صاملة 
عن �الآفاق �القت�صادية �ملحتمل���ة لال�صتقر�ر �ملايل 

و�القت�صادي.
�لبحري���ن  لبن���ك  �لتنفي���ذي  �لرئي����ض  وق���ال 
و�لكوي���ت ريا�ض �صات���ر “ي�صعدنا �إط���الق مثل هذ� 
�ملوؤمتر مب�صاركة ع���دد من �ل�صخ�صيات �لبارزة، مما 
يعك�ض �إميانن���ا باأهمية �لتقنيات �لنا�صئة يف �لقطاع 
�مل����ريف و�مل���ايل. وميث���ل �ملوؤمتر فر�ص���ة للبنوك 
لتطوي���ر خدماتها �ملالية �لرقمي���ة، �إلى جانب قدرة 
�ململكة على �لعمل كمركز لالبتكار يف هذ� �لقطاع”.
و�أو�صح �صات���ر لل�صحافيني على هام�ض �فتتاح 
�ملوؤمتر �أن �لبنك يف طور و�صع �خلطة �ال�صرت�تيجية 
�جلدي���دة لالأع���و�م 2019 - 2021 �لتي �صتجهز يف 
دي�صم���رب �ملقب���ل على �أبع���د تقدير ليت���م تطبيقها 
يف �صه���ر يناي���ر 2019، م�ص���رًي� �إل���ى �أن �مليز�ني���ة 
و�ملخ�ص�صات له���ذه �ال�صرت�تيجية �صيتم حتديدها 

بعد �النتهاء من �إعد�دها.
وذك���ر �أن �ال�صرت�تيجية �جلدي���دة �صرتكز على 
در��صة كيفي���ة �ال�صتفادة من �خلدمات �لتكنولوجيا 
يف  �حلا�صل���ة  و�مل�صتج���د�ت  “فينت���ك”  �ملالي���ة 
�لتكنولوجي���ا خلدم���ة �لزبائن و�ململك���ة، وتت�صمن 
�ال�صرت�تيجية عدة خيار�ت يتم در��صتها �أولها وجود 

����ركات “فينت���ك” يف �لبحرين وخارجه���ا، �إذ �صيتم 
�لنظ���ر يف حلوله���ا �الإلكرتونية للتع���اون معها ب�ر�ء 
منتجاتها �أو بامل�صاركة معها لكن هذه �الأمور �صابقة 
الأو�نه���ا، �إذ يجب يج���ب حتديد �خلدم���ات �ملنا�صبة 
لل�ص���وق �لبحرين���ي، و�ل���ذي �صي�صيف قيم���ة للبنك 
و�لبحري���ن؛ نظًر� لوج���ود مئات �الآالف م���ن �ل�ركات 

�لتي لديها حلول متعلقة بال� “فينتك”.
و�أك���د �صاتر �أن توج���ه �لبنك حالًي���ا لال�صتفادة 

م���ن �لتكنولوجي���ا �ملوج���ودة يف خدمات���ه، فهن���اك 
�ر�ئ���ح خمتلف���ة يف �ملجتم���ع يج���ب �أن ت�ص���ل �إليها 
�خلدمة باأ�صهل طريق���ة، م�صرًي� �إلى �أن �صمن �خلطة 
�ال�صرت�تيجي���ة للبن���ك �لتوج���ه نح���و �لبن���ك �لرقمي 
و�صيت���م ر�صد �مليز�ني���ة الحقا؛ ليب���د�أ تطبيقها يف 
�الأع���و�م �ملقبل���ة. وبالن�صب���ة للتوجه �إل���ى �حلو�صبة 
�ل�صحابي���ة، �أو�ص���ح �صاتر �أن �لتحول ل���ن يتم ب�صكل 
كل���ي، �إال �أن ه���ذه �لعملية لها ميزة وه���ي �أن �الأمور 

غ���ري �الأ�صا�صي���ة يف نطاق �لعم���ل �صيت���م نقلها �إلى 
قاعدة �لبيانات يف �ل�صحابة لذلك �صيوفر �لكثري من 
�جلهد و�لتكاليف؛ الأن �لبن���وك تعتمد بالكامل على 
�لتكنولوجيا من �لربيد �الإلك���رتوين �إلى �ملعامالت، 
لذ� فنح���ن نطمح �إلى �أن نقل بع�صه���ا �إلى �حلو�صبة 
�ل�صحابية. من جانبه، قال مدير معهد “BIBF”، �أحمد 
�ل�صيخ “يع���د �ملوؤمتر فر�صة الكت�ص���اف �الجتاهات 
�مل�صتقبلية وفهم �لتقنيات �لتي �صتدفع �القت�صاد 
�لعامل���ي �جلدي���د �إل���ى �الأم���ام. يف ط���ور �لتغ���ري�ت 
�ل�ريع���ة يف �لتكنولوجي���ا و�خلدم���ات يف جميع �أنحاء 
�لعامل، حتت���ل �لبحرين �ليوم موقًع���ا متميًز� لتكون 
�لر�ئ���دة يف جمال �لتكنولوجي���ا �حلديثة يف �ملنطقة؛ 
وت�صم���ل جترب���ة �مل�صتخ���دم، �ل���ذكاء �ال�صطناعي، 
�حلو�صب���ة �ل�صحابي���ة، �لتكنولوجيا �ملالي���ة، و�أخرى 
غريها. باإمكاننا �لق���ول �أن �ملوؤمتر هو �ملكان �لذي 
تتالقى في���ه �لتكنولوجيا و�الأعمال و�لثقافة لتوفري 

حلول مبتكرة”.
وعل���ى �صعيد �آخر، قال �ل�صي���خ لل�صحافيني على 
هام����ض �ملوؤمتر �إن �ملعه���د �أن�صا �أكادميي���ة لل�ر�ئب 
�صتعم���ل على تقدمي �صه���اد�ت �حرت�فية وور�ض عمل، 
و�صيت���م �الإعالن عنها خالل �الأ�صه���ر �ملقبلة، موؤكًد� �أن 
�ملعهد د�ئًم���ا �صباق ويدر����ض �الحتياجات و�لتغري�ت 
�لقادمة ليكون جاهًز� بالقدر�ت �لتي يتطلبها �ل�صوق.

• �أثناء تد�صني موؤمتر “EmTech” للتكنولوجيا �حلديثة )ت�صوير: خليل �إبر�هيم(	

     اأمل احلامد من خليج البحرين

ك�صف حمافظ م����رف �لبحرين �ملركزي ر�صيد 
“�ملرك���زي” �صيطل���ق جمموع���ة م���ن  �أن  �ملع���ر�ج 
�لت�ريعات �لت���ي �صت�صاعد وحتف���ز �الأعمال بتقنية 
�الأ�صي���اء يف �لبحرين خالل �ل�صهر �جلاري، وذلك بعد 

�لت�صاور مع وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة و�ل�صياحة.
و�أك���د �ملع���ر�ج - لل�صحافي���ني عل���ى هام�ض 
�فتتاح موؤمتر ومعر�ض “EmTech” للتكنولوجيا 
�حلديث���ة �أم�ض - �أن “�ملرك���زي” د�ئًما على متابعة 
م�صتم���رة ومر�جعة م���ن �أج���ل �لتاأكد م���ن �أن �لبيئة 
�لت�ريعي���ة باململك���ة مو�تية ومو�كبة ل���دول �لعامل 
�الأخرى؛ حتى ال نتخلف يف هذ� �ملجال، م�صيًفا “�أننا 
ن�صاعد �ملوؤ�ص�ص���ات �لبحرينية و�لعاملية �ملتو�جدة 
يف �لبحري���ن لتتكي���ف مع هذه �ملتطلب���ات من دون 
�أي عقب���ات �إد�ري���ة، م�صرًي� �إلى �أهم �أم���ر يف �لتجربة 
�لت���ي خ�صناه���ا يف �لبيئ���ة �لرقابي���ة �لتجريبي���ة �أن 
ن�صاع���د �أ�صحاب �الأفكار �صو�ء �أف���ر�د �أو موؤ�ص�صات؛ 
ليت�صجع���و� للدخ���ول يف مث���ل ه���ذه �الأعم���ال �لتي 

�صتفتح جماالت جديدة لالقت�صاد �ملحلي”.

و�أو�ص���ح �أن ه���ذه ت�ريع���ات �لت���ي �صت�ص���در 
خا�صة مب�صاعدة قطاع �خلدم���ات �ملالية بالتعاطي 
مع و�لتعامل مع �لتقني���ات �جلديدة بحيث ال يكون 
هناك عقب���ات �إد�رية، حي���ث �إن �لتقنيات �جلديدة 
فيه���ا متطلب���ات ق���د تقل���ب كث���را م���ن الأمن���اط 
�لقدمية بتق���دمي �خلدمات وطريق���ة و�صولها �إلى 
�مل�صتهلك���ني، ولذ� فاإننا نريد تاأمني بيئة جتريبية 
منا�صب���ة من جان���ب، م�صدد� عل���ى �أن �جلانب �ملهم 
ل� “�ملرك���زي” كجهة رقابية ه���و حماية �مل�صتهلك 
وحماي���ة �ملعلومات �خلا�صة ب���ه، ويف �لوقت نف�صه 
تطبيق �ملعاي���ري �ملتعلقة مبكافح���ة غ�صل �الأمو�ل 
ومتويل �الإره���اب، و�عتقد �أن هذه ه���ي �أهم عنا�ر 
�لت���ي ناأخذه���ا يف �العتبار عندما نر�ج���ع �ملتطلبات 

�لرقابية �خلا�صة بالتكنولوجيا �ملالية “فينتك”.
ولف���ت �ملع���ر�ج �إل���ى �أن �صيا�ص���ة “�ملركزي” 
ه���ي �صيا�صة �لباب �ملفتوح، وال نل���زم �ملوؤ�ص�صات 
مبدة زمنية حمددة الإدخال �لتقنيات يف منتجاتها �أو 
�لتحول �إلى “فينتك”، ونعتمد على �صيا�صة �ل�صوق 
�ملفت���وح ون�صج���ع �ملب���ادر�ت ونعمل م���ع �جلهات، 
و�آلية �ل�صوق هي �لت���ي تفر�ض �روطها، معرًب� عن 

�صعادت���ه بامل�صتوى �لر�ق���ي للم�صتهلك �لبحريني، 
فه���و يع���رف م���ا يح���دث يف �ل�ص���وق و�لع���امل، ولذ� 
يرتقب وجود هذه �خلدمات يف �لبحرين، م�صرًي� �إلى 
�أنن���ا نعمل مع �لبنوك و����ركات �لتاأمني وكل قطاع 
�خلدمات �ملالية يجب �أن يكون على كفاءة لتقدمي 

ه���ذه �خلدم���ات. وتطرق �إل���ى �أن “�ملرك���زي” �تخذ 
جمموعة من �خلطو�ت �ملهمة يف تطوير �لتكنولوجيا 
�ملالي���ة، )...( �أن�صاأن���ا ق�صًم���ا متخ�ص�ًصا يف �مل�رف 
لتنظيم ه���ذه �لعملية و�الإ�ر�ف عل���ى تطويرها، ثم 
مت حتدي���ث كل �الأنظمة و�لت�ريع���ات �لتي ت�صاعد 

على تطوير ه���ذه �ل�صناعة يف �لبحري���ن، ثم �أطلقنا 
بع���د �لبيئ���ة �لرقابي���ة �لتجريبية �لتي ت�ص���م حالًيا 
نحو 16 �ركة من خمتلف �أنح���اء �لعامل، وقد و�صلنا 
�إل���ى مرحلة �صيتم قريبا خ���روج �أول �ركة بنجاح من 
هذه �لبيئ���ة �لرقابية �لتجريبية لتنطلق �إلى �ل�صوق 

�ملفتوحة.
يعم���ل  م���از�ل  “�ملرك���زي”  �أن  �إل���ى  و�أ�ص���ار 
بالت���و�زي م���ع �الإخ���وة �ركائنا يف �جلان���ب �حلكومة 
جمل����ض �لتنمي���ة �القت�صادي���ة وهيئ���ة �ملعلومات 
و�حلكوم���ة �الإلكرتونية يف تطوي���ر �لبيئة �لت�ريعية 
�لتي ت�صاعد على ��صتقطاب �ركات يف هذ� �جلانب، 
و�أي�ًصا حتفيز �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات يف �لبحرين على 
�مل�صاهم���ة ب�صكل �إيجابي وفع���ال خلدمة �القت�صاد 
�ملحل���ي. وبخ�صو����ض �لث���ورة �ل�صناعي���ة �لر�بعة، 
�أو�ص���ح �أنن���ا م���ع �ركائن���ا يف �لتنمي���ة �القت�صادية 
وهيئ���ة �ملعلومات و�حلكوم���ة �الإلكرتونية �صنعمل 
بثبات م���ن �أجل تعزيز ه���ذه �ملتطلب���ات بالبحرين 
على كافة �الأ�صعدة، )...( �جلانب �لذي يهم �لقطاع 
�ملايل �صيقوم “�ملركزي” بالتعاون و�لرتتيب؛ من 

�أجل �إدخال هذه �لتقنيات �جلديدة.

�ملعر�ج: �إطالق ت�ريعات حتفز �الأعمال بالتقنيات �جلديدة

• �ملعر�ج متحدًثا لل�صحافيني )ت�صوير: خليل �إبر�هيم(	

جواهري: “جيبك” حتافظ على امل�ستوى الرفيع الأنظمتها
يف ندوة عن “�صيجما 6” ملوظفي �ل�ركة

�صرتة - جيبك: ��صت�صافت �ركة �خلليج ل�صناعة 
�لبرتوكيماوي����ات “ جيب����ك”، رئي�����ض فري����ق تطوي����ر 
�لعملي����ات يف �رك����ة �صناع����ة �لكيماوي����ات �لبرتولية 
بدولة �لكويت �ل�صقيقة، �صع����ود �ملاجدي، �لذي قدم 
 ،)Introduction to Six Sigma( حما�����رة بعنو�ن
وذل����ك �نطالق����اً من حر�����ض �ل�رك����ة على مو�كب����ة �آخر 
و�أحدث �مل�صتج����د�ت و�الأ�صاليب �ال�صرت�تيجية �لالزمة 

لتطوير �آليات �لعمل.
وتقدم رئي�ض �ل�ركة عبد�لرحمن جو�هري بخال�ض 
�ل�صك����ر و�المتنان للماجدي عل����ى تف�صله بتقدمي هذه 
�ملحا�رة �لقيَمة، موؤك����د�ً على �أن �هتمام �ل�ركة بعقد 
مثل هذه �ملحا�رة �لتي ح�رها �مل�رفني و�الإد�ريني، 
ميثل����ون جميع �لدو�ئر و�الأق�صام بال�ركة ياأتي كنتيجة 
مبا�����رة للتط����ور �ملت�صارع �ل����ذي ت�صه����ده �لكثري من 
�ملفاهيم �الإد�ري����ة و�لتقنية، ورغبة �ل�ركة يف �حلفاظ 
عل����ى �مل�صت����وى �لرفي����ع الأنظمتها �حلديث����ة، وتاأهيل 
موظفيه����ا و�إد�رييه����ا للتعامل مع مثل ه����ذه �الأنظمة 

�حلديث����ة، وتطبي����ق �آخ����ر �لط����رق و�أح����دث �الأ�صالي����ب 
و�ال�صرت�تيجي����ات �ملنا�صبة �لر�مية �إلى حتقيق �أهد�ف 
�ل�رك����ة وروؤيتها يف تق����دمي خدمات ومنتج����ات تتميز 

باجلودة �لعالية وتتفق مع مو�رد �ل�ركة و�إمكانياتها.
من جانبه، �أعرب �ملاجدي عن بالغ �صكره وتقديره 
لتوجيه �لدعوة له لتقدمي هذه �ملحا�رة �لتي تتمحور 

ح����ول تطبيق نظ����ام �صيجم����ا 6، و�إلق����اء �ل�ص����وء على 
طبيع����ة هذ� �لنظام �لذي و�صف����ه باأنه و�حد من �أف�صل 
�الأ�صالي����ب �حلديثة �لتي تقود �إل����ى �لتح�صني �ملذهل 

جلودة �خلدمات و�ملنتجات و�لعمليات.
و�أ�صاف �أن �ملحا�رة ت�صمنت �رحاً و�فياً لكيفية 
تطبي����ق منهجي����ة �صيجما 6 و�ل����ذي �رح ب����اأن تطبيقه 
مير بخم�ض خط����و�ت مت�صل�صلة هي �لتعريف و�لقيا�ض 
و�لتحليل و�لتح�صني و�ملر�قبة حيث يتم خالل �خلطوة 
�الأولى �لتع����رف على �مل�صكلة، باالإ�صاف����ة �إلى حتديد 
�لعي����وب و�الأخطاء و�لتعبري عنها باأ�صلوب كمي دقيق، 
موؤكد�ً �أن م����ا ينبغي عمله هنا هو �لرتكيز على �الأخطاء 
و�لعي����وب م����ن وجه����ة نظر �لعمي����ل، كما يت����م يف هذه 
�خلط����وة �ختي����ار فريق �لعم����ل، بينما يت����م يف �خلطوة 
�لثاني����ة، �لقيا�ض، �لتعرف عل����ى �ملقايي�ض �جلوهرية 
للكف����اءة و�لفاعلية، وجمع �لبيان����ات، مع �لرتكيز على 
�حلقائ����ق و�الأرقام �لتي ت�ُصهم يف �لتعرف على �أ�صباب 

�مل�صكلة.

• موظفو “جيبك” لدى ح�صورهم �لندوة... ويف �الإطار �صعود �ملاجدي	

�ملخل�صني  جمعية  ���ر  �أم���ني  ق���ّدم 
��صتقالته  �جلمركيني، جا�صم �ملو�صوي، 
�صبب  �أن  مبيًنا  �جلمعية،  �إد�رة  ملجل�ض 
�أ�صباب �ال�صتقالة يعود لعدم �حرت�م قر�ر 
�جلمركي  �لتخلي�ض  �أجور  �أ�صعار  توحيد 
�ل�صادر بقر�ر وتعميم من رئي�ض جمل�ض 
وحتديد  عي�صى  �صالح  �ل�صابق  �الإد�رة 
�ل�صعر ب� 20 ديناًر�، وذلك من�صور يف 25 
�أبريل 2007، و�أي�ًصا قر�ر رئي�ض �لدورة 
�ل�صابقة لذلك عبد�لغفار �لب�صتكي ب�صاأن 
لتخلي�ض  �أدن���ى  ح��د  وتوحيد  �الأ���ص��ع��ار 
دي��ن��اًر�   30 ب�صعر  �جل��م��رك��ي  �ملعاملة 
ملوؤ�ص�صات و�ركات �لتخلي�ض �جلمركي 
يف تخلي�ض �ملعامالت، من قبل �لبع�ض، 
�الإد�رة  جمل�ض  و�أع�����ص��اء  رئي�ض  �إن  �إذ 
لتوحيد  بينهم  فيما  يتفقون  ال  �حل��ايل 
جنحت  فيما  �الأ���ص��ع��ار  ب�صاأن  �ل�صفوف 
حت�صني  يف  �ل�صابقة  �الإد�رة  جم��ال�����ض 
�جلمركي  للمخل�ض  �ملعي�صي  �مل�صتوى 

يف مر�حل ملمو�صة”.
ب�صبب  “�الآن  �مل��و���ص��وي  و�أ���ص��اف 
ع����دم �ح������رت�م ت��وح��ي��د �أ����ص���ع���ار �أج����ور 
من  �أق����رت  �ل��ت��ي  �جل��م��رك��ي  �لتخلي�ض 
جمل�ض  م��ن  �ل�صابقة،  �الإد�رة  جمال�ض 
على  ذل���ك  �أث����ر  ف��ق��د  �حل����ايل،  �الإد�رة 
�ملعي�صي  و�مل�صتوى  رو�ت���ب  حت�صني 
�لعاملة  �لفئة  من  �لبحريني  للمو�طن 
ب�صبب  �جل��م��رك��ي   �لتخلي�ض  قطاع  يف 
ج�صع وعدم م�صد�قية بع�ض �ملخل�صني 
�الإد�رة  جمل�ض  من  و�أع�صاء  �جلمركيني 
يف  �لعامة  �مل�صلحة  ح�صاب  على  �حل��ايل 
�لتفاهم  عدم  �لبحرينيني  �أجور  حت�صني 
�أقدم  فاإنني  ، ولذلك  �لت�صعرية  وتوحيد 

��صتقالتي”.

��صتقالة �أمني �ر 
“�ملخل�صني �جلمركيني” وزير النفط: انتهاء ت�ساميم م�سنع العطريات

ال قر�ر ب�صاأن فر�ض “�لقيمة �مل�صافة” على �ملحروقات

     علي الفردان من املنامة

قال وزي���ر �لنف���ط �ل�صيخ حممد ب���ن خليفة 
مب����روع  �خلا�ص���ة  �لت�صامي���م  �إن  خليف���ة  �آل 
�لبرتوكمياويات �لبحرين���ي - �لكويتي ل�صناعة 

�لعطريات قد �نتهت.
و�أبل���غ �لوزي���ر �ل�صحافي���ني عل���ى هام����ض 
فعالي���ة نفطية عقدت منذ يوم���ني باملنامة، �أن 

تركيز �لبحرين حالياً من�صب على م�روع تو�صعة 
“بابك���و” و�أنه �صيت���م �إعادة تقيي���م �مل�روعات 
�الأخرى. كما �أ�صار �لوزي���ر �إلى �كتمال مرفاأ �لغاز 

�مل�صال يف �لعام �ملقبل.
ويف معر����ض رده عل���ى �ص���وؤ�ل ب�ص���اأن تاأثري 
�ريبة �لقيمة �مل�صاف���ة و�حتمال تطبيقها على 
�مل�صتق���ات �لنفطي���ة يف �ل�صوق �ملحلي���ة، �أ�صار 
�لوزي���ر �إلى �أن ذلك خا�صع لقر�ر �حلكومة و�أنه ال 

يوج���د قر�ر حالياً ب�صاأن ذل���ك، لكنه لفت �إلى �أن 
بع����ض دول �خلليج بد�أت بالفعل فر�ض �ل�ريبة 

على �لبنزين.
وم���ن �ملتوقع �أن يتم فر����ض �ريبة �لقيمة 
�مل�صافة منت�صف �لعام �ملقبل، �إذ �صيتم فر�ض 
ن�صب���ة 5 % على مبيعات �ل�ركات خ�صو�صا تلك 
�لت���ي تقدر مبيعاته���ا ب� 100 �أل���ف دوالر ح�صب 
�لتوقع���ات، �إذ تتنظ���ر �لبحرين �إق���ر�ر �لقو�نني 

�لالزم���ة وت�صكيل �جله���از �ل�ريب���ي وغريها من 
�الأم���ور لتلحق بذلك �ململك���ة �لعربية �ل�صعودية 
ودول���ة �الإم���ار�ت �للتان بد�أتا حت�صي���ل �ل�ريبة 

هذ� �لعام.
وكان���ت �لبحرين رفعت �أ�صع���ار �لبنزين هذ� 
�لعام �أثر قيام بع�ض دول �خلليج بذ�ت �خلطوة، 
يف ح���ني يتم زيادة �لديزل قبل ذلك و�لغاز وفق 

جدول زمني مقرر.



