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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

احلكومة و“الغرفة” �شركاء يف التنمية
تلقى �سكر التج�ر على توجيه�ته ب�س�أن الر�سوم... �سمو رئي�س الوزراء:

• �سمو رئي�س �لوزر�ء لدى ��ستقباله ملجل�س �د�رة غرفة جتارة و�سناعة �لبحرين	

توزيع جائزة �شمو ال�شيخ خليفة 
بن علي بال�شوفتيل اليوم

�ملنام���ة - بن���ا: ُيقام م�س���اء �لي���وم )�الأربعاء( 
بفندق �ل�س���وفتيل حفل توزيع جائزة �س���مو �ل�سيخ 
خليفة بن علي بن خليف���ة �آل خليفة للعمل �خلريي، 
حي���ث ُتع���د ه���ذه �جلائ���زة �مت���د�د� مل�س���رية �خلري 
و�لعط���اء �لتي �أطلقها �س���موه يف �لع���ام 2008 عرب 
جائ���زة �البن �لبار و�البنة �لبارة، و�لتي ت�س���عى لن�رص 
�لوعي باالهتمام بالو�لدين و�مل�س���نني، ويكت�س���ب 
حفل هذ� �لعام �أهمية كب���رية كونه يتز�من مع مرور 
10�سنو�ت على بد�ية �نطالق مبادر�ت �سمو �ل�سيخ 
خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة يف جماالت �لعمل 
�خلريي. وُتعد جائزة �س���مو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل 
خليفة ركيزة �أ�سا�س���ية يف جم���ال �لعمل �خلريي ويف 
ت�سليط �ل�سوء على �سخ�سيات وموؤ�س�سات �أ�سهمت 
ودعم���ت �لعم���ل �خلريي يف كل جماالت���ه مما جعلهم 
قب�س���ا م�س���يئا لغريهم لينتهج���و� نهجهم ويخطون 
خطاه���م يف عمل �خلري، حيث �س���يتم تكرمي عدد من 
�ملكرمني هذ� �لعام من �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

ودولة �الم���ار�ت �لعربية �ملتح���دة، ودولة �لكويت، 
وجمموع���ة م���ن مملك���ة �لبحري���ن وهم �سخ�س���يات 
بارزة ولها ب�س���مات و��سحة يف جمال �لعمل �خلريي 
و�الإن�ساين بكافة جماالته. يذكر �أن هذه �جلائزة تقام 

للعام �خلام�س على �لتو�يل. 2

• �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي	

انهيار  جراء  م�شابا   32
مبنى قدمي يف املنامة

�ملنامة - وز�رة �ل�س���حة: قالت وز�رة �ل�س���حة 
�إنها تلقت بالغا من �إد�رة �لدفاع �ملدين م�ساء �أم�س، 
يفيد ب�ص���قوط مبنى ووقوع �إ�ص���ابات بالعا�ص���مة، 
وعلى �لفور مت �إر�سال �سيار�ت �الإ�سعاف و�لطو�قم 
�لطبي���ة �ملخت�س���ة بالك���و�رث و�الإ�س���ابات، و�لتي 
با�رصت على �لفور عملها وقامت بنقل عدد 32 حالة 
لطو�رئ جمم���ع �ل�س���لمانية �لطبي. و�أف���ادت وز�رة 
�ل�س���حة، باأنها فور و�س���ول �مل�س���ابني مت تفعيل 

خطة �لطو�رئ وتقدمي �لعالج من خالل فرق 
8�حلو�دث و�الإ�سابات �لبليغة.
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احلكومة و“الغرفة” جتمعهما �رشاكة اإ�سرتاتيجية وهدف تن�سيط امل�سار التجاري
التجار يعربون عن تقديرهم جلهود �شموه يف االتفاق على ر�شوم االأن�شطة... �شمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: بارك رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو 
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، لدى ا�شتقبال 
�ش���موه جمل����س اإدارة غرفة جت���ارة و�ش���ناعة البحرين، 
ووزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ما مت االتفاق عليه 
بني الطرفني ب�ش���اأن ر�شوم االأن�شطة التجارية التي اأمر 
�شموه باإرجاء العمل بها ملرتني فرتة كل منها 6 اأ�شهر. 
واأعربت غرفة جتارة و�شناعة البحرين عن بالغ �شكرها 
وعايل تقديرها ل�ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
على توجيهات �ش���موه الكرمية الت���ي توجت بالتوافق 
الت���ام ب���ني الغرف���ة وال���وزارة حول ر�ش���وم االأن�ش���طة 
التجارية، موؤكدة اأن التاريخ يقف �ش���اهدا على مواقف 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء امل�ش���هودة 
والداعمة دائما للقطاع التجاري. واأكد �ش���احب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء دور التجار كبريهم و�ش���غريهم 
يف املنظوم���ة التجارية، حاثا جمل����س اإدارة الغرفة على 
دعم �ش���غار التج���ار، فالغرفة هي بيت جمي���ع التجار، 
مثنيا �ش���موه على ما حققه جمل����س االإدارة من اإجنازات 

خالل فرتة وجيزة.
وكان �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س ال���وزراء قد 
ا�ش���تقبل بق�رص الق�شيبية �ش���باح اأم�س رئي�س واأع�شاء 
جمل����س اإدارة غرفة �ش���ناعة وجتارة البحرين برئا�ش���ة 
�ش���مري نا�س، الذين تقدموا بال�ش���كر والتقدير ل�شموه 
على كل ما يوليه من اهتمام بالقطاع اخلا�س؛ من اأجل 

اأن يقوم بواجبه يف نه�شة االقت�شاد الوطني.
واأكد �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء يف 
ه���ذا ال�ش���دد اأن احلكومة و”الغرف���ة” جتمعهما �رصاكة 
اإ�ش���رتاتيجية وهدف واحد وهو تن�شيط امل�شار التجاري 
واالإ�رصاع بخطى التنمية االقت�شادية، و�شدد �شموه على 
دع���م احلكوم���ة للقطاع اخلا����س واأن اأبوابه���ا مفتوحة 
لال�ش���تماع الآرائ���ه ومقرتحات���ه والت�ش���اور مع���ه يف كل 
اأمر ي�ش���هم يف تقا�شم امل�ش���وؤولية نحو دعم االقت�شاد 
الوطني، م�ش���ريا �ش���موه اإلى اأن مملك���ة البحرين كانت 
ومازال���ت �ش���باقة يف كل �ش���اأن جت���اري، ولديها غرفة 
جتارية م���ن اأعرق الغرف يف املنطقة وتاريخها ي�ش���هد 
عل���ى دورها املحوري يف م�ش���رية العم���ل الوطني، واأن 
احلكوم���ة داأب���ت دائما عل���ى دعم جهودها يف الن�ش���اط 

التجاري وم�شاعدتها على جتاوز العقبات.
واأ�ش���اد �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
بالدور واملكانة العريقة لغرفة جتارة و�شناعة البحرين 
واإ�ش���هاماتها ع���ر خمتل���ف االأجي���ال يف تقوي���ة اأركان 
املنظومة االقت�شادية والتجارية يف اململكة، فاأ�شبحت 
�رصيكا رئي�ش���ا فيما و�ش���لت اإليه البحرين من تقدم يف 
خمتل���ف املجاالت. واأثنى �ش���موه على م���ا ميتلكه جتار 
البحري���ن من خ���رات توارثوها عن اآبائه���م واأجدادهم 
وم���ا قدموه من عطاءات اأ�ش���همت يف تو�ش���يع القاعدة 
اال�ش���تثمارية واإط���الق العديد من امل�رصوع���ات الرائدة 

التي اأ�ش���همت يف تنمية اأوجه الن�ش���اط االقت�ش���ادي يف 
الوطن. واأ�شاف �ش���موه “اإننا ناأمل ونتطلع اإلى املزيد 
م���ن اخلري لبلدن���ا حتى ن���رى البحرين يف اأعل���ى مراتب 
التقدم”، موؤكدا �ش���موه اهتمام احلكومة ب�شكل خا�س 
بالتجار ال�شغار وامل�شتثمرين يف امل�رصوعات ال�شغرية 
واملتو�شطة ودعمهم، ملا ت�شكله هذه اال�شتثمارات من 

اإ�شافة نوعية لالقت�شاد الوطني.
و�ش���دد �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س ال���وزراء 
عل���ى اأهمي���ة اأن يتعاون اجلميع؛ م���ن اأجل احلفاظ على 
املكت�ش���بات التي حتققت للوطن واملواطنني، م�شيدا 
�ش���موه مبا يت�ش���م به املواط���ن البحريني من �ش���فات 

االإبداع واحلر�س على االإنتاج الذي يرتقي بالوطن.
م���ن جانبهم، توجه رئي�س واأع�ش���اء جمل����س اإدارة 
غرفة �شناعة وجتارة البحرين بخال�س ال�شكر والتقدير 
اإلى �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء، على دعم 
�ش���موه املتوا�ش���ل ل� “بي���ت التج���ار”، م�ش���يدين مبا 
يوليه �ش���موه من اهتمام مبختلف الق�ش���ايا التي تهم 
ال�شارع التجاري، وحر�س �شموه على تذليل اأية عقبات 

تعرت�س امل�شرية التجارية يف اململكة. 
واأكدوا اأن دعم �شموه للقطاع اخلا�س ي�شكل حافزا 
لهم على بذل مزيد من اجلهود التي تخدم االقت�ش���اد 
الوطني، منوهني بتوجيهات �ش���موه العديدة ومواقفه 

امل�شاندة للتجار ورجال االأعمال يف خمتلف الظروف.

• �شمو رئي�س الوزراء لدى ا�شتقباله اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين، ووزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة	

لدينا اأعرق الغرف يف 
املنطقة وتاريخها 
ي�شهد على دورها 

املحوري يف م�شرية 
العمل الوطني

عطاءات التجار 
اأ�شهمت يف تو�شيع 

القاعدة اال�شتثمارية        
واإطالق العديد من 
امل�رصوعات الرائدة

التحقيق يف الأ�سباب التي اأدت لوقوع مبنى باملنامة
كلف “ال�شحة” بت�شكيل فريق طبي لعالج امل�شابني... �شمو رئي�س الوزراء ياأمر:

املنامة - بنا: تابع رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليفة بن �ش���لمان اآل 
خليف���ة احل���ادث االألي���م النهيار اأح���د املباين 
باملنام���ة، وم���ا اأ�ش���فر عنه من وق���وع عدد من 
االإ�شابات، ووجه �شموه وزارة ال�شحة بت�شكيل 
فري���ق طبي متكامل ي�ش���م اخلرات املختلفة 
م���ن خمتلف امل�شت�ش���فيات احلكومية لتقدمي 

الع���الج للم�ش���ابني م���ن ح���ادث وق���وع مبنى 
مبنطقة املنامة.

 كما اأ�شدر �ش���موه اأمره الكرمي اإلى وزارة 
الداخلي���ة ووزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية 
و�ش���وؤون  االأ�ش���غال  ووزارة  ال�ش���حة  ووزارة 
البلدي���ات والتخطيط العم���راين بالتحقيق يف 
االأ�ش���باب الت���ي اأدت اإلى وق���وع املبنى ورفع 

تقرير فوري ل�شموه ب�شاأنه، ووجه �شموه كذلك 
اإلى التن�ش���يق لتج���اوز اآثار ه���ذا احلادث على 

امل�شابني وعوائلهم. 
واأع���رب �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي�س 
الوزراء عن االأ�ش���ف لوقوع هذا احلادث، داعيا 
املولى جل���ت قدرته اأن مين على امل�ش���ابني 

بال�شفاء العاجل.
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دعم وعطاء �سخي من �سمو رئي�ص الوزراء لـ “اخلا�ص”
نعتز والأ�رشة التجارية بت�رشيفكم  لـ “الغرفة” وما مل�سناه من رعاية فعالياتها... نا�س:

املنامـــة - بنا: تلقـــى رئي�س الوزراء �ســـاحب 
ال�ســـمو امللكي الأمري خليفة بن �ســـلمان اآل خليفة 
برقيـــة �ســـكر وامتنـــان مـــن رئي�ـــس غرفـــة جتارة 

و�سناعة البحرين �سمري عبداهلل نا�س، هذا ن�سها:
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه رئي�س الوزراء املوقر
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�رشفنا بالأ�ســـالة عن نف�سي ونيابة عن اأع�ساء 
جمل�ـــس اإدارة غرفـــة جتـــارة و�ســـناعة البحرين اأن 
نرفع اإلى مقام �سموكم الكرمي اأ�سمى اآيات ال�سكر 
والتقديـــر والمتنـــان علـــى ت�رشيفنـــا بلقـــاء ح�رشة 
�ســـاحب اجلاللة امللـــك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة 
ملك مملكـــة البحريـــن املفدى اأيده اهلل، بح�ســـور 
�ســـموكم الكرمي، و�ســـاحب ال�ســـمو امللكي الأمري 
�ســـلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الأعلـــى النائـــب الأول لرئي�س جمل�س الـــوزراء، مع 
جمموعة من روؤ�ســـاء الغرفة ال�ســـابقني وبح�ســـور 
عـــدد مـــن اأ�ســـحاب الأعمـــال، على ما مل�ســـناه من 
�ســـموكم مـــن دعـــم وم�ســـاندة مل�ســـرية الغرفـــة، 
ونعتز والأ�رشة التجارية وال�ســـناعية بهذا الت�رشيف 
الـــذي عك�س رعاية ودعم �ســـموكم للغرفة وجلميع 
فعالياتهـــا، كمـــا اأن ذلـــك يوؤكد نهج �ســـموكم يف 
التوا�ســـل والتحـــاور البناء مـــع فعاليـــات التجارة 
والقت�ســـاد وال�ستثمار يف مملكة البحرين، و�سول 
اإلى كل ما يخدم م�سرية النمو والتطور القت�سادي 

يف مملكتنا العزيزة.
مثمنني عاليا مواقفكم العظيمة وما تقدمونه 
مـــن دعـــم وعطـــاء �ســـخي وم�ســـاندة ل حمـــدودة 
وحكومتكـــم املوقـــرة لهـــذه املوؤ�س�ســـة العريقـــة 
وللقطـــاع اخلا�ـــس الـــذي متثلـــه، ومـــا تبدونه من 

حر�ـــس على تعزيـــز دورهـــا ودعم اإ�ســـهاماتها يف 
الن�صاط االقت�ص���ادي، ولتوجيهاتكم الكرمية التي 
اأبديتـــم فيهـــا حر�ســـا واهتماما كبرييـــن بالغرفة 
ك�رشيـــك وداعم يف �ســـناعة القرار القت�ســـادي من 
هـــذا العهـــد الزاهر، والـــذي كان له الف�ســـل فيما 
ارتقـــت اإليه الغرفة من مكانـــة جعلتها قادرة على 
تلبية طموحات وتطلعات القطاع اخلا�س املنطلقة 
من جوهر روؤيتكم الثاقبة وهدفكم الأ�ســـمى لبلوغ 
ما نن�ســـده من تنمية واقت�ســـاد قـــادر على مواكبة 

امل�ستجدات ومواجهة التحديات.
اإننا يا �ساحب ال�ســـمو نقدر عاليا ما قدمتموه 
مـــن دعـــم متوا�ســـل وم�ســـاندة م�ســـتمرة للغرفة 
وللقطـــاع اخلا�ـــس الذي متثلـــه، ونثمـــن عاليا ما 
طرحتمـــوه حفظكم اهلل خالل زيارتكم امليمونة من 
مرئيـــات وروؤى واأفكار قّيمة جتاه م�ســـتقبل العمل 

القت�سادي، مما اأكد عمق ما تتمتعون به من روؤية 
ثاقبة اأكدت اإدراككم لأهمية التوا�سل واحلوار مع 
القطاع اخلا�س الذي �سيكون دوما م�ساندا وداعما 
لتوجهاتكم وخططكم وبراجمكم الرامية اإلى رفعة 

اقت�سادنا الوطني .
نكرر ال�ســـكر والتقدير ل�سموكم حفظكم اهلل، 
متمنني لكم دوام التوفيق والنجاح لتحقيق املزيد 
من التطور التنموي واحل�ساري والقت�سادي لهذه 
اململكـــة الغاليـــة يف هـــذا العهد الزاهر ل�ســـاحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
وتف�ســـلوا يا �ســـاحب ال�ســـمو بقبول اأ�ســـدق 

م�ساعر الحرتام والتقدير،
ودمتم بعون اهلل �ساملني

�سمري عبداهلل نا�س
رئي�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين

�سنظل م�ساندين للجهود امللكية يف دعم م�سرية االقت�ساد
يف برقية �سكر تلقاها جاللته... رئي�س “الغرفة”:

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ســـاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ســـى اآل خليفة برقية �ســـكر وامتنان 
من رئي�س غرفة جتارة و�ســـناعة البحرين �سمري نا�س، 
وذلك مبنا�سبة ت�رشّفه واأع�ساء جمل�س الإدارة وعدد من 

روؤ�ساء الغرفة ال�سابقني بلقاء جاللته.
فيما يلي ن�س الربقية:

ح�ـــرشة �ســـاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ســـى اآل 
خليفة حفظه اهلل ورعاه

عاهل البالد املفدى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

ي�رشفنا بالأ�ســـالة عن نف�ســـي ونيابة عن اأع�ســـاء 
جمل�ـــس اإدارة غرفة جتارة و�ســـناعة البحريـــن والأ�رشة 
التجاريـــة وال�ســـناعية اأن نرفـــع اإلـــى مقـــام جاللتكم 
ال�ســـامي اأ�سمى اآيات ال�ســـكر والتقدير والمتنان على 

ت�رشيفنـــا واأع�ســـاء جمل�ـــس الإدارة وعـــدد من روؤ�ســـاء 
الغرفـــة ال�ســـابقني بلقـــاء جاللتكم حفظكـــم اهلل، مما 
عك�س رعايـــة ودعم جاللتكم للغرفـــة ولقطاع الأعمال 
البحرينـــي، واأكـــد يف الوقت نف�ســـه نهجكم احلكيم يف 
التوا�سل والتحاور البناء مع اأ�سحاب الأعمال بقطاعات 

التجارة والقت�ساد وال�ستثمار يف مملكتنا العزيزة.
اإننا يا �ســـاحب اجلاللة، اإذ نقّدر عالًيا ما قدمتموه 
وتقدمونـــه من دعم ل حمـــدود ململكتنا الغالية، فاإننا 
نوؤكـــد ملقامكـــم ال�ســـامي باأننا �ســـنظل دوًما داعمني 
جلميـــع اجلهـــود التـــي تبذلونهـــا حفظكـــم اهلل لدعم 
م�سرية القت�ســـاد والتنمية على ال�ســـعيدين املحلي 
والدويل، ونوؤكد لكم م�ســـاندتنا لكافة القرارات التي 
تتخذونها يف �ســـبيل رفعة ونه�ســـة مملكـــة البحرين، 
و�ســـنظل داعمـــني لكافـــة اجلهـــود ال�ســـادقة التـــي 

تبذلونهـــا والراميـــة اإيل كل مـــا يخدم م�ســـلحة مملكة 
البحريـــن وتقدمهـــا وازدهارها واقت�ســـادها الوطني، 
�ساعني مع جاللتكم اإلى بناء منوذج اقت�سادي متطور 

ت�سبح من خالله البحرين حمل متابعة واقتداء دويل.
كمـــا نثمن عالًيا يا �ســـاحب اجلاللـــة ما طرحتموه 
حفظكـــم اهلل خـــالل اللقـــاء مـــن توجيهـــات ومرئيات 
جتـــاه الدور املاأمـــول من قطاعات الأعمـــال البحرينية 
يف �ســـبيل رفعة اقت�ســـادنا الوطني، ومـــا تبذلونه من 
جهـــود طيبـــة من اأجـــل الوقوف مـــع القطـــاع التجاري 
وال�ســـناعي واخلدمي وال�ســـتثماري مبملكة البحرين 
يف ظل الأو�ساع املحلية والإقليمية والعاملية، و�سعي 
جاللتكم لتقدمي كافة �ســـبل الدعـــم املتاح للنهو�س 
بدور القطاع اخلا�س البحريني حتى يوا�ســـل م�ســـرية 
اخلري والبناء يف عهدكم الزاهر بف�ســـٍل من اهلل تعالى 

ثـــم بحكمـــة وحنكـــة جاللتكـــم حفظكـــم اهلل والتفاف 
�سعبكم الويف حولكم، ونحن ننظر بكل امتنان وعرفان 
لتوجيهاتكم الطيبة، وما مل�سناه من روح وطنية عالية 
تعيننا باإذن اهلل على موا�ســـلة م�سرية العمل والإنتاج 
خلدمـــة مملكة البحريـــن وقيادتها الر�ســـيدة واأبنائها 

املخل�سني يف ظل قيادتكم حفظكم اهلل.
ويف اخلتام، جنـــّدد لكم يا �ســـاحب اجلاللة احلب 
والـــولء والتقدير، �ســـائلني املولـــى اأن يحفظكم لنا 
واأن يعينكـــم ويوفقكم اإلى حتقيـــق كل ما تتطلعون 
اإليـــه، واأن يرعى م�ســـرية اخلري والتحديـــث والتطوير 
واملنجـــزات احل�ســـارية والتنمويـــة التـــي حققتموها 
ململكـــة البحرين بعطائكم وجهوكـــم املباركة يف هذا 

العهد الزاهر جلاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم.
جمدديـــن العهـــد والـــولء حتـــت رايتكـــم التـــي 

�ستكون باإذن اهلل دائًما خفاقة،
وفقكم اهلل تعالى يا �ســـاحب اجلاللة و�سّدد على 

طريق اخلري خطاكم،
ودمتم بعون اهلل �ساملني.

�سمري عبداهلل نا�س
رئي�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين

• �سمو رئي�س الوزراء	

• جاللة امللك	

�سموه مدرك لأهمية 
التوا�سل مع التجار 

و�سول اإلى كل ما 
يخدم م�سرية النمو
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حظي���ت مب���ادرة ويل العه���د نائب 

القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي 
الأمري �س���لمان بن حم���د اآل خليفة بن�رش 

�سورة ل�س���موه مع عدد من امل�سوؤولني 
و�س���م  حت���ت  باحلكوم���ة  واملوظف���ني 
“#فريق-البحري���ن”، بتفاعل كبري من 

قبل الوزارات واملوؤ�س�س���ات احلكومية 
واخلا�س���ة مبملكة البحري���ن، حيث بادر 
اجلمي���ع بالتق���اط �ص���ور تذكاري���ة مع 

العاملني يف هذه املوؤ�س�سات ون�رشها يف 
و�سائل التوا�سل الجتماعي حتت و�سم 

“#فريق-البحرين”.

“#فريق-البحرين يف خدمتكم” يجتاح مواقع التوا�صل احلكومية
تفاعال مع مبادرة �سمو ويل العهد

ط��م��وح��ات��ن��ا ك��ب��رية يف ال��و���س��ول ب��ب��ل��دن��ا اإل����ى اأع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ق��دم والزده�����ار

البحرين ما�صية يف النهو�ض بكل قطاعاتها وقادرة على مواكبة املتغريات
ا�ستقبل عددا من اأفراد العائلة املالكة وامل�سوؤولني... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليف���ة ب���ن �س���لمان اآل خليفة لدى 
ا�س���تقبال �س���موه عدداأ من اأف���راد العائل���ة املالكة 
الكرمي���ة وامل�س���وؤولني، اأن مملكة البحرين ما�س���ية 
يف النهو����س بكل قطاعاتها مبا يجعلها اأكرث فعالية 

وقدرة على مواكبة املتغريات التي مير بها العامل.

وق���ال �س���موه “اإن البحرين غنية مب���ا لديها من 
عقول وكف���اءات ب�رشية على درج���ة عالية من الوعي 
والتدري���ب الذي اأهلها لأن ت�س���هم بقوة يف م�س���رية 

التنمية والتطوير التي ت�سهدها اململكة”. 
وكان �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
قد ا�س���تقبل بق�رش الق�س���يبية اأم�س عدًدا من اأفراد 

العائل���ة املالكة الكرمية وامل�س���وؤولني، حيث تطرق 
�سموه معهم اإلى عدد من ق�سايا ال�ساأن الداخلي. 

وخالل اللقاء، اأكد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأهمية التعاون لدعم جه���ود التنمية والبناء 
على ما حتقق من مكت�سبات، م�سريا �سموه اإلى اأن ما 
ت�سهده اململكة من مناء مت�سارع يف م�رشوعات البنية 

التحتي���ة والط���رق ويف قطاع���ات ال�س���حة والتعليم 
والإ�س���كان غايت���ه توف���ري مزيد من اخلدم���ات التي 
تدعم امل�سار التنموي.  وقال �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء “اإن طموحاتن���ا كبرية يف الو�س���ول 
ببلدنا اإلى اأعلى م�ستويات التقدم والزدهار، وعلينا 
اأن نحافظ عل���ى وحدة وطننا وعلى متا�س���كنا لتظل 

البحرين دوما رمزا للمحبة وواحة اأمن وا�ستقرار”.
واأكد �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
اأهمية احلفاظ على ت���راث البحرين العريق وتعريف 
الأجي���ال ال�س���ابة به���ذه ال���راث ليكون له���م معيًنا 
وحاف���ًزا على ال�س���ري عل���ى نه���ج الآب���اء والأجداد يف 

العطاء من اأجل الوطن.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً عدًدا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�سوؤولني	

حمرر ال�صوؤون املحلية
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نثمن روؤى واأفكار �صمو ويل العهد جتاه م�صتقبل االقت�صاد

الثقايف يف جامعة البحرين انطالق مهرجان “االأهرام” 

حكمة �صمو رئي�س الوزراء الدعامة القوية لالقت�صاد الوطني

“الغرفة” داعمة لكل اخلطط الرامية لدعم اال�ستدامة املالية... نا�س:

برعاية من جاللة امللك وحتت �سعار “م�رص العروبة وبحرين الوفاء”

توجيهات �سمو االأمري خليفة ال�سديدة خري نربا�س للم�سرية التنموية... الزياين:

املنام����ة - بنا: تلقى ويل العه����د نائب القائد 
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�س����مو امللك����ي االأمري �س����لمان بن حم����د اآل خليفة 
برقية �سكر وامتنان من رئي�س غرفة جتارة و�سناعة 

البحرين �سمري نا�س، هذا ن�سها:
�س����احب ال�س����مو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 
ويل العه����د نائب القائد االأعل����ى النائب االأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�رصفنا باالأ�س����الة عن نف�سي ونيابة عن اأع�ساء 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�س����ناعة البحرين واالأ�رصة 
التجارية وال�س����ناعية باململك����ة، اأن نرفع اإلى مقام 
�س����موكم الك����رمي اأ�س����مى اآي����ات ال�س����كر والتقدير 
واالمتن����ان على ت�رصفنا بلقاء ح�رصة �س����احب اجلاللة 
املل����ك حم����د ب����ن عي�س����ى اآل خليف����ة عاه����ل البالد 
املفدى اأيده اهلل، و�س����احب ال�س����مو امللكي االأمري 
خليفة بن �س����لمان اآل خليف����ة رئي�س الوزراء املوقر 
حفظه اهلل، ولقاء �س����موكم حفظكم اهلل مع جمموعة 
م����ن روؤ�س����اء الغرفة ال�س����ابقني وبح�س����ور عدد من 

اأ�سحاب االعمال.
 اإننا يا �س����احب ال�س����مو نوؤكد لكم دعم الغرفة 
لكاف����ة اخلطط والربام����ج الرامية لدعم اال�س����تدامة 
املالي����ة للحكومة والقطاع االقت�س����ادي يف اململكة 
وموا�س����لة تنميته، والتي �ست�سهم باإذن اهلل تعالى 

يف تهيئة االأر�س����ية التي �سي�ستند عليها اقت�سادنا 
الوطني، كما نقدر عاليا ما قدمتموه وتقدمونه من 
دع����م ال حمدود وم�س����اندة كبرية للغرف����ة وللقطاع 
التج����اري، من خ����الل مبادراتك����م النوعي����ة الإنعا�س 
القط����اع االقت�س����ادي، الت����ي �س����تبعث الطماأنين����ة 
حمليا من خالل حتريك العجلة االقت�سادية وتطوير 
اخلدم����ات املقدم����ة للمواطنني، ف�س����ال عن تهيئة 
البيئ����ة املواتية لدف����ع عجلة التنمية وامل�س����ي يف 
اإجناز امل�س����اريع احليوية الت����ي تنعك�س اآثارها على 
االقت�س����اد الوطني ب�سورة مبا�رصة، وبالتايل توفري 

املزيد م����ن فر�س العمل للمواطن����ني، وخارجيا من 
خ����الل تعزي����ز الثق����ة يف من����اخ وبيئة اال�س����تثمار يف 
مملكة البحرين، مثمنني يف هذا املقام ما تطرحونه 
حفظكم اهلل من مرئي����ات وروؤى واأفكار نرية وقّيمة 
جتاه م�ستقبل العمل االقت�سادي، �سيكون لها باإذن 
اهلل كل النج����اح والتوفي����ق، كما نع����رب عن خال�س 
اعتزازنا ملا تبدونه من توا�س����ل مع القطاع اخلا�س 
ال����ذي �س����يكون دوما م�س����اندا وداعم����ا لتوجهاتكم 
وخططك����م وبراجمكم الرامية اإلى رفعة اقت�س����ادنا 

الوطني.
 جن����دد ال�س����كر والتقدي����ر ل�س����موكم الك����رمي، 
متمنني لكم دوام التوفيق والنجاح لتحقيق املزيد 
من التطور التنموي واحل�ساري واالقت�سادي لهذه 
اململك����ة الغالي����ة يف ه����ذا العه����د الزاهر ل�س����احب 
اجلالل����ة امللك املفدى حفظ����ه اهلل ورعاه وحكومته 
برئا�س����ة �س����احب ال�س����مو امللك����ي رئي�س ال����وزراء 
املوقر، لتكون مملكة البحرين كما هي دائما �سائرة 

بعزم يف م�سرية التحديث والتطوير.
والعافي����ة  بال�س����حة  ومتعك����م  اهلل،  وفقك����م 

لتوا�سلوا م�سرية العطاء واالجناز اإن �ساء اهلل.
وتف�س����لوا يا �س����احب ال�س����مو امللك����ي االأمري 

بقبول اأ�سدق م�ساعر االحرتام والتقدير،
ودمتم بعون اهلل �ساملني.

�سمري عبداهلل نا�س
رئي�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين.

املنامة - بنا: برعاية كرمية من لدن عاهل البالد 
�س���احب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
انطل���ق اأم�س “مهرجان االأهرام الثقايف” الذي تنظمه 
موؤ�س�س���ة االأهرام ال�س���حفية امل�رصي���ة بالتعاون مع 
وزارة �س���وؤون االإعالم وي�س���تمر ملدة ثالثة اأيام حتت 
�س���عار “م����رص العروبة وبحري���ن الوفاء .. ح�س���ارتان 

وم�سري م�سرتك”، وذلك مبقر جامعة البحرين.
الوطن���ي ململك���ة   وب���داأ املهرج���ان بال�س���الم 

البحرين وجمهورية م�رص العربية.
 واألق���ى وزي���ر �س���وؤون االإع���الم عل���ي الرميحي 

كلمة اأكد فيه���ا اأن فعاليات هذا املهرجان االإعالمي 
والثق���ايف االأخ���وي يعك�س ُعم���ق الرواب���ط التاريخية 
الوثيق���ة ب���ني مملك���ة البحرين و�س���قيقتها الكربى 
جمهورية م�رص العربية، وما ت�س���هده من تقدم ومناء 
يف ظ���ل القي���ادة احلكيم���ة لعاهل الب���الد، والرئي�س 
عبدالفت���اح ال�سي�س���ي.  واأعرب عن �س���كره وتقديره 
ملواق���ف جمهوري���ة م����رص االأخوية الثابت���ة وامل�رصفة 
البحري���ن،  واإعالمًي���ا يف دعمه���ا ململك���ة  �سيا�س���ًيا 
والتزامها التاريخي بن�رصة احلقوق والق�سايا العربية 
واالإ�سالمية العادلة وت�سحياتها املتوا�سلة يف الذود 

عن اأمن اخلليج العربي واملنطقة باأ�رصها؛ بو�س���فها 
جزًءا ال يتجزاأ من اأمنها القومي.

وق���ال “اإن مبادرة موؤ�س�س���ة االأهرام ال�س���حفية 
العريقة بتنظيم هذا املهرجان لداللة اإ�س���افية على 
قيم���ة االإعالم امل����رصي ودوره املح���وري عرب تاريخه 
املهن���ي العريق يف تدعي���م حركة النه�س���ة والبحث 
العلم���ي والتنوي���ر الفك���ري والثق���ايف واحل�س���اري 
العربي، ومواقفه القومية االأ�س���يلة يف احلر�س على 
توطيد اأوا�رص العمل العربي امل�سرتك، وتكري�س نهج 

الت�سامح والو�سطية واالعتدال”.

املنامة - وزارة ال�س���ناعة والتجارة وال�س���ياحة: 
على �س���وء التوجيهات ال�س���ديدة التي تف�س���ل بها 
رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة 
بن �س���لمان اآل خليفة، خالل ا�س���تقبال �س���موه لوزير 
ال�س���ناعة والتجارة وال�س���ياحة، ورئي�س غرفة جتارة 
و�س���ناعة البحرين بخ�س���و�س مقرتح تعديل ر�سوم 
االأن�س���طة التجارية والذي مت االتفاق عليه بني غرفة 
جتارة و�س���ناعة البحرين ووزارة ال�س���ناعة والتجارة 
وال�س���ياحة، فق���د ادل���ى وزي���ر ال�س���ناعة والتج���ارة 

وال�سياحة زايد الزياين بت�رصيح قال فيه:
“تت����رصف وزارة ال�س���ناعة والتجارة وال�س���ياحة 

بالتق���دم بجزيل ال�س���كر وعظيم االمتن���ان اإلى مقام 
رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي االأمري خليفة 
بن �س���لمان اآل خليفة على دعم �س���موه املتوا�س���ل 
وم�ساندته لكل املبادرات واخلطوات التي ت�سهم يف 
تعزيز االإقت�س���اد الوطني وتقدمي كافة الت�سهيالت 
واالمكانيات التي من �س���اأنها حتقيق التوازن والنمو 
االقت�س���ادي مب���ا يتواك���ب م���ع النه�س���ة التنموية 
ال�س���املة الت���ي ت�س���هدها القطاع���ات االقت�س���ادية 
املختلف���ة يف البالد، والتي ميكن تلم�س���ها من خالل 
الطفرة امللحوظة يف الناجت املحلي االجمايل وزيادة 
م�ساهمات هذه القطاعات يف هذا الناجت يف ال�سنوات 

االأخرية”.  واأ�ساف: “اإن حكمة �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء كان���ت ومات���زال الدعام���ة القوي���ة 
لالقت�س���اد الوطن���ي وتوجيه���ات �س���موه ال�س���ديدة 
هي خري �سمان ونربا�س للم�س���رية التنموية ململكة 
البحري���ن العزي���زة”. ويف هذا ال�س���ياق، اأعرب الوزير 
عن تقدير الوزارة البالغ للتوجيهات ال�س���ادرة اأم�س 
والتي اأف�ست اإلى هذا االتفاق بعد طلب غرفة جتارة 
و�سناعة البحرين تاأجيل تطبيق قرار ر�سوم االأن�سطة 
التجاري���ة يف مار����س 2018، االأم���ر ال���ذي اأدى اإل���ى 
التو�س���ل اإلى ر�س���وم تتنا�س���ب مع تطلعات القطاع 

التجاري يف مملكة البحرين.

جاللة امللك املفدى يهنئ الرئي�س الفيجي

�صمو ويل العهد يتلقى �صكر خادم احلرمني وويل عهده

“ال�صباب والريا�صة” تطلق تطبيق “e �صباب”

حمافظ العا�صمة ي�صيد مبا حققته املراأة البحرينية من اإجنازات

الب���الد  املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاه���ل 
�س���احب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى اآل 
خليفة برقي���ة تهنئة اإلى رئي����س جمهورية 
جزر فيجي جورج كونروت، وذلك مبنا�س���بة 

ذكرى ا�س���تقالل بالده، اأع���رب جاللته فيها 
ع���ن اأطي���ب تهاني���ه ومتنياته ل���ه مبوفور 
ال�س���حة وال�سعادة ول�سعب جمهورية فيجي 

ال�سديق باملزيد من التقدم واالزدهار.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ويل العهد نائب 
القائ���د االأعلى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �س���احب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 
بن حم���د اآل خليف���ة برقية �س���كر جوابية من 
اأخي���ه خادم احلرمني ال�رصيفني عاهل اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة امللك �سلمان بن 
ا على برقية  عبدالعزيز اآل �س���عود، وذل���ك ردًّ
�س���موه املهنئة له مبنا�س���بة الي���وم الوطني 
للمملك���ة ال�س���قيقة، اأع���رب خ���ادم احلرمني 
ال�رصيفني فيها عن �س���ادق �س���كره وتقديره 
ل�س���مو ويل العهد على م�ساعر �سموه االأخوية، 
وال�س���عادة  ال�س���حة  دوام  ل�س���موه  متمني���ا 
ول�س���عب مملكة البحرين املزي���د من التطور 

والنماء.
كم���ا تلقى �س���احب ال�س���مو امللكي ويل 
العه���د برقي���ة �س���كر جوابي���ة م���ن اأخيه ويل 
العه���د نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء وزير 
الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي االأم���ري حمم���د بن 
�س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �س���عود، وذل���ك 
ا عل���ى برقية �س���موه املهنئة له مبنا�س���بة  ردًّ
اليوم الوطن���ي لبالده، عرب �س���موه فيها عن 
خال�س �سكره وتقديره ل�سمو ويل العهد على 
م�س���اعره النبيلة، متمنيا ل�سموه وافر ال�سحة 
وال�سعادة وململكة البحرين مزيدا من التقدم 

واالزدهار.

ال�س���باب  �س���وؤون  وزارة   - املنام���ة 
والريا�س���ة: اأك���د وزي���ر �س���وؤون ال�س���باب 
والريا�سة ها�سم اجلودر اأن حر�س الوزارة 
على تنفيذ تو�سيات اللجنة العليا لتقنية 
املعلوم���ات واالت�س���االت برئا�س���ة نائب 
رئي����س ال���وزراء �س���مو ال�س���يخ حمم���د بن 
مبارك اآل خليفة، يف تقدمي م�ساريع تقنية 
متط���ورة تتوافق مع التطور احلا�س���ل يف 
االأنظمة والربامج الت���ي تعتمدها اململكة 
وتتوافق مع برنامج عمل احلكومة يف اإقرار 
م�س���اريع تقنية وا�ستخدام التكنولوجيا يف 
�سبيل ت�س���هيل االإجراءات على املواطنني 

وامل�ستفيدين من اخلدمات.
واأع���رب اجل���ودر ع���ن تقديره ل�س���مو 
ال�س���يخ حممد ب���ن مب���ارك اآل خليفة على 
تف�سله بزيارة من�سة وزارة �سوؤون ال�سباب 
والريا�س���ة اأثناء تف�س���له بافتتاح منتدى 
البحري���ن ال���دويل للحكوم���ة االإلكرتوني���ة 
واالط���الع عل���ى برام���ج وم�س���اريع الوزارة 
 e“ االإلكرتونية، وال���ذي من اأبرزها برنامج
�س���باب”، والذي يعد م���ن اأبرز التطبيقات 
الت���ي تطلقها الوزارة، موؤكدا ا�س���تمرارها 
يف تقدمي املب���ادرات املتطورة واحلديثة 
التي ت�س���اهم يف ت�س���هيل عملية ت�س���جيل 

ال�سباب يف الربامج التي تقدمها.
ال�س���باب  �س���وؤون  وزارة  وكان���ت 

والريا�سة د�سنت “e �سباب” بالتعاون مع 
هيئ���ة املعلومات واحلكوم���ة االإلكرتونية، 
حي���ث يعر�س التطبيق قائم���ة الفعاليات 
التي تقدمه���ا الوزارة بكافة تفا�س���يلها، 
واأ�سافتها الى تقومي الهاتف، وم�ساركتها 
مع االآخرين، وتقدمي خدمة الت�س���جيل )يال 
ن�س���جل(، وهي خدمة مقدم���ة للبحرينيني 
وغري البحرينيني كمبادرة لت�سهيل عملية 
امل�س���اركة يف برام���ج ال���وزارة. كم���ا يتيح 
التطبيق الت�سجيل يف برنامج �سواعد، وهي 
خدم���ة مقدمة من وزارة �س���وؤون ال�س���باب 
والريا�س���ة للبحرينيني وغ���ري البحرينيني 
كمب���ادرة لتقدمي طلب للعم���ل التطوعي 
وامل�ساركة يف اأن�س���طة وفعاليات الوزارة، 
كم���ا يتي���ح التطبي���ق تلق���ي اال�س���عارات 
للربام���ج املحج���وزة بالكام���ل، حي���ث يتم 
ا�س���تالم االإ�س���عارات عن���د توف���ر مقاع���د 
�س���اغرة اإ�س���افة اإل���ى اأن التطبي���ق يتيح 
فر�س���ة التق���دمي على �س���هادات الربامج 
الت���ي تنظمها الوزارة بع���د اأن يتم اجتياز 

جميع املتطلبات التي حددها الربنامج.
وي�س���اهم التطبي���ق يف تقلي����س مدة 
اخلدمة من �ساعة ون�سف يف حال الت�سجيل 
بالط���رق القدمي���ة واالنتظ���ار يف طاب���ور 
الت�سجيل لت�سل اإلى 10 دقائق بالتطبيق، 
كما اأن التطبيق يقلل املعامالت الورقية.

العا�س���مة:  حمافظ���ة   - املنام���ة 
ا�س���تقبل حمافظ العا�سمة ال�سيخ ه�سام 
بن عبدالرحم���ن اآل خليف���ة الباحثة غنية 
الدرازي، والتي �سلمته ن�سخة من ر�سالة 
الدكتوراه التي ح�س���لت عليها يف جمال 
متكني املراأة بالعمل، م�س���يدا مبا حملته 

الر�سالة من م�سامني مهمة ومميزة.
واأك���د املحافظ اأن امل���راأة البحرينية 
ا�ستطاعت اأن حتقق العديد من االإجنازات 
يف خمتلف املج���االت والقطاع���ات التي 
عمل���ت به���ا، اإذ اأظه���رت ق���درات عالية 
وممي���زة وكف���اءة كبرية م���ا بواأها لتويل 
العدي���د من املنا�س���ب الرفيع���ة، مثنيا 
عل���ى االهتم���ام والرعاية الكب���رية التي 

حتظ���ى به���ا امل���راأة البحريني���ة من لدن 
رئي�س���ة املجل�س االأعلى للمراأة �س���احبة 
ال�س���مو امللك���ي االأم���رية �س���بيكة بن���ت 
اإبراهيم اآل خليفة، ودورها امل�س���هود يف 
متكني املراأة البحرينية واإتاحة الفر�سة 
لها الإبراز قدراتها واإمكاناتها يف خمتلف 

القطاعات واملجاالت.
م���ن جهته���ا، اأعرب���ت ال���درازي عن 
�س���كرها وتقديره���ا للمحاف���ظ نظري ما 
يقوم به من جهود مميزة يف جمال ت�سجيع 
ال�رصاك���ة  وتعزي���ز  التطوعي���ة  االأعم���ال 
املجتمعية، م�س���يدة بالربامج واالأن�سطة 
الت���ي تبنتها املحافظة واإ�س���هاماتها يف 

متكني ال�سباب ورواد االأعمال.

