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

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

احلكومة ت�صجع مبادرات العمل اخلريي
لدى ح�صور �صموه حفل جائزة “وفاء الأهل العطاء”... �صمو ال�صيخ علي بن خليفة:

�ملنام���ة - بنا: لدى ح�س���ور �سموه حفل توزيع 
جائ���زة �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة للعمل 
�خل���ريي، �أك���د نائ���ب رئي�س جمل����س �ل���وزر�ء �سمو 
�ل�سيخ عل���ي بن خليفة �آل خليف���ة ت�سجيع �حلكومة 
ل���كل �ملبادر�ت �لتي ُتنمي ثقافة �لعمل �خلريي يف 

�ملجتمع وتعزز من قيم �لعطاء بني �أفر�ده.

هذ� وكان �سمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء قد 
تف�س���ل ف�سمل بح�سور �سموه �لك���رمي حفل توزيع 
جائ���زة �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي �آل خليفة للعمل 
�خل���ريي )وفاء الأه���ل �لعطاء 2018( �لت���ي �أقيمت 
حت���ت رعاية حماف���ظ �جلنوبية �سم���و �ل�سيخ خليفة 
ب���ن علي ب���ن خليفة �آل خليف���ة م�ساء �أم����س بفندق 

�ل�سوفتيل.
و�ألق���ى �سمو حمافظ �جلنوبي���ة كلمة يف �حلفل 
قال فيه���ا “ن�ساأنا يف كنف �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�لو�ل���د �لعزي���ز �الأمري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة، 

وتعلمن���ا م���ن �سم���وه �أن �لنا����س �أبدى 
م���ن �أنف�سنا، وخدمة �ملو�طن م�سوؤولية 

و�صيط تاأمني لتطبيق “ال�صمان ال�صحي” للمقيمني

�أُعل���ن �أخري� ع���ن طرح مناق�س���ة للمجل�س 
�الأعل���ى لل�سحة تعنى بتعي���ني و�سيط تاأمني 

لتطبيق م�رصوع �ل�سمان �ل�سحي للمقيمني.
و�سيتم �لبدء يف تطبي���ق برنامج �ل�سمان 
�ل�سحي للمقيمني مطلع �لعام �ملقبل 2019. 

و�سيق���وم �ملجل����س �الأعلى لل�سح���ة من خالل 
ه���ذه �ملناق�سة باختيار �رصك���ة و�سيط تاأمني؛ 
لتطبيق م����رصوع �ل�سمان �ل�سح���ي للمقيمني 
ولتوف���ري �خلدم���ات �ملطلوب���ة الإد�رة �ملوؤمن 
عليه���م. و�سيغل���ق ب���اب تق���دمي �لعط���اء�ت 

بتاريخ 5 دي�سمرب 2018، على �أن يتم 
1110فتح �ملظاريف يف �ليوم �لتايل له.

م�صادر: 100 دينار ر�سوم الن�ساط التجاري �سنويا
         علي الفردان من املنامة

قالت م�س���ادر مطلعة �إن ر�س���وم �ل�سجل 
�لتج���اري �جلدي���دة �لتي تو�سل���ت لها وز�رة 
�ل�سناع���ة و�لتج���ارة وغرف���ة جت���ارة و�سناعة 
�لبحرين �ستبل���غ 100 دينار للن�شاط التجاري 

ا، و�ستفر����س الأول مرة على �ل�سجالت،  �سنويًّ
وذل���ك مقارنة ب� 25 �إل���ى 1000 دينار ح�سب 
الن�ش���اط التجاري يف خطة ال���وزارة �شابًقا، يف 
ح���ني �ستبقى ر�سوم قي���د وجتديد �ل�سجالت 

عند 50 ديناًر�.
وم���ع �حت�س���اب �لر�س���وم �جلدي���دة �لتي 

خل����س �إليه���ا �التف���اق �أو �لتوج���ه �لنهائ���ي 
لل���وزارة، فاإن اأق���ل ن�شاط جت���اري مهما كان 
نوع���ه �سي�سدد مبل���غ قدره نح���و 150 ديناًر� 
)ر�شوم قي���د ال�شجل التجاري + ر�شوم ن�شاط 

و�حد( مقارنة ب� 50 ديناًر� يف �لو�سع 
�حلايل.

• �سمو نائب رئي�س �لوزر�ء لدى ح�سوره حفل ت�سليم جائزة �سمو �ل�سيخ خليفة بن علي للعمل �لتطوعي	

�صمو ال�صيخ خليفة بن علي: علمنا �صمو االأمري خليفة بن �صلمان اأن خدمة املواطن م�صوؤولية و�صرف
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اأمل احلامد

�صمو نائب امللك ي�صدر مر�صوما باإعادة تنظيم الوزارة

نقل روؤ�صاء “املوارد” بالوزارات اإلى “املالية”

اإيران اأنفقت 18 مليارا لتدمري العراق و�صوريا واليمن

�ملنام���ة - بن���ا: �س���در عن نائ���ب جاللة 
�ملل���ك ويل �لعه���د �ساحب �ل�سم���و �مللكي 
�الأم���ري �سلمان بن حم���د �آل خليف���ة مر�سوم 
رقم )47( ل�سنة 2018 باإعادة تنظيم وز�رة 

�ملالية.
كم���ا �سدر ع���ن �ساحب �ل�سم���و �مللكي 
نائ���ب جاللة �مللك ويل �لعه���د مر�سوم رقم 
)49( ل�سن���ة 2018 بنقل مديري���ن وروؤ�ساء 
�أق�س���ام �مل���و�رد �ملالي���ة يف جمي���ع وز�ر�ت 

�ململكة �إلى وز�رة �ملالية.
و�س���در عن �سم���وه �أي�س���ا مر�سوم رقم 
)48( ل�سنة 2018 بتعيني ندى �أحمد حممود 

م�سطف���ى وكياًل م�ساع���ًد� للخدمات 
�ملالية �مل�سرتكة يف وز�رة �ملالية.

�خلارجي���ة  ك�سف���ت  وكاالت:   - و��سنط���ن 
�الأمريكية يف تقرير لها عن �أن �إير�ن �أنفقت خالل 
8 �أع���و�م �ملا�سية �أكرث من 18 مليار دوالر لدعم 
�الإرهاب يف �لعر�ق و�سوريا و�ليمن.  و�أكد �لتقرير 
�ل���ذي �أعدته جمموع���ة �لعمل �خلا�س���ة باإير�ن يف 
�خلارجي���ة �الأمريكية �أن نظ���ام طهر�ن، ومن خالل 
فيلق �لقد�س، نقل هذه �الأمو�ل بطرق ملتوية �إلى 

�مليلي�سيات و�جلماعات �لتي تقاتل نيابة عنه يف 
دول �ملنطق���ة. ويحتوي �لتقري���ر على تفا�سيل 
�ل�سل���وك �ملدمر للنظام �الإي���ر�ين يف �ملنطقة من 
خ���الل متويل ودعم �الإره���اب وبرنامج �ل�سو�ريخ 
و�اللتفاف على �لعقوب���ات و�لتهديد�ت �لبحرية 

و�الأمني���ة و�نته���اكات حق���وق �الإن�س���ان 
و�الأ�رص�ر �لبيئية.
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ق���ال وزير �خلارجية �ل�سيخ خال���د بن �أحمد بن حممد �آل خليفة 
�إن ق�س���ة غاندي ملهمة جد�، و�لعامل �سيحتفل بدء� من هذ� �ل�سهر 
لغاي���ة �أكتوبر من �لع���ام �ملقبل، ومل���دة عام كام���ل، بال�سخ�سية 
�لتاريخي���ة �مللهمة للع���امل. وكان وزي���ر �خلارجية ق���د رعى حفل 
تد�س���ني كتاب “غان���دي... وق�سايا �لع���رب و�مل�سلمني” ملوؤلفه 
عبد�لنب���ي �ل�سعلة، بح�سور رئي�س جمل�س �ل�س���ورى علي �ل�سالح، 
و�سفري جمهورية �لهند لدى مملك���ة �لبحرين �ألوك كومار �سينها، 

ورئي�س �جلمعية �لبحرينية �لهندية حممد د�د�باي.
بينما قال �لكاتب و�لباحث عبد�لنبي �ل�سعلة �إن مبادئ غاندي 
�الإن�ساني���ة يف مو�س���وع �لالعن���ف متقاطعة مع توجه���ات كثري من 

�لبلد�ن ومن بينها �لبحرين.

وزير اخلارجية دعا لال�صتفادة من القيم امللهمة... ال�صعلة:

مبادئ البحرين تتقاطع مع غاندي بالت�صدي للإرهاب

• وزير �خلارجية مت�سلما ن�سخة �لكتاب من �لكاتب عبد�لنبي �ل�سعلة	 23 22

را�شد الغائب

• �سمو ويل �لعهد	

8 • رجال �لدفاع �ملدين يو��سلون عمليات �الإنقاذ	

اإنقاذ عالقني باالأنقا�س... و “النيابة” حتب�س املالك

املبنى انهيار  4 حاالت وفاة يف كارثة 
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القائد العام للخريجني: حتلوا باالن�ضباط وت�رصفوا بعدالة وعقلختام فعاليات “الدرع الواقي 10”
لكم اإخوان يقاتلون على حدود ال�سعودية دفاًعا عن احلق وتثبيًتا للدين

الرفاع - قوة الدفاع: ا�ستقبل القائد العام 
لقوة دفاع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ خليفة 
بن اأحمد اآل خليفة مببن���ى القيادة العامة اأم�س 
عدًدا من ال�ضباط اخلريجني حديًثا من الكليات 
الرت���ب  لتقليده���م  واجلامع���ات،  الع�سكري���ة 
الع�ضكرية واأداء الق�ضم القانوين، بح�ضور وزير 
�سوؤون الدفاع الفريق الركن يو�سف اجلالهمة، 
ورئي����س هيئ���ة الأركان الفري���ق الرك���ن ذياب 

النعيمي. 
وبعد اأن ت�رشّف ال�ضباط اخلريجون بال�ضالم 
على القائد العام لق���وة دفاع البحرين، تف�ضل 
باإلق���اء كلم���ة لل�ضب���اط اخلريج���ني حديًثا من 
الكلي���ات الع�سكري���ة واجلامع���ات، ق���ال فيها 
“ي�رشفن���ي اأن اأنقل لكم حتي���ات �ضيدي عاهل 
الب���الد القائ���د الأعل���ى �ساحب اجلالل���ة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، وتربيكاته مبنا�سبة 
ق�ضمك���م اليوم، اأنتم ت�ضريون على خطى اإخواٍن 
لك���م الي���وم واأ�ضقاء وق���ادة �ضبقوك���م يف هذا 
املج���ال وجميعه���م وهلل احلمد يتحل���ون بجميع 
املزايا التي رفعت من م�ضتوى القائد وال�ضابط 
يف قوة دفاع البحرين، يف جميع الأمور ومبختلف 
الظروف، يف ال�ضل���م ويف احلرب، اآمال اأن يكملوا 
م���ا يتطلب���ه العم���ل م���ع اإخوانه���م يف وحداتهم 
التي يلتحق���ون بها.واأ�ض���اف اأن قيادة الرجال 
لي�ض���ت مبهمة �ضهل���ة، حتتاج دائًم���ا اإلى قائد 
حا����رش، متعلم ومن�ضف، ومث���ال ُيحتذى به ملن 
هم حتت اإمرت���ه، ومن�ضبط بت�رشفاته مع قادته 
وم�ضوؤوليه، متمنيا لهم التوفيق ونقل املعرفة 

التي اكت�سبتموه���ا يف املجال الذي تخرجوا منه 
واأن ي�ضيفوه اإلى اإخوانه���م ومروؤو�ضيهم بقوة 
الدفاع”.وقال “اإن قوة دف���اع البحرين اأجنزت على 
م���دى 50 عاًما مهم���اٍت لي�ضت بال�ضهل���ة، واليوم اأنا 
اأحت���دث معكم، هناك اإخواٍن لكم يقاتلون على تخوم 
وحدود اململكة العربي���ة ال�سعودية، دفاًعا عن احلق 
ودح���ٍر عن الباط���ل، وتثبيًتا عن الدي���ن والدفاع عن 
احلرمني ال�رشيفني، وجميع اأعمالهم واإجنازاتهم التي 
حتقق���ت كانت بكف���اءة واقتدار و�ضه���ادة من جميع 
الأط���راف، واأنت���م الآن ت�ضريون عل���ى نف�س اخلطى، 
وه���ذه لي�ضت امل���رة الأولى لقوة الدف���اع ت�ضارك يف 
عملي���ات من هذا النوع، بل هذه هي العملية احلادية 
ع�رشة التي ت�ضارك فيها على مدى اأكرث من 50 عاًما، 
وكان���ت دائًم���ا وهلل احلمد نتائ���ج م�ضاركتها م�رشفة، 

حمققة جميع الأهداف التي كانت مر�ضومة لها”.
ال�ضب���اط  الع���ام  القائ���د  اأو�ض���ى  كملت���ه  ويف 
اخلريجني حديًثا بالتحلي بالن�ضباط والت�رشف دائًما 

بعدال���ة وبعقل، م���ع من يكونون حت���ت اإمرتهم؛ لأن 
اأ�سا�س اخلدمة الع�سكري���ة الحرتام املتبادل، مهنئا 
املتفوق���ني والناجح���ني بنتائج متمي���زة ومتقدمة. 
وق���ال “اإن م���ا مت حتقيق���ه حت���ى يومن���ا ه���ذا لي�س 
بال�ض���يء ال�ضه���ل، بل ج���اء بتعب وحما����س واإخال�س 
يف العم���ل واإتقان وهذا ل ياأت���ي اإل بالعلم واملعرفة 
والن�ضباط، واأكد اأن احلروب احلديثة اليوم تتطلب 
قدر كبري من املعرف���ة بالذات يف املجال الع�سكري، 
داعًيا اهلل عّز وجّل اأن يكون���وا دائًما �ضنًدا لإخوانكم، 
ويتقدم���وا عل���ى اخلطى نف�ضه���ا الذي ي�ض���ري عليه 

اجليل الذي قبلكم”.
كم���ا زّود القائ���د الع���ام ال�ضب���اط بتوجيهات���ه 
ال�ضديدة، واإر�ضاداته القيمة لال�ضتفادة من الربامج 
التدريبية لقوة الدفاع، وامل�ساهمة يف عملية التنمية 
والتحديث الت���ي ت�سهدها اململك���ة بقيادة �ساحب 
اجلاللة عاهل البالد القائد الأعل���ى، متمنيًّا لل�ضباط 

التوفيق والنجاح يف حياتهم العلمية والعملية.

الرفاع - قوة الدفاع: اختتمت اأم�س 
فعالي���ات التمري���ن امل�س���رتك “ال���درع 
الواق���ي 10”، وال���ذي نفذته ق���وة دفاع 
البحرين ممثلة بالق���وة اخلا�سة امللكية 
ومب�ساركة جمموعة م���ن قوات ال�سلطان 
اخلا�ض���ة العماني���ة ال�ضقيق���ة، بح�ض���ور 
م�ساع���د رئي�س هيئ���ة الأركان للعمليات 
اللواء الرك���ن غامن  الف�ضال���ة. وا�ضتمل 
التمري���ن عل���ى ع���دد م���ن التطبيق���ات 
التكتيكي���ة،  واملن���اورات  العملي���ة 

والعملي���ات اخلا�ض���ة امليدانية، والعمل 
على زيادة التجان����س بني قوات جيو�س 
ال���دول العربي���ة ال�سقيقة واإيج���اد روح 
العمل امل�سرتك املوحد لتبادل اخلربات 
وك�ض���ب التع���اون املطل���وب. ويه���دف 
التمري���ن اإل���ى اإثراء املفاهي���م القيادية 
القتالية للق���وات اخلا�سة امل�ساركة من 
البلدين ال�سقيقني، و�سقلها وتطويرها 
ل�ستيع���اب متطلبات العم���ل الع�سكري 

امل�سرتك.

• القائد العام م�ضتقبال عدًدا من ال�ضباط اخلريجني حديًثا بح�ضور وزير �ضوؤون الدفاع ورئي�س هيئة الأركان	

تنظيم اال�ضرتاطات الإر�ضال وت�ضلم وحتديث ال�ضجالت والتوقيعات االإلكرتونية

توجيهات �ضموكم ت�ضهم يف اإنعا�ش “اخلا�ص” وحتريك الن�ضاط التجاري

مبوجب قرار اأ�ضدره �ضمو رئي�س الوزراء

يف برقية �ضكر ل�ضمو رئي�س الوزراء... رئي�س “الغرفة”:

املنامة - بنا: �ضدر عن رئي�س الوزراء �ضاحب 
ال�سم����و امللكي الأمري خليفة ب����ن �سلمان اآل خليفة 
قرار رقم )36( ل�سن����ة 2018 بتنظيم ال�ضرتاطات 
الفني����ة اخلا�سة باإر�سال وت�سلم وحتديث ال�سجالت 

والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة.
وجاء يف املادة الأولى:

التعاريف
اأ. يف تطبي����ق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات 
والعبارات الواردة به ذات املعاين الواردة يف املادة 
)1( م����ن املر�ضوم بقانون رق����م )28( ل�سنة 2002 
ب�ض����اأن املعام����الت الإلكرتوني����ة ويك����ون للكلمات 
والعبارات التالية املع����اين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �ضياق الن�س خالف ذلك:
الهيئة املخت�ض����ة: هيئة املعلومات واحلكومة 

الإلكرتونية.
التعام����ل الإلك����رتوين: تعام����ل يتم م����ن خالل 
تقني����ة ا�ستعمال و�سائل كهربائي����ة اأو مغناطي�سية 
اأو  بايومرتي����ة  اأو  ب�رشي����ة  اأو  اأو كهرومغناطي�ضي����ة 
فوتونية رقمي����ة اأو اإلكرتوني����ة اأو اأي �ضكل اآخر من 
و�سائل التقنية امل�سابهة ويكون هذا التعامل بني 
اجله����ات العامة بع�ضها البع�����س اأو اجلهات العامة 
مع الأفراد اأو اأي جه����ة اأخرى، كما ي�ضمل اأي ت�رشيح 
اأو اأي اإع����الن اأو اأم����ر اأو اإ�سع����ار اأو تبلي����غ اأو طلب اأو 

اإ�ستمارة.
نظ����ام جدير بالثق����ة: نظام يت�ض����م بجودة نظم 
الأجهزة والربجمي����ات وبالت�ضغيل ال�ضليم واملالئم 
لنوع اخلدمة التي يقدمها، واآمن اإلى حد معقول من 

الخرتاق و�ضوء ال�ضتخدام.
نظ����ام التحقق من الهوي�����ة: نظام جدير بالثقة 
ي�ضم����ل اآليات وقواعد بيانات من �ضاأنها التاأكد من 

�ضحة هوية املتعامل واإثباتها.
ب. الإ�س����ارة اإل����ى اأي����ة معاي����ري يف ه����ذا القرار 

ت�سمل اأحدث اإ�سدار منها.
وجاء يف املادة الثانية من القرار:

نطاق التطبيق
اأ . ت�رشي اأحكام هذا القرار، على الآتي:

1. التعام����ل الإلكرتوين للجه����ات العامة الذي 
يوؤثر ب�ضورة مبا�����رشة اأو غري مبا�رشة على الأ�ضخا�س 
اأو نظ����م املعلومات اأو الوقائ����ع داخل اإقليم مملكة 
البحرين، �ضواء مت اإجراء هذا التعامل داخل اأو خارج 

اململكة.
2. ال�ضج����الت والتوقيع����ات الإلكرتوني����ة التي 
ي�ضتخدمها الأ�ضخا�����س يف �ضياق الأن�ضطة الر�ضمية 

لدى اجلهات العامة مبملكة البحرين.
ب. ي�ستثن����ى م����ن تطبيق اأح����كام ه����ذا القرار 

الآتي:
والت�رشف����ات  واملعام����الت  امل�ضائ����ل   .1
وال�ضن����دات وغريه����ا من الأمور الت����ي ن�س القانون 

على ا�ضتثنائها من التعامل الإلكرتوين.
2. املعامالت الت����ي ي�ضتلزم القانون لإجرائها 
اتب����اع اأ�سل����وب مع����ني ل يتفق مع طبيع����ة التعامل 
الإلك����رتوين ول يعد م����ن هذا القبيل جم����رد الن�س 

على اأن تكون املعامالت ثابتة بالكتابة.
3. املرا�ضالت غري الر�ضمية.

وجاء يف املادة الثالثة:

)المعايير واالشتراطات العامة(
يجب على اجلهات العامة اللتزام بالآتي:

1. ا�ضتخدام نظام جدير بالثقة.
2. ا�ستخ����دام اآخ����ر اإ�س����دار متوفر م����ن معيار 
UN - اللغ����ات  متع����ددة  املوح����دة  )ململح����ارف 

.)CODE
الإلكرتوني����ة  امللف�����ات  �ضي����غ  ا�ضتخ����دام   .3
املوثوقة م����ا مل ت�ض����در الهيئة املخت�ض����ة تعميما 

بحظرها، وذلك عند التعامل مع اجلهات العامة.
4. اتباع التعليمات وال�سيا�سات التي تعتمدها 
الهيئ����ة املخت�ض����ة من وق����ت لآخر ب�ض����اأن التعامل 
الإلكرتوين من قبل اجله����ات العامة، والتي تن�رشها 

على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بها.
وجاء يف املادة الرابعة:

إرسال السجالت اإللكترونية
يجب على اجلهات العامة عند اإر�سال ال�سجالت 

الإلكرتونية ا�ضتخدام اأي من الو�ضائل الآتية:
1. الربيد الإلكرتوين.

2. و�ضائ����ط التخزين املعتمدة من قبل الهيئة 
املخت�ضة.

تتب����ادل  الت����ي  الإلكرتوني����ة  الأنظم����ة   .3
املعلومات عن طريق ا�ستخ����دام بروتوكولت اآمنة 
مث����ل )HTTPS( اأو )FTPS( واأي بروتوك����ولت 

اأخرى تعتمدها الهيئة املخت�ضة.
4. الإ�ضع����ارات والتبليغ����ات الإلكرتونية التي 
تر�ض����ل اإلى الهواتف عرب تطبيقات الأجهزة الذكية 

.)SMS( اأو الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية
5. املرفق����ات وامل�ستن����دات الت����ي ترفق عب�ر 
القن��وات الإلكرتوني����ة الر�ضمية املعتمدة كالبوابة 
الوطني����ة واملواق����ع وتطبيق����ات الأجه����زة الذكي����ة 

الإلكرتونية للجهات العامة.
وجاء يف املادة اخلام�ضة:

األوامر البرمجية
اأي����ة  الإلك����رتوين  ال�ضج����ل  يج����وز ت�ضم����ني  ل 
اأوام����ر برجمي����ة، مبا يف ذل����ك فريو�س����ات احلا�سب 
 )Macros( وبرجمي����ات خبي�ثة عل�ى �س�بيل املثال
اأو )SCRIPTS( اأو حقول تعتمد على بيئة ت�سغيل 
من �ضاأنها اإحداث تغيي�ر يف ذات ال�ضجل الإلكرتوين 
اأو يف نظام املعلومات الذي يتعامل مع هذا ال�ضجل.

وجاء يف املادة ال�ضاد�ضة:

االعتداد بالشهادات المعتمدة
عل����ى اجله����ات العامة عندم����ا يتطل����ب الإجراء 
املتخ����ذ من قبله����ا ا�ستخ����دام �سه����ادة معتمدة اأن 

تراعي الآتي:
1. اأن تك����ون ال�سه����ادة املعتم����دة �سادرة من 
قبل م����زود خدمة �ضهادات معتم����د من قبل الهيئة 
املخت�ض����ة وذلك دون الإخالل باأي����ة التزامات اأخرى 

يفر�ضها القانون.
2. ا�ضتخدام نظام جدير بالثقة لإ�ضدار �ضهادة 
معتم����دة اأو تعليق اأو اإلغاء العمل بها اأو لت�ضجيل اأو 
ن�رش بي�����ان بانته����اء اأو تعليق اأو اإلغ����اء العمل بهذه 

ال�ضهادة، اأو لإن�ضاء مفتاح الت�ضفري اخلا�س.
وجاء يف املادة ال�ضابعة:

التعامل اإللكتروني
مع مراعاة حكمي املادتني )3( و)6( من هذا 

القرار، يكون التعامل الإلكرتوين من قبل اجلهات 
العامة، ح�ضب ما تراه منا�ضبا.

وجاء يف املادة الثامنة:

التزامات موظفي الجهات العامة
م���ع مراعاة اأح���كام القانون رق���م )16( ل�سنة 
2014 ب�ض���اأن حماي���ة معلومات ووثائ���ق الدولة، 
يلتزم موظف���و اجلهات العامة عن���د اإجراء معاملة 

ر�ضمية يف �ضكل اإلكرتوين بالآتي:
اأو  ات�ض���ال  اأي  كان  اإذا  مم���ا  التحق���ق   .1
تفوي����س اأو طلب وغريها من املعامالت يف �ضكل 
اإلك���رتوين، من�ضوب���ا جله���ة حكومية ق���د ن�ضاأ من 

م�ضدر اإلكرتوين معروف وثابت.
2. ا�ضتخ���دام اإجراءات احرتازي���ة �ضد الإنكار 

لدى التعامل مع اأمور بالغة الأهمية.
3. ا�ضتخدام و�ضائل تعزيز اخل�ضو�ضية مثل 
الت�ضف���ري اأو ال�ضه���ادات الإلكرتونية وما مياثلها 
م���ن اأدوات اأمنية عندم���ا يتطل���ب الت�ضال �رشية 

عالية.
4. اللتزام بكافة الأحكام الأخرى املن�ضو�س 

عليها يف هذا القرار.
وجاء يف املادة التا�ضعة:

اإللغاء
يلغ���ى الق���رار رق���م )2( ل�سن���ة 2006 ب�ساأن 
العام���ة  اجله���ات  لقب���ول  الفني���ة  ال�سرتاط���ات 

للتعامل الإلكرتوين.
وجاء يف املادة العا�رشة من القرار:

النفاذ
عل���ى وزير الداخلية واجله���ات املعنية - كل 
فيما يخ�ض���ه - تنفيذ هذا الق���رار، ويعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�ضمية.