التاريخ: 02/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -132275( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب تسجيل اسم جتاري، فعلى كل من لديه 

أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: خلود ناصر محمد الطيري

االسم التجاري احلالي: صالون ابينزير

االسم التجاري: صالون كازابلنكا

قيد رقم: 69429-08

إعالن بحل وتصفية
شركة توبيك أند الجنلي ش.ش.و

سجل جتاري رقم 58973-1

بناء على قرار الشركاء في شركة توبيك أند الجنلي ش.ش.و، املسجلة مبوجب 
حسن  جاسم  وتعيني/   اختياريا  الشركة  بتصفية   ،58973-1 رقم  القيد 

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: جاسم حسن يوسف عبدالعال

رقم االتصال: 39605262 )973+(
jassim.abdulaal@bh.gt.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية
شركة هيرو ألنشطة املكاتب الرئيسة زو االدارية تضامن ألصحابها 

عهود مهدي وشريكتها سجل جتاري رقم 108354-1

بناء على قرار الشركاء في شركة هيرو ألنشطة املكاتب الرئيسة او االدارية 
رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها،  مهدي  عهود  ألصحابها  تضامن 
احمد  مهدي  عهود  السادة/  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،1-108354

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

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
زوجو ألنشطة املكاتب الرئيسة أو االدارية تضامن لصاحبتها نادية جمعه 

وشريكتها
سجل جتاري رقم 107535

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
جمعه  نادية  لصاحبتها  تضامن  االدارية  أو  الرئيسة  املكاتب  ألنشطة  أوجو 
الشركة  تصفية  بطلب   ،107535 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها، 

اختياريا وتعيني / ناديه جمعه عباس حسن عاشوري كمصفي للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: ناديه جمعه عباس حسن عاشوري

رقم االتصال: 39206418 )973+(
firstclass75015@hotmail.com    -    املنامة - البحرين

إعالن بحل وتصفية شركة
باريش ألنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب األخرى تضامن 

لصاحبتها رملة حسن وشريكتها
سجل جتاري رقم 1-108421

تكنولوجيا  خدمات  ألنشطة  باريش  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
وشريكتها،  حسن  رملة  لصاحبتها  تضامن  الزخرى  واحلاسوب  املعلومات 
وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،1-108421 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: رمله حسن محمد حسن جمعه

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

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

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة إي زون ألنشطة املكاتب الرئيسة أو االدارية الصحابها 

زهره حسن ابراهيم وشريكتها

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها/ زهره حسن ابراهيم عباس حسن باعتباره  املصفية القانونية لشركة 
ابراهيم  حسن  زهره  الصحابها  االدارية  أو  الرئيسة  املكاتب  ألنشطة  زون  إي 
طالبا   ،1-102707 رقم  القيد  مبوجب  تضامن  كشركة  املسجلة  وشريكتها، 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   ادارة التسجيل
اعالن )129291( لسنة 2018

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة يورو ستار لعقود السمسره السلعية - تضامن 

ألصحابها معصومة جواد الصفار وشريكتها

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السيدة / معصومة جواد ابراهيم ناصر عبود الصفار باعتباره  املصفي 
القانوني لشركة يورو ستار لعقود السمسرة السلعية - تضامن ألصحابها 
معصومة جواد الصفار وشريكتها، املسجلة كشركة تضامن مبوجب القيد 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،106858 رقم 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 107503 
التاريخ: 01/10/2018

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

بشأن تغيير اسم كجوك للخدمات اإلدارية ش.ش.و ملالكها عوض علي كجوك

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

صاحب الشركة املسجلة مبوجب القيد رقم 107503 طالب تغيير االسم

من: كجوك للخدمات اإلدارية ش.ش.و ملالكها عوض علي كجوك

إلى: كجوك للمحاسبة واخلدمات اإلدارية ش.ش.و ملالكها عوض علي كجوك

مدة  املذكورة خالل  االدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى كل 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

CS3001401896 :رقم الكتاب
التاريخ: 13/09/2018

احملكمة الكبرى املدنية السادسة
اثبات ملكية عقار

املدعي: اقبال محمد ابراهيم جاسم شهاب وغيرها

قد اقام هذه الدعوى ضد

املدعي عليه: جهاز املساحة والتسجيل العقاري

طالب فيها اثبات ملكيته بالعقار الكائن في منطقة الدراز واملسجل مبوجب 

الوثيقة العقارية )72176( مقدمة رقم )1991/6361(

فعلى كل من لديه اعتراض على طلب املدعي ان يتقدم لهذه احملكمة بطلب 

مشفوع بأوجه اعتراضه وقد حددت احملكمة جلسة 09/10/2018 لنظر الدعوى
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للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الشمالية

 عباس: 36600656 - علي : 36700722 
Tel: 17564411 -  F: 17564441

 E-mail: abbas@grnata.com  -  ali.daif@grnata.com

ً بخدمتكم كل يوم من السب إلى اخلميس من الساعة 8 صباحاً إلى 4 عصرا

للبيع فيال �� سار 
 3أدوار , 4 غرف

 6 حمامات , صالت�ن
موقف�ن , مطبخ�ن

 نصف فرش , غرفة طعام
حديقة , نظام حماية

 BD 151,000
 V003937  

للبيع فيال �� السهلة
دور�ن , 5 غرف 

 5 حمامات
4 صاالت , مطبخ�ن

4 مواقف , نصف فرش
غرفة طعام , بركة سباحة
حديقة كب��ة , نظام حماية

  BD 600,000
 V003956  

للبيع فيال �� ا��ن�ية
دور�ن , 5 غرف 
صالت�ن, مطبخ 

 موقف�ن , بركة سباحة 
 غرفة طعام

  BD 165,000
 V003934  

للبيع فيال �� جبلة ح����
3 أدوار , 4 غرف

4 حمامات
3 صاالت , مطبخ�ن

 موقف�ن , نصف فرش 
غرفة طعام , حديقة كب��ة

نظام حماية
 BD 189,000  -  V003936

لإليجار فيال ��  سار 
دور�ن , 5 غرف

 4 حمامات
صالت�ن , مطبخ�ن

موقف�ن , غرفة طعام
نصف فرش , حديقة

  BD 1,300
 V003957  

للبيع فيال �� سار

3 أدوار ,  غرف , 8 حمامات

3 صاالت , مطبخ�ن

موقف�ن , غرفة طعام

بركة سباحة , حديقة كب��ة

نظام حماية

  BD 450,000

 V003955  

للبيع فيال �� سار 

3 أدوار , 5غرف , 5 حمامات

صالت�ن , موقف�ن , مطبخ�ن

غرفة طعام , نصف فرش 

 بركة سباحة , نظام حماية

  BD 220,000

 V003935  

للبيع فيال �� القر�ة

دور�ن , 5 غرف , 6 حمامات

3 صاالت , مطبخ�ن

موقف�ن , نصف فرش

بركة سباحة , حديقة

 BD 290,000

 V003921  

للبيع فيال �� سار 
 دور�ن , 5 غرف 

 6 حمامات
صالت�ن , مطبخ�ن

4 مواقف , نصف فرش
حديقة كب��ة

  BD 350,000
 V003917  

للبيع فيال �� الشاخورة

دور�ن , 4 غرف

 4 حمامات ,صالة

مطبخ�ن , موقف�ن

  BD 135,000

 V003916  

للبيع فيال �� املرخ
دور�ن , 4 غرف

 5 حمامات , صالت�ن 
 مطبخ�ن , موقف�ن

نصف فرش
 BD 200,000

 V003920 

للبيع فيال �� مقابة
دور�ن , 3 غرف 

 4 حمامات
صالة , مطبخ , موقف�ن

نصف فرش
  BD 125,000

 V003915  

RG  - 308,539 :المساحة �المتر: 1,433  - سعر القدم: 20 - السعر الكلي - L003408 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RA  - 158,710 :المساحة �المتر: 487.2  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L003393 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف

RG  - 786,633 :المساحة �المتر: 4,060  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L002333 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RA  - 246,237 :المساحة �المتر: 602  - سعر القدم: 38 - السعر الكلي - L002305 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف

RA  - 107,700 :المساحة �المتر: 416.9  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L002378 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RA  - 82,172 :المساحة �المتر: 347  - سعر القدم: 22 - السعر الكلي - L002369 :أرض في البد�ع  - رقم التعر�ف

RG  - 300,722 :المساحة �المتر: 1,552.1  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L002355 :أرض في الهملة  - رقم التعر�ف
RA  - 100,002 :المساحة �المتر: 371.5  - سعر القدم: 25.008 - السعر الكلي - L003487 :أرض في المرخ  - رقم التعر�ف

RA  - 118,597 :المساحة �المتر: 787  - سعر القدم: 14 - السعر الكلي - L003483 :أرض في الهملة  - رقم التعر�ف
RG  - 613,548 :المساحة �المتر: 3,000  - سعر القدم: 19 - السعر الكلي - L002307 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
RA  - 88,547 :المساحة �المتر: 322.6  - سعر القدم: 25.5 - السعر الكلي - L002306 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RA  - 169,382 :المساحة �المتر: 562  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001193 :أرض في سرا�ا2  - رقم التعر�ف

RB  - 111,816 :المساحة �المتر: 424  - سعر القدم: 24.5 - السعر الكلي - L001187 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
B4  - 159,834 :المساحة �المتر: 479  - سعر القدم: 31 - السعر الكلي - L001189 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
BC  - 860,258 :المساحة �المتر: 2,664  - سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L001159 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

BD  - 315,406 :المساحة �المتر: 1,127  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L001141 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف
RB  - 101,429 :المساحة �المتر: 349  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L003505 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
BD  - 212,179 :المساحة �المتر: 616  - سعر القدم: 32 - السعر الكلي - L003504 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
RA  - 102,703 :المساحة �المتر: 433.7  - سعر القدم: 22 - السعر الكلي - L003505 :أرض في سار  - رقم التعر�ف
RG  - 1,876 :المساحة �المتر: 10,895  - سعر القدم: 16 - السعر الكلي - L003496 :أرض في الجسرة  - رقم التعر�ف
RA  - 173,291 :المساحة �المتر: 916.2  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L002316 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RB  - 143,290 :المساحة �المتر: 512  - سعر القدم: 26 - السعر الكلي - L002315 :أرض في الشاخورة  - رقم التعر�ف
RB  - 169,533 :المساحة �المتر: 630  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L002314 :أرض في الشاخورة  - رقم التعر�ف
RG  - 850,786 :المساحة �المتر: 4,160  - سعر القدم: 19 - السعر الكلي - L002311 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RA  - 85,173 :المساحة �المتر: 282.6  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L002338 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف
RA  - 85,263 :المساحة �المتر: 282.9  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L002337 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف

RB  - 172,342 :المساحة �المتر: 593  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L002400 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
RB  - 130,491 :المساحة �المتر: 449  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L002398 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف

RA  - 141,593 :المساحة �المتر: 487.2  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L003393 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف
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االأمن امل�رصي يقتل 15 اإرهابيا يف �شيناء

اأعلن���ت وزارة الداخلية امل�رصية، اأم�س االأربعاء، مقت���ل 15 اإرهابيا، يف تبادل الإطالق النار مع قوات 
ال�رصط���ة، �شهدت���ه حمافظة �شم���ال �شيناء. وقالت ال���وزارة اإن اال�شتب���اك الذي �شهدت���ه مزرعة مبدينة 
العري����س، جاء بناء عل���ى معلومات ح�شل عليها قطاع االأمن الوطني ع���ن ا�شتعداد اإرهابيني بالعري�س، 

ل�شن اعتداءات تزامنا مع احتفاالت ال�شاد�س من اأكتوبر يف م�رص.
وتابعت “داهمت الق���وات تلك العنا�رص يف اإحدى املزارع بالعري�س، وقتلت 15 عن�رصا منهم، عقب 
تبادل الإطالق النار”. واأ�شارت الداخلية اإلى اأنها عرثت على عدد من االأ�شلحة واخلائر بحوزة االإرهابيني.
وت�ش���ن الق���وات امل�رصي���ة حملة اأمني���ة منذ فرتة طويل���ة، لتطهري �شم���ال �شيناء م���ن املجموعات 

املتطرفة التي تن�شط باملنطقة، وعلى راأ�شها تنظيم “اأن�شار بيت املقد�س” التابع ل� “داع�س”.
وخ���الل ال�شن���وات املا�شية، ارتفعت وت���رية الهجمات التي ي�شنها “اأن�شار بي���ت املقد�س”، التي 

ا�شتهدف معظمها قوات اجلي�س وال�رصطة يف �شيناء وباقي حمافظات م�رص.

السنة العاشرة - العدد 3642 
الخميس 
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بيروت ـ رويترز:

تونس ـ أ ف ب:

واشنطن ـ أ ف ب:

نيودلهي/واشنطن ـ رويترز:

ق����ال رئي�س ال����وزراء اللبن����اين �شعد 
احلريري، اأم�����س االأربعاء، اإن����ه “متفائل” 
ب�شاأن ت�شكيل حكومة جديدة بعد مرور 5 

اأ�شهر على االنتخابات العامة.
ومين����ع اجلمود ال�شيا�ش����ي لبنان من 
ت�شكي����ل حكومة وحدة وطني����ة، مما يزيد 
املخ����اوف بالن�شب����ة لالقت�ش����اد املثق����ل 

بالديون.
ت�رصيح����ات  يف  احلري����ري  وق����ال 
تلفزيونية عق����ب لقائه بالرئي�س مي�شال 
االإ�����رصاع  وج����وب  عل����ى  “اتفقن����ا  ع����ون 
يف ت�شكي����ل احلكوم����ة؛ ب�شب����ب الو�ش����ع 
االقت�ش����ادي واالأجواء اإيجابي����ة و�شيكون 

هناك لقاء ثان مع الرئي�س عون قريبا”.
وخ����الل االأ�شه����ر اخلم�ش����ة التي تلت 
اإج����راء االنتخابات عرب اجلري����ري مرار عن 

تفاوؤله اإزاء حدوث انفراجة قريبة.

اأعل���ن 4 ن���واب م���ن كتل���ة ح���زب 
قائ���د  الباج���ي  التون�ش���ي  الرئي����س 
ال�شب�شي “نداء تون�س”، اأم�س االأربعاء، 
ان�شحابهم من احلزب، يف اأحدث موجة 
ا�شتقاالت يتعر�س لها احلزب احلاكم 
ال���ذي ي�ش���ري نح���و فق���دان موقعه يف 

امل�شهد ال�شيا�شي احلايل.
وق���ال الن���واب امل�شتقيل���ون يف 
بي���ان اإن قراره���م ج���اء “رف�شا لطرق 
الت�شي���ري االأحادية اجلان���ب من طرف 
رئي�س الكتل���ة �شفيان طوبال”، التي 
نتج عنها “�شعف فاعلية كتلة احلزب 
داخل الربملان، وقل����س حظوظها يف 
ت�شدر امل�شهد ال�شيا�شي، مقارنة مع 
ما اأفرزته نتائج االنتخابات الت�رصيعية 

�شنة 2014”.
مت�شكه���م  امل�شتقيل���ون  واأك���ّد 
مبخرج���ات اجتم���اع املجل����س اجلهوي 
املو�ش���ع مبدينة املن�شت���ري؛ من اأجل 
اإنق���اذ احلزب واالنفت���اح على العائلة 

الوطنية املو�شعة.

دعا وزير اخلارجي���ة االأمريكي مايك 
بومبيو “طالبان” االأفغانية اإلى “اغتنام 
فر�شة احلوار” م���ع حكومة كابول، وفق 
ما نقلت اخلارجية يف بيان اأم�س االأربعاء.
واأورد البي���ان اأنه خ���الل لقائه وزير 
اخلارجية الباك�شتاين �شاه حممود قر�شي 
يف وا�شنط���ن، “اعت���رب بومبي���و اأن هناك 
دينامي���ة الإحراز تق���دم يف عملية ال�شالم 

االأفغانية”.
وتتكثف اجلهود الدبلوما�شية لدفع 
م���ع حكومة  التفاو�س  “طالب���ان” اإل���ى 
كاب���ول، مع وق���ف غري م�شب���وق الإطالق 
الن���ار يف يوني���و ولق���اء ب���ني م�شوؤولني 
يف  للمتمردي���ن  وممثل���ني  اأمريكي���ني 
يولي���و الفائ���ت يف قط���ر. لك���ن هجمات 
عدة اأدت اإل���ى تراجع االآمال باإحراز جناح 
دبلوما�شي. و�ش���دد بومبيو “على الدور 
املهم الذي ت�شتطيع اأن توؤديه باك�شتان 
للتو�شل اإلى ت�شوي���ة يتم التفاو�س يف 

�شاأنها يف اأفغان�شتان”.

ح���ذرت الواليات املتح���دة الهند 
من �شفق���ة مرتقب���ة ل����رصاء �شواريخ 
اإ�س400- �شط���ح جو من رو�شيا اأثناء 
زي���ارة الرئي����س الرو�ش���ي فالدمي���ري 
االأ�شب���وع،  ه���ذا  لنيودله���ي  بوت���ني 
وقال���ت اإن ه���ذه ال�شفق���ة تعر�شها 

لعقوبات مبوجب القانون االأمريكي.
ويريد اجلي����س الهندي بطاريات 
ال�شواريخ هذه لردع ال�شني والتفوق 
على باك�شتان نظ���ًرا الأنها قادرة على 
اإ�سقاط طائرات مقاتلة حتى طائرات 

ال�شبح على نطاقات غري م�شبوقة.
وق���ال م�ش���وؤول يف الكرمل���ني اإن 
الهن���د ورو�شي���ا �شتوقع���ان �شفق���ة 
ال�شواريخ التي تتجاوز قيمتها خم�شة 
ملي���ارات دوالر اأثن���اء زي���ارة بوت���ني 
الإجراء حمادثات قمة �شنوية مع رئي�س 
الوزراء الهندي نارين���درا مودي التي 

تبداأ اليوم اخلمي�س.

احلريري متفائل ب�شاأن 
ت�شكيل احلكومة اجلديدة

4 ا�شتقاالت جديدة 
تهز “نداء تون�س”

مايك بومبيو يدعو 
“طالبان” اإلى التفاو�س

الهند تواجه عقوبات 
اأمريكية ب�شبب رو�شيا

بوتني: نهدف لن�سحاب جميع القوات الأجنبية من �سوريا
رو�شيا �شلمت �شواريخ اإ�س - 300 اإلى دم�شق

ياأتي ذلك فيم���ا دخل رتل ع�شكري تركي 
جدي���د، لي���ل الثالث���اء االأربع���اء، اإل���ى مناطق 
�شيطرة الف�شائل املعار�ش���ة يف �شمال غربي 
�شوريا، يف خطوة تتزامن مع بدء العد العك�شي 

الإقامة منطقة عازلة يف اإدلب.
وتن����رص تركيا قواته���ا يف 12 نقطة مراقبة 
يف اإدل���ب وحميطها، ل�شمان االلت���زام باتفاق 
خف�س الت�شعيد الناج���م عن حمادثات اأ�شتانا 
برعاي���ة مو�شك���و وطه���ران حليفت���ي النظ���ام 

ال�شوري، واأنقرة الداعمة للف�شائل.
ويني���ط االتفاق برتكي���ا اأن تعمل على اأن 
ي�شلم املقاتلون املعار�شون �شالحهم الثقيل 
يف املنطق���ة العازلة بحل���ول 10 اأكتوبر، وعلى 
�شم���ان ان�شح���اب “متطرف���ني” متام���اً منه���ا 
بحلول 15 اأكتوبر، على اأن تتولى قوات تركية 

و�رصطة رو�شية االإ�رصاف عليها.
ويف تط���ور و�شفت���ه الوالي���ات املتح���دة 
باخلطري، اأبلغ وزي���ر الدفاع الرو�شي، �شريغي 
�شويغ���و، الرئي����س بوتني خ���الل اجتم���اع، اأن 
رو�شي���ا �شلمت نظ���ام اإ����س300- املوؤلف من 

�شواريخ اأر�س جو اإلى �شوريا.
وق���ال �شويغو “اكتمل العم���ل قبل يوم”. 

واأ�ش���اف اأن النظ���ام �شي�شم���ح بتعزي���ز اأم���ن 
الع�شكريني الرو�س يف �شوريا.

وقررت رو�شيا تزويد �شوريا بهذا النظام 
عل���ى الرغم من اعرتا����س اإ�رصائيل عقب اتهام 
مو�شك���و الإ�رصائي���ل باأنها ت�شبب���ت ب�شكل غري 
مبا����ر يف اإ�سق���اط طائرة ع�سكري���ة رو�سية يف 

�شوريا خالل �شبتمرب.
وكان البيت االأبي�س اأعلن �شابقا اأنه ياأمل 
اأن تعي���د رو�شي���ا النظر يف ه���ذه اخلطوة التي 
اعتربها جون بولت���ون م�شت�شار االأمن القومي 
االأمريكي “ت�شعي���دا كبريا” يف احلرب الدائرة 

يف �شوريا منذ �شبع �شنوات.

• الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني	

جميع  الن�سحاب  تهدف  مو�سكو  �إن  �الأربعاء،  �أم�س  بوتني،  فالدميري  �لرو�سي،  �لرئي�س  قال 

�الأمريكية  �لقو�ت  �أن وجود  و�أ�ساف  �لرو�سية.  �لقو�ت  ذلك  �سوريا، مبا يف  �الأجنبية من  �لقو�ت 

�الأمريكي  �جلي�س  تدخل  �نتقد  قد  �لكرملني  كان  �ملتحدة.  �الأمم  مليثاق  �نتهاكاً  ميثل  �سوريا  يف 

يف �سوريا، قائاًل �إنه لي�س خمواًل من �الأمم �ملتحدة �أو من �حلكومة �ل�سورية. متحدثاً يف موؤمتر 

للطاقة يف مو�سكو، قال بوتني �إن على �لقو�ت �الأجنبية كافة  مغادرة �سوريا عندما تتوقف �الأعمال 

�إن  �أي�سا، قال بوتني  �إذ� كانت رو�سيا م�ستعدة للخروج من �سوريا  �لعد�ئية. ورد� على �سوؤ�ل عما 

رو�سيا �ست�سحب قو�تها �إذ� طلبت �حلكومة �ل�سورية ذلك.

اأعل���ن التحال���ف العرب���ي لدع���م ال�رصعي���ة يف 
اليم���ن، اأم�س االأربع���اء، اأن طائرة االأم���م املتحدة 
الت���ي تق���ل جنلي الرئي����س ال�شابق عل���ي عبداهلل 
�شال���ح، �شت�ش���ل اإل���ى العا�شمة االأردني���ة عمان، 
خ���الل �شاع���ات. واأعل���ن التحال���ف العرب���ي لدعم 
ال�رصعي���ة يف اليمن، اأن طائ���رة االأمم املتحدة التي 
تقل جنلي �شالح، �شت�شل اإلى العا�شمة االأردنية 
خ���الل �شاع���ات. واأ�ش���در التحال���ف الت�رصيح���ات 
الالزمة للطائرة الت���ي تقل جنلي الرئي�س اليمني 
ال�شاب���ق، �ش���الح ومدي���ن.   وكان���ت ميلي�شي���ات 
احلوث���ي االإيرانية، قد منعت اجلمعة، طائرة اأممية 
من الهبوط يف مطار �سنعاء الدويل، كانت �ستقل 
جنلي الرئي�س ال�شابق خارج اليمن، بح�شب اتفاق 
م�شب���ق مع االأمم املتحدة. وكلف���ت االأمم املتحدة 
طائ���رة تابع���ة لها بنق���ل جنلي �شال���ح اإلى خارج 
اليم���ن بح�ش���ب اتف���اق االإف���راج عنهما م���ن قبل 
االنقالبي���ني. و�شنت طائ���رات التحال���ف العربي 

غارات على ثكنات وتعزيزات مليلي�شيات احلوثي 
االإيراني���ة يف حمافظت���ي حج���ة و�شع���دة، وفق ما 
ذكرت م�شادر يف اليمن، اأم����س االأربعاء. واأفادت 
م�ش���ادر ميدانية ب���اأن طائرات التحال���ف العربي 
�شن���ت �شل�شلة غ���ارات عل���ى مواق���ع للمتمردين 

يف مديري���ة �ش���دا يف �شع���دة، وقبال���ة احلدود مع 
ال�شعودي���ة. ونقل���ت امل�شادر عن �شه���ود عيان 
عرب���ات  �شاه���دوا  اإنه���م  قوله���م،  املنطق���ة  يف 
للمتمردين احلوثيني تنقل جثث عدد من القتلى 
يف املناط���ق الت���ي ا�شتهدفتها �رصب���ات طائرات 

التحال���ف العربي. و�شه���دت مديريتان يف �شعدة 
على احلدود م���ع ال�شعودية ق�شفا �شنته طائرات 
التحالف العرب���ي، ا�شتهدف مواق���ع وحت�شينات 
للمتمردين احلوثي���ني املدعومني من اإيران. ويف 
حمافظة حج���ة، �شمال غربي �شنع���اء، ا�شتهدفت 
طائ���رات التحال���ف العرب���ي تعزي���زات وحتركات 
مليلي�شيات احلوثي االإيراني���ة يف مديريتي عب�س 
وم�شتب���اأ. وقال���ت م�ش���ادر ميداني���ة اإن طائرات 
التحال���ف ا�شتهدف���ت تعزي���زات للمتمردي���ن يف 
مديري���ة عب�س، اأثناء توجهها اإل���ى جبهات القتال 
مبديرية حريان، كما ا�شتهدفت مركبات ع�شكرية 
مبديري���ة م�شتباأ املج���اورة. واأ�شاف���ت امل�شادر 
اأن الغ���ارات اأ�شف���رت ع���ن مقتل عدد م���ن عنا�رص 
امليلي�شي���ات احلوثية واإ�شاب���ة اآخرين، وتدمري 5 
عربات ع�شكرية وكميات م���ن االأ�شلحة والذخرية. 
ولقي عدد من املتمردين احلوثيني م�رصعهم من 
ج���راء ا�شته���داف مدفعية قوات دع���م ال�رصعية يف 
اليم���ن مركبة ع�شكرية يف مديري���ة املالجم �رصقي 

حمافظة البي�شاء، جنوب غربي البالد.

التحالف العربي “يسهل” نقل نجلي صالح إلى األردن

مقتل اأ�شغر اأبناء 
البغدادي يف �شوريا

اأفادت �شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، 
يف تقري���ر ن�رصت���ه، اأم�س االأربع���اء، مبقتل االبن 
االأ�شغ���ر لزعيم تنظيم “داع����س” االإرهابي يف 
غارة جوي���ة رو�شية على �شوريا تعود ليوم 22 
�شبتمرب املا�شي. ونقلت ال�شحيفة عن القائد 
الع�شك���ري العراقي جبار املعم���وري قوله، اإن 
االب���ن االأ�شغر للبغدادي لق���ي حتفه يف خمبئه 
خ���الل الغ���ارة الرو�شي���ة، دون اأن يعط���ي اأي 
تفا�شيل حول ا�شمه اأو �شنه. وياأتي اخلرب بعد 
اأ�شه���ر قليلة من مقتل ابن اآخر لزعيم التنظيم 
املتط���رف يف القتال �شمن �شف���وف اإرهابيي 
“داع����س” يف �شوري���ا. ففي يولي���و املا�شي، 
لقي حذيف���ة البدري، ابن زعي���م “داع�س” اأبو 
بكر البغدادي، حتفه خ���الل القتال �شد قوات 
النظام والق���وات الرو�شية مبحطة للكهرباء يف 

حم�س ب�شوريا. 

دبي ـ وكاالت:

موسكو ـ وكاالت:

القاهرة - أ ف ب:

دبي ـ العربية نت:

غارات مكثفة على ثكنات للحوثيني يف حجة و�شعدة

• جنال علي عبد اهلل �شالح	

الربملان الرتكي ميدد تفوي�س اجلي�س 
بومبيو يعلن ف�سخ معاهدة ال�سداقة املوقعة مع اإيران عام 1955بتنفيذ عمليات يف �شوريا والعراق

حملها م�شوؤولية التهديدات التي تواجهها البعثات االأمريكية يف العراق

اأعل����ن وزي����ر اخلارجي����ة االأمريكي مايك 
بومبي����و عن ان�شحاب الوالي����ات املتحدة من 
معاه����دة ال�شداق����ة املوقعة مع اإي����ران عام 
1955.  واأكد بومبيو خالل موؤمتر �شحايف له، 
ام�����س االأربعاء اأن ان�شحاب الواليات املتحدة 
م����ن املعاه����دة ياأت����ي ردا عل����ى م����ا اعتربه 

“ا�شتغالل اإيران ملحكمة العدل الدولية”.
واعت����رب بومبيو ال�شك����وى التي رفعتها 
طهران �ش����د وا�شنطن اأم����ام حمكمة العدل 

الدولية “اعتداء على الواليات املتحدة”.
املتح����دة  الوالي����ات  اأن  واأ�ش����اف 
�شت�شتفي����د م����ن ف�ش����خ املعاه����دة، م�شريا 
اإل����ى اأن اإيران كان����ت ت�شتغل هذه املعاهدة 
ل�شنوات طويلة. كما ج����دد بومبيو اتهاماته 
الإي����ران باأنه����ا تق����ف وراء الهجم����ات عل����ى 

القن�شلي����ة االأمريكية يف الب�����رصة وال�شفارة 
االأمريكية يف بغداد بداي����ة ال�شهر املا�شي.  
وق����ال اإن “اإيران م�شدر اخلطر الراهن الذي 
واأردف  الع����راق”.   يف  االأمريكي����ني  يواج����ه 
معلوم����ات  املتح����دة  الوالي����ات  ل����دى  اأن 

ا�شتخباراتية توؤك����د ذلك. واأكد اأن الواليات 
املتح����دة “�شت�شتم����ر بالوقوف اإل����ى جانب 
�شع����ب الع����راق يف الوقت ال����ذي ير�شم فيه 
م�شتقبل����ه بناء عل����ى م�شاحل����ه، ولي�س على 

اإمالءات اإيران”.