• �سمو ويل العهد	

الرميحي: توطيد اأوا�رص العمل العربي امل�سرتك وتكري�س نهج الت�سامح



          بدور املالكي من خليج البحرين

اإدارة  جمل����س  ورئي����س  امل�ؤ�س����س،  ك�س���فت 
امل�ؤ�س�س���ة امللكية لاإنقاذ وال�س���امة املائية، �سم� 
ال�س���يخة نيل���ة بنت حمد ب���ن اإبراهي���م اآل خليفة عن 
اأنه وم���ع التزايد امللح�ظ يف ع���دد ال�فيات الناجمة 
ع���ن الغ���رق يف اململك���ة، والت���ي و�س���لت ال���ى م���ا 
يق���ارب 20 حادث وفاة يف ع���ام 2017، واإدراكا منا 
للم�س����ؤولية املجتمعي���ة والفردية يف ه���ذا اجلانب، 
ح���دت بنا ال����رورة اإلى اتخاذ خط����ات جدية يف هذا 
ال�س���دد، فارتاأينا اأن يك�ن التع���اون ما بني كٍل من 
امل�ؤ�س�س���ة واملجتم���ع والهيئات احلك�مي���ة، مبعية 
القطاع���ني العام واخلا����س، وذل���ك لتكثيف جه�د 
ن����ر ال�عي فيم���ا يتعلق ب�س���مان ال�س���امة املائية 
ملرتادي ال�س�احل وال�س����اطئ كافة يف اململكة من 
امل�اطنني واملقيمني وال�س���ياح، مبا يحقق �س���امة 
اجلميع، م��سحة اأن امل�ؤ�س�س���ة ت�سم حاليا 7 ك�ادر 
فقط، ولكنها تطم���ح لعمل جمتمعي وت�ع�ي خا�س 
مبجال عملها، مردفة اأن امل�ؤ�س�س���ة تعمل حالًيا على 
طرح دورات تدريبية يف جه�د الإنقاذ عند ال�س�احل 

بالإ�سافة اإلى اإر�سادات النجاة من الغرق.

حوار الطاولة المستديرة 
ج���اء ذلك يف ح����ار الطاول���ة امل�س���تديرة، التي 
عقدته���ا امل�ؤ�س�س���ة، بح�س����ر �س���م� ال�س���يخة نيلة 
بن���ت حمد بنت اإبراهيم اآل خليفة، وعدد من اأع�س���اء 
امل�ؤ�س�س���ة، وو�س���ائل الإعام، يف فندق ف�ر�سيزونز 
خلي���ج البحرين، وذلك يف اإط���ار جه�دها الرامية اإلى 

تعزي���ز الثقاف���ة ون����ر ال�عي ح����ل اأهمية ال�س���امة 
اأملائية قامت امل�ؤ�س�سة امللكية لاإنقاذ وال�سامة.

واأو�س���حت ال�س���يخة نيل���ة اأن���ه قد مت تد�س���ني 
امل�ؤ�س�س���ة يف ع���ام 2016 به���دف احلد م���ن ح�ادث 
الإ�سابة اأو ال�فاة الناجتة عن الغرق يف املياه وذلك 
بغر�س امل�س���اهمة يف خلق بيئة اآمنة لا�ستخدام من 
قب���ل امل�اطن���ني واملقيمني والزوار، ، م�س���رة اإلى 
اأنها حائزة على ع�س����ية الحتاد ال���دويل لاإنقاذ - 
 International Life Saving Federation
ILS((-، وهي الهيئة الدولية املعنية بال�قاية من 

األغرق األإنقاذ وريا�سة الإنقاذ.
اإطاق امل�ؤ�س�سة  واأ�س���ارت اإلى اأن امل�ؤ�س�سني 
خ�س�س�ا راأ�س مال ابتدائي لإطاق امل�ؤ�س�سة، مبينه 
انه م�ستقبا �سيتم العمل للح�س�ل على منح ورعاية 

وم�ساعدات لتغطية تكاليف تطّ�ر امل�روع.
واأ�سافت �سن�س���عى لتاأمني ا�ستدامة امل�ؤ�س�سة 
امللكية لاإنقاذ وال�س���امة املائية من خال تاأ�سي�س 
Life Sa “ليف �سيفينج بحرين منجمنت” )-  رركة

ing Bahrain Management( لتنفيذ الأن�سطة 
التجاري���ة املتعلق���ة بامل�ؤ�س�س���ة وتاأم���ني التم�يل 

والدعم املادي لتحقيق مهمة امل�ؤ�س�سة.

 استراتيجية المؤسسة 
وح����ل اإ�س���راتيجية ال�س���امة املائي���ة وكي���ف 
اإن  بالق����ل،  �س���م�ها  ردت  لتنفيذه���ا،  تخطط����ن 
اإ�س���راتيجية ال�س���امة املائي���ة للم�ؤ�س�س���ة امللكية 
لاإنقاذ وال�س���امة املائية هي اإطار عمل مت تط�يره 
يف البحري���ن يهدف الى تعزيز ال�س���تمتاع باملاء بج� 

اآم���ن، وبن���اء جتمعات �س���كانية متما�س���كة، ومتكني 
التنمية القت�سادية واإنقاذ اأرواح النا�س. واأو�سحت: 
ومن اأجل حتقيق اأهداف اإ�سراتيجية ال�سامة املائية 
حددت امل�ؤ�س�سة خم�س اإ�سراتيجيات تنفيذية وفًقا 
للمعاير املتبعة دولًيا مع احلفاظ على خ�س��س���ية 
املجتم���ع البحريني وه���ي: تعليم ال�س���باحة، وت�فر 
م�اق���ع اآمن���ة، والتدريب عل���ى الإ�س���عافات الأولية، 
واإعداد منقذين حمرفني، وحت�سني معاير ال�سامة 
يف الق�ارب، هذا بالإ�سافة اإلى ثاثة اأن�سطة تت�سّمن 
الإ�س���راتيجيات التنفيذي���ة اخلم�س، وه���ي الأبحاث 

والتقييم وال�سيا�سات والأنظمة والت�ا�سل. 
وذكرت، اأن امل�ؤ�س�س���ة متد يد الع�ن والتعاون 
لكاف���ة الأط���راف العامل���ة يف البحري���ن م���ن خمتلف 
القطاع���ات والتخ�س�س���ات لتط�ي���ر ثقافة ال�س���حة 
ال�س���اطئية واملمرات املائية، وت�س���جيع ال�س���تمتاع 
وال�س���تجمام يف امل���اء يف ج���� اآمن، وبن���اء جمتمعات 

متما�س���كة، مبين���ة اأن م�روعه���ا الق���ادم ه���� تعليم 
الأطفال يف املدار�س احلك�مية املهارات الأ�سا�سية 
لل�س���باحة، ولتحقيق هذا الهدف �س���تق�م امل�ؤ�س�سة 
بدع�ة وزارة الربية والتعليم لإيجاد �س���بل التعاون 
ال�ثي���ق لط���رح برنام���ج وطن���ي لتعلي���م املهارات 

الأ�سا�سية لل�سباحة وال�سامة املائية. 

تدريب كوادر بحرينية 
واأ�سافت اأن امل�ؤ�س�سة قامت و�ستق�م بتدريب 
مدرب���ني م���ن البحريني���ني خلدم���ات الإنق���اذ يف من 
م�ظفي ومتط�عي الإنقاذ �سمان ال�سامة الدائمة يف 

ال�س�اطئ وبرك ال�سباحة واملن�ساآت املائية الأخرى.
واأو�سحت اأن امل�ؤ�س�سة �ستق�م باعتماد م�ؤهات 
العمل يف املجال الإنقاذي كاإطار للم�ؤهات ال�طّنية 
وامل�س���ّميات ال�ظيفية للمنقذين �سمن ت�سنيفات 
�س����ق العمل، وتن�س���يق وم�اءمة امل�ؤه���ات ومهام 

ة بالإنقاذ  املتط�عني وامل�س���ارات ال�ظيفية اخلا�سّ
�س���من ال�س���راتيجية ال�طني���ة للتنمية ال�س���بابية، 
وتط�ير برنامج لتدريب املتط�عني وا�س���تقطابهم 
وت�ظيفه���م عل���ى ال�س����اطئ يف خدم���ات الإنق���اذ، 
وا�س���تحداث نظام يتم مب�جبه ت�س���جيل املتط�عني 
واعتمادهم كمنقذين ي�ميني، وا�ستحداث م�سارات 
وظيفي���ة يف الإنق���اذ م���ن م�س���ت�ى املبت���دئ حت���ى 
املنا�س���ب الإداري���ة يف قطاعات ال�ّس���ياحة وخدمات 
الط����ارئ، تط�ي���ر برامج تب���ادل دويل يتم مب�جبها 
ا�س���تقدام ك�ادر اإنقاذ اأجنبية اإلى البحرين واإر�سال 
ك�ادر اإنقاذ بحرينية اإلى اخلارج.  ودعت اجلميع الى 
الت�ا�س���ل مع امل�ؤ�س�س���ة بزيارة امل�قع الإلكروين 
الت�ا�سل  �سبكات  www.rlsbahrain.org، وعرب 
الإجتماع���ي )@RLSBahrain( فاي�س���ب�ك وت�ير 
اإلك���روين عل���ى  الربي���د  واإن�س���تغرام، والت�ا�س���ل 

info@rlsbahrain.org اأو الت�سال على.

دورات لتدريب النساء 
واأفادت �س���م� ال�س���يخة نيلة، اأن امل�ؤ�س�سة تعد 
برناجم���ا لتدري���ب الن�س���اء على ال�س���باحة �س���يك�ن 
الول من ن�عه بالبحرين، و�س���ينطلق مع بداية العام 
القادم، م�س���رة اأن امل�ؤ�س�سة تعتمد على الدرا�سات 
امليدانية فيبل اأي م�روع اأو برنامج، وانها �س���تطلق 
نتائج درا�سية ميدانية يف هذا املجال، �ساركت فيها 
600 “عين���ة” من خمتلف �رائح املجتمع، وت�س���ب 
اأهداف وتطلعات الدرا�سة يف اأهداف واأ�سراتيجيات 
امل�ؤ�س�س���ة، م�ؤك���دة ان اأتقان مهارات ال�س���باحة هي 

اأنقاذ حلياة النا�س.
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البحرين ت�صارك يف امل�ؤمتر الدويل للتنظيم ال�صحي

البحرين �صباقة يف تنظيم الفعاليات الداعمة لأهداف التنمية

بحث مقرتحات لتم�يل م�صاريع الطاقة املتجددة

ثمن الرعاية امللكية واأ�ساد بجه�د نا�ر بن حمد ودور “ال�سباب والريا�سة”... خالد بن حمد:

مرزا ملتقًيا الرئي�س التنفيذي ل� “متكني”:

اأعرب النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 
لل�س���باب والريا�س���ة، رئي�س الحتاد البحريني 
لألعاب الق�ى �س���م� ال�س���يخ خالد ب���ن حمد اآل 
خليف���ة، عن فخ���ره واعتزازه باحت�س���ان مملكة 
البحري���ن لأول مهرج���ان �س���بابي عامل���ي داعم 
لأه���داف التنمي���ة امل�س���تدامة، والذي �س���يقام 
حتت رعاية كرمية من لدن عاهل الباد �ساحب 
اجلال���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، 
و�ستنظمه وزارة �س����ؤون ال�سباب والريا�سة يف 
الفرة -20 26 اأكت�بر اجلاري ب�س���الة الحتاد 
البحرين���ي #لذوي_العزمية وال�س���احة املقابلة 

لل�سالة.
وقال �س���م�ه: “اإن مملك���ة البحرين اتخذت 
التنمي���ة  اأه���داف  لتبن���ي  ال�ا�س���ح  نهجه���ا 
امل�ستدامة، والذي ياأتي ترجمة لت�جيهات عاهل 
الباد �س���احب اجلالة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة، يف جعل البحرين اإحدى املراكز الرئي�سة 
يف العامل، والتي ت�س���اهم يف دعم تنفيذ برنامج 
الأم���م املتحدة الهادف لتعزي���ز اأهداف التنمية 
امل�س���تدامة 2030 يف املجتم���ع ال���دويل، حيث 
بداأت البحرين بخط�ات وا�سحة يف هذا املجال، 
من خ���ال اإطاقها جلائزة املل���ك حمد لتمكني 
ال�س���باب، وال���ذي تبعه���ا افتت���اح اأول مركز يف 
العامل لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، وه� 

املركز العلمي البحريني”.
وتابع �س���م� ال�س���يخ خالد بن حمد: “نثمن 
الرعاي���ة امللكي���ة ال�س���امية له���ذا املهرج���ان، 
والذي يعك�س الإميان الرا�س���خ جلالته باأهمية 

تعزي���ز ال���دور الري���ادي للبحري���ن والفاعل يف 
جمال تطبيق اأهداف التنمية امل�س���تدامة، وهذا 
ما اأكده التقري���ر ال�طني الط�عي الذي قدمته 
يف اأعمال املنتدى ال�سيا�س���ي رفيع امل�س���ت�ى 
املعن���ي بالتنمية امل�س���تدامة التاب���ع للمجل�س 
القت�س���ادي والجتماع���ي لاأم���م املتح���دة يف 

ي�لي� املا�سي”.
واأ�س���اف: “كما اأن اخلط�ات التي اتخذتها 
احلك�مة برئا�س���ة رئي�س ال�زراء �ساحب ال�سم� 
امللك���ي الأم���ر خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س ال�زراء �س���احب ال�س���م� امللكي 

الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة، باإدراج اأهداف 
التنمية امل�س���تدامة يف عمل احلك�مة، اأ�سهم يف 
تنفيذ و�س���ع الإ�س���راتيجيات لتنفيذ م�ساريع 
تنم�ية ت�س���اهم دعم تلك الأه���داف وحتقيقها 

على اأر�س احلقيقة”.
وقال �س���م�ه: “ن�س���يد باجله����د املتميزة 
ملمثل جال���ة امللك لاأعمال اخلرية و�س����ؤون 
ال�س���باب، رئي����س املجل����س الأعل���ى لل�س���باب 
والريا�س���ة، رئي�س اللجنة الأوملبي���ة البحرينية 
�س���م� ال�س���يخ نا�ر بن حمد اآل خليفة، يف تبني 
هذه الأه���داف وترجمة ت�جيه���ات عاهل الباد 
يف تنفيذه���ا عل���ى م�س���ت�ى القطاع ال�س���بابي 
والريا�س���ي م���ن خ���ال الربامج الت���ي اأطلقها، 
العلم���ي  البح���ث  عل���ى  للت�س���جيع  والداعم���ة 
واملتمثل���ة بجائ���زة �س���م�ه للبح���ث العلمي يف 
املجال الريا�س���ي، وت�سجيعه على دفع ال�سباب 
نح� الإب���داع واملتمثلة بجائزة �س���م�ه العاملية 

لاإبداع ال�سبابي”.
واأ�س���اد �س���م�ه بالدور البارز ل�زارة �س�ؤون 
ال�س���باب والريا�س���ة برئا�سة ه�س���ام اجل�در يف 
تنظي���م خمتل���ف الفعالي���ات التي ت�س���اهم يف 
اإبراز دور البحري���ن يف جمال دعم تنفيذ اأهداف 
التنمي���ة امل�س���تدامة، م�ؤك���دا �س���م�ه اأن ه���ذا 
املهرجان الذي �ستنظمه ال�زارة �سيبنّي ب�سكل 
وا�سح الهتمام الكبر الذي ت�ليه اململكة، يف 
ا�س���تثمار طاقات ال�س���باب يف خمتلف الأن�سطة 
احلياتية، ودفعهم للم�س���اركة يف �س���نع القرار 

ل�سيما فيما يتعلق بتطبيق تلك الأهداف.

وامل���اء:  الكهرب���اء  �س����ؤون  وزارة   - املنام���ة 
ا�س���تقبل وزير �س����ؤون الكهرباء واملاء عبداحل�سني 
م���رزا مبكتب���ه وفدا من �س���ندوق العم���ل )متكني( 
يتقدمهم الرئي�س التنفي���ذي اإبراهيم جناحي وعدد 

من امل�س�ؤولني.
وج���رى خ���ال اللق���اء بح���ث جم���الت التع���اون 
امل�س���رك يف م�س���اريع الطاق���ة املتج���ددة وكف���اءة 
الطاقة عن طريق و�س���ع خط���ط ومقرحات لتم�يل 
تلك امل�س���اريع، حيث اأ�س���ار ال�زير اإل���ى اأن الطاقة 
النظيف���ة ه���ي م��س���ع اهتم���ام بال���غ م���ن القيادة 
واحلك�م���ة ملا لها م���ن اأثر كبر يف حتقي���ق التنمية 
ال�ساملة يف الباد، وعليه فاإننا ن�سعى من خال وحدة 
الطاقة امل�س���تدامة للتع���اون مع اجلهات الر�س���مية 
لتحقي���ق الأه���داف ال�طني���ة املن�س����دة يف الطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة.
واأع���رب م���رزا عن �س���كره وتقديره ل�س���ندوق 
العمل )متكني( وعلى راأ�س���هم اإبراهيم جناحي على 
جه�ده���م ال�ا�س���حة يف دع���م التنمية القت�س���ادية 

ل�س����ق العم���ل بالبحرين وعل���ى تعاونهم امل�س���تمر 
ودعمهم الاحمدود مل�ساريع الطاقة امل�ستدامة.

من جانب���ه، اأكد الرئي�س التنفيذي لتمكني باأننا 
حري�س����ن على اأن ن�ا�سل م�س���رة العمل امل�سرك 
وتنفي���ذ املزي���د م���ن اخلط���ط التط�يرية؛ م���ن اأجل 

تط�ي���ر عجلة النماء القت�س���ادي مبملك���ة البحرين، 
معربا عن �سكره وامتنانه لل�زير مرزا وامل�س�ؤولني 
على جه�دهم امل�س���تمرة التي اثم���رت عنها العديد 
م���ن الإجنازات يف جم���الت الكهرباء وامل���اء والطاقة 

املتجددة.

لتنظي���م  ال�طني���ة  الهيئ���ة   - املنام���ة 
املهن واخلدمات ال�س���حية: �س���اركت الهيئة 
ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�س���حية 
ب�ف���د برئا�س���ة الرئي����س التنفي���ذي م���رمي 
اجلاهم���ة يف فعالي���ات امل�ؤمت���ر الثالث ع�ر 
للرابط���ة الدولية لهيئات التنظيم ال�س���حي 
والذي ينظ���م يف دبي.وح�رت اجلاهمة حفل 
الفتتاح الذي اأقيم �سباح اأم�س برعاية نائب 
حاكم دبي، وزير املالية، رئي�س هيئة ال�سحة 
بدبي ال�س���يخ حمدان ب���ن را�س���د اآل مكت�م، 
وبح�س����ر املدير العام لهيئة ال�س���حة بدبي 

حميد القطامي.
ويع���د امل�ؤمتر حدث���اً عاملياً يف �س����ؤون 
التنظي���م ال�س���حي، والذي يتم عق���ده للمرة 
الأولى خارج نطاق اأمركا ال�سمالية واأ�سراليا 
وق���ارة اأوروبا، وت�ست�س���يفه الإم���ارات للمرة 
الأولى على م�س���ت�ى منطقة ال�رق الأو�س���ط، 
و�س���من اأعمال )م�ؤمتر دبي الثالث للتنظيم 

ال�س���حي(، حت���ت �س���عار: “متك���ني التنظيم 
ال�سحي بالبتكار والأدلة العلمية”.

وذكرت اجلاهمة اأن وفد الهيئة �س���ارك 
يف العدي���د من الربامج وور����س واملحا�رات 
الت���ي تناول���ت تنظي���م امله���ن واخلدم���ات، 
والتعام���ل م���ع الخط���اء، وتنظي���م املراف���ق 
ال�سحية، التح�لت الدولية، ودور القطاعني 

العام واخلا�س يف ج�دة اخلدمات ال�سحية.
ويرتك���ز امل�ؤمتر على 4 حماور رئي�س���ة، 
هي: مناذج التنظيم املبتكرة، واملمار�س���ات 
الآمنة واجل�دة، والك�ادر املهنية ال�س���حية، 
والتعلي���م الطب���ي، حي���ث يناق����س امل�ؤمت���ر 
احل�كم���ة، والتنظيم ال�س���حي للتخ�س�س���ات 
الدقيق���ة، واإدارة ال�س���كاوى الطبية، و�س���بل 
احل�س����ل عل���ى الرعاي���ة الآمن���ة م���ن خ���ال 
التنظيم الفعال، وا�ستمرارية الكفاءة واإعادة 
التحقق من املهارات، بالإ�س���افة اإلى العديد 

من امل��س�عات املهمة.

• �سم� ال�سيخ خالد بن حمد	

• خال اللقاء 	

الكهرباء وتعطيل المصالح
ي�س���ك� عدد م���ن امل�س���تثمرين يف القط���اع العقاري، تعطل م�س���احلهم ب�س���بب 
الإجراءات التي تتبعها هيئة الكهرباء واملاء، فيما يتعلق باآلية �سداد الف�اتر والتي 

ت�ستلزم �سدادها اأوًل باأول ب�� “احلبه”.
وي�ؤكد كثرون منهم، من الذين ميتلك�ن �ركات تدير الآلف العقارات ال�سكنية 
والتجارية، اأن الآلية املتبعة باإ�سدار الف�اتر احلالية، تتفاوت )بالثانية( بني فات�رة 

واأخرى، وهنا تكمن امل�سكلة.
وكان اأحده���م، قد �س���دد م�ؤخًرا عددا م���ن ف�اتر الكهرباء جلمع م���ن العقارات، 
مببلغ تخطى الثمانية الآلف دينار، وحني ذهب ظهًرا لإنهاء عقد اإيجار �س���قة جديدة، 
تفاجاأ برف�س الهيئة ت��سيل التيار الكهربائي؛ بحجة وج�د فات�رة غر م�سددة لأحد 

عقارات ال�ركة.
ويق����ل بتذم���ر: مت اإ�س���دار هذه الفات����رة، بالفرة ما بني خروج���ي من الهيئة، 

وت�جهي للمكتب لإبرام العقد.
ومتث���ل ه���ذه البروقراطي���ة الكهل���ة، اأح���د م�س���ببات تعطي���ل م�س���الح النا�س، 
وتنفرهم، وال�س���غط على امل�ظفني بق�س���م خدمات هيئة الكهرب���اء واملاء، بتكرار 

ح�س�ر املراجعني اأنف�سهم، والتي قد تزداد عن الثاث مرات ي�مًيا.
م���ن الأهمية اأن ت����رع هيئة الكهرباء وامل���اء، يف اإيجاد املرونة ال�س���امنة حلق�ق 
اجلهتني، التزام امل�س���تهلكني ب�س���داد ما عليهم، وعدم و�س���ع العربة اأمام احل�سان، 

فيما يتعلق بت�سهل ق�ساء ح�ائج النا�س، ولي�س تعقيدها.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

20 حالـــــــة غـــــرق فـــــــي البحــــريــــن العـــــــــــام 2017
اإعداد ك�ادر لاإنقاذ وتدريب الطلبة والن�ساء على ال�سباحة... رئي�سة “امللكية لاإنقاذ وال�سامة املائية”:
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”CD“ املرت�شحون املقبولون �شيت�شلمون ك�شوفا ورقية للناخبني ولي�س

406 اآالف ناخب كتلة الت�شويت وا�شتطالع 1 % منهم عن امل�شاركة

نائب م�شتقل يتيم يف برملان بريطانيا و8 فقط بفرن�شا

تقليل امتيازات الربملانيني “حائط �شد للمنتفعني واالنتهازيني”

غري م�صموح للُمعَتَ�ض عليهم اإطالق دعايتهم االنتخابية... م�صادر لـ“$”:

لقاءات مع املواطنني وجًها لوجه... واالإعالن عن النتائج ون�رشها ب�صفافية

مكذًبا ت�رشيحات خرباء عن تخلي الغرب عن االأحزاب... احلويحي بندوة “التجمع”:

القعود: مل يعد مبقدور املواطنني حتمل املزيد... املعريف:

علمـــت “البـــالد” اأن املت�صـــحني باالنتخابـــات 
النيابية والبلدية �صيت�صلمون ن�صخا ورقية من جدول 

.)CD( الناخبني لدوائرهم ولي�ض ن�صخا اإلكتونية
ويجـــوز للمت�صـــحني املقبولـــة طلباتهم لنيل 
ع�صـــوية جمل�ـــض النـــواب واملجال�ـــض البلدية، وغري 
املعت�ض عليهم، ا�صتالم ك�صوف الناخبني من مقار 

اللجان االإ�رشافية.
كما يجوز لهم مبا�رشة اأعمال الدعاية االنتخابية، 
وفـــق ما ين�ـــض عليه القانـــون باأن “تكـــون الدعاية 
االنتخابية حرة وفق اأحكام هذا القانون وي�صـــمح الأي 
مر�صح القيام بهذا ابتداء من تاريخ قبول الت�صيح”.

وي�ش���رتط القان���ون عل���ى املرت�ش���ح االلت���زام 
بال�صـــوابط املنظمة للدعاية االنتخابيـــة، والتي من 
بينهـــا االلتـــزام باأحكام الد�صـــتور واحتام �صـــيادة 
القانـــون، واحتام حريـــة الراأي والفكر لـــدى الغري، 
وااللتـــزام باملحافظـــة علـــى الوحدة الوطنيـــة واأمن 
الوطن وا�صتقراره وعدم القيام بكل ما يثري الفرقة 

اأو الطائفيـــة بني املواطنني، وااللتـــزام بعدم اإجراء 
الدعايـــة االنتخابيـــة يف الـــوزارات واالإدارات التابعة 
لها واالأجهـــزة امللحقة بها والهيئات واملوؤ�ص�صـــات 
مـــن  للغـــري  التعر�ـــض  بعـــدم  وااللتـــزام  العامـــة، 
املت�صـــحني، �صـــواًء ب�صـــورة �صخ�صـــية اأو بوا�صطة 

املعاونني يف احلملة االنتخابية.
ويوجـــب القانـــون وقف جميـــع اأعمـــال الدعاية 
االنتخابيـــة يف اأنحـــاء اململكـــة قبل املوعـــد املحدد 
لعملية االقتاع باأربع وع�رشين �صـــاعة، وهو ما ي�صمى 

“يوم ال�صمت االنتخابي”.

املنامــــة - مركــــز درا�صــــات: اأعلن رئي�ــــض جمل�ض 
اأمناء مركز البحرين للدرا�صــــات اال�صتاتيجية والدولية 
والطاقة “درا�صات” ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، 
اأن املركــــز يعتزم اإجراء ا�صــــتطالع راأي للمواطنني حول 
االنتخابــــات النيابية والبلدية املقبلــــة. واأكد دور مركز 
“درا�صــــات” يف دعــــم العمليــــة االنتخابيــــة، والتعاطي 
مع الق�صــــايا ذات ال�صــــلة املبا�ــــرشة بال�صــــاأن الوطني، 
انطالًقا من م�صــــوؤولية جمتمعيــــة و�رشاكة نوعية، تقع يف 
بوؤرة اهتمامات املركز، م�صــــرًيا يف هذا ال�صــــدد اإلى اأن 
ا�صــــتطالعات الراأي والدرا�صات امل�صــــحية، ت�صكل اآلية 
مهمــــة للوقوف، ب�صــــكل منهجــــي، علــــى اآراء واجتاهات 
املواطنــــني، والتعــــرف علــــى احتياجاتهــــم وتطلعاتهم 

امل�صــــتقبلية. مبينــــا رئي�ــــض جمل�ــــض االأمنــــاء، اأنه جرى 
تاأ�صي�ض اإدارة خمت�صة با�صتطالعات الراأي، �صمن جهود 

تطوير عمل “درا�صات”.
واأو�صــــح اأنه �صــــيتم اعتماد عينة اال�صــــتطالع بناًء 
على العينــــة الطبقية الع�صــــوائية، وتبلغ 4000 مواطن 
بحريني موزعــــة على جميع حمافظات مملكــــة البحرين، 
علًمــــا باأن حجم الكتلة االنتخابيــــة 406 اآالف ناخب لعام 
2018م، وت�صــــتمل العينــــة علــــى الفئــــات العمرية من 
20 �صــــنة واأكرث، حيث �صيتم جمع البيانات عرب مقابلة 
يجريها كوادر موؤهلة وجًها لوجه مع املبحوثني يف مواقع 
التجمعات املختلفة يف جميع املحافظات، وذلك لالإجابة 
على ا�صتمارة ا�صتبيان �صممت خ�صي�ًصا لهذا الغر�ض، 

و�صــــيتم االإعالن عن النتائج ون�رشها ب�صفافية تامة، بعد 
االنتهاء مبا�ــــرشة من اإجراء اال�صــــتطالع وحتليل النتائج، 
م�صــــيفاً: اأن بيان الت�صــــورات العامــــة واالآراء املختلفة 
للمواطنني، يهدف اإلى ا�صــــتخدام هذه البيانات كمرجع 

للم�صوؤولني والباحثني واملهتمني يف هذا املجال. 
من جانبها، اأفادت مديرة اإدارة ا�صــــتطالعات الراأي 
مبركز “درا�صات” اإجالل بوب�صيت، باأن الهدف الرئي�صي 
مــــن اال�صــــتطالع، هو قيا�ــــض توجهات الناخبني ب�صــــاأن 
امل�صــــاركة يف االنتخابــــات النيابية والبلديــــة، والتعرف 
على اآرائهم يف اأداء املجال�ض النيابية والبلدية ال�صابقة 
2018-2014، ف�صالً عن التعرف على تطلعاتهم حول 

م�صرية العمل النيابي والبلدي يف الدورة القادمة.

فّند امل�صت�صــــار ال�صيا�صــــي جلمعية جتمــــع الوحدة 
الوطنيــــة عبــــد اهلل احلويحــــي االأحاديث على ل�صــــان من 
ي�صــــفون اأنف�صهم باخلرباء وامل�صت�صــــارين ال�صيا�صيني 
الذيــــن يزعمــــون اأن االأحــــزاب يف الغرب قــــد انتهت واأن 
املجتمــــع الغربــــي تخلى عــــن االأحزاب وهــــذا حديث غري 
واقعــــي تكذبه االأرقــــام واحلقائــــق. واأو�صــــح احلويحي 
اأن عــــدد النواب يف الربملــــان ال�صــــويدي 449 نائًبا، و8 
مقاعد فقط منــــه لنواب م�صــــتقلني، ويف بريطانيا 649 
ع�صــــًوا بينهم نائــــب م�صــــتقل واحد فقــــط، ويف برملان 
فرن�صــــا ميثــــل امل�صــــتقلون 1.5 % مــــن ن�صــــبة النواب، 
ومت�صــــائالً احلويحي “كيف ميكن اأن ي�صحك هوؤالء على 
عقول النا�ض ويقولــــون اإن الغرب تخلى عن االأحزاب؟”. 
جــــاء ذلــــك، بنــــدوة التجمع مبقــــره مبدينة حمــــد بعنوان 
دور اجلمعيات ال�صيا�صــــية يف االنتخابــــات القادمة. وعزا 
احلويحي �صعف برملان 2014 ل�صعف متثيل اجلمعيات 
ال�صيا�صــــية يف الدورة املا�صــــية التي مل يكن بها �صــــوى 
4 اأع�صــــاء فقط من اجلمعيات ال�صيا�صية ميثلون 10 % 
مــــن املقاعد مقابــــل 90 % من ع�صــــوية املجل�ض كانت 
من ن�صــــيب النواب امل�صــــتقلني. ويف كلمته، قال مدير 
الندوة عبد اهلل الذوادي: غالًبا ما جند مت�صح اجلمعيات 
ال�صيا�صــــية لديه برامج واأفكار واآراء مبنية على درا�صــــة 

وروؤى علمية مدرو�صة على عك�ض املت�صح امل�صتقل.

قال املت�صح املحتمل عن دائرة البديع واجل�رشة 
خالـــد القعود اإن من اأف�صـــل القـــرارات قانون اإلغاء 
تقاعد اأع�صاء جمل�صـــي النواب وال�صورى واملجال�ض 
البلدية، واآمل كذلك ان ي�صـــمل القانون الوزراء ومن 
يف حكمهم.  واأ�صاف: يجب اأن يكون اجلميع مت�صاوين 
يف حتمل اأعباء املرحلـــة، فلي�ض من املنطقي ان يتم 
اال�صتمرار يف حتميل املواطنني كامل االأعباء، الأنه مل 

يعد مبقدورهم حتمل املزيد.
الى ذلك، اأ�صـــاد النائب حممـــد املعريف مبوقف 
جمل�ض النـــواب االأخري من اإلغاء قانون تقاعد النواب 
والبلديني، والذي كان يدعو اإليه منذ بداية املجل�ض 
مـــع عـــدد مـــن النـــواب االآخريـــن، وينـــاأى باملجل�ض 
م�صـــتقباًل عـــن دخـــول اأ�صـــخا�ض ملجـــرد حت�صـــني 

اأو�صاعهم املعي�صية.
واأ�صار اإلى اأن متثيل النا�ض والنيابة عنهم حتت 

قبة الربملـــان ينبغي اأن يكون عمـــاًل تطوعًيا ولي�ض 
وظيفة يقتات منها �صاحبها.

ونا�صد املعريف جاللة امللك اإ�صدار مر�صوم ينظم 
مكافـــاآت النـــواب والبلديني ويقلل مـــن االمتيازات 

غـــري ال�رشوريـــة املمنوحة لهم، ليكون هـــذا القانون 
مبثابة حائط ال�صـــد للمنتفعني واالنتهازيني الذين 
يهدفـــون اإلـــى حتقيق اأهداف �صخ�صـــية مـــن العمل 

الربملاين.

• ال�صا�صة االإلكتونية باأ�صبوع عر�ض جدول الناخبني )اأر�صيفية(	

• احلويحي والذوادي	

• حممد معريف	 • خالد القعود 	

العلوي م�شاعد مهند�س بـ “األبا” و�شيخف�س تعرفة الكهرباء

مرت�شح “ال�شناب�س” الب�رصي للمحبطني: تفاءلوا و�شاأدّور الزوايا

“دهنا يف مكبتنا” �شعار معر�س مرت�شح “البحري” اليحيى

اأعلـــن م�صـــاعد املهند�ض ب�رشكـــة )األبا( 
عادل �صادق العلوي تر�صحه للدائرة الرابعة 
وجبلـــة  )�صـــلماباد  ال�صـــمالية  باملحافظـــة 

حب�صي(.
وقـــال العلـــوي ل�صـــحيفة “البـــالد” اإنه 
حا�صـــل على دبلوم هند�صـــة، و�صيعمل على 
حت�صني الو�صع املعي�صي للمواطن مبا يكفل 
لـــه احليـــاة الكرميـــة، ومتابعة تنفيـــذ وزارة 
االإ�صـــكان للم�صـــاريع االإ�صـــكانية خ�صو�صـــا 
اإن�صـــاء املدينة ال�صـــمالية، واملطالبة بزيادة 
م�صـــتوى الت�صـــهيالت واحلوافز للموؤ�ص�صات 

ال�صغرية واملتو�صطة.
واأ�صـــاف: �صـــاأعمل علـــى خف�ض ن�صـــبة 
تعرفة ا�صـــتهالك الكهرباء واملاء لال�صتخدام 
املنـــزيل، وزيـــادة املراكز ال�صـــحية وتطوير 
م�صـــتوى خدامتها، وو�صع خطط لرعاية ذوي 
االحتياجـــات اخلا�صـــة وتطويـــر اأو�صـــاعهم، 
وتوظيـــف  البحرنـــة  زيـــادة  علـــى  والعمـــل 

البحرينني ممن هم على قوائم العاطلني.
واأكد م�صاعيه لتطوير املناهج مبا يحقق 
التعليـــم الفاعل ومبا يتنا�صـــب مع متطلبات 
�صـــوق العمـــل، وزيـــادة امل�صـــاحات اخل�رشاء 
وال�صـــواحل املخ�ص�صـــة للمواطنـــني، وعقد 
ملتقيات �صـــبابية لال�صـــتماع الآراء ال�صـــباب، 
والعمـــل علـــى رفع وعـــي ال�صـــباب بال�صـــاأن 

الربملاين.
ويت�صـــح العلوي عـــن الدائـــرة الرابعة 
باملحافظـــة ال�صـــمالية، والتـــي ميثلها حاليا 

النائب غازي اآل رحمة.
وتبلـــغ الكتلـــة الناخبـــة بالدائـــرة قرابة 
9277 ناخبا وفق اإح�صاءات انتخابات برملان 

.2014
ومتثـــل الدائـــرة املجمعـــات واملناطـــق 
 ،)431،433،435( حب�صـــي  جبلـــة  االآتيـــة: 
وال�صـــهلة ال�صـــمالية )439 و441(، والقدم 
)447(، واأبوقـــوة )455 و457(، و�صـــلماباد 
)702،704،706،708، و712(، وهورة عايل 

)714(، وعايل )744(.

قال املر�صح للدائرة الثالثة يف حمافظة 
العا�صـــمة )ال�صـــناب�ض والديـــه( عبدالهادي 
الب�رشي اإن تر�صـــحه لالنتخابـــات املقبلة نابع 
من اإميانه مبمار�صـــة حقـــه كمواطن لديه من 
الثقة والعزمية ما يجعله حلقة و�صـــل فاعلة 

بني املجل�ض النيابي واملواطنني.
واأع���رب عن تفهمه للإحب���اط الذي يخيم 
على الكثريين؛ ب�صـــبب تراكـــم خيبات االأمل، 
ولكنه قال: مهما كانـــت تلك اخليبات كبرية 
وج�شيمة اإالاّ اأننا يجب اأْن نت�شبث باالأمل ب�رشط 

اأن نكون فاعلني غري مناكفني.
 ومتنـــى علـــى اأهـــايل الدائـــره الثالثـــه 
الوقفـــة املتاأنية فيما يخ�ض مراجعة وتقييم 
ال�صـــنوات العجاف الفائتة والتطلع اإلى قادم 

االأيام بنظرة مو�صوعية تفاوؤلية. 
وذكـــر اأن “التغيـــري يحتـــاج وقتـــا قـــد 
يطـــول، ولكنـــه حتمـــاً اآت اإذا مـــا عملنا على 

تدوير الزوايا وبناء الثقة”.
مـــن  كل  جممعـــات  الدائـــرة  وت�صـــمل 
ال�رشقيـــة  وال�صـــناب�ض  وكربابـــاد  ال�صـــناب�ض 

والديه والقلعة و�صاحية ال�صيف.
وميثل الدائرة حاليا النائب عادل حميد.

نّظم مت�صـــح الدائرة الثالثة باملحافظة 
اجلنوبيـــة )احلجيات والبحـــري( عادل اليحيى 
ـــا لالأ�رش املنتجة مبجمع االإمناء مبنطقة  معر�صً
الرفـــاع. وحمـــل املعر�ـــض �صـــعار “دهنـــا يف 
مكبتنا”، حيث �صـــارك باملعر�ض جمموعة من 
االأ�رش.  وبهذه املنا�صـــبة، علـــق اليحيى قائالً: 
اإن املعر�ـــض يهدف لدعم ت�صـــويق منتجات 
االأ�رش، ودعمها واجـــب وطني من اأجل اجتذاب 
العاطلني والفئات االجتماعية االقت�صـــادية 

من ذوي الدخـــل املحدود ملمار�صـــة التجارة 
وتطوير اأعمالها احلرفية.

باملحافظـــة  الثالثـــة  الدائـــرة  وميثـــل 
ا النائب عبداحلليم مراد. اجلنوبية حاليًّ

ويبلـــغ قـــوام الدائـــرة 7227 ناخًبا وفق 
اإح�صاءات انتخابات برملان 2014.

ومتثل مناطق وجممعات الدائرة: الرفاع 
ال�صـــمايل )922 و934(، والرفـــاع والبحـــري 

)933، 937 و941(، واحلجيات )935(.