املنام���ة - بن���ا: تلقى رئي����س ال���وزراء �ضاحب 
ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
برقية م���ن رئي����س غرفة جت���ارة و�ضناع���ة البحرين 

�ضمري نا�س، هذا ن�ضها:
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

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

ي�رشفن���ا يا �ضاحب ال�ضم���و اأن نرفع اإلى مقامكم 
الكرمي بالأ�ضالة عن نف�ضي ونيابة عن اأع�ضاء جمل�س 
اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة البحرين والأ�رشة التجارية 
وال�ضناعية يف اململكة، اأ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير 
عل���ى م���ا تقومون ب���ه وحكومتكم املوق���رة من جهد 
مثمر وعم���ل دءوب يف �ضبيل رفع���ة مملكتنا الغالية 

ونه�ضته���ا القت�ضادية وما تولونه دوما من اهتمام 
بالغ بالدف���ع بعجلة التنمي���ة القت�ضادي���ة واإنعا�س 
القطاع اخلا�س، موؤكدين لك���م دعمنا التام لدوركم 
الوطن���ي يف اإعادة الن�ضاط اإل���ى القطاع القت�ضادي، 
داع���ني اهلل ع���ز وج���ل اأن يوفقكم يف ه���ذه اجلهود، 
معربني ع���ن خال�س اعتزازنا لت�رشيفنا وجمل�س اإدارة 
الغرف���ة بلق���اء �ضموكم، ومقدرين كل م���ا طرحتموه 
يف هذا اللقاء من توجيه���ات وروؤى نرية وقّيمة جتاه 
ال���دور املاأمول من الغرفة وم���ا قدمتموه وتقدمونه 
للقط���اع اخلا����س؛ لتعزي���ز دوره يف م�ضتقبل العمل 

القت�ضادي باململكة.
مثمن���ني عالي���ا توجيه���ات �سموك���م ال�سديدة 
ل���وزارة ال�ضناع���ة والتج���ارة وال�ضياح���ة بالتوا�ضل 

م���ع غرفة جت���ارة و�ضناع���ة البحرين؛ للو�ض���ول اإلى 
تفاهم ب�ضاأن ر�ضوم مزاولة الأن�ضطة التجارية، والتي 
ا�سفرت وهلل احلمد عن التوافق بني الغرفة والوزارة 
ب�ساأن تلك الر�سوم، مما عك�س دعم �سموكم امل�ستمر 
للقطاع التج���اري البحريني؛ لتمكين���ه من النهو�س 
مب�ضوؤولياته والقيام باأدواره الريادية للم�ضاهمة يف 

حتريك عجلة القت�ضاد الوطني.
اإن ه���ذا التواف���ق الذي مت نتيج���ة لتوجيهاتكم 
الكرمية �ضيكون لها باإذن اهلل تاأثري اإيجابي يف اإنعا�س 
القطاع اخلا�س وحتريك الن�ضاط التجاري يف اململكة 
وتخفي���ف العبء عن كاه���ل املوؤ�ض�ض���ات ال�ضغرية 
واملتو�سط���ة، مما ين���م عن روؤية واعي���ة وحكيمة من 
لدن �ضموك���م خا�ضة واأن الظروف والأو�ضاع الراهنة 

تقت�ضي منح املزيد من الت�ضهيالت للقطاع اخلا�س 
حت���ى يقوم ب���دوره املنتظ���ر يف الدفع بعجل���ة النمو 

القت�ضادي وتوفري فر�س العمل للمواطنني.
كل ال�ضكر والثن���اء لكم يا �ضاحب ال�ضمو الأمري 
على كافة توجيهاتكم ال�سديدة وقراراتكم احلكيمة، 
وعلى كل ما حتظى به الغرفة والقطاع التجاري الذي 
متثل���ه من دعم ل حم���دود وم�ضاندة كب���رية من لدن 
�ضموكم، وهو الذي يوؤكد لنا مدى اإميانكم بدور هذه 
املوؤ�س�سة يف عملي���ة التنمية ال�ساملة، مقدرين عاليا 
جهودك���م اجللية والوا�ضح���ة يف كل ما يخدم القطاع 
التجاري البحريني وتطوره، وهي جهود �ضتبقى دوما 
مو�ضع اعتزاز وتقدير اجلميع، داعني اهلل عز وجل اأن 
ميتعكم بنعم���ة ال�ضحة والعافي���ة لتوا�ضلوا م�ضرية 

اخل���ري والعط���اء، واأن يوفقكم لتحقيق م���ا ت�ضبون 
اإلي���ه من املزي���د من التط���ور التنم���وي واحل�ضاري 
والقت�ض���ادي له���ذه اململكة الغالي���ة يف هذا العهد 
الزاهر حل�رشة �ضاحب اجلالل���ة امللك املفدى حفظه 
اهلل ورع���اه ودعم �ضاحب ال�ضم���و امللكي ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء.
وتف�ضل���وا ي���ا �ضاح���ب ال�ضم���و امللك���ي الأمري 

بقبول اأ�ضدق م�ضاعر الحرتام والتقدير،
ودمتم بعون اهلل �ساملني.
ودامت اأيامنا بكم �ضعيدة.

�ضمري عبداهلل نا�س
رئي�س غرفة جتارة و�ضناعة البحرين

• �ضمو رئي�س الوزراء	

قائد قوة ال�ضلطان اخلا�ضة يزور املتحف الع�ضكري
املنامة - بنا: زار قائد قوة ال�سلطان 
اخلا�ض���ة ب�ضلطن���ة عم���ان الل���واء الركن 
عامر العم���ري والوف���د املرافق املتحف 
الع�سكري لقوة دفاع البحرين، حيث كان 
يف ال�ستقب���ال مدي���ر الإع���الم والتوجيه 

املعنوي اللواء حممد الكبي�ضي.
وخ���الل الزي���ارة اطل���ع الوف���د على 

خمتلف قاع���ات واأق�س���ام املتحف، التي 
ت�ضم ت�ضكيل���ة من املقتنيات التاريخية 
واللوح���ات الفنية الع�سكري���ة والنماذج 
الت���ي تع���د ار�ضيًف���ا توثيقًي���ا للتاريخ 
الع�ضك���ري البحرين���ي يف الع�رش احلديث 
واملعا����رش، كما مت تقدمي ����رشح مف�ضل 

عنها.
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�سمو نائب امللك ي�سدر مر�سوًما باإعادة تنظيم “املالية”

املهرجان ال�سبابي يعزز جهود البحرين يف حتقيق اأهداف التنمية

تنظيم اخلدمات املالية امل�سرتكة بقرار ي�سدر من �سمو رئي�س الوزراء

الرعاية امللكية تعك�س الأهمية الكبرية للحدث الدويل... �سلمان بن اإبراهيم:

املنامة - بنا: اأكد الأمني العام للمجل�س الأعلى 
لل�سب���اب والريا�س���ة ال�سيخ �سلمان ب���ن اإبراهيم اآل 
خليفة اأن تنظيم مملكة البحرين لفعاليات املهرجان 
ال�سبابي العاملي الأول لأه���داف التنمية امل�ستدامة 
يوؤك���د مكان���ة البحري���ن الرائ���دة على �ساح���ة العمل 
التنم���وي يف العامل وحر�س اململك���ة املتوا�سل على 
ا�ستقطاب الفعالي���ات الدولية التي ت�ستقطب نخبة 

�سباب العامل.
واأب���دى ال�سي���خ �سلم���ان ب���ن اإبراهي���م اعتزازه 
برعاي���ة عاه���ل الب���الد �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليفة للمهرج���ان ال�سباب���ي، موؤكًدا 
اأن تل���ك الرعاي���ة الكرمية توؤكد حر����س جاللة امللك 
على تاأ�سي���ل الأدوار املحوري���ة للبحرين يف حتقيق 
التنمية امل�ستدامة بالإ�سافة اإلى اإف�ساح املجال اأمام 
ال�سباب من خمتلف اجلن�سي���ات للم�ساركة الإيجابية 

يف طرح الأفكار الكفيلة بتعزيز خمرجات التنمية.
واأ�س���ار اإلى اأن تنظيم املهرج���ان العاملي يعّزز 

اخلط���وات املتتالية التي اأجنزته���ا اململكة يف جمال 
حتقي���ق التنمي���ة امل�ستدامة الت���ي اأبرزه���ا التقرير 
الطوع���ي للبحرين لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة 
بالإ�ساف���ة اإل���ى ت�سم���ني احلكوم���ة برنام���ج عملها 

اإج���راءات تنفيذي���ة لأه���داف التنمي���ة امل�ستدامة يف 
خمتل���ف املج���الت تاأكيدا على اللت���زام الوا�سح يف 
حتوي���ل ا�سرتاتيجي���ات التنمي���ة اإلى برام���ج عملية 
تنعك����س ب�س���ورة اإيجابي���ة مبا�رشة عل���ى املواطنني 

واملقيمني.
واأ�س���اد ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم بجهود ممثل 
جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب رئي�س 
املجل����س الأعلى لل�سب���اب والريا�س���ة رئي�س اللجنة 
الأوملبي���ة البحريني���ة �سمو ال�سيخ نا�رش ب���ن حمد اآل 
خليفة يف ا�ستقط���اب الفعالي���ات ال�سبابية الدولية 
على غرار املهرج���ان ال�سبابي العاملي الأول لأهداف 
التنمي���ة امل�ستدامة، مبين���ا اأن دعم �سموه ملثل هذه 
التظاه���رات يعرب عن روؤية �سموه يف طرح املبادرات 
ال�سبابي���ة الرائ���دة التي تع���زز موق���ع البحرين على 
امل�ست���وى العامل���ي وتوجهها نحو متك���ني ال�سباب 
باعتب���اره حج���ر الأ�سا����س لتنفي���ذ اأه���داف التنمي���ة 

امل�ستدامة الأممية.

حممد بن مبارك: املوؤلفون ي�سهمون يف اإثراء مكتباتنا

تعزيز التعاون مع رو�سيا

جمل�س ال�سورى يتفاعل مع “#فريق البحرين”

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل نائ���ب رئي�س 
جمل����س الوزراء �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة يف مكتبه بق����رش الق�سيبية ام�س 
العالمي مهند النعيم���ي، الذي اهدى �سموه 
3 كت���ب من تاأليف���ه بعن���وان “ اآر تي يف – 
RTV البحرين.. حكاية اول تلفزيون ملون 
وجت���اري يف اخللي���ج، وكتاب بعن���وان وكالة 
انب���اء البحرين.. �سوت البحري���ن اإلى العامل، 

وكتاب بعنوان “ الف باء تاء �سحافة”.
واأع���رب �سم���و ال�سيخ حممد ب���ن مبارك 
اآل خليف���ة عن �سكره للنعيم���ي على اإهدائه 
القيم، وعن تقدي���ره للجهود التي بذلها يف 
توثيق م�سرية مراحل مهمة يف تاريخ العالم 
البحرين���ي يف جم���ال ال�سحاف���ة والتلفزيون 

ووكال���ة النب���اء، موؤكدا ان الكت���ب �ست�سهم 
والباحث���ني،  البحريني���ة  املكتب���ة  اث���راء  يف 
وطلب���ة ال�سحافة والإعالم مل���ا تت�سمنه من 
معلوم���ات قيمة حول ري���ادة مملكة البحرين 
يف م�س���رية العمل العالم���ي يف اخلليج. واأكد 
�سموه الدور الكبري الذي يقوم به املوؤلفون 
البحرينيون �سعياً نحو توثيق تاريخ البحرين 
يف خمتل���ف املجالت، متمني���اً للموؤلف دوام 
التوفيق والنج���اح يف اإ�سداراته القادمة. من 
جانبه تق���دم النعيمي ببالغ ال�سكر والمتنان 
والعرفان اإلى �سم���و ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة، ودعم���ه الالحم���دود يف حتفي���ز 
الباحث���ني لتوثي���ق تاريخ الإع���الم يف مملكة 

البحرين، وما حققه من اجنازات تاريخية.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقبل نائ���ب رئي�س 
جمل����س الوزراء �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة مبكتب���ه بق����رش الق�سيبية �سفري 
رو�سيا الحتادية فاجي���ف جارييف مبنا�سبة 
انتهاء ف���رتة عمله �سفرًيا لبالده لدى مملكة 
البحري���ن. وق���د رح���ب بال�سف���ري، معرًبا عن 
تقدي���ره ملا قدم���ه من عمل وما ق���ام به من 
جهود لتطوير عالقات ال�سداقة القائمة بني 
مملك���ة البحرين وجمهورية رو�سيا الحتادية 

وتعزي���ز جم���الت التعاون ب���ني البلدين ملا 
فيه خري و�سال���ح �سعبيهما، متمنًيا لل�سفري 
كل توفي���ق يف مهمات���ه املقبلة. م���ن جانبه، 
�سك���ر ال�سفري �سمو ال�سي���خ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة عل���ى ا�ستقباله ل���ه، وتقديره ملا 
لقي���ه من تعاون اأثناء ف���رتة عمله على كافة 
امل�ستوي���ات مم���ا اأ�سه���م يف جن���اح مهام���ه، 
متمنًي���ا ململكة البحري���ن املزيد من التقدم 
والنماء يف ظل قيادة �ساحب اجلاللة امللك.

الق�سيبي����ة – جمل�����س ال�س����ورى: تفاع����ل 
جمل�����س ال�سورى م����ع مب����ادرة ويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ساح����ب ال�سمو امللك����ي الأمري �سلمان 
ب����ن حم����د اآل خليف����ة باإط����الق و�س����م #فريق_ 
البحرين مب����ا يوؤك����د اأن جميع موظف����ي الأمانة 

العامة للمجل�س جن����ود لهذا الوطن، وجهودهم 
وعطاءاتهم متوا�سلة وم�ستمرة؛ من اأجل رفعة 
مملكة البحرين وعلّوها، ويعملون بروح الفريق 
الواحد؛ م����ن اأجل حا�����رش البحري����ن وم�ستقبلها 
حتقيًق����ا لتطلعات قائ����د الوطن عاه����ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.

املنام���ة - بن���ا: �سدر ع���ن نائب جاللة 
املل���ك ويل العه���د �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري �سلمان ب���ن حمد اآل خليف���ة مر�سوم 
رق���م )48( ل�سن���ة 2018 بتعي���ني وكي���ل 
م�ساع���د يف وزارة املالية.وجاء يف املر�سوم 

ما يلي:
املادة الأولى: ُتعنينَّ ال�سيدة ندى اأحمد 
حمم���ود م�سطفى وكياًل م�ساع���ًدا للخدمات 

املالية امل�سرتكة يف وزارة املالية.
امل���ادة الثاني���ة: عل���ى وزي���ر املالي���ة 
تنفيذ هذا املر�س���وم، وُيعمل به من تاريخ 

�سدوره، وُين�رش يف اجلريدة الر�سمية.

ندى حممود وكيال 
م�ساعدا يف “املالية”

annualforum@banksbahrain.org
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نقل روؤ�ساء اأق�سام املوارد املالية بالوزارات اإلى “املالية”
املنامة - بن���ا: �سدر عن نائب جاللة امللك ويل 
العه���د �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليف���ة مر�س���وم رق���م )49( ل�سن���ة 2018 بنقل 
مديري���ن وروؤ�ساء اأق�س���ام املوارد املالي���ة يف جميع 
وزارات اململكة اإلى وزارة املالية. وجاء يف املر�سوم 

ما يلي: 
امل���ادة الأول���ى: ُينق���ل التالي���ة اأ�سماوؤه���م من 
وزارات اململك���ة اإل���ى وزارة املالي���ة ل�سغل وظيفة 
مدي���ر امل���وارد املالي���ة التابع���ة للوكي���ل امل�ساعد 

للخدمات املالية امل�سرتكة:
1. عبداهلل اأحمد عبداهلل بوقحو�س.

2. مو�سى يو�سف يعقوب ال�سيد.
3. �سهري يو�سف ح�سن يو�سف �ساتر.

4. حممد اأحمد جا�سم حممد العطاوي.
5. م�سطف���ى حممد م�سطفى املرباطي. املادة 
الثانية: ينقل جميع روؤ�ساء اأق�سام املوارد املالية يف 

وزارات اململكة اإلى وزارة املالية. 
املادة الثالثة: يتولى وزير املالية ندب املدراء 
املذكوري���ن يف امل���ادة الأول���ى م���ن ه���ذا املر�سوم 
وروؤ�س���اء الأق�سام املعنيني ب�سوؤون املوارد املالية؛ 
ليتول���ى كل منهم القيام مبه���ام الإ�رشاف على اإدارة 

اأو ق�سم املوارد املالية يف اأي من وزارات اململكة.
امل���ادة الرابع���ة: عل���ى رئي����س جمل�س ال���وزراء 
وال���وزراء - كل فيم���ا يخ�س���ه - تنفيذ اأح���كام هذا 
املر�س���وم، وُيعمل ب���ه من تاريخ �س���دوره، وُين�رش يف 

اجلريدة الر�سمية.

•  ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم	

املنامة - بنا: �س���در عن نائب جاللة امللك ويل 
العهد �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 
اآل خليف���ة مر�سوم رق���م )47( ل�سن���ة 2018 باإعادة 

تنظيم وزارة املالية. وجاء يف املر�سوم ما يلي:
امل���ادة الأولى: ُيعاد تنظيم وزارة املالية وذلك 

على النحو الآتي:
وزير املالية، ويتبعه:

اأوًل: مكتب اإدارة الدين العام.
ثانًيا: جمل�س احتياطي الأجيال القادمة.

ثالًثا: وكيل وزارة املالية، ويتبعه:
1. اإدارة الرقابة واملتابعة.

الوكي���ل امل�ساع���د للم���وارد واملعلوم���ات،   .2
وتتبعه:

 اأ. اإدارة املوارد الب�رشية واملالية.
 ب. اإدارة املعلومات املالية.

ج. اإدارة �سوؤون الأمالك احلكومية.
3. الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون املالية، وتتبعه:

 اأ. اإدارة امليزانية.
 ب. اإدارة امل�ساريع.

 ج. اإدارة اخلزانة.
 د. اإدارة تطوير الأنظمة املالية. 

4. الوكي���ل امل�ساع���د لل�س���وؤون القت�سادي���ة، 

وتتبعه:
 اأ. اإدارة العالقات القت�سادية اخلارجية.

ب. اإدارة ال�ستثمارات احلكومية.
 ج. اإدارة التخ�سي�س والتعاقدات. 

5. الوكيل امل�ساعد لتنمية و�سيا�سة الإيرادات 
العامة، وتتبعه:

 اأ. اإدارة تنمية الإيرادات العامة.

 ب. اإدارة �سيا�سة الإيرادات العامة.
 ج. اإدارة املعلومات املالية. 

6. الوكيل امل�ساعد للخدمات املالية امل�سرتكة 
وتتبعه،

اأ. اإدارة الرقابة الداخلية املركزية.
ب. الإدارة املركزية للم�سرتيات احلكومية.

ج. اإدارة الكفاءة املركزية.
د. عدد من مدراء املوارد املالية يتم حتديدهم 
وفًق���ا لأداة تعينه���م ونقلهم لت���ويل مهام اخلدمات 

املالية امل�سرتكة يف اجلهات احلكومية.
 املادة الثانية: ي�سدر بتنظيم اخلدمات املالية 
امل�سرتك���ة قرار من رئي�س جمل�س ال���وزراء بناء على 
اقرتاح من ديوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية مبا 
ل يخال���ف الخت�سا�سات املن�سو����س عليها قانوًنا 

لكل جهة.
امل���ادة الثالثة: ُيلغى املر�س���وم رقم )9( ل�سنة 
2007 باإع���ادة تنظي���م وزارة املالية، كما ُيلغى كل 

ن�س يخالف اأحكام هذا املر�سوم.
املادة الرابعة: على وزير املالية ورئي�س ديوان 
اخلدم���ة املدني���ة - كُل فيم���ا يخ�س���ه - تنفيذ هذا 
املر�س���وم، وُيعمل به م���ن تاريخ �س���دوره وُين�رش يف 

اجلريدة الر�سمية.

توفري متطلبات اال�ستثمار املحقق للأمن الغذائي
لدى ا�ستقباله وفد الهيئة العربية لالإمناء الزراعي... خالد بن عبداهلل:

املنام���ة - بنا: اأك���د نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء رئي����س اللجنة الوزارية 
لالإعم���ار والبنية التحتي���ة ال�سيخ خالد 
بن عبداهلل اآل خليفة، اهتمام احلكومة 
بتوف���ري متطلبات ال�ستثم���ار النباتي 
واحلي���واين لتحقي���ق الأم���ن الغذائ���ي 
يف مملك���ة البحري���ن عل���ى نح���و يلب���ي 
احلالي���ة  ال�ستهالكي���ة  الحتياج���ات 
وامل�ستقبلي���ة. جاء ذلك لدى ا�ستقبال 
ال�سيخ خالد بن عبداهلل مبكتبه يف ق�رش 
الق�سيبية اأم�س، وف���د الهيئة العربية 
لال�ستثمار والإمناء الزراعي، يتقدمهم 
رئي����س جمل����س اإدارة الهيئ���ة حمم���د 
املزروعي، ورئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 
دمل���ون للدواج���ن عبدالرحمن جم�سري، 
وع���دد من اأع�س���اء جمل����س الإدارة من 
���ب  كال اجلانب���ني. وخ���الل اللق���اء، رحنَّ
ال�سيخ خالد بن عبداهلل بالوفد الزائر، 
موؤكًدا اأن م�ساهم���ة مملكة البحرين يف 

الهيئ���ة العربي���ة لال�ستثم���ار والإمناء 
الزراع���ي يربه���ن عل���ى حر�سه���ا على 
امل�سارك���ة يف املحافل التي من �ساأنها 
اأن تدع���م العمل العرب���ي امل�سرتك يف 
�سبيل حتقي���ق الأمن الغذائ���ي لدولنا 
اأن ي�سه���د  العربية.ون���ونَّه بالرغب���ة يف 
القطاعان الع���ام واخلا�س يف البحرين 

مزيًدا من التعاون م���ع الهيئة العربية 
وال�ستف���ادة من خرباتها املرتاكمة يف 
جم���ال ال�ستثمار والت�سني���ع الزراعي 
مبا يع���ني على رف���ع فعالي���ة وكفاءة 
الإنت���اج الزراع���ي املحل���ي م���ن جهة، 
وال�ستثم���ار يف راأ�س املال الب�رشي اأميا 
ا�ستثمار بهدف خلق اأجيال قادرة على 

حتقيق هذه الروؤية يف امل�ستقبل. وقال 
“علمتنا التجارب م���ن خالل ما نكتنزه 
م���ن عقول عربية فذة ون���رية اأن نحول 
التحديات اإل���ى فر�س، وها نحن اليوم 
قادرون على حتقي���ق اجلزء الأكرب من 
اأمننا الغذائ���ي بالزراعة يف بيئتنا ذات 
وبال�ست���زراع  ال�سحراوي���ة،  الطبيع���ة 
ال�سمكي عل���ى الياب�س���ة يف الأحوا�س، 
كم���ا اأن الفر����س مهي���اأة الآن اأكرث من 
اأي وق���ت م�سى لتتح���ول اإلى ق�س�س 
جن���اح وم�ساري���ع ذات عوائد جمزية مع 
م���ا تتيح���ه التكنولوجي���ا م���ن و�سائل 
واأدوات متقدم���ة ج���ًدا”. م���ن جانب���ه، 
اأع���رب املزروعي عن �سك���ره وتقديره 
للجهود احلكومي���ة يف البحرين الرامية 
اإل���ى تعزي���ز ا�ستدامة الأم���ن الغذائي، 
موؤكًدا ا�ستعداد الهيئة لتنفيذ العديد 
من امل�ساريع يف اململك���ة بال�رشاكة مع 

القطاعني العام واخلا�س.

• ال�سيخ خالد بن عبداهلل م�ستقبال وفد الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي	

• �سمو ويل العهد	
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الأع�������م�������ال اخل�����ري�����ة ت���ع���اظ���م���ت يف ال����ع����ه����د ال������زاه������ر جل����ال����ة امل���ل���ك
احلكومة هياأت كل الإمكانات لت�شجيع ال�شباب على الأعمال اخلريية

لدى ح�شور �شموه حفل توزيع جائزة �شمو ال�شيخ خليفة بن علي للعمل اخلري... �شمو ال�شيخ علي بن خليفة:

املنام���ة - بنا: لدى ح�ش���ور �شموه حلفل توزيع 
جائزة �شمو ال�شيخ خليفة ب���ن علي اآل خليفة للعمل 
اخل���ري، اأك���د نائ���ب رئي�س جمل����س ال���وزراء �شمو 
ال�شي���خ علي بن خليف���ة اآل خليف���ة ت�شجيع احلكومة 
لكل املبادرات التي ُتنم���ي ثقافة العمل اخلري يف 

املجتمع وتعزز من قيم العطاء بني اأفراده.
واأ�ش���ار �شم���وه اإل���ى اأن مملك���ة البحرين وفرت 
البيئ���ة اخل�شبة الت���ي تعزز الأعم���ال اخلرية والتي 
تعاظم���ت يف العه���د الزاه���ر لعاهل الب���اد �شاحب 

اجلالة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.
ولف����ت �شم����وه اإل����ى اأن احلكوم����ة هي����اأت كل 
الإمكانات التي ت�شجع ال�شباب لالنخراط يف الأعمال 
اخلري����ة وتنم����ي النازع اخل����ري فيهم مب����ا يخدم 
وطنه����م وجمتمعه����م؛ تنفي����ذا لتوجيه����ات رئي�س 
الوزراء �شاحب ال�شم����و امللكي الأمر الوالد خليفة 
بن �شلم����ان اآل خليف����ة ومب�����ؤازرة ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�شاح����ب ال�شمو امللك����ي الأمر �شلمان ب����ن حمد اآل 

خليفة.
واأعرب �شم�ه عن العت����زاز باملبادرات اخلرة 
ل�شم����و ال�شيخ خليفة بن عل����ي اآل خليفة يف الأعمال 
اخلري����ة والت����ي انطلقت منذ قراب����ة الع�رش �شنوات 
وب����داأت يف الت�ش����اع يف اأهدافه����ا وطم�حاتها حتى 
جتاوزت النطاق املحلي اإلى الإقليمي، معربا �شموه 
عن تهانيه للفائزين بجائزة �شمو ال�شيخ خليفة بن 

عل����ي اآل خليفة للعمل اخلري )وف����اء لأهل العطاء 
.)2018

هذا وكان �شم���و نائب رئي�س جمل�س الوزراء قد 
تف�ش���ل ف�شم���ل بح�شور �شموه الك���رمي حفل توزيع 

جائزة �شمو ال�شيخ خليفة ب���ن علي اآل خليفة للعمل 
اخلري )وفاء لأهل العطاء 2018( التي اأقيمت حتت 

رعاية حمافظ اجلنوبية �شم���و ال�شيخ خليفة بن علي 
بن خليفة اآل خليفة م�شاء اأم�س بفندق ال�شوفتيل.

• �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء لدى ح�شوره حفل ت�شليم جائزة �شمو ال�شيخ خليفة بن علي للعمل اخلري	

ال�����ب�����ح�����ري�����ن وف�������������رت ال��������دع��������م ل�����ت�����ع�����زي�����ز الأع����������م����������ال اخل�����ري�����ة
ال��ع��ط��اء ال��ع��م��ل اخل����ري وت��ع��زي��ز ق��ي��م  ت�شجيع ح��ك��وم��ي ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ث��ق��اف��ة 
ن��ع��ت��ز مب�����ب�����ادرات ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ع���ل���ي يف الأع�����م�����ال اخل���ري���ة
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ج����ال����ة امل����ل����ك ال������داع������م ل���ك���ل م������ب������ادرة ت�����ؤ�����ص����ل ال���ع���م���ل اخل��������ري وت��ن��م��ي��ه
اأنف�صنا م��ن  اأب����دى  ال��ن��ا���س  اأن  م��ن��ه  وتعلمنا  ال������زراء  رئ��ي�����س  ���ص��م���  ك��ن��ف  يف  ن�����ص��اأن��ا 

�لعطاء يف �لبحرين منهمر دومنا �نقطاع لأن �أهل �لبلد �أهل خري
يف كلمة بحفل ت�زيع جائزة �صم�ه “وفاء لأهل العطاء”... �صم� ال�صيخ خليفة بن علي:

األقى حماف���ظ اجلن�بية �صم� ال�صيخ خليفة 
ب���ن علي ب���ن خليف���ة اآل خليفة كلم���ة يف حفل 
ت�زيع جائ���زة �صم�ه للعمل اخلري )وفاء لأهل 
العط���اء( اأك���د فيه���ا اأن كل م�صع���ى حم�صلته 
خدمة الب�رشية فه� حمف�ف بعناية اهلل عز وجل، 
م�صيف���ا �صم�ه اأن “العمل اخل���ري جزء اأ�صيل 
من الف�صائل التي يحث عليها ديننا الإ�صامي 
احلني���ف والت���ي يج���ب اأن تك�ن عام���ة فارقة 
يف جمتمعاتن���ا الإ�صامية؛ لأنه���ا اأ�صل يف ديننا 
احلنيف”.وق���ال �صم�ه “اإن اخلر يف مملكة البحرين 
عطاوؤه منهمر دومنا انقط���اع؛ لأن اأهل هذا البلد هم 
اأه���ل خر بقيادة �صيدي عاهل الباد �صاحب اجلالة 
املل���ك حمد بن عي�ص���ى اآل خليفة وه���� الداعم لكل 
مب���ادرة ت�ؤ�صل العم���ل اخلري وتنمي���ه، وتطلعات 
�صيدي رئي�س ال����زراء �صاحب ال�صم� امللكي ال�الد 
العزي���ز الأم���ر ال�الد خليف���ة بن �صلم���ان اآل خليفة 
وروؤية �صيدي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل����س ال�زراء �صاحب ال�صم� امللكي 
الأمر �صلم���ان بن حمد اآل خليفة الت���ي ت�فر البيئة 
اخل�صب���ة التي تعزز قيم العم���ل اخلري يف املجتمع 
كم���ا اأنها تهيئ الفر����س كل لإجناح املبادرات التي 
ت�ص���ب يف هذا اجلانب”. وقال �صم����ه ال�صيخ خليفة 
ب���ن علي اآل خليف���ة “ن�صاأنا يف كن���ف �صاحب ال�صم� 
امللك���ي ال�الد العزي���ز الأمر خليفة ب���ن �صلمان اآل 
خليفة وتعلمنا من �صم�ه اأن النا�س اأبدى من اأنف�صنا 
وخدمة امل�اط���ن هي م�ص�ؤولية و����رشف ل ي�صاهيها 
اأي م�ص�ؤولي���ة، ور�صا النا�س ه���� الغاية التي ن�صعى 

لل��ص�ل اإليها بكل ال��صائل”.
وا�صتذكر �صم�ه بكل املحبة والتقدير والعرفان 
الدعم الاحمدود الذي تلقاه مبادرات العمل اخلري 
م���ن لدن نائ���ب رئي����س ال����زراء �صم���� ال�صيخ علي 
ب���ن خليفة اآل خليف���ة، مبينا اأنه ل����ل ت�صجيع �صم�ه 
واإ�صناده ملا و�صلت اجلائزة اإلى ما هي عليه الي�م.