�شادق الربملان الرتكي على قرار متديد فرتة تفوي�س 
احلكوم���ة الرتكية ملدة عام واحد الإجراء عمليات ع�شكرية يف 

كل من العراق و�شوريا. 
واأو�شح���ت وكال���ة “االأنا�ش���ول” الرتكي���ة الر�شمية اأن 
غالبي���ة اأع�ش���اء الربمل���ان وافق���وا، يف جل�شة عق���دت ام�س 
االأربعاء، على ت�شديق القرار املنا�شب الذي اأ�شدره �شابقا 

حول هذا ال�شاأن الرئي�س الرتكي، رجب طيب اأردوغان. 
وين�س القرار على من���ح اجلي�س الرتكي حقا ر�شميا يف 
�ش���ن عمليات ع�شكرية على اأرا�شي كل من �شوريا والعراق. 
واأ�شدرت ال�شلط���ات الرتكية تفوي�شا مماث���ال الأول مرة يف 
العام 2007، لك���ن القرار خ�س اآنذاك فقط العراق، لكن يف 
الع���ام 2012 منحت الربملان حقا م�شابه���ا للجي�س الرتكي 
لتنفي���ذ عمليات يف �شوريا بذريعة تعم���ق االأزمة ال�شيا�شية 
الع�شكري���ة يف البالد وارتفاع كثاف���ة ق�شف تركبا من داخل 
االأرا�ش���ي ال�شوري���ة، ليت���م بع���د ذل���ك جم���ع االإجازتني يف 

تفوي�س واحد.

• وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو	

واشنطن ـ وكاالت:
دبي ـ العربية نت:
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ما وراء الحقيقة

م�ؤامرة الربيع العربي ا�ستهدفت 
واإذالل  االإ�سالمي���ة،  العربي���ة  اأمتن���ا 
اأبنائها وا�ستعبادهم وطم�س ه�يتهم 
الدينية والثقافي���ة واالأخالقية، ون�رش 
ثقافة ال�الء والعمالة للمحتل، غربيا 
كان اأم مدعي���ا لل�ح���دة االإ�سالمي���ة، 
فطم����س اله�ي���ة الدينية ه���� اإحالل 
دين خميني ين�سف ه�يتنا االإ�سالمية، 
وطم�س اله�ية الثقافية ه� التمجيد 
للمحت���ل العثم���اين م���ن جدي���د حتى 
نطم����س ه�يتن���ا الثقافي���ة العربية، 
وطم����س ه�يتن���ا االأخالقي���ة يتمث���ل 
باإح���الل اله�ي���ة الغربي���ة الليربالية 
و�سيادة ثقافة “الب�ي فرند” وحق�ق 
ال�س�اذ واإلغ���اء االآداب االأخالقية، اأما 
ن����رش العمال���ة وال����الء فه� م���ا يق�م 
ب���ه االآن االإخ�ان امل�سلم����ن واحل�سد 
ال�سعبي وحزب اهلل واحل�ثي�ن وعمالء 
ال�سفارات الغربية، كلهم راأ�س حربة 
لتحقيق م�ؤام���رة الربيع العربي التي 
ا�سرتك فيها كل م���ن اأوباما واإدارته 
واإيران وحزب العدالة وقطر واالإخ�ان 

امل�سلمني. 
وتع����د جذور ه���ذه امل�ؤامرة اإلى 
الق���رن املا�سي،  بداي���ة ت�سعين���ات 
حينما اأعلن الرئي�س ب��س االأب حترير 
دولة الك�يت، من براثن غزو املقب�ر 
�سدام ح�س���ني، فبذلك االإعالن بداأت 
مرحلة ا�ستهداف دول اخلليج والعامل 
العرب���ي، بعد اأن كان���ت دول اخلليج 
وبع����س ال���دول العربي���ة، يف �س���ف 
واح���د م���ن القط���ب االأمريك���ي �سد 
القطب الرو�سي اأيام احلرب الباردة، 
ومنذ ذلك ال�ق���ت، حاولت االإدارات 
االأمريكية املتعاقبة حتى اإدارة اأوباما 
التعامل مع امللف اخلليجي والعربي 
وف���ق م���ا ت���راه منا�سب���ا مل�ساحله���ا 
وكله���ا كان���ت مرتك���زة عل���ى م�رشوع 
ن����رش الدميقراطي���ة بالع���امل العربي، 
ف���اإدارة ب��س االب���ن اخرتعت ق�سية 
االإره���اب العامل���ي ممثل���ة باإره���اب 
القاع���دة م���ن اأج���ل احل���رب، والعمل 
بالع���امل  الدميقراطي���ة  ن����رش  عل���ى 
العربي، بادئة بالع���راق مب�رشوع غبي 
متعم���د لي�سب���ح العراق م���ن الدول 
التي يتف�س���ى فيها الف�ساد والعمالة 
الإيران و�س�ء اخلدمات وانهيار البنى 
التحتية، ثم ج���اءت ك�نداليزا راي�س 
وب�رشت العامل العرب���ي مب�رشوع ال�رشق 
االأو�س���ط اجلديد الذي ف�س���ل اأي�سا، 
وبالنهاية هلل اأوباما للم�رشوع الغبي 
لن����رش الدميقراطي���ة ودعمه���ا ممثلة 
مب���ا ي�سم���ى بالربيع العرب���ي، والذي 
ه���� يف حقيقة االأم���ر م�ؤام���رة كادت 
تت�سبب يف دمار وانهيار االأمة العربية 
االإ�سالمي���ة، ل����ال تكات���ف ال�سع�دية 
وم�رش واالإم���ارات واالأردن والبحرين، 
وت�سديها له���ذه امل�ؤامرة. وللحديث 

بقية.

مؤامرة الربيع 
العربي... الجذور

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

ال يختلف اثنان عل����ى اجله�د الكبرية 
التي تق�م به����ا وزارة الداخلي����ة يف رعاية 
نزالء مرك����ز االإ�سالح والتاأهي����ل والتعامل 
معهم برق����ي واإن�سانية وتاأهيلهم ليك�ن�ا 
منتجني وفاعلني يف املجتمع وتقدمي كل 
االحتياج����ات واخلدمات الت����ي يحتاج�نها، 
ولكن هن����اك اأ�س�ات وح�سابات يف و�سائل 
الت�ا�سل االجتماعي تتلهف كثريا لت�س�يه 
احلقائ����ق و�����رشد الق�س�����س وامل�رشحي����ات 
واالأنا�سيد والف����ربكات والرثثرة الط�يلة 
ومعه����ا كذلك عدد م����ن املنظمات العمياء 
التي تتخذ من ال�س�ارع مرجعا ومن العمالء 

واخل�نة دليال.
امل�ؤ�س�س����ة ال�طني����ة حلق�����ق االإن�سان 

اأك����دت يف بيان لها “اأن ادعاءات 3 نزيالت 
يف مرك����ز اإ�س����الح وتاأهي����ل النزي����الت يف 
مدين����ة عي�س����ى ب�س����اأن عدم ال�سم����اح لهن 
مبمار�س����ة ال�سعائر الديني����ة غري �سحيحة، 
وتن����ايف ال�اق����ع، اإذ �سم����ح له����ن مبمار�سة 
ال�سعائ����ر الديني����ة والتعب����ري عنه����ا �سمن 
االإج����راءات املتبعة يف الالئح����ة التنفيذية 
ملرك����ز االإ�س����الح والتاأهي����ل، مب����ا يحف����ظ 
االأمن وال�سالم����ة جلميع اأف����راد املركز من 
م�س�ؤول����ني ونزي����الت، وبدا ذل����ك جليا من 
ال�سج����الت املرئية يف املركز، اإذ اطلع وفد 
امل�ؤ�س�س����ة على ممار�سة نزي����الت اأخريات 
�سعائرهن الدينية بكل حرية، وجاء البيان 
اإثر ما مت تداول����ه ون�رشه يف و�سائل االإعالم 

وو�سائل الت�ا�سل االجتماعي وما ت�سلمته 
امل�ؤ�س�س����ة م����ن �سكاوى من قب����ل عدد من 

املنظمات الدولية”.
هك����ذا هم... اأر�س����دة هائلة ومتكد�سة 
من االأكاذيب وح�سابات تنب�س بالطائفية 
وت�سبح يف م�ستنقعات االإرهاب والعدوان، 
وم����ازال احلق����د عل����ى البحري����ن م�ستم����را، 
وال  الده�س����ة  تث����ري  وف����ربكات  ق�س�����س 
يقبله����ا عقل، وم����ن اأكاذيبه����م كما قراأت 
قبل اأيام متزيق ثياب العيد الأحد االأطفال 
اأمام والدته النزيلة على يد �رشطية، وكذبة 
اأخ����رى مفادها احلرمان م����ن الن�م لي�مني 
متتالي����ني، ومزي����ج عف����ن م����ن الفربكات 
والفانتازي����ا وال�سح����ر املختل����ط “بالث�اره 

فتل����ك  واالنحط����اط،  والب�ؤ�����س  والغب����اء” 
احل�ساب����ات الطائفية تريد ب����اأي �سكل من 
االأ�سكال ت�س�يه مراكز الت�قيف وال�سج�ن 
ومراك����ز التاأهي����ل واالإ�س����الح بالفربكات 
والق�س�����س اخليالية، لكن م����ن يحاول اأن 
يح����دق يف وج����ه ال�سم�����س �ستثق����ب عيناه 
وحت����رتق، وكما قال����ت رئي�س����ة امل�ؤ�س�سة 
ال�طني����ة حلق�ق االإن�سان ماريا خ�ري على 
اجله����ات واملنظمات الت����ي ت�سدر تقارير 
ع����ن البحرين مراجع����ة امل�ؤ�س�سة للح�س�ل 
عل����ى معل�م����ات وحقائ����ق ع����ن االإجنازات 
يف جم����ال حق�����ق االإن�س����ان وحري����ة ال����راأي 
والتعب����ري، فاحلقائ����ق م�ج�����دة والبد من 

ظه�رها بطريقة �سحيحة.

مركز اإلصالح والتأهيل وفبركات 
ومسرحيات العمالء

اأك���رث م���ن اأ�سب�ع���ني االآن ومر�س���ى فق���ر الدم 
“ال�سكل���ر” يئن����ن يف جمم���ع ال�سلماني���ة  املنجل���ي 
الطب���ي لع���دم ت�اف���ر جرع���ات امل�رف���ني يف خمازن 
وزارة ال�سح���ة، وه� العالج امله���دئ الآالف املر�سى، 
وبع�سهم يعاين م���ن ح�سا�سية من الكثري من االأدوية 
البديل���ة االأخ���رى التي قد ت�ستخ���دم ملر�سى ال�سكلر 
االآخري���ن كالرتام���ادول والبيثدين اللذي���ن يعتربان 
مادت���ني م�سنعتني كيميائيت���ني اأ�رشارهما اأكرب من 

امل�رفني الذي يعترب خمدرا طبيعيا.
ن�ب���ات مر�س ال�سكلر ب�سه���ادة االأطباء اأنف�سهم 
ق���د تك����ن مميتة، مل���ا قد تلحق���ه خ���الل دقائق من 

ق�س����ر يف اأداء االأجهزة احلي�ي���ة يف اجل�سم، وتتطلب 
�رشع���ة يف التعام���ل م���ع احلاالت ك���ي ال ت�س���ل يف اأية 
حلظ���ة اإلى مرحلة حرجة ال ميكن اإنقاذ املري�س فيها، 
فيفقد حيات���ه، وعدم وج�د املهدئ���ات وامل�سكنات 
كامل�رفني ُيعر�س حياتهم للخطر، ويكفي اأن نطلب 
م���ن مري�س اأن ي�سرب عل���ى االأمل الأكرث من اأ�سب�عني، 
وه���� ال���ذي ي���ذوق يف الدقيقة اأمل���ا ي�سبه���ه االأطباء 

اأنف�سهم بت�سعة اأ�سعاف اأمل ال�الدة.
التق�سف وامليزانية م���راراً وتكراراً قلنا يجب اأن 
ال يك�نا على ح�ساب حي���اة النا�س و�رشوريات احلياة، 
واأن الفقراء واملر�سى وكبار ال�سن واالأطفال وغريهم 

ال ميك���ن باأي ح���ال من االأح����ال اأن جنعله���م �سحية 
التق�س���ف ونق�س امليزانية، فنق����س االأدوية م�سكلة 
قد تكلف الكثريين حياتهم، م�سكلة من املفرت�س اأن 
يتم التعامل معها كالتعامل م���ع االأزمات والك�ارث، 
فهن���اك مر�سى ال ح�ل له���م وال ق�ة تت�قف حياتهم 
عل���ى هذه االأدوي���ة، وال اأق�ل هنا فق���ط “امل�رفني” 
ك���ي ال يق�ل املت�سيدون يف املاء العكر اإنهم مر�سى 
ال�سكلر “املدمن�ن” كما يطلق عليهم البع�س، ولكن 
من املخج���ل اأن ن�سمع بني الفين���ة واالأخرى اأن هناك 
اأدوية غري مت�اف���رة يف وزارة ال�سحة، اأياً كان ن�عها، 
واأن املراكز ال�سحية تعاين من نق�س الدواء الفالين، 

اأو اأن يطل���ب من املر�سى اأن يت�رشف�ا ليح�سل�ا على 
االأدوية �س�اًء عرب �رشائها من ال�سيدليات اخلا�سة، اأو 

حتى ال�سفر للدول اخلليجية املجاورة لت�فريها.
م�سكلة نق����س االأدوية تتطلب من وزارة ال�سحة 
اأن ت�س���ع خطة ا�سرتاتيجية جدية ووا�سحة لتفاديها، 
ال اأنتظر اأب���داً نفياً للم�سكلة من ال����زارة، ويكفي اأن 
يذه���ب من ي�س���اء اإلى ق�س���م احل�ادث والط����ارئ اأو 
اأجنح���ة مر�س���ى ال�سكلر يف جمم���ع ال�سلماني���ة الطبي 

لريى باأم عينه احلقيقة.
يا�سمين���ة: ال م�ساوم���ة عل���ى �سحة الب����رش وحياة 

النا�س.

 yasmeeniatياسمين خلفأزمة األدوية في السلمانية
@yasmeeniat.com

    ياسمينيات

نظرة ُمتفح�سة اإلى مّر�سحي االنتخابات 
لهذا العام “2018”، ورمبا االأع�ام ال�سابقة؛ 
النيابية والبلدية، جتعلنا نق�ل اإن الكفاءات 
البحريني���ة ُمجم���ة – ب�س���كل ن�سب���ي – عن 
الرت�س���ح، واإنه على الرغم م���ن اأن امل�ؤ�رشات 
واالإح�سائي���ات ت�س���ري اإلى تق���دم يف اأعداد 
املر�سح���ني؛ اإال اأن ه���ذا الع���دد ال يعك�س – 
يف امُلجم���ل – الطاقات املبدعة، وامل�سه�د 
لها باخل���ربة واملعرف���ة، يف ميادين عملها! 
باخت�سار هن���اك ناأي بالنف�س ل���دى العديد 

من الكفاءات عن الرت�سح!
ول� رجعنا اإلى ج�ه���ر االأ�سباب؛ �سنجد 
اأن ذل���ك راجع اإل���ى طبيعة عملي���ة الرت�سح؛ 
فه���ي ُم�سني���ة، وُمرهق���ة؛ نف�سًي���ا بالدرجة 
االأول���ى؛ وحتت���اج اإل���ى الكثري م���ن اجلهد؛ 
لالإقن���اع، وامُلحاجج���ة )من احُلج���ة(، و�رشف 
الكث���ري م���ن ال�ق���ت م���ع النا����س، مبختلف 
واأفكارهم، ورمب���ا معتقداتهم،  تطلعاتهم، 
واالأك���رث من���ه؛ ق���درة داخلي���ة كب���رية على 
االمت�سا����س، وَتقبُّ����ل م���ا ق���د ُيط���رح على 
املر�سح، اأو ُيلقى عليه، ويف ذلك  الكثري مما 
ال يريح، ومما قد ُيدِخل بع�س االأ�سخا�س يف 
ن�ب���ات اال�سطراب النف�س���ي والقلق، ورمبا 

االكتئاب!
هن���اك جه���د جب���ار؛ عقل���ي ونف�سي ال 
ي�ستهان به، وهذا م���ا ال يغيب ت�س�ره لدى 
الكف���اءات! فلم���اذا )تفت���ح عل���ى نف�سها( 
مي���دان ال�رشاع���ات، من كل ناحي���ة و�س�ب! 
ف اإليها مكائد بع�س اخل�س�م، وطبيعة  اأَ�سِ
عملي���ة املناف�سة، الت���ي قد تك����ن �رش�سة، 
وحتت���اج اإل���ى الكث���ري م���ن رباط���ة اجلاأ�س، 
االأح���زاب  وج����د  م���ع  وال�سيم���ا  واحلكم���ة، 
ال�سيا�سي���ة الق�ية، اأو يف ظ���ل البيئات غري 

امل�اتية!
ملاذا باملعن���ى العامي ال�ا�سح )يدخل 
اجلي���ب،  م�ست����ر  وه����  را����س(،  ع����ار  يف 
لديه مكانت���ه االجتماعي���ة املنا�سبة، ولديه 
�سهاداته اأو امتيازاته؟! هي باخت�سار ح�سبة 
ب�سيط���ة، اأو عملية ريا�سية ذهنية �رشيعة يف 
الدم���اغ، جتعل���ه بب�ساطة يبتعد ع���ن ميدان 
الرت�سح؛ لي���رتك الباب ُم�رشًعا اأمام االآخرين؛ 
اأ�سح���اب الَنَف����س الط�يل – رمب���ا – ولكن 
من دون كف���اءة، والأ�سحاب امل�سالح الذين 
وجدوها فر�سة لرك����ب امل�جة! ولكن على 

ح�ساب َمْن! يف النهاية امل�اطن وال�طن!
نع���م، هن���اك كف���اءات طرح���ت نف�سها 
للرت�سح، نح���ن �سعداء بها، مدين�ن لها هذا 
احل����س الع���ايل بامل�س�ؤولية، وه���ي تعلم – 
ُم�سبًق���ا – اأنه���ا اأمام حتٍد كب���ري، قبلت بكل 
رحابة �س���در اأن تتحم���ل نتائج���ه، لكنها يف 
املقاب���ل �سحيح���ة مقارنة بحجم م���ا متتلكه 
البحرين م���ن طاق���ات، �سماال وجن�ب���ا! اإلى 
ذل���ك اأدع���� الكف���اءات امُلحجم���ة، امُلمتنعة 
اإل���ى التقدم، فلي����س الفخ���ر اأن ي�سل عدد 
املر�سح���ني اإلى ع���دد وق���درُه! اإن الفخر يف 
ن�عية املرت�سحني اجلديري���ن بالفعل، واإال 
فال تتباك����ا عل���ى اأداء املجل����س الحقا، وال 
ُتع���رّيوه بالعقم، فاأنت���م بتخاذلكم، وباأه�اء 
بع�س املنتخب���ني؛ �ست��سل����ن االأ�سخا�س 

)الغلط(!.

لماذا ُتحِجم الكفاءات 
عن الترشح؟!

د. زهرة 
حرم

َوْخـَزُة ُحب

كث���ريون منا تلق����ا درو�ساً غ���ري ممنهجة عن 
كيف ي�سلك����ن يف احلياة طريقاً معّب���داً بالقدرات 
الذاتية واأهمية تط�يرها، وتنمية ما لدى الفرد منا 
من مهارات، واكت�ساب مهارات اأخرى جديدة تعينه 
على تخطي ما �سبق واإن تعرث فيه، ووقف عنده من 
احل�اجز، فت��سع���ة �سبكة االت�س���االت والعالقات، 
م���رة اإث���ر اأخرى، ق���د ت��سل الف���رد اإلى م���ا ي�سب� 
اإلي���ه، لينتقل اإلى مرحلة جدي���دة من طم�حاته، فال 
اأح���د يجل�س اأم���ام معلمي���ه، وعلى راأ�سه���م والداه، 
ليتلق���ى تعليماً تلقينياً كه���ذا، واإمنا ي�ست�سّفه من 
�س���ري احلياة، واخلمرية الت���ي ت�ؤ�س�سه على الكرامة 

وال�رشف والعدل.
ومب���ا اأن النا����س لي�س�ا �س����اء، فلي�س كل من 
تلقى در�ساً وع���اه وحفظه وطّبقه، ذلك اأن االأنظمة 
القائم���ة يف الكث���ري م���ن ال���دول العربي���ة، تعم���ل 
ب�سكل ممنه���ج )هذه املرة( على ه���دم هذه القيم 
التناف�سية، وجتفيف اخلمرية حتى يجري تفتيتها، 
ف�سارت ال�ا�سط���ات ال�سبل االأهم واالأق�ى واالأ�رشع 
واالأم�سى للت�ظيف والرتقي، ينظر اإليهم االآخرون 
بح����رشة، �سار من يخالف�ن اأنظم���ة ال�سري املرورية، 

وي�س���ريون ب�رشع���ة عالي���ة يف خ���ط الط����ارئ عل���ى 
مي���ني ال�سارع متخط���ني اأرتال ال�سي���ارات ال�اقفة 
باحرتام يف انتظار دورها، ي�سل�ن اأ�رشع، ويتخط�ن 
االزدحام���ات واالأزمات املرورية، ويبقى امللتزم�ن 
بالقان����ن يف اأماكنه���م تغلي مراجله���م من �سغط 
الدم حتى تنفتح الطرقات. يرى من مي�سك بالرقم 
538 يف انتظ���ار دوره اأنه دخل من اأتى بعده مبدة 
زمنية لي�ست ق�س���رية، يف حني يبت�سم لك احلاجب 
بابت�سام���ة منك�رشة تعني “ل�سَت غريباً... اأنت تعرف 
احل���ال”، وم���ن يحاول البح���ث عن طاب����ر ي�سطّف 
فيه م���اوالً اأن يبدو يف و�س���ع املتح�رش عند بع�س 
اخلدم���ات، ي���رى اأن املخالف���ني املتكد�س���ني من 
غري انتظام، والذين يزاحم����ن باملناكب واالأقدام 
ه���م ال���ذي يف����زون باالأ�سبقية، وه���� ينتظر حتى 
ي�سبح يف اآخر امل�ستفيدين فقط الأنه قرر اأن يلتزم 
بالنظام كما تعلم وت�رشّب، ومن ي�قف �سيارته بني 
م�قف���ني يف اأماكن حت���اول ال�سي���ارات اأن جتد لها 
ثق���ب اإبرة لتقف فيها، ه� الفائز الأن على االآخرين 
اأن يبحث�ا عن م�اقف بديلة الأن هذا ال�سائق ال يريد 
من يق���ف على طرفني وي�سايقه عن���د الرج�ع اإلى 

�سيارت���ه اأو قد يخد����س �سطحها عند فت���ح الباب، 
فعل���ى االآخرين اأن يتحمل����ا اأنانية ه���ذا ال�سنف... 

واالأمثلة يف هذا كثرية جداً.
يف هذه احل���االت، يجد امللتزم�ن يف اأّي م�قف 
اأنه���م اخلا����رش االأكرب م���ن “االح���رتام” و ”النظام”، 
م���ادام النظ���ام ال يحا�سب وال يعاق���ب املخرتقني 
حلق����ق الغ���ري، وال يح���رم املخالفني م���ن اخلدمة، 
اأو يجربه���م على اأن يتلق�ا ما يري���دون وق�فاً عند 
اآخ���ر ال�سف حتى يتعلم�ا معن���ى النظام واالحرتام، 
وال حت���ى ينهر اأو ي�ّب���خ املتجاوزين حلق�ق الغري، 
عنده���ا ال عجب اإن راأين���ا مع�سكر االحرتام وااللتزام 
يف ت���اآكل م�ستمر، فاحلي���اة لي�ست اأفالم���اً اأمريكية 
يف����ز االأخيار يف نهاية الفيل���م على االأ�رشار وت�س�د 
ال�سع���ادة والطماأنينة، بل عندما ي���رى النا�س تبّلد 
االأنظم���ة، وافتق���اد املحا�سب���ة، والعجز ع���ن االأخذ 
باحل���زم يف االأم����ر الي�مي���ة، فاإننا اأم���ام الف��سى 
وال�سك، وي�سبح تالياً من ال�سعب اأن تقنع �سغارك 
بف����ز من يلت���زم القان�ن الأنهم ي���رون اأن اخرتاقه 
اأ�سه���ل، واأق�رش الطرق لل��س����ل اإلى غاياتهم، و... 

“خلِّ ال�رشف ينفعك”!.

ومع ذلك... “أحلى 
ghassan.shihabyغسان الشهابيمن الشرف ما فيش”

@gmail.com

    ذرائع
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حققت مدرسة توبيل لقب كرة الطاولة ملدارس البنني االبتدائية “هيئة تعليمية إناث” وذلك ضمن النشاط الخارجي الذي يقيمه قسم 
الرتبية الرياضية بإدارة الرتبية الرياضية والكشفية واملرشدات يف وزارة الرتبية والتعليم، وقامت الوكيل املساعد للخدمات الرتبوية 
واألنشطة الطالبية بالوزارة شيخة يوسف الجيب بتتويج املدارس الفائزة، وذلك بحضور الدكتور عصام عبدالله مدير إدارة الرتبية 

الرياضية والكشفية واملرشدات.
 وتغلبت مدرسة توبيل يف النهايئ عىل فريق مدرسة سار 0-2 وبواقع 2 مقابل واحد )7-11 و11-2 و2-11( ثم 2 دون مقابل )6-11 و-11

3(، وحصد مدرسة سار امليدالية الفضية، فيام حصلت مدرسة صالح الدين األيويب عىل املركز الثالث وامليداليات الربونزية.
 ومثل فريق توبيل البطل كٍل من: محمد جعفر ومحمد جاسم وأرشف عىل الفريق معلمة الرتبية الرياضية وداد جعفر، فيام مثل فريق 
سار سيد حسني باقر وسيد عباس علوي وأرشف عىل الفريق هدى الوزير، ومدرس صالح الدين مثلها سيف الله حمدي ومصطفى أحمد 

محمد وأرشف عىل الفريق سهام مرتىض.