را�شد الغائب

ن�سبة نواب اجلمعيات ال�سيا�سية بالربملان البحريني

ن�سبة نواب اجلمعيات باملجل�سبرملان

2002% 38

2006% 80

2010% 70

18 %2011 بعد ا�صتقالة نواب كتلة الوفاق

2014% 10

• عادل العلوي	

• عبدالهادي الب�رشي	

حمرقيون “�شيفزعون” النتخاب االأكفاأ

اأكد احلا�رشون مبجل�ض حمافظ حمافظة 
املحرق �صـــلمان بن هندي اأنهم �صيفزعون 
فزعة رجل واحد لتلبية الواجب وامل�صـــاركة 
واختيـــار  الدميوقراطـــي  العر�ـــض  يف 
املر�صـــحني االأكفاء خدمة للوطن، موؤكدين 
اأن التجارب ال�صـــابقة وّلـــدت لديهم اخلربة 
الكافيـــة الختيـــار املر�صـــح االأكفـــاأ خلدمة 
الوطـــن واملواطنـــني حتـــت قبـــة الربملان 

وعـــرب العمل البلـــدي. واأ�صـــاد نائب رئي�ض 
جمل�ـــض اإدارة نـــادي الب�صـــيتني الريا�صـــي 
والثقايف يحيى املجدمي باملجال�ض االأهلية 
ودورها خا�صـــة يف الوقـــت الراهن يف اإقامة 
املحا�رشات والنـــدوات التثقيفية بالعملية 
الدميقراطية، بينما حتدث جا�صـــم بوطبنية 
الرئي�ض ال�صابق للمجال�ض االأهلية عن اأهمية 

تثقيف ال�صباب.
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50 ديناًرا غرامة لرجل اأعمال هدد الرئي�س التنفيذي لـ “الغرفة” 

احلب�س �صنة ملتهمة ب�رسقة اأموال عاملة �صالون

احلب�س مع وقف التنفيذ ملواطن حاول �رساء منزل اأحالمه فغدر به �صاحبه
واملحكمة ت�ؤكد اأنه ل عربة لأ�شباب اإ�شدار ال�شيك

غرمت املحكمة ال�شغرى اجلنائية الثالثة 
م�اطن����ا مبلغ ل يتع����دى 50 دين����ارا؛ لإدانته 
باإ�ش����دار �ش����يك بقيم����ة 15 األ����ف دين����ار من 
دون ر�ش����يد ل�شالح اآخر كعرب�ن �رشائه منزل 
من����ه بقيمة 195 األ����ف دينار، بالرغ����م من اأن 
امل�ش����تفيد قد باع ذلك املنزل ل�ش����خ�ص اآخر 

وت�جه ل�شحب قيمة ال�شيك الذي ل يحق له.
واأم����رت ب�قف تنفيذ العق�بة املق�ش����ي 
بها ملدة 3 �ش����ن�ات تبداأ من تاريخ �شريورة 
احلك����م نهائي����ا، كما اأم����رت باإحال����ة الدع�ى 
املدني����ة اإلى املحكمة املدنية املخت�ش����ة بال 

م�شاريف.
وقال����ت املحكم����ة يف حيثي����ات حكمه����ا 
اأن الأ�ش����ل يف ال�ش����يك اأن����ه يعت����رب اأداة وفاء 
وي�ش����تحق الدف����ع، واجلرمي����ة حتق����ق مبجرد 
اإعطاء ال�ش����احب ال�ش����يك اإلى امل�ش����تفيد مع 
علم����ه باأنه لي�ص ل����ه مقابل وفاء ق����ام وقابل 
لل�ش����حب، وبينت اأنه ل عربة بالأ�ش����باب التي 
دفعت لإ�شدار ال�ش����يك، اإذ اإن من خ�شائ�ص 
ال�ش����يك اأنه اأمر من ال�ش����احب اإلى امل�شح�ب 
علي����ه غري معلق على �����رط بوفاء مبلغ معني 
م����ن النق�د، واأن م����ا يدفع في����ه املتهم باأنه 
اأ�ش����در ال�ش����يك للم�ش����تفيد كعرب�����ن مقدم 
ل�راء منزل وا�ش����رط علي����ه يف حال مل يوافق 
يح����ق  قر�����ص  -املته����م-  اإعطائ����ه  البن����ك 
للمتهم ا�ش����رجاع ال�ش����يك، فاإن ه����ذا الدفع 
لي�ص له مكان يف امل�ش�����ؤولية اجلنائية، حيث 
اإن امل�ش�����ؤولية اجلنائي����ة بغ�����ص النظ����ر عما 
�ش����ي�ؤول اإليها ال�شق املدين ب�ش����اأن ال�اقعة 
تق�م مبجرد ت�افر اأركان جرمية ال�شيك دون 
ر�ش����يد. ولكنها وم����ن باب الراأف����ة باملتهمة 
ق����ررت اأنه ملا كانت ظ����روف الدع�ى املبينة 

وخل� �شحيفة اأ�ش����بقيات املتهم من ق�شايا 
مماثلة ما يحمل عل����ى العتقاد باأنه لن يع�د 
اإل����ى ارتكاب جرمية جدي����دة، الأمر الذي ترى 

معه املحكمة وقف تنفيذ العق�بة.
اأو�ش����حت  الق�ش����ية  تفا�ش����يل  وب�ش����ان 
املحكمة اأن املتهم كان قد حرر �شيكا ل�شالح 
املجني عليه، وعند حل�ل م�عد ال�رشف تبني 
عدم وج�د ر�ش����يد كاف قائم وقابل للت�رشف 

فيه مببلغ اإجمايل 15 األف دينار.
وه����� ما مل ينك����ره املتهم، اإذ اأف����اد اأثناء 
التحقيق مع����ه اأنه كان قد اتف����ق مع املجني 
علي����ه على �����رشاء من����زل ميلكه الأخ����ري مببلغ 
195 األف دينار، ومت حترير اتفاقية ر�شمية 
بذل����ك، وعليه حرر له �ش����يكا مببل����غ 15 األف 
دينار على �ش����بيل العرب�ن، وكان من �ش����من 
�����روط االتفاقي����ة اأن تتم املوافق����ة البنكية 
على ح�ش�له على قر�ص �رشاء؛ وذلك ليتمكن 
من دفع باقي املبل����غ، ويف حال رف�ص البنك 
املعامل����ة اأو م����رت 3 اأ�ش����ابيع م����ن التفاقية 
ينته����ي العقد الذي بني الطرفني وي�ش����رد 

ال�شيك الذي قدمه كعرب�ن عن �رشاء املنزل.
وبين����ت اأن البن����ك رف�ص اإعط����اء املتهم 
القر�����ص ال����ذي طلبه، فات�ش����ل بامل�ش����تفيد 
واأخ����ربه اأن����ه ل ي�ش����تطيع امل�ا�ش����لة و�����رشاء 
املنزل ك�����ن اأن البنك رف�ص معاملته واأبلغه 
باأنه �ش�ف يح�رش ل�شتالم ال�شيك املذك�ر، اإل 
اأن����ه تفاجاأ اأن املجن����ي عليه يطلب عن طريق 
الدلل اأن يعطي����ه مبلغ 10 اآلف دينار فقط، 

واإل �شي�شحب قيمة ال�شيك.
ويتب����ني م����ن اأوراق الق�ش����ية اأن املتهم 
مل يقبل بهذا الت�����رشف من املجني عليه؛ لذا 
فقد ت�جه اإلى بنك اآخر حماول احل�ش�ل على 

مبل����غ �رشاء منزل اأحالمه، وه� ما ح�ش����ل فعال، 
فات�ش����ل مبا�رشة ب�ش����احب املنزل واأبلغه اأنه 
مت����ت امل�افقة على منح����ه القر�ص وبانتظار 

ا�شتكماله لالإجراءات الر�شمية.
وهن����ا تفاج����اأ املته����م باأن املجن����ي عليه 
باع املنزل اأ�ش����ال اإلى �شخ�ص اآخر دون علمه، 
فت�ج����ه مبا�رشة للبنك و�ش����حب املبلغ امل�دع 
بالبن����ك؛ خ�ف����ا من �ش����حب �ش����احب املنزل 
لقيمة ال�ش����يك امل�دع لديه، وح�ش����ل ما كان 
املته����م خائفا من����ه اإذ ت�جه �ش����احب املنزل 
حماول �رشف قيمة ال�شيك، فالحظ عدم وج�د 
ر�ش����يد باحل�ش����اب وتقدم ببالغ جنائي �ش����د 

املتهم.
فاأحالت����ه النياب����ة العام����ة للمحاكمة على 
اعتب����ار اأن����ه بتاري����خ 31 ماي����� 2016، اأعطى 
ب�ش�����ء ني����ة �ش����يكا باملبلغ املب����ني باملح�رش 
للمجن����ي عليه عل����ى اأحد البن�����ك وعند حل�ل 
م�ع����د ال�����رشف تبني عدم وج�����د مقابل وفاء 

كاف قائم وقابل للت�رشف فيه.
ومل ي�ش����تفيد املته����م من الدف�����ع التي 
تق����دم به����ا وكيل����ه �ش�����اء بانتف����اء الق�ش����د 
اجلنائي وانعدام �ش�����ء نيته، واإن برر ت�رشفه 
ب����اأن املبلغ كان عرب�نا ل�����رشاء العقار املتفق 
عليه وا�ش����تكمال املبلغ مبجرد ح�ش�له على 
قر�ص ال�����رشاء، ول حتى دفعه باأن التفاق ه� 
اإعادة ال�ش����يك للمتهم يف حال عدم ح�ش�����له 
على القر�ص، اأو اأنه �ش����حب قيمة ال�شيك من 
ح�ش����ابه البنك����ي بعدما تبني ل����ه بيع املجني 
عليه للمنزل اإلى �شخ�ص اآخر، ف�شال عن عدم 
التفات املحكم����ة لدفعه بعدم اأحقية املجني 

عليه ب�رشف ال�شيك م��ش�ع الدع�ى.

اأم���رت املحكمة ال�ش���غرى اجلنائية بتغرمي 
اأح���د رج���ال الأعم���ال والع�ش���� بغرف���ة جت���ارة 
و�ش���ناعة البحري���ن، مبلغ���ا وق���دره 50 دينارا، 
وق���ررت وقف تنفي���ذ العق�بة ملدة 3 �ش���ن�ات 
تبداأ من تاريخ �ش���ريورة احلك���م نهائيا؛ وذلك 
لإدانته بتعمد اإزعاج وتهديد الرئي�ص التنفيذي 
للغرف���ة والت�ش���هري به والإ�ش���اءة له ولأع�ش���اء 
جمل����ص الإدارة، والذي تن���ازل اأمام املحكمة عن 
حقه ال�شخ�شي ودع�ى التع�ي�ص بعد 4 �شن�ات 

من تقدميه للبالغ.
وت�ش���ري تفا�شيل الق�شية اإلى اأن املحامية 
اخلا�شة بغرفة جتارة و�شناعة البحرين تقدمت 
يف �ش���هر ي�ني� العام 2014 بالغا ح�ل �ش���خ�ص 
جمه�ل، والذي اأر�ش���ل عدة “اإمييالت” للرئي�ص 
التنفيذي واأع�ش���اء جمل�ص الإدارة للغرفة بذلك 
احلني. واأفادت اأن “الإمييالت” ت�شمنت بع�ص 
العبارات التي ت�ش���كل ت�ش���هريا واإ�شاءة لأع�شاء 

جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي للغرفة.
فاأج���رى اأف���راد ال�رشط���ة حترياته���م ح����ل 
مرتكب ال�اقعة، والذين ت��شل�ا له�يته وتبني 

لهم اأنه اأحد اأع�شاء الغرفة.
وب�ش����ؤاله ع���ن تل���ك “الإميي���الت” مل ينكر 
اإر�ش���اله لها، مربرا ت�رشفه باأنه يهدف مل�شاعدة 
الب���الد والنه�����ص به���ا واحلفاظ عل���ى اأم�الها 
العام���ة م���ن الهدر على ح���د تعب���ريه، مدعيا اأن 
ذك���ره فيها مل يكن �ش����ى اقتبا�ش���ات لكلمات 
ومق����لت بع�ص امل�ش����ؤولني ح�ل حماور �رشف 
ميزاني���ة الغرفة دون اإنتاجية ملم��ش���ة. ولفتت 
حمامية الغرفة اإلى اأن املتهم اأرفق يف ر�ش���ائله 
عب���ارات ت�ش���كل تهدي���دا وت�ش���هريا بالرئي�ص 

التنفيذي للغرفة.
وثبت للمحكمة اأن املتهم بتاريخ 24 ي�ني� 
2014، ت�ش���بب عمدا يف اإزعاج املجني عليه باأن 
اأ�شاء ا�شتعمال اأجهزة امل�ا�شالت والت�شالت.

حب�شت املحكمة ال�شغرى اجلنائية الثالثة 
متهمة ب�رشقة اأم�ال اآ�ش���ي�ية تعمل يف �شال�ن 
ن�ش���ائي، بعدم���ا متكنت من اإ�ش���غال م�ظفات 
ال�ش���ال�ن بطلباتها وا�ش���تغلت ابتعادهم عن 
متعلقاته���م ال�شخ�ش���ية؛ وذل���ك مل���دة �ش���نة 
واحدة عما اأ�شند اإليها. وتتمثل ال�اقعة ح�شبما 
اأبلغت به���ا املجني عليها ل���دى مركز ال�رشطة، 
التي اأفادت اأنه���ا واأثناء ما كانت ت�ؤدي عملها 
يف �ش���ال�ن جتمي���ل لل�ش���يدات ح����رشت له���ن 
اإحدى الزبائن -املتهمة- و�ش���األتها عن األ�ان 
�شبغات ال�شعر املت�افرة بال�شال�ن، وبالفعل 

اختارت اأحد الأل�ان.
فطلب���ت م���ن املتهم���ة النتظ���ار حل���ني 
جتهيزها ل�ش���بغة الل����ن املتف���ق عليها، ويف 
تل���ك الأثن���اء طلبت املتهمة كاأ�ًش���ا م���ن املاء 

منها وطلبت من عاملة اأخرى كاأ�ًش���ا من ال�شاي، 
وخالل اإعدادها لتلك ال�ش���بغة نادتها املتهمة 
وطلبت معرفة منتجات العناية بال�شعر والب�رشة 
التي يبيعها ال�ش���ال�ن، فعر�ش���ت عليها تلك 

املنتجات التي كانت بالقرب من حقيبتها.
وحتى تتمكن من اإنهاء مهمتها ا�شتاأذنت 
م���ن املتهمة حتى تتمكن م���ن اإنهاء خلطة ل�ن 
ال�ش���عر، اإل اأنها عندما رجعت ل�شالة ال�شال�ن 
مل ت�ش���اهد املتهمة يف مكانه���ا، وتفاجاأت باأن 
حمفظ���ة نق�ده���ا الت���ي كان���ت بحقيبته���ا قد 
اختفت. فاأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على 
اعتب���ار اأنها بتاري���خ 27 ن�فمرب 2017، �رشقت 
املحفظ���ة مب���ا حتت�يه م���ن منق����لت ومبالغ 
نقدية املبينة ال��شف والن�ع والقدر بالأوراق 

واململ�كة للمجني عليها.

وقوع 32 م�صابا جراء انهيار مبنى قدمي يف املنامة
ُو�شفت حالتهم باحلرجة... وتفعيل خطة الك�ارث يف “ال�شلمانية”

املنامة - وزارة ال�ش���حة: قالت وزارة ال�ش���حة 
باأنه���ا ق���د تلق���ت بالغا م���ن اإدارة الدف���اع املدين 
م�ش���اء ام�س، يفيد ب�ش���قوط مبنى ووقوع اإ�شابات 
اإر�ش���ال �ش���يارات  بالعا�ش���مة، وعل���ى الف����ر مت 
الإ�ش���عاف والط�اق���م الطبية املخت�ش���ة بالك�ارث 
والإ�شابات، والتي با�رشت على الف�ر عملها وقامت 
بنقل عدد32 حالة لط�ارئ جممع ال�شلمانية الطبي.

واف���ادت وزارة ال�ش���حة باأنه���ا ف����ر و�ش����ل 
امل�ش���ابني مت تفعي���ل خط���ة الط����ارئ وتق���دمي 
العالج من خالل فرق احل�ادث والإ�شابات البليغة، 
بالتن�ش���يق م���ع م�شت�ش���فى ق����ة دف���اع البحري���ن 

وم�شت�شفى امللك حمد اجلامعي.

واأ�ش���ارت ال����زارة يف بيانه���ا اإل���ى اأن جمي���ع 
امل�ش���ابني ال� 32 يتلق�ن العالج الالزم، وو�شفت 

حالتهم باحلرجة والبليغة، من ك�ش�ر وحروق.
وقال���ت وزارة ال�ش���حة يف بيانه���ا الثاين ح�ل 
مبا�رشة م�ش���ابي انهي���ار املبنى ال�ش���كني مبنطقة 
املنامة م�ش���اء اأم�ص، اأن امل�شابني يتلق�ن العناية 

الالزم���ة بط�ارئ جممع ال�ش���لمانية الطب���ي بعد اأن 
مت نقلهم ب�ش���يارات ال�ش���عاف وفرق الإ�ش���ابات 

البليغة.
واأ�ش���ارت ال����زارة يف البي���ان باأنه بالتن�ش���يق 
والتعاون مع م�شت�ش���فى ق�ة دفاع البحرين قد مت 
نقل حالتني ا�شيبتا بحروق بليغة جتاوزت ن�شبتها  

٧٠٪.  كم���ا اأو�ش���حت ال����زارة ب���اأن باقي احلالت 
�ش���يتم نقلها ل�ح���دة احلالت احلرجة بال�ش���لمانية 
ووح���دة احل���روق، مبين���ة ب���اأن امل�ش���ابني يف حالة 
حرجة وجترى لهم حاليا الفح��شات الت�شخي�شية، 
ويت���م الرتيب والتن�ش���يق بعد هذه الفحو�ش���ات 
مع املعن���ني لإدخالهم لإجراء العملي���ات اجلراحية 

لعالج احلروق والك�ش�ر البليغة. اإلى جانب ذلك مت 
التن�شيق مع م�شت�ش���فى امللك حمد اجلامعي لنقل 
١٥ حال���ة من املر�ش���ى الذين يت�اجدون م�ش���بقا 

بال�شلمانية  ملتابعة وتكملة عالجهم.
واكدت ال�زارة اإل���ى انه ل�قت كتابة البيان ل 

ت�جد وفيات.
يذك���ر اأن  وزي���رة ال�ش���حة  فائق���ة  ال�ش���الح 
و حماف���ظ حمافظ���ة العا�ش���مة ال�ش���يخ ه�ش���ام بن 
عبدالرحمن اآل خليفة، ، وكبار امل�ش�ؤولني بال�زارة 
وال�شلمانية مت�اجدين يف ق�شم الط�ارئ واحل�ادث 
من���ذ تغعيل خطة الط�ارئ وو�ش����ل امل�ش���ابني، 

حيث يتم متابعة ال��شع عن كثب.

اإعــــــــداد: عــبــا�ــس اإبـــراهـــيـــممحاكم

ت�ش�ير: اأمين يعق�ب

الع�شكري الى امل�شت�شفى  بليغة  اأ�شيبتا بحروق  نقل حالتني 
ال�ش���تعانة مب�شت�ش���فى حمد لعالج 15 حالة كان�ا يف ال�شلمانية
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من �جلميل �أن ُي�شيد �لنا�س بك، و�أن 
يعربو� عن م���دى ثنائهم لك؛ نظرَي عمل 
قم���ت به، �أو خدمة، �أو �ش���لوك، وال �أعذب 
للنف�س من كلمات �الإطر�ء و�ملديح؛ حني 
ُتوّج���ه �إلي���ك، وال �أكرث لفًت���ا للأنظار من 
تو�رد ذكر ��ش���مك بني �لنا�س، وتكر�ره 
يف �ملجال�س و�لتجمعات، كل هذ� ح�ش���ن 
وُم�شت�شاغ، ورمبا يح�شدك �الآخرون عليه؛ 
فاأنت ممدوح �ل�ش���فات، و�ل�شمات، وهو 
ما يدل على مقد�ر ما ترتكه من �أثر طيب 
يف �الآخري���ن، يقابله يف �الجتاه �ملعاك�س؛ 
و�لق���ذع، ورمبا  �لهج���اء، و�ال�ش���تهجان، 
�ل�ش���باب و�ل�ش���تائم! فاإِْن كنت مذموًما؛ 
�شي�ش���قط عن���ك �لعت���ب، و�لل���وم، ولن 
يق�ش���دك �لغ���ري يف حاج���ة �أو غر�س، فل 
رجاء منك، وال فائدة ُتنتظر؛ فقد �أْغَل�َقْت 
�ش���ريُتك �ل�ش���يئة باَب �لق�ش���د �إليك، �أو 
�لطل���ب، وكاأن���ك ق���د َق�َش�ش���ت �أقد�م 
�لنا�س من �الإقد�م عليك، وحجبَت نف�شك 
عنهم، فما عادو� يذك���رون وجودك! و�إن 
ذكروك �أمطروك بو�بل من قبيح �لقول؛ 

لكيل تقوم لك قائمة بينهم!
�أح���د  يف  �لنا����س  ب���ني  �أن���ت  �إًذ�؛ 
موقع���ني؛ موق���ع �ل���ذم �ل���ذي يريح���ك 
من �أي���ة م�ش���وؤولية، �أو و�ج���ب، �أو مهمة! 
وموقع �ملدح �لذي يفت���ح عليك قنو�ت 
�مل�شوؤولية من �أو�ش���عها! فاإذ� �ُمتدحت؛ 
�ِعل���ْم �أن���ك وقعت حت���ت �ملجه���ر؛ و�أنك 
ُمطال���ب باأن حتمل تبعات ه���ذ� �ملديح؛ 
وال �أقلَّ من �ملحافظة على �أ�شبابه لديك، 
و�الجتهاد يف �أن تك���ون – على �لدو�م - 
بالق���در �للئق �لذي جعلك ممدوًحا! فهو 
– �أي �ملدي���ح - يرفع���ك مقاًما حمموًد�، 
غ���ري �أن���ه على �لرغ���م من كون���ه ت�رشيًفا؛ 
بالقول و�لذكر، �إال �أن���ه ُيدخلك يف د�ئرة 

�لتكليف!
بب�ش���اطة؛ �إن �أي تقدي���ر تتلق���اه يف 
�لعمل �أو �لبيت �أو بني �جلماعة؛ يجب �أن 
ُيرتجم���ه عقلك؛ باأنه دع���وة لتعزيز �الأثر 
�لطيب، و�لدو�م عليه، و�ال�ش���تمر�ر فيه؛ 
ب���ل حت�ش���ينه وجتوي���ده! ال حتويل���ه �إلى 
مفاخرة عقيم���ة، ودعايات؛ قد ُتغرر بك، 
وتدفع���ك �إل���ى �لتباهي، وُتف�ش���د عليك 
�أ�ش���باب �ملديح! على �ملديح �أن يزيدك 
�إ����رش�ًر� عل���ى �لعم���ل، و�لنج���اح، وحتّمل 
تبعاته �أو كلفته؛ �ملادية و�ملعنوية، و�أن 

يكون د�فًعا نحو مزيد من �الإجناز�ت.
�إذ ذ�ك؛ ال نن�ش���ى �أن م���ن �ملدي���ح 
ما هو ك���ذٌب، ومتّل���ق، ونف���اق؛ لغايات 
خا�ش���ة باملادح، قد ت�ش���دقها؛ فتنتفخ 
كالبالون���ة! كم���ا �أن هن���اك من �ل���ذم ما 
هو تع���ٍد، وِنكاي���ة، وهج���وم يف غري حق؛ 
، ق���د حتبطك  لغاي���ات متعلق���ة بال���ذ�مِّ
وُتثب���ط عز�ئمك، ويف �لنتيج���ة �ملقيا�ُس 
هو عمل���ك؛ �ِعرْف كيف ُتقّيمه بنف�ش���ك؛ 
وال تقع بني �لفّخني؛ فبع�س �ملدح؛ ذم 
لو َتفّكرت! وبع�س �لذم؛ حتٍد لقدر�تك؛ 

َتعّلم كيف تقلبهُ ل�شفك!.

المديح بوصفه 
مسؤولية!

�آفة �أي تط���ور باأي جمتم���ع يتطلع للزدهار 
م�ش���وؤولني  م���ع  �ملعق���دة  و�الأنظم���ة  �لروت���ني 
يعي�ش���ون د�خ���ل مكاتبه���م وق���د �أغلق���و� عل���ى 
�أنف�ش���هم �الأبو�ب و�لنو�فذ وو�ش���عو� �ل�ش���تائر 
وحمو� �أنف�ش���هم ب�ش���كرتارية توؤمن ب���اأن �لوزير 
و�لوكي���ل و�ملدي���ر �لع���ام وبقي���ة �ل�شل�ش���لة ال 
ي�شمعون �ش���وى �أنف�ش���هم وما يريدون �شماعه، 
وغري ذلك هو حت�ش���يل حا�ش���ل، لوال هذه �الآفة 
للأ�شف �ل�ش���ديد الأ�شبحت �لبحرين �ليوم مبركز 
فاق���ت ب���ه غريه���ا م���ن �ل���دول �لت���ي جتاوزتنا 
مب�ش���افة ب�ش���بب ه���ذه �الآف���ة �لتي مهم���ا حاول 
�لبع����س تربيره���ا مبختل���ف �حلجج فل���ن يفلح. 
�ش���مو رئي����س �ل���وزر�ء حفظ���ه �هلل مل يكف ولن 
يكف عن �لتوجيه بهذ� �ل�ش���اأن، بل كان �ش���موه 
قدوة حينما فتح جمل�ش���ه وقام بجوالت ميد�نية 
و����رشب �الأمثل���ة وم���از�ل عل���ى ����رشورة و�أهمية 
�الإجن���از وحترير �خلدم���ات و�الأعمال من �لروتني 
و�لبريوقر�طية، لك���ن ماذ� تفعل �إن ظلت هناك 
قي���ود و�أنظم���ة وم�ش���وؤولون ماز�لو� يف�ش���لون 
�لبقاء يف هذه �لد�ئرة �ل�شيقة رغم كل �لتوجيه، 
وماز�لت بع�س �ل���وز�ر�ت و�لدو�ئر و�ملوظفني 

فيها �أ�رشى هذ� �لروتني، من هنا البد من �لروؤية 
�مل�ش���تقبلية �لتي ال تقوم عل���ى ما زرعته �أنظمة 
جتريبية، �إمنا ثمة قو�عد تاأ�ش�ش���ت عليها �لدولة 
ك�رشت خلله���ا �لروتني وج���اوزت �لبريوقر�طية 

�لتي تع�ش�س يف �أكرث من جمال ومرفق.
�لبحري���ن متلك كفاء�ت وطني���ة مهما حاول 
بع�س �مل�ش���وؤولني �لت�ش���كيك فيه���ا، بدليل �أن 
من يقول ذلك هو بحريني ويف مركز �مل�شوؤولية 
�لكربى، فمعنى كلمه �أنه ي�ش���كك حتى بكفاءته 
ل���و �أن �لبحرين���ي غري ك���فء، �إن ه���ذ� �لتناق�س 
وه���ذه �لعقلي���ة �لفوقي���ة �ملتعالية هي �ش���بب 
�لبريوقر�طية و�لعي����س د�خل قمقم ال يرى فيه 
�مل�ش���وؤول �ش���وى من يحيطون ب���ه ويقدمون له 
ما يري���د �ش���ماعه، ولي�س ما يفرت����س �أن تكون 
عليه �ل�ش���ورة ولهذ� �ل�ش���بب ت�ش���بح �ل�ش���ورة 
م�رشوخ���ة، ونظ���ل ن���دور بدو�مة �ش���نة بعد �ش���نة 
�إلى �إ�ش���عار �آخر، وهنا تاأتي �مل�ش���كلة يف كل مرة 
تع���اين فيها �لبحري���ن، علم���اً �أن خارطة �لطريق 
و��شحة و�الأ�شلوب متوفر و�لقو�عد مع �لكفاء�ت 
�لبحرينية ب�ش���هادة �لعامل مثال يحتذى به، لكن 
تظل �آف���ة �لكربي���اء و�لفوقية �لت���ي ال تريد �أن 

تتنازل وتعرتف باأخطائها وف�شلها يف حماوالتها 
�لتجريبية، �إ�ش���افة �إلى �أنه لي�س كل �لذين ناأتي 
بهم كم�ش���وؤولني بحجة �ل�شباب و�لدماء �جلديدة 
هم كفء، بع�ش���هم للأ�شف ال ميلك �شوى غروره 

وهي �الآفة �لكربى.
ل �أود ن����ر �لإحب���اط، بالعك�س م���ا �أتطلع له 
هو �إز�لة �لغ�ش���اء عن �ل�ش���ورة �مل�رشوخة �لتي ال 
يري���د �لبع����س تغيريها رغ���م �لتوجي���ه و�لدعم 
�لكامل من �ش���مو رئي�س �لوزر�ء �لذي حدد معامل 
�خلريط���ة بالعمل �لدوؤوب �ل���ذي كر�س مبد�أ فك 
�لقي���ود وت�ش���جيع �ملبادر�ت و�ش���اند كل ما من 
�ش���اأنه �لعمل على جتاوز �لروت���ني و�لتعقيد�ت 

�لتي حتد من تقدم و�زدهار �لبحرين.
�أمامن���ا طريق طويل و�ش���اق ولكن بالعودة 
لقو�ع���د �لعم���ل �لبعي���د ع���ن �لرت�خ���ي باإمكاننا 
جتاوز كل �ل�ش���عاب، هذ� ما كانت عليه �لبحرين 

وميكنها �لعودة ملكانتها �لر�ئدة.

تنوي���رة: ال ت�ش���تطيع تغيري �لع���امل وحدك 
ولكن ت�شتطيع تغيري �شورته.

�أ�ش���عدين كثرًي� م���ا �طلعت عليه يف �ش���حفنا 
�ملحلي���ة م���ن تق���دم �لكثري م���ن �لن�ش���اء خلو�س 
�نتخابات 2018م يف �ملجل�شني �لبلدي و�لنيابي، 
و�مل���ر�أة ل���ن تك���ون �أقدر م���ن �لرج���ل و�لرجل لن 
يكون �أكفاأ من �مل���ر�أة يف �ملجالني �إال بقدر �إميان 
ُكٍل منهم���ا مبجال عمله و�جته���اده يف تاأدية و�جبه 
�لوطن���ي وحتقي���ق م�ش���الح �لبحري���ن وتطلعات 
�أهلها، والإلقاء �ل�ش���وء على �أهمية هذه �مل�شاركة 
نظم جمل�س عائلة �لدوي بح�ش���ور �لوجيه �إبر�هيم 
بن يو�ش���ف �ل���دوي وح�ش���د كبري م���ن �ملو�طنني 
حما�رشة عن م�ش���اركة �ملر�أة يف �نتخابات 2018م 
حتدث فيها عدد من �ل�شيد�ت وبع�س �مُلر�شحات.

�إن تر�ش���ح �ملر�أة يف �النتخاب���ات لي�س �رش�ًعا 
بينها وبني �لرجل بل هو حق د�شتوري �أواًل وو�جب 

وطن���ي ثانًيا، فف���ي �لدور�ت �النتخابية �ل�ش���ابقة 
�أثبت���ت �مل���ر�أة �لبحريني���ة جد�رته���ا �النتخابي���ة، 
حيث فازت باملقاعد �لبلدي���ة �أو �لنيابية و�أثبتت 
كفاءة ُمتميزة يف �الأد�ء وحققت تفوًقا على بع�س 

�لرجال.
وتقع م�شوؤولية م�شاركة �ملر�أة يف �النتخابات 
على �ملر�أة ورغبتها يف �لرت�ش���يح، وترجع �أ�ش���باب 
فوزه���ا �أو عدم���ه �إل���ى م�ش���وؤولية �أف���ر�د �ملجتمع 
م���ن �لرج���ال و�لن�ش���اء وم���دى �إميانه���م بق���درة 
�مل���ر�أة وكفاءته���ا، وه���ذه �مل�ش���وؤولية تتحدد مع 
مدى �لوع���ي �ل�شيا�ش���ي و�النتخاب���ي و�ملجتمعي 
للجمعيات �ل�شيا�شية و�لدينية و�لناخبني باأهمية 
هذه �مل�ش���اركة، فكلما �رتفع وعي �لناخبني بدور 
�مل���ر�أة وقدرته���ا وكفاَءته���ا يف �لتمثي���ل �لبلدي 

�ملجل�ش���ني،  يف  �لن�ش���اء  ع���دد  �زد�د  و�لنياب���ي 
فالوعي �ل�شيا�ش���ي و�النتخاب���ي و�ملجتمعي قادر 
عل���ى �إحد�ث �لتغيري كونه َيهب �لفر�ش���ة للوجوه 

�لن�شائية يف �مل�شاركة يف ع�شوية �ملجل�شني.
�إن تعزيز تر�شيح �لن�ش���اء النتخابات 2018م 
�أن تتحم���ل م�ش���وؤوليتها  ����رشورة وطني���ة يج���ب 
�جلمعيات �ل�شيا�شية و�لدينية و�أفر�د �ملجتمع من 
�لرجال و�لن�ش���اء، وعلى �ملر�أة �أًيا كانت �أن تتحرر 
م���ن �لتبعية و�أن جُت�ش���د �إر�دتها �حُل���رة يف �ختيار 
ما تر�ه ُمنا�ش���ًبا دون �أي تاأثري من �أفر�د �أ�رشتها �أو 
ع�ش���ريتها، و�أيا كان عدد �لفائ���ز�ت يف �نتخابات 
2018م فوجودهن يف �ملجل�شني كاأع�شاء ونو�ب 
ًقا للبحرين  ًِف���ا وجناًحا ُم�رشْ مُيث���ل �إجناًز� وطنًيا ًم�رشْ

ودميقر�طيتها و�شعبها.

نع���م لقد ب���ح �ش���وتنا ونحن ننا�ش���د 
للم���رور  �لعام���ة  �الإد�رة  يف  �مل�ش���وؤولني 
تطبيق �لقان���ون على �ملخالفني من قادة 
�ملركب���ات، وق���د تع���ب كّت���اب �الأعم���دة، 
ومنهم كات���ب هذ� �ملقال، م���ن طرح هذ� 
�الأمر، كما تكررت �ل�شكوى من �ملو�طنني 
و�لو�فدي���ن م���ن �إثارة هذ� �ملو�ش���وع من 
خ���لل تو��ش���لهم �مل�ش���تمر مع �ل�ش���حف 
�ملحلّية عرب بريد �لق���ر�ء �أو �الإذ�عة �أو من 

خلل و�شائل �لتو��شل �الجتماعي.
ال �ش���ك يف �أن �الإد�رة �لعام���ة للم���رور 
و�ملتاح���ة  �ملمكن���ة  �جله���ود  كل  تب���ذل 
ملعاجل���ة �الأم���ر، وذل���ك من خ���لل قيامها 
بن����رش رج���ال �مل���رور يف خمتل���ف �ش���و�رع 
وطرق �ململكة ل�ش���مان �لتاأكد من �لتز�م 
�ل�ش���و�ق بالنظام، كما يقوم هوؤالء �لرجال 
�مل�ش���اعدة  ُكل  بتق���دمي  �ملخل�ش���ون 
�ملطلوب���ة يف حال وقوع ح���و�دث مرورّية، 
�إال �أنن���ي الحظ���ت �أن جميع هذه �جلهود يف 
و�قع �الأمر �إجر�ء�ت غري م�ش���تد�مة، مبعنى 
�أنه���ا مو�ش���مّية فقط، وه���ذه �مللحّظة مل 
ت���اأِت من ف���ر�غ �أو جمرد وجه���ة نظر، فقد 
قمت �شخ�شياً مبتابعة هذ� �الأمر منذ فرتة 
يف �لكثري من �ل�شو�رع، والحظت �أن �لكثري 
من ق���ادة �ملركب���ات ال يلتزم���ون بقو�عد 
�مل���رور بل يرتكب���ون خمالفات ج�ش���يمة، 
وذل���ك نتيجة ع���دم تو�ج���د �أّي م���ن رجال 

�ملرور يف �لعديد من �ل�شو�رع. 
وم���ع ذل���ك، �أعي���د �لتاأكيد هن���ا على 
�أن �مل�ش���وؤولية ال تق���ع فق���ط عل���ى عاتق 
رج���ال �مل���رور، ب���ل ه���ي متعلق���ة كذلك 
تنعك����س  �لت���ي  وثقافته���م  بال�ش���ّو�ق 
بالتاأكي���د عل���ى �ش���لوكياتهم، فق���د قيل 
قدمياً “�ل�ش���ياقة فن وذوق و�أخلق”، غري 
�أنه للأ�ش���ف �ل�ش���ديد ونتيج���ة وجود هذه 
�الأعد�د �ملتز�يدة من �ل�ش���يار�ت �إ�ش���افة 
�إل���ى �لزيادة �لكبرية يف عدد �ل�ش���كان من 
مو�طنني وو�فدين، وق�ش���ور قدرة �لبنى 
�لتحتي���ة ��ش���تيعاب مث���ل ه���ذه �لزي���ادة 
�مل�شطردة يف �ملركبات، �إلى جانب غياب 
�لوع���ي و�للمباالة من قبل �ل�ش���و�ق، فاإن 
كل ذلك قاد بالتاأكيد �إلى �رتكاب �لكثري 
من �ملخالفات.  �إن كان هناك �نت�شار �أكرب 
لرجال �ملرور �لذين ال يتو�نون يف �لتطبيق 
�ل�شارم للقانون، فاإن ذلك �شيوؤدي للحّد 
من �ملخالفات، وقد الحظت يف �لكثري من 
�ملر�ت وخ�شو�ش���ا عند ذهابي �إلى عملي 
كل يوم، وحتديد�ً عند �الإ�ش���ارة �ل�شوئية 
�ملوؤدية �إلى مقر �لعمل، �أن عدد�ً كبري�ً من 
�ل�ش���و�ق يخالفون �لقانون خمالفة �رشيحة 
عند تل���ك �الإ�ش���ارة على �لرغ���م من وجود 
رج���ل �ملرور �مل�ش���وؤول عن تلك �الإ�ش���ارة 
و�لذي للأ�شف ال يحرك �شاكناً! وقد نّوهت 
لرجل �ملرور ذ�ت مرة و�أنا يف �ل�ش���يارة، �إال 
�أن �ملفاج���اأة كان���ت يف رّده حي���ث �أجابني 
�أن  �أفعل؟”، ت�ش���ورو�  �أن  “وماذ� ميكنني 
تلك �لتجاوز�ت حتدث ب�ش���كل يومي �أمام 
�أع���ني رج���ل �مل���رور وال ميكن الأح���د عمل 
�ش���يء، ويف ذلك خطورة كبرية على جميع 

م�شتخدمي �لطريق.
عندم���ا نكتب ع���ن هذه �لتج���اوز�ت، 
ف���اإن ذل���ك من باب حر�ش���نا على �ش���لمة 
لتوجي���ه  ولي����س  �لط���رق،  م�ش���تخدمي 
�نتق���اد�ت الإد�رة �مل���رور، ه���و نق���د بّناء 

مل�شلحة مملكتنا �لغالية. 
كانت �لبحرين، و�إلى عهٍد قريب جد�ً، 
م����رشب �ملثل لرق���ي �لقي���ادة، و�اللتز�م 
بقو�ن���ني �ملرور، و�الح���رت�م �لذي ُيظهره 
قائ���دو �ملركب���ات يف تطبي���ق �لقو�ن���ني 
�ملروري���ة، �إال �أن���ه ومع �الأ�ش���ف �ل�ش���ديد 
�أقولها بكل ح�رشة، مل تعد �لبحرين كذلك، 
وهذ� مو�شوع يحتاج �إلى �لكثري من �لبحث 
و�لعمل ودر��شة �الأ�شباب ومعاجلة مو�طن 
�لتق�ش���ري، وما يج���ب �إدر�كه هن���ا هو �أننا 
جميع���اً م�ش���وؤولون عن �حلف���اظ على تلك 

�ملكت�شبات و��شتعادة �ل�شمعة �لنا�شعة.
�شخ�شياً �أحتم�س كثري�ً لل�شياقة خارج 
بلدي، وبالذ�ت يف �أوروبا و�أمريكا و�لدول 
�ملتقدم���ة ب�ش���كل ع���ام، وذل���ك ل�ش���بب 
و�ح���د فق���ط هو وج���ود �لنظ���ام و�اللتز�م 
بالقو�نني رغم �الأع���د�د �لكبرية و�لهائلة 
من �ملركب���ات و�ل�ش���احنات �لتي ال تعيق 
�شل�ش���ة �حلرك���ة �ملرورية و�ن�ش���يابها يف 

تلك �لدول. دعو�تنا بال�شلمة للجميع.

“المرور... بح صوتنا”!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�رشيب���ة �لقيم���ة �مل�ش���افة كان���ت قادمة ال 
حمالة، لكن �لغريب و�مللفت يف �الأمر هو �نعد�م 
�خلرب�ت �لعملية يف �ل�شادة �لنو�ب �لذين �أثبتو� 
ف�شلهم �لذريع وعدم �الهتمام �لكايف باملو�طن 
�ل���ذي ر�ش���حهم بع���دة �أ�ش���كال و�ش���ور، ف���كل 
�ل�رش�ئب وطرق ر�أ�س �ملو�طن بزيادة �لر�ش���وم 
كانت تلقى ��شتجابة �شحيحة من �لنو�ب �لذين 
ي�شتحقون �شهادة تقدير على دورهم يف �إ�شابة 
�ملو�طن بحالة م���ن �لإحباط �لنادر ودخوله نفق 
�جلف���اف، �إذ ال تعرف لهم ر�أيا وال موقفا، �ليوم 
يتحدثون عن مفاهي���م ومو�قف وغد� يتحدثون 

عن �ش���يء �آخ���ر، و�ش���و�ء كانت �جلل�ش���ة �الأخرية 
�رشية �أو علنية فاالأمر �شيان، خريف، �شتاء، ربيع 
ف�شيف، جميعهم يتقا�شمون �لنوم على �أجفان 
�لقم���ر هناك... بعيدون جد� ع���ن �أنات و�رشخات 

�ملو�طن.
على �أية حال، �شد �ملو�طن باب �لنو�ب وبد�أ 
يفكر يف تبعات �رشيبة �لقيمة �مل�ش���افة ومناخ 
�لتج���ار �لقادم وم�ش���يدتهم، فح�ش���ب مان�رشته 
�ل�شحافة �ملحلية �إن هناك ما يقارب 97 �شلعة 
لن تفر����س عليه���ا �رشيب���ة �لقيمة �مل�ش���افة، 
وت�ش���مل �ل�ش���لع �الأ�شا�ش���ية و�لتي تدخل �شمن 

�الحتياجات �لرئي�ش���ية للأ����رش و�لفرد، و�ل�رشيبة 
�شتوجه يف )�لغالب( للأمور �لكمالية”، وال �أعرف 
حقيق���ة ماذ� يق�ش���د بكلم���ة �لغال���ب، لكن من 
�لفرت����س �أن يعرف �ملو�طن �لي���وم “ما له وما 
عليه” وبالتف�ش���يل وعدم تركه �أ�ش���ري طقو�س 
�الأ�ش���ئلة، فمز�جه حتما �شيتغري  ب�شبب فقد�نه 
�لوعي و�ملعرفة عما يح�ش���ل ويدور حوله وكل 
�أ�شكال �لغمو�س للو�شع �لذي يعي�شه وكاأنه يف 

متاهة �أو حقل من �الأ�رش�ر.
كم���ا قلن���ا من قب���ل، عل���ى عات���ق �جلهات 
�لر�ش���مية يقع و�جب �لتحرك، الأن �لدولة وحدها 

�لق���ادرة عل���ى �لدف���اع عن �ملو�طن �مل�ش���كني 
�لذي وجد نف�ش���ه فجاأة يف دو�مة من �ملتغري�ت 
�لت���ي �ش���توؤثر عل���ى معي�ش���ته ب�ش���كل �أو باآخر، 
و�ملطل���وب و�ش���ع روؤي���ة �ش���مولية مل���ا يحدث 
ولي�س متهيد� لو�ض���ع خطوط غام�ض���ة و�أو�ضاع 
وم�ش���كلت و�أفلم �ش���ينمائية و�رش�ئ���ط، و�الأهم 
ر�ش���د ردة فع���ل �لتاجر �ل���ذي من �ملوؤك���د �أنه 
�شي�ش���تخدم �الآن �حلا�ش���بة �الإلكرتونية �أكرث من 
�أي وقت م�شى، �أما �أنت �أيها �ملو�طن فقد كتب 

عليك هلك زو�يا �لعمر.

القيمة المضافة ...ونواب الشعب

د. زهرة حرم
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26 مليون دينار لتغطية 
�صكوك تاأجري ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 158 املرك���زي اأنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم
BH000Q35P642( من �ص���كوك التاأجري الإ�صالمية 
احلكومية ق�ص���رية الأجل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 26 مليون 
دينار لفرتة ا�ص���تحقاق 182 يوًما تب���داأ يف 11 اأكتوبر 
2018 اإل���ى 11 اأبريل 2019.  ويبل���غ العائد املتوقع 
 %  4.35 ب�ص���عر  % مقارن���ة   4.37 ال�ص���كوك  له���ذه 
لالإ�ص���دار ال�صابق بتاريخ 13 �ص���بتمرب2018، علما اأنه 

متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

النقد الدويل يتوقع انكما�ش القت�صاد الإيراين
 وا�ص���نطن - اأ ف ب: توّقع �ص���ندوق النقد الدويل حدوث انكما�ش يف القت�ص���اد الإيراين؛ ب�ص���بب 
اإع���ادة فر����ش العقوبات الأمريكية، بينما رفع توقعاته لالقت�ص���اد ال�ص���عودي مع زي���ادة اإنتاج النفط 

وارتفاع اأ�صعاره.
واأكد ال�صندوق يف تقريره الدوري “اآفاق القت�صاد العاملي” اأنه من املتوقع اأن ينكم�ش اقت�صاد 

اإيران بن�صبة 1.5 % هذا العام على اأن ينكم�ش ب� 3.6 % يف العام 2019.
وهبطت �ص���ادرات النفط الإيراين مبقدار ن�صف مليون برميل يوميا حاليا، من 2.5 مليون برميل، 
ومن املتوقع اأي�صا اأن ت�صهد هبوطا اإ�صافيا مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ ال�صهر 

املقبل، ما يحد من واردات اإيران من م�صدر دخلها الرئي�ش.
كما خّف�ش ال�صندوق ب�ص���كل حاد توقعات النمو ملنطقة ال�رصق الأو�صط و�صمال اإفريقيا باأكملها؛ 

ب�صبب تراجع القت�صاد الإيراين وزيادة تكاليف الطاقة.
ويتوقع ال�صندوق الآن منو القت�صاد يف املنطقة بن�صبة 2 % هذا العام و2.5 % يف العام 2019.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ش: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ش: 17111434(
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اقتصاد
ال���ري���ادة امل�رصفية ال��ب��ح��ري��ن ل���ص��ت��ع��ادة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة ط��ري��ق  ال��رم��ي��ح��ي: 

“املركزي” ب�سدد تعديل جديد على ر�سوم خدمات البنوك
رة” املعراج: منفتحون على العمالت “الرقمية” ول نعرتف ب� “امل�صفَّ

علي الفردان من املنامة

ق����ال حماف����ظ م�����رصف البحري����ن املرك����زي 
ر�ص����يد املعراج اإن امل�رصف قام بتعديل ر�ص����وم 
اخلدم����ات امل�رصفي����ة يف الف����رتة الأخ����رية، واأنه 
ي�ص����تعد للت�ص����اور م����ع البن����وك باإدخ����ال حزم����ة 
تعديالت جديدة يف بع�ش الر�ص����وم التي مل تتم 

تغطيتها من ذي قبل.
واأكد املعراج خ����الل امللتقى احلواري الأول 
جلمعية م�ص����ارف البحرين، اأم�����ش الأول، اأنه من 
بني اأولويات امل�����رصف املركزي اأن تكون هناك 
اأ�ص����عار معقولة ومنطقية فيما يتعلق بالر�صوم 

امل�رصفية.
وكان����ت البن����وك ب����داأت يف الأول م����ن مايو 
2018، بتطبيق جداول جديدة لر�صوم اخلدمات 
امل�رصفية لالأفراد واملوؤ�ص�صات، وا�صتملت على 
توحي����د اأ�ص����عار عدد م����ن اخلدمات مثل ر�ص����وم 
اإعادة اإ�ص����دار الأرقام ال�رصية، ر�ص����وم البطاقات 
امل�رصفي����ة، كما مت منح خدم����ات جمانية مل تكن 
تقدم من جانب مثل اإ�ص����دار ك�صوف احل�صابات 

للح�صابات امل�رصفية.
واأ�ص����ار املع����راج اإل����ى اأن هن����اك ع����ددا من 
املبادرات لتوفري حماية اأكرب للزبائن والتعامل 
مع ال�ص����كاوى، منها مو�ص����وع فر�ش الغرامات، 
م�ص����يفا اأن امل�رصف ب�ص����دد البدء يف ا�صتكمال 
طرح التعليمات ال�صرت�صادية املتعلقة ببازل 3، 

بعد طرحها ل�صت�صارة القطاع املايل وامل�رصيف، 
وهي تتعلق باإدارة املخاطر والئتمان.