واأكد �صم����ه: اإننا اإذ نحتف���ل بالن�صخة اخلام�صة 
م���ن جائزة “وفاء لأهل العط���اء” نك�ن قد اأمتمنا 10 
اأع�ام م���ن اإطاق اأولى مبادراتن���ا يف العمل اخلري، 
والت���ي كانت جائزة البن البار والبنة البارة يف العام 
2008. 10 اأع����ام م�صت تعلمنا منها الكثر وعملنا 
عل���ى تط�ي���ر اجلائ���زة حتى و�صل���ت الي����م لتت�صع 

خمتلف جمالت العمل اخلري”.
و�ص���دد �صم�ه على اأنه “ل ميكن اأن ن�صتطرد يف 
ذكر العمل اخل���ري دومن���ا اأن ت�صت�قفنا املحطات 
امل�صيئ���ة والإرث العظيم ل�صخ�صي���ة وقامة وطنية، 
وه���� �صم���� ال�صي���خ عب���داهلل ب���ن خال���د اآل خليف���ة 
)طي���ب اهلل ثراه( الذي كر����س حياته خلدمة الإ�صام 

وامل�صلم���ن وه���ي اأعل���ى مرات���ب العم���ل اخل���ري. 
ن�صتذك���ر ماآثر �صم�ه )طيب اهلل ث���راه(، حيث ارتبط 
ا�صمه بالك���رم واخلر وال�صهامة الت���ي ت�ؤكد اأ�صالة 
منبت���ه وروع���ة خ�صال���ه وك���رم اأخاق���ه وحب���ه للخر 
والعط���اء، ومد يد الع�ن للجمي���ع دون تفريق، وقام 
بتاأ�صي�س واإن�صاء العديد من امل�ؤ�ص�صات واجلمعيات 

اخلري���ة والإن�صاني���ة، والت���ي م���دت ج�ص����ر العطاء 
للمحتاجن وقدمت خدمات جليلة لقطاع عري�س من 

النا�س يف كل مكان”.
كلم���ة  كم���ال  اإبراهي���م  ح�ص���ن  األق���ى  بعده���ا 
املكرم���ن، اإذ اأ�صاد بجائزة �صم���� ال�صيخ خليفة بن 
عل���ي اآل خليفة للعمل اخل���ري واإ�صهاماتها الكبرة 

على ال�صعيد املحلي والإقليمي.
واأثن���اء احلف���ل، مت عر����س فل���م وثائق���ي ع���ن 
اإ�صهام���ات �صم���� ال�صيخ عبداهلل بن خال���د اآل خليفة 

)طيب اهلل ثراه( يف جمال العمل اخلري.
بعدها قام حمافظ اجلن�بية �صم� ال�صيخ خليفة 
بن علي اآل خليف���ة بت�صليم جائزة تكرميا لدور �صم� 

ال�صي���خ عبداهلل بن خال���د اآل خليفة )طيب اهلل ثراه( 
يف العم���ل اخل���ري، ت�صلمها رئي����س املجل�س الأعلى 
لل�صح���ة ال�صي���خ حممد بن عب���داهلل اآل خليفة ونائب 
رئي�س جمل����س ال����زراء ال�صيخ خالد ب���ن عبداهلل اآل 
خليف���ة. كما وزع �صم�ه جائ���زة �صم�ه للعمل اخلري 

على املكرمن.

• �صم� ال�صيخ خليفة بن علي لدى تف�صله بت�صليم جائزة �صم�ه للعمل اخلري     )ت�ص�ير: ر�ص�ل احلجري وخليل اإبراهيم(	

روؤي�������ة ���ص��م��� ويل ال���ع���ه���د وف������رت ال��ب��ي��ئ��ة اخل�����ص��ب��ة ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي
اخل���ري العم���ل  يف  خال���د  ب���ن  عب���داهلل  ال�صي���خ  �صم����  ل���دور  تكرمي���ا  جائ���زة 
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ملحقية و��صنطن للطلبة: �حذرو� �إع�صار مايكل

“�خلام�صة بتوقيت �لباب” يف باب �لبحرين

تطبيق نقاط الدخول الأولى مع ال�سعودية مطلع يناير
ل�رسعة ان�سياب ال�ساحنات وال�سلع... “اجلمارك”:

�س�����ؤون  ا�ستقبل����ت  الداخلي����ة:  وزارة   - املنام����ة 
اجلم����ارك وف����ًدا م����ن الهيئة العام����ة للجم����ارك وبع�ض 
اجلهات الرقابية بال�سع�دي����ة لزيارة املنافذ اجلمركية 
واجلهات ذات العالقة بال�سلع املقلدة مبملكة البحرين.

ورح����ب رئي�ض اجلمارك ال�سيخ اأحم����د بن حمد اآل خليفة 
بال�ف����د، م�ؤك����داً حر�ض �س�����ؤون اجلمارك عل����ى ت�سهيل 
كل م����ا من �ساأن����ه تط�ير العم����ل بني جم����ارك البلدين 
ال�سقيق����ني، مبا ي�سهم يف اإجن����از كافة املهام املتعلقة 
بتطبي����ق نق����اط الدخول الأول����ى مع ال�شقيق����ة اململكة 
العربي����ة ال�شعودية، متهيداً لب����دء التطبيق يف الأول من 

يناير العام 2019.
وتخلل����ت الزي����ارة، قيام ال�فد بج�ل����ة ا�ستطالعية 

يف املناف����ذ اجلمركية، وزارة ال�سناع����ة والتجارة، وزارة 
ال�سح����ة، الهيئ����ة ال�طني����ة لتنظيم امله����ن واخلدمات 

ال�سحي����ة، بهدف االطالع واال�ستفادة من �سري العمل يف 
املنافذ اجلمركية واجلهات الرقابية.

املنام���ة - بنا: دعت امللحقية الثقافية 
ال�الي���ات  يف  البحري���ن  مملك���ة  ب�سف���ارة 
املتحدة االأمريكية كاف���ة الطلبة املبتعثني 
والدار�س���ني عل���ى ح�سابه���م اخلا�ض يف كل 
من والية فل�ريدا وح���دود اأالباما اإلى ت�خي 
احليط���ة واحل���ذر، واتباع تعليم���ات ال�سالمة 
ال�س���ادرة م���ن ال�سلط���ات املحلي���ة بتل���ك 
ال�الي���ات، جتنب���اً لالإع�س���ار ماي���كل ال���ذي 

يقرتب من تلك املناطق.
 واأهابت امللحقية الثقافية بالطلبة اإلى 
االت�س���ال بامللحقية يف حال الط�ارئ، وذلك 
cultural@ba - )ربرب الربيد اللكرتوين 
الت�ا�سل  م�اقع  اأو   ،)rainembassy.org
االجتماعي اخلا�سة بامللحقية، اأو على هاتف 
+1-202-( اأو   )+1-202-664-) (

.)ext 9 342-1111

املنام���ة - هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة 
واالآث���ار: ي�ستع���د ب���اب البحري���ن الي����م 
)اخلمي����ض(، الإط���الق فعالي���ة “اخلام�س���ة 
بت�قيت الباب” بتنظيم من هيئة البحرين 
للثقافة واالآثار، والتي �ستك�ن يف ال�ساحة 
االأمامية لباب البحرين من )جهة ال�س�ق(، 
م���ع  م�ع���د  عل���ى  اجلمه����ر  �سيك����ن  اإذ 

امل��سيقى يف اأول خمي�ض من الفعالية.
وت�سع���ى هيئ���ة الثقاف���ة م���ن ه���ذه 
الفعالي���ة اإل���ى �سنع بيئ���ة جذابة وممتعة 
للم�سارك���ة  خالله���ا  م���ن  اجلمي���ع  تدع���� 
وال�شتمت���اع بالأج���واء الحتفالية املقامة 
اإ�شاف���ة اإلى اإحي���اء منطقة ب���اب البحرين 
الت���ي تعد اأحد اأب���رز املع���امل الثقافية يف 

اململكة.
وتبداأ هذه الفعالي���ة الي�م ال�ساعة 5 
باأم�سية م��سيقية حتييها فرقة اإ�سماعيل 
دوا�ض ال�سعبي���ة التي �ستعيد اجلمه�ر يف 
رحلة �شماعية اإلى الرتاث ال�شعبي ململكة 

البحرين. 
ويليه���ا بتاري���خ 18 اأكت�ب���ر ور�س���ة 
عم���ل “ت���الل املداف���ن” الت���ي ت�ستهدف 
فئ���ة االأطفال؛ لت����رسح لهم ع���ن املدافن 
الدملوني���ة، يتبعها ن�ش���اط تعليمي يدوي 

لإن�شاء جم�شمات مماثلة. واخلتام �شيكون 
ب�ر�س���ة عم���ل “ر�س���م ح���ي” بتاري���خ 25 
اأكت�بر، اإذ �سيق����م امل�سارك�ن بر�سم حّر 
ملنطق���ة ب���اب البحرين )الب���اب وال�س�ق( 

باإ�رساف فني.
وخ���ال �شه���ري نوفم���رب ودي�شم���رب 
�شي�شه���د ب���اب البحري���ن �شم���ن فعالية 
“اخلام�س���ة بت�قي���ت الب���اب” العديد من 
الفعالي���ات ب���دًءا م���ن فعالي���ة “يف الباب 
طع���ام” التي تدع���� اجلمه�ر اإل���ى تذّوق 
بع����ض االأطعم���ة املن�عة ب�سحب���ة العزف 
املبا�رس لفرقة م��سيقية، وفعالية “�س�ق 
احل���رف” التي تقدم منتج���ات يدوية اأمام 
اجلمه�ر، وبالتزامن مع ي�م اللغة العربية 
“ور�س���ة اخل���ط  )18 دي�شم���رب( �شتق���ام 
العرب���ي” الت���ي ته���دف تعلي���م اجلمه�ر 
كتاب���ة اخلط العربي عل���ى اأوراق م�سن�عة 

من �سعف النخيل. 
ب�س���اأن  املعل�م���ات  م���ن  وللمزي���د 
“اخلام�سة بت�قيت الباب”، ميكن للجمه�ر 
الت�اري���خ اخلا�س���ة بالفعاليات،  معرف���ة 
واإمكان الت�شجيل لور�ش العمل عرب زيارة 
م�ق���ع هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واالآث���ار 

.)www.culture.gov.bh(

“�خلدمة” يعرف موظفيه بالتقاعد �الختياري
بوجريي: مزايا عديدة يح�شل عليها املوظف من الربنامج

اجلفري - دي�ان اخلدم����ة املدنية: قدمت اإدارة 
امل�����ارد الب�رسي����ة واملالية بدي�ان اخلدم����ة املدنية 
ور�ش����ة تعريفي����ة للموظفن العامل����ن يف الديوان 
ع����ن برنامج التقاع����د الختي����اري الذي يعت����رب اأحد 
مب����ادرات برنام����ج الت�����ازن املايل، حي����ث مت خالله 
تقدمي ا�شتعرا�ش عن �����روط ومزايا الربنامج الذي 
مت فت����ح باب التقدم له ملوظفي اجلهات احلكومية 

اخلا�شعة لديوان اخلدمة املدنية.
من جانب����ه، اأو�شح مدير اإدارة امل����وارد الب�رية 
التقاع����د  برنام����ج  اأن  ب�ج����ريي  عدن����ان  واملالي����ة 
االختي����اري �سيك�����ن ملرة واحدة ومل����دة �سهر واحد 
فق����ط اعتب����اراً م����ن 9 اأكت�ب����ر 2018 عل����ى اأال تقل 
�شنوات اخلدم����ة الفعلية للموظف ع����ن 10 �سن�ات 
يف اخلدمة احلك�مية، واأال يك�ن املتقدم من �ساغلي 
الوظائ����ف العليا وم����ن يف حكمهم، وه����م املديرون 
والوكاء امل�شاعدون وال����وكاء، اإ�شافة اإلى التاأكيد 
عل����ى عدم ع�دته����م للخدمة احلك�مي ب����اأي ن�ع من 

اأنواع التوظيف.
التقاع����د  برنام����ج  مزاي����ا  اأن  ب�ج����ريي  وب����ني 
الختي����اري تتمثل يف ح�شول املوظ����ف على معا�ش 
تقاع����دي وكذلك ع����ددا من احلواف����ز تتمثل يف �شم 

5 �سن�ات خدم����ة اعتبارية ل�سن�ات اخلدمة الفعلية 
والفرتا�شي����ة بح�ش����ب القوان����ن والأنظم����ة، ومبلغ 
نقدي ي�شاوي تكلفة �راء 5 �شنوات خدمة افرتا�شية، 
وترقية نهاية اخلدم����ة للم�ستحقني، ومكافاأة نهاية 
اخلدم����ة، و�ش����دد على اأن الربنامج ياأخ����ذ يف العتبار 
ع����دم تاأث����ر �سري العم����ل واخلدم����ات الت����ي يقدمها 
الديوان. من جانبهم، اأبدى املوظفون الذين تنطبق 
عليه����م �����روط برنامج التقاع����د الختي����اري تفاعا 

خالل ال�ر�س����ة التعريفي����ة طرح�ا خالله����ا عددا من 
ال�شتف�ش����ارات التي تتعلق بالربنامج ومتت الإجابة 
عليها من جانب املخت�س����ني باإدارة امل�ارد الب�رسية 
واملالية، واأك����دوا اأن الربنامج يت�شمن مزايا عديدة 
حتف����ز املوظف����ن اإلى التق����دمي لربنام����ج التقاعد 
الختياري وتوظيف خرباتهم يف جمال ريادة الأعمال 
والقط����اع اخلا�ض وامل�ساهم����ة يف النم� االقت�سادي 

للمملكة.

االعتدال والطرزانية في السياسة
الدعم املايل اخلليجي الذي قدمته اململكة العربية ال�سع�دية والك�يت واالإمارات ين�سط 
ذاك���رة امل�اطن البحريني باأن الدني���ا مازالت بخري، ومازال هناك ره���ان حقيقي على البقية 
الباقي���ة من تع���اون يف جمل�ض التعاون اخلليجي، واأننا منتلك عالق���ة متميزة، وواعدة، وتبحث 

عن ا�ستقرار.
ترهقنا العنرتيات التي تت�شلل اإلى اخلليج على الطريقة “القذافية” بنكهة “ملك مل�ك 
اإفريقي���ا” كما كان يحل���م، اأو زرق الدم اجليفاري بطريقة معك��س���ة، وباأ�سل�ب تلفزي�ين يف 

خميلة العقل اخلليجي.
لهذا اخلليج ع���رف باحلكمة وال��سطية واالعتدال يف ال�سيا�س���ة، ال ت�سته�يه املراهقات 
ال�شيا�شي���ة، ول لعب���ة الفامنكو على حقول الألغام، ول تغري���ه متثيل دور عنرتة اأو لعب دور 

البطل العماق ولو بطريقة بيع اأكيا�ش الوهم للفقراء.
م���ر اخلليج بح���روب طاحنة، احل���رب العراقية االإيراني���ة، وحرب اخللي���ج الثانية، وحروب 
امل���د القومي النا�ري، وا�شتعال حركات �شيوعية يف اأكرث من خيمة عربية، لكنه ظل حمتفظا 
بهدوئه، يجيد اللعب ف����ق روؤو�ض االأفاعي والثعابني، وقادر على امل�سي على حبال م�سدود 

بن امل�شالح واملبادئ.
اخللي���ج لي�ض دروي�س���ا، وقراأ ت��سيات ميكافيللي يف االأم���ري، لكنه ميتلك حكمة مانديال 
وغان���دي، وكل ال���ذي نطمح فيه ه���و الحتفاظ بهذا اجلو املرن من العت���دال والعقانية، فا 

نريد دميقراطية با اأَ�شنان، ول نريد اأحزابا لها قدرة فائقة يف التهيوؤ لفرتا�ش ال�شلطة.
لع���ل الذي قاد دولة قطر واإيران حتديدا لعزلة خليجية ودوليا ه� حماولة تقم�ض لبا�ض 
املراه���ق ال�شيا�شي وَلْب�ش ثوب النبي، ومتثي���ل دور ال�شيا�شي العفيف واإن كان بخفي حتته 

حقيقة ال�سيا�سي امليكافيللي املاكر.
ل اإي���ران ا�شتطاعات اأن تتحول اإلى �رطي اخلليج، ول قطر ا�شتطاعت اأن ت�شبح نابليون 
الع���رب لأمر ب�شيط، افتقادهما الأ�شب���اب املو�شوعية، والثقاف���ة املختلطة ما بن امل�شالح 

واملبادئ، والكاريزما، وهبة اجلغرافيا الكبرية.
كلن���ا نعل���م اأن ال�شيا�ش���ة م�شالح، ولكن علمن���ا التاري���خ اأن ال�شيا�شي ال���ذي ت�شتهويه 
املغام���رات، وا�شتعرا����ش ع�ش���ات اجل�شد ل ع�ش���ات العقل قد يكت�ش���ف يف حلظة تاريخية 
قا�شية اأنه يقود نف�شه نحو املحرقة اأو من يحرق نف�شه مبادة حارقة ظانا اأنها �شابون. هيجل 

تكلم عن مكر التاريخ، فال تكن غبيا، وال��سطية واالعتدال ه� االنت�سار احلقيقي.
وكتاب فن احلرب كتاب مهم الأي �سيا�سي يبحث عن احلكمة ال الرومان�سية. هناك مق�لة 
“اأْن تتوق���ع من الع���امل اأن يعاملك بعدل لأنك اإن�شان رومان�ش���ي يف ال�شيا�شة، ي�شبه نوًعا ما، 
ت�ّقع���ك اأال يهاجمك الث�ر الأنك نباتي” خ���ال قراءتي التاريخ والفل�شفة وعلوم الأنرثوبوجليا 
والدين والأدب وخربت���ي ب�راعات الأحزاب، والدول و�شلت اإلى قناعة مفادها اأن اأكون حمبا 
وموالي���ا لقيادة ب���ادي ووطن���ي، واأن اأمار�ش النقد الذات���ي احل�شاري لأخط���اء املوؤ�ش�شات، 
فاملثقف الناقد املو�شوعي هو من ينت�ر لقيادته ووطنه خ�شو�شا يف املنعطفات، وميار�ش 

النقد ل�شلبيات املوؤ�ش�شات والوزراء، وي�شفق لاإجنازات.
اأق���ول قطر واإيران كج���ريان اأ�شبحا مراهق���ن �شيا�شيا واأخطاأوا كث���ريا يف حق البحرين، 
ومار�ش���وا مراهق���ات �شيا�شية واإعامية لن توؤثر على البحرين، وحم���اولت َم�ش الأمن بتهييج 
ال�س���ارع مل جتد نفع���ا، واأن ال�سع�دية واالإمارات والك�يت اأي�سا ج���ريان، لكنهم مار�س�ا دورا 
كب���ريا بدعم البحرين واليوم يدعم���ون القت�شاد البحريني، وهذا عم���ل ي�شتحق ال�شكر، وهنا 
يتكر����ش حقيقة اجلرية واللتق���اء الديني والعروب���ي. نظرية عنرتة اأف�شلت م����روع القذايف، 

وم�ساريع االإ�سالم ال�سيا�سي، وم�رسوع االإخ�ان، واإيران، وكل امل�ساريع ال�سي�عية.
االعت���دال وال��سطية هي احل���ل وال�سعادة احلقيقية. هذا ما اأو�سى ب���ه االإ�سالم ور�س�له 
)����ض( واالإمام علي عليه ال�سالم واأهل البيت عليهم ال�سالم وال�سحابة )ر( واأفالط�ن وغاندي 
وماندي���ال وف�لت���ري وت�ل�ست�ي ونيت�سه وجان جاك رو�س���� والداعية حممد عبده وهاين فح�ض 

و�شكيب � ر�شان وفادمي زياند ورا�شل، وكل مفكري العامل.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

“�إد�مة” ر�ع متميز ملعر�ض �لبحرين للعقار�ت

البحرين مع ال�سرتاتيجية الأمريكية جتاه اإيران

ت�سارك ر�سميا الأول مرة يف فعالية هذا العام

ممار�شات نظام املايل تقو�ش الأمن وال�شتقرار... رئي�ش “درا�سات”:

املنامة - اإدامة: تن�سم �رسك����ة البحرين لال�ستثمار 
العق����اري )اإدام����ة(، ال����ذراع العقاري ل�شن����دوق الرثوة 
اإل����ى معر�����ش البحري����ن  ال�شي����ادي مبملك����ة البحري����ن 
الدويل للعق����ارات 2018 ك�نها الراعي املتميز، والتي 
ت�ست�سيف����ه اململكة من 1 اإل����ى 3 نوفمرب املقبل حتت 
رعاي����ة نائب رئي�ش جمل�ش ال����وزراء ال�شيخ خالد بن عبد 
اهلل اآل خليفة.وق����ال الرئي�����ض التنفي����ذي الإدام����ة اأمني 
العري�����ض “نفخر باالإعالن عن دعم اإدامة ودورها كراعي 
متمي����ز ملعر�����ش البحرين الدويل للعق����ارات 2018، اإذ 
�سعينا من����ذ تاأ�سي�����ض ال�رسكة لتعك�ض الت����زام احلك�مة 
بت�سجي����ع امل�ساري����ع التي تخ����دم امل�اطن����ني وال�سياح 
وامل�ساهمة يف من� االقت�ساد، وتتمح�ر ر�سالتنا بال�سعي 
للمب����ادرة يف اإطار مرتب����ط ذي تاأثرٍي اأعمق مع القطاعن 
الع����ام واخلا�����ش، ويق����دم معر�����ش البحري����ن ال����دويل 
للعقارات فر�س����ة للجمه�ر للت�ا�س����ل معنا واحل�س�ل 

عل����ى اآخ����ر املعل�مات ع����ن م�ساريعن����ا، ونتطل����ع اأي�ًسا 
لعر�ش تطورات م�روعن����ا اجلديد )�شعادة( يف املحرق، 
اإذ ت�فر املرحلة االأولى للم�رسوع واجهة بحرية مع م�اقف 
�سي����ارات”. و�سيت�سمن امل�رسوع 7 مب����اٍن ت�شمل حمات 

جتاري����ة ومقاٍه ومطاعم ووجهات �شياحية اأخرى، اإ�شافة 
اإل����ى مبنى م�اق����ف �سيارات متع����دد االأدوار وج�رس م�ساة 
الذي �شريبط الواجهة البحرية مع مركز املحرق واإ�شافة 

اإلى مرافق اأخرى. 

املنام���ة - درا�ش���ات: اأكد رئي�ش جمل����ش اأمناء 
مرك���ز البحري���ن للدرا�شات ال�شرتاتيجي���ة والدولية 
والطاق���ة )درا�س���ات( ال�سي���خ عبداهلل ب���ن اأحمد اآل 
خليف���ة اأن مملك���ة البحري���ن تق���ف يف م�ق���ع واح���د 
م���ع ال�شرتاتيجي���ة الأمريكي���ة جتاه اي���ران؛ من اأجل 
الت�شدي خلطر ممار�شات نظام املايل التي تقو�ش 
االأمن واال�ستقرار يف عدد من دول املنطقة ال�سيما يف 
اليمن و�س�ريا، ومنع خط���ر برنامج اإيران لل�س�اريخ 
البالي�ستي���ة، والت�سدي خلط���ر اجلماعات وال�سبكات 
االإرهابية، من�ها باجله����د االأمريكية الهادفة لدعم 

االأمن وال�سلم االإقليمي والدويل.
وكان ال�سي���خ عب���داهلل ب���ن اأحم���د ق���د ا�ستقبل 
وف���دا ع�شكري���ا رفي���ع امل�شتوى م���ن كلي���ة الدفاع 
ال�طني االأمريكية )كيب�ست�ن(، بح�س�ر نائب �سفري 
الولي���ات املتح���دة الأمريكية لدى مملك���ة البحرين 
اآميي كاترونا. ويف االجتم���اع، اأكد ال�سيخ عبداهلل بن 
اأحم���د اآل خليفة اأن عالق���ات تاريخية و�رساكة وثيقة، 
ربطت ب���ني مملك���ة البحري���ن وال�الي���ات املتحدة، 
وهن���اك مرتكزات ق�ية ومق�م���ات عديدة جتمع بني 

بلدينا لأكرث من قرن من الزمان.

وق���دم رئي����ش جمل�ش اأمن���اء مرك���ز “درا�سات” 
عر�ش���ا موج���زا ع���ن ال�راك���ة البحريني���ة الأمريكية، 
وا�شتعر�ش الرواب���ط املتينة للعاقات بن البلدين 
ال�سديق���ني، والت���ي ت�ستن���د اإلى منظ�م���ة متكاملة 
ومتنامية من التع���اون يف �ستى املجاالت ال�سيا�سية 
والثقافي���ة  واالأمني���ة  والع�سكري���ة  واالقت�سادي���ة 
والبحثي���ة وغريه���ا، معربا ع���ن اعت���زاز البحرين مبا 
ي�سه���ده التع���اون الثنائ���ي م���ن تط�ر كب���ري تدعمه 
الأه���داف والقي���م امل�شرتكة؛ من اأج���ل اإر�شاء دعائم 

االأمن واال�ستقرار، وتعزيز التنمية واالزدهار.
م���ن جانب���ه، تق���دم وفد كلي���ة الدف���اع ال�طني 
االأمريكية بال�سكر اجلزيل لل�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 
خليف���ة على االإيجاز ال�ايف عن العالقات بني البلدين 
ال�شديق���ن، والأهداف امل�شرتكة لدع���م ال�شتقرار 
يف املنطق���ة وحمارب���ة االإره���اب، من�ًه���ا باإ�سهامات 
مملك���ة البحرين الفاعلة يف م�اجه���ة هذه التحديات، 
وباالإجن���ازات امل�ستم���رة وال�اع���دة الت���ي ت�سهدها 

اململكة.

• ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد م�ستقبال وفدا من كلية الدفاع ال�طني االأمريكية	
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فتح مكاتب للت�سويت باملناطق البعيدة عن مقار ال�سفارات
كل بعثاتنا جاهزة لالقرتاع يف 20 نوفمرب... وزير اخلارجية لـ “$”:

قال وزير اخلارجية ال�شيـــخ خالد بن اأحمد 
اآل خليفـــة لـ “البـــالد” اإن كل �شفارات مملكة 
البحريـــن باخلارج جاهزة الإجـــراء جولة االقرتاع 
املقـــررة بتاريـــخ 20 نوفمرب املقبـــل )قبل 4 

اأيام من االقرتاع العام بداخل البحرين(.
واأو�شـــح الوزير ردا على �شـــوؤال ملندوب 
ال�شحيفـــة علـــى هام�ش حفـــل تد�شني كتاب 
اأ�شـــدره عبدالنبـــي ال�شعلة عن غانـــدي: “كل 
ال�شفـــارات جاهزة، واجلهوزيـــة ال تقت�رص على 
مقار ال�شفارات فقط، اإذ �شيجري فتح مكاتب 
حتـــت اإ�ـــرصاف ال�شفري، وهـــذه املكاتـــب تقع 
مبناطق بعيـــدة عن مقار ال�شفارات، و�شيكون 

هناك ت�شويت فيها”.
واأ�شـــاف: “يوجد ت�شهيل كبـــري للناخبني 
البحرينيـــني، وبـــدال مـــن اأن يذهـــب املواطن 
املتواجد خارج البالد ملقر ال�شفارة بالعا�شمة، 
فقد جـــرى الت�شهيـــل على الناخـــب، للذهاب 
للمكتـــب والت�شويـــت بـــه. وهـــذه املكاتـــب 
�شتتوفر باملناطـــق التي يتوفر فيها جمموعة 
من البحرينيني”. ومن املقرر اإجراء الت�شويت 
باخلـــارج يف 20 نوفمـــرب، واإعـــادة الت�شويـــت 

للجولة الثانية يف 27 نوفمرب.