“توبلي االبتدائية” تحقق لقب كرة الطاولة 
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حقق فريق االتحاد لكرة الس��لة انطالقة 
إيجابي��ة يف مس��تهل مش��واره ب��دوري 
زي��ن، إث��ر ف��وزه الصعب عىل حس��اب 
املب��اراة  )66/60(، يف  بنتيج��ة  الحال��ة، 
التي جمعتهام مس��اء أم��س )األربعاء(، 
عىل صالة اتحاد اللعبة، ضمن منافس��ات 

الجولة االفتتاحية للدوري.
وظفر االتح��اد بنقطتي الفوز، فيام خرج 

الحالة بنقطة الخسارة.
ويعترب فوز البنفس��ج أم��س مثينا؛ كونه 
جاء عىل حساب أحد الفرق املنافسة عىل 

التأهل للدور السدايس.
وفاز االتح��اد يف الربع��ني األول والثالث 
ب�21/19 و21/13، وتع��ادل الفريقان يف 
الربع الثاين 15/15، قبل أن يقلص الحالة 

النتيجة بفوزه يف الربع األخري 13/9.
وجاءت بداية املباراة متكافئة املس��توى 
م��ن الفريق��ني اللذي��ن تب��ادال س��جال 
التس��جيل والتقدم، إذ تقدم االتحاد 4/0 
مطلع الربع األول، قبل أن يسجل الحالة 
تقدم��ه األول 7/4. وتعادل��ت النتيج��ة 
يف مناس��بتني آخرها 13/13، ثم اس��تغل 
االتح��اد أخط��اء الحاالوي��ة الش��خصية 
املتك��ررة ليحس��م الرب��ع األول متقدًما 

بفارق سلة واحدة 21/19.
واس��تمر التكاف��ؤ يف الربع الث��اين، وظل 
النوي��درات محافظا عىل تقدم��ه بداية 
الف��رتة 27/23؛ بفضل االس��تغالل األمثل 
لفرص التس��جيل الس��انحة م��ن داخل 
الق��وس، قب��ل أن يعود الحال��ة ويقلص 
الف��ارق منتص��ف الربع لنقط��ة واحدة 
28/29، ثم 30/31، ورغم تقدمه 32/31، 
إال أن االتحاد عاد ليحس��م الشوط األول 

ملصلحته بنتيجة 36/34.
وعزز االتحاد تقدمه بداية الش��وط الثاين 
40/35، غري أن الحالة بواسطة انطالقات 
حس��ني س��لامن الرسيع��ة ع��اد ليقرب 
النتيجة لنقطة واحدة 40/39، ثم استعاد 
البنفس��ج الفارق منتص��ف الربع الثالث 
45/39، قبل أن يوسع النتيجة نهاية الربع 
إىل 10 نق��اط بواقع 57/47، معتمدا عىل 

التصويبات الناجحة للرصيب إليك.
واس��تغل الحالة تراجع أداء منافس��ه يف 
الربع األخ��ري لتقليص الف��ارق تدريجيا، 
إذ صام البنفس��ج عن التسجيل ألكرث من 
5 دقائ��ق، ما مكن الربتق��ايل من العودة 
وتقريب النتيجة ل�3 نقاط، غري أن االتحاد 

حافظ عىل تقدمه حتى نهاية اللقاء.

ويف املب��اراة الثاني��ة أم��س، حقق فريق 
النوي��درات ف��وزا مريح��ا عىل حس��اب 

البحرين بنتيجة قوامها )79/46(.

وحق��ق النوي��درات أول نقطت��ني له يف 
مس��تهل مش��واره ببطولة الدوري، فيام 
حصد البحرين نقطة واحدة من الخسارة.

ومل يج��د النوي��درات صعوبة يف فرض 
أفضليته انطالقا م��ن الربع األول الذي 
فاز في��ه 15/8، قبل أن يوس��ع الفارق 

إىل 20 نقطة بنهاية الشوط األول الذي 
فاز فيه 38/18 متفوق��ا يف الربع الثاين 

.23/10
وقل��ص البحرين الف��ارق إىل 17 نقطة 
بفوزه يف الرب��ع الثالث 20/17، يف حني 
رضب النوي��درات بقوة يف الربع األخري 
ال��ذي ف��از 24/8 رافع��ا النتيج��ة إىل 

.79/46

اليوم لقاءان

تختتم مس��اء الي��وم الخمي��س مباريات 
الجول��ة األوىل، بإقام��ة لقاءين، إذ يلتقي 
يف املباراة األوىل املحرق مع مدينة عيىس، 
عند الساعة السادسة مساًء، وتليها مبارشة 
مباراة األهيل وسامهيج عند الساعة 7:45 
مس��اًء، وتقام املباراتان ع��ىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
ومتي��ل كفة لقاءي الي��وم ملصلحة األحمر 
واألصف��ر اللذين يتفوق��ان فنيا وعنارصيا 
ع��ىل منافس��يهام، إذ يتوقع أن يس��جل 
املحرق فوزا يف املتناول عىل مدينة عيىس، 
فيام األه��يل ورغ��م افتق��اده للمحرتف 
األجنبي يف لقاء اليوم، إال أنه مرش��ح فوق 

العادة تخطي عقبة سامهيج.

انطالقة إيجابية لالتحاد... والنويدرات يصطاد غزال البحرين
اليوم لقاءان في ختام افتتاحية دوري زين

محمد الدرازي

تتهي��أ األندي��ة املنضوي��ة تح��ت مظلة 
االتحاد البحريني لكرة اليد لخوض غامر 
مس��ابقة الدوري عرب ال��دور التمهيدي 
الذي س��تنطلق منافس��اته ي��وم اإلثنني 

املقبل.
غالبي��ة األندية أنه��ت وأكملت ملفاتها 
التعاق��دات  م��ن  املس��تطاع  بالق��در 
واالنتداب��ات الت��ي تع��ّزز حظوظها يف 
املنافسات بحسب طموحاتها وحساباتها 
للموس��م الجديد، ولكن حتى يومنا هذا 
م��ازال الحديث جارًيا حول وجهة العبنا 
الدويل جاسم الس��الطنة الذي مل يرتبط 
اس��مه بأي ناٍد داخل أو خ��ارج مملكة 

البحرين.
يف املوس��م امل��ايض تواج��د يف ال��دوري 
البحريني ع��رب بوابة الن��ادي األهيل يف 
صفقة مالية كبرية مل يكن لها مردود فني 
إيجايب، كام كان ينتظر منه عىل الصعيد 
الش��خيص أو الجامعي، وخرج القميص 
األصف��ر خ��ايل الوفاض إذا م��ا ذكرنا أن 
الدورة التنش��يطية الت��ي حققها األهيل 
ليست مبستوى الطموح والذكر. يف فرتة 

س��ابقة كان لألهيل خط��وة نحو تجديد 
التعاق��د مع الالعب نفس��ه ولكن مببلغ 
أقل مام دفع له سابًقا ولكن املفاوضات 
بينهام مل تسفر عن يشء، ليدخل الالعب 
يف الفرتة األخرية يف تدريبات فريقه “األم” 
الشباب بقيادة املدرب أمني القالف، بل 
وخاض ع��دًدا من املباري��ات التجريبية 
التي خاضها “املاروين” استعداًدا للموسم 

الريايض الجديد.
السالطنة ورغم وجوده بقميص املاروين 
إال أن التكهن��ات بالتوقيع معه رس��ميًّا 
تبقى غامضة يف ظل شح امليزانية للنادي 
نفسه وعدم اس��تطاعته توفري متطلبات 
الالعب، ولكن يبقى حلم رؤية السالطنة 
يف دورينا هذا املوس��م مع الش��باب أمر 
قد يتحقق وخصوًصا أنه مل يتبق إال أياًما 

قليلة عن انط��الق الدوري وال توجد أي 
عروض داخلية وخارجية لالعب، ما يعني 
أنه من املس��تحيل أن يبقى الالعب دون 
ن��اٍد و”حبيس” املدرجات دون أن يكون 
له م��ردود فن��ي، األمر الذي س��يدخله 
يف دوامة الش��ك من حي��ث تواجده يف 
صف��وف املنتخ��ب الذي س��يكون عىل 
موعد لخوض نهائيات كأس العامل مطلع 

العام املقبل.
“الب��الد س��بورت” وبحس��ب مص��ادره 
الخاص��ة علم أن الش��باب ق��د فتح مع 
الس��الطنة ب��اب العودة لناديه بش��كل 
رسمي واالس��تفادة منه يف هذا املوسم، 
وأن األم��ر مرتوك ل��ه لتقب��ل األمر من 
عدمه. دون ش��ك، إن ارتدى الس��الطنة 
قميص امل��اروين وتواجد م��ع املجموعة 
الشبابية الحالية، س��يكون للفريق شأن 
آخ��ر يف دائ��رة املنافس��ة الت��ي ابتعد 
عنها الفريق يف الس��نوات األخرية، كون 
العنارص املوجودة تفتقد للخربة والقائد 
املي��داين.. ليبقى الس��ؤال مطروًحا: هل 

يرتدي السالطنة قميص املاروين؟

قبل أيام من انطالق منافسات الدوري

هل يرتدي السالطنة قميص الماروني؟
علي مجيد

جاسم السالطنة

من لقاء النويدرات والبحرين من لقاء الحالة واالتحاد

اتحاد “السنوكر” يقيم دورة 
تدريبية للحكمات

اتحاد البلياردو والسنوكر: نظم االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر 
دورة تدريبة خاصة بقوانني تحكيم لعبة السنوكر، حيث استمرت الدورة 
التي أقيمت يف صالة كيو إن الرفاع ملدة ثالثة أيام، يف الوقت استقطبت 
فيه 13 مشاركة، تعلموا أساسيات التحكيم وأبرز القوانني املتعلقة بلعبة 

السنوكر تحت إرشاف الحكم الدويل فهد املحميد.
وأقيم اليوم الختامي من الدورة تحت إرشاف أمني رس االتحاد البحريني 
للبلياردو والسنوكر إحسان حاجي، حيث جرى توزيع شهادات املشاركة 
عىل كافة املسجلني يف الدورة، يف الوقت الذي أشارات فيه عضو مجلس 

إدارة االتحاد سامية القطان إىل نجاح الدورة عىل مختلف األصعدة، 
مشيًدا بالحضور والتزامهم وحامسهم الكبريين طيلة األيام الثالثة.

وبينت القطان إىل أن الدورة هذه املرة شملت قسمني نظري وآخر عميل، 
إذ حرص املحارض والحكم الدويل فهد املحميد عىل إعطاء املشاركات 

بعض من التطبيقات العملية التي تدعم الجانب النظري، متابعة: “كام 
شهد ختام الدورة خضوع املشاركات إىل امتحان عميل بسيط عىل بعض 

الحاالت التحكيمية وهو ما يساهم يف ترسيخ ما تم تعلمه يف الجانب 
النظري بالطبع”. وأشارت القطان إىل أن قامئة املشاركات شهدت تواجد 

إحدى الفتيات من دولة الكويت الشقيقة، مردفًة: “نرحب بالطبع بكافة 
األشقاء يف مختلف الفعاليات واألنشطة التي يقيمها االتحاد، أبوابنا دامئًا 
ما كان مفتوحة أمام الجميع”، مؤكدًة أن االنطباع العام كان إيجابيًّا من 

قبل املشاركات، الاليت كُن يتمنني أن تكون فرتة الدورات القامئة أكرب.
كام وكشفت القطان عن سعي االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر 

إلرشاك الحكامت املشاركات يف هذه الدورات التدريبية يف تحكيم بعض 
مواجهات البطولة املحلية الخاصة بالسيدات، من باب التشجيع ومنحهن 

فرصة اختبار قدراتهن التحكيمية عىل أرض الواقع.

س��ّلم رئي��س مجل��س إدارة اتح��اد 
البحري��ن للدفاع ع��ن النفس أحمد 
الخياط ش��هادات الدان للتايكوندو، 
إضافة إىل تس��ليم شهادات املشاركة 
يف  للتايكون��دو  الح��كام  دورة  يف 
االحتفالي��ة الت��ي أقامه��ا االتح��اد 
بحض��ور عدد م��ن أعض��اء مجلس 

اإلدارة.
 وأش��اد الخياط بالخامات التدريبية 
والفنية التي ميتلكها االتحاد، مش��رًيا 
إىل أن االتح��اد حري��ص عىل تخرج 
فوج جديد م��ن املدربني والكفاءات 
الفني��ة والتحكيمية من خالل إقامة 

والفحوص��ات  ال��دورات  مختل��ف 
لألحزمة.

 وأوضح الخي��اط أن مجلس اإلدارة 
حرص يف الف��رتة املاضية عىل تقديم 
كام��ل الدع��م للطاق��ات اإلداري��ة 
والفنية عرب سلس��لة م��ن الدورات 
وورش العم��ل إضاف��ة إىل اختبارات 
األحزمة، مبيًنا أن تخريج فوج جديد 
من الحكام واملدربني الحائزين عىل 
األحزمة حق��ق العديد من األهداف 

التي وضعها مجلس اإلدارة.
 وق��ام الخياط وعضو مجلس اإلدارة 
أمني رس لعبة التايكوندو خالد الحسن 

وأمني الرس وليد أجور وعضو مجلس 
اإلدارة رئي��س لجنة العالقات العامة 
والدولية نائب رئي��س اإلعالم نواف 
بوعالي وعضو مجلس اإلدارة رئيس 
اللجنة النسائية فجر البنعيل بتسليم 
األحزمة للتايكون��دو بعد فحوصات 
ال��دان 4 فام فوق، حيث حصل عىل 
ح��زام 6 دان كاًل من: هش��ام مبارك 
العرادي،  البوفالس��ة، عيل محس��ن 
فجر البنع��يل، فيام حصل عىل حزام 
5 دان كال من: الس��يدفاضل صالح، 
إبراهي��م عبدالحمي��د، عبدالرحمن 
عبدالرحي��م، كام حصل عىل حزام 4 

دان كاًل م��ن: جوانة م��وىس، جعفر 
باش��وبايت،  م��ي،  أحم��د  محم��د، 
ه��ورات، عبدالرضا اس��امعيل، رضا 

جعفر، محمد عبدالرضا.
 كام سلم الخياط شهادات الحاصلني 
ال��دورة التحكيمي��ة واإلنعاش  عىل 
للتايكون��دو، وهم: س��عد إبراهيم، 
عبدالرضا إس��امعيل، محمد الخياط 
وزهري عبدالحس��ني )حكام(، وانضم 
إىل الحاصلني عىل الشهادة التحكيمية 
للمرة األوىل كاًل من سميحة محمد، 
سلامن العبايس، أبرار حسيني، إيالف 
من تسليم الشهاداتحسيني، إلياس عيىس، هامم حسن.

الخياط يسلم أحزمة الدان وشهادات دورة الحكام للتايكوندو
أم الحصم       اتحاد البحرين للدفاع عن النفس
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17 مركز شباب المحرق يشيد بدعم ناصر بن حمد
مركز شباب المحرق     اللجنة اإلعالمية

أشاد رئيس وأعضاء مركز شباب 
املحرق مبقرتح ممثل جاللة 

امللك لألعامل الخريية وشئون 
الشباب، رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة مبشاركة فريق املحرق 

يف دوري املحرتفني السعودي 
لكرة القدم “دوري محمد بن 
سلامن” للموسم القادم بأنه 

مقرتح احرتايف يصب يف مصلحة 
الكرة البحرينية التي من شأنها 

رفع مستوى الكرة والالعبني 
من الهواة إىل االحرتاف 

التدريجي لفرقنا مبملكة 

البحرين واالحتكاك بالفرق 
السعودية املتطورة ذات الفكر 

الكروي واالستعدادات وخامات 
الالعبني واملحرتفني املميزين 

خصوًصا أن الدوري السعودي 
للمحرتفني ُيعد من أقوى 

وأفضل الدوريات الكروية 
عىل الصعيد اآلسيوي ويحظى 

مبتابعة جامهريية وإعالمية 
كبرية.

كام نشكر الجهود التي يبذلها 
االتحاد البحريني لكرة القدم 
برئاسة سمو الشيخ عيل بن 

خليفة آل خليفة الذي يسعى 
جاهًدا لتطوير الكرة البحرينية 

من حيث تطوير الدوريات 

مبختلف الفئات، ونهنئ مجلس 
إدارة نادي املحرق برئاسة 

الشيخ أحمد بن عيل آل خليفة 
وجميع منتسبي نادي املحرق 

من أعضاء والعبني وجامهري 
عىل هذا االختيار التاريخي 

وبداية خطوات االحرتاف 
والتطوير.

يغ��ادر فري��ق النجمة صب��اح اليوم 
)الخمي��س( إىل دولة اإلمارات؛ وذلك 
اس��تعدادا لخ��وض املب��اراة النهائية 
ل��كأس الس��وبر البحرين��ي اإلمارايت 
)كأس زاي��د(، والت��ي س��تجمعه مع 

نظريه الشارقة غدا الجمعة.
ويأيت تواجد النجم��ة يف هذه املباراة 
بع��د فوزه ع��ىل بارب��ار )28/31( يف 
املباراة التي جمعتهام مساء الخميس، 
فيام الش��ارقة فقد تغلب عىل األهيل 
للوقت��ني  التمدي��د  بع��د   )26/28(
اإلضافيني. ويعترب النجمة هو “حامل 
لقب” ه��ذه املس��ابقة يف نس��ختها 

مملك��ة  يف  أقيم��ت  والت��ي  األوىل، 
البحرين الع��ام املايض إثر تغلبه عىل 

الشارقة اإلمارايت.
وس��تغادر بعثة “الرهيب” النجاموي 
برئاس��ة عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
جه��از لعبة كرة اليد ص��الح الرفاعي 
بجانب اإلداري خالد فالمرزي والطاقم 
الفني بقي��ادة التونيس حافظ الزوايب، 
وقامئ��ة العبني تض��م 19 العبا، وهي: 
حس��ني الصياد، محمد م��ريزا، كميل 
محفوظ، حسني بابور، حسن شهاب، 
حس��ن النجار، ع��يل عي��د، محمود 
الونة، عيل فريد، بالل بش��ام، حسني 

محم��د، حس��ني “جنيك”، واألش��ول 
الثالث��ة  للح��راس  إضاف��ة  س��لطان، 
عبداألمري،  عبدالحسني، هشام  محمد 
والش��اب عيل. كام سيكون من ضمن 
القامئ��ة املصابان مهدي س��عد وعيل 

مريزا والناشئ عادل محمد.
وبحس��ب ترصيح مدير الفريق خالد 
فالم��رزي ل��� “الب��الد س��بورت” أن 
االستعدادات ملوقعة كأس زايد بدأت 
ف��ور االنتهاء من الس��وبر البحريني، 
عرب التدريب��ات اليومية التي تنوعت 
بني اللياقة البدنية والتقوية والحصص 
الفني��ة، وأن األمور تب��ر بالخري من 

حيث الجوهزية لالعبني، مضيفا حاول 
الفري��ق ق��در اإلمكان توف��ري مباراة 
ودية خالل األيام املاضية، ولكن القوا 
صعوب��ة يف ذلك يف ظل اس��تعدادات 

الفرق للدوري.
وأكد فالم��رزي أن فريقه يطمح بكل 
قوة لتقديم املستوى الفني الذي يليق 
به وبس��معة كرة الي��د البحرينية يف 
هذه املباراة والرجوع للديار، متوجني 
بالكأس التي تحمل يف نسختها الثانية 
رمزا م��ن الرموز الخليجي��ة والعربية 
واملتمثل��ة يف “كأس زايد”، والتي تأيت 

انسجاما مع مبادرة “عام زايد”.

“السوبر” يغادر اليوم لخوض “كأس زايد” لليد
برئاسة صالح رفاعي وقائمة تضم 19 العبا

علي مجيد

فريق النجمة بطل السوبر البحريني

قال نائب رئيس االتحاد اإلمارايت 
لكرة اليد محمد رشيف أن صالة 

نادي الوصل الريايض مبدينة 
ديب هي التي ستحتضن مباراة 

فريقي الشارقة اإلمارايت والنجمة 
البحريني اليوم الجمعة، وقد تم 

تعديل موعدها نظرا لظروف 
البث التلفزيوين.

وأضاف رشيف لصحيفة “البيان” 

اإلماراتية أمس “لقد تقدم نادي 
الشارقة بطلب استضافة املباراة؛ 

لكونه بطل السوبر اإلمارايت 
للعام الحايل عقب فوزه األسبوع 

املايض عىل شباب األهيل يف 
املباراة النهائية، إال أن اتحاد 

اللعبة فّضل التمسك بقراره يف 
اإلبقاء عىل املباراة مقامة عىل 

صالة الوصل، وذلك ألسباب 

لوجستية. وأشكر نادي الشارقة 
عىل تفهمهم ملطالب االتحاد، 
خصوصا أن قرار تحديد صالة 
الوصل جاء منذ مايو املايض 

من دون علٍم مسبق بهوية من 
سيكون بطل السوبر للموسم 

الجديد، فضاًل عن أن صالة 
الوصل تتمتع مبدرجات كبرية 
قادرة عىل استيعاب الجامهري 

البحرينية واإلماراتية املتوقع 
حضورها بكثافة ملتابعة هذه 

املباراة، فضال عن املساحة األكرب 
عىل صعيد جانبي امللعب التي 
ميكن لها استيعاب استديوهات 

التحليل التي ستقيمها داخل 
الصالة بالقنوات الرياضية 

املحلية أو القنوات البحرينية 
الشقيقة”.

وذكر رشيف أن االتحاد وجه 
دعوات رسمية لشخصيات 

رياضية رفيعة يف كال البلدين، 
حرصا عىل الخروج بالحدث 

بالصورة املعهودة، من حيث 
النجاحات التنظيمية للبطوالت 
التي تستضيفها الدولة، وقد تم 

استكامل جميع الرتتيبات، وتوفري 
أسباب النجاح كافة.

صالة الوصل تحتضن المواجهة ورفض طلب الشارقة
حسن علي

محمد شريف

غادر مساء أمس األول منتخب رفع 
األثقال البحريني ضمن وفد مملكة 
البحرين املشارك يف أوملبياد الشباب 
بيون��س  األرجنتيني��ة  بالعاصم��ة 
آيريس، وتستمر حتى 20 من الشهر 
الجاري، حيث متثل املنتخب الالعبة 
املتألقة مريم محمد رشيف يف دورة 
األلعاب األوملبية للشباب، وستشارك 
الالعبة ضمن منافسات الفئة الوزنية 
48 كيلوغراما تح��ت إرشاف مدربة 

منتخب السيدات أمرية إبراهيم.
وكان يف وداع وف��د املنتخ��ب رئيس 
اتح��اد غ��رب آس��يا لبناء األجس��ام 
النائب األول لرئيس اتحاد غرب آسيا 
لرفع األثقال مس��اعد رئيس االتحاد 

العريب رئيس مجل��س ادارة االتحاد 
البحرين��ي لرف��ع األثق��ال س��لطان 
االدارة  مجل��س  وأعض��اء  الغان��م، 
جاسم بورشيد، وعيل عبدالله، ونيلة 
املري، وش��جع الغان��م الالعبة مريم 
ع��ىل املنافس��ة القوية واالس��تفادة 
القص��وى من ه��ذه املش��اركة من 
املستويات  االحتكاك مبختلف  خالل 
خصوص��ا م��ع املش��اركة العاملية يف 
ه��ذه البطول��ة الكبرية، مش��يدا يف 
الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها يف 
الف��رتة املاضية وما حققته من نتائج 
خ��الل مش��اركاتها املختلفة وجهود 

الجهاز الفني معها.
 وتع��د هذه املش��اركة ه��ي األوىل 

من نوعه��ا ضم��ن دورات األلعاب 
األوملبية يف تريخ رياضة رفع األثقال 
البحريني��ة، وق��د خضع��ت الالعبة 
رشي��ف لتدريبات مكثفة ووضع لها 
برنامج إع��داد وتدريبي خاص لهذه 
املنافسات، حيث شاركت يف معسكر 
تدريبي خارجي يف العاصمة طشقند 
ومدينة خوارزم األوزبكية خالل شهر 
أبريل امل��ايض، ثم دخلت رشيف يف 
معس��كر تدريبي داخيل األمر الذي 
س��اهم يف تحقيقها ووصولها لنتائج 
مثمرة ومس��تويات فني��ة وجاهزية 
فنية ونفس��ية عالية ضم��ن الخطة 
الفنية املعدة واملوضوعة لها من قبل 
الجهاز الفني وبالتنسيق مع مجلس 

لرف��ع  البحرين��ي  باالتح��اد  االدارة 
األثقال أدى لتطور أدائها ومستواها 
الفني بش��كل ملحوظ، واستطاعت 

من خالله تعزيز أرقامها الش��خصية 
يف رفعتي الخط��ف والنرت إىل جانب 

تعزيز الجانب النفيس واملهاري.

 م��ن جهت��ه، أعربت البطل��ة مريم 
رشيف ع��ن بال��غ س��عادتها لقرب 
انط��الق ه��ذه املش��اركة العاملي��ة 
مش��وارها  يف  املهم��ة  والتاريخي��ة 
الريايض، وقد أكدت جاهزيتها التامة 
لخوض املنافس��ات معاه��دة ببذل 
أقى درجات عطائه��ا ومتثيل وطنها 
خري متثي��ل، وأكدت أن م��ا وصلت 
إلي��ه كان وراءه الكث��ريون، وقدمت 
وامتنانه��ا ملجلس  جزي��ل ش��كرها 
إدارة االتحاد البحريني لرفع األثقال 
والجه��از الفن��ي وجمي��ع الالعبات 
وجميع من وقف معها ومازال يقف 
األهل  معها ويس��اندها وخصوص��ا 

واألصدقاء.