دور يف  بلع����ب  البن����وك  املع����راج  وطال����ب 
اخلطط التي تقودها اململكة لتنويع اقت�صادها 
بعيدا عن النفط وزيادة م�صاهمة القطاعات غري 
النفطية، مو�ص����حا اأن البنوك ميكنها امل�صاهمة 
خ�صو�ص����ا فيما يتعلق بتح�ص����ني بيئة التمويل 

للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.
املرك����زي  امل�����رصف  اع����رتاف  وبخ�ص����و�ش 
بالعم����الت امل�ص����ّفرة، اأ�ص����ار املع����راج اإل����ى اأن 
امل�رصف لديه تفريق وا�ص����ح من حيث املفهوم 
الرقمي����ة”  “العم����الت  ب����ني  م����ا  التعري����ف  اأو 
و”العمالت امل�ص����ّفرة”، واأن����ه منفتح على جميع 
التكنولوجيا احلديثة، والتي ميكن ا�ص����تخدامها 
يف العمل املايل وامل�رصيف والتي يوؤدي تطبيقها 

اإلى نتائج اقت�صادية اإيجابية.
وتاب����ع “امل�����رصف املرك����زي منفت����ح عل����ى 
ا�ص����تخدام العمالت الرقمية يف حال وجود جدوى 
اقت�ص����ادية منه����ا، جم����ددا تاأكي����ده اأن البحرين 
ل تع����رتف بالعم����الت امل�ص����فرة، اإذ اأنها مازالت 
تنطوي على كثري من الغمو�ش واملخاطرة وعدم 

ال�صفافية، والتي ت�صعب من عملية قبولها”.
واأ�ص����ار املع����راج اإل����ى اأن ه����ذه العملة غري 
اآمن����ة بعد عمليتني كبريتني للقر�ص����نة متت يف 
اآ�ص����يا، و�ص����اعت من خاللها اأموال الزبائن دون 
اأن يك����ون هن����اك م�ص����وؤول اأو اأح����د يت����م الرجوع 

اإليه يف هذه امل�ص����األة، مبينا اأن املخاوف الأخرى 
تتعلق با�ص����تخدامها يف غ�ص����يل الأموال لالأعمال 
غري القانونية اأو امل�ص����بوهة، موؤكدا “ كمنظمني 
م����ن واجبنا التاأكد اأن كل �ص����يء قاب����ل للقيا�ش 
والتحك����م فيه، مما يجع����ل الأمر مريح����ا لنا )...( 
و م����ع غي����اب الثقة يف هذه البيئة، فال ن�ص����تطيع 

فتحها للعامة”.
من جان����ب اآخر، اأب����دى املعراج عدم ر�ص����اه 
الكام����ل، فيم����ا يتعل����ق بتبني القط����اع امل�رصيف 
حلل����ول التكنولوجي����ا املالية، واأ�ص����ار اإلى اأنه ل 
يوج����د اأي �ص����بب لك����ي تخفق البن����وك يف توفري 

اأن  ميك����ن  �ص����هلة  مالي����ة  تكنولوجي����ا  حل����ول 
ت�ص����تخدمها حمالت جتارية �ص����غرية، منوها باأن 
امل�رصف املرك����زي قام بالعديد م����ن املبادرات 
حلث البن����وك واملوؤ�ص�ص����ات املالي����ة وحتى من 
خ����ارج القطاع للبدء يف دخول قط����اع تكنولوجيا 
اخلدمات املالية )الفينت����ك(، داعيا البنوك اإلى 
اإعادة ترتيب طريقة تفكريها فيما يتعلق بهذا 

الأمر.
وعرب املع����راج عن �ص����عادته بروؤية عدد من 
املبادرات من جانب بع�ش البنوك واملوؤ�ص�صات 
اأن  كم����ا   ، املالي����ة  اخلدم����ات  تكنولوجي����ا  يف 

“املرك����زي” يح����ث “بنف����ت” دائم����ا على جلب 
احلل����ول والأف����كار اجلديدة لتطبيقه����ا بالقطاع 
امل�����رصيف، لفت����ا اإلى اأن����ه يجري حالي����ا الرتتيب 
لإجناز تقنية “التعرف عل����ى العميل اإلكرتونيا” 
eKYC، والت����ي �صت�ص����كل دافع للم�ص����ارف يف 

ابتكار واإطالق منتجات وحلول جديدة.
ويتفق الرئي�ش التنفي����ذي ملجل�ش التنمية 
القت�ص����ادية خالد الرميحي مع حمافظ امل�رصف 
املركزي ب�ص����اأن �رصورة توج����ه البنوك البحرينية 
لتبني )الفنتك( يف العمل امل�رصيف، م�ص����ريا اإلى 
تكنولوجيا اخلدمات املالي����ة هي الطريق؛ لكي 
ت�ص����تعيد  البحرين مركزها امل����ايل الذي عرفت 
بها قبل �ص����نوات، لفتا اأن اململكة قامت بعدد 
من الإ�ص����الحات التي قللت من تكاليف القطاع 

املايل.
وتطرق الرميحي اإلى جتربة “خليج البحرين 
للتكنولوجيا”، وهي احلا�ص����نة التي ا�صتطاعت 
ا�صتقطاب اهتمام عاملي؛ من اأجل تطوير حلول 
وم�رصوعات ع����رب تكنولوجيا اخلدمات املالية، اإذ 
تعمل احلا�ص����نة على توفري بيئة منا�ص����بة لهذه 

امل�رصوعات.
وتطرق اإلى اأن هناك �ص����غوطا على البنوك 
م����ن ناحية الربحي����ة، واأي�ص����ا فر�ص����ا كبرية من 
خ����الل البتكار يف القطاع امل�رصيف والتعاون بني 
امل�ص����ارف نف�ص����ها وال�رصكات الأخرى يف القطاع 

التقني.

• امللتقى احلواري الأول جلمعية م�صارف البحرين	

“البور�سة”: تداول 1.98 مليون �سهم بـ469 األف ديـنار
“البحرين للتكنولوجيا املالية” ينظم “بلوك اأون 2018”

ي�صتهدف ا�صتك�صاف الفر�ش والتحديات التي تواجه التقنية

املنام���ة - خلي���ج البحري���ن للتكنولوجي���ا: 
ينظم خليج البحرين للتكنولوجيا املالية موؤمتر 
“بل���وك اأون 2018” وذل���ك يف فن���دق ويندام 
غران���د بخلي���ج البحري���ن بتاري���خ 22 نوفم���رب 

.2018
 ”2018 اأون  “بل���وك  موؤمت���ر  وي�ص���تهدف 
ا�صتك�ص���اف الفر�ش املتاح���ة والتحديات التي 
تواج���ه تقني���ة �صل�ص���لة الكتل “بلوك ت�ص���ني” 
واأنظمتها اخلا�ص���ة واأوخه التن�ص���يق ب�ص���اأنها، 
الى جانب تطبيقاتها يف عامل املال وال�ص���ريفة 

وغريها. 
ومن املرتقب اأن ي�ص���تقطب املوؤمتر اأكرث 
م���ن 300 مبتكر وخبري يف “بلوك ت�ص���ني” على 
م�صتوى العامل، اإ�ص���افة الى م�صاركة خمت�صني 
م���ن قطاع���ات خمتلف���ة ع���دة ك���رواد الأعم���ال 
وامل�ص���تثمرين وممثل���ي امل�ص���ارف املركزية 
وكبار امل�صوؤولني يف القطاع املايل. و�صي�صتمل 
املوؤمت���ر على كلم���ات رئي�ص���ية، ور����ش عمل، 
جل�ص���ات حوارية ولقاءات جانبية، اإ�ص���افة الى 

تنظي���م اجتماعات وعرو�ش م���ن جمتمع “بلوك 
ت�صني”.

و�صيوفر موؤمتر “بلوك اأون 2018” فر�صة 
فري���دة م���ن نوعها للت�ص���بيك والتوا�ص���ل بني 
اخل���رباء وذوي الخت�ص���ا�ش بغي���ة �ص���رب اأغوار 
جمموع���ة م���ن املح���اور ال�ص���رتاتيجية والت���ي 
تت�ص���من: اإمكاني���ات “بلوك ت�ص���ني” كتقنية، 
ا�ص���رتاتيجيات “بل���وك ت�ص���ني” ح���ول العامل، 
ا�ص���تعرا�ش مناذج للبيئة الرقابي���ة التجريبية 
ل�صل�ص���لة الكت���ل، متطلب���ات معرف���ة العمي���ل 
KYC، وتط���ورات القطاع امل���ايل وغريها من 

موا�صيع ذات �صلة. 
كما �صيكون حمور التعليم مو�صوعا رئي�صا 
يف جل�صات املوؤمتر، اإذ �صيتم تق�صيم اجلل�صات 
الفني���ة اإل���ى م�ص���ارات جتارية وتقني���ة بهدف 
التفاعل مع قادة البتكار واإك�صاب امل�صاركني 
اإدراًكا اأف�صل ب�صل�ص���لة الكتل “بلوك ت�صني”، 
وتدري���ب 30 مط���وًرا عل���ى الأق���ل م���ع نهاي���ة 
فعاليات املوؤمت���ر على مهارات العقود الذكية 

ل� “بلوك ت�صني” للخدمات املالية. 
وقال الرئي����ش التنفيذي خللي���ج البحرين 
“�ص���عداء  للتكنولوجي���ا املالي���ة خال���د �ص���عد 
با�صت�ص���افة موؤمت���ر )بلوك اأون( ال���ذي يعترب 
اأول موؤمت���ر نق���وم بتنظيم���ه والأول م���ن نوعه 
عل���ى م�ص���توى منطق���ة ال����رصق الأو�ص���ط فيما 
يخ����ش تقنية )بلوك ت�ص���ني(. يرج���ع تركيزنا 
على )بلوك ت�ص���ني( ال���ى اإمكانياته���ا الكبرية 
يف اإح���داث ث���ورة كب���رية بطريق���ة التعاطي مع 
القت�ص���اد العاملي و�ص���ناعة املال وال�صريفة 
ع���رب خمتلف التطبيقات والتي ت�ص���مل التجارة 
وامللكي���ة  ال�ص���يرباين  والأم���ن  واملدفوع���ات 
القانوني���ة. ومع تزايد اهتم���ام البنوك و�رصكات 
التاأمني واحلكومات وجمتمعات الأعمال بتقنية 
�صل�ص���لة الكتل، يه���دف املوؤمتر الى م�ص���اعدة 
امل�ص���اركني على ا�ص���تيعاب حت���ول اخلدمات 
املالي���ة وبيئ���ة الأعم���ال العاملي���ة ال���ى تقنية 
“بلوك ت�صني” وم�ص���اندتهم يف كيفية مواكبة 

هذه املتغريات”.

املنام���ة - بور�ص���ة البحري���ن: اأقف���ل 
م�وؤ����رص البحري�ن الع���ام ي�وم اأم����ش الثالثاء 
عند م�ص���ت�وى 1،324.26 بانخفا�ش وقدره 
1.00 نقطة م�قارن�ة ب�اإق�فال�ه ي�وم الإثنني، 
يف حني اأقفل م�وؤ�رص البحري�ن الإ�صالم�ي عند 
م�ص���ت�وى 938.49 بارت�ف���اع وق�دره 3.08 

نقطة مقارنة ب�اإق�ف�ال�ه ال�صاب�ق.
و ب�ل����غ اإج�مايل ك�مي���ة الأوراق ال�م�الية 
ال�متداول�ة ي�وم اأم�ش يف ب�ور�ص���ة البحري�ن 
1.98 مليون �صهم ووح�دة، ب�قي�مة اإج�م�الية 
ق�دره���ا 469.01 األف دي�نار، ت�م تن�ف�يذه�ا 

من خالل 41 �صفقة.
وت���داول ال�م�ص���تث�مرون 1.98 ملي���ون 
�ص���هم، بقي�مة قدره����ا 468.54 األف دينار 
ت�م تنفيذه���ا من خ�الل 40 �ص���فقة، ورك�ز 
اأ�ص���هم  عل���ى  ت�عامالت�ه���م  ال�م�ص���تث�مرون 
ق�طاع البنوك التجاري�ة وال�ت�ي بل�غت قي�مة 
اأ�صهمها ال�متداول�ة 376.37 األف دي�نار اأي 
ما ن�ص���بته 80.25 % من القي�مة الإج�م�الية 
وب�ك�مي���ة  ال�متداول����ة  ال�م�الي����ة  ل����الأوراق 

قدره�ا 1.55 مليون �ص���هم، ت����م ت�نفي�ذها 
م���ن خالل 16 �ص���فقة. ج���اء البن���ك الأهلي 
ال�متح����د يف ال�مرك����ز الأول اإذ بلغ���ت قي�مة 
اأ�صهمها ال�متداول�ة 307.43 األف دي�نار اأي 
ما ن�ص���بته 65.55 % من القي�مة الإج�م�الية 
لالأوراق ال�م�الية ال�متداول�ة وبك�مية قدرها 
1.22 مليون �ص���هم، ت�م تنفيذها من خالل 

11 �صفقة.
لبن���ك  ف���كان  الثان�����ي  ال�مرك����ز  اأم����ا 
البحري����ن الوطن���ي بقي�مة قدره���ا 60 األف 
دي�ن���ار اأي ما ن�ص���بته 12.79 % من القي�مة 
الإج�م�الي���ة ل���الأوراق ال�م�الي���ة ال�متداول����ة 
ت����م  األ���ف �ص���هم،   100 وبك�مي���ة قدره���ا 

تنفيذها من خالل �صفقة واحدة.
البحري����ن  م�جم����ع  �رصك���ة  ج���اءت  ث����م 
لالأ�ص���واق احلرة بقي�مة قدرها 35.50 األف 
دي�ن���ار اأي ما ن�ص���بته 7.57 % م���ن القي�مة 
الإج�م�الي���ة ل���الأوراق ال�م�الي���ة ال�متداول����ة 
وب�ك�مية قدرها 50 األف �صهم، ت�م تنفيذها 

من خالل �صف�ق�ت�ني.

نا�ض: �رضورة توفري البنية االأ�سا�سية للنهو�ض باالقت�ساد الوطني
م�صيدا بالتوجيهات ال�صامية بتكري�ش موقع “اخلا�ش” ك�رصيك بالتنمية

ال�صناب�ش - الغرفة: اأ�صاد رئي�ش غرفة جتارة 
و�ص���ناعة البحري���ن، �ص���مري نا����ش، بالتوجيهات 
امللكية ال�ص���امية والتي اأكد عليه���ا عاهل البالد 
�ص���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، 
يف لقائ���ه موؤخ���راً بروؤ�ص���اء غرفة جتارة و�ص���ناعة 
البحرين وجمموعة من التجار فيما يخ�ش تكري�ش 
موقع القطاع اخلا����ش يف البحرين ك�رصيك رئي�ش 
للدفع قدم���اً مب�ص���ارات التنمية التي يتوا�ص���ل 
العمل على تطويرها يف �صالح الوطن واملواطن. 
كما اأك���د على اأهمية برنام���ج التوازن املايل 
الذي مت اإعالنه وما ت�ص���منه من مبادرات تعك�ش 
اأفق���اً واع���دة وم�ص���رية ثابت���ة نح���و ا�ص���تمرارية 
التنمي���ة وزيادة ال�ص���تثمارات وتعزي���ز الفر�ش 

ال�ص���تثمارية التي بدورها ت�صهم يف تعظيم دور 
القطاع اخلا�ش ك�رصيك حيوي يف خمتلف م�صارات 
التنمية القت�صادية يف تكامل مع اجلهود القائمة 
ل�صتيعاب كافة املتغريات والعمل على موا�صلة 

الوترية الإيجابية للنمو القت�صادي وتنوعه.
وثم���ن رئي����ش الغرف���ة الدعم ال���ذي قدمته 
الدول ال�صقيقة اململكة العربية ال�صعودية ودولة 
الإم���ارات العربي���ة املتحدة، ودول���ة الكويت من 
خ���الل الرتتيبات الإطارية للتعاون املايل ب�ص���اأن 
برنامج الت���وازن املايل مبا يج�ص���د عمق الروابط 
الأخوي���ة الرا�ص���خة، منوه���اً مبا حظي ب���ه برنامج 
الت���وازن امل���ايل م���ن دع���م وتاأييد من ال�ص���لطة 
الت�رصيعية وكافة القطاعات فهو م�ص���در تفاوؤل 

كب���ري لدى اجلمي���ع ملا فيه م���ن م���ردود اإيجابي 
على ا�ص���تقرار الو�ص���ع املايل يف مملكة البحرين 
وبالت���ايل ا�ص���تمرار تنام���ي م�ص���ارات التنمي���ة، 
مو�ص���حاً اأهمي���ة ال�ص���تفادة م���ن الدفع���ة التي 
ي�ص���كلها الربنامج الذي يهت���م يف اإطار مبادراته 
بزيادة الفر�ش ال�ص���تثمارية وت�صهيل الإجراءات 
مبا يعزز مقومات التناف�ص���ية ومتانة اقت�ص���ادنا 
الوطن���ي ويطور من بيئة الأعمال وال�ص���تثمار يف 

اململكة ويدعم من اإنتاجيتها.
واأك���د نا�ش يف ختام ت�رصيح���ه على اأن الغرفة 
�صتكون دوماً م�ص���اندة وداعمة للجهود التنموية 
ال�ص���املة بقي���ادة عاه���ل البالد �ص���احب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ص���ى اآل خليفة، و�صيا�ص���ات 

وبرام���ج احلكومة يف هذا الإطار التي تعمل عليها 
احلكومة املوقرة برئا�ص���ة رئي����ش جمل�ش الوزراء 
�ص���احب ال�ص���مو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة ومب���ادرات ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����ش جمل����ش ال���وزراء 
�صاحب ال�ص���مو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 
خليفة، يف تنمية البيئة ال�ص���تثمارية يف البحرين 
وجعلها اأكرث جاذبية �صواء لال�صتثمارات املحلية 
اأو الأجنبي���ة، وتعريف املجتم���ع الدويل مبا تتميز 
به هذه البيئة الفريدة، معرباً عن اعتزازه بالدعم 
الذي يلقاه القطاع اخلا�ش يف �صياق هذا التوجه، 
موؤكداً اأن ذلك �ص���ينعك�ش حتماً على هذا القطاع 

احليوي لياأخذ دوره كمحرك رئي�ش لالقت�صاد.
• �صمري نا�ش	
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“موديز”: جناح البحرين يف “التوازن املايل” يخفف ال�ضغوط االئتمانية
اأكدت اأنه يخفف من حدة ال�صيولة... وي�صع امليزانية يف م�صارها ال�صحيح

تط���رق تقري���ر ن�رشت���ه وكال���ة الت�ص���نيف 
االئتم���اين “مودي���ز” اأم����س اإلى اإع���ان حكومة 
البحري���ن ع���ن برنامج الت���وازن املايل، م�ص���را 
اإل���ى اأن الربنامج يهدف لتحقي���ق التوازن بني 
امل�رشوفات واالإي���رادات احلكومية بحلول العام 
2022، اإذ يت�ص���من جمموع���ة م���ن املب���ادرات 
خلف�س امل�رشوفات وزيادة االإيرادات احلكومية 
ا�ص���تقطاب  وموا�ص���لة  التنمي���ة  وا�ص���تمرارية 

اال�صتثمارات.  
وتاب���ع التقري���ر “ته���دف االإ�ص���احات اإلى 
تخفي����س العجز املايل يف البحرين اإلى ال�ص���فر 
وخف�س الدَّين العام اإل���ى نحو 82 ٪ من الناجت 
املحلي االإجمايل بحل���ول العام 2022 من 87 ٪ 

املتوقعة يف العام 2018”.
وق���ال “عل���ى الرغ���م م���ن اأن حتقي���ق هذه 
االأهداف املالية �صي�صكل حتدًيا؛ نظًرا للطلبات 
االجتماعي���ة املرتفع���ة على ميزاني���ة احلكومة، 
والتق���دم يف معاي���ر االأداء، ف���ان االإف���راج عن  
الدع���م املايل اخلليجي من �ص���اأنه اأن يخفف من 
حدة ال�ض���يولة وال�ض���غوط اخلارجية، ويف نهاية 

االأمر يعزز االئتمان ال�صيادي للمملكة”.

واأ�ص���اف التقرير اأن حزم���ة الدعم اخلليجي 
للبحري���ن  البالغ���ة قيمتها 10 ملي���ارات دوالر 
تعهدت بها اململكة العربية ال�ص���عودية، دولة 
االإم���ارات العربي���ة املتح���دة، والكوي���ت، وهي 
تاأكيد على  ا�ص���تمرار رغبة اجلران االإقليميني 

يف تقدمي الدعم للبحرين.
واأ�ص���افت موديز “مع هذه احلزمة، يتوقف 
االإيف���اء باالإفراج ع���ن اأي متوي���ل للبحرين على 
تنفيذ برنامج �ص���امل لاإ�صاح املايل، مما يدل 
عل���ى اهتمام  ج���ران البحري���ن يف دول جمل�س 
التع���اون اخلليج���ي عل���ى التاأكي���د باأن ي�ص���ع 
الربنام���ج الدع���م امل���ايل اخلليج���ي، امليزانية 
م���ايل  العام���ة للبحري���ن عل���ى م�ص���ار حت�ص���ن 

م�صتدام”.
وم�ص���ى تقرير موديز بالقول “لقد حددت 
ال�ص���لطات البحريني���ة �ص���ت مبادرات رئي�ص���ة 
تهدف اإلى حتقيق االأهداف املالية بحلول العام 

2022، وهي: 
)1( خف����س االإنف���اق احلكوم���ي م���ن خال 
ت�ص���ديد عملي���ة امل�ص���ريات العامة وحت�ص���ني 

فح�س طلبات االإنفاق.
االختي���اري  التقاع���د  نظ���ام  اإدخ���ال   )2(  

ملوظفي احلكومة. 
)3( تعدي���ل التعريف���ة تدريجي���ا لتحقيق 
الت���وازن يف ميزاني���ة هيئ���ة الكهرب���اء واملياه 

بحلول العام 2022.
 )4( تب�ص���يط توزيع االإعانات النقدية على 

املواطنني املحتاجني.
 )5( حت�ص���ني كفاءة االإنف���اق احلكومي عن 

طريق اإن�صاء مكتب وطني ملراجعة احل�صابات. 
 )6( اإدخال �رشيبة القيمة امل�ص���افة بن�صبة 

5 ٪ ومراجع���ة الر�ص���وم واخلدم���ات احلكومية 
احلالية. 

ويهدف الربنامج ب�ص���كل جماعي اإلى زيادة 
االإيرادات غر النفطية بن�صبة 2 ٪ - 2.5 ٪ من 
الناجت املحلي االإجمايل م���ع خف�س االإنفاق اإلى 
19.5 ٪ من الن���اجت املحلي االإجمايل من 26.6 

 .٪
واأ�صار التقرير “وفًقا لتقديراتنا وبناًء على 
املعلومات املقدمة يف خمط���ط برنامج التوازن 

املايل، فاإن االأهداف املالية املقرحة �ص���تكون 
مت�صقة مع خف�س بن�صبة 11 ٪ يف االإنفاق احلايل 
وتخفي�س االإنفاق املايل احلكومي بن�صبة 38 ٪.
وعلى الرغم م���ن  اأن برنامج التوازن املايل 
مل ي�رش بو�ص���وح الى اأ�صعار النفط املقرحة، اإال 
اأنه يت�صق مع نطاق اأ�ص���عار النفط التي تراوح 
م���ا  ب���ني 70-60 دوالًرا للربمي���ل عل���ى مدى 

ال�صنوات االأربع املقبلة
وخلُ����س تقرير وكالة الت�ص���نيف االئتماين 
“نعتقد اأن حتقيق هذه االأهداف �ص���يكون اأمرا 
�ص���عبا؛ نظ���را حلج���م التخفي�ص���ات يف االإنفاق 
اال�صمي املطلوب والقيود التي تواجه البحرين، 
حيث قدر �ص���ندوق النقد الدويل عجز امليزانية 
بنحو  15 ٪ من الناجت املحلي االإجمايل يف العام 
2017، كما قدر �ص���ندوق النقد الدويل الدين 
احلكوم���ي بنح���و 89.3 ٪ م���ن الن���اجت املحل���ي 
االإجم���ايل يف الع���ام 2017. وعل���ى الرغ���م م���ن 
التحدي الذي �ص���يواجهه �صانعو ال�صيا�صات يف 
تنفيذ تدابر ال�صيا�ص���ة املالية ال�ص���عبة، فاإن 
تاأمني الدعم الربملاين الذي مت حلزمة االإ�صاح 
املايل باأكملها �صي�صاعد كثرا يف تنفيذ برنامج 

التوازن املايل”.

املحرر االقت�ضادي

امل�ضعل يوؤكد االإدارة احلكيمة لـ“التوازن املايل”

الديري: “التقاعد االختياري” فر�ضة لزيادة اال�ضتثمار

ا ميتلكون من�ضاآت يف االأرا�ضي ال�ضعودية 25 بحرينيًّ

ان�ضمام دول خليجية ملوؤ�رش جيه بي مورجان يك�ضبها 60 مليار دوالر

13.3 األف �صجل جتاري ل�صعوديني يف اململكة

يف �صكل تدفقات ل�صوق ت�صنيفها االئتماين ال�صيادي 2019

املحرر االقت�ضادي من خليج البحرين

اأقام����ت جمعية “األواين البحري����ن” موؤخرا، ندوة 
بعنوان “دور املراأة يف تعزيز التعاون االقت�ص����ادي 
البحريني ال�صعودي” مب�صاركة متحدثني ومتحدثات 

من البلدين ال�صقيقني.
وقالت رئي�س ق�ص����م ال�ص����وؤون االقت�ص����ادية يف 
ال�صفارة ال�ص����عودية لدى البحرين، اإ�رشاق عبيد، بلغ 
ع����دد البحريني����ني املتملكني ملن�ص����اآت وممتلكات 
داخل االأرا�ص����ي ال�ص����عودية نحو 25 �صخ�ص����ا، فيما 
بل����غ حجم الواردات غ����ر النفطية اإل����ى البحرين من 
ال�ص����عودية 27 مليون دينار، وبلغ امليزان التجاري 
ب����ني اململكتني ع����ام 2017 نح����و 16.764 مليون 

ريال )الهيئة العامة لا�صتثمار(.
واأ�ص����افت خال كلم����ة األقته����ا يف الفعالية، اأن 
اجلن�ص����ية ال�صعودية جاءت االأولى من بعد البحرينية 
يف ع����دد ال�ض����جالت التجارية بالبحري����ن حيث بلغت 
13،337 �ص����جا مع نهاية العام 1439 ه�، فيما بلغ 
اإجم����ايل ال�ص����جات التجارية يف ال�ص����عودية املقيدة 
باأ�صماء �ص����يدات اأعمال حتى نهاية العام 1439 ه�، 
127،757 �ص����جا جتاريا وهو ما ي�ص����كل %20 من 
ا�ص����تثمارات القط����اع اخلا�س، وبلغ عدد املن�ص����اآت 
التي تعود ملكيتها اإلى �ص����يدات �ص����عوديات 270 

األف من�صاأة.
واأو�ص����حت عبيد، اأن البنك ال�صعودي للت�صليف 
واالدخ����ار يقوم من خ����ال 26 فرعا له بال�ص����عودية 
بتمويل امل�ص����اريع الن�صائية، وو�ص����لت ن�صبة متلك 
امل�ص����اريع لل�ص����يدات ح����وايل %21، فيما و�ص����لت 
ن�ص����بة القرو�س للم�صاريع الن�ص����ائية اإلى %22 من 

ن�صبة القرو�س االإجمالية.

واأ�ص����ارت اإل����ى اأن اأع����داد الن�ص����اء املتعلم����ات 
وذوات الكف����اءة يف ال�ص����عودية �صي�ص����اهم ب�ص����كل 
ملحوظ يف اندماجهم باالأن�ص����طة االقت�ص����ادية، حيث 
اأ�ص����بحت امل����راأة متواج����دة يف قطاعات اقت�ص����ادية 

خمتلفة حمققة ن�صبة ت�صل اإلى 22%.
ولفتت اإلى اأن ال�ص����ماح للمراأة بقيادة ال�صيارة 
�صي�ص����اهم ب�ص����كل كبر وملمو�����س يف تعزيز وزيادة 
البحري����ن  ب����ني  االقت�ص����ادي  التع����اون  يف  دوره����ا 
وال�ص����عودية حيث ت�صبح هناك �ص����هولة يف التنقل 
وبالت����ايل يطلع����ن على اأب����رز االأن�ص����طة التجارية يف 

البلدين.
العربي����ة  اململك����ة  �ص����فارة  اأن  اإل����ى  ي�ص����ار 
ال�ص����عودية تهتم بت�صجيع وت�صهيل م�صاركة القطاع 
اخلا�����س يف املعار�����س التجاري����ة وال�ص����ناعية بني 
اململكتني، وت�ض����جع عل����ى تعاون الغ����رف التجارية 
ب����ني البلدين الإظهار الفر�����س التجارية والوظيفية 
ل�ص����يدات ورائدات االأعمال واملواطنات يف البلدين 

ال�صقيقني.

من جانب����ه، قال رئي�س اجلمعي����ة، عمار عواجي، 
اإن الندوة تهدف اإلى ا�صتك�صاف اأف�صل طرق زيادة 
الت�صبيك بني رائدات و�صيدات االأعمال البحرينيات 
ونظراته����ن ال�ص����عوديات، والدخ����ول يف مزي����د من 
امل�ص����اريع امل�ص����ركة، وت�ص����جيع اإطاق املزيد من 
موؤ�ص�ص����ات االأعم����ال البحرينية الق����ادرة على تلبية 
احتياجات املراأة ال�ض����عودية بعد تغ����رات الهيكلة 
يف االقت�ص����اد واملجتمع ال�ص����عودي، مثل احتياجات 

التعليم والتدريب وغرها.
واأ�ص����ار عواجي اإل����ى اأن هذه الن����دوة تاأتي بعد 
ق����رار ال�ص����ماح للمراأة ال�ص����عودية بقيادة ال�ص����يارة، 
وما له����ذا القرار من اآثار على االقت�ص����اد البحريني، 
مو�ص����حا اأن الندوة تهدف اأي�ص����ا اإلى عر�س اأف�صل 
�ض����بل زيادة الرتويج للبحرين يف اأو�ض����اط العائالت 
ال�صعودية واملراأة حتديدا، اإ�صافة اإلى معرفة كيف 
ميكن اأن ينعك�س هذا القرار على رائدات و�صاحبات 
االأعم����ال البحرينيات بعد اأن اأ�ص����بحن قادرات على 

قيادة �صيارتهن باأنف�صهن يف ال�صعودية.

املنامة - �صيكو: من املتوقع اأن ي�صاهم ان�صمام 
دول خليجي���ة اإل���ى موؤ�رش جيه ب���ي مورجان لاأ�ص���واق 
النا�ص���ئة EMBI يف تدف���ق م���ا ب���ني 60-30 مليار 
دوالر اإلى �ص���وق الت�صنيف االئتماين ال�صيادي للدول 

اخلليجية يف نهاية 2019.
ومن املحتمل اأي�ًص���ا اأن ي�صتفيد �صوق ال�صندات 
وال�ص���كوك اخلليجية ذات الدخل الثابت من ان�صمام 
ال���دول اخلليجي���ة اإلى موؤ����رش جيه بي مورج���ان، وذلك 
ح�ص���ب م���ا ي�ص���ر اأح���دث تقرير ع���ن اال�ص���راتيجية 

اال�صتثمارية ال�صادر من �صيكو.
فاعتباًرا من 31 يناير 2019، �صتن�صم ال�صندات 
ال�ص���يادية وال�ص���كوك م���ن ال�ص���عودية و االإم���ارات 
ا اإلى موؤ�رش جيه بي  والبحرين والكوي���ت وقطر تدريجيًّ
مورجان، الذي ي�ص���م حاليًّا �صلطنة عمان، على اأن تتم 
عملية االن�صمام على مدى ت�صعة اأ�صهر. ومن املتوقع 
اأن متثل الدول اخلليجي���ة اخلم�س اجلدد حوايل 11.2 
% م���ن املوؤ�رش مبا يجلب تقريًبا م���ا بني 30 اإلى 60 
مليار دوالر من التدفقات املالية اإلى �صوق ال�صندات 

وال�صكوك ال�صيادي يف دول اخلليج. 

وي�ص���ر التقرير اإل���ى اأنه من املتوق���ع اأن تكون 
الكوي���ت والبحري���ن من اأك���رب امل�ص���تفيدين من هذا 
االن�صمام ب�ص���بب امل�صتويات املنخف�ص���ة ن�صبيًّا من 
ديونهم���ا اخلارجية مقاب���ل وزنهم���ا يف املوؤ�رش. فعلى 
�صبيل املثال متلك البحرين يف الوقت احلايل �صندات 
بقيمة 15 مليار دوالر التي �ص���تحقق وزًنا بن�صبة 2.1 
% من املوؤ�رش، بينما من املتوقع اأن حت�ص���ل الكويت 
عل���ى وزن بن�ص���بة 0.8 % على خلفية �ص���نداتها التي 

تبل���غ قيمتها 8 مليارات دوالر. هذا باملقارنة مع وزن 
ال�ص���عودية الذي يبل���غ3.1 % مقابل �ص���ندات بقيمة 
47 ملي���ار دوالر، بينما يبلغ وزن قطر يف املوؤ�رش 2.6 
% مقاب���ل �ص���ندات بقيمة 31 مليار دوالر. ويو�ص���ح 
ا  التقري���ر اأن ه���ذه االأوزان اخلليجي���ة الكب���رة ن�ص���بيًّ
وامل�ص���نفة A- �صت�ص���تفيد من ت�ص���ييق الفارق يف 
العائ���د، حي���ث يت���م تداوله���ا يف الوقت احل���ايل عند 
م�صتويات مماثلة مقارنة بالت�صنيف املنخف�س لدول 

اأوروبا ال�رشقية ودول اأمركا الاتينية يف املوؤ�رش. 
وحول االن�صمام اإلى املوؤ�رش يف العام املقبل، قال 
رئي�س اإدارة اأ�ص���ول اأدوات الدخل الثابت يف �ص���يكو، 
علي مر�صد “يعد ذلك ف�صاً جديًدا الأ�صواق ال�صندات 
وال�ص���كوك ذات الدخل الثاب���ت يف دول اخلليج، كما 
اأنه مبثابة تقدير ل�صوق �صهد منوًّا ي�صل اإلى اأكرث من 
230 مليار دوالر من �صندات و�صكوك الدين املقومة 
ت�ص���تفيد احلكوم���ات  اأن  املتوق���ع  وم���ن  بال���دوالر. 
وامل�ص���تثمرون من مزايا االن�ص���مام اإل���ى املوؤ�رش على 
الفور، وه���و ما له اأهمية خا�ص���ة يف تلبي���ة احتياجات 

املنطقة من التمويل اخلارجي يف امل�صتقبل”.

ال�ص���وؤون  ق���ال املحل���ل يف 
االقت�ص���ادية يو�صف امل�صعل اإن 
حكوم���ة جالة امللك قد �ص���عت 
اإل���ى التعام���ل م���ع املتغ���رات 
التي حدثت يف ال�صنوات القليلة 
املا�ص���ية مب���ا ال يوؤث���ر عل���ى ما 
تتطل���ع اإلى حتقيق���ه من اأهداف 
وذلك م���ن خال اتخ���اذ اإجراءات 

متنوع���ة الإع���ادة هيكل���ة االقت�ص���اد وتل���ك 
االإج���راءات املتخذة قد يكون بع�ص���ها موؤمًلا 
مرحلًي���ا، اإال اأنه���ا تهدف اإلى حماية اقت�ص���اد 
البحرين من م�ص���كات اأ�ص���واأ فيما لو تاأخرنا 
يف ذل���ك، منوه���ا باإعان اململكة ع���ن برنامج 
الت���وازن امل���ايل، وال���ذي حف���ل بالكثر من 
الطم���وح والرغب���ة يف موا�ص���لة االإ�ص���احات 
االقت�صادية �ص���من اإطار الروؤية 2030، وهو 
اأح���د الربامج التي اأ�ص���همت ومهّدت الطريق 

اأمام تكملة جناحات روؤية 2030 الطموحة.
وا�ص���تطرد امل�صعل بالقول اإنه “من اأبرز 
مفا�ص���ل برنامج الت���وازن امل���ايل البحريني 
�ص���عي احلكومة الر�ص���يدة الدقي���ق لتحقيق 
الكف���اءة وتر�ص���يد االإنفاق وتعظي���م الدخل 
احلكوم���ي مب���ا يقود نح���و حتقي���ق التعادل 
االأمث���ل خ���ال االأربع �ص���نوات املقبل���ة. ومن 
االأه���داف التي قد ي�ص���كل حتقيقه���ا حتدًيا 
كبًرا و�ص���ع االأهداف اال�صراتيجية وااللتزام 
ع���ن  اأن يح���دث مبع���زل  اإذ ال ميك���ن  به���ا، 
الدرا�ص���ات املتعمق���ة الت���ي ُترج���ح اإم���كان 
حتقيقها اإ�ص���افة اإلى الربام���ج القادرة على 
حتوي���ل تلك االأه���داف اإل���ى واقع وم���ن اأهم 
اأهداف برنامج التوازن املايل االإدارة احلكيمة 

للدي���ن الع���ام م���ع دع���م تنويع 
االقت�ص���اد وتوفر خم�ص�ص���ات 
وا�ص���تيعاب  امل�ص���تحقة  لاأ����رش 
تاأثرات الت�صخم املايل والناجت 

املحلي االإجمايل”.
وتاب���ع “اإن م���ن اأبرز ما يهم 
ال�ص���ارع البحريني طبًعا ما اأعلن 
ع���ن برنامج توف���ر الدعم لذوي 
الدخ���ل املنخف�س واملتو�ص���ط وذلك يف ظل 
الرقب للعديد من االإ�ص���احات القوية التي 
ت�ص���توجب اإج���راءات تق�ص���فية فعلي���ة مث���ل 
حترير اأ�ص���عار بع�س اخلدمات وخ�صخ�ص���تها 
مثل الوقود والكهرباء وغرها من اخلدمات، 
وذل���ك يف ظل توج���ه حكومي بزيادة اأ�ص���عار 
الطاق���ة ليت���م حتريرها بالكامل ويف م�ص���عى 
لتعوي�س املواطنني املت�رشرين من �صيا�صة 
الر�صيد، فاإن برنامج التوازن املايل يت�صمن 
برناجم���ا لتوفر الدعم امل���ايل النقدي لذوي 
الدخ���ل املنخف����ض واملتو�ض���ط وم���ا يغيب 
عن اأذه���ان البع����س رمبا اأن الو�ص���ع احلايل 
ملخ�ص�صات الدعم يتيح للم�صتهلكني الذين 
ينفق���ون اأك���رث اأن ي�ص���تفيدوا ب�ص���كل اأكرب، 
وهذا ال ي�صاعد اأ�صحاب الدخل االأدنى ولذلك 
عمل برنام���ج التوازن امل���ايل البحريني على 
تغير ه���ذا الواقع، حيث �ضي�ض���عى الربنامج 
اإلى حماي���ة من هم بحاجة اإلى دعم ولذلك مت 
اإعداد برنامج تعوي�ص���ات كجزء من الربنامج 
حيث �ص���يحقق دعم تنويع االقت�صاد وتوفر 
خم�ص�ص���ات اأخ���رى لاأ�رش وال����رشكات، وهو ما 
ظه���ر �ص���منا و�رشاح���ة يف ثنايا بي���ان برنامج 

التوازن املايل لوزارة املالية.

ال�ض���غرة   - املنام���ة 
اأعرب���ت جمعي���ة  واملتو�ص���طة: 
ال�ض���غرة  املوؤ�ض�ض���ات 
ع���ن  البحريني���ة  واملتو�ص���طة 
بالغ �ص���عادتها باجله���ود التي 
الوزاري���ة  اللجن���ة  اأطلقته���ا 
لل�صوؤون املالية و�صبط االإنفاق 
واملتمثل���ة يف تطبي���ق برنام���ج 

الت���وازن امل���ايل، وال���ذي اأعل���ن ع���ن البدء 
بتنفيذ برنامج التقاعد االختياري ملوظفي 
القطاع العام، حي���ث اعتربت اجلمعية ذلك 
االإع���ان موؤ�رشًا لبداية مرحل���ة جديدة واعدة 
تعزز روح املبادرة وتر�ص���م مل�صتقبل واعد 

لريادة االأعمال يف البحرين. 
واأف���اد رئي����س جمل����س اإدارة اجلمعي���ة 
عبداحل�ص���ن الديري اأن ه���ذا التوجه اجلديد 
ه���و خطوة يف االجتاه ال�ص���حيح نح���و تعزيز 
دور البحري���ن الري���ادي يف ري���ادة االأعم���ال 
وجعل البحرين مركًزا اإقليمًيا لزيادة فر�س 
اال�ص���تثمار تعزي���ز ري���ادة االأعم���ال وتنمية 
ال�ض���غرة واملتو�ضطة  قطاع املوؤ�ض�ض���ات 
مما ي�ص���ع البحري���ن على اخلارط���ة الدولية 
يف جمال ريادة االأعمال، خ�صو�صا مع تزامن 

احت�ص���ان اململك���ة للكوجنر�س 
العامل���ي لري���ادة االأعمال خال 
مت  وال���ذي  املقب���ل،  الع���ام 
احت�ص���انه يف تركي���ا موؤخًرا ومت 
االإعان عن ا�صت�ص���افة البحرين 
له���ذا احل���دث العامل���ي املهم 

خال العام املقبل 2019.
كم���ا اأك���د الدي���ري اأنه من 
ال�رشوري اال�صتعداد لهذه املرحلة الدقيقة 
والواعدة، والتي ت�ص���من اال�صتدامة لربامج 
التنمي���ة يف القط���اع االقت�ص���ادي وحتق���ق 
املزيد من املكا�ص���ب التنموية مل�ص���تقبل 
الوط���ن واملواطن والتي با�ص���ك �ص���توؤدي 
واالجتماع���ي  االقت�ص���ادي  االزده���ار  اإل���ى 
املن�ص���ود، معلًن���ا بذلك ا�ص���تعداد اجلمعية 
التام للم�ص���اركة يف ه���ذا الربنامج التنموي 
بالتعاون مع خمتلف اجله���ات ذات العاقة 
الحت�ص���ان الراغب���ني يف احل�ص���ول على اأية 
ا�صت�ص���ارات اأو م�ص���اعدات فنية ت�ص���اعد يف 
تاأ�ض���ي�ض م�ض���اريع �ض���غرة جمدي���ة تعود 
بالنف���ع عليه���م وت�ص���هم يف تعزي���ز النم���و 
االقت�ص���ادي للمملك���ة متا�ص���يا م���ع الروؤية 

االقت�صادية للمملكة 2030.