واأعلـــن بوقت �شابق عن 26 مقرا لالقرتاع 
باخلـــارج، وهـــي: ال�شعوديـــة )بعثـــة الريا�ش 
وقن�شلية بجدة(، الكويت، وُعمان، واالإمارات، 
وم�ـــرص، واالأردن، وتون�ش، واجلزائر، واملغرب، 
وال�شني، ورو�شيـــا، وباك�شتـــان )بعثة اإ�شالم 
اآبـــاد وقن�شليـــة بكرات�شـــي(، والهنـــد )بعثة 

نيودلهـــي وقن�شليـــة مبومبـــاي(، واململكـــة 
املتحـــدة، وفرن�شـــا، واأملانيا، واأمـــريكا )بعثة 
وا�شنطـــن، والبعثـــة الدائمـــة للبحريـــن لـــدى 
االأمم املتحـــدة بنيويورك(، وتايلند، وبلجيكا، 
واإندوني�شيا، والعـــراق )بعثة بغداد وقن�شلية 

بالنجف(.

• وزير اخلارجية مدليا بت�رصيحاته لل�شحافة املحلية )عد�شة: ر�شول احلجريي(	

ال للمزايدات واأ�سوات امل�سككني والندابني املنادين باملقاطعة
حممد العرادي يرت�شح بدائرة “فريج” البنعلي واحلياك:

دعا املرت�شح املحتمل حممد ح�شن العرادي اإلى 
امل�شاركة الوا�شعـــة يف االنتخابات العامة املقررة يف 
24 نوفمـــرب املقبل، م�شرًيا اإلى اأن ا�شتمرار العملية 
االنتخابية طوال 16 عاًما املا�شية يوؤكد ثبات وجناح 

امل�رصوع االإ�شالحي جلاللة امللك. 
وقال العرادي اإنه قرر الرت�شح يف الدائرة الثالثة 
باملحـــرق التي ت�شـــم املجمعات ال�شكانيـــة ) 202، 
204، 208،210، 223، 224، 227( وت�شمـــل فريق 
البنعلي واحلياك واملحميد والكازينو وفريق احلكومة 
و�رصقـــي املحرق واملطار وجزء مـــن الب�شيتني، الفًتا 
اإلـــى اأن هذه املنطقة تعترب اخلـــزان الب�رصي ملنطقة 
املحـــرق الغنية برتاث واأ�شالة �شعب البحرين والتي 
امتزجـــت وان�شهـــرت فيها جميع مكونـــات املجتمع 
الواحد على مدى الزمن وبـــروح مل تعرف التفرقة اأو 
التمييـــز.  وقال العرادي اإنه قرر الرت�شح عن الدائرة 
الثالثة باملحرق؛ ملـــا متثله هذه املنطقة من تاريخ 
وطني جميد ج�شـــد الروح البحرينيـــة االأ�شيلة بعيًدا 
عن املذهبية والفئوية والعن�رصية، الفًتا اإلى اأن هذه 
املنطقة م�شهود لها بالت�شامح والرتابط االجتماعي، 

حيث تتداخل الفرجان مـــع بع�شها البع�ش؛ لت�شكل 
ف�شيف�شاء بحرينية �شديدة الرتابط والتعا�شد. وقال 
“كثـــرية هي االأ�شياء اجلميلة التي انطلقت من هذه 
املنطقة التي ت�شكل عمق املحـــرق الناب�ش باحلياة 
والتحدي، من اأندية ريا�شيـــة واأدبية قدمت عمالقة 
الريا�شة والثقافة البحرينية لتاريٍخ وتراث وح�شارة 
عريقـــة، قدمت طريـــق احلريـــر واأول �شحيفة واأول 
نّهام واأوائل االأدباء وال�شعراء واملغنني الذين تغنوا 

با�شـــم البحرين ورفعوا رايتها عاليـــة بني االأمم ويف 
املحافـــل كافة”. واأكد العرادي اأنه برت�شحه يف ثالثة 
املحـــرق ي�شاهـــم يف تكري�ش الوطن الواحـــد، ويعزز 
مـــن اأهمية العمل الوطنـــي الذي ينطلق مـــن الرغبة 
ال�شادقة يف امل�شاهمة بدعـــم العملية الدميقراطية 
التـــي تدخـــل عامها الــــ 17 وهـــي اأكرث اإ�ـــرصاًرا على 
اال�شتدامـــة واال�شتمـــرار والتطـــور؛ من اأجـــل �رصاكة 
حقيقيـــة بعيًدا عن املزايـــدات واأ�شوات امل�شككني 
والندابـــني املنادين باملقاطعـــة والعزوف عن دعم 
التجربـــة، م�شبًهـــا االنتخابات بحديقـــة ورود حتتاج 
اإلـــى اأن ي�شقيهـــا اجلميع مبـــاء امل�شاركـــة والعناية 
والرعايـــة؛ مـــن اأجل اأن تكـــرب وترتعـــرع وتنتج ثمار 
التطور والتقدم وامل�شتقبل الواعد، بينما املقاطعة 
ودعـــوات العزوف والتخلـــي عـــن امل�شوؤولية ت�شيء 
لهـــذه احلديقـــة وتدفعهـــا للذبـــول وتعطـــل منوها 

وتقلل من قدرتها على التطور والتكامل. 
ودعـــا اإلـــى معاجلـــة هادئـــة ورزينـــة للملفـــات 
احل�شا�شـــة كافـــة التي يعـــاين منها الوطـــن بال�شرب 
والتعاون واملزيد مـــن بناء ج�شور الثقة بني خمتلف 

مكونات وموؤ�ش�شات املجتمع.

• حممد ح�شن العرادي	

�ساأتعاون مع جميع الوجهاء و“ال�سخ�سيات العلمائية”
ال�شهابي يرت�شح بدائرة بني جمزة والدراز ومدينة �شلمان:

قـــال املر�شح املحتمـــل لثانيـــة ال�شمالية )بني 
جمـــرة والـــدراز واملـــرخ ومدينـــة �شلمـــان( حممـــد 
ال�شهابي اإن قرى الدائرة تنظر بعني االأمل والتفاوؤل 
اإلى منـــوذج مدينة �شلمان التي تطـــل على �شواطئ 
الدراز وتتطلـــع اإلى اأن حتظى بعملية تطوير وتنمية 
ت�شاهي، وحتاكي ما ظفرت به هذه املدينة احلديثة 
التـــي بنيت علـــى اأجمل طـــراز ب�شوارعهـــا الف�شيحة 

واإطالالتها الرائعة.
واأ�شـــاد باجلهـــود الكبـــرية التي بذلتهـــا وزارة 
االإ�شكان وخمتلف الـــوزارات اخلدمية املعنية باإجناز 

هذا ال�رصح احل�شاري احلديث. 
واأ�شـــاف ال�شهابـــي اأن �شـــكان الدائـــرة الثانية 
يف املحافظـــة ال�شمالية يتوقون اإلـــى اإعادة تخطيط 
مناطقهـــم ال�شكنيـــة وتزويدهـــا بكافـــة اخلدمـــات 
الالزمة، لتحديث البنى التحتية، مبا يف ذلك املجاري 
وال�شـــوارع والطرقـــات واالأر�شفة، وترميـــم البيوت 

الآيل���ة لل�ضقوط، اإ�ضاف���ة اإلى تزويد ه���ذه املنطقة 
باخلدمـــات التعليميـــة املنا�شبة وخا�شـــة املدار�ش 
الثانويـــة، واإن�شـــاء م�شت�شفـــى مركـــزي يوفـــر على 
ال�شـــكان قطـــع م�شافات طويلـــة اإلـــى م�شت�شفيات 
العا�شمة، اأو اال�شطرار للذهـــاب اإلى امل�شت�شفيات 

اخلا�شة الباه�شة الثمن. 
واأ�شـــار ال�شهابـــي اإلـــى هـــذه املنطقـــة التـــي 
تعـــج باملواطنـــني املخل�شـــني املحبـــني لوطنهـــم 
وامل�شحني مـــن اأجله، الذيـــن يحثـــون اأبناءهم على 
التفـــوق ونهل العلم واملعرفة من اأجل خدمة بالدهم 

و�شعبها الطيب املعطاء. 
وعرّب ال�شهابي عـــن رغبته ال�شادقة يف التعاون 
مـــع كافة الوجهاء واالأعيـــان وال�شخ�شيات العلمائية 
واملجتمعية، م�شيًدا بالدعوات الطيبة التي اأطلقتها 
الكثري مـــن الفعاليـــات للتهدئـــة وجتـــاوز االأزمات 
والبحـــث عـــن احللول املرنـــة املنا�شبـــة للخروج من 

اأزمات املا�شي وتعقيداته. 
وختـــم ال�شهابـــي حديثـــه بالتاأكيد علـــى ثقته 
بتعـــاون جميـــع املعنيـــني من اأجـــل اإجنـــاح العملية 
الدميقراطيـــة واإعـــادة توجيههـــا مبا يخـــدم مملكة 
البحرين، داعًيا اجلميع اإلى ممار�شة حقهم االنتخابي 

يف اال�شتحقاق املقبل املقرر 24 نوفمرب 2018.

• علي جواد	

• حممد ال�شهابي 	

علي جواد مرت�سًحا بدائرة و�سط املنامة: �ساأخدم املواطن

اأعلن علي جواد تر�شحه عن الدائرة الثانية 
مبحافظة العا�شمة )و�شط املنامة وراأ�ش الرمان 

والقفول والنعيم(.
وقــــال اإنــــه “تر�ّشــــح مــــن اأجــــل املواطنني 
ــــا والعمل  وحتقيــــق مطالبهــــم ومتثيلهــــم فعليًّ
على حل م�شكالتهم وحتقيق اأف�شل م�شتوى من 

اخلدمات ل�شاحلهم”. 
و�شّدد جواد علــــى اأن خو�شه لتلك التجربة 
جاء بعد تفكري عميق واقتناع مبدى احتياج اأبناء 
دائرته ملن يعرب عنهــــم ويتحدث بل�شانهم الأنه 
عاي�ــــش ظروفهم احلياتية كواحــــد منهم واحتك 
بامل�شــــكالت التي ما زالــــت قائمة ومل يتم حلها 
وهو مــــا جعله يد�شــــن برناجًمــــا انتخابيًّا يعتمد 

كليًّا على خدمة املواطن.
واأو�شح جواد اأنه يراهــــن على اأبناء دائرته 
ممــــن لديهــــم الوعــــى الكامــــل والقــــدرة علــــى 

االختيــــار ال�شحيــــح للمر�شــــح الــــذي �شيمثلهم 
الأنهــــم علــــى وعــــى تــــام ومعرفــــة كاملــــة مبــــن 
�شيكون لدية القدرة على حتقيق مطالبهم ومن 
ي�شتطيع مكا�شفتهم وتقدمي ك�شف ح�شاب مبا 
يتــــم تنفيذه من مطالب ومــــا يتحقق من حماور 

برناجمه االنتخابي.

احلايكي مبجل�س الدوي: اأجنزت 70 % من برناجمي االنتخابي

نظـــم جمل�ـــش الـــدوي يف املحـــرق ندوة 
بعنوان اأهميـــة م�شاركة املراأة يف االنتخابات. 
وحتدثت النائبة روؤى احلايكي حول جتربتها 
الربملانيـــة واالنتخابيـــة. واأكـــدت اأن برنامج 
التمكـــني ال�شيا�شي للمـــراأة الذي يقوم عليه 
املجل�ـــش االأعلى للمـــراأة خـــدم و�شولها اإلى 
مقعد املجل�ش النيابي، كما اأن جتربتها خالل 
املجل�ـــش تعتـــرب من املحطـــات التي متكنت 

فيها االقـــرتاب من ال�شـــارع البحريني وفهم 
العمـــل الربملـــاين احلقيقـــي للمـــراأة بعك�ش 
النظـــرة التـــي كانـــت متتلكهـــا قبـــل دخول 
املجل�ـــش. وقالـــت “اأفتخر باإجنـــار 70 % من 

برناجمي االنتخابي ملجل�ش 2014”.
و�شـــددت على “اأن دعم الرجـــل واملراأة 
معـــا يف دائرتها هو مـــن اأو�شلها مما يعك�ش 
وعي ون�شـــج التجربة االنتخابيـــة يف البحرين 
التي جتـــاوزت م�شاألة انتخـــاب الرجل ملجرد 

اأنه رجل”.

“املعهد ال�سيا�سي” يدرب 100 متطوع لـ “متابعة” االنتخابات

للتنميــــة  البحريــــن  معهــــد   – املنامــــة 
ال�شيا�شيــــة: يطلــــق معهــــد البحريــــن للتنميــــة 
ال�شيا�شيــــة بالتعاون مع املنظمــــات والهيئات 
املعنيــــة مبتابعــــة ور�شــــد العمليــــة االنتخابية 
القادمــــة، املرحلــــة اخلا�شة بـــــ “متابعة ور�شد 
العمليــــة االنتخابية “ خالل الفرتة من 15 - 17 
اأكتوبر اجلاري مب�شاركــــة اكرث من 100 متطوع 
ميثلــــون منظمــــات املجتمــــع املــــدين املعنيــــة 

مبتابعة االنتخابات.
 اأكــــد اأنــــور اأحمــــد القائــــم باأعمــــال املدير 
التنفيــــذي للمعهــــد اأن متابعــــة ور�شد وتوثيق 
اأ�شا�شيــــة  ركائــــز  تعــــد  االنتخابيــــة  العمليــــة 
ل�شمــــان النزاهة وال�شفافيــــة، منوًها اإلى حر�ش 
القيــــادة احلكيمة يف اململكة علــــى �شمان اإجراء 
االنتخابــــات يف اأجواء حــــرة نزيهة من خالل و�شع 
�شوابط قانونية ود�شتورية تكفل �شحة ونزاهة 
االنتخابــــات، انطالًقــــا من اأهميــــة االنتخابات يف 
�شياغة م�شتقبــــل العمــــل الدميقراطي وتعزيز 

مكت�شباته ل�شالح الوطن واملواطن.
واأو�شــــح اأحمــــد اأن الربنامــــج يتنــــاول عدة 
منهــــا،  لــــكل  حما�ــــرصة  تخ�شي�ــــش  مت  حمــــاور 
وت�شمل الت�رصيعات املنظمة للعملية االنتخابية، 
واملخالفــــات واجلرائــــم االنتخابيــــة، ومهــــارات 
الرقابة على العمليــــة االنتخابية، والرقابة على 
الدعايــــة االنتخابية للمر�شحــــني، وكيفية اإعداد 

تقرير نهائي عن الرقابة على االنتخابات.

تعليق المحرر
ملــــاذا ا�شتخــــدم معهــــد البحريــــن للتنمية 
ال�شيا�شية م�شطلح “متابعة االنتخابات” ولي�ش 

مراقبتها؟ 
�شالمــــة  علــــى  لالإ�ــــرصاف  العليــــا  اللجنــــة 
االنتخابــــات قررت اإ�ــــرصاك موؤ�ش�شــــات املجتمع 
املــــدين يف املراقبــــة الوطنيــــة احلياديــــة علــــى 
ــــا علــــى تعظيــــم املكا�شــــب  االنتخابــــات؛ حر�شً
الدميقراطية وتعزيزا لنزاهة العملية االنتخابية، 
والتــــي يوؤكدها االإ�ــــرصاف الق�شائي الكامل على 

جميع مراحلها.

را�سد الغائب

به  والــتــ�ــشــويــت  للمكتب  لــلــذهــاب  للناخبني  كــبــري  ت�شهيل 
االإعــــــادة جلـــولـــة  و27  بـــاخلـــارج  الــتــ�ــشــويــت  ــوفــمــرب  ن  20

لتخطيـــط بنـــي جمـــرة والـــدراز واملـــرخ وترميـــم بيوتهـــا االآيلة
حمرر ال�سوؤون املحلية

عرّبت املر�شحة املحتملة نيابيا عن �شابعة 
ال�شماليــــة )بــــوري ودم�شتان والقريــــة( لطيفة 
املــــري عن اأ�شفها الإقرار قانون القيمة امل�شافة 
تفا�شيلــــه  يف  اخلو�ــــش  دون  الــــربق  ب�رصعــــة 
وجزئياتــــه الكثــــرية التــــي �شتم�ــــش املواطنني 

وحياتهم ب�شكل مبا�رص.
واعتــــربت اأن خامتــــة اأداء املجل�ش مل تكن 
موفقــــة يف التمريــــر ال�رصيع، م�شتدركــــة باأنها ال 
تقف �شــــد القوانــــني التــــي ت�شهــــم يف اإ�شالح 
م�شرية االقت�شاد الوطنــــي وحلحلة الدين العام 
اإال اأن هذا القانــــون مل يقف النواب للك�شف عن 
تفا�شيلــــه وحمتــــواه ملمثليهــــم، خ�شو�شــــا اأنه 

مي�ش ب�شكل مبا�رص كل ما يحيط بالنا�ش.
واأكــــدت املــــري اأنها متفقة متامــــا مع اإلغاء 
تقاعــــد النــــواب والبلديني، معربة عــــن خال�ش 
�شكرهــــا وتقديرها ل�شاحب اجلاللة عاهل البالد 

على اإ�شداره هذا املر�شوم الذي نادى به �شعبه، 
مو�شحــــة اأن ع�شوية املجال�ش البلدية والنيابية 
هدفها �رصف خدمة املواطنني ال الرتبح املادي. 
كما عربت عــــن اأملها اأن ينتج عن انتخابات هذا 
العــــام و�شول نواب وبلديــــني وطنيني تهمهم 

رفعة بالدهم البحرين و�شعبها.

مرت�سحة “بوري” املري: انتخبوا الوطنيني

حمرر ال�سوؤون املحلية

االنتخابـــات حديقـــة ورود حتتـــاج اإلـــى �شقيها مبـــاء امل�شاركة

• لطيفة املري	

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية

حمرر ال�سوؤون املحلية
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“النيابة”: حب�س مالك املبنى بتهمة الإهمال

“التنمية”: �سكن م�ؤقت للمت�رضرين

“ال�سحة”: تقرير ف�ري ل�سم� رئي�س ال�زراء

طائرة دون طيار لإنقاذ عالقني بالأنقا�س

م�ستندات امل�سابني �ساعت حتت الأنقا�س

م�سيدا بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء للتحقيق يف احلادث... احل�سن:

“$” تزور دار الكرامة وحتاور ال�سحايا... �سفري بنغالدي�س لـ “$”:

املنامـــة - بنـــا: وا�ســـل رجـــال الدفـــاع املدين 
جهودهم يف موقـــع املبنى ال�سكني الذي انهار م�ساء 
اأم�ـــس الأول، اإثر ت�ـــرب يف اإحدى اأ�سطوانـــات الغاز، 
اأدى اإلـــى انفجـــار، نتج عنه انهيـــار املبنى الواقع يف 
منطقـــة ال�سلمانيـــة واملكون مـــن طابقني، حيث مت 
تاأمني كامـــل املنطقـــة والتاأكد مـــن �سالمة املباين 
املحيطـــة باملوقـــع، والتي ت�ـــررت بع�سها وكذلك 
عدد مـــن املركبات، يف اأعقاب وقـــوع احلادث، فيما 
بلغت احل�سيلة النهائية حلالت الوفاة، اأربع حالت، 
بينمـــا ل يزال عدد من امل�سابـــني يتلقون العالج يف 
امل�ست�سفيـــات، وتراوحـــت اإ�ساباتهم بني متو�سطة 

وبليغة.
واأ�ســـاد رئي�س الأمن العام اللـــواء طارق احل�سن 
مبتابعة �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء 
احلـــادث وتوجيهات �سمـــوه الكرميـــة بالتحقيق يف 
الأ�سبـــاب التـــي اأدت اإلى وقوع املبنـــى ورفع تقرير 
فوري اإلى �سمـــوه ب�ساأنه، والتن�سيق لتجاوز اآثار هذا 
احلادث على امل�سابني وعوائلهم، كما اأ�ساد رئي�س 
الأمن العام بتوجيهـــات وزير الداخلية ومتابعته اأول 
بـــاأول لتداعيـــات احلـــادث وتاأكيده �ـــرورة تاأمني 
املنطقـــة واإخـــالء امل�سابـــني يف اأ�ـــرع وقـــت ممكن 

وت�سخري كافة الإمكانات الالزمة ل�رعة الإنقاذ.
وكان رئي�س الأمن العام قد انتقل م�ساء اأم�س اإلى 
موقـــع احلادث وتابع عن كثـــب اجلهود املبذولة من 
جانب جميع اجلهات امل�ساركة ل�سيما الدفاع املدين 
يف ال�سيطرة علـــى املوقف و�رعة اإنقـــاذ امل�سابني 
ونقلهم للم�ست�سفيات وانت�سال اجلثامني، حيث مت 
اإنقاذ عالقني حتت الأنقا�س، بعد ر�سدهم بوا�سطة 
طائرة مـــن دون طيار تابعة لوزارة الداخلية، كما مت 
ال�ستعانة بالكامـــريات احلرارية والكالب البولي�سية 

يف اأعمال البحث والإنقاذ.
واأدت �رعـــة ال�ستجابة وارتفاع معدل اجلاهزية 
وال�ستعداد لدى جميع اجلهات اإلى معاجلة تداعيات 
احلـــادث مـــن خـــالل التن�سيـــق املحكم فيمـــا بينها، 

حيث تلقت غرفـــة العمليات الرئي�سة بالغا بالواقعة 
ال�ساعـــة 7:20 مـــن م�ساء يوم اأم�ـــس الأول، ومتكنت 
الدوريـــات مـــن الو�ســـول اإلـــى املوقـــع يف غ�سون 
3 دقائـــق، وبـــداأت بفر�ـــس طوق اأمني حـــول موقع 
احلـــادث وتنظيـــم عمليـــة ال�سيطـــرة املرورية على 
ال�ســـوارع املوؤدية ملوقع احلـــادث واملحيطة به، كما 
با�ـــرت فرق الإنقـــاذ التابعة للدفـــاع املدين عملها 
فور و�سولها برفع الأنقا�س واإخراج العالقني فيها، 
م�ستعينة يف ذلك بالطائرات من دون طيار والكالب 
البولي�سيـــة يف حتديد مواقع العالقـــني، كما با�رت 
الأطقم الطبية املتواجدة ت�سنيف حالت امل�سابني 
ميدانيا واإجالئهم اإلـــى امل�ست�سفيات ح�سب اخلطط 
والإجـــراءات التـــي مت و�سعها م�سبقـــا، ومت تفعيل 
غرفـــة عمليـــات ميدانيـــة يف املوقـــع وتفعيل خطة 
الطـــوارئ وخطة الإخالء ونقل عـــدد ممن مت اإخالوؤهم 

اإلى دار الكرامة للرعاية الجتماعية.
واأكـــد رئي�س الأمـــن العام اأنـــه مت اإخطار النيابة 
العامة بالواقعة، م�سددا على م�سوؤولية مالك املباين 
ال�سكنية عن توفري ا�سرتاطـــات ال�سالمة العامة، مبا 
يحمـــي حياة القاطنـــني، معربا عن �سكـــره وتقديره 

جلميع اجلهات والـــوزارات التي �ساركت يف التعامل 
مع احلادث واأبـــدت تعاونا كبريا يف املوقع، كان من 
نتيجتـــه �رعة اإنقـــاذ امل�سابني ومعاجلـــة تداعيات 
احلـــادث باأ�رع وقت ممكن، الأمر الذي اأدى اإلى احلد 

من الآثار ال�سلبية للحادث.
كما اأعرب رئي�س الأمن العام عن تقديره للدفاع 
املـــدين، الذي تعامل مع احلادث منذ اللحظة الأولى، 
ومتكن من اإنقاذ عدد كبري من امل�سابني والعالقني 
حتت الأنقا�ـــس، حيث تطلبت اإزالـــة الأنقا�س جهدا 
بدنيا كبريا لعـــدم ا�ستخدام الآليات ال�سخمة حت�سبا 
لوجـــود اأ�سخا�ـــس حتـــت الأنقا�ـــس، م�سيـــدا ب�رعة 
ا�ستجابة الأطقم الطبية مـــن خمتلف امل�ست�سفيات، 
حيـــث �ساركـــت يف اأعمال البحـــث والإنقـــاذ 11 اآلية 
دفاع مـــدين و15 دوريـــة اأمنيـــة و60 �سابطا وفردا 
و19 �سيـــارة اإ�سعاف، فيما مت اإخالء ونقل 24 م�سابا 

اإلى امل�ست�سفى.
وحثـــت الإدارة العامة للدفاع املدين املواطنني 
واملقيمني على �رورة اللتزام با�سرتاطات ال�سالمة 
العامة، فيما يتعلـــق بتو�سيالت الغاز، وذلك حر�سا 

على اأمن و�سالمة اجلميع.

     بدور املالكي من املحرق واملنامة

اأ�ســـاد �سفري بنغالدي�ـــس لدى مملكـــة البحرين 
موؤمـــن الرحمن، باجلهـــود احلكوميـــة يف التعامل مع 
حـــادث انهيار بناية ال�سلمانية واإنقاذ ال�سحايا بروح 
اإن�سانية غاية يف التجـــرد، وخ�س بالذكر جهود وزارة 
الداخليـــة، ووزارة ال�سحـــة حيث تعاملـــت كوادرهما 
بحرفيـــة مع املاأ�ســـاة التي كان غالـــب �سحاياها من 
اجلاليـــة البنغاليـــة، ومـــن العمـــال الب�سطـــاء الذين 
يتخذون مـــن البناية مقرا ل�سكنهـــم. واأ�سار ال�سفري 
يف ت�ريـــح لـ “البالد” اإلـــى اأن ال�سحايـــا فقدوا كل 
اأوراقهم الر�سميـــة حتت الأنقا�س، وهم حاليا بحاجة 
ملـــاأوى واإلى طعـــام، ووفرت ال�سفـــارة اأم�س واليوم 
احتياجـــات بع�سهـــم، ولكن لزال اأمامنـــا الكثري من 
اأجـــل م�ساعدتهم، خ�سو�ســـا اأن 95 % من القاطنني 

بالبناية هم من العمال البنغال.
مـــن جانبـــه، ذكـــر مديـــر دار الكرامـــة لالإيـــواء 
�سعـــد العلي، خـــالل زيارة قامت بهـــا “البالد” للدار 
اأنـــه وبتوجيهـــات مبا�رة مـــن وزير العمـــل والتنمية 
الجتماعية جميل حميدان، مت فتح اأبواب دار الكرامة 
للرعاية الجتماعية اأمام �سحايا حادث انهيار البناية.

واأ�ســـار العلي اإلـــى انه على الرغم مـــن اأن الدار 
ت�ستقبـــل احلالت البحرينيـــة واخلليجية، ولكننا ويف 
ظـــل التوجيهـــات الكرميـــة، وللتعـــاون مـــع خمتلف 
اجلهـــات املعنية، فتحنا اأبواب الـــدار ل�ستقبال 18 
حالة مـــن �سحايـــا احلـــادث ولتقدمي الدعـــم لباقي 

الوزارات واجلهات املخت�سة باحلادث.
واأكـــد اأن ا�ستقبال الدار ل�سحايا احلادث الذين 
مت توزيعهـــم علـــى 3 �سقـــق بالدار ينبـــع من حر�س 
دار الكرامـــة على دورها املجتمعي يف رعاية احلالت 
التـــي حتتاج العون، �سمن املواقـــف الإن�سانية التي 

تعـــودت البحرين علـــى الريادة فيهـــا، والتعاون مع 
اجلميـــع، مبا يخدم اأبواب اخلـــري والتكافل التي دعا 

اإليها ديننا الإ�سالمي و�سنة نبينا الكرمي.