مريم شريف تغادر للمشاركة في أولمبياد الشباب باألرجنتين
أم الحصم       اتحاد رفع األثقال

الالعبة مريم لدى مغادرتها مطار البحرين الدولي

اس��تعرضت لجن��ة العالق��ات العام��ة 
واللجن��ة اإلعالمي��ة التابعت��ني للجن��ة 
التنفيذية للنس��خة الخامسة من بطولة 
الع��امل لفن��ون القتال املختلط��ة للهواة 
مع وف��د االتحاد الدويل لفن��ون القتال 
املختلطة، التحضريات التي س��تقوم بها 
اللجنتني للبطولة، التي تحتضنها مملكة 
البحرين ضمن أس��بوع بري��ف الدويل 
للقت��ال يف الفرتة -11 18 نوفمرب املقبل، 
والذي ينظمه االتح��اد البحريني لفنون 
القت��ال املختلط��ة BMMAF بالتعاون 

 BRAVE مع اتحاد القتال الشجاع
 املنبث��ق ع��ن منظمة خال��د بن حمد 

الرياضي��ة KHK SPORTS واالتح��اد 
ال��دويل لفنون القت��ال املختلطة، وذلك 

عىل صالة مدينة خليفة الرياضية.
 ج��اء ذلك يف االجتامع الذي عقد بصالة 
مدين��ة خليفة الرياضي��ة بحضور رئيس 
لجن��ة العالق��ات العام��ة ف��واز صالح 
شمس��ان ورئيس اللجن��ة اإلعالمية فواز 
العبدالله مع مديرة االتصال والتس��ويق 
باالتحاد ال��دويل لفنون القتال املختلطة 

إزبيال كارنورث وأعضاء اللجنتني.
ويف بداية االجت��امع قدم كل من رئيس 
لجن��ة العالقات العام��ة ورئيس اللجنة 
اإلعالمية رشحا مفصال عن عمل اللجنتني 

أثناء اإلع��داد والتحض��ري وبعد انطالق 
البطولة. بعدها تم مناقش��ة املقرتحات 
التي قدمتها مديرة االتصال والتس��ويق 
باالتحاد الدويل؛ م��ن أجل إضافتها عىل 
خط��ة اللجنت��ني، مبا يس��هم يف تحقيق 
التناغ��م بني عمل اللجنت��ني ومتطلبات 
االتحاد الدويل، وذلك لالستعداد بالشكل 
املناس��ب له��ذا الحدث العامل��ي الذي 
تس��تضيفه البحرين للم��رة الثانية عىل 
التوايل بعد نجاح النس��خة الرابعة التي 

أقيمت يف نوفمرب العام املايض.
  من جانبه، ق��ال رئيس لجنة العالقات 
اللجن��ة  العام��ة ف��واز شمس��ان: “إن 

بدأت عملها وفق الخط��ة التي قدمتها 
للجنة التنفيذية للبطولة برئاس��ة خالد 

الخي��اط، حيث ستس��عى  عبدالعزي��ز 
اللجنة من خاللها لتنفيذ كافة املتطلبات 

الت��ي م��ن ش��أنها الوص��ول للجاهزية 
املطلوبة قبل االنطالقة، مبا ينعكس عىل 

نجاح هذا التجمع الريايض الدويل”.
من جهته، قال رئي��س اللجنة اإلعالمية 
فواز العبدالل��ه: “إن اللجن��ة اإلعالمية 
قد ش��كلت فريق العمل الذي سيرف 
عىل تغطية منافسات وفعاليات أسبوع 
بريف الدويل للقت��ال، حيث تم اختيار 
العن��ارص م��ن اإلعالمي��ني والصحافيني 
واملصوريني الذي��ن يتمتعون بالخربة يف 
تغطي��ة األح��داث الرياضي��ة املختلفة، 
والذي سيخدم عمل اللجنة عىل الشكل 
الذي يساهم يف إبراز وإنجاح البطولة”.

جانب من االجتماع

“العالقات العامة واإلعالم” تستعرضان التحضيرات لعالمية الهواة
IMMAF مع وفد

اتحاد فنون القتال المختلطة   المركز اإلعالمي



برعاية وحضور نائب رئيس املجلس 
األعىل للبيئ��ة، رئيس االتحاد املليك 
للفروس��ية وس��باقات القدرة سمو 
الش��يخ فيصل بن راش��د بن عيىس 
آل خليف��ة، اختتمت مس��اء أمس 
األول )الثالث��اء( منافس��ات بطولة 
كأس االتحاد املفتوحة الثامنة لكرة 
الطاولة، والت��ي أقيمت عىل صالة 

االتحاد مبدينة عيىس الرياضية.
 وت��وج س��مو الش��يخ فيص��ل بن 
راش��د بن عي��ىس آل خليفة العب 
نادي س��ار سيد مرتىض حسني بطال 
ملنافس��ات فردي العم��وم ببطولة 
كأس االتح��اد املفتوح��ة بعد فوزه 
عىل العب نادي س��ار محمد عباس 
يف املباراة النهائية بنتيجة 4/2، كام 
توج س��موه الالعب سلامن محمد 
عيل من ن��ادي ع��ايل بلقب فردي 
الناش��ئني بفوزه عىل الالعب فاضل 
عباس من نادي توب��يل )3/صفر(، 

والذي نال املركز الثاين.

وأقيم حف��ل ختام ممي��ز للبطولة 
برعاية وحضور سمو الشيخ فيصل 
بن راش��د آل خليف��ة واألمني العام 
املس��اعد للمجلس األعىل للشباب 
للجن��ة  الع��ام  األم��ني  والرياض��ة 
عبدالرحمن  البحريني��ة  األوملبي��ة 
البحريني  االتحاد  عس��كر، ورئيس 
لكرة الطاولة  الش��يخة حياة بنت 
ورئي��س  خليف��ة،  آل  عبدالعزي��ز 
االتح��اد البحريني للك��رة الطائرة 
الش��يخ عيل بن محمد آل خليفة، 
وعض��و اللجن��ة األوملبي��ة رئي��س 
االتح��اد البحريني لك��رة اليد عيل 
عيىس إس��حاقي، وعدد من أعضاء 
األوملبي��ة  اللجن��ة  إدارة  مجل��س 
ورؤس��اء األندي��ة الوطنية وممثيل 
االتح��ادات الرياضي��ة وع��دد من 
محبي ومنتس��بي ك��رة الطاولة يف 

اململكة.
وخالل حفل التتويج تس��لم س��مو 
الش��يخ فيصل بن راشد آل خليفة 

درع��ا تذكاري��ة م��ن اتح��اد كرة 
الطاولة قدمته الش��يخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة.
وبدأ حفل الختام بالس��الم الوطني 
من الفرقة املوسيقية التابعة لوزارة 
الداخلي��ة، ث��م كلم��ة أم��ني الرس 
لالتح��اد البحرين��ي لك��رة الطاولة 
إبراهي��م س��يادي وع��رض للفرقة 
املوس��يقية، عالوة عىل تقديم باقة 
ورد لراع��ي الحفل س��مو الش��يخ 
فيصل بن راشد آل خليفة من قبل 

العب نادي سار محمد عباس.
كام شهدت املباراة النهائية حضورا 
جامهريي��ا جيدا، ونق��ل مبارش من 
قناة البحرين الرياضية التي واكبت 
النهايئ بصورة مميزة وأسندت مهمة 
التعليق إىل املعلق حس��ني األحمد 

من اململكة العربية السعودية.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  ومثن��ت 
عبدالعزيز آل خليفة رعاية س��مو 
الش��يخ فيصل بن راش��د بن عيىس 

آل خليف��ة، وأعربت عن ش��كرها 
وتقديره��ا لس��مو راع��ي الحفل، 
مؤك��دة ب��أن حضور س��موه ميثل 
مبعث تقدير واعتزاز من قبل ارسة 
ك��رة الطاولة، وهو ي��أيت من واقع 
حرص سموه املتواصل ودعمه لهذه 
الفعالية، مؤكدة بأن حضور سموه 
كان له أبل��غ األثر يف نفوس جميع 
منتس��بي كرة الطاولة، وقد منحت 
رعاي��ة وحضور س��موه االحتفالية 

نجاح��ا متميزا، وهو مح��ل تقدير 
واعت��زاز من مجل��س إدارة االتحاد 

ومنتسبي اللعبة.
كام أش��ادت الش��يخة حي��اة بنت 
عبدالعزي��ز آل خليف��ة بالحض��ور 
الرس��مي الكبري من جانب مختلف 
الش��خصيات والقي��ادات الرياضية 
للش��باب  األع��ىل  املجل��س  م��ن 
األوملبي��ة  واللجن��ة  والرياض��ة 
ووزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة 

الوطني��ة،  واألندي��ة  واالتح��ادات 
والت��ي تعت��ر خ��ري ع��ون وس��ند 
التحاد كرة الطاولة، وهي تعر عن 
مدى التالحم الذي تعيش��ه األرسة 
الرياضي��ة وحرصه��ا املتواصل عىل 
مختلف  إلنجاح  والتواجد  التعاضد 

الفعاليات الرياضية.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وأش��ادت 
بالحف��ل  خليف��ة  آل  عبدالعزي��ز 
الختامي للبطول��ة، وهنأت الالعب 
سيد مرتىض حسني مبناسبة حصوله 
لق��ب فردي العم��وم، ومتنت حظا 
أوف��ر لالع��ب محمد عب��اس، كام 
املكون  الح��كام  بطاق��م  أش��ادت 
وعبدالل��ه  حبي��ب  ابتس��ام  م��ن 
عيىس الذي��ن أداروا املواجهة بكل 
كف��اءة واقت��دار، كام مثن��ت دعم 
جمي��ع وس��ائل اإلع��الم ممثلة يف 
قناة البحري��ن الرياضية والصحف 
املحلية ومختلف حس��ابات مواقع 

التواصل االجتامعي.

يغادر فجر الي��وم )الخميس( منتخب 
الرج��ال للك��رة الطائرة إىل املعس��كر 
التدريب��ي الذي يعت��زم الفريق إقامته 
يف كال من بولندا وس��لوفاكيا استعداًدا 
البطول��ة  منافس��ات  غ��امر  لخ��وض 
العربية الحادي��ة والعرشين ملنتخبات 
الرجال التي ستقام خالل الفرتة من 24 
أكتوبر الج��اري لغاية 4 نوفمر املقبل 

بجمهورية مرص العربية.
وي��رتأس الوف��د عض��و مجل��س إدارة 
االتح��اد، مدي��ر املنتخب عيل الس��يد 
م��ع كل م��ن الجه��از الفن��ي املكون 
من يوس��ف خليفة ومس��اعده ياسني 
املي��ل واملحلل الفني ال��رصيب “بروتا” 
واختص��ايص الع��الج الطبيع��ي رامي 
املرباط��ي باإلضاف��ة إىل 14 العًب��ا يف 
القامئ��ة وه��م محمد يعق��وب، نارص 
صال��ح عنان، يوس��ف خال��د إبراهيم، 
محم��د صال��ح عن��ان، ع��يل إبراهيم 
حبي��ب، حس��ن محمد الح��داد، عيل 
عبدالحس��ن الص��رييف، محمد جاس��م 

عبدالله، عباس محمد الخباز، حس��ني 
الحاييك، محمد أحمد هرونة، محمود 
العافي��ة، أمين هرونة، حس��ني عبدالله 

عباس، سيد محمد العبار.
ومن املؤم��ل أن يخوض املنتخب عدة 
مباري��ات تجريبية م��ع أندية بولندية 
وس��لوفاكية أو بع��ض املنتخبات التي 

ستقيم معسكرات تدريبية هي األخرى 
يف البلدي��ن؛ للوق��وف عىل التش��كيلة 
النهائي��ة للمنتخ��ب ورف��ع الجاهزية 
الفني��ة والبدني��ة لالعب��ني اس��تعداًدا 

لالستحقاق العريب.
واختت��م املنتخ��ب تحضريات��ه املحلية 
الت��ي بدأه��ا مطلع أغس��طس املقبل 

وت��م اختيار 17 العًبا يف القامئة قبل أن 
يتم استبعاد حسن الشاخوري وحسني 

الجيش وعيل إبراهيم.
ه��ذا، وق��د ح��رص رئي��س االتح��اد 
البحريني للكرة الطائرة الشيخ عيل بن 
محمد آل خليفة ع��ىل زيارة تدريبات 
املنتخ��ب والوق��وف ع��ىل جاهزي��ة 

الالعبني، بحضور نائ��ب الرئيس رئيس 
لجن��ة املنتخبات جه��اد خلفان وأمني 
ال��رس ف��راس الحلواج��ي وع��دد من 
أعضاء مجلس اإلدارة، فقد شجع رئيس 
االتح��اد أف��راد املنتخ��ب وحثهم عىل 
االلتزام واالنضباط خالل فرتة املعسكر 
التدريب��ي وااللت��زام بتعليامت الجهاز 

الفن��ي ومضاعفة الجه��ود، معرًبا عن 
ثقته بهم جميًع��ا ومدى حرصهم عىل 
االستعداد األمثل قبل خوض منافسات 
البطولة العربية، مؤك��ًدا دعم االتحاد 
لهم يف البطولة لتحقيق نتيجة متميزة.
وكان��ت القرعة قد أوقع��ت املنتخب 
مبواجهة ع��امن يف املب��اراة االفتتاحية  
بتاريخ 27 أكتوبر، وس��يلتقي منتخبنا 
يف ث��اين مبارياته أمام األردن يوم األحد 
28 أكتوب��ر، بينام س��يواجه الجزائر يف 
ثالث مبارياته ي��وم االثنني 29 أكتوبر، 
عىل أن يلتقي العراق يف رابع مبارياته 
يوم الخميس 1 نوفمر، ثم فلسطني يف 
خامس مبارياته يوم الجمعة 2 نوفمر، 
أم��ا املواجه��ة األخرية فس��تكون أمام 
منتخب مرص حامل اللقب يوم السبت 

3 نوفمر.
وس��تقام البطولة بنظام ال��دوري من 
دور واحد )مجموعة واحدة( بحس��ب 
الئحة املسابقات باالتحاد العريب للكرة 

الطائرة.

فيصل بن راشد يتوج سيد مرتضى بطال لكأس االتحاد لكرة الطاولة

منتخب رجال الطائرة يتوجه إلى معسكره التدريبي ببولندا اليوم

حياة بنت عبدالعزيز تشيد برعاية سموه المباراة النهائية

رئيس االتحاد يزور الالعبين ويطالبهم بمضاعفة الجهود

الرفاع       اتحاد الطاولة

حسن علي

سمو الشيخ فيصل بن راشد يتوسط الحضور

الشيخ علي بن محمد زائرا أحد التدريبات
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توج وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
هش��ام الجودر فريق نادي بوري بطاًل 
ملس��ابقة دورين��ا يف نس��ختها الثانية، 
وذلك بع��د أن متكن م��ن الفوز عىل 
مركز ش��باب مدينة حمد بهدفني دون 
مقاب��ل يف املباراة النهائية مس��اء يوم 
أمس األول الثالثاء عىل اس��تاد النادي 
األهيل، وبحضور جامه��ريي كبري من 
جانب الفريقني تزينت بهم املدرجات، 
وس��جل لبوري الس��يد محسن عباس 
)58( والس��يد مه��دي محم��د )92(، 
ليحصد مركز ش��باب بوري أول ألقابه 

يف مسابقة دورينا.
وبه��ذه املناس��بة هن��أ وزير ش��ئون 
الش��باب والرياضة فري��ق نادي بوري 
بتحقيق��ه للمرك��ز األول يف النس��خة 
الثانية من دورينا بعد أن قدم الفريق 
مباري��ات  طيل��ة  ب��ارزة  مس��تويات 
ال��دوري وقال “حرصت ال��وزارة عىل 
يف  الش��بابية  املراك��ز  دوري  تنظي��م 

نسخته الثانية بصورة متميزة من كافة 
النواحي وتوفري البيئ��ة املالمئة له من 
أجل الوصول إىل األهداف البارعة لهذا 
التجمع الش��بايب الريايض الرائد والتي 
جاءت ليتوافق مع سياسات للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة برئاسة ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة 

البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ويتوافق مع اس��رتاتيجية 
وزارة ش��ئون الش��باب والرياض��ة يف 
الش��بابية  الفعاليات للمراكز  تنظي��م 
وتعظي��م دورها يف احتضان الش��باب 

وتوجيه طاقاتهم”.
دوري  إقام��ة  “إن  الج��ودر  وأش��ار 
املراكز الش��بابية يعطي إضافة نوعية 
بتطوي��ر اللعب��ة وانتش��ارها أيًضا يف 

البحري��ن ورف��د األندي��ة واملنتخبات 
الوطني��ة بالعنارص املوهوبة التي ترز 
يف الحدث، كام يوفر املس��توى الفني 
الطيب ال��ذي قدمته الفرق من خالل 
التناف��س الرشيف ع��ىل أرض امللعب 
مناًخا مناسًبا لتالحم الشباب البحريني 
األرسة  اللتق��اء  ومكاًن��ا  وتعارفه��م 

الرياضية والشبابية”.
وأضاف وزير شئون الشباب والرياضة 

“النج��اح الكبري ال��ذي حققه الدوري 
يعط��ي ال��وزارة دافًع��ا قويًّ��ا نح��و 
اس��تمراره وتنظيمه بصورة مس��تمرة 
خاص��ة بع��د اإلش��ادة الت��ي وصلت 
إىل اللجن��ة املنظمة من قب��ل املراكز 
الشبابية وطلبها بتنظيمه يف السنوات 
املقبل��ة وأن املش��اركة الواس��عة من 
قب��ل املراكز الش��بابية تؤك��د حرصها 
الت��ام عىل تعظي��م دوره��ا يف رعاية 

واحتضان الش��باب البحريني وتوجيه 
طاقات��ه وإبداعات��ه، ك��ام أن الدوري 
كان مكاًنا الكتشاف املواهب الكروية 
وش��كل فرصة حقيقية إلبرازها، األمر 
الذي يؤكد وصول الدوري إىل أهدافه 

النبيلة التي حددتها الوزارة”.
وتاب��ع الوزير “دامئًا م��ا نحرص خالل 
املس��ابقات التنافس��ية بني الش��باب 
البحرين��ي عىل التأكي��د بأنه ال يوجد 
خ��ارس يف املنافس��ات الرياضي��ة بني 
الشباب واألهم من مبدأ الفوز باملراكز 
األوىل هو الوصول إىل األهداف النبيلة 
التي وضع��ت لل��دوري والتي تعظم 
دور الشباب وتنمي مواهبهم وتحقيق 

قدر كبري من التعارف فيام بينهم”.
وأشاد الجودر بتعاون اللجنة املنظمة 
لل��دوري واملراكز الش��بابية الذي مثل 
الطري��ق األمثل لنجاح ال��دوري عىل 
كافة املستويات والوصول إىل األهداف 

التي وجد من أجلها.

يافطة شكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد الجودر متوًجا الفريق البطل

الجودر يتوج فريق نادي بوري بطال للنسخة الثانية من “دورينا”
فاز على مدينة حمد وسط حضور جماهيري كبير

     اللجنة اإلعالمية

منتخب الرجال للكرة الطائرة



شييهدت مسييابقات الجامهيير يف دوري 
نارص بن حمد املمتاز لكرة القدم للموسم 
الريييايض 2018 - 2019 تفاعاًل كبرًا من 
قبل مختلييف املشييجعني الذين حرضوا 
ملالعب املباريات يف افتتاح الجولة 4 من 

الدوري.
 وكانت رشكة الفخامة للسيييارات قدمت 
الخاصيية  الجامهيير  لجوائييز  رعايتهييا 
مبباريييات الجولة الرابعة من دوري نارص 
بيين حمد املمتيياز لكرة القدم للموسييم 

الريايض 2018 - 2019.
 وشييهد املدير التنفيذي لدوري نارص بن 
حمد املمتاز، عارف املناعي، بحضور مدير 
عام رشكيية الفخامة للسيييارات إبراهيم 
آل سيينان انطالق املسييابقات التفاعلية 
للجامهر التي أقيمت بني شوطي مباراة 
النجمة واملحرق عىل استاد مدينة خليفة 
الرياضية، كام أقيمت مسييابقات خاصة 
بالجامهيير التي حييرضت مبيياراة الحد 

واملالكية عىل االستاد الوطني.
وتم تقديم جوائز قيمة وفورية للجامهر 
خالل املباراتني وسط تفاعل كبر من قبل 
الجامهر الحارضة، إذ سييلم إبراهيم آل 
سيينان الجامهر الفائز الجوائز املخصصة 
لهم واملقدمة برعاية الفخامة للسيارات.

 وسييتواصل رشكيية الفخامة للسيييارات 
تقديييم الجوائييز الخاصيية باملسييابقات 
التفاعلييية للجامهيير خييالل مباريييات 
الجمعيية التي تييأيت اسييتكامالً ملباريات 
أمييس األول ضميين منافسييات الجوليية 
الرابعة، إذ سييتقدم جوائز ملباراة البديع 
والحالة التي ستقام عىل االستاد الوطني، 
املنامة والرفاع الرشقي، والشباب والرفاع، 
وكلتاهييام سييتقامان عىل اسييتاد مدينة 

خليفة الرياضية. 
 وأكييد املدييير التنفيييذي لييدوري نارص 
بيين حمييد املمتيياز عييارف املناعييي أن 
اللجنة املنظمة سييتواصل تقديم الجوائز 
واملفاجييآت الخاصيية بالجامهيير خالل 
الجوالت املقبلة، إذ يأيت ذلك ضمن إطار 
خطوات التحفيز والحشد الجامهري مبا 

يتناسب مع مكانة املسابقة.

 تسليم علي مدن جائزة     
نجم الجولة الثالثة

 سييلم نجم كرة القدم البحرينية سييابقا 
خليل شييويعر، العب فريق النجمة عيل 
مدن، جائزة أفضل العب يف الجولة الثالثة 
من دوري نارص بن حمد املمتاز. وتسييلم 
عيل مدن الجائييزة الخاصة به قبل مباراة 
فريقييه أمييام املحييرق ضمن منافسييات 

الجولة الرابعة.
 وجيياء اختيار عيييل مدن نجيياًم للجولة 
الثالثيية بعد متيزه مع فريقييه خالل لقاء 

البديع، الذي فاز فيه النجمة )3-2(.

 والجائييزة املخصصة ألفضل العب يف كل 
جوليية من جوالت مباريييات دوري نارص 
بن حمد املمتاز تبلغ 500 دينار بحريني، 
وتييأيت ضمن خطييوات التحفيييز من قبل 

اللجنة املنظمة العليا.
 يشييار إىل أن لجنة اختيييار أفضل العب 
يف كل جوليية تضييم: بدر سييوار، صديق 
زويد، خالد جاسم النصف، حسني العنزي 

ومحمود املختار.

  فوز أول للمحرق والحد

 نجييح فريقا املحرق والحييد من تحقيق 
انتصارهييام األول مبسييابقة دوري نييارص 

بيين حمد املمتيياز لكرة القييدم، فاملحرق 
اسييتطاع تجاوز النجميية بهدفني نظيفني، 
وقد تكييررت هذه النتيجة يف اللقاء الذي 
فاز فيه الحد عىل حساب املالكية، وذلك 
يف افتتيياح مباريييات الجوليية الرابعة من 

املسابقة. 
 بهييذا الفوز رفع املحرق والحد رصيدهام 
إىل 4 نقيياط، فيام ظل النجميية واملالكية 
عىل رصيدهام السييابق بيييي3 نقاط لكل 

منهام.
 الجوليية الرابعة مل تنتهي بعييد فهناك 3 
مواجهييات سييتقام يوم الجمعيية املقبل، 
واحدة عىل ملعب استاد البحرين الوطني 

تجمع بييني فريق البديييع وفريق الحالة، 
فيام تقييام مباراتييني عىل ملعب اسييتاد 
مدينيية خليفة الرياضية، األوىل تجمع بني 
فريقييي املنامة والرفيياع الرشقي، والثانية 

تجمع بني فريق الرفاع وفريق الشباب.

  قدمنا األداء وحققنا النتيجة

 قال العب الحد التونيس سييليم املزليني 
“الحمييد عىل الفييوز وحصييد أول ثالث 
نقاط يف مسابقة الدوري، فرغم أننا قدمنا 
مستًوى جيًدا يف املباراتني املاضيتني إال أن 
األداء ال يعطيك النتيجة، ولكن يف مباراتنا 
أمام املالكية نجحنا يف الظهور باملسييتوى 

املطلوب وحققنا نتيجة إيجابية، ونتطلع 
لألفضل يف املباريات القادمة، الذي يخدم 

مشوارنا يف املسابقة”.

  المحرق.. فريق كبير وبطل

 قال العب فريق املحييرق عبدالله عبدو 
“املحييرق فريق كبر وفريييق بطل، دامئًا 
ما تأخييذ مبارياته طابع الحامس والندية، 
فاملبيياراة األوىل التي لعبهييا الفريق خرج 
بنتيجيية التعييادل التي تعتيير أفضل من 
نتيجة الخسييارة، وأمييا يف مباراته الثانية 
أمام النجمة نجح الفريق من تقديم األداء 
والخروج بالنتيجة لصالحه وكسب النقاط 
الثالث. وأعتقد أن جميع املباريات املقبلة 
لن تكون سييهلة عىل الفريق، ونطمح أن 
نقدم فيها العييروض الجيدة ونحقق فيها 

االنتصارات”.

  قدمنا أداًء محترًما

 قال مدرب فريق النجمة املدرب البلجييك 
فتحي العبيدي: “إن فريق النجمة يلعب 
كل ثالثيية أيام مبيياراة، وأعتقد إن العبي 
النجميية قدموا أداًء محرتًمييا يف املواجهة 
التي جمعتهم بفريق املحرق. فمسييابقة 
الييدوري يف بدايتهييا ونتطلع للتعويض يف 
املباريات املقبلة، وأوّجه شييكري لالعبني 
عىل ما قدموا من أداء يف جميع املباريات 
التييي خاضها الفريق منييذ بداية الدوري 

وحتى هذه املواجهة”.

  لم نستغل الفرص

 قال العب املالكية هاشييم سيييد عدنان 
“فريق املالكية فريق شاب ولدينا عنارص 
جديييدة، حاولنييا اللعييب بتكتيك إغالق 
املنافذ والتقدم عيير الكرات املرتدة، وقد 
تحصييل الفريق عييىل فييرص ولكن دون 
اسييتغاللها بالشييكل املطلييوب، والفريق 
الذي ال يسييتغل الفرص من الطبيعي أن 
يتلقييى أهداًفا، خصوًصييا أن فريق الحد 
سيينحت له فرصتييني نجح ميين خاللهام 

تسجيل هدفني والخروج بنتيجة الفوز”.