• جانب من احل�صور يف الفعالية	

• علي مر�صد	

• يو�صف امل�صعل	

• عبداحل�صن الديري	
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

آرت لينك لعقود السمسرة السلعية - شركة تضامن بحرينية ألصحابها سيناء 
عيسى وشريكتها  سجل جتاري رقم 119320-1

محدودة(  مسئولية  ذات  )شركة  ذ.م.م  للمظالت  صوفيا  شركة  مالكي  قرار  على  بناء 
زينب   / السيدة  وتعيني  اختياريا  الشركة  تصفية  تقرر  فقد   ،97733 رقم  جتاري  سجل 

عيسى عبداهلل عيسى علي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة مجلس اإلدارة قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم 
إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على 

العنوان التالي:
التلفون : 39206418)973+(

zainabisa8206@hotmail.com :البريد االلكتروني
املنامة - مملكة البحرين

بناء على قرار الشركاء في شركة ألف ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال )شركة 
تضامن بحرينية( سجل جتاري رقم 107099، فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السيدة / فاطمة علي محمد حسن جمعة مصفيا للشركة.
325 من قانون  املادة  انتهت وفقا لنص  بهذا يعلن املصفي أن سلطة مجلس اإلدارة قد 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم 
15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على  إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 

العنوان التالي:
التلفون : 39206418)973+(

firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني
املنامة - مملكة البحرين

)شركة  لألعمال  األخرى  الدعم  خلدمات  مارين  اي  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
تضامن بحرينية( سجل جتاري رقم 102853، فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السيدة / فاطمة جراغ علي ذاكري مصفيا للشركة.
325 من قانون  املادة  انتهت وفقا لنص  بهذا يعلن املصفي أن سلطة مجلس اإلدارة قد 
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على  15 يوم من  إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 

العنوان التالي:
التلفون : 39206418)973+(

hoorkhamis@gmail.com :البريد االلكتروني
املنامة - مملكة البحرين

شركة   - السلعية  السمسرة  لعقود  لينك  آرت  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها  عيسى  سيناء  ألصحابها  بحرينية  تضامن 
1-119320، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة / سيناء عيسى عبداهلل عيسى 

علي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 
إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من 
مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان 

التالي:
عنوان املصفي:

سيناء عيسى عبداهلل عيسى علي
التلفون : 39206418)973+(

firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن حتويل فرع ملؤسسة فردية
إلى شركة تضامن

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رتاج  ارت  لـ  املالك  باركر،  الدين  ركن  عبداهلل  عبدالصمد  وسيم   / السيد 
 3-95219 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(،  واحلوائط)مؤسسة  لالرضيات 
شركة  إلى  له  اململوكة  الفردية  املؤسسة  من   )1( رقم  الفرع  حتويل  يطلب 
تضامن برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني، وذلك لتصبح مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم:
1. وسيم عبدالصمد عبداهلل ركن الدين باركر

YASEEN NAZIMUDDIN RAJPURKAR .2

السيدة  إليه  تقدمت  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
خديجة عبدالرحيم عبدالعزيز املرزوق املالكة للفرع 11 للمؤسسة جف 91 ايس كرمي 
)مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 43898، تطلب حتويل املؤسسة الفردية 
لتصبح  وذلك  بحريني  دينار   2٫000 وقدره  برأسمال  تضامن  شركة  إلى  لها  اململوكة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. خديجة عبدالرحيم عبدالعزيز املرزوق

2. عبداهلل بن حمد بن محمد التركي
3. يوسف بن احمد بن عبداهلل الغامن

وبتعديل االسم التجاري ليصبح شركة جف 91 ايس كرمي - تضامن بحرينية ألصحابها 
يوسف الغامن وشركائه

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

القيد: 43898 -  التاريخ :2018/10/4
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )000( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية  إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها السيد جعفر 
املوءذن  ابراهيم محسن علي  لـ مؤسسة جعفر  املالك  املوءذن  ابراهيم محسن علي 
)مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 47996، طالباً حتويل املؤسسة الفردية  
2000 لتصبح الشركة مملوكة من  إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

السادة التالية اسمائهم:
1. جعفر ابراهيم محسن علي املوءذن
2. الوليد بن فهد بن محمد اللحيدان
3. حميدة محمد حماد خلفية حماد

4. متعب بن عثمان بن عيسى التركي
وتغيير االسم التجاري من موسسة جعفر ابراهيم محسن املؤذن إلى شركة متعب بن 

عثمان بن عيسى التركي تضامن بحرينية ألصحابها متعب التركي وشركاه
املذكورة خالل مدة خمسة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد: 47996 -  التاريخ :2018/10/4
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )00( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية  إلى شركة ذات مسئولية محدودة

7/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -131540( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة أكس فور النشطة أخرى للترفيه واالستجمام تضامن ألصحابها فاطمة علي وشريكتها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/ 

فاطمة علي احمد عبداهلل جمعة املسجن باعتبارها املصفية القانونية لشركة أكس 

للترفيه واالستجمام تضامن ألصحابها فاطمة علي وشريكتها   فور ألنشطة أخرى 

أعمال  انتهاء  إشهار  طالبه   ،106857 رقم  القيد  مبوجب  تضامن  كشركة  املسجلة 

تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل

إعالن لسنة 2018م

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية شركة الشخص الواحد

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
محمد  وملالكها  ش.ش.و،  املباني  لتشيد  استييرج  إليها  تقدم  قد 
احمد عبداهلل محمد واملسجلة مبوجب القيد رقم 104960، طالبني 
اختيارية وشطبها  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

7/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل

إعالن بشأن حتويل فرع شركة ذات مسئولية محدودة إلى فرع 
مؤسسة فردية

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
القيد  مبوجب  واملسجلة  ذ.م.م  والتعمير  لألنشاء  احلماد  شركة 
2 املسمى مطعم زهرة احملرق  27205، بطلب حتويل الفرع رقم  رقم 
ليصبح فرعا من املؤسسة الفردية املسماه أرض الزعفران للتجارة 
واملسجلة مبوجب  ملالكها عبداحلميد اسماعيل غلوم رضا شنبة 

القيد رقم 117345 وذلك بعد تنازل أصحاب الفرع عنه لألخير.
املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

التاريخ: 30/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 -138217( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمود عبداحلسني عباس سوار

االسم التجاري احلالي: عروض للداللة واملقاوالت

االسم التجاري اجلديد: عروض للنجارة

قيد رقم: 70876-1

قيد رقم

66220-1

االسم التجاري

الهدب بروستد

تقدم إلينا املعلن أدناه: سالم احمد علي النطعي بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي: الى السيد/ حسني علي احمد النطعي 

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

اعتراضه

4/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-139130( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

القيد: 2-107715
التاريخ: 2/10/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2018-138291( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة اخلالدي للمقاوالت والعقارات وتخليص املعامالت ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ذ.م.م  املعامالت  وتخليص  والعقارات  للمقاوالت  اخلالدي  اصحاب شركة  السادة 
املسجلة مبوجب القيد رقم 107715-2، طالبني تغيير اإلسم التجاري من شركة 
اخلالدي  شركة  إلى  ذ.م.م  املعامالت  وتخليص  والعقارات  للمقاوالت  اخلالدي 

العقارية ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ: 16/8/2018
القيد: 115988

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9914( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها املالك 
لـ موسسة كرميز للمقاوالت والتجارة )مؤسسة فردية(  واملسجلة مبوجب القيد 

ذات  شركة  إلى  فردية  مؤسسة  من  القانوني  الشكل  حتويل  بطلب   ،115988 رقم 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5٫000 دينار بحريني
للمستثمرين  البحرين  مركز  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
باملستندات املؤيدة واملبررة لإلعتراض خالل مدة أقصاها خمسة عشرة  مشفوعاً 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

املدعي: شركة علي ومحمود أبناء محمود حسني ش.م.ب )مقفلة(
قد اقام هذه الدعوى ضد

املدعى عليه: جهاز املساحة والتسجيل العقاري
العقارية  الوثيقة  مبوجب  واملسجل  بالعقار  ملكيته  اثبات  فيها  طالب 

30789 مقدمة رقم )1985/3566(
بطلب  احملكمة  لهذة  يتقدم  ان  املدعي  طلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

مشفوع بأوجه اعتراضه وقد حددت احملكمة جلسة 10/10/2018 لنظر الدعوى

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001426911 :رقم الدعوى: 02/2018/10101/7  -  رقم الكتاب

التاريخ: 18-9-2018
احملكمة الكبرى املدنية السادسة

اثبات ملكية عقار
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للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

36779771
36744700

US :المساحة �المتر : 3,266  - سعر القدم: 13 - السعر الكلي: 457,017 - التصنيف - L003551 : أرض في عالي - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 600.5  - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 109,884 - التصنيف - L003546 : أرض في جرداب - رقم التعر�ف

RB :المساحة �المتر : -406.8 سعر القدم: 19.410 - السعر الكلي: 85,000 - التصنيف - L003588 : أرض في دمستان - رقم التعر�ف
MOH :المساحة �المتر : -240.8 سعر القدم: 30.860 - السعر الكلي: 80,000 - التصنيف - L003586 : أرض في الرفاع - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : -384.6 سعر القدم: 25 - السعر الكلي: 103.495 - التصنيف - L003581 : أرض في عالي - رقم التعر�ف
RB :المساحة �المتر : -1,768 سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 494,799 - التصنيف - L003582 : أرض في تو�لي - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : -362.4 سعر القدم: 28 - السعر الكلي: 109,224 - التصنيف - L003576 : أرض في تو�لي - رقم التعر�ف

MOH :المساحة �المتر : 1,532 - سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 247,437 - التصنيف - L002296 : للب�ع أرض في مدينة حمد - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 328.1 - سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 84,760 - التصنيف - L003474 : للب�ع أرض في عس�ر - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : 535.4 - سعر القدم: 31 - السعر الكلي: 178,654 - التصنيف - L003468 : للب�ع أرض في الرفاع - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 600 - سعر القدم: 23.220 - السعر الكلي: 150,000 - التصنيف - L003467 : للب�ع أرض في مدينة حمد - رقم التعر�ف

B3 :المساحة �المتر : 538.2 - سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 150,622 - التصنيف - L003458 : للب�ع أرض في تو�لي - رقم التعر�ف
لإليجار أرض المعامير - رقم التعر�ف : L003543 - المساحة �المتر : 22,482 - سعر القدم: 0.2 - السعر الكلي: 49,462 - التصنيف: صناعي

للب�ع ف�ال في عالي
 دور�ن , 5 غرف , 4 حمامات 

 صالتين , مطبخ , موقف 
 BD 130,000 - V003932 

للب�ع ف�ال في الرفاع
دور�ن , صالتين , 5غرف , 5حمامات

 مطبخين , موقفين , غرفة طعام
حد�قة 

BD 250,000 - V002797 

للب�ع ف�ال في جد علي
 دور�ن , صالتين , 4غرف , 4حمامات

مطبخين , موقفين , نصف فرش
BD 160,000 - V002776 

لإليجار ف�ال في عالي
 دور�ن , صالتين , 5غرف 

6حمامات , مطبخين , موقفين 
غرفة طعام , حد�قة 

BD 800 - V003886 

للب�ع ف�ال في مدينة حمد
 دور�ن , صالة , 7غرف 
5 حمامات , مطبخين
 موقفين , غرفة طعام 

BD 180,000 - V003909

للب�ع ف�ال في تو�لي
3 أدوار , صالتين , 3غرف 
5 حمامات , غرفة طعام 

 نصف فرش
BD 155,000 - V003907  

للبيـــــــــــــع 
أرض من شارعني 

بالقرب من 
شركة املنيوم البحرين

( ألبا )
التصنيف :

 (SP ) مشاريع خاصة
املساحة :

161,729 قدم مربع

للب�ع ف�ال في الرفاع 
صالتين , 5غرف , 3حمامات 
مطبخين , موقف , غرفة طعام

 حد�قة , نصف فرش 
BD 190,000 - V002796 

للب�ع ف�ال في دار�ليب 
 صالة , 4غرف , 3حمامات 

مطبخين , موقفين 
 نصف فرش , حد�قة 

BD 130,000 - V002781

للب�ع ف�ال في جد علي 
 3أدوار , صالتين , 3غرف

 4حمامات , مطبخين 
غرفة طعام , حد�قة 

BD 190,000 - V003883 

للب�ع ف�ال في سند 
 دور�ن , صالة , غرفتين , 3 حمامات
 مطبخ , موقف س�ارة , فرش �امل 
BD 100,000 - V003926    

للب�ع ف�ال في دمستان 
 دور�ن , صالتين , 4غرف 

 5حمامات , مطبخين , موقفين 
غرفة طعام , فرش �امل نظام حما�ة

BD 135,000 - V003910

للب�ع ف�ال في صدد
دور�ن , صالتين , 4غرف , 4 حمامات 

 مطبخين , موقفين , نصف فرش
BD 120,000 - V003905  
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الرياض ـ واس:

بيروت ـ أ ف ب:

باريس ـ آر تي:

مانيال ـ رويترز:

العربي���ة  اململك���ة  �ش���فري  ع���اد 
ال�ش���عودية يف اأملاني���ا االأم���ري خال���د 
بن بن���در بن �ش���لطان، اأم����س الثالثاء 
ال�ش���تئناف عمله يف برلني. بح�شب ما 

اأعلنت الريا�س.
وقالت وزارة اخلارجية ال�شعودية 
عرب ح�ش���ابها على تويرت، اإن ال�ش���فري 
اخلارجي���ة  وزارة  مق���ر  يف  التق���ى 
االأملاني���ة، وزي���ر اخلارجي���ة االأمل���اين 
هايك���و ما����س، وتن���اول اللق���اء اأوجه 

واأهمية التعاون بني البلدين.
وكان���ت وزارة اخلارجية االأملانية 
�ش���بتمرب  يف  اأ�ش���فها  ع���ن  اأعرب���ت 
املا�ش���ي، مل���ا �ش���هدته العالقات مع 
اململكة من �شوء فهم االأ�شهر االأخرية، 
متطلعة اإل���ى اأن يتجاوز البلدان ذلك، 
بحكم العالقة القوية واال�ش���رتاتيجية 

التي تربط بينهما.

قال رئي����س وزراء لبنان املكلف، 
�ش���عد احلري���ري، اأم����س الثالث���اء، اإنه 
ياأم���ل يف ت�ش���كيل حكوم���ة قريًبا بعد 
عودة الرئي�س مي�ش���ال عون من رحلة 
خارجي���ة. وذكر احلريري لل�ش���حفيني 
“هن���اك تن���ازالت من جمي���ع االأطراف 
مب���ن فيه���م التي���ار الوطن���ي احل���ر.. 
نتمن���ى ت�ش���كيل احلكومة بع���د عودة 

الرئي�س من يريفان”.
الن���واب  جمل����س  رئي����س  وكان 
اللبناين، نبيه بري، قال، ال�ش���بت، اإن 
عملي���ة ت�ش���كيل احلكوم���ة اللبنانية” 
ع���ادت اإل���ى ال�ش���فر” بع���د اأكرث من 
العام���ة.  االنتخاب���ات  م���ن  اأ�ش���هر   5
وتكم���ن نقطة اخل���الف الرئي�ش���ية يف 
املفاو�شات يف كيفية تلبية املطالب 
املتعار�ش���ة للرئي����س مي�ش���ال عون، 
والتيار الوطني احل���ر الذي ينتمي له 
من ناحي���ة وح���زب الق���وات اللبنانية 

بزعامة �شمري جعجع، من ناحية اأخرى.

ت�ش���هد عدة مدن يف فرن�ش���ا، اأم�س 
الثالثاء، مظاهرات دع���ت لها النقابات 
العمالي���ة وعلى راأ�ش���ها “الكونفدرالية 
العامة لل�شغل” و ”قوة العمل” احتجاًجا 
على “النم���وذج االجتماعي” الذي طرحه 
رئي����س الب���الد. وا�ش���تاأنفت النقاب���ات 
12 عل���ى  للم���رة  العمالي���ة يف فرن�ش���ا 
الت���وايل منذ ت���ويل الرئي����س اإميانويل 
ماكرون للحك���م العام املا�ش���ي، حركة 
ا يف  االحتجاج �ش���د �شيا�ش���ته، خ�شو�شً
�ش���قها االجتماعي، الت���ي يعتربون اأنها 
ت�شعف ال�رشائح االأكرث �شعًفا والفقرية. 
وحت���اول النقاب���ات العمالي���ة ال�ش���غط 
واملتعلق���ة  احلكوم���ة  �شيا�ش���ة  عل���ى 
باالإ�ش���الحات االجتماعية اجلاري العمل 
عليه���ا، مث���ل التعدي���الت التي �ش���وف 
مت�س منظوم���ة التقاعد والتاأمني �ش���د 
البطال���ة. وت�ش���رتك ه���ذه النقاب���ات يف 
موقفها املعار�س الإ�ش���الحات ماكرون 
بال�رشائ���ح  مت����س  الت���ي  و�شيا�ش���اته، 
الفرن�ش���ي،  املجتم���ع  يف  ال�ش���عيفة 
وت�رش اأي�ًش���ا مببداأ الت�ش���امن والعدالة 

االجتماعيني يف البالد.

قال الرئي����س الفلبيني رودريجو 
دوتريتي اأم����س الثالثاء اإن���ه ال يعاين 
ال�رشطان، وذلك بعد خ�شوعه االأ�شبوع 
املا�شي لفحو�س يف م�شت�شفى خا�س 

اأثبتت �شالمته من هذا املر�س.
وق���ال دوتريت���ي يف كلم���ة بق�رش 
الرئا�ش���ة نقله���ا التلفزي���ون ”مازلت 
خاليا من ال�رشطان.. ال تخ�شوا االقرتاب 
مني.. لن اأعديكم“. ويتلهف ال�ش���عب 
الفلبيني ملعرفة معلومات عن �ش���حة 
دوتريت���ي )73 عاما( بع���د غيابه عن 

حدثني ر�شميني االأ�شبوع املا�شي.
ويف وقت �شابق من اأم�س الثالثاء 
قال وزي���ر الداخلية باالإناب���ة اإدواردو 
اأن���و اإن الرئي����س اأبلغ اجتماع���ا وزاريا 
يوم الYثنني باأنه ال يعاين ال�رشطان.

ال�شفري ال�شعودي 
ي�شتاأنف عمله يف برلني

احلريري: ناأمل يف 
ت�شكيل احلكومة قريًبا

مظاهرات واأعمال 
�شغب يف فرن�شا

رئي�س الفلبني: ل�شت 
م�شابا بال�رشطان

حم�كم�ت ح�ثية “�ض�رية” تق�ضي ب�إعدام م�ؤيدي ال�رشعية
التحالف العربي يوجه �رشب قوية للمتمردين يف تعز

وحت����اول ميلي�ش����يات احلوث����ي املوالية 
الإيران على وقع هزائمه����ا املتالحقة تنفيذ 
خمتلف����ة  جبه����ات  يف  ع�ش����كرية  عملي����ات 
بال�ش����احل الغربي لليمن لتخفيف ال�ش����غط 
على عنا�رشه����ا املنهارة يف جبه����ة احلديدة، 
غ����ري اأنها يف كل مرة تتلقى عنا�رشها �رشبات 
موجع����ة وهزائ����م مدوي����ة تنه����ك قدراته����ا 
الع�ش����كرية وت�ش����تت �شمل �ش����فوفها. كما 
مني����ت ميلي�ش����يات احلوثي بخ�ش����ائر فادحة 
يف جبه����ة ال�ش����احل الغرب����ي خ����الل اليومني 
املا�ش����يني، اإذ قت����ل فيهم����ا اأك����رث من 80 
م�ش����لحا من عنا�رشها، وفق ما ذكرت م�شادر 
مينية. واأ�ش����ارت امل�ش����ادر اإلى اأن م�شلحي 
غ����ارات جوي����ة مرك����زة  احلوث����ي قتل����وا يف 
للتحال����ف العربي عل����ى مواقع ع�ش����كرية يف 

حمافظة احلديدة.
واأكدت امل�شادر اأن الغارات ا�شتهدفت 
موقع����ا للحوثيني يف مزرعة الروي�ش����ان �رشق 
باجل، كما ا�ش����تهدفت مع�ش����كرا تدريبيا يف 

برع، ومع�شكر اجلبانة والدفاع ال�شاحلي.
باملقابل، توا�ش����ل ميلي�ش����يات احلوثي 
االنقالبي����ة اإ�ش����دار اأح����كام باالإع����دام �ش����د 
معار�ش����يها م����ن املواطنني بع����د حماكمات 

�ش����ورية، حي����ث ق�ش����ت حمكم����ة البدايات 
اجلزائية املتخ�ش�ش����ة اخلا�ش����عة ل�ش����يطرة 
امليلي�ش����يات يف �ش����نعاء باإع����دام مواطنني 

مينيني بتهم����ة التخابر مع دول حتالف دعم 
ال�رشعية. وكانت حمكم����ة البدايات اجلزائية 
اخلا�ش����عة ل�ش����يطرة االنقالبيني يف �شنعاء، 

قد اأ�ش����درت اأحكاما �ش����ابقة اأي�ش����ا تق�شي 
باإعدام 3 مدنيني بتهمة “التخابر” مع دولة 

اأجنبية.

• مدفعية التحالف ا�شتهدفت حت�شينات االنقالبيني يف الربح	

قتل 53 عن�صرا من ميلي�صيات احلوثي الإيرانية، اأم�س الثالثاء، من بينهم قنا�صة وقيادات 

ميدانية ممن يديرون املعارك، وذلك يف غارات �صنتها مقاتالت التحالف العربي لدعم ال�صرعية 

يف اليمن، ومواجهات مع قوات املقاومة اليمنية امل�صرتكة بجبهة الربح يف مديرية مقبنة التابعة 

بقيادة  التحالف  ق��وات  وك��ان��ت  “وام”.  الإم��ارات��ي��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأوردت  م��ا  وف��ق  تعز،  ملحافظة 

املقاومة،  مليلي�صيات احلوثي مب�صاركة قوات  �صنت هجوما ع�صكريا على جتمعات  ال�صعودية، قد 

مقتل  ع��ن  اأ�صفر  م��ا  امليلي�صيات،  لتحركات  وا�صعة  ا�صتطالع  وعمليات  دقيق  ر�صد  بعد  وذل��ك 

عنا�صرها وتدمري تعزيزاتها الع�صكرية يف عملية مباغتة مل يتوقعها احلوثيون.

عمان ـ بترا:

عواصم ـ وكاالت:

تركيا توؤكد تعاون ال�شعودية بق�شية خا�شقجي

اأبدت ال�ش���عودية ا�شتعدادها للتعاون مع تركيا يف التحقيق الذي جتريه اأنقرة ب�شاأن اختفاء 
ال�ش���حفي جمال خا�ش���قجي، يف وقت قال فيه ال�ش���فري ال�ش���عودي يف وا�ش���نطن، االأمري خالد بن 
�شلمان، اإن �شالمة جمال “اأولوية ق�شوى للمملكة”. وقال الناطق با�شم اخلارجية الرتكية يف بيان 
اإن “ال�شعودية اأو�شحت اأنها م�شتعدة للتعاون واأنه ميكن القيام بالتفتي�س يف مبنى القن�شلية”.
وكان ال�ش���فري ال�شعودي يف وا�ش���نطن و�شف التقارير ب�شاأن خا�ش���قجي ب�”اخلاطئة متاًما”، 

قائالً اإنها “ال اأ�شا�س لها من ال�شحة، وال اأعرف من يقف وراء هذه االدعاءات، اأو نواياهم”.
وقال ال�شفري، يف بيان اأر�شله اإلى ال�شحافيني: “ما نهتم به هو �شالمة جمال، وك�شف حقيقة 
م���ا حدث. لدى جمال العديد من االأ�ش���دقاء يف اململكة، مبا يف ذلك اأن���ا، وبالرغم من اختالفاتنا، 
واختياره للذهاب اإلى ما ي�شميه باملنفى االختياري، ما زلنا نحافظ على توا�شلنا منذ اأن كان يف 

وا�شنطن”.

عواصم ـ وكاالت:

“الأونروا” حتذر اإ�رشائيل من خط�رة اإغالق مك�تبه� يف القد�س ال�رشقية
ح���ذرت وكال���ة غ���وث وت�ش���غيل الالجئني 
الفل�ش���طينيني “االأونروا”، اأم����س الثالثاء، من 
خط���ورة اخلطوة االإ�رشائيلي���ة الرامية اإلى اإغالق 

مكاتب الوكالة يف مدينة القد�س ال�رشقية.
وقال الناطق با�شم “االأونروا” كري�شتوفر 
غين����س، لوكال���ة االأنب���اء االأردني���ة “ب���رتا”، اإن 
به���ذا  االإ�رشائيلي���ني  امل�ش���وؤولني  ت�رشيح���ات 
ال�ش���اأن “خطرية وغري م�ش���وؤولة”، م�شيفا “اأن 
“االأونروا” تقوم بعمليات يف اإطار ميثاق االأمم 
املتح���دة، واالتفاق���ات الثنائي���ة واملتع���ددة 
االأطراف التي ال تزال �شارية، وقرارات اجلمعية 

العامة ذات ال�شلة”.
ب�ش���كل  الوكال���ة  تفوي����س  “مت  واأك���د:   
حم���دد من قبل اجلمعية العام���ة لالأمم املتحدة 
م���ن اأجل توف���ري احلماية وامل�ش���اعدة لالجئني 
الفل�ش���طينيني يف االأرا�ش���ي املحتل���ة، مب���ا يف 
ذل���ك القد����س ال�رشقية، ويف انتظ���ار حل النزاع 
االأ�شا�شي”. وتابع: “حافظت الوكالة با�شتمرار 
الفل�ش���طينية  االأرا�ش���ي  يف  عملياته���ا  عل���ى 

املحتل���ة مب���ا فيها القد����س ال�رشقي���ة منذ عام 
اإ�رشائي���ل وبن���اء عل���ى  1967، بالتع���اون م���ع 
طلبه���ا واالتفاق���ات امللزمة الت���ي حتكم هذه 
ه���ذه  “مث���ل  اأن  غين����س  واأك���د  العملي���ات”. 
الر�ش���ائل من قبل ال�شخ�شيات املنتخبة العليا 
يف اإ�رشائي���ل، غري م�ش���وؤولة وبالغ���ة اخلطورة”. 
وكان رئي�س البلدية االإ�رشائيلية يف القد�س نري 
بركات، قال اإنه اأو�ش���ى احلكوم���ة االإ�رشائيلية 
بتبني قرار بحظر ن�ش���اط “االأونروا” يف القد�س 

ال�رشقية املحتلة.
وكانت وا�ش���نطن قد قررت تعليق الدعم 
يف  لتتخ���ذ  “االأون���روا”،  منظم���ة  ع���ن  امل���ايل 
ا باإيقاف الدعم، ما اأوقع  اأغ�ش���ط�س قراًرا نهائيًّ
الوكال���ة االأممي���ة يف اأزمة مالية غري م�ش���بوقة. 
يذكر اأن االأونروا تاأ�ش�ش���ت عام 1949، بهدف 
مناط���ق  يف  الفل�ش���طينيني  الالجئ���ني  دع���م 
اأن�ش���طتها، االأردن و�ش���وريا ولبن���ان وال�ش���فة 

الغربية وغزة.

• مدر�شة تابعة ل� “االأونروا” يف مدينة غزة	

مقتل 10 اإرهابيني 
يف �شمال �شيناء

قال����ت وكالة اأنباء ال�رشق االأو�ش����ط امل�رشية 
الر�ش����مية اأم�س الثالثاء اإن قوات ال�رشطة قتلت 
10 عنا�رش اإرهابية اأثناء مداهمتها ملزرعة كانوا 
يختبئ����ون بها يف العري�س ك����ربى مدن حمافظة 
�شمال �ش����يناء، وذلك يف ”�رشبة ا�شتباقية“ قبل 

تنفيذهم لهجمات.
وقال����ت الوكال����ة الر�ش����مية اإن معلوم����ات 
وردت اإل����ى جه����از االأمن الوطن����ي التابع لوزارة 
الداخلي����ة باتخ����اذ الع�����رشة مزرعة مهج����ورة تقع 
مبنطقة العبور بالعري�س ماأوى لهم ”واعتزامهم 

القيام ببع�س العمليات العدائية“.
واأ�شافت اأن الع�رشة ُقتلوا يف تبادل الإطالق 
النار م����ع قوات االأمن بعدما بادروا باإطالق النار 

على القوات اأثناء مداهمتها للمزرعة.
ع����رثت يف  ال�رشط����ة  اأن  الوكال����ة  وذك����رت 
املوقع على اأ�شلحة وذخائر وعبوتني نا�شفتني.

القاهرة ـ رويترز:

يف خطوة غري م�ش���بوقة، اأتاحت ال�شلطات 
العراقي���ة الب���اب للمواطن���ني فر�ش���ة التقدم 
بطلب���ات الرت�ش���ح اإلكرتونيا ل�ش���غل احلقائب 
الوزاري���ة يف حكوم���ة رئي����س ال���وزراء املكلف 

عادل عبداملهدي.
وب���داأ العراقي���ون، �ش���باح اأم����س الثالثاء، 
بتق���دمي طلب���ات الرت�ش���ح ل�ش���غل احلقائ���ب 
الوزارية عرب موق���ع اإلكرتوين، على اأن يتوقف 
ا�شتقبال الرت�ش���يحات عند ال�شاعة الرابعة من 

ع�رش اخلمي�س املقبل.
واعترب البع�س اخلطوة �ش���كلية ودعائية، 
يف ح���ني راأى اآخ���رون اأنها ت�ش���كل بارق���ة اأمل 
الأ�شحاب الكفاءات غري املن�شوين حتت عباءة 
االأحزاب ال�شيا�ش���ية، وفر�شة لت�شكيل حكومة 
تكنوقراط. اإال اأن اخلريطة ال�شيا�شية املعقدة 

وال�رشاعات التي تت�ش���م بها ال�ش���احة العراقية 
بني االأح���زاب وخمتل���ف التيارات، ت�ش���ري اإلى 

�شعوبة ت�شكيل حكومة م�شتقلني.
واعترب نا�ش���طون اخلطوة �شكلية اأكرث من 

كونها واقعية، اإذ لن ت�شمح االأحزاب املتنفذة، 
بح�ش���ب التج���ارب ال�ش���ابقة، بفق���دان اأي من 

ح�ش�شها الوزارية.
واأكد نا�ش���طون اأن هذه االأحزاب �شرتف�س 
نتائج الرت�ش���يحات االإلكرتونية حتى لو تقدم 
م���ن هو موؤه���ل ل�ش���غل حقيبة وزاري���ة معينة، 

وتنطبق عليه �رشوط الرت�شح.
واعترب مراقبون اأن اخلط���وة جاءت باإيحاء 
من رج���ل الدين، مقت���دى ال�ش���در، الذي كان 
ق���د ن�رشة تغريدة قب���ل اأيام، طال���ب فيها باأن 
ياأخ���ذ ال�ش���عب ا�ش���تحقاقه ع���رب امل�ش���تقلني 

التكنوقراط.
و�ش���واء كانت خطوة التق���دمي االإلكرتوين 
الع���ام ل�ش���غل احلقائ���ب الوزارية �ش���كلية اأم 
واقعي���ة، فه���ي ممار�ش���ة جدي���دة مل يعهدها 

العراقيون من ذي قبل.

فتح باب الترشح إلكترونيا للحقائب الوزارية في العراق
بغداد ـ وكاالت:

• عادل عبداملهدي يبداأ م�شاوراته خلالفة العبادي	



ويف ه���ذا ال�ص���ياق، اأكد املر�ص���د اأن “املنطقة 
العازلة باتت �ص���به خالية من ال�صالح الثقيل ع�صية 
انته���اء املهل���ة املح���ددة لذل���ك”، بع���د اأن اأنهت 
ف�ص���ائل املعار�ص���ة املقرب���ة من اأنق���رة، االثنني، 
�صحب كافة اأ�ص���لحتها الثقيلة من املنطقة منزوعة 
ال�ص���الح. اإلى ذلك، حذت هيئة حترير ال�صام )جبهة 
الن�رصة �ص���ابقاً( حذو الف�ص���ائل املعار�ص���ة يف بدء 
�صحب ال�صالح ب�ص���كل غري علني يف عملية ا�صتمرت 
ليالً، وفق املر�صد. واأكد مدير املر�صد اأن “غالبية 
ال�ص���الح الثقي���ل يف املنطقة العازلة قد مت �ص���حبه 
عملياً”، ويتم التاأكد من خلو املواقع املتبقية منه.

ومل تعل���ن هيئ���ة حترير ال�ص���ام التي ت�ص���يطر 
م���ع جمموعات متطرف���ة اأقل نفوذاً عل���ى نحو ثلثي 
املنطق���ة العازل���ة اأي موقف من االتفاق الرو�ص���ي 

الرتكي منذ �صدوره.
وقد رجح املر�صد اأال تبادر الهيئة الى “اإ�صدار 
اأي موق���ف اأو تاأكيد على �ص���حب �ص���الحها الثقيل، 

على اأن يح�صل ذلك بحكم االأمر الواقع”.
م���ن جانب اآخر، اأعلنت احلكومة ال�ص���ورية اأم�س 
الثالث���اء عفوا ع���ن الفارين من اخلدمة الع�ص���كرية 
اأو الهاربني من التجنيد ومنحتهم �ص���هورا لت�صليم 
اأنف�ص���هم واإال �ص���يواجهون عقوب���ة. واخل���وف م���ن 
التجنيد اأو احتمال التعر�س للعقوبة ب�صبب التهرب 
من���ه اأو الفرار من اخلدمة الع�ص���كرية من االأ�ص���باب 
املتك���ررة التي تورده���ا جماعات االإغاثة كاأ�ص���باب 

رئي�صية لعدم رغبة الالجئني يف العودة لديارهم.
وقال الرئي�س ال�ص���وري ب�صار االأ�صد يف مر�صوم 
اأ�ص���دره على مواقعه الر�صمية للتوا�صل االجتماعي 
اإن العفو ي�ص���مل جميع العقوبات املتعلقة بالفرار 
من اخلدمة الع�صكرية �صواء داخل �صوريا اأو خارجها.
ف���اإن  ال�ص���وري  الع�ص���كري  للقان���ون  ووفق���ا 
الفاري���ن م���ن التجني���د يواجه���ون عقوبة ال�ص���جن 
ل�ص���نوات اإذا ترك���وا مواقعهم ومل يع���ودوا للخدمة 

خالل فرتة زمنية حمددة.

ويف الي���وم نف�ص���ه متك���ن مر�ص���ح مييني 
متط���رف اآخر من الف���وز بانتخاب���ات يف بالده، 
اإذ ف���از ميل���وراد دوديك باملقعد املخ�ص����س 
الثالث���ي  الرئا�ص���ي  املجل����س  يف  لل����رصب 
جلمهورية البو�ص���نة والهر�ص���ك. وميثل فوزه 
تهدي���دا لوح���دة اجلمهورية ال�ص���ابقة، اإذ اإنها 
تثري خم���اوف م���ن مطالب���ة القومي���ة ال�رصبية 

باالنف�صال.
وت�ص���كل هات���ان النتيجتان حلق���ة جديدة 
لليم���ني  الكب���ري  ال�ص���عود  �صل�ص���لة  �ص���من 
املتطرف حول العامل، بع���د متكنه من حتقيق 
اأف�ص���ل نتائج���ه يف ع���دد م���ن ال���دول، وحتى 
و�صوله للحكم يف بع�س منها، وتاأكيد على اأن 
هذا ال�صعود هو ظاهرة عاملية ولي�س اأوروبية 
فقط. وفيم���ا يلي عدد من اأه���م النتائج التي 
حققها اليمني املتطرف خالل الفرتة االأخرية:

 السويد
على الرغم من حتقيقه نتائج اأ�ص���عف من 
املتوق���ع يف االنتخابات الربملانية ال�ص���ويدية 
التي جرت �صهر �ص���بتمرب 2018، متكن حزب 
“دميقراطي���و ال�ص���ويد” م���ن حتقيق اأف�ص���ل 
نتيجة انتخابية يف تاريخ���ه، ويف تاريخ اليمني 
املتطرف يف هذا البلد االإ�ص���كندنايف. اإذ ح�صل 
على 17،6 باملئة من اأ�ص���وات الناخبني، وحل 
ثالث���ا يف الربملان بعد حزبي اليمني والي�ص���ار 
التقليديني، ليفر�س نف�ص���ه قوة اأ�صا�صية يف 

احلياة ال�صيا�صية للبالد.
متكن احل���زب من حتقي���ق ه���ذه النتيجة 
التاريخي���ة بعد تركي���زه يف حملت���ه االنتخابية 
عل���ى ملف الهج���رة واللجوء، واعت���رب القيادي 
يف احلزب ماتيا�س كارل�ص���ون بعد االإعالن عن 
النتائج اأن “الوق���ت حان لكي تتحمل االأحزاب 
االأخرى م�ص���وؤولياتها وتبداأ بالنقا�س مع حزب 

دميقراطيو ال�صويد”.

 إيطاليا
فيم���ا اعت���رب اأول نتيج���ة م���ن نوعه���ا يف 
دولة موؤ�ص�ص���ة لالحت���اد االأوروبي، متكن حزب 
“رابطة ال�صمال” اليميني املتطرف من قيادة 
حتال���ف، �ص���مل حزب رئي����س الوزراء ال�ص���ابق 
�صلفيو برل�ص���كوين، لت�صدر نتائج االنتخابات 
الربملاني���ة االإيطالي���ة، التي ج���رت يف مار�س 
2018، ب����37 باملئ���ة م���ن االأ�ص���وات. بينم���ا 

متكنت حركة خم�س جنوم ال�ص���عبوية املعادية 
للموؤ�ص�صات من حتقيق اأف�صل النتائج احلزبية 

املنفردة بح�صولها على 33 %.
ومثلما هو احلال يف ال�صويد، يرجع الف�صل 
يف ه���ذه النتيج���ة الت���ي حققته���ا احلركت���ان 
لربناجميهما االنتخابيني اللذين يركزان على 
الهجرة وعلى انتقاد االحتاد االأوروبي. وبعدها 
حتالفا لت�صكيل اأول حكومة �صعبوية يف تاريخ 
الب���اد منذ �ش���قوط الفا�ش���ية بنهاي���ة احلرب 
العاملية الثانية، ي�ص���غل فيه���ا زعيم “رابطة 
ال�ص���مال” اليميني املتطرف ماتيو �صالفيني 

من�صب وزير الداخلية.

 النمسا
حقق حزب احلرية اليميني املتطرف نتيجة 
كبرية بح�ص���وله على 26،8 �ص���من االنتخابات 
الت�رصيعي���ة التي �ص���هدتها النم�ص���ا يف اأكتوبر 
2018، وج���اء ثاني���ا خل���ف احلزب امل�ص���يحي 
الدميقراطي. و�ص���كل احلزبان حتالفا حكوميا 
معادي���ا للهجرة ومناوئا لكثري من �صيا�ص���ات 

االحتاد االأوروبي.

ألمانيا
اأ�ص���بح ح���زب “البدي���ل من اأج���ل اأملانيا” 
ق���وة  املتطرف���ة  اليميني���ة  بيغي���دا  وحرك���ة 
�صيا�ص���ية ال ي�ص���تهان بها يف اأملاني���ا. فبينما 
تثري بيغيدا قلق ال�صلطات دائما مبظاهراتها 
واحتجاجاته���ا العنيف���ة اأحيانا خا�ص���ة يف �رصق 
البالد �ص���د وجود املهاجري���ن، متكن “البديل 

م���ن اأجل اأملاني���ا” من حتقيق نتائ���ج قوية يف 
�صل�ص���لة من االنتخابات املحلي���ة واالإقليمية، 
وت���وج اإجنازاته باحل�ص���ول عل���ى 12،6 % يف 
االنتخاب���ات الت�رصيعية التي جرت يف �ص���بتمرب 
2018 ليدخ���ل الربمل���ان للم���رة االأول���ى منذ 
وبه���ذه  الثاني���ة.  العاملي���ة  احل���رب  نهاي���ة 
النتيجة ح�ص���ل احلزب اليميني املتطرف على 
ع����رصات املقاع���د يف الربملان االأمل���اين، واأجرب 
احلزبني التقليديني امل�ص���يحي الدميقراطي 
واال�صرتاكي الدميقراطي على حتالف حكومي 
مل يكون���ا يرغب���ان به، لتجنب ت�ص���ويت جديد 
كان ميك���ن اأن مين���ح اليم���ني املتطرف عددا 

اأكرب من املقاعد.

 فرنسا
متكنت مارين لوب���ان زعيمة حزب اجلبهة 
الوطنية )حزب التجمع الوطني حاليا( اليميني 
املتطرف من الو�ص���ول اإلى الدورة الثانية من 
االنتخابات الرئا�ص���ية الفرن�صية التي جرت يف 
اأبريل 2017، وخ�رصتها اأمام اإميانويل ماكرون 
بعد اأن حقق���ت نتيجة تاريخية يف الدور الثاين 
بلغ���ت 34،2 %. وعل���ى الرغم م���ن اأن والدها 
ج���ان م���اري لوبان و�ص���ل لل���دورة الثانية من 
االنتخابات الرئا�ص���ية عام 2002 بعد حتقيقه 
16،86 من االأ�ص���وات يف ال���دورة االأولى، وهو 
اأق���ل مما حققته مارين التي ح�ص���دت 21،34 
% م���ن   18 %، لكن���ه مل يف���ز �ص���وى بنح���و 

االأ�صوات يف الدورة الثانية.

 الفلبين
يف يوني���و 2016 فاز ال�ص���عبوي رودريغو 
دوتريتي برئا�ص���ة الفلبني بربنام���ج انتخابي 
قري���ب من اأفكار اليمني املتطرف، يقوم على 
احلرب �ص���د اجلرمية واملخدرات، وعلى اإنهاء 
احل���ركات االنف�ص���الية االإ�ص���المية يف جزي���رة 
مندن���او. واإن كان دوتريتي ينتمي اإلى احلزب 
الدميقراطي الفلبيني “البان” املح�صوب على 
ي�ص���ار الو�ص���ط، اإال اأنه يتبنى خطابا �صيا�ص���يا 

قريبا جدا من احلركات املتطرفة.

 الواليات المتحدة
اأ�ص���بح دونالد ترامب يف يناير 2017 اأول 
رئي�س �ص���عبوي للواليات املتح���دة بعد فوزه 
باالنتخابات الرئا�ص���ية التي ج���رت يف نوفمرب 

 .2016
وعل���ى الرغ���م م���ن اأن���ه و�ص���ل لكر�ص���ي 
الرئا�ص���ة عرب احلزب اجلمهوري، اإال اأن خطابه 
القومي و�صيا�ص���اته احلمائية جعلته املر�ص���ح 
املف�ص���ل حلركات اليمني املتطرف يف البالد، 
االأمر الذي بدا وا�ص���حا يف الدعم الذي اأبداه له 
عدد من قادة هذه احل���ركات مثل كوكلوك�س 
كالن. وحتى خالل فرتة حكمه بدا قرب خطاب 
ترامب من هذه احلركات وا�صحا، ب�صكل خا�س 
بع���د اأحداث العن���ف يف مدينة �صارلوت�ص���فيل 
بني نا�ص���طني من دعاة تف���وق العرق االأبي�س 
ونا�صطني مناه�ص���ني لهم، اإذ مل ُيدن ترامب 
بو�ص���وح حركات اليمني املتط���رف على هذه 
االأح���داث، ب���ل األق���ى بالالئمة عل���ى الطرفني 
دون اأي تلمي���ح الأفكار اليمني املتطرف، االأمر 
الذي قابله دعاة تفوق العرق االأبي�س بارتياح 

�صديد.