نشكر حكومة البحرين 
وعلـــى الرغـــم مـــن احلزن الـــذي يعـــرتي قلوب 
ال�سحايـــا، وخوفهم علـــى �سيـــاع م�ستنداتهم حتت 
اأنقا�س البنايـــة، فقد قالوا لـ “البالد” اإنهم يعملون 
يف �ركات، ويحزنون على فقـــدان بع�س اأ�سحابهم، 
وقالـــوا اإن بع�سهم ح�ر للبحرين منـــذ 7 �سنوات اأو 
اأكـــر، بينما ح�ـــر بع�سهم منذ �سهـــور قليلة فقط، 
معربـــني عـــن �سكرهـــم حلكومـــة و�سعـــب البحريـــن 
ول�سفـــري بنغالدي�س الـــذي زارهـــم، وكان يتابع كل 
مواطنيـــه باهتمام بالغ.  وبدوره، ك�سف رئي�س وحدة 
احلروق بامل�ست�سفى الع�سكري املقدم طبيب نايف 
لـــوري عن اأنه وبنـــاء على توجيهـــات قائد اخلدمات 
الطبيـــة امللكية اللـــواء خالد بن علـــي اآل خليفة مت 

تقـــدمي الدعـــم الكامـــل ل�ستقبـــال اأي حـــالت جراء 
انهيـــار البناية والتن�سيق مع م�ست�سفـــى ال�سلمانية، 
واأو�سح اأن من يخ�سع للعالج بامل�ست�سفى الع�سكري 
همـــا حالتـــان، الأولـــى تعاين مـــن حـــروق لهبية من 
الدرجة الثانية العميقة بن�سبة 55 % بالوجه واجلذع 
الأمامي واخللفـــي والطرفني العلويني وال�سلفيني، 
مبينـــا اأن املري�ـــس حاليـــا حتت التنف�ـــس ال�سناعي 
بالعنايـــة املركزة للحـــروق، ويتلقى العـــالج الالزم، 
وخ�ســـع لعملية الرتقيـــع اجللدي للحـــروق العميقة 

واحلالة م�ستقرة الآن.
اأما احلالـــة الثانية فتعاين من حـــروق لهبية من 
الدرجة الثانية العميقة بن�سبة 60 % بالوجه واجلذع 
الأمامي واخللفي والطرفـــني العلويني وال�سلفيني. 
واملري�س حاليا حتـــت التنف�س ال�سناعـــي بالعناية 
املركـــزة للحروق ويتلقى العالج الالزم وخ�سع اأي�سا 
لعمليـــة الرتقيع اجللـــدي للحروق العميقـــة واحلالة 

م�ستقرة الآن.

املنامـــة - النيابـــة العامـــة: �ـــرح 
نـــواف العو�سي رئي�ـــس نيابة حمافظة 
العا�سمـــة بـــاأن النيابـــة العامـــة تلقت 
اإخطـــارا مـــن الإدارة الأمنيـــة املخت�سة 
م�ساء يوم 9 اأكتوبر  2018 ب�ساأن انهيار 
مبنى كائن مبنطقـــة ال�سلمانية يتكون 
مـــن ثالثـــة طوابـــق ي�ستخـــدم ك�سكن 
للعمال مما اأدى لوفـــاة اأربعة اأ�سخا�س 
واإ�سابة 28 اآخرين.وعليه با�رت النيابة 
العامـــة النتقـــال اإلـــى مـــكان الواقعة 
ومعاينته وندب املخت�سني من خمترب 
البحـــث اجلنائي وطاقـــم م�رح اجلرمية 
والدفاع املـــدين والطب ال�رعي وخبري 

ال�سالمة املهنية وذلك لإعداد التقارير 
اخلا�ســـة  املخالفـــات  وبيـــان  الفنيـــة 

باملبنى.
واأ�ســـاف رئي�س النيابـــة اأن النيابة 
العامة ا�ستجوبت مالك املبنى ب�ساأن ما 
هو من�سوب اإليه مـــن تهم والتجاوزات 
احلا�سلة باملبنى، والتي اأدت اإلى وفاة 
واإ�سابة ال�ساكنني به كما اأمرت بحب�سه 
احتياطيـــا ملـــدة �سبعة اأيـــام على ذمة 
التحقيق، وجاري ا�ستكمال التحقيقات 
وطلـــب  امل�سابـــني  اأقـــوال  و�سمـــاع 
التقارير الفنية متهيدا لإحالة الق�سية 

اإلى املحاكمة اجلنائية.

مدينة عي�سى - وزارة العمل والتنمية 
الجتماعية: ا�ستجابة للتوجيهات العاجلة 
من رئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
للوزارات املعنيـــة بالتحقيق الفوري يف 
اأ�سباب وقوع احلادث الأليم لنهيار اأحد 
املباين باملنامة، والتن�سيق لتخاذ كافة 
الإجراءات العاجلة مل�ساعدة املت�ررين، 
ومعاجلة اأو�ساعهم الإن�سانية واملعي�سية 
وال�سحيـــة، �سكل وزير العمـــل والتنمية 
الجتماعيـــة، رئي�س جمل�ـــس اإدارة هيئة 
تنظيـــم �ســـوق العمـــل جميـــل حميـــدان 
فريـــق عمـــل متكامل من الـــوزارة مكون 
من مفت�سي ال�سالمة املهنية واملعنيني 
ب�ســـوؤون الرعايـــة الجتماعيـــة ملتابعـــة 
اأحـــوال املت�رريـــن، والرتتيـــب لتوفري 
مـــاأوى موؤقت لهم. وقام حميـــدان بزيارة 
ميدانية لالطالع على اأحوال املت�ررين من 
احلادث، الذين مت اإيواوؤهم يف دار الكرامة 
للرعاية الجتماعيـــة التابعة للوزارة، حيث 
التقى بهـــم، وتعـــرف علـــى احتياجاتهم، 
واطماأن على اأحوالهم املعي�سية وال�سحية 
والنف�سيـــة، معرباً عن اأ�سفـــه البالغ لوقوع 
هذا احلادث الأليم، ومقدماً يف هذا ال�سدد 
تعازيـــه اإلى اأ�ـــر ال�سحايا، داعيـــاً املولى 
اأن مُين على امل�سابـــني بال�سفاء العاجل، 
وم�سدداً يف الوقت ذاته على اأهمية التزام 
كافة اأ�سحـــاب العمل با�سرتاطـــات الأمن 
وال�سالمـــة يف م�ساكـــن العمالـــة الوافـــدة، 
ل�سمـــان عـــدم تكـــرار وقـــوع مثـــل هـــذه 

احلوادث املوؤ�سفة.
اأن  حميـــدان  اأكـــد  الزيـــارة،  وخـــالل 
وزارة العمـــل والتنميـــة الجتماعية با�رت 
اإجراءاتهـــا فـــور تلقيها بالغـــاً من اجلهات 
الأمنية ب�ساأن وقوع احلـــادث الأليم، حيث 
اأر�سلت وحدة من مفت�سي ال�سالمة املهنية 
اإلى موقع احلادث ملعاينته متهيداً لإعداد 

التقريـــر امل�سرتك مع اجلهـــات املخت�سة 
ح�ســـب التوجيهـــات ال�ســـادرة عـــن �سمو 
رئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء وملتابعـــة اأحوال 
املت�رريـــن، كمـــا وقامـــت اإدارة الرعايـــة 
الجتماعيـــة بالعمـــل على اإيـــواء 14 عامالً 
من ذوي الإ�سابـــات الب�سيطة واملتو�سطة 
الجتماعيـــة،  للرعايـــة  الكرامـــة  دار  يف 
ليتلقوا العنايـــة الالزمة والرعاية ال�سحية 
والنف�سية واملعي�سية، حلني قيام اأ�سحاب 
العمل بتوفـــري ال�سكن املالئـــم لعمالهم، 
م�سرياً يف هـــذا ال�سياق اإلى اأن دار الكرامة 
للرعاية الجتماعية جمهزة ل�ستقبال بقية 
العمـــال، الذيـــن يتلقون العـــالج حالياً يف 
جممع ال�سلمانية الطبـــي مبجرد تعافيهم، 
ويف حالـــة احتياجهم ل�سكـــن موؤقت، لفتاً 
اإلـــى اأن الـــدار جاهـــزة ل�ستيعـــاب كافـــة 
امل�سابـــني املحتاجني لل�سكـــن املوؤقت، 
وذلـــك ح�سب التن�سيق الـــذي مت مع اإدارة 

الدفاع املدين بوزارة الداخلية.
وقال وزير العمل والتنمية الجتماعية 
اإن مملكـــة البحريـــن حري�سة علـــى تنفيذ 
التزاماتهـــا الدوليـــة والإن�سانية جتاه فئة 
العمالـــة الوافـــدة، التـــي ت�ســـكل الغالبية 
العظمـــى مـــن القـــوى العاملـــة، وت�ساهم 

ب�سورة موؤكدة يف النمو القت�سادي.
واأ�ســـار اإلـــى اأن وزارة العمل والتنمية 
م�سوؤوليتهـــا  واقـــع  مـــن  الجتماعيـــة، 
دار  اأ�س�ســـت  والإن�سانيـــة،  املجتمعيـــة 
الكرامة للرعاية الجتماعية لتقوم بدورها 
يف اإيـــواء احلـــالت الطارئـــة وتوفري كافة 
�سبل الإعا�سة الكرمية لهم اإلى حني توافر 
املاأوى املنا�سب، وذلك من منطلق اإميان 
البحرين بحقوق الإن�سان والعمالة الوافدة 
وفق اأعلى امل�ستويات الن�سانية ويف اإطار 
القوانـــني والت�ريعات الوطنيـــة املنظمة 

لذلك.

املنامـــة - وزارة ال�سحـــة: ثمنـــت 
ال�سالـــح  فائقـــة  ال�سحـــة  وزيـــرة 
التوجيهـــات الكرمية من رئي�س الوزراء 
�ساحـــب ال�سمـــو امللكي الأمـــري خليفة 
بـــن �سلمـــان اآل خليفـــة بت�سكيل فريق 
طبي متكامل ي�ســـم اخلربات املختلفة 
مـــن خمتلـــف امل�ست�سفيـــات احلكومية 
لتقدمي العـــالج للم�سابـــني من حادث 
وقوع مبنى مبنطقة املنامة م�ساء اليوم. 
وبينـــت الوزيرة “ال�سالح” اإلى اأنه فور 
�سدور التوجيه ال�سامي اأمرت بت�سكيل 
الفريق الطبي املخت�ـــس ب�سكل فوري 

ملتابعة عالج امل�سابني.

واأعربـــت وزيـــرة ال�سحـــة عـــن بالغ 
�سكرهـــا وتقديرهـــا ل�ساحـــب ال�سمـــو 
امللكي رئي�س الوزراء ومتابعته احلثيثة 
ملجريـــات المـــور، حيـــث ان هـــذا الأمر 

لي�س بغريب على �سموه الأب احلنون.
واأكـــدت وزيـــرة ال�سحة اأنـــه �سوف 
يتـــم التعـــاون والتن�سيـــق بـــني وزارة 
ال�سحـــة واجلهات املعنيـــة لرفع تقرير 
فـــوري ل�سمـــوه الكرمي ب�ســـاأن احلادث 
الليـــم، كذلـــك التن�سيـــق لتجـــاوز اآثار 
هذا احلـــادث على امل�سابني وعوائلهم 
مـــن خالل املخت�سني بالـــوزارة يف ذلك 

املجال.

• رجال الدفاع املدين يوا�سلون علميات الإنقاذ	

• “البالد” حتاور امل�سابني يف احلادث الأليم	

4 وفيات بكــارثــة انــهيــار املــبــنــى و27 مــ�ســابــا
مراحل خطة الطوارئ متت بنجاح... وزيرة ال�سحة:

املنامـــة - بنـــا: قالت وزارة ال�سحـــة اإن جميع 
م�سابـــي احلادث الأليم الـــذي وقع م�ساء يوم اأم�س 
الأول الثالثـــاء؛ ب�سبـــب انهيار مبنـــى �سكني قدمي 
مبنطقـــة املنامـــة، والبالـــغ عددهـــم 27 م�سابـــا، 
يتلقـــون اخلدمـــات ال�سحيـــة الالزمـــة بعـــد اأن مت 
تقييم احتياجاتهم ال�سحيـــة.ومت اإدخال املر�سى 
بوحدة العناية للحـــالت احلرجة بال�سلمانية، ونقل 
مري�ســـان لوحـــدة احلـــروق مب�ست�سفى قـــوة دفاع 

البحرين.
واأ�ســـارت وزارة ال�سحة اإلى اأن عدد املتوفني 
بلـــغ اإلى حد الآن 4 حـــالت، 3 منهم لقـــوا حتفهم 
يف احلـــادث الأليم، واأما احلالـــة الرابعة كانت لأحد 
امل�سابـــني الذين مت نقلهم من �سمن الـ27 حالة، 
وقد وافته املنية يف متام ال�ساعة 4:45 �سباحا من 
فجر اأم�ـــس الأول مبجمع ال�سلمانيـــة الطبي، نتيجة 

الإ�سابات البليغة واملتعددة.

يذكر اأن �سيـــارات الإ�سعاف ما زالت متواجدة 
يف موقـــع احلـــادث، ومت�سمرة يف عمليـــات البحث، 
حيث انتهت خطة الكوارث التي مت تفعيلها م�ساء 
يوم اأم�س بعد الإعـــالن عنها وقت تلقي بالغ اإدارة 

الدفاع املدين.
واأفـــادت الـــوزارة بـــاأن مراحل خطـــة الكوارث 
والطـــوارئ، ومتت بنجـــاح بف�سل جهـــود الكوادر 

العاملة واجلهات املعنية مبملكة البحرين.
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حتر�سوا بزوجته وت�سببوا له بعاهة م�ستدمية

ل�ص ينتحل �سفة �رشطي البتزاز خليجي

ا�ستدعاء �ساهد بواقعة ا�ستيالء وغ�سيل اأموال بـ 16 مليوًنا

احلب�س �ضنة لـ 3 متهمني يف الق�ضية

حب�س املتهم 6 اأ�ضهر مع النفاذ

املتهم ع�ضو جمل�س اإدارة يف �رشكة ات�ضاالت

عاقبت املحكمـــة الكربى اجلنائيـــة االأولى 
متهما )22 عاما( و�ضقيقته الكربى )34 عاما(، 
اإ�ضافة اإلى �ضديق املتهم )15 عاما( بحب�ضهم 
جميعـــا ملدة �ضنة واحـــدة؛ الإدانتهـــم باالعتداء 
بال�رشب والت�ضبب بعاهة م�ضتدمية لزوج �ضيدة 
ح�رش للدفاع عنها بعد حتر�س املتهم االأول بها 

يف اأحد االأحياء ال�ضكنية.
وجاءت يف حكم املحكمة اأن الواقعة تتح�ضل 
يف اأنه واأثناء ما كانـــت ال�ضاهدة الثانية -زوجة 
املجنـــي عليه- متوقفـــة ب�ضيارتها يف منت�ضف 
ال�ضـــارع بالقـــرب من منـــزل اأهلهـــا وبرفقتها 
ال�ضاهدة الثالثـــة -�ضديقتها- ح�رشت �ضيارة 
اأخـــرى وتوقفت اأمامها كـــون اأن ال�ضارع �ضيق 
وال يت�ضع ملرور �ضيارتني يف ذلك الوقت، وقام 
�ضائق تلك ال�ضيارة باإ�ضاءة امل�ضابيح االأمامية 

لها لكي تتحرك من مكانها.
وبعـــد فرتة ق�ضرية حتركـــت زوجة املجني 
عليـــه، لكن واأثنـــاء مرورها بالقـــرب من �ضائق 
ال�ضيـــارة االأخرى -املتهم االأول- �ضحك عليها 
قا�ضـــدا اال�ضتهزاء بها، كمـــا تعمد “التفحيط” 

بعجالت ال�ضيارة بجوارها، وحترك من املكان.

وعلـــى �ضوء ذلـــك قامت الزوجـــة بالرجوع 
مرة اأخرى واللحاق باملتهم االأول لت�ضجيل رقم 
لوحـــة �ضيارتـــه، كمـــا ات�ضلت بزوجهـــا املجني 
عليه واأخربته بـــاأن املتهم االأول قام بالتحر�س 
بها، والـــذي ح�رش فورا للموقـــع وتوجه للمتهم 

االأول للتفاهم معه.
ف�ضـــاأل الـــزوج املتهـــم االأول عـــن �ضبـــب 
حتر�ضـــه بزوجته، اإال اأنه تفاجاأ باملذكور يعتدي 
عليه بال�ـــرشاخ ودفعه من �ضدره ممـــا اأدى اإلى 
�ضقوطـــه علـــى االأر�ـــس، ومن ثم اعتـــدى عليه 
بال�ـــرشب بقب�ضة يده، واأثنـــاء ذلك قام املتهم 
الثـــاين - �ضديـــق االأول ومرافقـــه بال�ضيارة- 

بركل املجني عليه عدة مرات برجله.
جمهولـــني  اأ�ضخا�ضـــا  اأن  اإلـــى  واأ�ضـــارت 
اآخريـــن اعتدوا على املجنـــي عليه بال�رشب على 
اأنحـــاء متفرقة من ج�ضمه، كمـــا خرجت املتهمة 
الثالثة من منزلهـــا واعتدت اأي�ضا على املجني 
عليـــه بال�رشب على ذراعه االأمين بوا�ضطة ع�ضا 
خ�ضبيـــة كانـــت حتملهـــا بيدها بعدمـــا �ضمعت 

�ضوت امل�ضادة فيما بينهم وال�رشب.
وبالقب�س على املتهـــم االأول اعرتف خالل 

التحقيق معه باأنه ت�ضاجر مع املجني عليه، واأقر 
باقرتافـــه التهمة امل�ضندة اإليـــه بجل�ضة جتديد 

حب�ضه االحتياطي.
وقد ثبـــت للمحكمة بتقريـــر الطب ال�رشعي 
اخلا�س باملجني عليه اأنـــه تخلفت لديه اإ�ضابة 
ر�ضية منت�رشة بج�ضمه يف �ضورة كدمات وك�ضور 
بالكاحل االأمين واليـــد الي�رشى وتورم باالأن�ضجة 
املرتبطـــة بالعني الي�رشى م�ضحـــوب بنزيف يف 
ملتحمـــة العـــني وكدمـــات يف الركبتـــني وراحة 
اليد اليمنى، واأن احلالة االإ�ضابية للمجني عليه 
اأ�ضبحـــت ذات �ضفة نهائية، وقـــد تخلف لديه 
مـــن جراء اإ�ضابته مبظاهـــر التهاب يف املف�ضل 
ال�ضالمـــي االأول و�ضحبه اإعاقـــة يف نهاية حركة 
ثني املف�ضـــل وهو ما يعد بحالتـــه عاهة تقدر 

بنحو 3 %.
وثبـــت للمحكمة يقينا اأن املتهمني الثالثة 
واآخـــرون  اعتـــدوا   ،2017 مايـــو   18 بتاريـــخ 
جمهولـــون علـــى �ضالمـــة ج�ضـــم املجنـــي عليه 
واأحدثوا به االإ�ضابات املبينة بالتقارير الطبية 
واأف�ضى االعتداء اإلى مر�ضه اأو عجزه عن القيام 

باأعماله ال�ضخ�ضية ملدة تزيد عن 20 يوما.

دانـــت املحكمـــة ال�ضغرى اجلنائيـــة متهًما 
ب�رشقـــة هاتف نقـــال �ضـــاب خليجـــي واالت�ضال 
باأحد اأ�ضدقائـــه لتحويل مبلغ 500 دينار مدعًيا 
ـــا ويتوّجب دفـــع كفالة الإخراج  اأنـــه يعمل �رشطيًّ
�ضديقـــه من التوقيف، كما �رشع باال�ضتيالء على 
املبلغ املذكور بعدما مت اكت�ضاف اأمره واخلدعة 
التـــي اخرتعها، وق�ضت مبعاقبته باحلب�س ملدة 
6 اأ�ضهـــر مـــع النفاذ عن جميـــع التهم امل�ضندة 

اإليه.
وتتح�ضـــل تفا�ضيل الق�ضية فيمـــا اأبلغ به 
املجنـــي عليه اخلليجـــي، الذي اأفـــاد ببالغه اأنه 
تعّر�ـــس اإلى حادث مـــروري، يف منطقة املحرق، 
ويف ذات الوقت توقت �ضيارة نزل منها املتهم، 
الـــذي اّدعى له اأنـــه يعمل لـــدى اإدارة املباحث 
والتحقيقـــات اجلنائيـــة، ف�ضمـــح لـــه بتفتي�س 

�ضيارته، لكنه تركه وغادر املوقع.
واأ�ضـــاف اأنـــه وبعـــد انتهائـــه من اإجـــراءات 
احلـــادث مبعرفـــة االإدارة العامة للمـــرور، تبنّي 
لـــه عندما و�ضل اإلى ج�رش امللـــك فهد اأن هاتفه 
النقال غري موجود بال�ضيارة، فما كان منه اإال اأن 
ات�ضـــل على هاتفه النقـــال بوا�ضطة هاتف اآخر، 
واملفاجـــاأة كانت عندمـــا رد عليه ال�ضخ�س ذاته 
الـــذي ادعى اأنه مـــن ال�رشطة، فطلـــب منه اإعادة 
الهاتـــف اإليه، اإال اأنه امتنع عن ذلك وقال له )ما 

عندي لك جوال( مبعنى اأنه لن يعيده اإليه.
الطريف يف االأمر اأن ال�ضارق مل يكتف ب�رشقة 
الهاتف بل اإنه ات�ضل باأ�ضدقاء اخلليجي وطلب 

مـــن اأحدهم �رشورة اإر�ضال مبلغ 500 دينار مبلغ 
كفالة اإخراج املجنـــي عليه من التوقيف، مدعًيا 
اأن االأخري موقوف على ذمة ق�ضية حادث مروري 
يف اململكة، فمـــا كان من ال�ضديق اإال اأن ات�ضل 
على رقم الهاتف االآخر للمجني عليه والتاأكد من 
االأمـــر، فتفاجاأ باأن من يجيبه هو �ضديقه ولي�س 
اأحًدا من ال�رشطـــة و�رشح له ما ح�ضل معه، فاأبلغه 

املجني عليه اأن املتهم قد �رشق هاتفه النقال.
ومتكـــن اأفـــراد ال�رشطـــة من حتديـــد موقع 
الهاتـــف النقـــال وم�ضتخدمـــه، الذي تبـــني اأنه 

املتهم، والذي يحمل ر�ضيدا من االأ�ضبقيات.
وب�ضوؤالـــه عن �ضبـــب �رشقة الهاتـــف، ادعى 
اأنـــه مل ي�رشقـــه، بـــل اإنـــه ن�ضيـــه يف جيبـــه بعدما 

ح�ـــرش لالطمئنان على �ضحـــة املجني عليه عقب 
احلـــادث املروري الـــذي اأ�ضابـــه، مدعًيا كذلك 
اأنـــه ات�ضل باملذكـــور واأبلغـــه اأن هاتفه النقال 

بحوزته.
فاأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
اأنه يف ليلة 11 فرباير 2018، اأوال: �رشق الهاتف 
النقـــال املبـــني و�ضًفـــا بـــاالأوراق واململـــوك 
للمجني عليه، ثانًيا: تداخل يف وظيفة عامة دون 
ا اأو مكلًفا بهـــا وذلك لتحقيق  اأن يكـــون خمت�ضًّ
غر�ـــس غـــري م�ـــرشوع، ثالًثـــا: �ـــرشع يف اال�ضتيالء 
علـــى املبلغ املبني بـــاالأوراق باال�ضتعانة بطرق 
احتياليـــة وقد خاب اأثر اجلرميـــة ل�ضبب ال دخل 

الإرادته فيه وهو اكت�ضاف اأمره.

اأمـــرت املحكمة الكـــربى اجلنائيـــة االأولى 
با�ضتدعاء �ضاهد االإثبات اخلام�س بواقعة اتهام 
رجـــل اأعمال باال�ضتيـــالء ومتهم اآخـــر على اأكرث 
مـــن 16 مليون دينـــار بطرق احتياليـــة وغ�ضل 
لالأموال مـــن اإحدى �ـــرشكات االت�ضـــاالت، التي 
األغـــي ت�ضجيلها يف وقت الحق للواقعة، وقّررت 

تاأجيل الق�ضية حتى جل�ضة 29 اأكتوبر اجلاري.
وتتمثل التفا�ضيل الواردة باأوراق الق�ضية 
اإلـــى اأن اأحد رجال االأعمال )38 عاًما( وهو ع�ضو 
يف جمل�س اإدارة �رشكة ات�ضاالت، ا�ضتغل امتالكه 
ل�رشكة اأخـــرى، واأجرى عمليات حتويل واإيداعات 
الأموال كان قد حت�ّضل عليها من جرائم احتيال 
وترّبـــح مـــن ال�رشكة الع�ضو يف جمل�ـــس اإدارتها، 
ف�ضالً عـــن اأنه متكن مـــن زيادة ن�ضبـــة اأ�ضهمه 

فيها با�ضتعمال طرق احتيالية.
وعندمـــا اكت�ضفـــت ال�رشكة املجنـــي عليها 
الوقائـــع اأبلغـــت �ضـــده لـــدى مركـــز ال�رشطـــة، 
اإذ اأ�ـــرّش ع�ضـــو جمل�ـــس اإدارتهـــا باأعمالها، عرب 
حتريفـــه للبيانات اخلا�ضـــة بتقنية املعلومات 
واإخفـــاء ملكية عوائدها مع علمه باأنها متح�ضلة 
من جرائـــم احتيـــال وترّبح غري م�رشوعـــة بعدما 
ا�ضتولـــى علـــى اأمـــوال ال�رشكة املجنـــي عليها، 
بق�ضـــد اإظهار اأن تلك االأمـــوال م�رشوعة ل�ضالح 
�رشكتـــه اخلا�ضـــة، وقد بلغـــت اأرباحـــه من تلك 
االأعمال االإجرامية ما يزيد عن 16 مليون دينار، 
رغم علمه اأنهـــا متح�ضلة من ن�ضاطات م�ضبوهة 

بني �رشكته وال�رشكة املجني عليها.
وتبـــني اأن ع�ضـــو جمل�ـــس االإدارة املتهـــم 
متكن مـــن اإجراء �ضفقـــات واإبـــرام عقود، بني 
ال�رشكـــة املجنـــي عليهـــا وال�رشكـــة اخلا�ضة به، 
مفادهـــا �ـــرشاء ال�رشكـــة املجني عليهـــا قدرات 
ا�ضتخدام حقوق خا�ضة باالإنرتنت، واإجراء اأعمال 
�ضيانة على �ضبكة االإنرتنت من �رشكته اخلا�ضة، 
مقابـــل اأمـــوال تزيـــد عـــن قيمتهـــا احلقيقية، 
ليحقـــق لنف�ضـــه اأرباًحا غري م�رشوعـــة، بلغت 14 
مليوًنـــا و71 األًفـــا و484 دينـــاًرا، كما تو�ضلت 
التحقيقـــات اإلـــى اأن ع�ضـــو جمل�ـــس اإدارة اآخر 
“58 عاًما” كان ي�ضانده وي�ضاعده على ارتكاب 

جرائمه كونه املخّول بالتوقيع با�ضم ال�رشكة.
كمـــا جـــاء بالبالغ �ضـــده اأنـــه تو�ضـــل اإلى 
اال�ضتيـــالء علـــى تلـــك املبالـــغ املبينـــة قـــدًرا 
بـــاالأوراق، واململوكـــة لل�رشكـــة املجنـــي عليها 
وذلـــك باال�ضتعانـــة بطرق احتياليـــة، باأن حّرف 
بيانات تقنيـــة املعلومـــات، وبـــاأن اأودع مبلًغا 
مقـــداره 313 األًفـــا و200 دينـــار يف احل�ضـــاب 
البنكـــي اخلا�س بال�رشكـــة املجني عليها؛ وذلك 
كحيلـــٍة منـــه الإيهـــام ال�ـــرشكاء بتخطـــي االأرباح 
امل�ضتهـــدف الو�ضول اإليها، وحت�ّضل يف مقابل 
ذلـــك ل�ضالح �رشكتـــه على اأرباح بلغـــت مليوًنا 

و607 اآالف و804 دنانري.
وات�ضح من خـــالل التحقيقـــات اأن املتهم 
االأول قد حّرف بيانات و�ضيلة تقنية املعلومات 

اخلا�ضـــة بال�رشكـــة املجنـــي عليهـــا، حيث حّرف 
ن�ضبة ال�ـــرشكاء واالأرباح امل�ضتحقـــة لها، وحّرف 
ن�ضبتـــه يف اأ�ضهـــم ال�رشكـــة املجنـــي عليهـــا من 
15،83 % اإلـــى 20 و40 % خـــالل الفـــرتة من 

2011 لغاية 2014.
هذا، وقد اأحالت النيابة العامة املتهمني 
للمحاكمـــة علـــى اعتبار اأن املتهـــم االأول يف 
غ�ضـــون االأعـــوام مـــن 2011 حتـــى 2016، 
ـــل اإلـــى اال�ضتيـــالء علـــى املبالغ  اأوالً: تو�ضّ
النقديـــة املبينة قدًرا بـــاالأوراق، واململوكة 
لل�رشكـــة املجنـــي عليهـــا وذلـــك باال�ضتعانة 
بطـــرق احتيالية، بـــاأن حّرف بيانـــات تقنية 
املعلومـــات، ثانًيـــا: حـــّرف بيانـــات و�ضيلة 
تقنية املعلومات اخلا�ضـــة بال�رشكة املجني 
عليهـــا، حيث حـــّرف ن�ضبة ال�ـــرشكاء واالأرباح 
امل�ضتحقـــة لهـــا، وحـــّرف ن�ضبتـــه يف اأ�ضهم 

ال�رشكة املجني عليها.
فيمـــا اأ�ضندت للمتهم الثـــاين اأنه وب�ضفته 
ع�ضـــًوا يف جمل�س اإدارة ال�رشكـــة املجني عليها، 
وخمـــوالً بالتوقيـــع علـــى املعامـــالت املاليـــةـ 
ا�ضرتك مـــع املتهـــم االأول عن طريـــق االتفاق 
وامل�ضاعـــدة يف ارتـــكاب التهم املبينـــة اأعاله؛ 
وذلك اإ�ـــرشاًرا بح�ضيلة ال�رشكـــة املجني عليها، 
وقد متت اجلرميـــة بناًء على هذا االتفاق وتلك 

امل�ضاعدة.