تفاعل كبير من جماهير دوري ناصر بن حمد الممتاز مع المسابقات
تقديم جوائز فورية وقيمة للفائزين

اتحاد الكرة         اللجنة اإلعالمية

ال يييزال العب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي النجمة عيل منر بعيًدا عن متثيل 
فريقه؛ بسبب معاناته من إصابة يتوقع 
أن يتعاىف منها بعد فييرتة التوقف التي 
سيشهدها دوري نارص بن حمد املمتاز 
لكييرة القدم للموسييم الريييايض الحايل 

.2019  - 2018
وكانت إدارة نادي النجمة قد تعاقدت 
مع عيييل منر خييالل فييرتة االنتقاالت 
التييي أغلقت يوم أمس األول املوافق 2 

أكتوبر الجاري.
ومل ميثييل عيل منيير فريقييه النجاموي 
الجديد حتى اآلن يف أي مباراة رسييمية، 
إذ غيياب عن مباراة كأس السييوبر أمام 
املحرق، التي فاز فيهييا املحرق بركالت 
الرتجيييح، كييام غاب عيين 3 لقاءات يف 
دوري نييارص بيين حمد أمام الشييباب 

والبديع واملحرق.
ويواصل عيل منر خييالل األيام الحالية 
فرتة العالج؛ متهيًدا لعودته بعد استئناف 

الدوري، خصوًصا وأن منافسات الدوري 
سييتتوقف بعد يوم 6 أكتوبيير الجاري، 
عىل أن تعود مرة أخرى يوم 29 أكتوبر 
الجيياري. ويعد عيل منر ميين الالعبني 
املميزة،  اإلمكانييات  أصحاب  الشييباب 

وبال شييك تواجده ضمن صفوف فريق 
النجمة سيييعد مكسًبا لتشكيلة املدرب 

التونيس فتحي العبيدي.
وسييبق لعيل منيير أن مثل عييدًدا من 

الفرق املحلية بينها األهيل والحالة.

اقرتب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الشييباب من استعادة خدمات الالعب 
حسييني جميل، الذي غاب خالل بداية 
املوسييم الجاري بسييبب اإلصابة التي 

يعاين منها.
وأظهييرت صييور التدريبييات يف األيام 
األخرة التييي نرشها املوقع الرسييمي 
لنادي الشييباب تواجد الالعب حسني 
جميل يف التدريبات؛ األمر الذي يوحي 
بقرب عودته للمالعب ومتثيل الفريق 
امليياروين يف املوسييم الريييايض الجديد 

.2019  - 2018
الشييهر  جميييل  حسييني  وغيياب 
بي”سيينكوس” عن امليياروين خالل أول 
3 جييوالت من دوري نييارص بن حمد 
املمتيياز، التييي خيياض فيها الشييباب 
مباريات أمام البديع والنجمة والحالة، 
حيث تعادل مع البديع والحالة سلبيا، 
وفيياز عييىل النجميية )1-2(، وميلك 5 
نقيياط، فيييام سيييخوض لقيياء الجولة 

الرابعة غًدا )الجمعة( أمام الرفاع.
ويعد حسني جميل واحًدا من الالعبني 
البارزين يف صفوف فريق الشييباب؛ ملا 
ميتلكه ميين إمكانات مميييزة يف مركز 

الظهر األمين، وستشكل عودته تعزيزًا 
جيًدا لتشييكيلة املدرب السوري هيثم 
جطل، إذ إنه من العنارص األساسية يف 

الفريق.

“ماروني الشباب” يستعيد “سنكوس”تـواصــل غـيــاب مـنـيــر عـن الـنـجـمـــة
“البالد سبورت”أحمد مهدي

عبداهلل عبدوفتحي العبيديسليم المزلينيسيد هاشم عدنان

فرحة المحرق بالفوز على الحد جانب من مسابقات الجماهير
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شويعر يسلم علي مدن جائزة أفضل العب في الجولة الثالثة المناعي وآل سنان يكرمان الفائزين من تكريم الجماهير الفائزة

علي منير أثناء تعاقده مع النجمة
لقطة لالعب حسين جميل في التدريبات
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احلب�ش �سنة ملوظف مرت�ش بـ “املرور”

5 �سنوات لبحريني غّرر به اإيراين لبيع “ال�سبو”

وت�أجيل الق�سية جللبهم من حمب�سهم بدء حم�كمة “حزب اهلل البحريني” 

10 �سنوات وغرامة 100 األف لـ 3 اآ�سيويني بق�سية ا�ستثم�ر وهمي

اأمرت بندب حمام الثنني من احلا�رضين

ال�ضحايا خ�رضوا 300 األف دينار... واجلناة “طاروا”

نظرت املحكم���ة الكربى اجلنائي���ة الرابعة 
اأم����س واقع���ة اته���ام 168 متهم���ا بتاأ�ضي����س 
واالن�ضم���ام اإل���ى جماع���ة ح���زب اهلل البحريني، 
واإح���داث التفجريات وعملي���ات القتل وال�رضوع 
بقتل اأفراد ال�رضطة با�ضتعمال االأ�ضلحة النارية، 
وق���ررت تاأجيل املحاكم���ة جلل�ض���ة 18 اأكتوبر 
اجل���اري؛ وذل���ك جللب املتهم���ني املحبو�ضني 
البالغ عددهم 111 متهما من حمب�ضهم، ولندب 

حم���ام ملتهَم���ني منه���م، والط���اع املحام���ني 
احلا�رضين باجلل�ض���ة والت�رضيح لهم ب�ضورة من 
االأوراق.وكان رئي����س نيابة اجلرائ���م االإرهابية 
امل�ضت�ض���ار اأحم���د احلمادي قد �رضح ب���اأن نيابة 
اجلرائم االإرهابية انتهت من التحقيق يف واقعة 
تاأ�ضي����س جماعة اإرهابية مب���ا ي�ضمى “حزب اهلل 
البحريني”، ومتت اإحالة 169 متهم منهم 111 
حمبو�ض���ا واأ�ضندت اإليه���م تاأ�ضي�س واالن�ضمام 

اإل���ى جماع���ة اإرهابي���ة واإحداث تفج���ري وال�رضوع 
يف القت���ل والت���درب عل���ى ا�ضتعم���ال االأ�ضلحة 
واملتفجرات وحيازة واإحراز و�ضناعة وا�ضتعمال 
بغ���ري  الناري���ة  واالأ�ضلح���ة  املفرقع���ة  امل���واد 
ترخي�س ومتويل جماعة اإرهابية ونقل وا�ضتام 
وت�ضليم اأموال خ�ض�ضت جلماعة اإرهابية واإخفاء 
االأ�ضلح���ة والذخائر واملتفج���رات واإتاف اأموال 

مملوكة جلهة حكومية وللغري )...(.

دانت املحكمة الكربى اجلنائية االأولى ثاثة 
عم���ال اآ�ضيوي���ي اجلن�ضية، ت���راوح اأعمارهم ما 
ب���ني 39 و45 عاما جميعهم هاربون، باال�ضتياء 
عل���ى مبالغ مالية بلغت 300 األ���ف دينار، كانوا 
جمعوه���ا م���ن 22 �ضخ�ض���ا بادع���اء ا�ضتثماره���ا 
اإليهم من دون ترخي����س من اجلهات املخت�ضة 
اأو كمديوني���ة، وق�ضت مبعاقب���ة الثاثة، غيابيا 
الثنني منهم وح�ضوري اعتباري للثالث، ب�ضجن 
كل منه���م ملدة 10 �ضن���وات، كما اأمرت بتغرمي 
كل منه���م مبل���غ 100 األ���ف دين���ار، ف�ض���ا عن 
اإلزامه���م برد االأم���وال اإلى اأ�ضحابه���ا وم�ضادرة 
عائدات اجلرمي���ة، وباإبعادهم جميعا نهائيا عن 
الباد عقب تنفيذ العقوبة املق�ضي بها.وتتمثل 
تفا�ضيل الواقعة املتهم فيها االآ�ضيويون يف اأن 
مركز �رضطة الرفاع ال�رضقي كان قد تلقى العديد 

من الباغات �ضد املتهمني الثاثة، ت�ضمنت اأن 
اجلناة قد اأخذوا من املجني عليهم اأمواال و�ضل 
اإجماليها اإلى 300 األ���ف دينار، كان بع�ضها مت 
ت�ضليمه���ا اإليه���م ال�ضتثماره���ا والبع����س االآخر 
�ضلمهم االأم���وال كمديونية، ووق���ع اجلناة على 
اإق���رارات باملديوني���ة ب�ضاأن تل���ك االأموال التي 
�ضلم���ت اإليهم م���ن جانب املجن���ي عليهم، فتم 
اإحال���ة الباغ���ات جميعه���ا اإل���ى اإدارة مكافح���ة 

اجلرائم االقت�ضادية، للتحري حول الواقعة.
ف���اإن  املحكم���ة،  حك���م  يف  ج���اء  وح�ضبم���ا 
املتهم���ني كانوا قد اتفقوا فيما بينهم بتجميع 
اأم���وال م���ن املجني عليه���م البال���غ عددهم 22 
�ضخ�ضا، بق�ض���د ا�ضتثماره���ا واإدارتها دون اأن 
تكون لديهم �ضجات جتارية من وزارة ال�ضناعة 
والتجارة اأو م����رضف البحرين املركزي ملمار�ضة 

�لن�ص����ط؛ بعدم���� �أوهموهم ب�أنه���م �صيح�صلون 
على اأرباح عالية، حيث كانوا ي�ضتقبلون العماء 
الذي���ن �ضمع���وا ع���ن ن�ضاطه���م باأح���د املحات 
املعروفة مبنطق���ة الرفاع ال�رضقي واملتخ�ض�س 
ببي���ع االأجه���زة االإلكروني���ة، ويح�ضل���ون منهم 
على االأموال التي يرغبون يف ا�ضتثمارها لديهم 
ويحررون له���م اإي�ضاالت بها ت���ارة وتارة اأخرى 
كانوا يذهب���ون اإلى بع�ضه���م ويت�ضلمون منهم 

االأموال وي�ضلمونهم االإي�ضاالت باملبالغ.
واأ�ض���ارت اإل���ى اأن بع����س عمائهم حت�ضل 
عل���ى فوائد كعائ���د لا�ضتثم���ار، و�رضعان ما الذ 
اجلن���اة بالفرار بعدما حت�ضلوا من عمائهم على 
ما يفوق 300 األف دينار، وقد اأ�ضفرت حتريات 
اإدارة مكافح���ة اجلرائم االقت�ضادية عن ارتكاب 

املتهمني الواقعة.

الك���ربى اجلنائي���ة  حب�ض���ت املحكم���ة 
االأول���ى موظفا عربي اجلن�ضي���ة يعمل لدى 
االإدارة العام���ة للم���رور ملدة �ضن���ة واحدة، 
فيما اأعف���ت املتهم���ني االآ�ضيويني الذين 
اأبلغ���ا عنه م���ن العقوب���ة املق���ررة بحقهما 
الإباغهم���ا ع���ن الواقع���ة، اإذ �ضلما املوظف 
مبل���غ ر�ضوة وقدره���ا 800 دين���ار؛ بهدف 
ا�ضتخ���راج �ضي���ارة حمتجزة ل���دى “املرور” 
دون  م���ن  “تاك�ض���ي”  ك����  ال�ضتعماله���ا 
ترخي�س.وتتح�ض���ل وقائ���ع الق�ضية يف اأن 
املتهم الثاين بالق�ضية كان قد تقدم بباغ 
جنائ���ي لدى اأح���د مراكز ال�رضط���ة، اأفاد فيه 

ب���اأن املتهم االأول اأخذ منه مبلغ 800 دينار 
مقابل �ضط���ب خمالفة على �ضيارة �ضديقه 
املتهم الثالث؛ بهدف فك احلجز عنها لدى 
االإدارة العام���ة للمرور ك���ون املتهم االأول 
يعم���ل يف االإدارة العامة للم���رور وي�ضتطيع 
اإنهاء امل�ضكل���ة، اإال اأن املوظف مل يفعل له 

اأي �ضيء رغم ا�ضتامه املبلغ املذكور.
وبتكثي���ف التحريات من جان���ب اأفراد 
ال�رضط���ة ات�ض���ح اأن املته���م االأول يتلق���ى 
بالفعل مبال���غ مالية م���ن اأ�ضخا�س اأجانب؛ 
الإنهاء معاماتهم لدى االإدارة العامة للمرور 

مقر عمله.

عاقب���ت املحكم���ة الك���ربى اجلنائي���ة 
االأولى متهًما بجلب املوؤثر العقلي )ال�ضبو( 
ع���رب املطار، بعدم���ا جنده �ضخ����س اإيراين، 
اإذ ح���اول تهري���ب كيلوغرام م���ن “ال�ضبو” 
متح���رك؛  كهربائ���ي  كر�ض���ي  يف  اأخف���ي 
ب�ضجنه 5 �ضنوات، واأم���رت بتغرميه 3000 
امل�ضبوطات.وتتح�ضل  وم�ض���ادرة  دين���ار 
التفا�ضيل يف اأن معاومات كانت قد وردت 
الإدارة مكافح���ة املخ���درات ع���ن املته���م، 
مفادها اأن بحوزته كمية من املواد املخدرة 
و�ضي�ض���ل اململك���ة ع���رب مط���ار البحري���ن 
الدويل، ومبجرد و�ضوله مت حتويله للم�ضار 

االأحمر للتدقيق يف عملية تفتي�ضه.
ب�ملط����ر  �جلم����رك  �صب����ط  وعر����ض 
الكر�ضي الكهربائي الذي كان بحوزته على 

جه���از االأ�ضعة فات�ض���ح اأن بداخله �ضيء ما، 
فتم تفكيكه وتبني اأن يف جتاويفه كي�س به 
م���ادة �ضائلة يعتقد اأنها مادة ال�ضبو املوؤثر 
عقليا، وبلغ وزن الكمية امل�ضبوطة 1081 

غراًما.
وبع���د القب����س علي���ه والتحقي���ق معه 
ق���ّرر اأنه �ضب���ق اأن مت القب�س عليه بق�ضية 
تعاط���ي م���واد خم���درة، واأودع يف ال�ضج���ن 
تنفي���ًذا للعق���اب ال�ض���ادر بحق���ه، وهناك 
تعرف عل���ى اأ�ضخا�س مم���ن يبيعون املواد 
املخ���درة، وعندم���ا مت االإف���راج عن���ه بع���د 
ق�ضائ���ه ملحكوميت���ه �ضاف���ر اإل���ى اإي���ران، 
وهناك تع���رف على اإيراين، وع���رف منه اأنه 
يعم���ل عل���ى ترويج وبي���ع “ال�ضب���و” داخل 

البحرين.

رئي�ش الأمن الع�م ي�سيد بجهود ال�سفري الرو�سي

هدم بيوت اآيلة لل�سقوط يف اجلنوبية

“�سهداء الطف” ي�سيد ب�لتوجيه�ت امللكية ب�إع�دة اإعم�ره

البي�ن�ت امل�سّي�سة تن�يف مبداأ احرتام �سي�دة الدول

“اجلعفرية” تعد خرائط وت�ضورا يلبي احتياجات املاأمت

ا على بيانات الربملان االأوروبي.... الربملان العربي: ردًّ

املنام���ة - االأوقاف اجلعفري���ة: زار رئي�س 
االأوق���اف اجلعفرية حم�ض���ن اآل ع�ضف���ور اأم�س 
ح�ضيني���ة �ضه���داء الط���ف يف منطق���ة امل�ضلى 
مبحافظ���ة العا�ضمة؛ للوقوف على م�رضوع اإعمار 

املاأمت.
وكان يف اال�ضتقبال رئي�س ح�ضينية �ضهداء 
الط���ف جعفر ف���ردان وم���ريزا ف���ردان واأع�ضاء 
جمل����س اإدارة امل���اأمت وع���دد م���ن �ضخ�ضي���ات 

واأهايل منطقة امل�ضلى.
ويف م�ضته���ل اللق���اء، اأ�ض���اد اآل ع�ضف���ور 
وفردان والهيئة االإداري���ة للماأمت بالتوجيهات 
ال�ضامي���ة لعاه���ل الباد �ضاح���ب اجلالة امللك 
حم���د بن عي�ضى اآل خليف���ة، معربني عن ال�ضكر 
وبالغ االمتنان والتقدي���ر والعرفان اإلى جالته 
عل���ى توجيهات���ه مبتابع���ة طل���ب اإدارة املاأمت 
يف اإط���ار اللق���اء ال���ذي جم���ع جالته م���ع املاآمت 

واحل�ضينيات مبنا�ضبة ختام مو�ضم عا�ضوراء.
واأك���د رئي�س االأوق���اف اجلعفري���ة اأّن هذه 
اللفت���ة الكرمي���ة لي�ض���ت غريب���ة عل���ى عاه���ل 
الباد، فجالته عودن���ا على املبادرات الكرمية 

وتلم����س احتياج���ات خمتلف املناط���ق من دور 
العب���ادة واخلدم���ات.  م���ن جانب���ه، ا�ضتعر����س 
رئي����س ح�ضيني���ة �ضه���داء الطف رغب���ة االأهايل 
يف بن���اء وتعمري امل���اأمت؛ الأن املبن���ى احلايل ال 
يلب���ي احتياجات االأهايل، م�ضي���دا يف هذا االإطار 

بالتوجيهات الكرمية جلالة امللك.

ويف ه���ذا االإط���ار، وج���ه اآل ع�ضف���ور ق�ضم 
اخلدم���ات الهند�ضي���ة ب���االإدارة ل�رضع���ة مراجعة 
اخلرائط واإعداد ت�ضور متكامل يلبي احتياجات 
امل���اأمت ويحق���ق اال�ضتفادة املثلى م���ن العقار 
وطرح اخليارات الفني���ة املمكنة ورفع التقرير 

يف اأقرب فر�ضة.

القاه���رة – جمل�س ال�ضورى: اأكد الربملان 
العرب���ي وقوفه م���ع البحرين �ض���د كل ما من 
�ضاأنه امل�ضا�س باأمنها وا�ضتقرارها، اأو التدخل 
الق���رارات  ورف�ض���ه  الداخلي���ة،  �ضوؤونه���ا  يف 
الت���ي  واملغلوط���ة  امل�ضي�ض���ة  والبيان���ات 
اأ�ضدرها الربملان االأوروبي وبع�س املنظمات 
االإقليمية عن حالة حقوق االإن�ضان يف اململكة، 
باعتباره���ا تتناق����س م���ع مب���ادئ ومقا�ض���د 
�ضيا�ضي���ة اجلوار االأوروب���ي، وتتنافى مع مبداأ 
اح���رام �ضي���ادة الدول وع���دم ج���واز التدخل 
يف �ضوؤونه���ا الداخلي���ة، وكفالة ح���ق الدول يف 
اختي���ار نظامه���ا القان���وين وتطبي���ق العدالة 

اجلنائية ومبداأ ا�ضتقال الق�ضاء.
ج���اء ذلك، خ���ال اجلل�ضة االأول���ى من دور 
االنعق���اد الثال���ث للف�ض���ل الت�رضيع���ي الثاين 
الت���ي تعق���د بالقاه���رة،  للربمل���ان العرب���ي 
مب�ضارك���ة وف���د م���ن جمل����س ال�ض���ورى ي�ضم 
رئي�ضة جلنة ال�ض���وؤون الت�رضيعي���ة والقانونية 
دالل الزاي���د، وع�ضو جلنة ال�ض���وؤون اخلارجية 
والدفاع واالأمن الوطن���ي عبدالرحمن جم�ضري، 
حي���ث عرب الربمل���ان العربي �ضم���ن مناق�ضته 

لتقرير جلن���ة ال�ضوؤون اخلارجي���ة وال�ضيا�ضية 
واالأمن القوم���ي العربي عن رف�ض���ه الأ�ضلوب 
تعام���ل الربمل���ان االأوروب���ي مع ملف���ات ذات 
ح�ضا�ضي���ة تتعار�س مع مب���داأ االلتزام الدويل 
مبنع ومكافح���ة اجلرمية، ومن خ���ال اعتماده 
عل���ى م�ضادر م�ضللة ومعلومات مغلوطة دون 
الرجوع اإلى املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية التنفيذية 

والت�رضيعية يف الدول العربية.
كم���ا دع���ا الربمل���ان العرب���ي املنظم���ات 
االإقليمية والربمل���ان االأوروبي لالتزام مببداأ 
ال�رضاكة التي جتمع بني الدول العربية والدول 
االأوروبي���ة، حفاًظا على امل�ضال���ح امل�ضركة 
بني اجلانب���ني، ومراجعة مواقف���ه ب�ضاأن حالة 

حقوق االإن�ضان يف العامل العربي.

ا�ضتقب���ل  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
رئي�س االأمن العام اللواء طارق احل�ضن، اأم�س، 
�ضفري جمهورية رو�ضيا االحتادية لدى مملكة 
البحرين فاغي���ف غارايي���ف؛ مبنا�ضبة انتهاء 
ف���رة عمله. وع���رب رئي����س االأمن الع���ام عن 

تقديره جلهود ال�ضف���ري الرو�ضي وتعاونه يف 
فرة عمله، متمنيا له التوفيق والنجاح.

م���ن جهته، اأع���رب ال�ضف���ري الرو�ضي عن 
�ضك���ره لرئي����س االأمن الع���ام، متمنيا ململكة 
البحرين و�ضعبها مزيدا من التقدم واالزدهار.

الرف���اع - بلدية اجلنوبي���ة: قامت بلدية 
املنطق���ة اجلنوبي���ة به���دم واإزال���ة ع���دد من 
�لبي���وت �لآيلة لل�صقوط، �لتي ت�صكل تهديد� 
ل�ضامة القاطنني وامل���ارة يف الرفاع ال�رضقي 
والرف���اع الغربي.ومت���ت االإزال���ة بع���د اأن مت 

ا�ضتكمال جمي���ع االإجراءات القانونية الازمة، 
حي���ث مت و�ض���ع اإ�ضع���ار مل���اك العق���ارات 
املذك���ورة؛ حلثه���م عل���ى املب���ادرة باإزالتها 
ملا ت�ضكله من خط���ورة يف املناطق التي تقع 

فيها، ولكنهم مل ي�ضتجيبوا لهذا التوجيه.

• رئي�س االأوقاف اجلعفرية يف زيارة حل�ضينية �ضهداء الطف	

• من م�ضاركة وفد جمل�س ال�ضورى يف اجلل�ضة االأولى للربملان العربي	

ـــ��ـــش اإبـــراهـــيـــمحماكم اإعــــــــــداد: عـــب

�سفرين� لدى الربتغ�ل يقدم اأوراق اعتم�ده لـ “خ�رجيته�”
قدم ال�ضفري خالد بن �ضلمان امل�ضلم، 
ن�ضخ���ة م���ن اأوراق اعتم���اده ك�ضفري فوق 
الع���ادة مفو�س ململك���ة البحرين املعني 
يف  املقي���م  الربتغ���ال  جمهوري���ة  ل���دى 
�لرب�ط، �إلى �لك�تب �لع�م لوز�رة �ل�صوؤون 
األف���ارو  ال�ضف���ري  الربتغالي���ة  اخلارجي���ة 

مندو�ضا اإمورا.
وخ���ال اللقاء، اأ�ضاد ال�ضفري بعاقات 
ال�ضداق���ة املتميزة بني مملك���ة البحرين 
وجمهوري���ة الربتغال، والت���ي ت�ضهد منًوا 
وتطوًرا على كافة االأ�ضعدة، موؤكًدا حر�س 
مملك���ة البحرين على االرتق���اء بالعاقات 
الثنائي���ة مب���ا يلب���ي الرغب���ات امل�ضركة 

للبلدين وال�ضعبني ال�ضديقني.

من جانبه، اأعرب اإمورا عن اعتزازه ملا 
و�ضلت اإليه العاقات بني مملكة البحرين 
وجمهوري���ة الربتغ���ال م���ن تق���دم ومناء، 
متمني���ا لل�ضفري خالد ب���ن �ضلمان امل�ضلم 

كل التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله.



venom
وفين���وم  ب���روك  �إي���دي 
توم ه���اردي و�حد م���ن �أكرث 
مارف���ل  ع���امل  �صخ�صي���ات 
���ا وتعقي���ًد� و�رشً�، كما  غمو�صً
�أن���ه �لع���دو �لل���دود للرج���ل 
كان  فين���وم  �لعنكب���وت.. 
�إلى  عادًي���ا متاًم���ا،  �صخ�ًص���ا 
�أن تعر����ض ال�صتح���و�ذ كائن 
ف�صائ���ي منحه قدر�ت خارقة 

وغ���ري م�صبوقة، ومن���ذ هذه �للحظ���ة تغري كل 
�ص���يء متعل���ق بحيات���ه، فاأم�صى ه���و و�لكائن 
�لف�صائي كياًنا و�حًد� ال يتجز�أ. بطولة: مي�صيل 

ويليام توم هاردي توم هوالند.

A star is born 
جن���م  كوب���ر  ب���ر�ديل  ماي���ن  جاك�ص���ون 
مو�صيق���ى كان���رتي عل���ى حاف���ة �لرت�ج���ع يف 
م�صتو�ه، يكت�صف فتاة موهوبة مغمورة ُتدعى 

�آيل جريمانوت���ا ليدي جاجا. عندما ت����رشع عالقة عاطفية 
بينهما يف �لتاأجج، 

يقوم جاك�صون بدف���ع جريمانوتا �إلى د�ئرة �ل�صوء 
و�ل�صهرة. وبينما تقطع �آيل م�صريتها بنجاح، يعاين جاك 

�صعوبة يف �حلفاظ على جمده �لذي يخبو.
بطولة: بر�ديل كوبر وليدي جاجا.

First Man
يلقي �لفيلم نظرة على ق�صة حياة نيل �أرم�صرتوجن 
�صطوري �ل���ذي يعد ه���و �أول رجل يف  ر�ئ���د �لف�ص���اء �الأ
تاري���خ �لب�رشية ي�صري على �صط���ح �لقمر يف �لع�رشين من 
يولي���و من ع���ام 1969. بطولة: ري���ان جو�صلينج، كلري 

فوي.