 وبعد ان�ص���مام الربازيل اإلى هذه القائمة 
يبقى ال�ص���وؤال: ما هو م�صتقبل هذه احلركات؟ 
ه���ل ي�ص���تمر م�صل�ص���ل �ص���عودها يف الع���امل؟ 
وكيف �ص���يوؤثر هذا على ال�صيا�صة واالقت�صاد 
العامل���ي؟ وهل �ص���تتمكن هذه احل���ركات من 
تر�ص���يخ اأقدامها يف الدول التي و�صلت فيها 
ل�ص���دة احلك���م، اأم اأن التحديات التي تواجهها 
�ص���تودي بها كم���ا اأودت بكثري م���ن احلركات 

ال�صيا�صية حول العامل يف الفرتة االأخرية؟

الف�صائل  اإمت��ام  بعد  الثقيل  ال�صالح  من  خالية  �صبه  اإدل��ب  حميط  يف  العازلة  املنطقة  باتت 

االتفاق  مبوجب  لذلك  املحددة  املهلة  انتهاء  ع�صية  منه،  االأك��ر  اجل��زء  �صحب  امل�صلحة  ال�صورية 

الرو�صي الرتكي، وفق ما اأكد املر�صد ال�صوري حلقوق االإن�صان اأم�س الثالثاء.

اأعلن عن بع�س بنوده خالل قمة يف �صوت�صي عقدت بني الرئي�صني  ال��ذي  اإدل��ب  وك��ان اتفاق 

الرتكي والرو�صي، ال�صهر املا�صي، ن�س على اإقامة منطقة عازلة، ينزع منها ال�صالح الثقيل، بتاريخ 

العا�صر من اأكتوبر، كمهلة اأخرية.

وت�صمل املنطقة منزوعة ال�صالح اأطراف حمافظة اإدلب واأجزاء من حمافظات جماورة حتت 

�صيطرة الف�صائل املعار�صة، تقع على خطوط التما�س مع قوات النظام.

كابول ـ رويترز:

عواصم ـ وكاالت:

أنقرة ـ رويترز:

كييف ـ أ ف ب:

ق����ال م�ص����وؤولون اأفغ����ان اإن هجوم����ا 
انتحاريا فيما يبدو وقع بتجمع انتخابي يف 
جنوب البالد اأم�س الثالثاء اأدى اإلى مقتل 
8 اأ�صخا�س على االأقل واإ�صابة 10 اآخرين. 
ووقع الهجوم يف ل�صكركاه عا�صمة اإقليم 
هلمند على حدود باك�ص����تان والذي �صهد 
بع�صا من اأعنف املعارك خالل مترد حركة 
طالبان. و�ص����عدت طالب����ان من الهجمات 
عل����ى اأقاليم ا�ص����رتاتيجية قبل انتخابات 
برملاني����ة مق����ررة يف 20 اأكتوبر، وطلبت 
من االأفغان مقاطعة الت�ص����ويت وطالبت 
بالكام����ل  االأجنبي����ة  الق����وات  بان�ص����حاب 
ك�ص����بيل وحيد النتهاء احلرب امل�ص����تمرة 
من����ذ 17 عاما. وذكر م�ص����وؤول حكومي اأن 
املر�صح �ص����الح حممد اأت�صيكزاي اأ�صيب 

يف الهجوم.
ال����ى ذل����ك، قال����ت وزارة اخلارجي����ة 
زاد  خلي����ل  زمل����اي  اإن  الباك�ص����تانية 
امل�صت�ص����ار االأمريكي ب�ص����اأن اأفغان�صتان 
اأج����رى حمادث����ات يف اإ�ص����الم اب����اد اأم�����س 
الثالثاء مع وزيرة اخلارجية الباك�ص����تانية 
بعد اأيام من زيارته كابول يف حماولة لبدء 
حمادثات م����ع حركة طالبان الإنهاء احلرب 

امل�صتمرة منذ 17 عاما يف اأفغان�صتان.

قال����ت احلكومة الرتكي����ة اإن ال�رصطة 
الثالث����اء  اأم�����س  �صخ�ص����ا   90 اعتقل����ت 
لال�ص����تباه يف �ص����لتهم مبتم����ردي ح����زب 
العم����ال الكرد�ص����تاين املحظ����ور، وق����ال 
اأهم ح����زب موؤيد لالأك����راد اإن احلملة ذات 
دوافع �صيا�ص����ية. وذكرت وزارة الداخلية 
يف بيان اأن العملية التي ت�ص����مل 8 اأقاليم 
م����ا زال����ت م�ص����تمرة. وتاأت����ي االعتقاالت 
بعد اأيام من حتذي����ر وجهه الرئي�س رجب 
طي����ب اأردوغ����ان باأنه �ص����يقيل اأي رئي�س 
بلدي����ة ينتخ����ب يف االنتخاب����ات املحلي����ة 
التي جترى الع����ام املقبل اإذا تبني اأن له 
�ص����لة باالإره����اب. ويته����م اأردوغان حزب 
ال�ص����عوب الدميقراط����ي املوؤي����د لالأكراد 
باأن له �صالت بحزب العمال الكرد�صتاين. 
وينف����ي احلزب ذلك ويق����ول اإن احلكومة 

ت�صتهدفه جورا.
وقال احل����زب اإن اأكرث م����ن 140 من 

اأع�صائه اعتقلوا على مدى عدة اأيام.
ويدي����ر قائم����ون باالأعم����ال االآن 94 
والبل����دات  امل����دن  بلدي����ة يف   102 م����ن 
ذات االأغلبي����ة الكردي����ة ولي�����س روؤ�ص����اء 
البلديات الذين اختريوا يف اآخر انتخابات 
حملي����ة اأجريت ع����ام 2014 حيث عزلتهم 
ال�ص����لطات يف احلملة االأمنية التي اأعقبت 

حماولة انقالب عام 2016.

مت اإج����الء اأك����رث من 12 األف �ص����خ�س 
يف �ص����مال اأوكراني����ا �ص����باح الثالث����اء اإثر 
انفج����ارات اأعقبها حريق �ص����خم يف خمزن 

اأ�صلحة، بح�صب ما اأعلنت ال�صلطات.
وقال����ت اأجه����زة االأم����ن اإنه����ا حتقق 
يف “تخري����ب حمتم����ل” قد يكون ت�ص����بب 
باحلادث����ة الت����ي وقع����ت يف خم����زن تابع 
ل����وزارة الدف����اع قرب قري����ة دروجبا على 

بعد نحو 135 كلم �صمال �رصق كييف.
واأك����دت اأجه����زة الط����وارئ اأن لي�س 
لديها معلومات عن �ش����قوط قتلى، فيما 
قالت ال�ص����لطات االإقليمي����ة اإن اأكرث من 
60 �صخ�ص����ا ح�ص����لوا على م�صاعدة طبية 

من جراء تن�صق الدخان.
و�صاهد م�ص����ور وكالة فران�س بر�س 
ت�صاعد �صحب الدخان الرمادية والبي�صاء 
�ص����باح الثالث����اء، فيما كان ي�ص����مع دوي 

اإنفجارات كل دقيقة اأو دقيقتني.
وق����ال م�ص����وؤول يف وزارة الدف����اع اإن 
احلري����ق امت����د الى خم�س مناط����ق تخزين 
تغط����ي حت����و 10 باملئ����ة من امل�ص����تودع 

املمتد على م�صاحة 700 هكتار.

أفغانستان

تركيا

أوكرانيا

8 قتلى و10 م�صابني 
يف هجوم انتحاري

اعتقال 90 �صخ�صا 
ل�صلتهم مبتمردين اأكراد

انفجار �صخم داخل 
م�صتودع اأ�صلحة
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اإدلب... املنطقة العازلة خالية والن�رصة ت�سحب �سالحها ليال

حّمى احلركات املتطرفة توا�سل انت�سارها حول العامل

�صوريا متنح عفوا للفارين من التجنيد

• املنطقة العازلة �صبه خالية	

• جايري بول�صونارو مر�صح اليمني املتطرف لالنتخابات الرئا�صية الربازيلية	

اأ�صفرت الدورة االأوىل من االنتخابات الرئا�صية التي �صهدتها الرازيل يوم االأحد عن تقدم 

% من االأ�صوات. ويف   46 كبري جلايري بول�صونارو مر�صح اليمني املتطرف الذي حاز على نحو 

�صرب  مبقعد  الفوز  من  دودي��ك  ميلوراد  ال�صربي  املتطرف  اليميني  املر�صح  متكن  نف�صه  اليوم 

النتيجتان  هاتان  ومتثل  والهر�صك.  البو�صنة  جلمهورية  الثالثي  الرئا�صي  املجل�س  يف  البو�صنة 

اآخر حلقات ال�صعود املطرد لليمني املتطرف حول العامل. ان�صمت الرازيل االأحد اإىل جمموعة 

الدول التي ت�صهد �صعودا لتيارات اليمني املتطرف يف العامل، وذلك بعد اأن متكن املر�صح اليميني 

ال����دورة االأوىل من  اأ���ص��وات الناخبني يف  % م��ن  ب�46  ال��ف��وز  ب��ول�����ص��ون��ارو م��ن  امل��ت��ط��رف ج��اي��ري 

االنتخابات الرئا�صية، متقدما على اأقرب مناف�صيه ب�18 %، اإذ مل يح�صل املر�صح العمايل فرناندو 

حداد �صوى على 28 % من االأ�صوات.

اأعلنت �ص���فرية وا�ص���نطن لدى االأمم املتحدة نيكي هايلي ا�صتقالتها، و�صترتك من�صبها بحلول نهاية العام 
اجلاري.  ووقدمت �ص���فرية الواليات املتحدة لدى االأمم املتحدة نيكي هايلي التي حتظى برتبة وزير يف احلكومة 
االأمريكي���ة ا�ص���تقالتها اإلى الرئي����س دونالد ترامب. م���ن جهته اأكد ترامب اأم����س الثالثاء اأن هايل���ي قدمت اإليه 
ا�ص���تقالتها التي �صت�ص���بح نافذة “يف نهاية العام”. وقال ترامب يف ت�رصيح اأدلى به يف املكتب البي�ص���اوي، وقد 
وقفت اإلى جانبه ال�ص���فرية امل�ص���تقيلة، اإن هايلي “قامت بعمل رائع”، مو�ص���حا اأنها �صتغادر من�صبها “يف نهاية 

العام”. وتابع “لقد اأبلغتني قبل حوالى 6 اأ�صهر )...( باأنها ترغب با�صرتاحة”.
واأعرب �ص���يد البيت االأبي�س عن اأمله يف اأن تعود هايلي اإلى العمل يف اإدارته مبن�ص���ب اآخر، واأ�ص���اف متوجها 
اإليها: “ميكنك اأن تختاره بنف�صك”. وذكر ترامب اأنه �صيعلن عن تعيني املندوب االأمريكي اجلديد لدى املنظمة 
العاملية خالل اأ�ص���بوعني اأو 3 اأ�ص���ابيع. من جانبها قالت هايلي اإنها ال تعتزم الرت�ص���ح لالنتخابات الرئا�ص���ية يف 

2020، وذلك بعدما �رصت �صائعات باأنها تخفي طموحات رئا�صية.

نيكي هايلي تعلن ا�ستقالتها

فرانس برس:
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يستعد االتحاد البحريني لكرة القدم لتنظيم دوري وكأس االتحاد لكرة 

القدم للسيدات للموسم 2019-2018، وذلك يف الفرتة 8 نوفمرب 2018 

وحتى 21 مارس 2019. ويهيب االتحاد البحريني لكرة القدم بالفرق الراغبة 

يف املشاركة يف البطولتني من أندية ومراكز شبابية وأكادمييات رياضية 

ورشكات ومؤسسات إىل املبادرة للتسجيل عرب خطاب رسمي لالتحاد 

يتضمن طلب املشاركة، عىل أن يكون نهاية يوم العمل الرسمي يوم الثالثاء 

املوافق 16 أكتوبر الجاري موعدا أخريا للتسجيل، إذ لن تقبل أي طلبات 

بعد التاريخ املحدد. وستقام جميع مباريات دوري االتحاد للسيدات 

وكأس االتحاد عىل املالعب الخارجية التابعة لالتحاد البحريني لكرة القدم 

املزروعة بالنجيل االصطناعي، يف حني سيكون يوم األربعاء من كل أسبوع 
موعدا إلقامة املباريات. يشار إىل أن فريق riffa blue pearls أحرز يف 
املوسم املايض لقب بطولتي دوري وكأس االتحاد لكرة القدم للسيدات.

اتحاد الكرة يستعد لتنظيم مسابقات السيدات

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

قام وف��د من االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة برفقة عدد م��ن أعضاء ونجوم 
منتخبنا الوطن��ي األول للرجال وكذلك 
بزي��ارة خاص��ة  الفتي��ات  منتخب��ات 
للمرىض املصابني مبرض الرسطان مبركز 
الس��لامنية  األورام يف مجم��ع  ع��الج 

الطبي.
وتأيت هذه الزيارة، تفعيال ملبادرة رئيس 
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة س��مو 
الش��يخ عيىس بن عيل ب��ن خليفة آل 
خليفة، بش��أن الرشاكة املجتمعية بني 
القطاع الري��ايض وبقية قطاع املجتمع 
امل��دين، وتعزيزا للرشاك��ة الخاصة بني 
اتحاد السلة وجمعية البحرين ملكافحة 

مرض الرسطان.
وتعليقا عىل ه��ذه البادرة النبيلة، قال 
األم��ني العام باالتح��اد البحريني لكرة 

الس��لة عبداإلله عبدالغفار إن الزيارة 
تأيت من منطلق املس��ؤولية االجتامعية 
التي يتبناها اتحاد الس��لة برئاسة سمو 
الش��يخ عيىس بن عيل تج��اه املجتمع 
البحرين��ي، إمياًن��ا من س��موه بأهمية 
مس��اهمة القط��اع الري��ايض باألعامل 

اإلنس��انية. وأوض��ح أن ه��ذه البادرة 
ت��أيت تأكيدا ع��ىل أهمية ال��دور الذي 
تقوم بها القطاعات الرياضية املختلفة 
باملساهمة مع قطاعات املجتمع املدين 
األخرى والتأثري اإليج��ايب الذي تحققه 

هذه النوعية من الرشاكة.

وأض��اف األمني العام بأن هذه الخطوة 
من ش��أنها أن تلفت االنتباه إىل أهمية 
مكافحة مرض الرسطان عرب العديد من 
الوس��ائل الصحية التي دامئا ما تش��ّدد 
عليه��ا الجمعيات املعني��ة عرب العديد 

من اإلرشادات والتوجيهات.

وأك��د عبداإلل��ه عبدالغفار أن س��مو 
رئيس االتحاد حريص منذ البداية عىل 
ه��ذه الرشاكة، ووّجه س��موه بش��كل 
مب��ارش عىل تفعيل الخط��وات الالزمة 
التي تس��اهم يف دعم أنش��طة جمعية 
وكافة  الرسط��ان  ملكافح��ة  البحري��ن 

قطاعات املجتمع املدين.
ويبذل االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
جه��ودا كب��رية يف إط��ار اس��تعداداته 
إلطالق حزمة من الفعاليات واألنشطة 
م��ن  والوقاي��ة  بالتوعوي��ة  الخاص��ة 
جمعي��ة  م��ع  بالتع��اون  الرسط��ان، 
البحرين ملكافحة املرض، وذلك يف إطار 
التظاهرة الس��نوية بجميع أنحاء العامل 
خالل ش��هر أكتوب��ر؛ ملكافحة رسطان 
الثدي ورفع درجة الوعي من مخاطره، 
ع��رب الوقاية وط��رق الكش��ف املبكر 

للمرض والعالج.
ويه��دف اتح��اد الس��لة م��ن إحي��اء 
ه��ذه الفعالي��ة الس��نوية إىل تثقيف 
وتوعية الن��اس إىل مثل هذه األمراض؛ 
للمس��اعدة يف اكتش��افها يف املراح��ل 

األوىل ما يسهل عالجها.

نجوم منتخب الس��لة يزورون مرضى السرطان
تفعيال لمبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي بشأن الشراكة المجتمعية

اتحاد السلة                 المركز اإلعالمي

حقق منتخبنا األوملبي بداية ناجحة يف 
بطولة ع��ودة األوملب��ي بالكويت، بعد 
أن تخط��ى ي��وم أمس صاح��ب األرض 
والضيافة نظريه األوملبي بهدفني مقابل 
واحد، يف افتتاح املنافس��ات التي تضم 
منتخ��ب الس��عودية األوملب��ي أيض��ا. 
فعىل اس��تاد ثامر بنادي الساملية سجل 
منتخبن��ا هدفني يف الش��وط األول عرب 
سيد هاشم عيىس وجاسم خليف، قبل 
أن يستقبل هدفا يف الشوط الثاين، لكنه 
حافظ عىل تقدمه حتى صافرة النهاية.

إىل ذلك يستأنف منتخبنا األوملبي، اليوم 
التدريبي��ة؛ وذلك  )األربع��اء( حصصه 
اس��تعدادا لخوض لقاء الجول��ة الثانية 
أمام منتخ��ب الس��عودية األوملبي، إذ 
س��تقام املباراة يوم الجمعة املوافق 12 
أكتوبر الجاري عىل اس��تاد ثامر بنادي 
الساملية عند 7 مساء، وستكون منقولة 

عىل قناة الكويت الرياضية، والفوز فيها 
يضمن ملنتخبن��ا التتويج باللقب بغض 
النظر ع��ن نتيجة املب��اراة األخرية بني 

الكويت والس��عودية. وحق��ق منتخبنا 
األوملب��ي بداية إيجابي��ة يف املباراة من 
خ��الل تش��كيل الضغ��ط ع��ىل املرمى 

الكويتي ومحاولة الوصول إىل الش��باك 
يف أكرث من مناس��بة. وحص��ل منتخبنا 
عىل األهم بعد أن س��دد س��يد هاشم 
عي��ىس كرة قوي��ة من خ��ارج املنطقة 
عجز الحارس الكويتي عن صدها؛ لتهز 

الشباك معلنة تقدم األحمر )21(.
وكاد منتخبن��ا أن يضاعف النتيجة بعد 
أن انفرد أحمد الرشوقي باملرمى وسدد 
كرة أبعدها الح��ارس ثم ارتدت ملحمد 
مرهون الذي مررها لسيد محمد أمني، 
لكن كرة األخ��ري القوية جاورت القائم 
األي��رس )37(. وس��جل منتخبنا الهدف 
الثاين بعد أن راوغ محمد مرهون حارس 
الكويت ال��ذي ترك مرماه، ليمرر الكرة 
إىل جاسم خليف الذي سدد كرة سهلة 
يف الش��باك )2+45(. س��جل منتخ��ب 
الكويت هدف التقلي��ص عند الدقيقة 

)69( عرب الالعب عيد الرشيدي.

في افتتاح بطولة عودة األولمبي الودية

األولمبي يتجاوز الكويت بهدفي هاشم وجاسم
اتحاد الكرة            اللجنة اإلعالمية

جانب من المباراة

جانب من الزيارة لمرضى السرطان

التعويض شعار النجمة 
والحالة بدوري السلة

تقام اليوم مباراتان يف استكامل لقاءات 
الجولة الثانية لدوري زين الدرجة األوىل 

لكرة السلة. وستكون املباراة األوىل بني فريقي مدينة عيىس والنجمة 
يف متام الساعة السادسة مساء، بينام ستكون املباراة الثانية بني فريقي 

الحالة وسامهيج يف الساعة 4:45 مساء، وتقام املباراتان عىل صالة 
اتحاد اللعبة بأم الحصم. ويرفع فريقا النجمة والحالة شعار التعويض 

يف لقايئ الليلة، وذلك بعد تلقيهام للخسارة يف الجولة االفتتاحية 
ملنافسات الدوري. وكان النجمة قد خرس أمام حامل اللقب املنامة، 

فيام خرس الحالة أمام االتحاد. 
وسيقاتل الفريقان برشاسة انطالقا من الليلة؛ لتحسني نتائجهام 

وموقعهام عىل سلم الرتتيب. 
ويبحث النجمة والحالة عن تحقيق االنتصار األول لهام يف املنافسات، 

الذي بدوره سيعطي الفريقان البقاء يف أجواء املنافسة عىل التأهل 
للدور السدايس. ويعترب الفريقان مرشحان لتخطي منافسيهام اليوم، 

عطفا عىل املستويات الفنية بني الفرق األربعة. يف املقابل، يفتش 
مدينة عيىس وسامهيج عن الهدف نفسه، إذ يسعى الفريقان لتحقيق 
الفوز واستعادة التوازن، عقب الخسارة يف الجولة األوىل أمام املحرق 

واألهيل عىل التوايل.

فريق riffa blue pearls بطل الدوري والكأس الموسم الماضي

يواصل منتخبنا الوطني األول للكرة 
الطائرة تحضرياته الفنية يف معسكره 
التدريبي يف بولندا استعدادا لخوض 
العربية  البطول��ة  منافس��ات  غامر 
الحادي��ة والعرشين للرج��ال والتي 
س��تحتضنها جمهورية مرص العربية 
م��ن 25 أكتوب��ر لغاي��ة 3 نوفم��رب 

املقبل.
وخ��اض املنتخب مواجهت��ه الودية 

الثاني��ة يوم أم��س األول االثنني مع 
فريق “جاش��وف” البولندي، والذي 
يعت��رب أحد أقوى األندي��ة البولندية 
بدوري الدرجة األوىل ويضم 4 العبني 
من املنتخ��ب األول ومحرتفا أمريكيا 
بثالثة أشواط دون رد جاءت نتائجها 

كالتايل 25/18، 25/21، 25/20.
وكان املنتخ��ب لع��ب أم��ام ذات 
الفري��ق 4 أش��واط بحس��ب رغبة 

الجه��از الفن��ي للمنتخ��ب بقيادة 
املدرب يوس��ف خليفة ومس��اعده 
ياس��ني املي��ل واملحل��ل اإلحص��ايئ 
ال��رصيب بروت��ا وه��زم كذل��ك، إذ 
يه��دف الجهاز الفني من خالل تلك 
املباري��ات للوق��وف ع��ىل جهوزية 
الالعب��ني واس��تعدادهم والتع��رف 
ع��ىل إمكاناته��م يف جمي��ع املراكز 
واس��تغالل تل��ك املباري��ات ملعرفة 

مواطن الضعف والقوة بغض النظر 
عن حسابات الفوز والخسارة.

وذكر رئيس الوف��د ومدير املنتخب 
عيل السيد أن املنتخب استفاد كثريا 
من مواجه��ة الفري��ق البولندي ملا 
يتمي��ز به األخري من مس��توى فني 
رفيع وإمكانات عالية وعنارص بارزة، 
وهو م��ا يتطلع الي��ه الجهاز الفني 

للوقوف عىل التشكيلة األساسية.

منتخب رجال الطائرة يواصل تحضيراته بمعسكره التدريبي
خ����س����ر م�����ن ج�����اش�����وف ال���ب���ول���ن���دي

منتخبنا مع جاشوف البولندي

حسن علي

محمد الدرازي
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17 خلف وصباح يقتربان من ربع نهائي الثمان كرات ببطولة زايد العربية
اتحاد البلياردو والسنوكر

استهل منتخبنا الوطني للبلياردو 

والسنوكر مشاركته يف البطولة 

العربية التي تستضيفها مدينة 

الفجرية اإلماراتية تحت مستوى 

بطولة “زايد العربية”، وتقام يف 

الفرتة ما بني السابع لغاية الثامن 

عرش من شهر أكتوبر الجاري.

وبدأت منافسات البطولة مبسابقة 

الثامن كرات يف لعبة البلياردو، التي 

ميثل فيها منتخبنا كٍل من فهد خلف 

وعيل عبدالكريم باإلضافة ألحمد 

صباح، حيث تعرض عيل عبدالكريم 

للخسارة أمام اإلمارايت صالح الرمياوي 

بنتيجة 7 أشواط مقابل 3، قبل أن 

يعود ويحقق الفوز عىل الجزائري 

بوشنيقة رياض بواقع 7 أشواط لـ 

4، كام مل يستطع بعد ذلك تخطي 

عقبة اإلمارايت عبدالله الحسوين الذي 

تفوق بنتيجة 7 أشواط مقابل 3.

بدوره، حقق الالعب أحمد صباح 

الفوز يف أوىل مواجهاته أمام منافسه 

السوري ميشيل زهرة بالشوط 

الفاصل وبنتيجة 7 أشواط مقابل 6، 

إىل جانب تفوقه عىل الليبي أحمد 

رمضان كذلك بالشوط الفاصل 

وبذات النتيجة، يف الوقت الذي 

تعرض فيه فهد خلف للخسارة أمام 

اللبناين رامي القوبة بنتيجة 7 مقابل 

4، دفعت به نحو منطقة “اللوزر”، 

قبل أن يستعيد توازنه ويحقق 

الفوز عىل الليبي أنور املرزوقي بـ 7 

أشواط لشوط وحيد، ومن ثم تخطي 

العراقي عباس مهدي بنتيجة 7 

أشواط مقابل 3.

أما يف فئة املاسرتز يف لعبة السنوكر، 

فقد تلقى الالعب عبداملنعم الشويخ 

لخسارتني أمام اإلمارايت عيىس السيد 

بـ3 أشواط دون مقابل، وأمام 

اإلماريت سيف الكتبي بـ3 أشواط 

مقابل شوط وحيد.

نجــح فريــق الديــر يف قلــب الطاولة 
عىل نظريه االتفــاق بعدما حول تأخره 
بالشــوط األوىل إىل فــوز مثني )23/29( 
يف املباراة التي جمعتهام أمس لحساب 

الجولة األوىل من متهيدي اليد. 
ويدين الدير بهذا االنتصار إىل حارســه 
الشاب عمران محمد الذي قدم مستوى 
الفــت بتصديه الكــرات برباعــة كبرية 

ولقوة هجومه يف الشوط الثاين. 
وكان الشــوط األول قد انتهــى لصالح 
االتفاق بفارق هدف )12/13(، وبذلك 
أصبــح رصيــد الدير 3 نقــاط واالتفاق 

نقطة واحدة. 
وقدم الفريقــان مباراة مثرية اســتمتع 
فيها الحارضين، الشوط األول كان شهد 
تكافئ تــام يف األداء وتقلب يف النتيجة 
التي مالــت يف النهايــة لالتفاق بفضل 
تعملــق حارســه عيل خميــس وتنويع 
مصادر تســجيل األهداف الذي متيز يف 
صناعتهــا أكرب املرزوق لزمالئه حســني 
جعفر يف الدائرة وحســني صالح وعامر 
املدين يف الجناحني وتكفل حسن عيىس 
باالخرتاق. أمــا الدير ورغــم تألق كبري 
لحارسه الشاب عمران محمد اال انه وقع 
يف أخطاء هجومية كثرية جعلته يتخلف 
بالنتيجــة مع انــه كان األفضل يف الربع 
األول بفضــل الجناح عيل زهري ومحمد 

مريزا وحسن مدن وأخيه محمد. 
 ويف الشــوط الثــاين، مل يحســن العبي 

االتفاق استغالل تألق حارسهم خميس 
يف تصدي الكــرات بإضاعتهم لألهداف 
وارتكاب األخطاء ليأخذ الدير األفضلية 
خالل الربــع األول عرب تفعيــل الجناح 
زهري والدائرة عيىس مشاخيل )17/20(.
الدير واصل أفضليته الهجومية بحســن 
مدن ومحمــد عبدالهــادي وعيل زهري 
وحافــظ عــىل فــارق األهــداف فيام 
االتفاق هبط أداؤه كثريا بسبب األخطاء 
وافتقد للحلول الدفاعية ليخرج خارسا. 
أدار اللقاء محمد ريض وعيل الشــمروخ 
الذي أشهر البطاقة الحمراء ملحمد مدن 

يف الشوط الثاين. 

التضامن والبحرين

يف املبــاراة األوىل، حقق فريق التضامن 

نتيجــة الفــوز عــىل نظــريه البحرين 
)18/20( يف مباراة متيز العبي التضامن 
بأداؤهــم عــىل مــدار الشــوطني فيام 
البحرين الذي لعــب منقوصا من أبرز 
العبيــه لإلصابة وظــروف أخرى، وضح 
عليــه املعانــاة الدفاعيــة والهجوميــة 
وافتقاده للتجانس.  وبذلك أصبح رصيد 
التضامن 3 نقاط فيام هي نقطة حصيلة 

البحرين لهذه الخسارة.

مباريات اليوم

تختتم منافســات الجولة اليوم االربعاء 
بإقامة مباراتــني، يف األوىل يلتقي باربار 
مع سامهيج يف متام الساعة 5.30 مساًء 
وتليها لقاء يجمــع النجمة وأم الحصم 

عند الساعة 7.

أكــد نائب رئيــس االتحــاد البحريني 
لكرة القدم للشؤون الفنية رئيس لجنة 
املنتخبــات الوطنية الشــيخ خالد بن 
ســلامن بن خالد آل خليفة أن اللجنة 
تســعى دامئــا ملتابعــة كافــة الربامج 
اإلعداديــة للمنتخبــات، مبا يســهم يف 
تحقيق األهــداف التــي حددتها تلك 
الربامــج، من أجل الوصــول للجاهزية 
املطلوبــة قبــل خوض االســتحقاقات 
القادمة. وقال: “إن اللجنة وبدعم من 
رئيس االتحاد الشــيخ عــيل بن خليفة 
بــن أحمــد آل خليفة تعمل بشــكل 

متواصل يف متابعة برنامج اإلعداد لكل 
منتخــب، من خالل االلتقــاء باألجهزة 
الفنيــة واإلدارية، وكذلك عــرب الزيارة 
من  املنتخبات،  لتدريبــات  املســتمرة 
أجل االطمئنان عىل سري العمل وتوفري 
كافــة االحتياجــات الالزمــة واألجواء 
املالمئــة، التي تســهم يف تكوين املناخ 
الصحي لجميع أفراد املنتخبات، للعمل 
لتحقيق أعىل معدالت االســتفادة من 
الفــرتات اإلعدادية، والــذي يصب يف 
مصلحتهــا يف التحضري الجــاد واملثايل 

لخوض املشاركات املقبلة”.

وأضــاف ان املنتخــب األول قــد بدأ 
تجمــع أكتوبــر يــوم األحــد املــايض 
والذي يتخلله مواجهتــني وديتني أمام 
ســوريا وفلسطني، يتبعه تجمع نوفمرب 
الــذي يتخلله مواجهتــني خارج األرض 
امــام الكويت وعامن، عــىل أن يختتم 
املنتخــب تجمعاته يف شــهر ديســمرب 
الذي يتخلله حتى اآلن مواجهة واحدة 

أمام منتخب غريقستان.
وأشار إىل أن مشاركة املنتخب األوملبي 
يف بطولة عودة األوملبي بدولة الكويت 
الشــقيقة، لها أبعاد كثــرية، من أبرزها 

بالكويــت  الريــايض  النشــاط  دعــم 
الحبيبة، واالســتفادة من هذه البطولة 
يف رفع املستوى البدين والفني من خالل 
املواجهــات التي ســيخوضها املنتخب 
يف هــذه املشــاركة، والتي ستســاهم 
كذلك يف تحديد مواطن الضعف، التي 
سيعمل من خاللها الجهاز الفني بقيادة 
املدرب سمري بن شــامم عىل تطويرها 
وتجاوزها يف املراحل اإلعدادية املقبلة، 
قبل االستحقاق األبرز لألحمر األوملبي 
واملتمثل يف التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس آســيا املقــرر إقامتهــا مبملكــة 

البحرين يف مارس القــادم، موضحا ان 
منتخبات الفئــات العمرية قد عاودت 
تدريباتها من أجل االســتعداد بالشكل 
املناســب لخوض املشــاركات املقبلة، 
حيــث ســيخوض منتخــب الناشــئني 
مباراة وديه أمام نظــريه الكويتي يوم 
13 أكتوبــر، والتي تــأيت ضمن إعداده 
للمشــاركة بتصفيــات كأس آســيا يف 
ســبتمرب 2019، بينــام يواصل منتخب 
الشــباب التحضــريات ضمــن برنامج 
اإلعداد الزمني الخاص بتصفيات كأس 

آسيا يف أكتوبر من العام ذاته.   

الدير يقلب الطاولة على االتفاق بتمهيدي اليد

خالد بن س��لمان: نتابع البرامج اإلعدادية للمنتخبات

ب���ف���ض���ل ت���ع���م���ل���ق ح�����ارس�����ه ال�����ش�����اب ع���م���ران

بالكويت الرياضي  للنشاط  تأتي دعما  األولمبي  مشاركة 

)تصوير: أحمد طاهر( من لقاء الدير واالتفاق أمس 

علي مجيد

اتحاد الكرة                اللجنة اإلعالمية

خالد بن سلمان

هل ُيحجب النجمة عن الظهور األول؟
يرتقب الوسط الريايض وتحديداً ملحبي 

وعشاق لعبة كرة اليد مساء اليوم 
وتحديداً عند الساعة 7 مساًء ملعرفة 

إذا ما سيظهر الفريق النجاموي يف 
منافسات دوري الدرجة األوىل من 

عدمه، بعد األخبار املتداولة منذ صباح 
أمس التي تشري لوجود إرضاب لالعبي 

الفريق االول وتبعها استقالة مدير 
الفريق األول للعبة خالد فالمرزي 

عىل إثر عدم رصف مستحقات الفريق 
ألشهر. غياب أو تغيب فريق النجمة أن 
حدث اليوم فهو سيكون سابقة تاريخية 

تحدث يف لعبة كرة اليد، خصوصاً أن 
الفريق عاد للتو من دولة اإلمارات 

محماًل بكأس زايد للسوبر البحريني 
اإلمارايت وقبلها بأيام عدة أيضاً ُتوج 

بكأس السوبر البحريني، وهو الفريق 
الذي ال يتصوره أحداً أن يصل به األمر 

إىل هذا 
املطاف، يف 
ظل سلسلة 
التعاقدات 

الكبرية التي أحدثتها 
إدارته واإلنجازات التي حققها 

عىل مدار السنوات األخرية، خصوصاً 
املوسم املايض الذي متكن فيه من 
تحقيق 4 بطوالت وأهمها البطولة 

اآلسيوية والتي أهلته 
ألن يكون حارضا يف 

كأس العامل لألندية 
“سوبر غلوب” واملقرر 

انطالقها االسبوع املقبل سيواجه 
فيها برشلونة اإلسباين. “البالد سبورت” 

حاول مراراً االتصال برئيس جهاز اللعبة 
صالح رفاعي للوقوف عىل املوضوع إال 

أنه مل يرد، واألمر نفسه ملدير الفريق 

فالمرزي. كام أن “البالد سبورت” 
تحصل عىل بعض املعلومات التي 

تفيد بتحرك أعضاء مجلس إدارة نادي 
النجمة من أجل مللمة األمر وعودة 

املياه إىل مجاريها بقدر اإلمكان قبل أن 
تتفاقم األمور وتصل لنقطة الال توافق 
نهائياً... ليبقى السؤال مطروحاً حتى 
مساء اليوم: هل ُيحجب النجمة عن 

الظهور األول يف دورينا؟

أحمد صباح

تنطلق اليوم مباريات الدور مثن 
النهايئ ملسابقة كأس املراكز الشبابية 

الثاين لكرة القدم )الكاس( بلقاءين 
يجمع األول فريق مركز شباب أبوقوة 
وفريق نادي عايل، بينام يجمع اللقاء 

الثاين فريقي مركز شباب السهلة 
الشاملية ومركز شباب كرانة، إذ تقام 

املباراة األوىل يف الساعة الخامسة 
والنصف، بينام تقام املباراة الثانية 

يف الساعة السابعة والنصف عىل 
استاد نادي اتحاد الريف يف أول أيام 

مسابقة الكأس.
فريق مركز شباب أبوقوة تصدر 

املجموعة األوىل برصيد ستة عرشة 

نقطة بجدارة من خمس حاالت 
فوز وتعادل وخسارة متقدًما عىل 

السهلة الشاملية وسافرة لفوزه عليهام 
يف الدور التمهيدي لكنه خرس يف 

ربع نهايئ الدوري أمام مركز شباب 
دمستان بهدفني مقابل هدف واحد 

ليودع الدوري ويفقد لقبه الذي 
أحرزه يف النسخة األوىل.

ويتطلع أبوقوة بقيادة مدربه عيل 
عباس إىل تعويض فقدان درع 

الدوري من خالل مباراة اليوم، 
لكنه سيصطدم بفريق نادي عايل يف 

طريق طويل قبل الوصول إىل املباراة 
النهائية، وتكمن الصعوبة يف قوة 

الفرق وزيادة عددها عن النسخة 
األوىل.

فريق نادي عايل خاض مباريات الدور 
التمهيدي للدوري ضمن املجموعة 

الثالثة وحصل عىل املركز الرابع وفاز 
يف أربع مباريات وخرس يف مباراتني 

وتعادل يف واحدة وجمع ثالثة عرشة 
نقطة مل تشفع له بالتأهل إىل الدور 

ربع النهايئ يف الدوري، واعتاد عايل يف 
السنوات األخرية عىل منصات التتويج 

يف مختلف البطوالت التي يشارك 
فيها، لذلك سيدخل اليوم بتشكيلة 

تعيد إليه توازنه بعد خسارة املنافسة 
عىل درع الدوري، بعد معاناة كبرية 

يف األدوار التمهيدية من غياب أكرث 
من عنرص أسايس، بل إنه خاض آخر 

أربع جوالت منقوًصا من أفضل 
العبيه.

فريق مركز شباب كرانة تصدر 
املجموعة الثالثة لفرتة طويلة لكنه 

تنازل عنها يف الجولتني األخريني 
بتعادل وخسارة، والخسارة من نادي 

اتحاد الريف هي التي أبعدته عن 
الصدارة وجعلته يف املركز الثالث 

بأربعة عرشة نقطة جمعها من أربعة 
انتصارات وخسارة واحدة وتعادلني.

فريق مركز شباب كرانة قدم 
مستويات ثابتة يف النصف األول من 

دوري املراكز الشبابية وكاد يتأهل 
إىل املرحلة الثانية من الدوري إال 

أن التعادل ثم الخسارة يف املباراتني 
األخريتني أفقداه األمل يف الفوز 
بالدرع، لذلك فهو يأمل يف ثورة 
تصحيح ملساره املتميز من خالل 

مسابقة الكأس بعد أن ظهر بشكل 
متميز يف الدور التمهيدي.

فريق عالي

أبوقوة وعالي في سباق ربع النهائي لكأس المراكز الشبابية
م���واج���ه���ة ق���وي���ة ب���ي���ن ال��س��ه��ل��ة ال��ش��م��ال��ي��ة وك���ران���ة



وج��ه النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة الرئي��س 
الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلط��ة، رئيس اللجنة املنظمة العليا 
ألس��بوع بريف ال��دويل للقتال س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بدخول 
الجامه��ر “مجانا”؛ لحض��ور ومتابعة 
منافسات النسخة الخامسة من بطولة 
الع��امل لفنون القت��ال املختلطة للهواة، 
والتي ستقام ضمن أسبوع بريف الدويل 
للقتال الذي ستحتضنه مملكة البحرين 
يف الف��رة 11 - 18 نوفم��ر املقبل عى 

صالة مدينة خليفة الرياضية.
جاء ذلك، خالل ترؤس س��موه الجتامع 
اللجن��ة املنظمة العليا ألس��بوع بريف 
ال��دويل للقت��ال، وال��ذي عق��د صباح 
ي��وم الثالث��اء املواف��ق 9 أكتوبر بقاعة 
االجتامع��ات بق��ر ال��وادي، وال��ذي 
حرضه أعضاء اللجنة، وهم: وزير شؤون 
الشباب والرياضة هشام الجودر، األمني 
العام املساعد للمجلس األعى للشباب 
والرياض��ة أمني ع��ام اللجن��ة األوملبية 
البحريني��ة عبدالرحمن عس��كر، عضو 

اللجنة األوملبية البحرينية رئيس االتحاد 
البحرين��ي لفن��ون القت��ال املختلط��ة 
رئيس اللجنة التنفيذية ألس��بوع بريف 
الدويل للقتال خالد عبدالعزيز الخياط، 
الرئيس التنفيذي التحاد القتال الشجاع 
محمد ش��اهد، أمني الرس العام لالتحاد 
البحريني لفن��ون القتال املختلطة أمني 
الرس الع��ام للجنة التنفيذية ألس��بوع 
بريف الدويل للقتال وليد خالد س��يار، 
ومدي��ر بطولة العامل الخامس��ة لفنون 
القت��ال املختلط��ة لله��واة محمد عيل 

قمر.
ويف مس��تهل االجت��امع، رحب س��موه 
بأعضاء اللجنة، مؤكدا أن هذا االجتامع 
يأيت يف إطار الجهود التي تبذلها اللجنة 
املنظمة العليا لإلعداد والتحضر إلقامة 
أسبوع بريف الدويل للقتال للمرة الثانية 
عى التوايل، والذي يشهد تنظيم حدثني 
مهمني يف رياضة فنون القتال املختلطة 
العاملية، هام: النسخة الخامسة لبطولة 
العامل للهواة والنسخة الثامنة عرشة من 
بطولة القتال الش��جاع- بريف، مضيفا 
س��موه أن اللجنة املنظمة العليا تتطلع 

إلب��راز هذا الحدث عى الش��كل الذي 
يخ��دم التطلعات يف تحقيق��ه للنجاح 
والتمي��ز املنش��ودين؛ به��دف تعزي��ز 
املكان��ة املرموقة للبحري��ن وقدرتها يف 
تنظيم مختل��ف الفعاليات والبطوالت 
العاملي��ة، وتعزيز مركزه��ا املتقدمة يف 

رياضة فنون القتال املختلطة.
وق��د اطلع س��موه ع��ى رشح مفصل 
من عض��و اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
رئيس االتح��اد البحريني لفنون القتال 
املختلطة رئيس اللجنة التنفيذية ألسبوع 

بريف الدويل للقت��ال خالد عبدالعزيز 
الخياط، للخطوات التي اتخذتها اللجنة 
يف تش��كيل اللج��ان العامل��ة واعتامد 
التص��ورات النهائية وب��دء التحضرات، 
موجه��ا س��موه ب��رضورة رف��ع وترة 
االستعدادات للوصول للجاهزية املثالية 
قبل بدء انطالق فعاليات ومنافس��ات 

هذا التجمع الريايض العاملي.
وق��ال س��موه: “بداي��ة نب��ارك جهود 
جمي��ع أعض��اء اللجنة املنظم��ة العليا 
ألس��بوع بري��ف ال��دويل للقت��ال، كام 

نش��يد بجه��ود اللجن��ة التنفيذي��ة يف 
إع��داد وبرمجة الخطة الزمنية النطالق 
مرحل��ة التحضرات إلقامة هذا امللتقى 
الريايض العاملي، والذي تحتضنه مملكة 
البحري��ن للم��رة الثانية ع��ى التوايل، 
بع��د النج��اح الباهر ال��ذي حققته يف 
النس��خة األوىل الع��ام امل��ايض، والذي 
منح البحرين ثقة االتحاد الدويل لفنون 
القتال املختلطة باس��تضافة النس��ختني 
الخامس��ة والسادس��ة من بطولة العامل 

2018 و2019”.