متهم اإ�سايف ينكر ان�سمامه لـ “ائتالف 14 فرباير” االإرهابي

21 اأكتوبر �سماع �سهود اختال�ص “رئي�سة ق�سم” التربعات

اأنكـــر متهم جديد بق�ضيـــة تاأ�ضي�س 
ع�ضابة اإرهابية تابعـــة لتنظيم “ائتالف 
14 فربايـــر” االإرهابـــي، هدفهـــا تنفيذ 
اململكـــة  داخـــل  االإرهابيـــة  العمليـــات 
وت�ضليم وا�ضتالم اأموال ل�ضالح اجلماعة، 
ما ن�ضب اإليـــه من اتهامـــات باالن�ضمام 

للجماعة.
وقـــررت املحكمة الكـــربى اجلنائية 
الرابعـــة تاأجيل الق�ضيـــة التي ت�ضم 14 
متهمـــا، حتى جل�ضـــة 22 اأكتوبر اجلاري؛ 
وذلـــك ال�ضتدعـــاء �ضاهدي اإثبـــات، كما 
اأمرت بندب حمام الثنني من املتهمني، 
مع االأمر با�ضتمرار حب�ضهم حلني اجلل�ضة 

القادمة.
العامـــة  النيابـــة  اأحالـــت  وكانـــت 
املتهمني الثالثة ع�رش، واأ�ضافت املتهم 
الرابع ع�ـــرش بعد ا�ضتكمـــال التحقيقات، 
للمحاكمـــة بعـــد اأن وجهـــت لهـــم تهـــم 
متثلـــت يف اأنهـــم يف غ�ضـــون العامـــني 
اأوال:  االآتـــي:  ارتكبـــوا  و2018،   2017
املتهمان االأول والثـــاين: اأ�ض�ضا ع�ضابة 
فربايـــر   14 ائتـــالف  لتنظيـــم  تابعـــة 
االإرهابـــي علـــى خـــالف اأحـــكام القانون 
الغر�س منه الدعوة اإلـــى تعطيل اأحكام 
ومنـــع  االأخـــرى،  والقوانـــني  الد�ضتـــور 
موؤ�ض�ضـــات الدولـــة وال�ضلطـــات العامة 
مـــن ممار�ضـــة اأعمالهـــا، واالعتـــداء على 
احلرية ال�ضخ�ضيـــة للمواطن وغريها من 
احلريـــات واحلقوق العامـــة التي كفلها 
الد�ضتـــور والقانـــون واالإ�ـــرشار بالوحدة 
الوطنيـــة تنفيـــذا الأغرا�ـــس اإرهابية عن 
يف  ت�ضتخـــدم  التـــي  الو�ضائـــل  طريـــق 

تنفيـــذ االأغرا�س التي تدعـــو اإليها هذه 
الع�ضابة.

ثانيا: املتهمون مـــن الثالث وحتى 
التا�ضع: ان�ضمـــوا للع�ضابة املذكورة يف 

البند اأوال وذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي.
ثالثا: املتهم االأول: ت�ضلم اأمواال من 
جماعة تبا�رش ن�ضاطـــا اإرهابيا ال�ضتغاللها 
يف مبا�ـــرشة ن�ضاطها االإرهابـــي باأن ت�ضلم 
مبالغ ماليـــة من اجلماعـــة �ضالفة الذكر 
عن طريق الربيد امليت، وقام باإعطائها 
الأع�ضاء اجلماعة كم�رشوفات لهم كونهم 
مطلوبـــني اأمنيـــا وذلك تنفيـــذ لغر�س 

اإرهابي.
رابعـــا: املتهمـــون مـــن االأول وحتى 

الثاين ع�رش:
جمهولـــون  واآخـــرون  ا�ضرتكـــوا   .1
يف جتمهـــر يف مـــكان عـــام موؤلـــف مـــن 
اأكـــرث من خم�ضـــة اأ�ضخا�ـــس الغر�س منه 
ارتـــكاب اجلرائم واالإخـــالل باالأمن العام 
وا�ضتخدام العنف الغاية لتحقيق الغاية 

التي اجتمعوا من اأجلها.
2. �ضنعوا وحازوا واأحرزوا مع اآخرين 
لال�ضتعـــال  قابلـــة  عبـــوات  جمهولـــني 
يف  ا�ضتخدامهـــا  بق�ضـــد  “مولوتـــوف” 
تعر�س حيـــاة النا�ـــس واالأمـــوال العامة 

للخطر.
خام�ضا” املتهم 13: ا�ضرتك بطريق 
االتفـــاق وامل�ضاعدة يف تنفيـــذ اجلرائم 

الواردة يف البند الرابع.
�ضاد�ضا: املتهمـــان االأول والثالث: 
حازا �ضورا ومقاطع فيديو اإباحية بداخل 

هواتفهما النقالة.

قـــررت املحكمـــة الكـــربى اجلنائية 
االأولـــى تاأجيـــل حماكمـــة رئي�ضـــة ق�ضم 
بـــوزارة العمل خملـــى �ضبيلهـــا يف وقت 
�ضابـــق؛ كونهـــا متهمـــة بق�ضيـــة ف�ضاد 
اإداري، اإذ اختل�ضـــت اأكـــرث مـــن 23 األـــف 
دينار من اأمـــوال امل�ضاعدات االجتماعية 
لغـــري  �رشفهـــا  مت  بعدمـــا  امل�ضرتجعـــة 
م�ضتحقيهـــا عـــن طريـــق اخلطـــاأ؛ وذلك 
الـــواردة  االإثبـــات  �ضهـــود  ال�ضتدعـــاء 
اأ�ضماوؤهـــم بقائمـــة االأدلـــة، يف جل�ضة 21 

اأكتوبر اجلاري.
وتتمثـــل وقائع الق�ضية فيما اأبلغت 
بـــه وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
للنيابـــة العامـــة، مـــن اأن املتهمة، وهي 
رئي�ضـــة ق�ضم يف الـــوزارة قد مت ت�ضكيل 
جلنـــة حتقيق معهـــا ب�ضاأن عـــدم قيامها 
بت�ضليم مبالغ مالية متعلقة بامل�ضاعدات 
االجتماعيـــة اإلـــى ق�ضم املـــوارد املالية، 
واأنـــه بعـــد فح�ـــس امل�ضتنـــدات واإعداد 
التقرير مت التو�ضـــل اإلى عدم ت�ضليمها 
ملبلـــغ اإجمـــايل 23 األفـــا و390 دينـــارا، 
والتي اأرجعت جـــزءا منها عقب التحقيق 

معها.
وجاء يف التقرير الوارد للنيابة العامة 
اأن املبالـــغ املاليـــة كان قـــد مت �رشفها 
بطريـــق اخلطـــاأ لعـــدد مـــن املواطنني؛ 
باعتبـــار اأنها عالوة ال�ضمـــان االجتماعي 

لالأ�رش التي ال يزيد دخلها عن 300 دينار، 
وذلك يف الفرتة مـــن العام 2014 وحتى 

العام 2016.
اإال اأنـــه وبعـــد اكت�ضـــاف اخلطـــاأ بعد 
مرور �ضنة مـــن �رشف تلك املبالغ، والتي 
و�ضل اإجماليها اإلى 38 األفا و65 دينارا، 
خاطبت الوزارة املواطنني امل�رشوف لهم 
تلـــك املبالغ الإعادتها حل�ضـــاب الوزارة؛ 
كـــون اأنهـــم ال ي�ضتحقون تلـــك املبالغ، 
وهو ما حـــدث فعال، اإذ اأعـــاد املواطنون 
تلـــك املبالـــغ، اإال اأن املتهمـــة مل ت�ضلم 
الوزارة �ضوى مبلغ 14 األفا و675 دينارا 
فقـــط، اأي اأنهـــا ا�ضتولت علـــى مبلغ 23 

األف و390 دينارا.
وبالتحقيق مـــع املتهمـــة اأنكرت ما 
ن�ضـــب اإليها، وادعت اأن ال�ضبب يف وجود 
هذا الفارق هو اأن الوزارة قررت تق�ضيط 
املبالغ علـــى املواطنـــني الذين �رشفت 
لهم العـــالوة بطريق اخلطاأ؛ لذا فاإنها مل 
تتمكـــن من اإعادة كامـــل املبالغ الواردة 

بالتقرير.
وتواجـــه رئي�ضة الق�ضـــم حاليا تهمة 
اأنهـــا منـــذ العـــام 2014 وحتـــى 2016، 
وحـــال كونهـــا موظفـــة عامـــة، اختل�ضت 
املبالغ املبينة قدرا باالأوراق واململوكة 
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية، والتي 

وجدت يف حيازتها ب�ضبب وظيفتها.

اإعداد: عبا�ص اإبراهيم



�رسقات العمالت امل�شفرة 
تبلغ مليار دوالر

العم���الت  �رسق���ات  زادت  روي���رز:   - نيوي���ورك 
امل�شف���رة ع���ر القر�شن���ة عل���ى بور�ش���ات ومن�شات 
الت���داول اإل���ى 927 ملي���ون دوالر يف اأول ت�شعة اأ�شهر 
من العام بزي���ادة نحو 50 % عن م�شتوى 2017، وفًقا 
لتقري���ر �ش���ادر عن �رسك���ة �شايف���ر تري����س االأمريكية 

املتخ�ش�شة يف االأمن االإلكروين ُن�رس اأم�س.
واأظه���ر التقري���ر، منوًّا مط���رًدا يف ع���دد ال�رسقات 
االأ�شغر التي يف نطاق 20 اإلى 60 مليون دوالر، لي�شل 
االإجم���ايل اإل���ى 173 مليون دوالر يف الرب���ع الثالث من 

العام.

ال�شعودية تزود الهند مبزيد من �شحنات النفط
نيودله���ي - روي���رز: قالت ع���دة م�شادر مطلعة اأم����س االأربع���اء اإن ال�شعودية، �شتزود 
م�شري النفط الهنود ب� 4 ماليني برميل اإ�شافية من النفط اخلام يف نوفمر املقبل. وت�شري 
زي���ادة ال�شحنات اإلى رغب���ة ال�شعودية يف رفع اإمدادات اخلام لتعوي����س النق�س بعد تطبيق 

عقوبات اأمريكية على �شادرات النفط االإيرانية، اعتبارا من الرابع من نوفمر.
والهن���د ثاين اأكر م�ش���ر للنفط االإيراين بعد ال�شني، لكن �رسكات تكرير عدة قالت اإنها 

�شتتوقف عن ا�شتقبال االإمدادات االإيرانية ب�شبب العقوبات.
وقال���ت امل�ش���ادر اإن ريالين����س اإند�شريز وهندو�شت���ان بروليوم وبه���ارات بروليوم 
ومنجال���ور للتكري���ر والبروكيماويات طلبت ملي���ون برميل اإ�شافية ل���كل �رسكة يف نوفمر.
ومل ترد 3 من تل���ك ال�رسكات على طلب للتعقيب اأر�شلته رويرز بالريد االإلكروين. وردت 

منجالور للتكرير باأنه “لي�س لدينا تعليق”.
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اقتصاد

“االأ�شواق احلرة” ترفع ح�شتها يف 
“بي. اأم. اأم. اأي” اإلى 7.24 %

رفع����ت �رسك����ة جمم����ع البحري����ن لالأ�ش����واق احل����رة ح�شتها يف 
جمموع����ة “ب����ي. اأم. اأم. اأي” لت�ش����ل اإل����ى 7.24 %، ما ميثل 10.6 

مليون �شهم.
وكان����ت “االأ�ش����واق احلرة” متتلك 6.56 % م����ن “بي. اأم. اأم. 
اأي” التي متثل 9.6 مليون �شهم، قبل تنفيذ �شفقة �رساء االأ�شهم 
اأم�����س. ووفًقا للبيانات املن�شورة عل����ى موقع البور�شة، فاإن �رسكة 
جممع البحرين لالأ�شواق احلرة، امل�شاهم الرئي�س يف جمموعة “بي. 
اأم. اأم. اأي”، نف����ذت �شفقة ل�رساء مليون �شهم. وكان امل�شتثمرون 
يف البور�ش����ة تداولوا اأم�س 8.84 مليون �شهم، بقيمة اإجمالية 3.2 
ملي����ون دينار، نفذت من خالل 67 �شفقة، ركز فيها امل�شتثمرون 
يف تعامالتهم على اأ�شهم قطاع اخلدمات التي بلغت قيمة اأ�شهمه 
املتداول����ة 1.86 مليون دينار، اأي ما ن�شبته 58.07 % من القيمة 
االإجمالي����ة للتداول، بكمي����ة قدرها 3.1 مليون �شه����م، نفذت من 
خالل 22 �شفقة. وبلغ����ت قيمة اأ�شهم “بي. اأم. اأم. اأي” املتداولة 
1.73 ملي����ون دين����ار، اأي م����ا ن�شبته 54.13 % م����ن اإجمايل قيمة 
االأ�شهم املتداولة، وبكمية قدرها 2.51 مليون �شهم، مت تنفيذها 
م����ن خالل 6 �شفقات. وكبار امل�شاهم����ني يف جمموعة “بي. اأم. اأم. 
اأي” الذي����ن ميتلك����ون 5 % من االأ�شهم فما ف����وق هم: �رسكة علي 
وحممد يتيم اإخوان متتلك 10 % من اإجمايل االأ�شهم، و�رسكة جممع 
البحرين لالأ�شواق احل����رة متتلك %6.56، و%5.97 ل�رسكة يو�شف 

خليل املوؤيد واأوالده.
ويقدر راأ�س مال “بي. اأم. اأم. اأي” بنحو 101 مليون دينار، ما 
ميث����ل 1.2 % من اإجمايل القيمة ال�شوقي����ة للبور�شة التي تتجاوز 
8.1 مليار دينار، وراأ�س مال املجموعة موزع على 146.43 مليون 

�شهم.
وتعمل “بي. اأم. اأم. اأي” يف التجارة باجلملة والتجزئة الغذائية 

وامل�رسوبات وال�شلع اال�شتهالكية، اإ�شافة اإلى خدمات ال�شحن.

ت���ف���ري���ق اأي  دون  ال�����ت�����ج�����اري�����ة  االأن�����������ش�����ط�����ة  جل����م����ي����ع  م������وح������دة  ر�������ش������وم 

50 ديناًرا ر�شوم اإ�شدار وجتديد ال�شجلت التجارية و100 للأن�شطة
150 ديناًرا اأقل ر�شم للموؤ�ش�شة بح�شب الت�شور اجلديد... م�شادر:

قالت م�شادر مطلعة اإن ر�شوم ال�شجل التجاري 
اجلديدة التي تو�شلت لها وزارة ال�شناعة والتجارة 
وغرفة جتارة و�شناع����ة البحرين �شتبلغ 100 دينار 
ا، وهي ر�س����وم �ستفر�ض  للن�س����اط التج����اري �سنويًّ
الأول م����رة عل����ى ال�شج����الت وذل����ك مقارن����ة مع 25 
اإل����ى 1000 دينار ح�سب الن�س����اط التجاري يف خطة 
الوزارة �شابًقا، يف حني �شتبقى ر�شوم قيد وجتديد 

ال�شجالت عند 50 ديناًرا.
وم����ع احت�شاب الر�ش����وم اجلدي����دة التي خل�س 
اإليه����ا االتف����اق اأو التوج����ه النهائي لل����وزارة، فاإن 
ذلك �سيعن����ي اأن اأقل ن�ساط جتاري مهما كان نوعه 
�شي�ش����دد مبلغ قدره نحو 150 دين����اًرا )ر�شوم قيد 
ال�سج����ل التجاري + ر�سوم ن�س����اط واحد( مقارنة مع 
50 دين����اًرا يف الو�ش����ع احل����ايل، لك����ن توجد بع�س 
التفا�شي����ل االأخرى املتعلق����ة باالأن�شط����ة �شيجري 
االإعالن عنه����ا الحًقا ليكتمل الت�ش����ور ب�شاأن ر�شوم 

ال�شجالت اجلديدة.
وت�ش����ري امل�ش����ادر اإل����ى اأن����ه وبح�ش����ب م����ا مت 
التو�س����ل اإلي����ه، لن يت����م احت�ساب ر�س����وم الن�ساط 
التج����اري على الفروع يف ال�شج����الت التجارية، وهي 
املح����الت اأو املوؤ�ش�ش����ات الت����ي ترتب����ط بال�شج����ل 
االأ�شا�ش����ي كاأن يق����وم �شاحب عم����ل بتاأ�شي�س فرع 
جدي����د يف منطقة اأخرى، لك����ن �شيكون هناك ر�شوم 

قدرها 50 ديناًرا لت�شجيل الفروع وجتديد قيدها.
وج����اء االتف����اق اجلديد بع����د اأن قدم����ت وزارة 
التجارة وال�شناعة وغرفة جت����ارة و�شناعة البحرين 
تن����ازالت متبادلة خالل املفاو�ش����ات التي جرت يف 
الفرة االأخرية، الت����ي اأعقبت جتميد زيادة الر�شوم 
ملدة �شتة اأ�شهر بتوجيهات من �شمو رئي�س الوزراء 
الذي وّجه اإلى التوافق مع القطاع اخلا�س والت�شاور 

معه ب�شاأن هذه الر�شوم.
وكان املقرح الذي رفعته الغرفة يتما�شى مع 
توجه الوزارة برفع الر�شوم التجارية وفر�س ر�شوم 
جديدة على االأن�شطة التجارية، ولكن الغرفة خففت 

ب�شكل كبري من زخ����م الزيادة، اإذ اقرحت اأال يكون 
هناك اأي����ة ر�شوم عل����ى االأن�شطة التجاري����ة كما هو 
الو�شع احلايل قبل التغيري يف ال�شجالت، لكنها راأت 
اإل����ى اأنه ميكن للوزارة رف����ع ر�شوم ال�شجل التجاري 

ا اإلى 100 دينار على  وجتديده م����ن 50 ديناًرا حاليًّ
اأن يكون التجديد ال�شنوي مببلغ 75 ديناًرا، بح�شب 

ما اأفادت به امل�شادر.
لك����ن جهات اأخرى ت�شري اإل����ى اأن هناك ال تزال 

بع�س التفا�شيل املتعلقة بر�شوم ال�شجل التجاري 
اجلدي����دة الت����ي تنتظ����ر االإف�ش����اح عنه����ا م����ن قبل 

الوزارة.
وا�شتطاع����ت غرف����ة جت����ارة و�شناع����ة البحرين 
احل�شول على تنازالت من وزارة ال�شناعة والتجارة 
وال�شياحة والتي كانت تتوجه لفر�س ر�شوم كبرية 
عل����ى ح�س����ب الن�س����اط التج����اري، اعتربه����ا ال�سارع 
التج����اري باهظة وغ����ري منا�شبة، حي����ث كانت رغبة 
ال�ش����ارع التج����اري تركز عل����ى اأال يك����ون هناك اأي 

تغيري يف هيكل الر�شوم التجارية احلالية.
ومل يت�شن ل����� ”البالد” احل�شول على تعليق اأو 
تاأكي����دات ب�شاأن م����ا �رسحت به امل�ش����ادر من وزارة 
ال�شناع����ة والتجارة وال�شياح����ة بخ�شو�س ال�شجالت 

التجارية اجلديدة.
وال يع����رف حت����ى االآن مت����ى �شتطب����ق الر�شوم 
اجلدي����دة على ال�سجل التج����اري بح�سب الن�ساط، اإال 
اأنه من املعروف اأن مهل����ة جتميد الر�شوم اجلديدة 

تنتهي هذا ال�شهر كما �رسح به م�شئولون.

اأعرب����ت غرف����ة جت����ارة  الغرف����ة:  ال�شناب�����س - 
و�شناعة البحرين عن تقدير واعتزاز االأ�رسة التجارية 
وال�شناعية باململكة ملواقف رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللك����ي االأمري خليفة بن �شلم����ان اآل خليفة، 
الداعمة وامل�شاندة للغرفة والقطاع اخلا�س وتعزيز 
م�شريت����ه ودوره يف النهو�����س باالقت�ش����اد الوطني، 
م�شي����دة يف ه����ذا ال�ش����دد بتوجيهات �شم����وه لوزارة 
ال�شناع����ة والتجارة وال�شياح����ة بالتوا�شل مع الغرفة 
للو�ش����ول اإلى تفاهم ب�شاأن ر�ش����وم مزاولة االأن�شطة 
التجارية، والت����ي اأ�شفرت عن التواف����ق بني الغرفة 
والوزارة ب�شاأن تل����ك الر�شوم، مما عك�س دعم �شموه 
امل�شتم����ر للقطاع التج����اري البحرين����ي لتمكينه من 

النهو�����س مب�شوؤوليات����ه والقيام ب����اأدواره الريادية 
للم�شاهمة يف حتريك عجلة االقت�شاد الوطني.

و ق����ال رئي�����س الغرف����ة �شمري نا�����س اإن جمل�س 
اإدارة الغرفة الذي ت�رسف بلقاء �شموه يوم اأم�س االأول 
يقدر وي�شيد بتوجيه����ات �شموه ال�شديدة، ومواقفه 
الكرمية جتاه تقوية العم����ل امل�شرك بني احلكومة 
والغرف����ة، وتفعي����ل الدور البناء للقط����اع اخلا�س يف 
خلق �رساك����ة حقيقية وفاعلة ب����ني الطرفني، والذي 
جتلى يف املوقف االإيجاب����ي الذي عر عنه �شموه من 
اأن احلكومة و ”الغرفة” جتمعهما �رساكة ا�شراتيجية 
وه����دف واحد وهو تن�شيط امل�ش����ار التجاري واالإ�رساع 
بخط����ى التنمي����ة االقت�شادي����ة، وتاأكي����د �شموه دعم 

احلكوم����ة للقط����اع اخلا�����س واأن اأبوابه����ا مفتوح����ة 
لال�شتم����اع الآرائ����ه ومقرحاته والت�ش����اور معه يف كل 
اأمر ي�شهم يف تقا�شم امل�شوؤولية نحو دعم االقت�شاد 
الوطني، كما اأ�شاد مبا اأ�شار اإليه �شمو رئي�س الوزراء 
م����ن اأن البحرين كانت وال زال����ت �شباقة يف كل �شاأن 
جت����اري، ولديها غرف����ة جتارية من اأع����رق الغرف يف 
املنطق����ة وتاريخها ي�شهد عل����ى دورها املحوري يف 

م�شرية العمل الوطني. 
 واأ�ش����اف اأن الغرف����ة نتيج����ة ملا حتظ����ى به من 
دعم ورعاية من ل����دن �شمو رئي�س الوزراء �شتوا�شل 
دورها الريادي واإ�شهاماته����ا البناءة الرامية لتقوية 
اأركان املنظومة االقت�شادي����ة والتجارية يف اململكة 

لتك����ون �رسيكا رئي�ش����ا يف تق����دم البحرين يف خمتلف 
املج����االت، م�ش����دًدا عل����ى اأن جمل�����س اإدارة الغرف����ة 

حري�س كل احلر�س على دعم �شغار التجار.
 واأك����د نا�س اأن �شمو رئي�س الوزراء عّودنا دائًما 
عل����ى رعاية م�شرية الغرفة بر�شي����خ وتفعيل �رساكة 
احلكوم����ة م����ع القط����اع اخلا�����س لتحقي����ق االأه����داف 
امل�شركة يف تن�شيط احلركة التجارية واال�شتثمارية 
وتنمي����ة القط����اع اخلا�����س، وتذليل العقب����ات التي 
تواج����ه القط����اع اخلا�����س يف �شبي����ل الو�ش����ول بهذه 
االأهداف اإلى الغايات املن�ش����ودة، الفًتا اإلى النتائج 
الطيبة الت����ي متخ�س عنها لقاء �شموه مبجل�س اإدارة 

الغرفة وقال اإنه كان اإيجابًيا للغاية. 

و�ش����دد رئي�س الغرف����ة عل����ى اأن تاأكيد �شاحب 
ال�شمو امللكي رئي�س ال����وزراء على تر�شيخ وتفعيل 
ال�رساكة بني احلكومة والقطاع اخلا�س، �شوف تكون 
ل����ه تبع����ات اإيجابي����ة يف م�ش����ار العم����ل امل�شرك يف 
الفرة املقبل����ة، ال�شيما اأن ذلك ياأتي من منظور اأن 
القط����اع اخلا�س هو حجر الزاوي����ة يف اأي جهد تنموي 

واقت�شادي.
واأك����د نا�����س اأن الغرفة �شت�شخ����ر كل اإمكاناتها 
لدعم عجلة التطور التج����اري واالقت�شادي وم�شاندة 
كل اجلهود اخلرية واخلطوات املباركة التي ي�شطلع 
به����ا �شمو رئي�س الوزراء؛ لتحقيق املزيد من التطور 

واالزدهار ململكتنا العزيزة.