Serenity 
ماثي���و ماكونهي قائد قارب �صيد �صمك يعي�ض يف 
منطقة �لبحر �لكاريبي، يعود ما�صيه �لغام�ض ليطارده 
ل حياته يف و�قع جديد يختلف ظاهره  من جديد، ثم ُي�صِكّ

عن باطنه. �لبطولة: ماثيو ماكونهي و�آن هاثاو�ي.

The Happy Prince
�لق�صة �لغري حمكية عن �الأيام �الأخرية من �الأوقات 

�ملاأ�صوي���ة للكاتب �الإجنليزي �ل�صهري )�أو�صكار و�يلد(، 
�ل���ذي يالح���ظ ف�صله و�أالعي���ب �لقدر مع���ه فيما يتعلق 

بال�صعوبات �لتي تكتنف حياته، 
وم���ا ي���الزم ه���ذه �لعقبات م���ن ق�ص���اوة و�صخرية. 
بطول���ة: كول���ن ف���ريث، �إميل���ي و�ت�ص���ون وروب���رت 

�يفريين.

Halloween
تعود )لوري �صرتود( �إل���ى مو�جهتها �الأخرية �صد 
�صفاح �لهالوين )مايكل مايرز(، �مُلقّنع �لذي يطاردها 
منذ �أن جن���ت بحياتها بعدما كان قاب قو�صن �أو �أدنى 

من قتلها منذ �أربعة عقود.
بطولة: جودي جرير وجيمي يل كورتي�ض.

Can You Ever Forgive Me 
�لق�ص���ة �حلقيقية عن يل ��رش�ئيل ميلي�صا مكارثي، 
�صديقة �لقطط و�أف�صل ُكتاب �ل�صرّي �لذ�تية �مل�صاهري. 
حي���ث عا�ص���ت حياتها خ���الل �ل�صبعين���ات و�لثمانينات 

تر�صد مالمح �لنجمات �ل�صهري�ت، 
مث���ل: )كاثرين هيب���ورن، تالوال بانكهي���د، �إ�صتي 
الودر، و�ل�صحفية دوروثي كيل(.. عندما تتوقف يل عن 
ن�رش كتاباتها عاجزة عن جم���ار�ة �الأذو�ق �حلالية، ُتَوِل 

عملها �لفني �إلى �خلد�ع و�لغ�ض، 
بتحري����ض ومعاون���ة �صديقه���ا �ل���ويف 
)جاك(. بطول���ة: ميلي�صا مكارثي وريت�صارد 

جر�نت.

 Bad Times at the El
Royale

7 م���ن �لغرب���اء، كاًل منه���م يحم���ل ����رش 
دف���ن، يجتمع���ون يف فن���دق �لروي���ال وهو 
فن���دق ذو ما����ضِ مظل���م، وعلى م���د�ر ليلة 
م�صريي���ة و�ح���دة �صيك���ون �أمام كل �صخ����ض فر�صة يف 

�خلال�ض قبل �أن يذهب كل �صيء �إلى �جلحيم.
بطولة: جيف بريدجي، كري�ض هيم�صورث ود�كوتا 

جون�صون.

 Goosebumps 2: Haunted 

Halloween
ز�ك كوبر �صاب منزعج النتقاله من مدينته �لكبرية 
�إل���ى �أخرى �صغرية، لكنه ي���درك �أن “ُرب �صاًرة نافعة” 
بعد لقائه بجارته �جلميلة هانا. ال يتوقف �الأمر عند هذ� 
�حل���د،  بل يتفاج���ئ ز�ك باأن و�لد �لفت���اة �لغام�صة هو 
موؤل���ف رو�يات “�رشخ���ة �لرعب” �ل�صه���ري �آر �إل �صتاين 

جاك بالك.
بطولة: مادي�صون �أي�صمن وجاك بالك.

Beautiful Boy
يومي���ات ُملهمة تخطف �الأنفا����ض ملدمن خمدر�ت 
�ملي���ث �ل���ذي يتعافى م���ن �إدمان���ه، حيث ُت���روى هذه 
�ليومي���ات من منظور �لو�لد �لذي يب�رش �بنه وهو يقاتل 

�إدمانه.
بطولة: �صتيف كاريل وتيموثى �صامليت.
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اإعداد: طارق البحار

يعت���ر م�صل�ص���ل “ذ� بي���غ بانغ ثي���وري” من �أ�صه���ر �الأعمال 
�لكوميدي���ة م���ن فئة “�ل�صيت ك���وم”، �لتي ظه���رت يف �لواليات 
�ملتح���دة �الأمريكية، وتركز �أغلب م�صاهدها عل���ى �حلياة �لعادية 
�ملليئة باملو�قف �لكوميدي���ة، حيث ميثل �ملمثلون �أمام جمهور 
متو�ج���د د�خ���ل �ال�صتدي���و، ويقومو� فري���ق �لت�صوي���ر بت�صجيل 

�صحكهم على �ملو�قف.
وتعتمد �لكوميديا من فئة “�ل�صيت كوم” على �ل�صخ�صيات 
�لرئي�صي���ة �لثابت���ة للم�صل�ص���ل، بحي���ث تبقى �مل�صاه���دة �رشيعة 
وق�ص���رية، وي���رت�وح زمنه���ا ما ب���ن 25-22 دقيق���ة، وتعد من 
�مل�صل�ص���الت �الأكرث �صعبية على م�صتوى �لعامل، كما توج “نظرية 

�النفجار �لعظيم”، ب� 10 جو�ئز مرموقة خالل �صنو�ت عر�صه.
وذكرت من�ص���ة ’�صتارزبالي‘ �أن �ملو�ص���م 12 من �مل�صل�صل 
يع���د �الأخري م���ن �ل�صل�صلة �ل�صهرية، و�لذي يعت���ر �أطول �الأعمال 
�لتلفزيوني���ة �لكوميدي���ة �لت���ي ��صتخدم���ت �لت�صوي���ر متع���دد 

�لكامري�ت عر تاريخ �ل�صا�صة �ل�صغرية مع ت�صجيل 279 حلقة. 
ويتز�من عر����ض �ملو�صم �لذي بد�أ من���ذ 25 �صبتمر �جلاري 
م���ع توقي���ت عر�ص���ه يف �لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكي���ة، وتوفر 
’�صتارزب���الي‘ خدمة �لفيديو ح�صب �لطل���ب و�الأ�رشع منو�ً و�الأكرث 
�نت�ص���ار�ً يف منطقة �ل����رشق �الأو�صط و�صم���ال �أفريقيا مل�صرتكيها 
م�صاه���دة �ملو�صم �الأخري و�ملو��ص���م �ملا�صية �الإحدى ع�رشة للمرة 

�الأولى يف �ملنطقة.
ويتمح���ور م�صل�صل ’ذ� بي���غ بانغ ثيوري‘ ح���ول حياة وثقافة 
جمموع���ٍة من �ملهوو�صن بالعلم و�ملعرف���ة، لي�صلط �ل�صوء على 
حياة �لعلم���اء �الأربعة �صيلدن كوبر وليونارد هوف�صتاتر ور�جي�ض 
كوثرب���ايل ’ر�ج‘ وه���و�رد وولويت���ز �لذي���ن يعمل���ون يف معه���د 
كاليفورنيا للتكنولوجيا ويعي�ص���ون كاأ�صدقاء مقربن يق�صون 

�أوقات ممتعة ب�صحبة �صديقاتهن بيني وبريناديت و�إميي.
ومتّي���ز �لعم���ل �لكومي���دي و�جلماه���ريي �الأب���رز يف �أم���ريكا 
با�صت�صاف���ة نخبة من �أمل���ع �ل�صيوف و�ل�صخ�صي���ات �ملحبوبة يف 
عامل �لفيزياء و�لكمبيوتر و�خليال �لعلمي - مبا فيهم �صخ�صيات 
من ’�صت���ار ورز‘ و’�صتار تريك‘ و’باتل�صت���ار غاالكتيكا‘، و�إ�صافة 
�إل���ى �إثر�ء حمتو�ه �لفريد بح�صور �ملمثل �ملخ�رشم بوب نيوهارت 
وع���امل �لفيزي���اء �لر�ح���ل �صتيفن هوكين���ج )�للذي���ن �أ�صبحا من 
�صي���وف �لعم���ل �لكومي���دي( �إلى جان���ب �ملمثل ت�ص���اريل �صن 
و�ملمثل���ة �أوكتافيا �صبن�رش �حلائزة عل���ى �الأو�صكار ور�ئد �لف�صاء 
َبز �ألدرن. وي�صت�صي���ف �ملو�صم �الأخري باقة من �أملع �ل�صخ�صيات 
�لب���ارزة مثل ني���ل ديجر��ض تاي�صون وبيل ن���اي �للذين ين�صمان 
جمدد�ً �إلى فريق �لعمل، كما �صيب���دع �مل�صل�صل باإعادة �صخ�صية 
�لروف�صور بروتون �لتي يلعبها بوب نيوهارت يف �ملو�صم �الأخري 

رغم موته يف �ملو�صم �ل�صابع.

شاهدت لكم: جديد السينما المحلية والعالمية

بو��صط���ة �صفحته���ا يف ”�إن�صتغر�م” 
ج���ت �لفنان���ة �إمي���ا �صت���ون للمو�صم  روَّ
 ،Maniac جلديد من م�صل�صل �لدر�ما�
ومن �ملقرر طرح �لفيلم يف �أو�ئل �لعام 
�ملقبل، بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققه 

�ملو�صم �الأول.
وت���دور �أح���د�ث �مل�صل�ص���ل ع���ن �آين 
الند�صب���ريغ و�أوين ميلغرمي، وهم���ا فتاتان 
غربيت���ان تو�صلت���ا �إل���ى �ملر�ح���ل �ملتاأخرة من 
جترب���ة طبي���ة غام�ص���ة، وين�ص���م كل منهما �إل���ى ع�رشة 
�أ�صخا�ض من �لغرباء يف �رشكة نربدين لل�صناعات �لدو�ئية و�لتكنولوجيا �حليوية، الإجر�ء 

جتربة على �ملخدر�ت ملدة 3 �أيام، و�رشعان ما تبد�أ �مل�صاكل و�ملغامر�ت.
ويتك���ون �ملو�صم �الأول م���ن م�صل�صل “Maniac” من 10 حلق���ات، وتدور �أحد�ثه 
حول رجل يحلم بحياة جديدة يف عامل خيايل، وي�صارك �إميا �صتون وجونا هيل عدد كبري 

من �لنجوم �لعاملين.

Maniac

تأجيل

عاشق عموري
ح�صد �لفيل���م �لطويل لفيلم �الإمار�تي 

»عا�صق عموري«، للمخرج �الإمار�تي عامر 
�صامل���ن �ملري، جائزت���ن من مهرجان 
»نريوبي �ل�صينمائي �ل���دويل«، �أخري�ً، 
هم���ا: جائ���زة �أف�ص���ل فيل���م، وجائ���زة 
�أف�صل �صورة ب�رشي���ة، بعد مناف�صة مع 

نخبة من �الأفالم من خمتلف �أنحاء �لعامل. 
و�صيمثل �لفيلم �الإم���ار�ت يف �مل�صابقات 

�لر�صمي���ة يف ثالث���ة مهرجان���ات دولية �أخرى، 
هي: مهرجان دله���ي �ل�صينمائي �لدويل يف �لهند، 

ومهرجان توبج���ن للفيلم �لعربي يف �أملاني���ا، ومهرجان �ملالك �مل�صع 
�لدويل يف مو�صكو، لي�صل عدد �ملهرجانات �لدولية �لتي �صارك فيها �لفيلم حتى 

�الآن 13 مهرجاناً.
وتعد �مل�ص���اركات �لعديدة للفيلم يف �ملهرجان���ات �ل�صينمائية من دول ذ�ت 
ثقاف���ات خمتلفة دلي���اًل على �مت���الك �لعمل مف���رد�ت �صينمائية متمي���زة، وروؤية 

�إخر�جية وفنية ��صتطاعت �إثبات نف�صها عند �ملخت�صن �ل�صينمائين.

لالإنت���اج  فوك����ض  ك�صف���ت 
�ل�صينمائ���ي ع���ن �ملو�عي���د �خلا�صة 

لطرح عدد م���ن �أعمالها �ل�صينمائية 
خ���الل �لف���رتة �ملقبلة، كم���ا �أعلنت 
تاأجيل عر�ض عدد من �أفالمها، منها 

 X-Men:“ فيلم �الأبطال �خلارقن
Dark Phoenix” بعد �صاعات فقط 

من طرح �الإعالن �لدعائي له، ليتم طرحه 
ب�صيف 2019، بعدما كان من �ملقرر عر�صه 

مطلع �لعام �ملقبل.
كم���ا ق���ررت �ل�رشكة ط���رح �أح���دث �إنتاجات �ملخ���رج �لعامل���ي جيم�ض 

كامريون )Alita: Battle Angel( يف فر�ير من �لعام �ملقبل، بعدما كان من �ملقرر 
طرحه يف 21 دي�صمر من �لعام �حلايل.

وفاجاأت “فوك�ض” متابعي �إنتاجات �ل�رشكة �ل�صينمائية، باإعالنها طرح فيلم جديد 
ل�صل�صلة �أفالم �الأبطال �خلارقن )Deadpool(، وفقا لتقارير �إعالمية عاملية، و�لتي 

�أكدت �أن �ل�رشكة �ملنتجة �صوَّرت جزء� جديد� من �ل�صل�صلة �ل�صهرية يف �رشية تامة.

�ختتم���ت �لنجمة جينفر لوبيز حفالتها �ملو�صيقي���ة “All I have residency show”، و�لتي 
�أقيمت يف منتجع وكازينو “Planet Hollywood” مبدينة ال�ض فيغا�ض �الأمريكية.

ووفقا لتقارير �إعالمية جتاوز �إجمايل مبيعات تذ�كر �لعر�ض �ملو�صيقي “All I have” جلينفر 
�أك���رث م���ن 100 ملي���ون دوالر يف 130 حفلة خالل 3 �صنو�ت، منذ �أن ب���د�أت �أولى حفالتها يف �ملنتجع 
من���ذ يناير 2016، و�ختتمتها �أم�ض �الأول، وعلى م���د�ر هذه �ل�صنو�ت ح�رش �أكرث من 200 جنم حفالت 

جينفر �لغنائية.

نهاية
Game of thrones 

“ذا بيغ بانغ ثيوري” أشهر أعمال الكوميديا األميركية Darede -  ررحت �صبكة نيتفلك�ض �لرتيلر �الأول للجزء �لثالث من م�صل�صل
il، �ملقرر بدء عر�صه على �ل�صبكة يف 19 �جلاري.

ويدور �مل�صل�صل حول �لطفل مات موردوك، �لذي فقد ب�رشه ب�صبب ت�رشب 
كيميائ���ي يف حادث غريب، وبدال من تقييده، �أعط���اه حو��ض خارقة مكنته من 
روؤية �لعامل بطريقة فري���دة وقوية، لي�صتخدم هذه �لقوى يف تقيق �لعد�لة، 
لي����ض فقط كمحام يف مكتب حمام���اة خا�ض به، لكن �أي�صا كحار�ض ليل خارق، 
م���ن خالل مطاردة �ملجرم���ن يف �ل�صو�رع. ُيذك���ر �أن �مل�صل�صل بطولة ت�صاريل 
كوك�ض، وديب���ور� �آن ول، و�إلدن هن�صون، وفن�صن���ت د�أونوفريو، وتاأليف درو 

جود�رد.

�أكدت �لنجمة �صويف ترينر، �صاحبة �صخ�صية �صان�صا �صتارك، �أن نهاية 
�ملو�ص���م �لثامن و�الأخ���ري من م�صل�ص���ل Game of thrones، لن تر�صي 

�لكثري من ع�صاق �مل�صل�صل و�صتكون �صادمة.
وم���ن �ملق���رر �أن ُيعر����ض �ملو�ص���م �لثام���ن و�الأخ���ري م���ن �مل�صل�صل 
�الأ�صطوري GOT يف �أبريل �ملقبل، و�صي�صم �ملو�صم 6 حلقات تبلغ مدة 
كل حلق���ة 90 دقيق���ة. وح�صل �مل�صل�صل على جائ���زة �أف�صل عمل در�مي 

لعام 2018 يف حفل توزيع جو�ئز �إميي يف دورتها �ل� 70.

مسلسل
 Daredevil في 
19 أكتوبر
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2351 فيلًما من 121 دولة تقدمت للمشاركة في المهرجان

“القاهرة السينمائي” يغلق باب التقدم لدورته األربعين
القاه���رة  مهرج���ان  اأعل���ن 
ال�سينمائي الدويل عن غلق باب 
دورت���ه  يف  للم�سارك���ة  التق���دم 
الأربع���ن، والت���ي ت�ست�سيفه���ا 
العا�سمة امل�رصية يف الفرتة بن 
20 و29 نوفمرب املقبل. الدورة 
التي �سه���دت اإقبالاً غري م�سبوق 
م���ن منتج���ي وموزع���ي الأف���ام 

وامل�رصوعات.
وخال فرتة ا�ستقبال طلبات 
التقدم و�س���ل مهرجان القاهرة 
2351 طلباً���ا للم�سارك���ة، منه���ا 
�سحي���ح  طل���ب   2200 ح���وايل 
ي�ست���ويف ����روط التق���دم. ه���ذه 
الطلبات اأتت من اأ�سحاب حقوق 
 623 790 فيلم���ا طوي���ا، منها 
فيلما روائيا طويا و167 فيلما 
ت�سجيليا طوي���ا، وحوايل 1300 

فيلم ق�سري.
القاه���رة  ملتق���ى  اأم���ا 
ال�سينمائ���ي واملخ�س����ص لدعم 
امل�رصوع���ات فقد تلق���ى طلبات 
110 م�ساريع لأفام قيد التنفيذ 
اأب���دت رغبته���ا يف الوجود �سمن 

امللتقى.
امللفت اأن الطلبات اأتت من 
دول متنوعة ب�سكل غري م�سبوق، 
حيث ج���اءت الطلب���ات من 121 
دولة خمتلف���ة، تتقدمها اإ�سبانيا 
التي تقدم منها 202 فيلم بن 
طوي���ل وق�س���ري، يليه���ا كل من 
 ،)146( م����رص   ،)172( فرن�س���ا 
اأملاني���ا )140(، رو�سيا )136(، 

الولي���ات   ،)134( ال�س���ن 
املتح���دة )118(، والهند )91(، 
مع ماحظة اأن الكثري من الأفام 
متتل���ك اأك���ر م���ن دول���ة اإنتاج 

م�سرتك.
اأم���ا بالن�سبة لل���دول العربية 
طلب���ات  فاأت���ت  م����رص،  بخ���اف 
لبن���ان  م���ن  الأك���ر  امل�سارك���ة 
م���ن  كل  يليه���ا  ���ا(،  فيلماً  38(
 ،)28( تون����ص   ،)33( املغ���رب 
 ،)17( �سوري���ا   ،)20( الع���راق 
اجلزائر )14(، ال�سعودية )12(، 
الإم���ارات )9(، الأردن والبحرين 
 ،)4( وقط���ر  فل�سط���ن   ،)5(
الكويت )3(، اليمن )2(، وفيلم 
واحد من كٍل م���ن ليبيا و�سلطنة 

عمان.
وع���ن عدد الطلب���ات ال�سخم 
عل���ق رئي����ص املهرج���ان حمم���د 
حفظي ب���اأن تزايد ع���دد طلبات 
التق���دمي يعك�ص تفاع���ل �سناع 
ال�سينم���ا م���ع ال�س���ورة اجلديدة 

التي يود املهرج���ان اأن يقدمها 
لنف�س���ه كح���دث موؤث���ر ومواكب 
م����رص  ال�سناع���ة يف  لحتياج���ات 
واملنطقة العربية والعامل، م�سرياًا 
اإل���ى اأن تنوع الختي���ارات مينح 
اأك���رب  املهرج���ان فر�س���ة  اإدارة 
لختي���ار الأف�سل �س���واء من بن 
الأف���ام املعرو�سة يف املهرجان 
يف  امل�سارك���ة  امل�رصوع���ات  اأو 

ملتقى القاهرة ال�سينمائي.
ومن جانبه اأكد املدير الفني 
للمهرج���ان يو�س���ف �رصي���ف رزق 
اهلل اأن جلن���ة امل�ساهدة والإدارة 
الفني���ة للمهرج���ان عاكف���ة على 
الأفام املتقدمة  م�ساهدة جميع 
لإنه���اء  لل����روط  امل�ستوفي���ة 
الربنام���ج النهائ���ي للمهرج���ان، 
وال���ذي مت ال�ستق���رار بالفع���ل 
عل���ى الن�سبة الأك���رب منه، والذي 
�سيتم الإعان ع���ن تفا�سيله يف 
موؤمت���ر �سحايف يق���ام قبل �سهر 

من انطاق الدورة.

بيت المسرح يطلق “ملتقى المونودراما” في “فنون الدمام”

“فن البحرين عبر الحدود” في سنغافورة

انطلق���ت فعالي���ات الي���وم الول م���ن “ملتق���ى 
املونودرام���ا” ال���ذي ينظم���ه بي���ت امل����رصح بجمعية 
الثقاف���ة والفن���ون بالدم���ام بثاثة عرو����ص تخللتها 

ندوات تطبيقية ناق�ست العرو�ص.
وكان���ت البداية بكلمة م���ن مدير اجلمعية يو�سف 
احلرب���ي اأكد فيها باأن م���ن اأهم اأه���داف امللتقى هو 
فت���ح الباب للم�رصحين ال�سب���اب ليختربوا اإمكاناتهم 
امل�رصحي���ة �سم���ن ه���ذا ال�سكل م���ن العرو����ص وقال: 
نلتقي معك���م يف انطاقة “ملتقى املونودراما” الول 
الذي يعد خمتربا م�رصحيا حقيقا للفعل والن�ص والداء 
والروؤي���ة الخراجي���ة امل�رصحية، اإ�ساف���ة لكونه خمتربا 
للتلق���ي حيث �سيكون اجلميع ����رصكاء يف عملية تلقي 
العرو�ص، وفتح الب���اب للم�رصحين ال�سباب ليختربوا 
اإمكاناته���م امل�رصحي���ة �سمن ه���ذا ال�س���كل امل�رصحي، 

اً لتحريك ال�ساكن. ولنجتمع جميعا
م���ن جهته قال مدير بيت امل����رصح عبا�ص احلايك 

باأنه���م حر�سوا يف امللتق���ى الول على اأن 
يكون بدون م�سابقة ومناف�سة على جوائز 
لإميانه���م ب���اأن جمي���ع الف���رق مبخرجيها 

وموؤلفيها وممثليها فائزون.
ب���داأت العرو����ص مب�رصحي���ة “ال�رصقي 
الذي فقد” لفرق���ة اإبحار وهي من تاأليف 
واإخراج ومتثيل الفنان يا�رص احل�سن، الذي 
قدم عما يتن���اول ق�سة بحار عربي يعمل 
على ظه���ر �سفين���ة قرا�سن���ة برتغاليون 
بع���د ان انت�سل���وه م���ن البح���ر بع���د غرق 
�سفينت���ه، حي���ث ج�سد احل�س���ن ال�رصاع يف 

البقاء على هويته م���ن ال�سياع وم�ستعر�سا ذكرياته 
مع م���رمي الفتاة التي احبها. فيما كان العر�ص الثاين 
لفرق���ة الريا����ص امل�رصحية بعنوان »الب���ا اأوراق« من 
تاأليف عبا����ص احلايك واإخراج ح�سن الفيفي ومتثيل 
عبدالعزي���ز العبدان الذي ج�سد معان���اة من يعي�ص با 

هوي���ة او جن�سية، وكيف ي�سعر باأنه ماحق 
م���ن اجله���ات امل�سوؤولة عن القب�ص عل���ى املخالفن 
لنظام القام���ة، ويجد نف�سه يع�سق فت���اة ل ي�ستطيع 
اأن يتق���دم لها ب�سبب و�سع���ه الجتماعي، فيما توغل 
العر����ص اأكر من خال حماولة بطل امل�رصحية تقم�ص 
دور �سخ�سية يف رواية يقراأها خال اختبائه عن انظار 

ماحقي���ه، لدرج���ة جعلت���ه يعتقد اأن نهايت���ه �ستكون 
نف�ص نهاية بطل الرواية الذي ميوت نهاية.

وج���اء العر�ص الثال���ث الذي قدمت���ه فرقة رتاج 
بعن���وان »اأبو الأذنن« خمتلفا ع���ن �سابقيه باعتماده 
على اللغ���ة العامية فيم���ا العر�س���ن ال�سابقن كانا 

باللغة الف�سحى.