 وأضاف س��مو الش��يخ خالد بن حمد: 
“كل ذل��ك يؤكد املكان��ة التي وصلت 
إليه��ا اململكة عى املس��توى الريايض، 
بفض��ل دعم س��يدي ح��رضة صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
الرياضي��ني، والذي  للرياض��ة وأبنائ��ه 
كان ل��ه األثر الطي��ب يف تبوؤ الرياضة 
البحرينية مكانة متميزة عى الس��احة 
الرياضية، وال��ذي منحها تحقيق نتائج 
وإنجازات مرشفة يف مختلف البطوالت 

واملحافل القارية والدولية”.
وتابع س��موه: “لقد س��اهمت متابعة 
وجهود أخي ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعى للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، يف دعم مكانة البحرين 
ووصولها مركزا متقدما يف رياضة فنون 
القت��ال املختلطة، وال��ذي أصبحت من 
خالله منافس��ا قويا للدول التي سبقتنا 

يف مجال هذه الرياضة العاملية”

حطمت الرباعة البحرينية الشابة مريم 
أحم��د رشي��ف رقمها الش��خيص خالل 
مش��اركتها يف دورة األلع��اب األوملبي��ة 
العاصم��ة  تحتضنه��ا  الت��ي  للش��باب 
األرجنتينية بوينس آي��رس لغاية الثامن 
ع��رش من ش��هر أكتوبر الجاري، وس��ط 
مش��اركة أكرث من 4 آالف ريايض ميثلون 

206 دول حول العامل.
مري��م رشي��ف  الرباع��ة  واس��تطاعت 
م��ن تحقي��ق املرك��ز الخام��س يف فئة 
48 كيلوغراًم��ا يف مس��ابقة رفع األثقال 
رقمه��ا  تخط��ت  بعدم��ا  للس��يدات، 
الشخيص الس��ابق والبالغ 58 كيلوغراًما، 
ال��ذي أصبح بع��د هذه املش��اركة يبلغ 
62 كيلوغراًما، وكانت املنافس��ة شديدة 
ع��ى املراك��ز األوىل بني بقي��ة الالعبات 
املش��اركات، ال��اليت يكرن مري��م عمرًا 
بعامني عى األقل، باإلضافة للخرة الاليت 

يتمتعن بها يف رياضة رفع األثقال.
ونال��ت مري��م رشيف تفاع��ال كبرًا من 
الجامهر األرجنتينية الغفرة التي ملئت 
مدرج��ات الصالة املخصص��ة للعبة رفع 
األثق��ال، كونها تعتر أصغر مش��اركة يف 
البطولة، باإلضافة إىل األداء الفني الرائع 
ال��ذي قدمته وحصلت م��ن خالله عى 

استحسان جامهر اللعبة.
يذك��ر أن مري��م رشيف الت��ي تبلغ من 

العمر 15 عاًما بدأت مامرس��ة لعبة رفع 
األثقال قبل عامني فقط، بعد مش��اركتها 
يف برنامج اكتش��اف املواهب، واستطاع 
خالل ه��ذه الف��رة حص��د العديد من 
امليداليات امللونة محليًّا وقاريًّا، ومتكنت 
م��ن التأهل ل��دورة األلع��اب األوملبية 
للش��باب بعد تحقيق الرقم التأهييل يف 
التصفيات اآلس��يوية، لتكون هي املمثلة 
الوحي��دة للق��ارة الصف��راء يف فئ��ة 48 

كيلوغراًما.

فرحة وتحقيق الهدف

من جانبها، ع��رت الرباعة مريم رشيف 
ع��ن فرحتها الكب��رة بتحقي��ق الهدف 

املطلوب من مشاركتها يف دورة األلعاب 
األوملبي��ة، واملتمث��ل يف تحطي��م الرقم 
الش��خيص، حيث امتزج��ت الدموع مع 
فرح��ة اإلنجاز والوصول ملا هو مطلوب، 
ا بتحقيق  وقالت الالعبة: “أنا سعيدة جدًّ
رقم ش��خيص جديد يف إطار مشاركتي يف 
األوملبية، وبالطب��ع كان هذا هو الهدف 
الرئي��ي، إىل جانب االحتكاك وكس��ب 
الخ��رة والتعرف عى أج��واء البطوالت 

العاملية، والتدريب بطريقة احرافية”.
وأش��ارت الرباعية مري��م رشيف إىل أن 
هذه التجربة س��يكون له��ا األثر الكبر 
عى مس��رتها يف عامل رف��ع األثقال، من 
خالل ما اكتس��بته من خرات ومهارات 

جديدة عر األي��ام املاضية من تواجدها 
يف بوين��س آي��رس، مضيف��ة: “أمتنى أن 
أحق��ق االس��تفادة القصوى م��ن هذه 
املش��اركة، والتع��رف أكرث ع��ى رياضة 
رف��ع األثقال من خ��الل متابعة الالعبني 
العامليني املش��اركني، واالحت��كاك معهم 

والتعلم منهم”.
أما امل��درب أمرة إبراهي��م فقد هنأت 
الرباعة مريم رشيف عى تحقيقها لرقم 
ش��خيص جديد، معترة أن الحصول عى 
ف��رص املش��اركة يف أكر ح��دث عاملي 
ري��ايض كاأللع��اب األوملبية أم��ر يدعو 
للفخ��ر واالعتزاز، مضيف��ة: “الهدف من 
املشاركة كان بالدرجة األوىل هو تحسني 

الرقم الش��خيص لالعبة، يف الوقت الذي 
كانت املنافس��ة اليوم تش��هد مش��اركة 
أبط��ال العامل يف لعبة رفع األثقال يف فئة 
الش��باب، وهم بالطبع أكر س��نًّا وخرة 
تدريبية من مري��م، لهذا كان األهم هو 

تحقيق رقم شخيص جديد”.
وأش��ادت املدربة بالتط��ور الكبر الذي 
طرأ عى مس��توى الرباعة مريم رشيف، 
متابعة: “أن تس��جيل رقم شخيص جديد 
ي��دل ع��ى م��دى التطور ال��ذي حصل 
عى املس��توى الفني لالعب��ة، وهو نتاج 
مرحلة اإلعداد واملعس��كر الداخيل الذي 
سبق املشاركة األوملبية، نحن سعداء مبا 
تحقق”، مؤكدًة أن أمام الالعبة مس��رة 

رياضي��ة واعدة يف حال اس��تمرارها عى 
التدريبات بشكل مستمر.

دواني يخسر في الزوجي

توقف مسرة العب التنس عيل دواين يف 
منافسات الزوجي عند حاجز الدور األول 
الذي شارك فيه فرقة الالعب القرغستاين 
داش��وبوالتوف، بعدما تعرضا للخس��ارة 
أم��ام الثن��ايئ البلجي��ي ف��ويب والريب 
ميالدونوفيتش، بواق��ع مجموعتني دون 
مقاب��ل 6 – 0 و1-6، بينام تبقت لالعب 
مشاركة أخرة يف بطولة الزوجي املختلط 
الت��ي س��ينافس فيه��ا بجان��ب الالعبة 

التايلندية ناكلو ساثابورن.

خالد بن حمد يوجه بدخول الجماهير “مجانا” في عالمية الهواة

الرباعة شريف تحطم رقمها الشخصي وتحتل المركز الخامس

للبطولة العليا  المنظمة  اللجنة  اجتماع  ترؤس سموه  لدى 

الشباب أولمبية  في  الزوجي  منافسات  ينهي  دوان��ي 

خالد بن حمد خالل ترؤسه اجتماع اللجنة المنظمة العليا

الرفاع                 المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اللجنة األولمبية                 بوينس آيرس

أميرة إبراهيمالرباعة مريم شريف  نبيل دوانيعلي دواني 
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افتتح رئيس االتحاد البحريني للكرة 

الطائرة الشيخ عيل بن محمد آل 

خليفة يوم أمس الثالثاء دورة املستوى 

الثاين للمدربني، والتي ينظمها مركز 

البحرين لتطوير الكرة الطائرة التابع 

لالتحاد البحريني للكرة الطائرة حتى 

13 أكتوبر الجاري مبشاركة املحارض 

األمريك الدويل “جوردن” الذي وصل 

إىل البالد قبل يومني، وكان يف استقباله 

عضو مجلس إدارة االتحاد، رئيس 

املركز محمد الذوادي واملنسق العام 

للمركز أحمد عبدالعال.

وخالل كلمته يف االفتتاح، عر الشيخ 

عيل بن محمد آل خليفة عن سعادته 

البالغة مبشاركة هذه الكوكبة من 

املدربني من داخل مملكة البحرين 

وخارجها يف الدورة، والتي تبني 

حرصهم املتواصل عى مواصلة مسرة 

العلم واملعرفة يف ميدان التدريب 

الريايض، كام أنه يجسد اهتاممهم 

بالتحصيل العلمي والحصول عى أرفع 

الدرجات العلمية.

وأضاف “يرسنا يف االتحاد أن ننظم 

هذه الدورة، والتي نتطلع من خاللها 

تخريج مجموعة جديدة من املدربني 

يف عامل الكرة الطائرة وذلك يف إطار 

مساعينا الحثيثة واملتواصلة لالرتقاء 

باللعبة، ويف مقدمتها الدورات الفنية 

التي تستهدف املدربني؛ كونهم 

يشكلون عصب التطوير والركيزة 

األساسية يف عملية البناء الريايض 

وابراز املواهب الرياضية..”.

وقد أكد محمد الذوادي أنه قد تم 

اعتامد 25 دارسا يف دورة املستوى 

الثاين، من بينهم 10 مشاركني من 

دولة الكويت الشقيقة وبرازييل 

وسوري وإمارايت، فيام البقية جميعهم 

مدربون وطنيون.

وأوضح الذوادي أن املركز قام باإلعداد 

والتحضر إلقامة دورة املستوى الثاين، 

والتي سيغلب عليها الجانب العميل 

بنسبة 85 % فيام تتضمن الجوانب 

النظرية نحو %15 بعد أن قدم 

املشاركون امتحانا نظريا عر رابط 

إلكروين بالتواصل مع محارض الدورة، 

بينام االمتحان العميل سيكون يوم 

الجمعة املقبل.

وأضاف بأن املركز سيمنح جميع 

الدارسني شهادة املشاركة والحضور 

بينام شهادة اجتياز الدورة تتم بعد 

التقرير الذي يصدره محارض الدورة 

بناء عى نتائج جميع الدارسني 

وأدائهم يف االمتحانات، معربا عن 
ارتياحه للعديد الكبر من املشاركني 
يف الدورة، وهو ما يعكس السمعة 

العطرة التي يتحى بها املركز؛ بوصفه 
أول مركز أنشأ يف العامل، وتم اعتامده 

من جانب االتحاد الدويل للكرة 
الطائرة العام 1985 بفكرة بحرينية 

خالصة.
وأكد بأن العدد كان قابال للزيادة 
لوال ظروف العمل بالنسبة لبعض 

املشاركني والذين مل يحصلوا عى 
التفرغ من وظائفهم يف القطاع 

الخاص، مشرا إىل حرص املركز يف 
دميومة أنشطته وبرامجه؛ للمساهمة 

يف أداء دوره الحيوي والفاعل يف 
تخريج عدد من الكوادر اإلدارية 

والفنية والتحكيمية وتنمية اللعبة 
ومدها بأفضل العنارص والخرات مبا 
يعزز من مخرجات اللعبة سواء عى 

مستوى اململكة أو املنطقة.

علي بن محمد يفتتح الدورة

علي بن محمد يفتتح دورة المستوى الثاني لمدربي الطائرة
الرفاع                      اتحاد الكرة الطائرة

ينظمها مركز التطوير بمشاركة 25 دارسا
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دخ��ل ممث��ل جاللة املل��ك لالعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
املجلس االع��ى للش��باب والرياضة 
رئيس اللجنة االوملبية البحرينية سمو 
الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل خليفة، 
املرحل��ة النهائي��ة م��ن التحضريات 
والتدريبات ملشاركة سموه يف بطولة 
العامل للرجل الحدي��دي مبدينة كونا 
بالوالي��ات املتح��دة االمريكية والتي 
ستنطلق يوم السبت املقبل مبشاركة 
أكرث من 3 آالف مشارك من مختلف 
املتح��دة  والوالي��ات  الع��امل  دول 

االمريكية.
وواصل س��موه والفري��ق البحريني 
اليومي��ة  التدريب��ات  للرتايثل��ون 
للوص��ول اىل الكامل الفن��ي والبدين 
تجرب��ة جديدة  لخ��وض  اس��تعداد 
وصعبة وفريدة من نوعها باعتبارها 
بطول��ة يش��ارك فيه��ا ابط��ال العامل 
وتحتوي ع��ى العديد من التحديات 
الصعب��ة التي تؤكدا أن الوصول اليها 
واملش��اركة فيها ال يكون إال لالبطال 
واملتفوق��ن يف هذه اللعب��ة العاملية 

التي بدأت تأخذ طريقها يف االنتشار.
االيجابية والتفاؤل  وس��ادت االجواء 
يف معسكر التدريبات بفضل االجواء 
االيجابية التي يبثها سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة يف نفوس الالعبن 
الب��ذل والعطاء  وتش��جيعهم ع��ى 
يف س��بيل تحقيق انجاز كبري باس��م 
مملكة البحري��ن يف عاملية الرتايثلون 
واملحافظة عى السمعة العطرة التي 
متتلكها البحرين يف رياضة الرتايثلون.

ندخل بمعنويات عالية

وأك��د س��موه أن��ه يدخل الس��باق 
مبعنوي��ات عالي��ه لتحقي��ق االنجاز 
وق��ال “ ال يوج��د ه��دف أمامي يف 
بطول��ة العامل للرتايثلون غري تحقيقي 
لنتيج��ة ايجابي��ة ومرك��ز متقدم يف 
البطول��ة الثبات التف��وق يف رياضة 
الرج��ل الحدي��دي وأن التأهل جاء 
عن جدارة واستحقاق وبفضل الروح 
العالية واالنجازات التي حققتها، لقد 
تدرب��ت يف الفرتة املاضي��ة تدريبات 
قاسية جدا للوصول اىل الكامل الفني 

والبدين وأن��ا اآلن امتتع بقوة متميزة 
وارصار عى الوصول اىل الهدف الذي 
وضعت��ه لنفيس، أنا قادر عى االنجاز 
ب��إذن الله وكل الظروف مهيئة لذلك 
لكن��ي أدع��و الل��ه أن يوفقن��ي يف 
الوص��ول اىل خط النهائي��ة وتحقيق 

االنجاز الذي اطمح اليه”.
وتاب��ع س��موه “التدريب��ات تس��ري 
وفق الخط��ة املوضوعة وقد اقرتبت 
من وض��ع اللمس��ات االخ��رية عى 
التدريبات والتي تش��تمل عى تنفيذ 
الخط��ة الفني��ة الت��ي س��تطبق يف 
التحديات  تج��اوز  البطول��ة وكيفية 
يف الس��باحة والدراجات والجري، أنا 
اعل��م أن البطول��ة لن تكون س��هلة 
وملئية بالصعوبات ومش��اركة ابطال 
العامل تزيد من حدة املنافس��ة وعدم 
التكه��ن بهوي��ة الفائز لكن��ي أملك 
االرادة والعزمي��ة م��ن أجل ترشيف 
بلدي مملكة البحري��ن والرتويج لها 

عرب االنجاز الذي اسعى اليه”.
وبن س��موه “ الجميع هن��ا يف كونا 
يتح��دث بلغة واحدة ه��ي التحدي 

واالرصار عى تحقيق االنجازات وترى 
يف عيون املشاركن الحامسة والبسمة 
لتواجده��م يف املحفل العاملي الكبري 
ه��ي لحظات فرح��ة ولكنه��ا مليئة 
بالحذر م��ن الس��باق فالجميع يرى 
أهمية تحقيق االنجاز عرب خطة فنية 
محكمة تكون اساس��ها توزيع الجهد 
البدين عى املراح��ل الثالث بطريقة 

متميزة”.

واختت��م س��موه ترصيح��ه بالقول “ 
سنعمل جاهدين من أجل الوصول اىل 
االنجاز وهنالك العديد من االنجازات 
التي حققناها يف السباق لكن االنجاز 
يف بطول��ة العامل يبق��ى االهم واالكرث 
بريقا، هدفنا واضح وسنسعى للوصول 
اىل خ��ط النهاي��ة وس��تكون الفرحة 
عارم��ة برف��ع علم اململك��ة وتحقيق 

مركز متقدم إن شاء الله”.

همم االبطال

أشار س��موه “ أن الفريق انهى 
تدريبات��ه ي��وم ام��س بصورة 
مثالي��ة بع��د الت��زام الفري��ق 
بالخطة الفنية املوضوعة والتي 
أوصل��ت أعض��اء الفري��ق اىل 
الجاهزي��ة التامة م��ن الناحية 
الفنية والبدنية والتي س��تكون 
هي األساس يف استمرار تحقيق 
اإلنج��ازات للفريق وأن الفريق 
يتمت��ع جمي��ع اف��راده بصحة 
منافسات  وسيخوضون  وعافية 
البطول��ة بهمة كبرية وعزم عال 
يف  املتقدمة  املراك��ز  لتحقي��ق 

البطولة”.
وأش��اد س��موه بهم��ة أعض��اء 
التدريبات  الفريق وتفانيهم يف 
اليومي��ة التي يجريه��ا الفريق 
االمر الذي يشيع أجواء التفاؤل 
بتحقيق الفريق النتائج املتميزة 
يف البطولة وتأكيد مكانة الفريق 

البحرين يف رياضة الرتايثلون.

ناصر بن حمد: إنجاز عالمية الترايثلون يبقى األهم بريقا في مسيرتي
التحدي لغة المشاركين في بطولة العالم للترايثلون

كونا        المكتب االعالمي

اس��تقبل األم��ن الع��ام للمجلس 
األعى للش��باب والرياضة الشيخ 
س��لامن بن إبراهيم آل خليفة يف 
مكتبه باألمانة العامة صباح أمس 
)الثالثاء(، س��فري دول��ة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة الش��قيقة لدى 
مملكة البحرين الشيخ سلطان بن 

حمدان آل نهيان.
وخالل اللقاء، رحب الشيخ سلامن 
بن إبراهيم بسفري دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مش��يًدا بحهوده 
املثمرة يف تعزي��ز عالقات األخوة 
والتعاون الت��ي تربط بن مملكة 
البحرين ودول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة والشعبن الشقيقن.
وأكد األمن العام للمجلس األعى 
للشباب والرياضة أن العالقات بن 
مملكة البحري��ن ودولة اإلمارات 
العربية الش��قيقة تتمي��ز بالقوة 
واملتان��ة ع��ى املس��تويات كافة، 
وذل��ك ألنه��ا ترتكز ع��ى تاريخ 
طويل من األخوة واملحبة ووشائج 
املش��رتك، مؤكًدا  واملص��ري  القرىب 

أهمية تنميتها وتعزيزها مبا يعود 
بالنف��ع والفائ��دة عى الش��عبن 

الشقيقن.
وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز 
التعاون الثنايئ املشرتك بن مملكة 
البحرين ودول��ة اإلمارات العربية 
الش��بايب  املجال��ن  يف  املتح��دة 

بصورة  ينعك��س  مب��ا  والري��ايض 
العمل  إيجابي��ة ع��ى منظوم��ة 
البلدي��ن  والري��ايض يف  الش��بايب 

الشقيقن.
من جانبه، تقّدم الش��يخ سلطان 
ب��ن حم��دان آل نهي��ان بجزيل 
الشكر والتقدير إىل الشيخ سلامن 

بن إبراهيم عى حسن االستقبال، 
مؤك��ًدا حرص بالده ع��ى تطوير 
أوارص التعاون مع مملكة البحرين 
يف ش��تى املج��االت والوصول بها 
إىل آفاق تخدم املصالح املش��رتكة 
البلدي��ن  ع��ى  بالنف��ع  وتع��ود 

والشعبن الشقيقن.

يقيم االتحاد البحريني لكرة القدم 
ورش��ة عم��ل قانوني��ة بالتعاون 
مع االتحاد اإلم��ارايت لكرة القدم، 
وذل��ك يف الف��رتة 10 وحت��ى 11 
أكتوبر الجاري، يف الفرتة املسائية 

بدءا من 4.30 عرصا.
وأكد عضو مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الق��دم ورئيس 
لجنة الشؤون القانونية املستشار 
سلطان السويدي أن ورشة العمل 
سيش��ارك فيه��ا أعض��اء اللج��ان 
القانوني��ة ولجنة ش��ؤون أوضاع 
وانتق��االت الالعب��ن، إضاف��ة إىل 
عدد من طلبة كليات الحقوق يف 

مملكة البحرين.
وأش��ار املستش��ار إىل أن الورشة 

من  العدي��د  مناقش��ة  ستش��هد 
املحاور.

ولف��ت إىل أن أبرزه��ا يتمث��ل يف 
املنازع��ات الرياضية ودور اللجان 
املختص��ة يف الفص��ل يف جمي��ع 

املنازعات الرياضية.
ستش��هد  الورش��ة  أن  وأوض��ح 
استعراض اإلطار القانوين لكل من 
لجنة االنضب��اط، إضافة إىل لجنة 
أوضاع  ش��ؤون  ولجنة  االستئناف 
وانتقاالت الالعبن، فضال عن بيان 
حدود التعاون االستقالل فيام بن 

هذه اللجان الثالث.
كام ستش��هد الورشة مناقشة آلية 
القضائية،  اللج��ان  قرارات  تنفيذ 

عالوة عى منازعات املدربن.

وبن السويدي أن الهدف الرئيس 
م��ن ورش��ة العم��ل ه��و تأهيل 
املتواج��دة  الوطني��ة  الك��وادر 

يف اللج��ان مب��ا يضم��ن التطوير 
املنشود.

وأكد أن هذه الورشة تعد باكورة 
ملزيد من التعاون وإقامة العديد 
وال��دورات  العم��ل  ورش  م��ن 
التدريبي��ة يف الجوانب القانونية، 
وذلك بالتعاون مع االتحاد الدويل 
لك��رة الق��دم واالتحاد اآلس��يوي 

لكرة القدم.
وأشاد السويدي يف ختام ترصيحه 
بالتع��اون املثم��ر م��ع االتح��اد 
اإلمارايت يف تنظيم الورش��ة، مشريا 
إىل أنها ضم��ن حزمة من الربامج 
املتواصلة املندرج��ة تحت مظلة 
لجنة الشؤون القانونية يف االتحاد 

البحريني لكرة القدم.

خالل استقباله السفير اإلماراتي

بمحاور متعددة ولتأهيل الكوادر

س���ل���م���ان ب����ن إب���راه���ي���م ي���ؤك���د أه��م��ي��ة 
ت�����ع�����زي�����ز ال������ع������الق������ات ال����ت����اري����خ����ي����ة

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل للشؤون القانونية

المنامة      األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

اتحاد الكرة      اللجنة اإلعالمية

سلمان بن إبراهيم خالل استقباله السفير اإلماراتي

سلطان السويدي

سمو الشيخ ناصر بن حمد يخوض التحضيرات النهائية

اتحاد القوى يعتمد روزنامة 
مسابقات الموسم الرياضي الجديد

إقبال كبير على المشاركة 
ببطولة الخليج للدارت

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى: اعتمدت لجنة املسابقات 
باالتحاد البحريني أللعاب القوى روزنامة املوسم الريايض املقبل 

2018/2019 والذي يتضمن إقامة منافسات اخرتاق الضاحية 
ومنافسات امليدان واملضامر.

جاء ذلك خالل اجتامع لجنة املسابقات الذي ترأسه عضو مجلس 
اإلدارة، رئيس اللجنة محمد عيل محمد بحضور مدريب األندية مبقر 

االتحاد مبدينة عيىس الرياضية مبنطقة الرفاع.
وقال محمد عيل إن لجنة املسابقات حددت 5 يناير املقبل موعدا 
انطالق سباق الضاحية لفئتي األشبال والناشئن، و12 يناير لفئتي 
الشباب والعموم عى أن تقام عى مضامر ستاد البحرين الوطني 

أسوة باملوسم املايض، فيام مل تحدد اللجنة لغاية اآلن موعد مسابقات 
امليدان واملضامر بيد أن اللجنة ارتأت إقامتها خالل الفرتة بن شهري 

فرباير ومارس العام املقبل 2019 وذلك بعد الحصول عى املوافقة 
النهائية من اللجنة األوملبية والتي ستقوم بدورها مبخاطبة وزارة 

شئون الشباب والرياضة ملعرفة املوعد املناسب للحصول عى ستاد 
البحرين الوطني إلقامة املنافسات.

وأوضح بأن اللجنة ارتأت اقامة منافسات امليدان واملضامر لفئة 
األشبال يف 6 مسابقات والناشئن 10 مسابقات والشباب 16 مسابقة 

والعموم 16 مسابقة كذلك.
وعرب محمد عيل عن خالص شكره وتقديره لكافة مدريب األندية 

األعضاء عى تفاعلهم وتعاونهم مع االتحاد يف إنجاح جميع املسابقات 
املحلية وهو ما يعكس الرتابط الوثيق والتعاون املشرتك الذي يرمي 

إىل النهوض برياضة أم األلعاب والرقي باملواهب الوطنية ونرش اللعبة 
والعمل عى اكتشاف الخامات الواعدة يف األندية املحلية.

تغطية - اللجنة اإلعالمية: أصدرت اللجنة 
املنظمة لبطولة الخليج املفتوحة األوىل للعبة 
الدارت جدول منافسات البطولة التي ستقام 

يف البحرين خالل الفرتة من 11 حتى 13 
أكتوبر الجاري تحت رعاية نادي الخريجن، 

وذلك يف قاعة الشيخ عيىس بن سلامن 
الثقافية بنادي الخريجن، حيث ستنظم 

البطولة رشكة بلو كاسل للفعاليات واإلعالن.
وترعى البطولة السوق الحرة - البحرين ومجموعة يوسف بن يوسف 

فخرو ورشكة برايم انرتناشيونال بروبرتيز ورشكات أخرى.
وستنطلق منافسات البطولة يوم غد الخميس 11 أكتوبر الحايل بإقامة 

األدوار التمهيدي لكافة املشاركن، حيث بلغ عدد املشاركن أكرث من 
110 العبن من مختلف الدول الخليجية، وسوف تستكمل األدوار 

التمهيدية يوم الجمعة )اليوم الثاين من البطولة(، عى أن تقام األدوار 
النهائية انطالًقا من دور ال� 16 ودور الثامنية ونصف النهايئ والنهايئ يوم 

السبت 13 أكتوبر الحايل.
وكانت اللجنة املنظمة العليا برئاسة رئيس مجلس إدارة رشكة بلو كاسل 

للفعاليات واإلعالن أحمد القطان قد أعلنت عن إجاميل الجوائز الذي 
بلغ أكرث من 10 آالف دوالر أمرييك.

وأكد أحمد القطان أن البطولة تستقطب العديد من املشاركن من 
مختلف دول الخليج الذي سيمثلون قرابة 30 % من املشاركن، مشريًا 

إىل أن البطولة تعترب األكرب من حيث استقطاب املشاركن إضافة إىل 
أنها األكرب عى مستوى البحرين يف لعبة الدارت، عالوة عى أن إجاميل 

الجوائز يعترب مميز بعد أن بلغ أكرث من 10 آالف دوالر أمرييك.
ومتنى أحمد القطان كل التوفيق والنجاح لكافة املشاركن يف البطولة، 

متوقًعا أن تشهد منافسة قوية بن الالعبن املشاركن.

أحمد القطان
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وكاالت: حذر نجم كرة 
املرضب السويرسي روجيه 

فيدرر الرصيب نوفاك 
ديوكوفيتش وباقي املشاركني 

يف دورة شنغهاي، ثامن 
دورات األلف نقطة للامسرتز، 

أنه يف قمة مستوياته برغم 
اقرتاب املوسم من نهايته.

وقارب السويرسي البالغ 37 
عاما مواسمه األخرية بحذر 

نظرا لتقدمه يف السن، فغاب 
عن دورات املالعب األرايض 
الرتابية منذ 2017 للحفاظ 

عىل لياقته البدنية.
وخاض فيدرر، املتوج بلقب 

20 بطولة كربى )رقم قيايس(، 
مسابقة كأس ليفر قبل 

أسبوعني يف شيكاغو، بعد 
خروجه املفاجئ أمام األسرتايل 

جون ميلامن من دور الـ16 
من بطولة فالشينغ ميدوز.

وقال فيدرر “األمر اإليجايب، 
أنه بعد شعوري الجيد يف 
التامرين، خضت مشاركة 

جيدة يف كأس ليفر، كام أين 
خلدت إىل الراحة بعد بطولة 

الواليات املتحدة”.
ويعد ديوكوفيتش املصنف 

ثالثا عامليا من أبرز املنافسني 
لفيدرر عىل اللقب املرموق، 
مع األرجنتيني خوان مارتن 

دل بوترو الرابع.
ويغيب اإلسباين رافايل نادال 

املصنف األول عامليا والذي 
خرس النهايئ األخري أمام 

فيدرر؛ بسبب اإلصابة.
من جهته، عاىن دل بوترو من 

االنفلونزا وخرس نهايئ دورة 
بكني األخرية ضد الجورجي 

غري املصنف نيكولوز 
باسيالشفييل.

وتابع فيدرر املصنف ثانيا 
عامليا “أشعر أنني حيث 

أرغب أن أكون. أعرف أنه 
املكان الذي ميكن أن أمارس 

الكثري من كرة املرضب، 
بحسب الطريقة التي ألعب 

بها”.

فيدرر جاهز
وكاالت: ستعود األمريكية 
سريينا وليامس للمشاركة 

يف بطولة أسرتاليا املفتوحة 
لكرة املرضب مطلع العام 

2019، بعد غيابها عن 
النسخة األخرية النجاب 
مولودتها األوىل، بحسب 
ما ذكر املنظمون. وإىل 

سريينا، املتوجة 7 مرات 
عىل مالعب ملبورن آخرها 

يف 2017 عندما كانت يف 
بداية حملها، ستشارك 

أيضا حاملة اللقب مرتني 
البيالروسية فيكتوريا 

أزارنكا التي أجربت عىل 
االنسحاب من نسخة 

2018؛ بسبب خالف مع 
والد ابنها عىل حضانته. 

وأوضح مدير الدورة كريغ 
تاييل أنه يتوقع مشاركة 

كاملة لنادي املئة األوائل 
لدى الرجال والسيدات يف 
البطولة التي تقام سنويا 

يف ملبورن، وقال “يسعدين 
اإلعالن أن سريينا وليامس 
ستعود إىل بطولة أسرتاليا 

املفتوحة يف يناير”.
وأضاف خالل إطالق 

الحدث يف ملعب رود 
ليفر أرينا “شاهدنا سريينا 
آخر مرة يف ملبورن وهي 

تحرز اللقب. بالطبع مل 
نكن نعلم آنذاك انها 

حامل بطفلتها أوملبيا يف 
األسبوع الثامن”. وتحتاج 

سريينا )37 عاما( إىل لقب 
كبري إضايف لتعادل الرقم 
القيايس املطلق املسجل 

باسم األسرتالية مارغريت 
كورت )24 لقبا(. وأضاف 

تاييل أن الدورة سرتحب 
بعودة سريينا وأزارنكا 

وطفليهام “فيكا )أزارنكا( 
هي والدة جديدة أيضا 
للطفل ليو وأنا متشوق 

ألريهام هي وسريينا 
تسهيالتنا الجديدة يف 

الحضانة”.

عودة سيرينا

التاريخــي  الهــداف  دافــع  وكاالت: 
ملانشسرت يونايتد اإلنجليزي واين روين 
الــذي يلعب حاليا مع دي يس يونايتد 
األمرييك، عن املــدرب الربتغايل جوزيه 
مورينيــو رغــم أن األخــري كان خلف 
رحيله عن “الشياطني الحمر”، وطالب 
العبــي الفريــق بالنهــوض وتحمــل 

مسؤولياتهم.
تلغراف”  “دايــيل  ونقلــت صحيفــة 
الربيطانية عن روين الذي ســجل 253 
هدفــا بقميــص “الشــياطني الحمر” 
بــني 2004 و2017 قبــل العــودة إىل 
فريقه الســابق ايفرتون ثــم االنتقال 
إىل الــدوري األمــرييك، قولــه “الوضع 
صعــب... بالنســبة لالعبــني، املدرب، 

كانت بداية موسم صعبة للغاية”.
وواصــل “أعلم أن الكثرييــن يلومون 
جوزيــه مورينيــو لكنــي قلــت قبل 
أســبوعني، عىل الالعبــني أن ينهضوا. 
عليهــم تحمل مســؤولياتهم واالرتقاء 

مبستواهم”.
ويأيت موقف روين بعدما تفادى فريقه 
الســابق الهزمية الرابعة هذا املوســم 
بتحويله تخلفه أمام ضيفه نيوكاســل 

بهدفني إىل فوز قاتل 2-3 الســبت يف 
املرحلــة الثامنة من الــدوري املمتاز، 
مام منــح مورينيو طوق نجاة وأعطى 
الجرعــة املعنوية الالزمــة لالدالء بعد 
اللقاء “كــام قال أحد أصدقايئ يل هذا 
الصبــاح، إذا أمطــرت غــدا يف لندن، 
ســيكون ذلــك بخطأ منــي )...( عيل 
أن أكــون مســتعدا لهذا. مثــة الكثري 
من الســوء ومن الواضح أن ما يجري 

مطاردة”.
وأضاف “يف نهاية املطاف فزنا باملباراة 
وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز”، معتربا 
أن العبيه ترصفوا “بشكل جيد إىل حد 

مذهل”.
ودخل الالعبون املباراة عىل وقع تأكيد 
مســؤولني يف النادي أن مصري مورينيو 
الــذي يقود الفريق للموســم الثالث، 
ليس مهددا بشكل فوري، وذلك تعقيبا 
عىل تقريــر لصحيفة “ديــيل مريور” 
أكــدت فيــه أن قرار إقالتــه قد اتخذ 
وسيعلن يف عطلة نهاية األسبوع بغض 

النظر عن نتيجة مباراة نيوكاسل.
ورأى روين )32 عامــا( أنــه مهام قام 
املدرب مبجهود جبــار فاألمر “يتعلق 

أرض  عــىل  املوجوديــن  بالالعبــني 
امللعب للتطبيق، واألغلب عىل صعيد 
جامعي”، معتربا أن مــا مير به فريقه 
السابق ناجم عن عوامل عدة مجتمعة 
لكن “جوزيه هدف ســهل )لوســائل 
االعالم واملنتقدين(. عىل بعض الالعبني 

أن يلعبوا بشكل أفضل”.
واعترب الهــداف التاريخــي للمنتخب 
اإلنجليــزي أيضــا )53 هدفــا يف 119 
مبــاراة(، أن الظــروف التــي مير بها 
يونايتــد حاليا مشــابهة للفــرتة التي 
قضاها تحت ارشاف املدرب الهولندي 
لويس فــان غال بــني 2014 و2016، 
مضيفــا “لقــد تحمــل الكثــري مــن 
االنتقادات واللوم لكن خلف األبواب 
املوصدة قلت لالعبني )علينا أن نكون 

أفضل من ذلك(”.
وتابــع “شــخصيا، أعتقــد أنــه )فان 
غال( حرضنا بشــكل رائع لكننا مل نقم 

بالتأديــة الالزمــة عــىل أرض امللعب، 
وبالتــايل، أنــا متأكد بــأن ذلك )عدم 
قيام الالعبــني بواجباتهم( يردد خلف 

الكواليس”.
ويــأيت دفــاع روين عــن مورينيو عىل 
الرغم من أن الربتغايل لعب دورا مؤثرا 
جــدا يف قــرار تركه يونايتــد والعودة 
إىل فريــق بداياته ايفرتــون يف صفقة 
تضمنت تخــيل األخري عــن البلجييك 

روميلو لوكاكو ليونايتد.
وعــاىن روين منذ وصــول مورينيو اىل 
يونايتد، الســيام يف ظــل وجود العبني 
أكرث نشــاطا مثل اإلسباين اندير هرييرا 
ومواطنــه خوان ماتــا والوافد الجديد 
االرمينــي هرنيك مخيتاريــان، إضافة 
إىل الســويدي زالتــان ابراهيموفيتش 
الذي رحل إىل الــدوري األمرييك أيضا، 
وماركوس راشــفورد والفرنيس انطوين 

مارسيال.

وكاالت: أكد األسطورة األرجنتيني 
دييجــو مارادونــا، املديــر الفني 
لدورادوس املكسييك، أنه لن يعود 
لتدريــب املنتخــب األرجنتينــي، 
ولكنه يف الوقت ذاته أبدى تحمسه 
للجلوس عىل مقعــد املدير الفني 

لناديه السابق بوكا جونيورز.
مــع  العــامل  بطــل  وقــال 
 1986 يف  “األلبيسيليســتي” 
باملكســيك خالل حــوار مع موقع 
“أتطلــع  األرجنتينــي   Infoabe
لتحقيق أشــياء كثــرية هنا، ولكن 
املنتخــب مــيلء بالخونــة، ولــن 

أعود”.
وأشــار املــدرب األســبق ملنتخب 
األرجنتني والذي قاده يف مونديال 
2010 بجنوب إفريقيا ولكنه ودع 
من ربع النهايئ إىل أنه كان السبب 
يف جلوس كالوديو تابيا عىل كريس 
رئاســة االتحــاد األرجنتيني لكرة 

القدم.
وقال يف هذا الصدد “كنا نرغب يف 
ضخ دماء جديــدة باالتحاد وجئنا 
بتابيــا. أنا أيضا مخطئ. لقد طلب 
مســاعديت يف بعــض األشــياء وأنا 
وافقت. لقد قال يل أشــياء كثرية، 
يتصــل يب  يفعــل شــيئا، ومل  ومل 
بعدها. هذا أكرث ما ضايقني، وهي 

خيانة. ال أحب الخونة”.
كــام انتقد صاحب الـ57 عاما أداء 
املســؤولية  بوكا جونيورز، محمال 
للرئيس دانييل أنجيلييس، مشــريا 
إىل أن املهاجم املخــرضم كارلوس 

تيفيز مل يعد “العب الشعب”.
وأبــدى مارادونا أمنيته يف تدريب 
البــوكا يف يوم ما، وقــال “بالطبع 

أرغب يف تدريبه ومعايشة األجواء 
الكبرية من الداخل، ولكن دون أن 
يكون هذا عىل حساب أي أحد من 
املدربني”، يف إشارة إىل عدم الرغبة 
يف التأثري عىل منصب املدير الفني 
الحــايل للفريــق، جيريمــو باروس 

سكيلوتو.
ودافــع مارادونا عن نجــم وقائد 
اإلســباين،  وبرشــلونة  املنتخــب 
ليونيــل ميــيس، ولكنــه انتقد يف 
املقابل خافيري ماســكريانو الذي مل 
يدافع عالنية عن زميله السابق يف 
املنتخب والبارســا إزاء االنتقادات 

التي وجهت إليه.
وأتــم “إذا كان هنــاك حقا زمالء 
يحبون ميــيس، فيجب أن يدافعوا 
عنــه، وال يصمتــوا. لقــد أخطأوا. 
يكفــي إلقاء اللوم عىل مييس. لقد 
أخطــأت يف تقييمي ملاســكريانو، 

كنت أظنه قائدا”.

وكاالت: كشفت تقارير صحافية، 
عن إمكان رحيل آرســني فينجر، 
آلرســنال  الســابق  املــدرب 
لخوض  أملانيــا،  إىل  اإلنجليــزي، 

تجربة جديدة يف البوندسليجا.
وقالــت صحيفــة “ذا صن”، إن 
فينجر بات من املرشــحني لتويل 
تدريب بايرن ميونخ، بعد تدهور 
نتائجه يف الدوري األملاين، عىل يد 

املدرب الكروايت نيكو كوفاتش.
وتراجع بايــرن ميونخ، إىل املركز 

السادس يف جدول ترتيب الدوري 
األملاين، برصيد 13 نقطة.

وأوضحــت الصحيفــة، أن بايرن 
ميونــخ يبحث عــن بديل مميز 
ملدربه الكروايت، الذي قاد الفريق 
إىل نتائــج ســلبية يف األســابيع 

األخرية.
ووفًقا ملــا ذكرته صحيفة “بيلد” 
األملانية، فإن إدارة بايرن ميونخ، 
تفكــر يف اســتقدام زيــن الدين 
زيدان، املــدرب الســابق لريال 

مدريد.
تقاريــر صحافية،  كــام ذكــرت 
أن لوران بالن، املدرب الســابق 

لباريس سان جريمان، من األسامء 
املرشحة لخالفة كوفاتش يف بايرن 

ميونخ.

روني يساند 
مـوريـنـيـو

األرجنتين مليئة بالخونة

فينجر مطلوب

وكاالت: كشفت تقارير صحافية 
إسبانية، أنَّ ريال مدريد، ُيخطط 

لضم البلجييك إيدين هازارد، العب 
تشيليس، خالل الفرتة املقبلة.

وبحسب بعض التقارير، فإنَّ ريال 
مدريد مستعد لدفع 170 مليون 
يورو لضم هازارد. وينتهي عقد 

هازارد، مع تشيليس يف يونيو 2020، 
ويسعى ريال مدريد للتحرك لخطف 

هازارد، يف ظل رغبة تشيليس يف 
تجديد عقده. وكان هازارد قد فتح 
الباب أمام إدارة تشيليس لتجديد 

عقده، لكنه مل يتخل عن حلم اللعب 
لريال مدريد. وقال الالعب البلجييك 

“ريال مدريد أفضل فريق بالعامل. 
ال أريد أن أكذب. إنه حلمي منذ 

الصغر، كنت أحلم بهذا النادي. ال 
أريد الحديث عن األمر كل يوم”.

حلم هازارد

واين روني وجوزيه مورينيو

دييجو مارادونا

آرسين فينجر

إيدين هازارد

وكاالت: كشف العب الوسط اإلنجليزي املعتزل مايكل كاريك 
أنه عاىن من اكتئاب طويل، بعد خسارة فريقه مانشسرت يونايتد 
نهايئ دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم ضد برشلونة اإلسباين يف 

.2009
وخرس كاريك الكرة يف نهايئ روما لينطلق برشلونة يف هجمة 

ويفتتح التسجيل عن طريق الكامريوين صامويل ايتو يف الدقيقة 
العارشة، قبل أن يضيف األرجنتيني ليونيل مييس الثاين يف شباك 

الحارس الهولندي ادوين فان در سار برأسية رائعة.
ووصف كاريك )37 عاما( تلك الخسارة بأنها “األسوأ” يف 
مسريته، كاشفا عن أنه مل يفصح عن مشكلته أمام زمالئه.
وقال لصحيفة “تاميز” الربيطانية التي ستنرش تباعا سريته 

الذاتية “بني الخطوط”: “كانت من دون أي شك الفرتة األسوأ يف 
مسرييت وال أعرف سبب ذلك. أعتقد أنني خذلت نفيس يف أهم 
مباراة يف مسرييت. أحرزت دوري األبطال يف املوسم الذي سبقه 

لكن األمر مل يكن ذا أهمية أبدا”.
وتابع “شعرت بأنني مكتئب. كنت محبطا.. شعرت بالسوء بعد 
بضع مباريات لكنك تتخطى ذلك بعد أيام قليلة. لكن تلك املرة 

مل اتخطاها، كان الشعور غريبا”.
وأردف “كانت سنة صعبة واستمر األمر لفرتة طويلة... مل 

أتحدث عن هذا األمر من قبل” حتى لزمالئه الالعبني.
كام أعلن كاريك أنه كان يرغب بالعودة اىل منزله يف كأس العامل 

2010 يف جنوب إفريقيا، بعد سنة من نهايئ دوري األبطال، 
بسبب استمرار معاناته “يف 2010 كان الوقت األسوأ. كنت 
أحلم باملشاركة يف كأس العامل لكن الحقيقة مل أكن أرغب 

باملشاركة هناك. أردت العودة إىل املنزل”.
وتابع: كنت أقول لليزا )زوجته( “لقد اكتفيت.. أريد العودة. 
مل يحصل ذلك لكن هذا ما شعرت به”. وذكر كاريك أنه بدأ 
بالتعايف بعد الفوز عىل مواطنه تشليس يف ربع نهايئ دوري 

األبطال 2011.