ب�شاأن ر�شوم الأن�شطة و“التجارة”  نا�س: توافق بني “الغرفة” 
م�شيدا بتوجيهات �شمو رئي�س الوزراء وموؤكدا ال�رساكة بالتنمية

اأمل احلامد

   علي الفردان من املنامة

“الغرفة الفرن�شية” تطلع على تاأثري الكت�شاف النفطي بالقت�شاد

“الرثوة بالغرفة” تنظم لقاء بقطاع الأغذية والزراعة

ال�شيخ حممد بن خليفة يخاطب الفعالية

ب�شاأن معر�س التجارة ال�33 يف اإندوني�شيا

املنامة - الغرفة الفرن�شية: نظمت غرفة 
التج���ارة وال�شناعة الفرن�شية ظهر يف التا�شع 
م���ن اأكتوبر اجل���اري فعالية غ���داء توا�شل يف 
فن���دق الف���ور �شي�شن���ز. وا�شتمت���ع احل�شور، 
وال���ذي بلغ عددهم ما يزيد ع���ن 80 �شخ�شا، 
باال�شتم���اع الى خط���اب وزير النف���ط، ال�شيخ 
حممد بن خليفة اآل خليفة، حول االكت�شافات 
احلديث���ة للنف���ط والغ���از يف خلي���ج البحرين 
وتاأثريه���ا عل���ى اقت�ش���اد البحري���ن. واطل���ع 
الوزي���ر احل�شور على اأهم التطورات يف قطاع 
الطاقة، مثل تو�شيع معمل تكرير بابكو وبناء 

حمطة الغاز الطبيعي امل�شال. 
وتخلل اللق���اء فقرة “����س وج” حيث مت 

التداول والنقا�س حول العديد من املوا�شيع 
ومنها مدى تاأثري ه���ذه االكت�شافات النفطية 

على التعلي���م وتاأ�شي�س تخ�ش�ش���ات جديدة 
يف ه���ذا القط���اع والفر����س املتع���ددة التي 

تتوفر لل����رسكات الفرن�شي���ة ومعلومات حول 
كيفي���ة ا�شتخال�س النفط ال���ذي مت اكت�شافه 
حديثا. واأقيمت الفعالية برعاية بنك البحرين 

الوطني وجمموعة �رسيف.
ال�شف���رية  احل�ش���ور  ب���ني  م���ن  وكان 
الفرن�شي���ة ل���دى البحري���ن �ش�شي���ل لوجنيه، 
باالإ�شاف���ة رئي�س غرف���ة التج���ارة وال�شناعة 
الفرن�شية، ج���ان كري�شتوف دوراند، والع�شو 
املنت���دب ملجل����س التنمي���ة االقت�شادي���ة يف 
البحري���ن، �شاميون غالنب، وع���دد من اأع�شاء 
جمعي���ة �شي���دات االأعم���ال البحريني���ة، وعدد 
كبري من كب���ار ال�شخ�شيات واأع�شاء و�شيوف 

الغرفة.

ال�شناب����س - الغرف���ة: تنظ���م جلن���ة ال���روة 
الغذائية بغرف���ة جتارة و�شناع���ة البحرين برئا�شة 
خال���د االأم���ني “اللق���اء التعريفي لقط���اع االأغذية 
والزراعة ب�شاأن معر�س التجارة الثالث والثالثني - 
اندوني�شيا 2018” بالتع���اون مع �شفارة جمهورية 
اإندوني�شي���ا ل���دى البحرين وذلك يف مت���ام ال�شاعة 
12:00 م���ن ظه���ر يوم االأح���د 14 اأكتوب���ر 2018 
بقاعة املجل�س ببيت التجار. واأكد االأمني اأن اللقاء 

يه���دف اإلى التعري���ف بالفر�س املتاح���ة لقطاعي 
االأغذي���ة والزراع���ة يف البحري���ن ع���ر امل�شاركة يف 
املعر����س املزمع انعقاده يف جاكرت���ا خالل الفرة 
م���ن 24 حتى 28 اأكتوبر اجلاري، مبيناً اأن املعر�س 
يعت���ر من اأكر املعار�س عل���ى امل�شتوى العاملي 
يف القطاع���ني الغذائ���ي والزراع���ي خا�ش���ة يف ظل 
م�شاركة عدد كبري من ال����رسكات املخت�شة، م�شرياً 
اإلى اأن ذلك يعد فر�شة لل�رسكات البحرينية الراغبة 

باال�شتثمار وال�رساكة مع اجلانب االإندوني�شي. ودعا 
االأم���ني جمي���ع جتار االأغذي���ة والزراع���ة واملعنيني 
يف اململك���ة حل�شور ه���ذا اللق���اء التعريفي الهام، 
م�ش���رياً يف الوقت نف�ش���ه اأن جمهوري���ة اإندوني�شيا 
تتمتع بوجود املواد االأولية والتقنية الالزمة الإنتاج 
امل���واد الغذائية مبختل���ف اأنواعها وبج���ودة عالية 
مما ي�شاعد عل���ى حتقيق املزيد م���ن التعاون بني 

اجلانبني خالل الفرة املقبلة.

• جانب من الفعالية	

• خالد االأمني	
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تخ�ش�ص حوراء احلداد وفاطم���ة د�شتي اجلامعي قد ال يجد 

نقط���ة تالٍق مع امل�شروع الذي متار�شان���ه، اإذ اإنهما در�شتا القانون 

، غري اأنه م���ن االإجحاف اإنكار الدور الذي  وعملت���ا حماميتني فعالاً

لعب���ه تخ�ش�شهم���ا اجلامع���ي يف ت�شكيلهم���ا ب�شخ�شي���ات قيادية 

وقادرة عل���ى اإيجاد احللول، ف�ش���الاً عن فتح���ه ملداركهما العلمية 

واحلياتي���ة على م�شراعيها. فخريج القان���ون اأ�شبه باجلوكر، لذا 

افتتحتا مطعما لالأكالت العربية مثل: املحا�شي والك�شري وغريها، 

با�ش���م “دورادو”، اإذ تقومان بت�شويق املطعم عرب و�شائل التوا�شل 

االجتماعي واالن�شتغرام با�شم )@dorado.bh(.“البالد” 

التقت احلداد ود�شتي واأجرت معهما الدرد�شة اأدناها:

- ه���ل لكم���ا �أن حتدثاننا عن طبيع���ة عملكما، 
ومتى �أطلقتماه؟

بعد تاأٍن ودر��سة مل���دى �إمكان �لإقد�م على 
فتح م�رشوع ومدى �إمكان جناحه ف�سلاً عن قدرتنا 
على تقدمي �سيء مميز من خلله، وجدنا �أن م�رشوع 
 مطعم متخ�س�ص ب���الأكلت �لعربية مثل �لك�رشي 
و�ملحا�س���ي باأنو�عه���ا و�أطب���اق �أخ���رى خمتلف���ة 
ا مع روؤيتنا �لتجارية  �سيكون �خليار �لأكرث تو�فقاً
ا،  �ل�ساب���ة، و�سممنا على �أن يك���ون مميزاً� وخمتلفاً
فعكفن���ا على و�سع �خلط���ط �لت�سويقية و�خلطط 
�لإد�رية �إلى �أدق �لتفا�سي���ل، فكانت �لفكرة �أن 
يك���ون �ملطع���م �لأول يف �لبحرين �ل���ذي ي�سارك 
متابعي���ه و�سفات �أطباقه �ملتغ���رة، وقد يكون 
���ا يف عر����ص بع����ص �لأطباق �لت���ي ل وجود  �سباقاً
لها يف �ملطاعم �ملحلي���ة، ف�سلاً عن �سمان �إد�رة 

بحرينية �سابة تقدم للزبون ما ير�سيه ويثق به.
-  ه���ل ��ستفدمت���ا م���ن جتربة �جلي���ل �ل�سابق 
يف �إد�رة �لأعم���ال، وهل تتلقي���ان �لن�سيحة من 

�أفر�د �لعائلة؟
 نعتقد �أن �جليل �حلايل خلق قو�عد و�سيا�سة 
جتارية جدي���دة وفعالة مما �ساهم يف انخراط فئة 
�أك���ر من �ل�سع���ب �لبحرين���ي يف جم���ال �لتجارة. 
�جلي���ل �ل�ساب���ق و�لأهل مل ينخرط���و� يف مثل هذه 

�لتجارة ولكنهم د�عمون لها.
-  كيف تدير�ن عملكما �خلا�ص، هل حتر�سان 
�حل�س���ور عل���ى با�ستم���ر�ر �أم ت�سع���ان �خلطط 
و�لرنام���ج للعاملني لديكما؟ م���ا �أ�سلوبكما يف 
�لإد�رة، وكيف تطور�نه متا�سيا مع �ملتغر�ت؟
 �حل�س���ور ب�س���كل دوري وم�ستم���ر م���ن �أهم 
�ل�سمان���ات �لت���ي ت�ساه���م يف تاأ�سي����ص �مل�رشوع 

ب�سكل �سليم، وه���و �لأ�سا�ص �لذي ُير�كم �ساحب 
�لعم���ل من خلله �خلرة �للزم���ة لتطوير �مل�رشوع 
 � و�إد�رت���ه ب�س���كل �أف�س���ل، كما �أن م���ن �ملهم جداً
و�لقو�ن���ني  �لأ�سع���ار  يف  �ملتغ���ر�ت  متابع���ة 
و�لأنظم���ة وحتى �مليول �لجتماعي���ة للبقاء خيار� 
للم�ستهل���ك، فاأهم طريقة لتكوي���ن �إد�ري ناجح 
هو م���ن خلل مر�كم���ة �خلر�ت وتق���دمي �جلديد 
ب�س���كل م�ستمر ومو�كبة �لتغي���ر�ت �لتي حتدث 

و�ل�ستفادة منها قدر �لإمكان خلدمة �لعمل.
-  هل تفكر�ن بتطوير وتو�سيع �أعمالكما؟

 بالطب���ع، ولكنها خط���وة حتت���اج للكثر من 
�لتخطيط و�لرتتيب و�لدر��س���ة، لذ� فهي موؤجلة 
حتى نك���ون موؤهلني لتخاذه���ا، فالأهم من �لبدء 
هو �ل�ستمر�ر و�حلفاظ على جودة �ملنتج �ملقدم.

إعداد: المحرر االقتصادي

الحداد ودشتي: جيلنا خلق قواعد تجارية جديدة وفّعالة
محاميتان انخرطتا في مشروع يختلف عن تخصصهما

“�لهرم” تفتتح �أول م�شاريعها باجلنبية يف نوفمرب

�شمن “#فري���ق �لبحرين” “بناغاز” 

“�مل�شارف” ت�شكل جلنة خا�شة ب� “�لقيمة �مل�شافة”

للمقيمني تعيني و�شيط تاأمني لتطبيق “�ل�شمان �ل�شحي” 

“تنظيم �الت�شاالت” تناق�س قيا�س جودة “خدمات �ملتنقلة”

مع �قرت�ب تنفيذه مطلع 2019... “�لأعلى لل�سحة”:

من خلل �لتدقيق �ل�سنوي على �مل�سغلني قريبا

�أُعلن �أخر� عن طرح مناق�سة  للمجل�ص �لأعلى 
لل�سح���ة تعن���ى بتعي���ني و�سيط تاأم���ني لتطبيق 

م�رشوع �ل�سمان �ل�سحي للمقيمني.
و�سيت���م �لب���دء يف تطبي���ق برنام���ج �ل�سمان 
�ل�سح���ي للمقيم���ني مطلع �لع���ام �ملقبل 2019، 
� لقانون �ل�سمان �ل�سحي رقم )23(  وذلك تنفيذاً
ل�سن���ة 2018 �ل�سادر بتاري���خ 31 مايو �ملا�سي. 
و�سيق���وم �ملجل�ص �لأعلى لل�سح���ة من خلل هذه 
�ملناق�س���ة باختيار �رشكة و�سي���ط تاأمني لتطبيق 
م����رشوع �ل�سم���ان �ل�سح���ي للمقيم���ني ولتوف���ر 
�خلدم���ات �ملطلوب���ة لإد�رة �ملوؤم���ن عليه���م من 
�ملقيمني. و�سيغلق باب تقدمي �لعطاء�ت بتاريخ 
5 دي�سمر 2018، على �أن يتم فتح �ملظاريف يف 

�ليوم �لتايل له.
ودع���ا �ملجل�ص �لأعل���ى لل�سح���ة �لر�غبني يف 
�مل�سارك���ة يف هذه �ملناق�س���ة، ممن تتو�فر فيهم 
ا  �لكفاءة �للزمة، ����رش�ء وثائق �ملناق�سة �إلكرتونياً
م���ن خلل نظ���ام �ملناق�س���ات �لإلك���رتوين �لتابع 
ملجل�ص �ملناق�سات و�ملز�يد�ت وذلك �عتبار� من 

يوم �لأحد �ملو�فق 7 �أكتوبر.
وكان رئي����ص �ملجل�ص �لأعلى لل�سحة �لفريق 

طبي���ب �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة ذكر �أنه 
“�سيتم �لبدء  يف تطبي���ق �لقانون على �ملقيمني 
يف مطل���ع �لع���ام 2019، وه���ذ� �لأم���ر �سيخف���ف 
ا عل���ى �ملر�ك���ز �ل�سحية  �ل�سغ���ط �ملوج���ود  حالياً
�حلكومي���ة، ول���و ننظر للو�قع �حل���ايل، فاإن معدل 

توزي���ع �ملر�سى عل���ى  �لأطباء ه���و 3000 مري�ص 
ل���كل طبيب، ولكن بعد ه���ذه �لتغير�ت وحتويل 
�ملقيم���ني للمر�ك���ز  �ل�سحية �خلا�س���ة، �سيتغر 
�ملعدل �إلى 2000 مري�ص لكل طبيب، وهذ� �لأمر 

�سيوفر  للمو�طنني عناية ورعاية �سحية �أكر”. 

�ساحي���ة �ل�سيف - هيئ���ة �لت�سالت: 
عقدت هيئة تنظي���م �لت�سالت بالبحرين 
يف مقره���ا ب�ساحي���ة �ل�سيف ي���وم �لثلثاء 
2 �أكتوب���ر 2018 ور�س���ة عمل للم�سغلني؛ 
به���دف مناق�س���ة �لتدقي���ق �ل�سن���وي على 
جودة وتغطية خدم���ات �لهو�تف �ملتنقلة 

يف �ململكة، و�لذي �ستجريه قريباًا.
وق���ال مدي���ر �إد�رة �ل�س���وؤون �لتقني���ة 
و�لعمليات بالهيئة حممد �لنعيمي “تقوم 
���ا باإجر�ء تدقي���ق على جودة  �لهيئة �سنوياً
خدم���ات �لهو�تف �ملتنقل���ة �لتي يقدمها 
�ملب���اين؛  خ���ارج  وتغطيته���ا  �مل�سغل���ون 
ل�سمان ��ستفادة �مل�ستهلكني يف �لبحرين 
م���ن ه���ذه �خلدم���ات ب�س���كل كب���ر، �إل �أن 
�مل�ستهلك يو�جه �أحيان���ا تدين يف م�ستوى 
ج���ودة �خلدمة يف �لأماك���ن �ملغلقة مقارنة 
باملناط���ق �ملفتوح���ة، وذلك يك���ون غالباًا 
ب�سب���ب وجود ج���در�ن �ملب���اين �لتي تعمل 
كعائ���ق للتغطي���ة د�خ���ل �ملب���اين. ونحث 
جمي���ع �مل�ستهلك���ني عل���ى �لط���لع على 
تقرير �لهيئة �ل�سنوي ب�ساأن جودة خدمات 
�لهو�ت���ف �ملتنقلة للع���ام 2018 �ملتوقع 

�إ�س���د�ره يف دي�سم���ر م���ن �لع���ام �جلاري 
مل�ساعدتهم على �تخاذ ق���ر�ر�ت مدرو�سة 
عن���د �ختي���ار �خلدم���ات و�مل�سغلني، حيث 
يق���دم �لتقرير للعم���وم بيان���ات ميكنهم 
من خلله���ا مقارن���ة �أد�ء م�سغل���ي خدمات 

�لهو�تف �ملتنقلة”.
يذك���ر اأن���ه ك����رط من�سو����ص عليه يف 
�لرتخي����ص �ملمت���از خلدم���ات �لت�سالت 

�لهو�ت���ف  مل�سغل���ي  �ملمن���وح  �ملتنقل���ة 
�ملتنقلة، يلتزم �مل�سغلون بتوفر تغطية 
خلدم���ات �لهو�ت���ف �ملتنقلة �إل���ى 99 % 
م���ن �سكان �لبحرين، حي���ث يقع على عاتق 
�لهيئ���ة م�سوؤولية �لتحقق م���ن كل م�سغل 
بتوف���ر ذلك. و�سي�سم���ل �لتدقيق فو�تر 
�لهو�ت���ف �ملتنقلة وجودة �خلدمة وتغطية 

�ل�سبكة.

�ملنامة - جمموعة �لهرم: �أعلنت جمموعة 
�له���رم لل�ستر�د و�لت�سدي���ر �ل�سعودية عن 
�فتت���اح باك���ورة م�ساريعه���ا �لتجاري���ة مركز 
�لهرم �لتج���اري يف �لبحرين يف منطقة �جلنبية 
يف �لأ�سب���وع �لأول من نوفمر �ملقبل يف جممع 
“�أتوريام” �لتجاري، موؤكدة توظيف �أكرث من 
40 بحرينيًّا. ����رشح بذلك رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
�لهرم لل�ست���ر�د و�لت�سدي���ر خمي�ص مبارك 
�لقطح���اين. وذكر بيان �س���ادر عن �ملجموعة، 
�لت���ي تعتر م���ن �أك���ر �ل����رشكات �ل�سعودية 
وت�ستحوذ 60 % من قطاع جتزئة �مللب�ص يف 
�ل�سعودي���ة، �أن �أول حملتها يف جممع �أتوريام 
�لتج���اري �حلدي���ث يف �جلنبية ق���د ��ستثمرت 
في���ه 5 ملي���ني دين���ار مب�ساحة عر����ص تبلغ 
ع����رشة �آلف مرت مربع من �أج���ل تلبية متطلبات 
عملئها من خمتلف �أ�سناف �مللب�ص �لرجالية 
و�لن�سائية و�لأطف���ال و�لأك�س�سو�ر�ت �لتابعة 

لها كالأحذية و�حلقائب وغرها.
وق���ال �لقحطاين “نح���ن �سع���د�ء للغاية 
لكتم���ال ��ستعد�د�تنا لفتتاح �أول فروعنا يف 
�جلنبي���ة يف مطلع نوفم���ر �ملقبل و�سنو��سل 
�ل�سعي من �أجل زيادة ��ستثمار�تنا يف �لبحرين 

�ل�سقيق���ة �إل���ى 150 ملي���ون دولر م���ن خلل 
فت���ح فروعن���ا �لأخ���رى يف دو�ر �ألب���ا يف نهاية 
فر�ير2019 ثم فرع �ل�سلمانية يف مايو 2019 
ث���م فرع دي���ار �ملحرق بعد عام���ني من �لآن”. 
و�أ�س���اف “مرة �أخرى نوؤك���د �لتز�منا بتوظيف 
وتدري���ب �ل���كادر �لبحريني حي���ث قمنا حاليًّا 
بتوظيف �أكرث من 40 بحرينيًّا وناأمل �أن ي�سل 
�لعدد �إلى �أكرث م���ن 200 بعد �فتتاح فروعنا 
���ا م���ن �لتز�من���ا مب�سئولياتنا  �لأخ���رى �نطلقاً

�لجتماعية جتاه �لبحرين �ل�سقيقة”.

�ملنام���ة - بناغ���از: �أك���دت �رشكت���ا غ���از 
�لبحري���ن �لوطني���ة “ بناغ���از” وتو�سع���ة غاز 
�لبحرين �لوطنية “�لتو�سعة” وقوفهما خلف 
�لقي���ادة يف �سعيها �لدوؤوب لتاأمني م�ستقبٍل 
م����رشق للبحري���ن و�سعبه���ا �لك���رمي، وذل���ك 
بتوجيهات م���ن جمل�سي �إد�رة �ل�رشكتني ومن 
خ���لل �سورة جماعي���ة �سمت �أع�س���اء �لإد�رة 

�لتنفيذية و�لعاملني فيهما. 
و�أكدت “بناغاز” �أن جميع �أفر�د فريقها 
�لذين تفخ���ر �ل�رشكة بانتمائه���م ووطنيتهم، 
وولئه���م للبحري���ن وقيادته���ا، باأنهم، وكما 

ق���ال ويل �لعهد نائب �لقائ���د �لأعلى �لنائب 
�لأول لرئي����ص جمل�ص �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمر �سلمان بن حمد �آل خليفة، جنود 
خمل�سني يف “#فريق �لبحرين” ي�ساهمون يف 
بنائ���ه، ويد�فعون ع���ن مكت�سباته، د�عية �هلل 
�أن يحفظ �لبحري���ن. وكان موظفو �ل�رشكة قد 
تفاعل���و� مع دعوة �ساحب �ل�سمو �مللكي ويل 
�لعه���د، و�إ�سارت���ه �إلى �أن جمي���ع �لعاملني يف 
قطاعات �لدولة، �لعام���ة منها و�خلا�سة، هم 
“#فريق �لبحرين” وجنود� يف خدمته، يعملون 

بكل جد لتحقيق روؤى وتطلعات �لقيادة.

�ملنام���ة - جمعي���ة �مل�س���ارف: �أعلن���ت 
جمعي���ة م�س���ارف �لبحرين ع���ن ت�سكيل جلنة 
خا�س���ة ب�رشيب���ة �لقيمة �مل�ساف���ة ت�سم 35 
ع�سو� ميثل���ون 24 بنكا وموؤ�س�س���ة مالية يف 
�لبحري���ن، وذل���ك ��ستعد�د� لتطبي���ق �رشيبة 
�لقيم���ة �مل�ساف���ة يف �ململك���ة مطل���ع �لعام 
�ملقب���ل. وتعم���ل ه���ذه �للجنة حت���ت �إ�رش�ف 
�جلمعية على جمع ممثلني م���ن جميع �لبنوك 
يف �لبحري���ن؛ به���دف مناق�سة �رشيب���ة �لقيمة 
�مل�سافة، وتقييم �أثرها على قطاع �خلدمات 
�مل�رشفي���ة(،  �خلدم���ات  )وخا�س���ة  �ملالي���ة 

وتب���ادل �خلر�ت و�لتحدي���ات �لتي تو�جهها 
تنفي���ذه، و�لعم���ل مع���ا على توف���ر �سل�سة 
�ل���روؤى  وتوحي���د  �ل�رشيب���ة،  ه���ذه  تطبي���ق 
و�لجتاه���ات، وخماطب���ة �جله���ات �ملعنية يف 
وز�رة �ملالي���ة وم����رشف �لبحري���ن �ملرك���زي 
ب�سوت و�ح���د؛ ل�سمان �لتطبيق �لأمثل لهذه 

�ل�رشيبة يف �لقطاع �ملايل.
وعق���دت �للجنة �جتماعها �لأول يف �ملقر 
�لرئي����ص ل���� “HSBC Bank” يف �ل�سي���ف 
برئا�س���ة �ملدي���ر �مل���ايل يف �لبن���ك ورئي����ص 

�للجنة نا�رش مق�سود.

• ور�سة عمل مل�سغلي �لهو�تف �ملتنقلة	

�أمل �حلامد

“هو�وي” تطلق �رشيحة جديدة بالذكاء �ل�شناعي
ك�سف���ت  روي���رتز:    - �سنغه���اي 
ه���و�وي �ل�سينية، �أك���ر م�سنع ملعد�ت 
�لت�س���الت يف �لعامل، ع���ن �رشيحة تعمل 
بتقنية �ل���ذكاء �ل�سناعي �أم����ص �لأربعاء 
�سُت�ستخ���دم لت�سغيل خو�دمها يف م�سعى 
لتعزيز قط���اع �حلو�سبة �ل�سحابية �لوليد 

يف �ل�رشكة.
ه���و�وي  �أن  �خلط���وة  وتعن���ي 
�ست�ستخدم �رش�ئحها �خلا�سة يف خو�دمها 
للم���رة �لأول���ى وتاأت���ي يف وق���ت تتطلع 

في���ه �ل�سني لت�رشيع تنمي���ة �سوق �أ�سباه 
�ملو�س���لت لديه���ا يف ظل ن���ز�ع جتاري 
�أدى  �ملتح���دة  �لولي���ات  م���ع  حمت���دم 
لتقل�ص �عتم���اد بكني على �لتكنولوجيا 
��ستخ���د�م  �ل�س���ني  �مل�ستوردة.وتري���د 
 %  40 يف  حملي���ا  �مل�سنوع���ة  �ل�رش�ئ���ح 
م���ن جمي���ع �لهو�ت���ف �لذكي���ة بال�س���وق 
�ملحلية بحل���ول 2025 وتر�سد مليار�ت 
�لدولر�ت لل����رشكات �ملحلية لت�سجيعها 

على دخول هذ� �ملجال.

• خمي�ص �لقطحاين	



9/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 -115547( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

ميديكالز انترناشيوينال البحرين - فرع شركة اجنبية

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

انترناشيوينال  ميديكالز  لشركة  القانونية  املصفية  باعتباره  جاندران  راما  رامش 

رقم  القيد  مبوجب  أجنبية  شركة  كفرع  املسجلة  اجنبية   شركة  فرع   - البحرين 

اختيارية وشطبها من  الشركة تصفية  أعمال تصفية  انتهاء  91539، طالبه إشهار 

السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 

21 لسنة 2001.

القيد: 3-17207- - التاريخ: 8-10-2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن حتويل املؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
حبيب  سعيد  مؤسسة  لـ  املالك  عباس  حبيب  احمد  سعيد    / السيد 
الفرع  طالبا حتويل   17207-3 رقم  القيد  واملسجلة مبوجب  فردية(،  )مؤسسة 
برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  فردية  ملؤسسة  الثالث 

وقدره 5000 دينار بحريني، لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. سعيد احمد حبيب عباس

vijeesh kattu vayalil .2
3. بهاسكاران بادينهاتاييل

4. بيجو جورج

التاريخ: 9/10/2018
القيد: 104797

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2018 -143478( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 

شركة مونيس ودوكتور تنظيف ش.ش.و ملالكها محمد جاسم محمد جواد حسن 

السلمان املسجلة مبوجب القيد رقم 104797، بطلب حتويل الشركة إلى مؤسسة 

فردية لتصبح باسم السيد محمد جاسم محمد جواد حسن السلمان وتسجل 

حتت قيد رقم 90728 وتعيني محمد جاسم محمد جواد حسن السلمان  للقيام 

إلجراءات التحويل.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -133092( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه أي 

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سامي سلمان ابراهيم اجوير

االسم التجاري احلالي: ليما للتنظيفات

االسم التجاري: ليما الدارة االعمال

قيد رقم: 43076-3

قيد رقم

16544-12

االسم التجاري

معرض النور للزجاج واملرايا

تقدم إلينا املعلن أدناه: السيد فيصل احمد شريف ال شرف بطلب 
حتويل احملل التجاري التالي: الى السيد/ سها عطية اهلل محمد راشد 
املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

9/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-143697( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن احملل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

هيما لينك لعقود السمسرة السلعية شركة تضامن بحرينية الصحابها بدرية 
ابراهيم وشريكتها  سجل جتاري رقم 1-119424

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة كومو الند ألنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية شركة تضامن بحرينية
 سجل جتاري رقم 121233

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
إديلوس لألنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو املؤجرة - 

تضامن ألصحابها سيناء عيسى عبداهلل وشريكتها 
سجل جتاري رقم 102855

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

اجنرين انك ألنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو املؤجرة ألصحابها عهود مهدي 
شركة وشريكها سجل جتاري رقم 102714-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

اكافي لألنشطة املتعلقة بخدمة وصيانة جتميل املواقع - تضامن ألصحابها انتصار عاشور 
كاظم وشريكتها سجل جتاري رقم 108347

تضامن  شركة  السلعية  السمسرة  لعقود  لينك  هيما  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
بحرينية الصحابها بدرية ابراهيم وشريكتها، املسجلة مبوجب القيد رقم 1-119424، 
مصفيا  احلسيني  علي  ابراهيم  بدرية   / السيدة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية 

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 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:
عنوان املصفي: بدرية ابراهيم علي احلسيني

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

للحفالت  والتنظيم  التنسيق  الند ألنشطة  الشركاء في شركة كومو  قرار  بناء على 
وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،121233 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  الشخصية، 

السيدة / فاطمة عبداالمير علي محمد حسن جمعة 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 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:
عنوان املصفي: 

ناتف النقال : 39206418)973+(
firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها إديلوس 
عيسى  سيناء  ألصحابها  تضامن   - املؤجرة  أو  اململوكة  املمتلكات  في  العقارية  لألنشطة 
عبداهلل وشريكتها املسجلة مبوجب القيد رقم 102855، بطلب تصفية الشركة اختياريا 

وتعيني سيناء عيسى عبداهلل عيسى علي كمصفيا 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 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:
املصفي: سيناء عيسى عبداهلل عيسى علي

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

بناء على قرار الشركاء في شركة اجنرين انك ألنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو 
املؤجرة ألصحابها عهود مهدي وشريكها، املسجلة على القيد رقم 102714-1، بتصفية 

الشركة اختياريا وتعيني السادة / عهود مهدي احمد جاسم اخليال 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 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:
عنوان املصفي: 

عهود مهدي احمد جاسم اخليال
رقم الهاتف : 760504164)973+(

بناء على قرار الشركاء في شركة اكافي لألنشطة املتعلقة بخدمة وصيانة جتميل املواقع 
القيد رقم 108347،  انتصار عاشور كاظم وشريكتها، املسجلة على  - تضامن ألصحابها 

بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة انتصار عاشور كاظم عاشور احمد دخيل
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 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:
عنوان املصفي: 

رقم الهاتف : 35908978)973+(
wewe_755@hotmail.com :البريد االلكتروني
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

وا�شنطن تعر�س امل�شاعدة يف التحقيق ب�شاأن خا�شقجي

ق���ال نائ���ب الرئي�س االأمريك���ي، مايك بن�س، اأم����س االأربع���اء، اإن وا�شنطن �شرت�ش���ل حمققني اإلى 
تركي���ا ب�شاأن ق�شي���ة اختفاء ال�شحايف ال�شعودي جمال خا�شقجي، اإذا طلب���ت ال�شعودية ذلك. وردا على 
�ش���وؤال يف برنامج اإذاعي عم���ا اإذا كانت وا�شنطن �شرت�شل خرباء فنيني من مكتب التحقيقات االحتادي 
اإل���ى القن�شلي���ة ال�شعودية يف تركيا اإذا طلب���ت الريا�س ذلك، قال بن�س “اأعتق���د اأن الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة م�شتعدة لتقدمي امل�شاعدة باأي �ش���كل”. وكان الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، قال اإنه ال 
يعرف �شيئا عن اختفاء ال�شحايف خا�شقجي، ومل يتحدث للم�شوؤولني ال�شعوديني عنه. وكانت اخلارجية 
الرتكي���ة، ق���د اأعلن���ت اأن ال�شعودية اأبدت كل التع���اون يف ق�شية ال�شحايف ال�شع���ودي جمال خا�شقجي 
ال���ذي م�شى اأ�شبوع على اختفائه يف ا�شطنبول. وقال املتحدث با�شم اخلارجية، حامي اأق�شوي، يف بيان 
مكت���وب اإنه رغم اأن معاهدة “فيينا” تن�س على اأن مباين القن�شليات تتمتع بح�شانة، اإال اأن ال�شعودية 

اأعلمت اأنقرة اأنها على اأمت اال�شتعداد للتعاون، وال متانع بتفتي�س قن�شليتها يف ا�شطنبول.
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دبي ـ العربية نت:

طرابلس ـ أ ف ب:

مقديشو ـ رويترز:

قتل قياديان بارزان يف ميلي�شيات 
احلوثي املوالية الإيران خالل مواجهات 
عنيفة مع اجلي�س اليمني يف جبهة باقم 
�شمايل حمافظة �شعدة، وفق ما اأعلنت 

عنه م�شادر ع�شكرية.
الع�شكري���ة  امل�ش���ادر  واأف���ادت 
اأن اأح���د القيادي���ني القتيل���ني تلق���ى 
تدريب���ات خا�شة يف طه���ران، ويعد من 
يف  للميلي�شي���ات  الب���ارزة  القي���ادات 
خمتل���ف جبه���ات �شع���دة. فيم���ا االآخر 
عين���ه املتمردون قبل ع���دة اأّيام قائدا 
ملا ي�شمى “ق���وات التدخل ال�رسيع” يف 

جبهة باقم. 
 15 مقت���ل  امل�ش���ادر  واأ�شاف���ت 
�شنت���ه  ال���ذي  الهج���وم  يف  متم���ردا 
ق���وات اجلي����س الوطن���ي خل���ف جب���ال 
�شل�شلة  و�شيط���رت على  “الع�شيدة”، 
مرك���ز  غ���رب  �شم���ايل  رم���دان  جب���ال 
مديري���ة باق���م، واملطل���ة عل���ى مرك���ز 
باق���م وا�شتع���ادت كمية م���ن االأ�شلحة 

والذخائر.