حتت رعاية قرينة عاهل الباد رئي�سة املجل�ص 
الأعلى للمراأة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة 
بن���ت اإبراهيم اآل خليفة، اأعل���ن معر�ص فن البحرين 
عرب احلدود )اآرت باب( عن اأقامة معر�ص يعد الأول 
م���ن نوعه يف مقاطعة اآ�سيان ب�سنغافورة، وقد اطلق 
عل���ى املعر�ص ا�س���م “Legacy”، وهو مو�سوع مت 
اختي���اره جلميع معار�ص اآرت ب���اب حول العامل لعام 
ا. ا بحرينياً 2018، حيث ي�ست�سيف املعر�ص 18 فناناً
اأكتوب���ر   22 و�سُيفتت���ح املعر����ص الفن���ي يف 
2018، وي�ستم���ر حتى 27 ال�سه���ر نف�سه، يف متحف 

الفنون املعا�رصة ال�ساحر، ب�سنغافورة.
ويف هذا ال�سي���اق، يقوم فريق من ال�سحافين 
وال�سخ�سي���ات م���ن �سنغافورة بزي���ارة اإلى البحرين 
للتع���رف عل���ى النق���اط الدقيق���ة للف���ن البحريني 
املعا�رص، وعقد لقاءات مع الفنانن وغري ذلك، وقد 
اأق���ام اآرت �سيليك���ت Art Select حف���ل غداء على 
�رصفهم ودعا الفنان���ن امل�ساركن لتبادل وجهات 
النظ���ر م���ع ال�سحفي���ن، وم���ن ب���ن ال�سحافي���ن 

الزائرين كاميز نارايان���ان، التي تكتب يف جملة تي 
ا نغ �سيانغ بينغ، كبري املرا�سلن  �سنغاف���ورا، واأي�ساً
يف جم���ال الفن���ون ومن���ط احلي���اة وال���ذي يعمل يف 
ليانه���ي زاوباو، وه���ي اأكرب �سحيف���ة ت�سدر باللغة 
ال�سيني���ة ومقرها �سنغاف���ورة، ويبلغ حجم توزيعها 

اليومي نحو 200 األف ن�سخة.
والفنانون الثماني���ة ع�رص امل�ساركن هم: اأمين 
جعفر، اأحم���د الأ�سعد، اأحمد عن���ان، اأمينة العبا�سي، 
بلقي�ص فخ���رو، فائق���ة احل�سن، ه�س���ام عبدالرحيم 
�رصي���ف، حن���ان ح�س���ن اآل خليفة، جم���ال عبدالرحيم، 
لن���دا مطر، لبنى الأمن، لولوة اآل خليفة، مرمي علي 
فخ���رو، نبيل���ة اخلري، ن���وف الرفيعي، عم���ر الرا�سد، 

�سيما باقي وطيبة فرج.
وذكرت مدي���رة مكتب �ساحب���ة ال�سمو امللكي 
قرين���ة جالة املل���ك، ال�سيخة مرمي بن���ت عي�سى اآل 
خليف���ة، اأن “معر�سن���ا يف �سنغافورة ه���و املعر�ص 
الثال���ث له���ذا العام ال���ذي ميثل الف���رتة املزدحمة 
للغاي���ة الت���ي ي�سهده���ا برناجمن���ا للفنان���ن ع���رب 

احل���دود”، واأ�سافت “نحن نتطلع اإل���ى اأخذ فنانينا 
البحريني���ن اإلى بلد ي�سرتك يف الكثري من القوا�سم 
امل�سرتكة م���ع البحرين: فكاهما من الدول اجلزرية 
وكا البلدين لديهما فنانن ينهلون من ينبوع غني 

ا من املوروث الفني”. بالتفا�سيل التاريخية واإرثاً
اما كانيكا �سابروال مديرة معر�ص فن البحرين 
عرب احل���دود فقال���ت اإن “اجلمي���ل يف املعر�ص هو 
اأن الفنان���ن البحرينين �سي�سارك���ون اأعمالهم مع 

الفنان���ن املعا�رصي���ن يف واح���دة من اأغن���ى املدن 
ا بالفن���ون، ونحن فخورون  الآ�سيوي���ة واأكرها �سغفاً
ا بالطريق���ة الت���ي ع���رب م���ن خاله���ا فنانين���ا  ج���داً
البحريني���ن ع���ن هويته���م اخلا�سة يف جمي���ع اأنحاء 
الع���امل، والثن���اء الذي حظوا به، والأه���م من ذلك اأن 
الف���ن البحريني قد ن���ال اإعجاب اجلامع���ن والنقاد 
يف ه���ذه الدول، م���ن خ���ال القيمة الت���ي اأ�سافوها 
اإلى اأعمالهم ع���رب التجربة املثرية التي قدمها لهم 

برنامج الفنانن عرب احلدود”.
ويعد معر�ص �سنغاف���ورة جزءاًا من دائرة اأو�سع 
من الرتباطات اخلارجي���ة للفنانن البحرينين من 
خال برنامج الفنانن ع���رب احلدود، الذي حلق بهم 
من قبل يف معار�ص مرموقة مثل يف اأند اإيه، معر�ص 
�سات�سي ولنك�سرت هاو�ص يف لندن، بيكانري هاو�ص، 
ومعر�ص الف���ن يف نيودلهي بالهن���د بالإ�سافة اإلى 
العر����ص الناجح يف مومب���اي وكو�سمو�سكو�سن يف 

رو�سيا.

    BUZZ      

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان
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ب���داأت الفنانة �سريي���ن عبدالوهاب الع���د التنازيل 
ل�س���دور األبومها اجلدي���د “ن�س���اي”، وفر�ست �سريين 
حظ���را على ن�رص اأي �سور م���ن كوالي�ص ت�سوير كليباتها 
اجلدي���دة، حيث جته���ز مفاجاأة جلمهوره���ا بتغيري كبري 
يف اإطالته���ا. و�ستعد �سريين، لت�سوي���ر اأغنيتن فقط 

من الألبوم بعد�سة املخ���رج الإيطايل تريو كاديو، على 
اأن يت���م ت�سوير اأغنيتن م���ن نف�ص الألب���وم يف ال�ستاء 
املقبل، وتاأكد اختيار 3 اأغنيات هي “ن�ساي”، “بحبك”، 
“م����ص هقول اإيه”، على اأن يت���م اختيار الأغنية الرابعة 

لحقا.

• حممد حفظي	
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“نجم السعودية” حقق حلمي
حتدث����ت الفنانة ال�شعودية وع����د عن برنامج “جنم 
ال�شعودية”، ال����ذي بداأت قناة “اإ�س ب����ي �شي” عر�س 
اأولى حلقات����ه اأخريا، وت�شارك في����ه ع�شو جلنة حتكيم 
تكرمي للمواهب الغنائية ال�شابة يف اململكة، خ�شو�شاً 
اأن هن����اك العديد من املواهب التي يحق لها اأن تظهر 
موهبتها اأمام العامل اأجمع، الفتة اإلى “جنم ال�شعودية” 
الفني����ة  ال�شاح����ة  الإث����راء  املنا�ش����ب  الوق����ت  اأت����ى يف 
ال�شعودي����ة، ومن ناحي����ة اأخرى فهو اأح����د النتائج التي 
تندرج حت����ت ا�شرتاتيجي����ة وخطة االإ�ش����الح املعروفة 
با�شم “روؤية 2030”، لذلك فهي جتد اأن حلمها حتقق 

بهذا الربنامج. 
وك�شفت وعد عن اأنها مل ترتدد حلظة يف املوافقة 
على امل�شاركة ع�ش����وا بلجنة حتكيم اإلى جانب كل من 
الفن����ان عبادي اجلوه����ر وممدوح �شي����ف، اإذ وجدت اأن 
امل�شاركة فيه واجب وطني، من ناحية ظهور مثل هذه 
الربامج اجلدي����دة يف اململكة، اإلى جانب واجبها الفني 
يف اإظهار مواهب �شعودية حقيقية على ال�شاحة الفنية.

أحداث

ال�رشاحة مطلوبة اأكرث مع ال�رشيك.

ت�شف���ى من وعكة �شحي���ة عابرة بفعل 
االإرهاق.

جتّنب االنفعال وتوجيه املالحظات.

اأع���د النظ���ر يف طريق���ة تعاطي���ك م���ع 
الزمالء.

اأن���ت �شاح���ب اإرادة قوي���ة وعزمية ال 
تلني.

اأن�شطته���م  العائل���ة  اأف���راد  �ش���ارك 
الرتفيهية.

تدعو يف العمل اإلى اجتماع طارئ.

ا�شتفد من االأجواء املريحة يف العمل.

تخطو خطوة كبرية نحو االأمام.

حاول اأن تقوم بتمارين ريا�شية مهمة.

تناق�س مو�شوعاً هبط عليك فجاأة.

ي�شعى �شديق مقرب منك اإلى �رشاكة.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو:

الحوت:

الثور:

العذراء:

الجدي:

السرطان:

العقرب:

4 اكتوبر

1905
ط��������ار االأم������ريك������ي 
اأورفيل دايت بطائرة 
 33 اخ���رتع���ه���ا م����دة 

دقيقة.

 1952
عهد  ���ش��ع��ار  اإع�����الن 
وهو  م�رش  يف  ال��ث��ورة 
ال��ن��ظ��ام،  “االحتاد، 

العمل”.

 1964
ف���ج���رت ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ق������ن������ب������ل������ت������ه������ا 
ال���ه���ي���دروج���ي���ن���ي���ة 

االأولى.

1970
 انتهاء احلرب االأهلية 
)م��ذاب��ح  االأردن  يف 

اأيلول االأ�شود(.

1973
اأع�����������ادت ����ش���وري���ا 
املقطوعة  عالقاتها 

باالأردن.

1983
اأطلقت اأمريكا مكوك 
ت�شالينجر  ال��ف�����ش��اء 
باأربعة رواد ، الذي ما 
نتج  و  اأن حتطم  لبث 
جميع  م�رشع  ذلك  عن 
كانوا  ال��ذي��ن  ال���رواد 

على متنه.

1958
������ش�����در د�����ش����ت����ور 
اخلام�شة  اجلمهورية 
يف فرن�شا، بعد انهيار 

اجلمهورية الرابعة.

فيه ما يقارب 2000 كاميرا

متـحـف عبـداهلل بـاقـر للكامـيـرات... 
رحـلـة في أزمـنــة مختـلـفـة

ميتل���ك جام���ع التحف و “االأنتي���ك” عبداهلل باقر 
يف متحف���ه للكامريات م���ا يق���ارب 2000 كامريا من 
خمتل���ف االأن���واع وال����رشكات وكل االأجه���زة املتعلقة 
بالت�شوي���ر. كام���ريات �شنعت على م���ر االأزمنة منها 
كامريات البوك����س القدمية وكام���ريات ال�شينما من 
16 مل���م اإلى 16 ملم و35 ملم وكامريات حتت املاء 
وكامريات فال�س وكام���ريات جت�ش�س واأجهزة قيا�س 

امل�شافة واأجهزة طباعة ال�شورة وغريها الكثري.
“الب���الد” زارت متحف عب���داهلل باقر للكامريات 

و�شجلت معه هذه الوقفة.

كم عدد الكاميرات بأنواعها التي 
تمتلكها؟

اأمتل���ك يف هذا املتحف ما يق���ارب 2000 كامريا 
ومن االأنواع النادرة، من “وريل فيك�س”، “االولومبي 
ا�س”، “اليا�شيكا”، “الك���وداك”، ”اكفا”، “مونلتا”، 
“املامي���ا” وغريه���ا الكثري. ولو تالح���ظ اأن كل هذه 
الكامريات م�شنوعة من احلديد ولي�س مثل كامريات 

اليوم امل�شنوعة من اأدوات خفيفة.

ما أول كاميرا اشتريتها وكم 
سعرها؟

اأول كام���ريا ا�شرتيتها يف ال�شتينات وحتديدا يف 
1962 من �شخ�س اإجنليزي. كان يريدها بع�رش ربيات 

ولكن���ي ا�شرتيتها ب���� 3 ربيات، وبع���د اأن ا�شرتيتها 
ذهب���ت اإل���ى “ج���رال �شت���ور” وا�شرتي���ت للكامريا 
فيلم 120 م�شنوع م���ن القرطا�س بقيمة 10 ربيات، 
وب���داأت اأ�ش���ور فيها لف���رتة ومن ث���م ذهبت جلرال 
�شتور لتحمي�س الفيل���م ولكني �شدمت عندما قالوا 
يل اإن حتمي����س الفيل���م ب���� 20 ربية.. تخي���ل ذلك.. 
�شع���ر الكامريا ب���� 3 ربيات وحتمي����س فيلمها ب� 20 
ربي���ة. ومن هنا بداأت طريق���ي يف هواية جمع واقتناء 

الكامريات. 
اأما بخ�شو�س اأنواعها فعندي كامريات للت�شوير 
ال�شخ�ش���ي وعن���دي كام���ريات �شينم���ا، وكام���ريات 
بولوري���ود الت���ي تن�شخ ال�ش���ورة يف نف����س الوقت، 

وهناك كامريات للت�شوير حتت البحر، وغريها.

أقدم كاميرا؟ 
اأق���دم كام���ريا ا�شرتيتها يف الع���ام 1962 ولكن 
اأق���دم كامريا بحج���م كبري هي الكام���ريا التي اأهداين 

اإياها “ج���رال �شتور” وهي م�شنوعة يف �شنة 1878. 
ولهذه الكامريا ق�شة. فبعد اأن انك�رش “جرال �شتور” 
بقي���ت عندهم يف املخ���زن وبعدها ج���اءين االأخ خليل 
حينما كن���ت اأعمل يف البنك وق���ال يل “اأريد اأن اأريك 
�شيئ���ا اأخ عب���داهلل”. فقلت له “ما ه���و؟” واأراين هذه 
الكامريا وقال “اأريدك اأن تثمنها”. اأجبته “اأنا ال اأفقه 
يف التثم���ني ولكن من املمك���ن اأن ت�شل قيمتها اإلى 
2000 اأو 3000 دينار ورمبا اأكرث”. حينها قال “من 

حمبتي لك اأهديك الكامريا دون مقابل”. 

هل جميع الكاميرات تعمل أم 
بعضها؟ 

نعم، جميع الكامريات تعمل ب�شورة ممتازة.

حدثتنا عن أكبر كاميرا.. ولكن ماذا 
عن األصغر؟

اأ�شغر كامريا هي كامريا جت�ش�س اأملانية ال�شنع.

وماذا عن عملية الصيانة؟
من حمبتي للكامريات ال اأ�شمح الأوالدي بالدخول 
اإل���ى ه���ذه الغرف���ة اإال اإذا كان عنده���م �شي���ف يريد 

االطالع وم�شاهدة الكامريات.

• •الزميل املاجد يعاين اإحدى الكامريات	 كامريا التج�ش�س االملانية	

• اأول كامريا ا�شرتاها يف 1962	

• الكامريا التي مت فيها ت�شوير دورة كاأ�س اخلليج االأولى العام 1970	

اأ�سامة املاجد

• اأقدم كامريا 1878	
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األخيرة

اإغالق مطار اخلرطوم بعد ا�صطدام طائرتني

الك�صف عن “رمز ال�صالم” يف بريوت

الرق�ص يغالب رئي�صة وزراء بريطانيا

ا�صطدمت طائرتان ع�صكريتان تابعتان للقوات اجلوية ال�صودانية �صباح الأربعاء يف مدرج القاعدة 
الع�رسكية مبطار اخلرطوم الدويل بعد عودتهما من تدريب حملي. 

وت�ص���ري �صور احلادث اإلى ت����رسر كبري يف الطائرتني اإثر ال�صطدام. واأ�صف���ر احلادث عن اإ�صابة 8 
.”AN32 و ”اأنتينوف ،”AN30 اأ�صخا�ص وحتطم طائرة وت�رسر كبري بالأخرى، وهما من طراز “اأنتينوف

واأعلن���ت �صلط���ات املط���ار اأن املن�ص���اأة مت اإغالقها جزئيا ج���راء احلادث، فيما مل تعل���ن ال�صلطات 
الع�سكري���ة اأي تفا�سي���ل ر�سمي���ة بع���د. اإال اأن م�س���ادر اأ�سارت اإل���ى اأن اال�سطدام وق���ع ب�سبب هبوط 

الطائرتني واحدة خلف الأخرى مبا�رسة.

ك�صف���ت ال�صلط���ات اللبنانية، النقاب 
عن نح���ت مل�صد����ص معق���ود اأ�صب���ح رمزا 
لل�ص���الم بالق���رب م���ن ب���رج يف العا�صم���ة 
بريوت، تعيد واجهته املدمرة اإلى الأذهان 
وي���الت احلرب الأهلية التي مزقت املدينة 
يف يوم من االأيام.  و�سنع الفنان ال�سويدي 
كارل فريدريك رويرتزورد النحت الأ�صلي، 
وه���و م�صد����ص ذو �صاقي���ة دوارة وفوه���ة 

معق���ودة كتحي���ة لنجم فريق البيتل���ز الغنائي جون لين���ون، بعد اأن قتل رمي���ا بالر�سا�ص يف نيويورك 
الع���ام 1980.  واأقيم النحت خارج مبنى الأمم املتحدة يف مانهاتن بنيويورك، و�صنعت موؤ�ص�صة م�رسوع 

الالعنف التي اأ�س�سها رويرتزورد ن�سخا منها وو�سعتها يف مدن بجميع اأنحاء العامل. 
ون�سب���ت الن�سخة اخلا�سة بب���روت على البحر بالقرب من املبنى الق���دمي لفندق “هوليداي اإن”، 
وهو برج خر�صاين �صوهته ثقوب القذائف والر�صا�ص خالل احلرب الأهلية بني العامني 1975 و1990.

رافق���ت اأغنية “امللكة الراق�سة” للفرقة ال�صويدية ال�صهرية “ABBA” �صعود رئي�صة 
الوزراء الربيطانية تريزا ماي على امل�رسح الإلقاء خطابها يف اجتماع حلزب املحافظني، اأم�ص 
االأربعاء. رئي�سة الوزراء مل تخف اندفاعها للرق�ص، اإذ بادرت ببع�ص احلركات الراق�سة حلظة 
دخولها للقاعة وو�سولها مكان اإلقاء اخلطاب، يف جو �ساده الت�سفيق ال�سديد من احل�سور. 
وا�ستعر�س���ت ماي خالل االجتماع روؤيتها وخططها لطريقة اخلروج من االحتاد االأوروبي 
ب�س���كل مث���ايل، دون اإحداث ال����رسر بالقطاع االقت�س���ادي للبالد، بح�سب م���ا نقلت �سحيفة 
“الديل���ي مي���ل” الربيطانية. وه���ذه لي�ست املرة االأول���ى التي تفاجئ به���ا رئي�سة الوزراء 
الربيطاني���ة الن�سطاء بحركاتها، ففي وق���ت �سابق، �ساركت برق�سة انت�رست ب�سكل وا�سع يف 
اإفريقي���ا، اإ�ساف���ة اإلى ذلك، لفتت االنتب���اه بحركاتها الغريبة عندما قام���ت با�ستقبال ملكة 

بريطانيا اإليزابيث الثانية واالأمر وليام.

 Social
media

الك�صف عن اأخطر 
�صخ�صية على الإنرتنت

ك�س���ف ت�سنيف رقمي �سدر حديثا عن اأن املمثلة وعار�سة االأزياء االأ�سرتالية روبي روز، 
اأخط���ر �سخ�سية �سهرة يف عمليات البحث عل���ى االإنرتنت، التي تقود غالبا اإلى نتائج ومواقع 

�سارة قد حتمل فرو�سات. 
وذك���رت �رسكة مكايف لالأم���ن االإلكرتوين اأن جنم���ة تلفزيون الواق���ع كري�ستني كافاالري 
ج���اءت يف املرتبة الثانية، وكانت املمثالت ماريون كوتيار وليندا كارتر وروز برن بني اأكرث 

5 م�ساهر يوِقع البحث عن اأ�سمائهن، املعجبني يف براثن روابط م�سبوهة. 
و����رسح املتحدث با�سم �رسك���ة مكايف جاري ديفي�ص ب���اأن روز )32 عاما( ه���ي ال�سخ�سية 
امل�صهورة رقم 12 التي تتوج بهذا اللقب. واأو�سح يف بيان “لذا �سواء كنت تبحث عما فعلته 
روب���ي يف احللق���ة االأخرة من م�سل�سل )اأورجن اإز ذا نيو بالك( اأو ما ارتدته كري�ستني كافاالري 

يف اآخر حفل لتوزيع جوائز، تاأكد من اأنك تبحث يف االإنرتنت باأمان”.
 واأوردت “م���كايف” اأن املغني���ة اأفريل الفني، التي احتلت املرك���ز االأول العام املا�سي، 
ج���اءت يف املركز الثالثني هذا العام. وكانت اأديل اأخط���ر �سخ�سية مو�سيقية واحتلت املركز 

21، وجاءت بعدها �صاكريا يف املرتبة 27.

ميجان وهاري يتفقدان “ال�صتقالل الأمريكي”

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

الطق�ص ح�صن، ولكنه 
ال�سحب  م���ع بع����ص  ح���ار 

خالل  النهار.

الري���اح متقلبة االجتاه من 5 اإلى 10 
عق���د، ولكنها �صمالية غربي���ة عموما من 

10 اإلى 15 عقدة اأحيانا خالل النهار.

ارتف���اع املوج من قدم اإل���ى 3 اأقدام. درجة 
احلرارة العظمى 39 م وال�سغرى 29 م. الرطوبة 

الن�صبية العظمى 75 % وال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي
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 اأمين همام 
مدير التحرير
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الظهـر: 11:27
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مواقيت 
الصالة

اأمريكيان وبريطاين يح�صدون “نوبل للكيمياء”
منحت جائ���زة نوبل يف الكيمياء ل� 3 علماء 
اعتمدوا تطبيق مبادئ تط���ور الطاقة والتغر 
اجلين���ي؛ لإن�ص���اء عملي���ات كيميائي���ة جديدة 
ت�ساع���د عل���ى حل بع����ص اأ�س���واأ امل�سكالت يف 
العامل. واأعلن���ت الأكادميية امللكية ال�صويدية 
للعل���وم املانح���ة للجائ���زة، ف���وز االأمركيني 
فران�سي�ص اأرنولد وجورج �سميث، والربيطاين، 
غريغوري وين���رت، بجائزة نوبل للكيمياء للعام 

2018.  وقالت الأكادميية ال�صويدية يف بيان 
ع���ن منح اجلائزة التي تبلغ قيمتها نحو مليون 
دولر، اإن “الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء هذا 
الع���ام ا�ستخدموا قوة التط���ور الأغرا�ص جتلب 
فوائد اأك���رب للب�رسية”. و�ستح�س���ل فران�سي�ص 
اأرنولد عل���ى الن�سف االأول م���ن اجلائزة، فيما 
�سيتقا�س���م ج���ورج �سميث وغريغ���وري وينرت 
الن�سف االآخ���ر. وح�سلت اأرنول���د على اجلائزة 

لق���اء تطويرها اإنزميات كيميائية يتم اإنتاجها 
م���ن خالل التطور املوج���ه، لت�سنيع كل �سيء، 
امل�ستح����رسات  اإل���ى  احلي���وي  الوق���ود  م���ن 
ال�سيدالني���ة. بينم���ا ق���دم وين���رت و�سمي���ث، 
الأج�ص���اد امل�ص���ادة التي طوروه���ا با�صتخدام 
طريق���ة ت�صم���ى “phage display”، والت���ي 
ميكنها مكافحة اأمرا����ص املناعة الذاتية، ويف 

بع�ص احلالت عالج ال�رسطان النقيلي.

ح�صان هائج يقتحم 
مقهى فرن�صيا

احذر .. الأموال 
باملوت” “مغطاة 

اكت�صاف �صرر خطري 
ملادة “الفياغرا”

اقتحم ح�س���ان هائج مقه���ى فرن�سيا 
يف و�س���ح النه���ار يف مدين���ة �سانتي���ي، ما 
اأث���ار الرع���ب والهل���ع ب���ني رواده ال���ذي 
�صعقوا باحلادثة املفاجئة.وهرب احل�سان 
م���ن اإ�سطبل، واأخذ يتج���ول يف �سوارع املدينة؛ 
حت���ى انتهى ب���ه املطاف داخ���ل املقهى الذي 
اقتحمه عنوة وروع زواره الذين بادروا بالفرار. 
والتقط���ت كامرا املراقبة كيف دخل احل�سان 
بني الكرا�صي والط���اولت كما لو كان يرك�ص 

يف حلبة �صباق. 
وعند تقدير االأ�رسار التي حلقت باملقهى، 
تب���ني اأن احل�س���ان اأتلف ما تع���ادل قيمته 10 

اآالف يورو من االأثاث واملعدات.

يب���دو حم���ل بطاق���ات الدف���ع االإلكرتوين 
وا�ستخدامه���ا يف عملي���ات الدف���ع عو�س���ا عن 
النقود، اأك���ر �صهولة واأمانا، اإل اأن العلم اأثبت 
اأنه اأف�س���ل ل�سحة االإن�سان اأي�س���ا. فقد ك�سف 
خ���رباء اأن النق���ود والعم���الت املعدني���ة التي 
ن�ستخدمها، مغطاة بنحو 19 نوعا من اجلراثيم، 
من بينها بكتريا �سامة ق���د ي�سل �رسرها اإلى 
القت���ل. لكن ال�رسر ال يقت�رس فقط على االأوراق 
واملعادن النقدية، ب���ل ميتد اإلى كل ما ميكن 
اأن يالم�سه���ا، مثل حافظات االأموال واملحافظ، 
وحتى اجليوب، ح�سب حتذير اأطلقه باحثون يف 

جامعة لندن ميرتوبوليتان.

حذر اأطب���اء من خماطر املبالغ���ة يف تناول 
“الفياغ���را”، بعد اكت�ساف اأ�رسار خطرة ملادة 
الدواء على �صحة العني. ووفقا لدرا�صة طبية، 
تناولت رجال يبلغ م���ن العمر 31 عاما، اأ�صيبت 
عين���ه بالتهاب ح���اد جعلها حم���راء اللون عقب 
تناوله مادة املن�صط اجلن�صي ال�صهري. و�صّنف 
االأطب���اء الذين تعاملوا م���ع حالة الرجل الذي مل 
يك�صف عن ا�صمه ب� “اخلط���رية”، وغري القابلة 
للع���الج، علم���ا اأن امل�س���اب اع���رتف باملبالغة 
تقري���ر  واأ�ص���ار  اجلن�ص���ي.  العق���ار  تن���اول  يف 
اخت�سا�سي���ي العي���ون بكلية ماون���ت �سيناي 
بالواليات املتحدة اإلى اأن الرجل ا�سرتى مركب 
�سيلدينافيل الذي يدخ���ل يف تركيب الفياغرا 

ب�سكل �سائل عرب موقع على االإنرتنت.

• فتاتان تلتقطان �سور �سيلفي على خلفية اأ�سجار اخلريف يف اأحد املنتزهات بالعا�سمة الرو�سية مو�سكو	

ب���داأت ميغان ماركل، زوج���ة االأمر هاري حفيد امللكة اإليزابيث، زيارتها االأولى مبراجعة ن�سخة من 
اإع���الن اال�ستق���الل االأمركي عن احلكم الربيط���اين. وزار الزوجان ما يطلق عليه اإع���الن �سا�سك�ص، وهو 
واح���د من خمطوطني فقط بخط اليد من الن�ص االأمرك���ي يف اإيدي هاو�ص مبدينة ت�سيت�س�سرت، بح�سب 
“روي���رتز”. وحف���ظ املخطوط الأكرث من 60 عاما يف حجرة حم�سن���ة و�سط الكثر من الوثائق يف مكتب 
حمفوظ���ات و�سط �سا�سك����ص حتى اأظهر باحثان من جامع���ة هارفارد اأهميته الع���ام املا�سي. والن�سخة 
االأخرى املكتوبة بخط اليد، والتي يرجع تاريخها للعام 1776 حمفوظة يف االأر�سيف الوطني بوا�سنطن.
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