مايكل كاريك

معاناة 
كاريك
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“جيب��ك” تف��وز بالجائ��زة العربي��ة للمس��ؤولية االجتماعية

“م����ون����ت����ري����ال” ت����ق����ّدم أف���ض���ل ع������روض االس���ت���ب���دال

2018 الع��ام  م��ن  الثان��ي  للرب��ع  بيت��ك”  “فرس��ان  تكري��م 

للم�ش���وؤولية  العربي���ة  ال�ش���بكة  اأعلن���ت 
االإجتماعية للموؤ�ش�شات ويف احتفالها ال�شنّوي 
احل���ادي ع����رش ف���وز �رشك���ة اخللي���ج ل�ش���ناعة 
البرتوكيماويات بجائزتها للعام 2018 وذلك 
بح�شور رئي�س اإدارة الطريان املدين يف اإمارة 
راأ����س اخليمة ال�ش���يخ �ش���امل بن �ش���لطان بن 

�شقر القا�شمي. 
ونيابة عن رئي�س ال�رشكة، ت�شلمت اجلائزة 
مدي���ر امل���وارد الب�رشية جن���اة �رشي���ف، وذلك 
و�ش���ط ح�ش���ور عدد كبري من روؤ�شاء ال�رشكات 
واملوؤ�ش�شات واملهتمني بق�شايا امل�شوؤولّية 
االجتماعية و�ش���يوف ه���ذا االحتف���ال الكبري 
ال���ذي اأُقي���م يف اإم���ارة دب���ي بدول���ة االإمارات 

العربية املتحدة.
واأعرب رئي�س ال�رشكة عبدالرحمن جواهري 
عن �ش���عادته البالغة ملوا�ش���لة ال�رشكة اإحراز 
اجلوائ���ز يف كاّفة املج���االت، ومن بينها جمال 

امل�شوؤولية االجتماعية الذي تنظر اإليه ال�رشكة 
كاأح���د اأعم���دة جناحه���ا، واأحد اأه���م  مقومات 
العم���ل  فيه���ا،  موؤكدا باأن م���ا حققته ال�رشكة 
من متيز يف ه���ذا املجال اإمنا يعود اإلى الدعم 
الكبري الذي جتده ال�رشكة من رئي�س واأع�ش���اء 
جمل����س اإدارة ال�رشك���ة، مثني���ا عل���ى اجله���ود 
املتوا�ش���لة ال���ذي يبذله���ا واأع�ش���اء االإدارة 
التنفيذي���ة ورئي����س اأع�ش���اء النقاب���ة وجميع 
العامل���ني يف ال�رشكة الذين يظه���رون تفانيا 

كبريا يف خدمة املجتمع.
واأ�ش���اف اأن ال�رشكة قد �ش���بق لها حتقيق 
�شل�ش���لة من االإجن���ازات املتوالي���ة وامل�رشفة 
وم���ا فوزها بهذه اجلائ���زة االأخ���رية اإال تاأكيد 
على �ش���المة النهج الذي تتبعه، ودقة روؤيتها 
االإ�ش���رتاتيجية يف جمال خدم���ة املجتمع الذي 
تنتم���ي اإلي���ه، والتزامها الكبري بامل�ش���وؤولية 

االجتماعية؛ بو�شفها اأمرا ذا اأهمية بالغة.

وامتدح جواهري الدور املهم الذي تقوم 
به ال�ش���بكة العربي���ة للم�ش���وؤولية االجتماعية 
للموؤ�ش�شات يف دعم وتعزيز االلتزام بالتنمّية 
احلكومي���ة  املوؤ�ش�ش���ات  ل���دى  امل�ش���تدامة 
وال�رشكات اخلا�ش���ة، ال�شغرية منها والكبرية، 

يف الوطن العربي، م�ش���ريا اإلى اأن املوؤ�ش�ش���ة 
الت���ي انطلق���ت يف 2004 قد اأ�ش���بحت اليوم 
واح���دة من اأهم املن�ش���ات املعني���ة بالتنمية 
امل�ش���تدامة، وخدمة املجتمع وت�شعى لتعزيز 

تتمي���ز  الت���ي  اجلوائ���ز  واط���الق  ال����رشاكات 
بال�شفافية وامل�شداقية، وهي جوائز مرموقة 
ي�شعى للفوز بها جميع املعنيني بهذا املجال 

يف خمتلف القطاعات بالدول العربية.

لل�ش���يارات  مونرتي���ال  �رشك���ة  جمع���ت 
مبعر�ش���ها يف منطقة ال�شيف ت�ش���كيلة متنوعة 
من جميع ال�ش���يارات الفخمة والفارهة من جميع 

الفئات و االأنواع.
 ويعد معر�س ال�شيف من اأف�شل الوجهات 
لع�ش���اق امتالك ال�ش���يارات ال�ش���يارات الفخمة 
مل���ا يتمتع به م���ن اأ�ش���عار وعرو�س تناف�ش���ية 
ومودي���الت خمتلفه متنحه امليزة االأكرب يف تلك 

الفئات.
وت�ش���تهدف ال�رشك���ة منح عمالئه���ا خدمات 
مميزه خا�ش���ة بهم وفر�شه ا�شتبدال �شيارتهم 
امل�ش���تعملة اأّيا كان نوعها باأي �ش���يارة جديدة 
متواف���رة لديه���ا يف وق���ت زمني قيا�ش���ي حتى 

ت�شّهل عليهم عملية ال�رشاء.
مبنطق���ة  الواق���ع  املعر����س  وي�ش���تقطب 

ال�ش���يف العدي���د من العم���الء يوميًّا م���ن داخل 
مملك���ة البحري���ن وم���ن خارجها م���ن جميع دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
و�شيت�شنى لزوار املعر�س روؤية الت�شكيلة 

املمي���زة الت���ي تعر�ش���ها ال�رشك���ة واملتج���ددة 
با�ش���تمرار التي تت�ش���من ال�ش���يارات االأوروبية 
والريا�ش���ية والفخم���ة وبت�ش���كيلة األوان مميزه 
داخ���ل املعر����س.  واأ�ش���ارت ال�رشكة اإل���ى اأنها 

اأ�شافت اختيارات وا�شعة ومرنة جلميع عمالئها 
ع���ن طريق فتح طرق جدي���دة ومبتكرة لتمويل 
ال�ش���يارات من خالل التحالفات الكربى مع كل 
البنوك و�رشكات متويل ال�ش���يارات، باالإ�ش���افة 

اإلى التمويل عن طريق “ا�ش���تاأجر لتملك” الذي 
تتمّيز به �رشكة مونرتيال ومتنح عمالء ال�شيارات 
� و�أي�ًض���ا عرو�ض  �لفخمة �رسوط مرنة ومي�رسة جدًّ

اال�شتبدال املتميزة.

اأعلن بيت التموي���ل الكويتي – البحرين 
ع���ن تك���رمي جمموعة اأخ���رى م���ن املوظفني 
املتميزين �ش���من برنامج “فر�ش���ان بيتك”، 
وذلك نظ���ري تقدميهم الإجنازات ا�ش���تثنائية 

خالل الربع الثاين من العام 2018.
والرئي����س  املنت���دب  الع�ش���و  وق���ام 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين 
عبد �حلكيم �خلياط بتكرمي ح�ض���ن طاهر من 
اإدارة املجموع���ة امل�رشفي���ة لالأفراد – الفروع 
التجارية عن فئة التمي���ز يف خدمات الزبائن، 
وط���الل الغيث م���ن اإدارة خدمات ال�ش���ريفة 
اخلا�ش���ة عن فئة االأداء الذك���ي واأتول بالراج 
م���ن اإدارة املجموعة امل�رشفي���ة لل�رشكات عن 

فئ���ة التميز يف جمال العم���ل اجلماعي، وذلك 
بح�شور عدد من املدراء التنفيذيني وروؤ�شاء 
االإدارات يف املق���ر الرئي�ش���ي للبن���ك مبرك���ز 

البحرين التجاري العاملي. 
وبه���ذه �ملنا�ض���بة، ����رسح �خلي���اط قائالً: 
“ي�شعدنا ان�شمام هوؤالء املوظفني املتميزين 
اإلى برنامج “فر�ش���ان بيتك” وذلك ملا قدموا 
م���ن اإجن���ازات يف املج���االت املختلف���ة للربع 
الث���اين من هذا العام، واإنن���ا نتطلع ُقدًما اإلى 
مزيد من االإجنازات ونحن م�ش���تمرون بتنفيذ 
مثل ه���ذه الربامج التي تعن���ى بتعزيز البيئة 
املثالية للموظفني وحتفيزهم على ال�ش���عي 

نحو التميز يف العمل واالإبداع امل�شتمر”.

إع��ان الفائزي��ن بجوائ��ز حس��اب “الب��ركات”

اأعلن بنك الربكة االإ�شالمي اأ�شماء الفائزين 
بجوائز ح�ش���اب ال���ربكات ل�ش���هر اأكتوبر، وهو 
ال�ش���هر االأول يف ال�ش���نة اخلام�ش���ة من���ذ اإطالق 
احل�ش���اب، التي تت�ش���من جوائ���ز نقدية كربى 
ع���الوة عل���ى زي���ادة ع���دد الفائزين، فق���د فاز 
ح�ش���ني العوام���ي باجلائ���زة النقدية ال�ش���هرية 

الكربى وقدرها 10،000 دينار.
 كما فازت جميلة املن�ش���وري بجائزة راتب 

�شهري قدره 555 ديناًرا ملدة عام كامل. 

وبل���غ ع���دد الفائزي���ن 82 فائًزا وح�ش���لوا 
عل���ى جوائز ترتاوح قيمته���ا ما بني 500 دينار 
بحريني و300 دينار بحريني، وذلك يف ال�شحب 
ال���ذي ج���رى يف فرع بن���ك الربكة االإ�ش���المي يف 
جممع ال�ش���يف املحرق حت���ت اإ����رشاف وتدقيق 
م�شئولني من بنك الربكة االإ�شالمي واملدققني 
اخلارجيني والداخليني للبنك باالإ�شافة ملمثل 

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 
وق���ال الرئي����س التنفيذي وع�ش���و جمل�س 

اإدارة البن���ك حمم���د املطاوعة “نح���ن م�رشورون 
للغاية باأن نفي بوعودنا لعمالء ح�شاب الربكات 
الك���رام، وذل���ك يف م�ش���تهل الع���ام اخلام����س 
منذ تد�ش���ني احل�ش���اب. فقد مت زي���ادة القيمة 
النقدية للجوائز الكربى، حيث يتميز احل�ش���اب 
بثالث جوائز ربع �ش���نوية عالوة على زيادة عدد 
الفائزي���ن وذلك كمكاف���اأة من البن���ك لعمالئه 
الك���رام الذي���ن اأثبت���وا اجن���ذاب ووالء كبريين 

للح�شاب طيلة ال�شنوات املا�شية”.

منتجع درة البحرين ينظم فعالية الكرة المجنونة

درة  منتج���ع  اإدارة  موؤخ���ًرا  اأقام���ت 
 crazy“ البحرين فعالية الكرة املجنونة
ball” يف اأجواء م���ن احلما�س والتناف�س 
جمموع���ة  الفعالي���ة  تخلل���ت  وامل���رح، 
م���ن املناف�ش���ات الت���ي خا�ش���ها املالك 
القاطنني يف املنتجع وعائالتهم، كلعب 
الكرة الطائرة وت�ش���ادم الك���رات وكرة 
الق���دم والت�ش���ويب نح���و اله���دف، كما 

تخل���ل ذل���ك تن���اول الوجب���ات اخلفيفة 
واالآي�شكرمي.

وقد �ش���هدت الفعالية اإقباالً متميًزا 
م���ن اأبناء امل���الك وذويه���م يف اأجواء من 

الفرحة والبهجة.
الفعالي���ات  �ش���من  ذل���ك  ياأت���ي 
والربامج الت���ي يقيمه���ا املنتجع ملالك 
الفلل ال�شكنية وعائالتهم واأ�شدقائهم.

• عبدالرحمن جواهري	
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يت�ص���دى �لفنان �لكويتي طارق �لعلي لبطولة �أحد�ث �أفالم 
“�لفرقة �ل�ص���ينمائية �لأولى”، �إذ �أعلن �ملخرج رم�ص���ان خ�رسوه 
ع���ن توقيع �لعقد مع جنم �رسكة فروغي طارق �لعلي ليكون بطالً 
للفيلم �جلديد روؤية و�إنتاج �ل�ص���يخة �نت�صار �ل�صباح ومن �إخر�ج 

خ�رسوه و�إلى �لآن مل تت�صح �أية تفا�صيل �أخرى.
من جهة �أخرى يو��صل �لنجم �لكوميدي طارق �لعلي تقدمي 
عرو����س م�رسحية “ه���ال باخلمي�س” عل���ى م�رسح نقاب���ة �لعمال يف 

ميد�ن حويل.

مسافات

باب البحرين... الوجهة الثقافية والحضارية للمنامة

ي�صتعد باب �لبحرين مبدينة �ملنامة 
ل�صتقبال �صل�صلة من �لفعاليات �جلديدة 
تطلقها هيئ���ة �لبحرين للثقاف���ة و�لآثار 
بعنو�ن “�خلام�صة بتوقيت �لباب”، وذلك 
كل يوم خمي�س عند �خلام�ص���ة م�صاًء بدًء� 

من 11 �أكتوبر �جلاري. 
�ل�ص���احة  يف  �لفعالي���ات  و�ص���تقام 
)جه���ة  م���ن  �لبحري���ن  لب���اب  �لأمامي���ة 
�ل�ص���وق(، و�ص���يكون �جلمهور على موعد 
م���ع �أن�ص���طة تتن���اول خمتل���ف �ملجالت 
�لثقافّي���ة من �ملو�ص���يقى �إل���ى �حلرف، 
�لآثار، �لفنون و�ملاأكولت. وت�صعى هيئة 
�لثقاف���ة من خ���الل هذه �لفعالي���ات �إلى 
�صناعة بيئة جذ�بة وممتعة تدعو �جلميع 
من خاللها للم�صاركة و�ل�صتمتاع بالأجو�ء 
�لحتفالي���ة �ملقامة، �إ�ص���افة �إل���ى �إعادة 
�إحي���اء منطقة باب �لبحرين �لتي تعد �أحد 

�ملعامل �لثقافية �لعريقة يف �ململكة. 
وتنطل���ق فعالي���ات �ص���هر �أكتوب���ر 
2018 باأم�صية مو�ص���يقية حتييها فرقة 
�إ�صماعيل دو��س �ل�ص���عبية �لتي �صتعيد 
�جلمه���ور يف رحلة �ص���ماعّية �إل���ى �لرت�ث 
�ل�ص���عبي ململكة �لبحري���ن وذلك بتاريخ 

11 �جلاري. 
ويليه���ا يف 18 �أكتوب���ر ور�ص���ة عمل 
“ت���الل �ملد�ف���ن” �لتي ت�ص���تهدف فئة 

�ملد�ف���ن  ع���ن  له���م  لت����رسح  �لأطف���ال 
الدملونية، يتبعها ن�ش���اط تعليمي يدوي 
لإن�ص���اء جم�ص���مات مماثلة. وختام �ص���هر 
�أكتوب���ر �ص���يكون بور�ص���ة عم���ل “ر�ص���م 
ح���ي” يف تاري���خ 25 �جلاري �إذ �ص���يقوم 
�مل�صاركون يف �لور�صة بر�صم حّر ملنطقة 
باب �لبحري���ن )�لباب و�ل�ص���وق( باإ�رس�ف 

فّني. 
وخ���الل �ص���هري نوفمرب ودي�ص���مرب 
�صي�ص���هد ب���اب �لبحري���ن �ص���من فعالية 
“�خلام�ص���ة بتوقيت �لب���اب” �لعديد من 
�لفعالي���ات كفعالية “يف �لب���اب طعام” 
و�لتي تدع���و �جلمهور �إلى ت���ذّوق بع�س 
�لأطعمة �ملنّوعة ب�ص���حبة �لعزف �ملبا�رس 
“�ص���وق  وفعالي���ة  مو�ص���يقية  لفرق���ة 

�حل���رف” �لت���ي تق���ّدم منتوج���ات يدوية 
�أم���ام �جلمهور.  وبالتز�م���ن مع يوم �للغة 
�لعربية )18 دي�ص���مرب( �ص���تقام “ور�صة 
�خلط �لعرب���ي” �لتي ته���دف �إلى تعليم 
�مل�ص���اركني كتاب���ة �خل���ط �لعرب���ي على 

�أور�ق م�صنوعة من �صعف �لنخيل. 
ع���ن  �ملعلوم���ات  م���ن  وللمزي���د 
ميك���ن  �لب���اب”،  بتوقي���ت  “�خلام�ص���ة 
�خلا�ص���ة  �لتو�ري���خ  معرف���ة  للجمه���ور 
بالفعالي���ات و�إم���كان �لت�ص���جيل لور�س 
�لعم���ل عرب زي���ارة موقع هيئ���ة �لبحرين 
www.culture.gov.( و�لآثار  للثقافة 

.)bh
يذكر اأن ن�ش���اط “�خلام�صة بتوقيت 
�لب���اب” ياأت���ي تز�مًن���ا م���ع �لعدي���د من 
فعالي���ات �لهيئ���ة خ���الل �لع���ام 2018، 
�ل���دويل  �لبحري���ن  مهرج���ان  يق���ام  �إذ 
للمو�ص���يقى يف ن�ص���خته �ل� 27 من تاريخ 

18 �أكتوبر وحتى 27 �أكتوبر.
وي�ص���هد �ص���هر نوفم���رب يف �أو�خ���ره 
�فتت���اح مرك���ز زو�ر موقع طري���ق �للوؤلوؤ 
�مل�ص���جل عل���ى قائم���ة �ل���رت�ث �لعاملي 
ملنظم���ة �ليوني�ص���كو، �أم���ا يف دي�ص���مرب 
فتقّدم هيئة �لثقافة �حتفالتها بالأعياد 
�لوطني���ة و�لت���ي تت�ص���من �لعدي���د م���ن 

�لفعاليات و�لأن�صطة �لثقافية.

تروي حكايات الالجئين ومعاناتهم

13 فيلما في “الشارقة السينمائي الدولي للطفل”
تزخر �لدورة �ل�صاد�ص���ة من مهرجان �ل�ص���ارقة 
�ل�ص���ينمائي �لدويل للطفل، �لذي تنظمه موؤ�ص�ص���ة 
“فّن” �ملعنية بتعزيز ودعم �لفّن �لإعالمي لالأطفال 
و�لنا�ص���ئة بدول���ة �لإم���ار�ت، مبجموعة م���ن �لأفالم 
�لق�ص���رة �مل�ص���توحاة من ق�ص����س لجئي �حلرب 

و�لكو�رث �لإن�صانية و�لطبيعية. 
ويطرح �ملهرجان �ل���ذي يقام خالل �لفرتة من 
14 - 19 �أكتوبر �ملقبل، حتت �صعار “فّكر �صينما”، 
جلمهوره نخبة من �لأعمال �ل�ص���ينمائية �لتي تر�صد 
حياة �لأطفال يف ظل �حلروب و�ل�رس�عات، وتك�ص���ف 
�أهمية م�صاعدتهم يف جتاوز هذه �ملرحلة �حلرجة من 

حياتهم. 

“يوميات الحلم”.. اسمع صوت 
األطفال الالجئين

ي�ص���عى فري���ق عم���ل �لفيل���م للو�ص���ول 
�إل���ى �رس�ئ���ح جدي���دة وو��ص���عة م���ن �جلماهر 
ع���رب و�ص���ائل �لتو��ص���ل �لجتماع���ي، لتاأكيد 
�أن “�لالجئ���ني �ص���غاًر� وكباًر�، ه���م ب�رس مثلنا 
جميًع���ا، و�أن �لخت���الف �لوحيد بينن���ا هو �أنهم 
�أُجربو� عل���ى ترك منازله���م و�أحبائهم وكل ما 
يتعلق بحياتهم ق����رًس� جر�ء �حلروب و�لكو�رث 

�لطبيعية”.

“فتاة متأثرة بالحرب”.. قنابل تبدد 
مالمح الطفولة

ي�رسد �لفيلم ق�ص���ة �لطفلة �ل�صورية وفاء 
ذ�ت �لثمانية �أعو�م، �لتي �أ�صابت قذيفة منزل 
عائلته���ا �لو�ق���ع يف مدينة حلب �ل�ص���ورية، �إذ 
�نفجرت �أ�ص���طو�نة �لغاز يف وجهها، وعر�صتها 
حلروق �ص���ديدة يف معظم ج�صدها، تتذكر تلك 
�حلادث���ة �لأليمة، وحتلم ب���اأن تتمّكن من �إجر�ء 
عملية جر�حية جتميلي���ة؛ ملعاجلة �آثار �حلروق 

�لتي �أ�صابتها. 

“أثيوبيا: أمنية ناياهك”.. أحالم 
الطفولة تتالشى مع غياب التعليم

ي�صلط فيلم “ناياهك” �ل�صوء على �ليافعة 
ناياهك ذ�ت �ل�صتة ع�رسة ربيًعا، و�لتي تعي�س يف 
خميم لالجئني يف مدينة جامبيال باأثيوبيا، وحتلم 
باأن ت�ص���بح قائدة طائ���رة، �إل �أن ع���دم �إكمالها 
للمرحل���ة �لبتد�ئي���ة، وع���دم �متالكها فر�ص���ة 
دخ���ول �ملدر�ص���ة �لثانوي���ة يقفان حائ���اًل بينها 

وبني حتقيق حلمها.

“عمر يسافر إلى فنلندا” ونقص 
هرمون النمو 

ي���ربز هذ� �لفيلم معان���اة �لطفل عمر و�أخته 
جم���د مع نق����س هرم���ون �لنمو لديهم���ا، �لناجت 
ع���ن خل���ل وظيف���ي يف �لغ���دة �لنخامي���ة، مم���ا 
ي�ص���تلزم عالًجا م�صتمًر� ي�ص���مل هرمونات �لنمو 

و�لفيتامينات

“ريفيوشي سيف هاوس في كينيا”: 
عروض أزياء تتحدى اللجوء

 “ريفيو�صي” هو فيلم وثائقي ق�صر يوؤكد 
�لأمل، ويربز �إيجابية �لفتيات و�ل�صابات �لالجئات 
يف �إفريقيا جنوب �ل�ص���حر�ء �لكربى، حيث ُتنظم 
���ا لالأزياء ي�صاعدهن على  �لفتيات �أ�صبوعًيا عر�صً

تعزي���ز قوته���ّن و�عتز�زه���ّن باأنف�ص���هّن، عندما 
مي�صنَي على من�صة عر�س �لأزياء

“فتاة سودانية الجئة تالحق حلم 
التعليم في مصر”

 ي�ص���تعر�س �لفيلم ق�ص���ة �لطفلة نو�صة �لتي 
جلاأت �إل���ى م�رس قادمة من �ل�ص���ود�ن قبل 3 �أعو�م، 
وه���ي ل حتم���ل �ص���وى حلم و�ح���د: �حل�ص���ول على 
فر�ص���ة يف �لتعلي���م، حت���ى يت�ص���نى لها م�ص���اعدة 

عائلتها م�صتقباًل. 

“الالجئون الصم يكتشفون عالمًا 
جديدًا من األصوات”.. 

ي����رسد ه���ذ� �لفيل���م ق�ص���ة �ل�ص���قيقني حممد 
وع�ص���ام، �لطفلني �ل�ص���وريني �لالجئني، مع �إعاقة 
�ل�صمم منذ ولدتهما، وكيف لعب �أحد �لفيديوهات 
�لق�ص���رة �لذي حظي بانت�صار و��ص���ع وحقق عدًد� 
كبًر� من �مل�صاهد�ت، دوًر� بارًز� يف ت�صليط �ل�صوء 

على ق�صيتهما.

“تايكوندو الالجئة”.. تعزيز مهارات 
الدفاع والثقة بالنفس

يك�ص���ف �لفيلم حر�س �لفتاتني على ح�ص���ور 
درو����س يف ريا�ص���ة �لتايكون���دو، �ص���من مب���ادرة 
�أطلقتها �ملفو�صية �ل�صامية لالأمم �ملتحدة ل�صوؤون 

�لالجئ���ني، بالتعاون مع �لحتاد �لعاملي 
وي���ربز   ،2017 �لع���ام  يف  للتايكون���دو 
�لفيلم �لدور �لذي يلعب���ه تعّلم �لفنون 
�لقتالي���ة يف تطوير مه���ار�ت �لدفاع عن 

�لنف����س لدى �لفتي���ات �لالجئات، وتعزي���ز ثقتهّن 
باأنف�صهّن.

“فرح”
يف هذه �لن�صخة من “�إن تر�نزيت”، ُيقّدم فريق 
عم���ل “رود ميديا” ف���رح، �لطفل���ة �ملوهوبة �لتي 
تفي�س بهجًة و�ص���عادة، و�لفيلم من �إخر�ج قا�ص���م 

�ل�صامه، لجئ �صوري. 

“فتيات البطاطس”.. شبح عمالة 
األطفال ومخاطر غياب التعليم

يتي���ح فيل���م “فتي���ات �لبطاط����س” للجمهور 
فر�صة �لوقوف عن كثب على جتربة خديجة، �لطفلة 
�ل�صورية �لالجئة �لبالغة من �لعمر 10 �أعو�م، و�لتي 
�أ�صيبت بد�ء �ل�صكري؛ ب�صبب �ل�صطر�بات �ملزمنة 
مل���ا بعد �ل�ص���دمة �لتي عانت منها خ���الل جتربتها 

�أثناء �حلرب يف �صوريا. 

“رحلة فاطمة”.. دعم العائلة يعيد 
األمل لألطفال الالجئين

 يف هذ� �لفيلم، ُتخربنا �لطفلة �ل�صورية �لالجئة 

فاطم���ة، �لتي تبلغ من �لعم���ر 12 عاًما، عن �لتجربة 
�ملروع���ة �لتي عا�ص���تها �أثناء هروبه���ا من �حلرب، 
وحتاول �إعادة بناء حياتها، وت�صعى لتحقيق �أحالمها 

يف تعّلم �ملو�صيقى، و�لذهاب �إلى �ملدر�صة. 

“صفاء”.. حلم العودة إلى وطٍن 
أنهكته الحرب

ير�صد فيلم “�ص���فاء” �لتغر�ت �لكبرة �لتي 
طر�أت على حياة �لطفلة “�صفاء” مع �ندلع �حلرب، 
�إذ �أُج���ربت على ترك وطنها �ص���وريا مع جميع �أفر�د 

عائلتها ق�رسً�.

“أحكام مسبقة”.. األطفال الالجئون 
يُظلمون مرتين

تدور �أحد�ث فيلم “�أحكام م�صبقة” حول �لطفل 
“ي���زن”، �لذي يعي����س يف لبنان، ويتح���دث �للهجة 
�للبنانية، ويذهب �إلى �ملدر�صة مع نظر�ئه، ويلعب 
مع عدد من �أ�ص���دقائه �للبنانيني و�لفل�صطينيني، 
وميار�صون جمموعة من �لأن�صطة مًعا. ويف �أحد �لأيام 
يكت�صف �أحد �أ�صدقاء “يزن” باأنه �صوري، فما �لذي 

�صيرتتب على هذ� �لكت�صاف لحًقا؟
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شذى سبت توضح ألول مرة تفاصيل مرضها
ك�شفت الفنانة البحرينية �شذى �شبت، 
يف اأول ت�رصي���ح علن���ي له���ا عن مالب�ش���ات 
و�ش���عها ال�ش���حي، بع���د م�ش���ي اأك���ر من 
اأ�ش���بوعني عل���ى وجودها يف امل�شت�ش���فى، 
نافية ال�ش���ائعات التي راجت عن اإ�شابتها 

مبر�س ال�رصطان.
واأو�ش���حت ع���ر ح�ش���ابها الر�ش���مي يف 
“�شناب �شات” تفا�ش���يل مر�شها، معلقة 
باللهج���ة البحرينية الدارجة “اهلل �ش���خر يل 
نا�س اإنها تدعيلي وت�شاأل عني ونا�س حتى 
ماعرفه���ا وال عمري �ش���فتها حبيت اأ�ش���كر 
اجلميع واأخواتي واأمي واأبوي اللي ماهدوين 
حلظة وكل من �ش���األ عن���ي، اأنا احلمدهلل يف 
بداية حت�شني واإن �ش���اء اهلل يا رب احت�شن 
كلي���ا م���ن الو�ش���ع اللي اأن���ا فيه، واأ�ش���كر 
الطاق���م الطب���ي )...( احل���ني بقلك���م م���و 

معناتا الواحد مير�س معناتا فيه ال�رصطان، 
احلمد هلل انا مر�ش���ي بعي���د كليا عن مر�س 
ال�رصطان، انا عندي م�شاكل باملعدة، و�شبق 
�رصح���وا خواتي باملر�س، وم���ارح عيد وزيد 
فيه���ا، ان���ا مازل���ت مبرحلة الع���الج، للحني 
الرتجيع م�شتمر وما فيه اأ�شياء وا�شحة، واأنا 
كل���ي ثقة باأطبائنا ويطلعون بالت�ش���خي�س 

الدقيق”.
ونفت �ش���بت �ش���فرها خ���ارج البحرين 
للع���الج، موؤك���دة اأنها ما زال���ت يف البحرين 
ال�ش���لمانية، متمني���ة عودتها  مب�شت�ش���فى 

حلياتها الطبيعية جمدًدا. 
و�ش���بق اأن اأعلنت �ش���قيقتها اأبرار عن 
دخ���ول �ش���ذى امل�شت�ش���فى ب�ش���بب حال���ة 
ت�شمم، حيث اكت�شف االأطباء وجود م�شكالت 

�شحية اأخرى.

أحداث

تواج���ه بع����س العراقي���ل يف امل����رصوع 
اجلديد.

ما قمت ب���ه يكفي نوًعا ما ال�ش���تعادة 
وزنك.

اعتمد على نف�ش���ك وال تتوقع م�شاعدة 
اأحد.

جت���د اأن منط���ك ال يت���الءم م���ع من���ط 
االآخرين.

اخ���رج م���ع االأ�ش���دقاء ومتّت���ع بوقتك 
معهم.

من امل�شتح�ش���ن اأن تخفف من �شيطرة 
هاج�س العمل.

انفعالك وع�ش���بيتك يقلق���ان راحتك 
فاحذر املفاجاآت.

بقليل من ال�شر تتمّكن من احل�شول 
على ر�شاقة.

ابت���داء من اليوم ادر�س خطواتك مالًيا 
واأعد النظر. 

حتاول القيام بامل�ش���تحيل للمحافظة 
على و�شعك.

جتد اأن كل الظروف موؤاتية لتح�ش���ني 
و�شعك ال�شحي.

�شع �شحتك يف اأولوية اهتماماتك.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

10 أكتوبر

 732
معركة  ان����دالع 
ال�شهداء  بللاط 
ال���ت���ي وق��ع��ت 
العا�شمة  ق��رب 
ال���ف���رن�������ش���ي���ة 

باري�س.

 1799
ن�����اب�����ل�����ي�����ون 
ي�شل  بونابرت 
اإل�������ى ف��رن�����ش��ا 

عائدا من م�رص.

1870
����ش���دور اإع���الن 
������ش�����م روم�������ا 
ل����ل����م����م����ل����ك����ة 

االإيطالية.

1944
من   800 اإب���ادة 
الغجر  االأط��ف��ال 
م��ع�����ش��ك��ر  يف 
اإ�شويتز  اعتقال 

النازي.

1980
زل�����زال ب��والي��ة 
ال�������������ش������ل������ف 
راح  اجل��زائ��ري��ة 
نحو  ���ش��ح��ي��ت��ه 

3000 قتيل.
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األخيرة

اخرتاق ح�سابات “وات�ساب”.. وحتذير للماليني
اكت�شف قرا�شنة اإنرتنت حيلة خبيثة الخرتاق ح�شابات م�شتخدمي وات�شاب وال�شيطرة عليها ب�شكل 
كامل. وحذرت مدونة “نيكد �ش���يكيوريتي” للأمن االإلكرتوين التابعة ل�رشكة “�ش���وفو�س” الربيطانية، 
من قدرة القرا�ش���نة على اخرتاق ح�ش���ابات م�شتخدمي وات�ش���اب معتمدين على �شعف احلماية اخلا�شة 

ب�شندوق الربيد ال�شوتي اخلا�س بهم.
 واتخ���ذت ه���ذه الهجمات منح���ى خطريا جدا، وح���ذرت دول عديدة عرب �ش���لطات االأمن االإلكرتوين 
املليني من اأجل اتخاذ اإجراءات احلماية اللزمة. ولل�ش���يطرة على ح�ش���اب وات�ش���اب، يقوم القرا�ش���نة 
بتثبيت تطبيق وات�شاب جديد با�شتخدام رقم هاتف ال�شحية يف وقت يكون فيه امل�شتخدمون نائمون 
اأو ال ي�ش���تخدمون هواتفهم. فري�ش���ل تطبيق وات�ش���اب رمز التفعيل املكون من 6 خانات اإلى رقم 
هاتف امل�ش���تخدم، وهنا يتيح وات�شاب خيارا اآخر هو اإر�شال رمز التفعيل عرب مكاملة �شوتية، ومبا 
اأن اأ�ش���حاب الرقم ال ي�شتخدمون هاتفهم يف ذلك الوقت، فاإن رمز التفعيل ي�شل كر�شالة �شوتية 

اإلى الربيد ال�شوتي اخلا�س بامل�شتخدم.

 Social
media

حتطيم متثال املراأة 
العارية باجلزائر

للم���رة الثانية على التوايل يف اأقل من �ش���نة، تعر�س �ش���بيحة اأم����س الثلثاء، متثال عني 
الفوارة مبدينة �شطيف اجلزائرية، لعملية حتطيم من طرف مواطن وتبقى اأ�شباب اإقدامه على 
ھذه العملية مجھولة. واأظهر مقطع فيديو و�ش���ور تناقلتها مواقع التوا�شل االجتماعي على 
نطاق وا�شع، ملتحيا وهو يعتلي من�شة التمثال يف وقت يحاول عدد كبري من املواطنني اإنزاله 
ومنعه من تخريب التمثال، يف حني اأظهرت ال�شور تعر�س راأ�س التمثال اإلى تخريب طفيف.

و�ش���بق اأن تعر�س متثال عني الفوارة للتحطيم عدة مرات، حيث طالته حماولة التخريب 
عام���ي 1997و2006، اآخرھا كانت يف دي�ش���مرب املا�ش���ي من جانب خمتل عقلي، ت�ش���ببت يف 
تك�ش���ري اأجزاء من متثال املراأة الرخامية، خ�شو�ش���ا على م�ش���توى الوجه وال�ش���در واالأطراف 
ال�ش���فلية. وعاد متثال عني الفوارة اإلى �شابق عھده بعد �شبعة اأ�سھر من الرتميم، من طرف 

وزارة الثقافة اجلزائرية.

تايلور �سويفت تخذل ترامب

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�س ح�شن بوجه 
عام، ولكنه حار ن�شبيا يف 

النهار.

الرياح �ش���مالية �رشقية بوجه عام 
من 5 اإلى 10 عقد وت�شل من 10 اإلى 

15 عقدة اأحيانا.

ارتف���اع امل���وج من ق���دم اإل���ى 3 اأق���دام. درجة 
احل���رارة العظم���ى 37 م وال�ش���غرى 29 م الرطوب���ة 

الن�شبية العظمى 80 % وال�شغرى 30 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�شدر عن دار البلد لل�شحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ش�شة االأيام للن�رش
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الفجــر: 4:15
الظهـر: 11:25  

العصــر: 2:46
المغرب: 5:16
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مواقيت 
الصالة

ملياردير ياباين ي�سطحب ع�سيقته اإلى القمر
����رشح امللياردير الياباين، يو�ش���اكو 
مايزاوا، يف موؤمتر �شحفي يف طوكيو باأنه 
�شي�ش���طحب �ش���ديقته املمثلة وعار�شة 
االأزي���اء اأيام���ي غوريكي )26 عام���ا( اإلى 

القمر ب�رشط واحد.
وينوي امللياردير امل�شاركة يف رحلة 
�ش���ياحية اإلى القم���ر، وياأم���ل اأن يرافقه 
يف الرحل���ة املق���ررة الع���ام 2023 ممثلو 

ع���امل الف���ن، حي���ث ان الرحلة اإل���ى القمر 
�ش���تلهمهم الإبداع���ات جدي���دة، بح�ش���ب 
الياب���اين،  امللياردي���ر  وق���ال  تعب���ريه. 
ال���ذي اأعلنت �رشكة �ش���بي�س اإك�س عن اأنه 
اأول �ش���خ�س �ش���يطري اإلى القمر يف رحلة 
خا�ش���ة: “لدى اأيامي فر�ش���ة لل�شفر اإلى 
القم���ر اإذا كان له���ا دور يف ه���ذه الرحلة، 
واإلى االآن ال يوجد اأي مر�ش���حني حمددين 

له���ذه الرحلة غ���ريي اأنا”. واأ�ش���ار مايزاوا 
اإلى اأن امل����رشوع “مهمة كبرية. ولدى كل 
فنان دوره اخلا�س، واأنا اأي�ش���ا �ش���يكون 
يل دوري كم�شيف للم�رشوع، وهذه الرحلة 
لي�ش���ت للمتعة”. وتابع �ش���ائح الف�ش���اء 
امل�ش���تقلبي حديثه قائ���ل: “اإذا قبل بها 
ومبهمتها جميع امل�ش���اركني يف امل�رشوع، 

طبعا ميكنها ال�شعود اإلى القمر. 

�سرقة ج�سر تاريخي 
و�سط تركيا

النمو”  “هرمون 
يت�سبب يف طرد فتاة

زيت احل�سي�ش 
“قانوين” يف بريطانيا

اأبل���غ اأهايل قرية اأر�ش���لجنا و�ش���ط تركيا 
امل�ش���وؤولني بواقعة اختف���اء ج�رش تاريخي عمره 
300 عام���ا، وبط���ول 5 اأمت���ار، بينم���ا ت�ش���تبه 

ال�شلطات يف عملية �رشقة منظمة وراء احلادث.
اجل����رش  اختف���اء  القري���ة  اأه���ايل  والح���ظ 
التاريخ���ي الواقع عل���ى نهر بااله���ور املار من 
مدين���ة كومو�س خانة، وعدم وج���وده يف مكان، 
مما اأثار ده�ش���تهم. ون�رشت �شحيفة “حرييت” 
الرتكية، مقطعا م�ش���ورا يظهر اجل�رش التاريخي 
قبل وبع���د عملي���ة االختفاء. وحتق���ق اجلهات 
املعني���ة يف واقعة اختفاء اجل�رش الذي يعتقد اأن 
ل�شو�س فككوه و�رشقوه منذ اأ�شبوع، بينما عرث 

االأهايل على بع�س القطع املتبقية منه.

ك�ش���فت �ش���ابة تركية، 24 عاًما، تعر�شها 
للط���رد م���ن قب���ل زوج والدتها ب�ش���بب طولها 
الذي يزيد عن مرتين، وفق ما ذكرت �ش���حيفة 

“حرييت دايلي نيوز”.
وقال���ت �ش���رياب دميري، من ����رشق تركيا، 
اإنه���ا تعاين م���ن مر�س ن���ادر، عبارة ع���ن حالة 
مر�ش���ية ناجت���ة ع���ن زي���ادة يف هرم���ون النمو 
يف اجل�ش���م. وذك���رت “تزوج���ت اأمي م���ن رجل 
اآخ���ر بعدما مت احلك���م على وال���دي البيولوجي 
بال�ش���جن”، م�ش���يفة “بع���د ذلك ط���ردين زوج 
اأم���ي من املن���زل واالآن اأعي�س يف ال�ش���وارع. لن 

يوظفني اأحد ب�شبب طويل”.

بعد �ش���هر من االآن اأو رمبا اأقل، �ش���يكون 
زي���ت  كتاب���ة  بريطاني���ا  يف  االأطب���اء  باإم���كان 
احل�شي�س )القنب( يف الو�شفات الطبية، حيث 

ينتظر تقنينه ر�شميا بعد موافقة الربملان.
ويحتوي زيت احل�شي�س على مادة “رباعي 
هي���درو كانابين���ول”، االأك���رث �ش���هرة يف نبات 
القنب والتي متتلك خا�ش���ية التاأثري النف�شي، 
اإال اأنها فعالة اأي�شا يف علج حاالت االأمل املزمن، 
والغثيان امل�شاحب للعلج الكيماوي وال�رشع.

وقالت متحدثة با�ش���م احلكومة ل�ش���حيفة 
العائلت  “نتعاطف مع  “التاميز” الربيطانية: 
التي اأ�ش���يبت بالياأ����س يف الع���لج، املنتجات 
املحتوي���ة عل���ى القن���ب �ش���تكون متاح���ة يف 

و�شفات االأطباء بدءا هذا اخلريف”.

• ثنائي دولت�شي اأند غابانا يقدمان عر�شهما االأول يف دبي	

حكم بحب�ش الفنانة امل�سرية مريهان ح�سني

ج�سم غام�ش على �ساطئ املحيط يثري اجلدل

ق�ش���ت حمكمة م�رشية 
مريه���ان  الفنان���ة  بحب����س 
ح�شني، �ش���نتني و6 اأ�شهر 
م���ع ال�ش���غل، وكفالة مالية 
قدرها 30 األف جنيه لوقف 
حل���ني  العقوب���ة  تنفي���ذ 
ع���ن  وذل���ك  اال�ش���تئناف، 
االتهامات املوجهة �شدها 
املعروف���ة  الق�ش���ية  يف 

بق�شية “كمني الهرم”.
كما ق�ش���ت حمكمة جنح الهرم، بحب�س عاملة امللب�س اخلا�ش���ة بح�ش���ني، 6 اأ�شهر وكفالة 10 اآالف 
جنيه عن التهمة املوجهة اإليها، وتغرمي �شابطي ال�رشطة املتهمني يف الواقعة 20 األف جنيه لكل منهما 
عن االتهامات امل�شندة اإليهما، بح�شب ما ذكرت تقارير اإعلمية م�رشية. وكانت النيابة العامة قد اأحالت 
ح�ش���ني )35 عاًما( اإلى حمكمة اجلنح بتهمة القيادة حتت تاأثري م�ش���كر، والتعدي على موظف عام اأثناء 

تاأدية وظيفته، واإحالة عاملتها بتهمة امل�شاركة يف االعتداء على موظف عام.

ه���ل ه���و بقايا مركبة ف�ش���ائية ملخلوق���ات غريبة اأم اأنه���ا قطعة من مركبة �ش���قطت من 
الف�شاء؟ اأم اأنه بقايا جنم ميت �شقط من الف�شاء؟ اأو رمبا جمرد جزء من اأنبوب �شخم؟ ما زالت 
ا واأن امل�شوؤولني واملحققني اأزالوه  الت�شاوؤالت هذه من دون اإجابة وا�شحة حتى االآن، خ�شو�شً
عن ال�شاطئ دون اأن يعرف اإلى اأين. بداية احلكاية كانت عندما لفظت مياه املحيط االأطل�شي 

هذا اجل�شم الغريب على �شاطئ جزيرة �شيربوك بوالية �شاوث كارولينا اخلمي�س املا�شي.
ون�رش اأع�شاء ال�ش���بكة ال�شورة على �شفحة في�شبوك، وكتب اأ�شفل ال�شورة تعليق يقول: 
“انظروا اإلى هذا اجل�ش���م الغام�س الذي لفظه املحيط على �ش���اطئ جزيرة �ش���يربوك اليوم.. 
م���ا ه���و براأيكم؟”. وقاد هذا ال�ش���وؤال املفت���وح على كل االحتم���االت اإلى انت�ش���ار العديد من 

النظريات، بع�شها له اأ�شا�س واالآخر ال اأ�شا�س له.

ك�ش���ف الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اأن اإعجابه مبو�ش���يقى جنمة البوب تايلور �ش���ويفت 
“خّف بن�شبة 25 %”، اإثر اإعراب الفنانة عن دعمها ملر�شحني دميوقراطيني يف انتخابات منت�شف 
الوالية يف الواليات املتحدة. وكانت �شويفت قد ك�شفت عرب ح�شابها يف “ان�شتغرام” الذي يتابعه 
112 مليون �شخ�س، اأنها �شت�شوت خلل انتخابات ن�شف الوالية املزمع تنظيمها يف ال�شاد�س من 
نوفمرب “لفيل بريد�ش���ن يف جمل�س ال�ش���يوخ وجيم كوبر يف جمل�س النواب”، وهما مر�ش���حا احلزب 
الدميوقراط���ي. واأكدت الفنانة البالغ���ة من العمر 28 عاًما اأنها مل تع���د تريد “توخي احليطة” يف 

االإعراب عن مواقفها ال�شيا�شية.
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