مت العث���ور على قرب جماعي يحتوي 
على رف���ات 75 جثة متحللة بالقرب من 
مدينة �رست، معق���ل اجلهاديني ال�شابق 
غ���رب ليبي���ا، بح�ش���ب ما ����رسح م�شوؤول 

اأم�س االأربعاء.
و�رسح حممد االميل، املتحدث با�شم 
املجل�س البلدي يف �رست اأن مواطنا تقدم 
ببالغ يفيد بوجود “مقربة جماعية ببلدة 
الظه���ري غ���رب املدينة، حي���ث انتقلت 
ق���وة اأمني���ة للمنطقة املذك���ورة والتي 
هي عبارة عن اأر�س زراعية، ومت العثور 

فيها على عدد 75 جثة متحللة” .
مت  “اجلث���ث  االمي���ل  واأ�ش���اف 
انت�شالها بح�شور النيابة العامة والقوة 
املكلفة بتاأم���ني �رست واله���الل االأحمر 
باملدين���ة”، مرجح���ا اأن تع���ود اجلث���ث 
لعنا����رس داع�س، رغم اأن���ه ال يوجد تاأكيد 

على ذلك.

قتل���ت حرك���ة ال�شب���اب ال�شومالي���ة 
5 رج���ال، علًن���ا، رمًيا بالر�شا����س، بتهمة 
التج�ش�س، بينهم �شومايل يحمل اجلن�شية 
الربيطاني���ة، يف موؤ�رس عل���ى هيمنة احلركة 
على مناطق وا�شع���ة يف جنوب البالد، رغم 

جهود ال�شلطات ملواجهتها.
وقال حاكم حرك���ة ال�شباب يف مناطق 
“5 منه���م  اأب���و عب���د اهلل:  جوب���ا، حمم���د 
قتل���وا بالر�شا����س علًنا، بع���د اأن اعرتفوا 

بالتج�ش�س اأمام املحكمة”.
واأ�شاف قائ���ال لرويرتز، “عوايل اأحمد 
حمم���د )32 عاًم���ا( جت�ش����س ل�شالح جهاز 
اإم.اآي 6 )املخابرات الربيطانية(، وجاء من 

بريطانيا لل�شومال لتاأ�شي�س داع�س”.
وذك���ر اأن 3 كانوا يتج�ش�شون حل�شاب 
الوالي���ات املتح���دة، و�شاع���دوا يف توجيه 
يف  هجم���ات  لتنفي���ذ  م�ش���رية  طائ���رات 
ال�شوم���ال، بينم���ا جت�ش�س الراب���ع ل�شالح 
احلكوم���ة ال�شومالي���ة. ومل تعلق احلكومة 

على ما حدث.

قال���ت وزارة الداخلي���ة الرتكي���ة 
اأم����س االأربع���اء، اإن 9 اأ�شخا����س لقوا 
حتفه���م بع���د غ���رق ق���ارب مهاجرين 
قبالة �شاحل تركيا الغربي م�شاء اأم�س 
االأول، م�شيف���ة اأن 25 اآخرين مازالوا 
مفقودين. وذكرت ال���وزارة يف بيان، 
اأن القارب غ���رق قبالة اإقلي���م اإزمري، 
واأن عملي���ات البحث واالإنق���اذ جارية 

للعثور على املفقودين.
و�أ�صبح���ت تركي���ا �إح���دى نق���اط 
االنط���الق الرئي�ش���ة الأكرث م���ن مليون 
مهاجر عن طريق البحر، متجهني لدول 
االحت���اد االأوروب���ي يف الع���ام 2015. 
وتراجع تدفق املهاجرين ب�شكل كبري 
بع���د اتفاق يف العام 2016 بني اأنقرة 
واالحت���اد االأوروب���ي يف اأعق���اب وفاة 
املئات اأثناء حماولة الو�شول اإلى جزر 
يوناني���ة على بعد كيلوم���رتات قليلة 

من ال�شواحل الرتكية.

مقتل قياديني يف 
ميلي�شيات احلوثي ب�شعدة

العثور على مقربة 
جماعية يف �رست الليبية

“ال�شباب ال�شومالية” 
تقتل 5 بينهم بريطاين

كارثة بحرية جديدة 
على ال�شواحل الرتكية

وا�سنطن: اإيران اأنفقت 18 ملياًرا لتدّمر العراق و�سوريا واليمن
ك�شفت اخلارجية االأمريكية يف تقرير لها 
اأن اإيران اأنفقت خالل ثمانية اأعوام املا�شية 
اأك����رث من 18 ملي����ار دوالر لدعم االإرهاب يف 

العراق و�شوريا واليمن.
واأكد التقرير الذي اأعدته جمموعة العمل 
اخلا�ش����ة باإي����ران يف اخلارجي����ة االأمريكية اأن 
نظام طهران، ومن خالل فيلق القد�س، نقل 
هذه االأموال بطرق ملتوية اإلى امليلي�شيات 
واجلماع����ات التي تقاتل نياب����ة عنه يف دول 

املنطقة.
ويحتوي التقرير على تفا�شيل ال�شلوك 
املدمر للنظام االإيراين يف املنطقة من خالل 
متوي����ل ودعم االإرهاب وبرنام����ج ال�شواريخ 
وااللتف����اف عل����ى العقوب����ات والتهدي����دات 
البحرية واالأمنية وانتهاكات حقوق االإن�شان 

واالأ�رسار البيئية.
كم����ا اأ�شار التقري����ر اإلى ا�شتم����رار اإيواء 
اإي����ران الأع�ش����اء تنظي����م القاع����دة وتاأم����ني 

االإقام����ة واملرور لهم، ما مك����ن التنظيم من 
نقل املقاتلني واالأموال اإلى �شوريا ومناطق 

يف جنوب اآ�شيا.
وقال وزير اخلارجي����ة االأمريكي، مايكل 
بومبي����و، ال����ذي ن�����رس التقري����ر الثالث����اء، يف 
تغري����دة عرب ح�شابه على موقع “ تويرت” اإنه 
“بينم����ا يكافح ال�شعب االإي����راين، فاإن نظام 
اإي����ران اخلارج عن القانون قد اأهدر اأكرث من 
16 مليار دوالر منذ عام 2012، لدعم االأ�شد 
وكذل����ك دعم �رسكائ����ه االآخري����ن ووكالئه يف 

�شوريا والعراق واليمن”.
وكانت اإيران قد اأقرت باإنفاق املليارات 
يف �شوريا، ف�شالً عن الت�شحية باآالف اجلنود 
من اأجل حفظ نظام ب�ش����ار االأ�شد، حيث قال 
يحي����ى رحيم �شفوي، امل�شت�ش����ار الع�شكري 
االأعل����ى للمر�شد االإيراين، عل����ي خامنئي، اإن 
ب����الده حت����اول تعوي�����س ه����ذه اخل�شائر من 
خالل عائ����دات النفط والغاز والفو�شفات يف 

�شوريا.

ذك���رت منظمة حقوق االإن�ش���ان االإيرانية 
يف اأحدث تقرير له���ا اأن اإيران، اأن ال�شلطات 
قامت باإع���دام 207 اأ�شخا�س منذ بداية هذا 

العام، بينهم 5 قا�رسين.
واأ�ش���درت املنظم���ة بيانا ع�شي���ة اليوم 
ال���دويل ملن���ع عقوب���ة االإع���دام دع���ت خالله 
جميع منظم���ات املجتمع املدين واملواطنني 
االإيرانيني اإلى االن�شمام اإلى احلركة من اأجل 

اإلغاء عقوبة االإعدام.
كم���ا حثت املجتمع ال���دويل على مطالبة 
ال�شلط���ات االإيراني���ة باإلغاء عقوب���ة االإعدام 
�شد الُق�رس، دون �شن 18 عاًما، واإنهاء ظاهرة 
االإع���دام عل���ى املالأ واإط���الق ����رساح معتقلي 

الراأي.
وذك���رت اأنه على االأمم املتحدة واالحتاد 
االأوروب���ي واملنظم���ات الدولي���ة اأن تط���رح 
هذه الق�شايا خ���الل املحادثات مع احلكومة 

االإيرانية.
وق���ال حممود اأم���ريي مق���دم، املتحدث 

با�ش���م منظم���ة حق���وق االإن�ش���ان االإيراني���ة، 
اإن “عقوب���ة االإعدام ه���ي عقوب���ة ال اإن�شانية 
املجتم���ع  لرتهي���ب  الطغ���اة  ي�شتخدمه���ا 

وموا�شلة حكمهم”.
واأك���دت املنظم���ة يف بيانه���ا اأن العديد 
من الن�شطاء واملدافعني عن حقوق االإن�شان 

يخ�شع���ون لالعتق���ال التع�شف���ي واملعاملة 
الالاإن�شانية اأو املهينة وهم يف ال�شجن.

ومن بني ه���وؤالء ال�شيدات، اأثينا دائمي، 
ونرج�س حممدي ون�رسين �شتوده، املحتجزات 
حاليًّا يف جناح الن�شاء يف �شجن “اإيفني” فقط 
ب�شب���ب دفاعهن عن حق���وق االإن�شان واملراأة 

وحقوق معتقلي الراأي، بح�شب البيان.
وذكرت املنظم���ة اأن م�ش���وؤويل الق�شاء 
يف اإي���ران يوا�شل���ون تنفيذ عقوب���ة االإعدام 
بح���ق املدانني من االأطفال رغ���م املعار�شة 

الداخلية والدولية القوية.
واأكدت اأن اإيران من بني البلدان القليلة 
يف الع���امل التي ال تزال تنفذ اأح���كام االإعدام 
عل���ى جرائ���م ارتكبها اأ�شخا����س عندما كانوا 
يف �ش���ن الطفولة، ومنذ بداي���ة هذا العام مت 
اإع���دام 5 من االأطف���ال املدان���ني يف �شجون 

خمتلفة داخل اإيران.
واأ�شاف���ت املنظمة اأنه من���ذ بداية العام 
احلايل مت اإع���دام 207 من ال�شجناء يف اإيران، 
واأُعلن ع���ن 75 منهم فقط م���ن قبل و�شائل 

االإعالم االإيرانية.
وم���ن ب���ني ه���وؤالء الذي���ن مت اإعدامه���م 
20 متهًم���ا باحلراب���ة، و8 باتهام���ات تتعلق 
باملخ���درات، و155 اأعدم���وا بتهم���ة القتل، 
و21 بتهم���ة االغت�شاب، و3 اأ�شخا�س اأعدموا 

باتهامات �شيا�شية.

نظام الماللي أعدم 207 أشخاص هذا العام بينهم 5 ُقصر
دبي ـ العربية نت:

واشنطن ـ وكاالت:

القحطاين: موؤامرة اغتيال امللك عبداهلل باملحاكم قريًبا
اتهم االإعالم القطري مبحاولة حتريف كالمه عن تنظيم احلمدين

واأ�ش���اف اأن “احلقائ���ق وا�شحة وثابتة وال 
ميكن لهم حتريفها اأو التن�شل من حماولتهم 
الب�شعة، التي عفا عنها )امللك عبداهلل( بقلبه 
الكب���ري وقتها”. وتاب���ع “�أمتن���ى �أن نرى هذه 

احلقائق يف املحاكم وقريًبا”.
ِّبا -  وكان ت�شجي���الن �شوتي���ان - ق���د �رسُ
الأمري قط���ر ال�شابق حمد بن خليف���ة، ولرئي�س 
وزرائه���ا ال�شابق، ووزي���ر خارجيته���ا حمد بن 
جا�ش���م، م���ع الزعي���م الليب���ي ال�شاب���ق، معمر 
القذايف، يهاجم���ان فيهم���ا ال�شعودية واالأ�رسة 
احلاكمة، ويف الت�شجيل���ني املذكورين اللذين 
�رسبا عام 2014 )ويرج���ح اأنهما يعودان للعام 
2003(، يظه���ر تخطي���ط تل���ك ال�شخ�شيتني 
القطريت���ني لزعزع���ة الو�ش���ع يف ال�شعودي���ة، 

وتق�شيمها.
ويف اأحدهم���ا يق���ول حم���د ب���ن جا�ش���م اإن 
ال�شعودي���ة لن تعود موجودة بعد 12 عاًما، بل 

�شتق�شم اإلى دويالت.
يف حني يعرتف اأمري قطر ال�شابق اأن بالده 
من اأكرث الدول، الت���ي ت�شبب اإزعاًجا للمملكة، 
جازًم���ا اأن النظ���ام ال�شع���ودي ل���ن يبقى على 
حال���ه، واأنه �شينته���ي بالتاأكي���د. وي�شيف اأن 

االأمريكي���ني اإذا جنح���وا يف الع���راق، فاخلطوة 
الثانية �شتكون ال�شعودية.

كم���ا ي�شف حمد ب���ن خليف���ة كالً من م�رس 

واالأردن بالبلدي���ن الفاقدي���ن للكرامة، الأنهما 
تن�شق���ان مع ال�شعودي���ة. ويك�شف دعمه لعدد 
من القنوات التي تهاجم ال�شعودية، كما دعمه 

ل�شع���د الفقيه املوؤيد لالإخ���وان. ويوؤكد خطته 
بت�شجي���ع احلركات الداخلي���ة لزعزعة ا�شتقرار 

اململكة.

ح��اول  القطري  الإع���ام  اإن  ال�سعودي،  امللكي  ال��دي��وان  يف  امل�ست�سار  القحطاين،  �سعود  ق��ال 

اغتيال   - الفقيه  و�سعد  امل�سعري  مع  بالتن�سيق   - احلمدين  تنظيم  حماولة  عن  كامه  حتريف 

العاهل ال�سعودي الراحل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، معرًبا عن اأمله يف اأن تنتقل هذه احلقائق 

ل�ساحات املحاكم قريًبا.

وذكر القحطاين يف تغريدة على ح�سابه يف تويرت: “حتاول خايا عزمي حتريف كامي عن 

حماولة تنظيم احلمدين بالتن�سيق مع امل�سعري و�سعد الفقيه )جمتهد( لغتيال امللك عبداهلل، 

رحمه اهلل”.

 دبي ـ العربية نت:

واشنطن ـ رويترز:

• تاآمر اأمري قطر ال�شابق مع القذايف �شد ال�شعودية	

• اإيران اأنفقت 18 ملياًرا لتدمر العراق و�شوريا واليمن	

• م�شهد من االإعدامات يف اإيران	

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:
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سوالف

ال اأع���رف م���دى اجلهد ال���ذي تبذل���ه اإدارة 
حماي���ة امل�صتهلك بوزارة ال�صناع���ة والتجارة، 
واأداء العم���ل االإداري، لكن يبدو اأن املخالفات 
ت���زداد با�صتمرار وعدم ح�ص���ول املواطن على 
معي���ار ملمو����ش للمراقبة وحم���ات التفتي�ش، 
وكل ما ن�صمعه جمرد تو�صيات من هذه اللجنة 
اأو تل���ك دون الو�ص���ول اإلى جوان���ب امل�صكلة 
املعرو�صة وهي التاعب باالأ�صعار و�رسقة جيب 

املواطن ب�صفة عامة ويف جماالت متعددة.
هناك اأك���ر من مدخل للمو�ص���وع، لكنني 
�صاأنقل للجهات املعني���ة خمالفات اأو اإن �صح 
التعبري �رسقة املواطن وال�صحك عليه بالتاعب 

باالأ�صع���ار وممار�صات جتاري���ة مريبة وخاطئة، 
واأوله���ا اأنن���ي دخلت قب���ل اأيام “خب���ازا” يبيع 
بع�ش املواد الغذائي���ة، و�صاألته اإذا كان عنده 
اأكيا�ش قمامة �صوداء اأعزكم اهلل، فاأجاب.. نعم 
عندي، واأعطاين اأكيا����ش القمامة التي توزعها 
البلدي���ة على املواطنني باملج���ان عند اإح�صار 
فاتورة الكهرب���اء، فختم و�صع���ار البلدية كان 
وا�صحا على الكي�ش، وقال �صعرها دينار واحد، 
مبعن���ى اأن هذا املحل ياأخذ اأكيا�ش القمامة من 
البلدية باملجان ويبيعها على املواطن بدينار، 
وبالتاأكيد هناك من ي�صرتي خ�صو�صا من النوع 
ال���ذي ال ي�صاأل وال يهتم، وهناك من ال ي�صرتي، 

وهنا الكثري من الت�صاوؤالت، اأين اأجهزة الرقابة 
وما م�صوؤولية حماية امل�صتهلك؟ 

واإليكم حالة الغ�ش الثانية، ا�صرتيت حذاء 
البني بثاثة دنانري من اأحد املحات يف توبلي، 
وه���و حم���ل مع���روف ببي���ع املاب����ش واالأحذية 
الدخ���ل  اأ�صح���اب  ويرت���اده  واالك�ص�ص���وارات، 
املحدود “اأي نحن”، وبعد فرتة وجيزة ا�صرتت 
زوجت���ي نف�ش احلذاء ب�صتة دنانري من حمل اآخر 
يف جدعلي، نعرف اأنها ب�صاعة مقلدة لكن كيف 
تباع هن���ا مببلغ وهناك مببل���غ اآخر، اجلواب هو 
عدم وج���ود ت�رسيع���ات حازمة وحم���ات مراقبة 
وقل���ة القدرات والكوادر واالإج���راءات الرادعة، 

واإال م���ا �صب���ب التاعب باالأ�صع���ار وا�صتغال 
الزبائ���ن به���ذه ال�صورة م���ن قب���ل اأ�صحاب 

ال�صمائر امليتة.
ق�ص�ش الغ�ش التجاري لن تنتهي طاملا 
هن���اك اجل�صع وانعدام الذمة، لكن على االأقل 
يفرت����ش باإدارة حماي���ة امل�صتهلك اأن تعمل 
الغ����ش  ملح���اوالت  وتت�ص���دى  اأدق  ب�ص���كل 
التي يتعر����ش لها املواطن ع���ر اإيجاد اآلية 
منا�صب���ة وب�صكل فعال، فم�صاهد متتالية من 
املخالفات يف اأ�صواقنا وال�صحية ب�صكل اأكر 

دقة هو املواطن.

“حماية المستهلك”... 
أين أنِت من هذا الغش!

لي����ش للنا����ش يف البحري���ن م���ن حدي���ث يف 
اليومني املا�صيني اإال نظام التقاعد الذي جرى 
طرحه هذا االأ�صبوع، فما عليك اإال اأن متر بالقرب 
م���ن اأي اثن���ني يف اأي���ة موؤ�ص�صة حكومي���ة، حتى 
ت�صمع عبارات تتاأرجح بني �رساء �صنوات اخلدمة، 
واخلدمة الفعلية، والرات���ب التقاعدي، ومكافاأة 
نهاي���ة اخلدمة، والكثري من العب���ارات التي كان 
املوظف���ون – يف االأ�صا�ش – ي�صح���ون وينامون 
عليه���ا، وال تف���ارق اأيديهم احلا�صب���ات ملعرفة 
ما �صي���وؤول لهم من رواتب تقاعدي���ة، وال تنزل 
هواتفه���م عن اآذانه���م وهم يت�صل���ون بالهيئة 
العام���ة للتاأم���ني االجتماع���ي ي�صاأل���ون فيما لو 
فكروا يف التقاعد، فكي���ف والعر�ش اليوم �صار 

حقيقياً وملء اليد!
ويف الوق���ت نف�ص���ه، امتاأت دوائ���ر املوارد 
الب�رسية، اأو �صوؤون املوظفني باملراجعني الذين 
يراجعون ويتاأكدون مما قد يح�صلون عليه فيما 
لو فكروا يف مغادرة العمل احلكومي يف ظل هذه 
الفر�ص���ة يف نظ���ر الكثري م���ن النا����ش، نظراً ملا 
تقدمه يف اليد من مبالغ جيدة، مبا ي�صتت النظر 
ع���ن الرواتب النحيفة التي تتبقى للموؤمن عليه، 
وبالتايل فهذه واحدة مما يجب على املقبل على 

التقاع���د التفكري فيه���ا ملياً قب���ل االإقدام على 
هذه اخلطوة.

ثم���ة اأ�صئل���ة ت���راود اأّي فرٍد فين���ا عن حال 
املتقاعدين م���ن جهة، وح���ال االأ�صغال من جهة 
اأخ���رى، فه���ذه الدع���وة للتقاعد قد جت���ّر معها، 
و�صب���ق اأن ج���ّرت عملي���ة التخوي���ف الت���ي جرت 
يف 2016، االآالف م���ن الكف���اءات املهم���ة للقفز 
من على �صط���ح املركب الذي اأ�صي���ع اأنه يغرق، 
اأو  اأعماله���م اخلا�ص���ة،  يوؤ�ص�ص���وا  اأن  وف�صل���وا 
ي�صبح���وا من عداد املتقاعدي���ن اإذا مل ت�صعفهم 
قدراتهم عل���ى اإجناح االأعمال، لك���ن يف املقابل 
هن���اك اإفقار للجهات الر�صمي���ة التي �صتقول – 
وال �صك – اإن اأعداد املتقاعدين باالآالف املوؤلَّفة 
ه���ذه املرة، لكن هل مت و�ص���ع نظام يف املقابل 
ميكن���ه اأن ي�صّهل خ���روج الزي���ادات الكبرية من 
الكوادر احلكومي���ة، التي جرى ح�صو املوؤ�ص�صات 
احلكومي���ة به���ا ذات طف���رة، و�ص���اروا لقم���ة ال 
يبتلعها البن���د االأول من امليزانيات )الرواتب(، 
ويف املقاب���ل اأن ي�صه���م ه���ذا النظ���ام يف بق���اء، 
واإبق���اء وا�صتبقاء الامعني م���ن املوظفني؟ هل 
هن���اك نظام ترغيب���ي عك�صي يعر����ش عليهم... 
برنامج ال يط���رد اإمنا يحت�صن، ب���ل يحيط بكلتا 

ذراعي���ه بالنوعية ذات االإنت���اج العايل، واملتميز 
م���ن املوظفني ب���دالً من فتح االأب���واب من دون 

متييز بني اخلارجني؟!
املناداة باحلكومة الر�صيقة �صيء، والذهاب 
اإلى حكومة نحيفة �صيء اآخ���ر، املناداة باالأجهزة 
اخلالي���ة من الرتهل اأمر ق���دمي، لكن ما حدث يف 
البحري���ن يف اليومني االأخريين واالأي���ام القليلة 
املقبلة ترجيحاً ميكن اأن ينتهي باأجهزة منزوعة 
الد�صم، ال طعم له���ا وال هي �صهية، كل ما فيها 
اأنه���ا �صتوفر مبالغ من املال، وهذا عر الرواتب 
التقاعدية غري املجزية التي �صت�رسف لهم طوال 
تقاعده���م مقاب���ل دفعة تب���دو للوهل���ة االأولى 
مغري���ة وجمزي���ة، لكن ما ال���ذي �صيحل ب���االأداء 
احلكوم���ي؟ هل �صيذهب غ���ري املنتجني ويبقى 
املنتج���ون؟ هل �صيبق���ى التقليدي���ون لينقلوا 
“اأحلى” التجارب واأكرها جموداً و”�صندوقية” 
اإل���ى االأجيال املقبلة؟ هل مت و�ص���ع حدود دنيا 
ال ميك���ن للوزارات اأن ت�ص���رّي اأعمالها من خالها 

بخريجني جدد؟
اأرجو اأن تكون هذه االأ�صئلة - واأكر منها - 

قد دارت يف االأذهان قبل الطرح... اأرجو.

أجهزة حكومية 
ghassan.shihabyغسان الشهابيمنزوعة الدسم

@gmail.com

    ذرائع

اأدلى الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب قبل 
اأي���ام بت�رسيحات تقلل من قدرة ال�صعودية على 
حماي���ة اململكة دون الدع���م االأمريكي لها، واأن 
ذلك مره���ون بدفع االأم���وال لوا�صنط���ن مقابل 
احلماية. وق���د جاءه الرد من �صم���و االأمري حممد 
بن �صلمان حني ق���ال: اإن ال�صعودية “لن تدفع 
اأي �ص���يء مقاب���ل اأمنه���ا”، موؤك���داً اأن الريا�ش 
ت�ص���رتي االأ�صلح���ة م���ن الوالي���ات املتح���دة وال 
تاأخذه���ا جمان���ا. اإن �صيا�صات اململك���ة العربية 

ال�صعودية غري انفعالية وتخ�صع لثوابت دقيقة 
ومدرو�ص���ة، اأم���ا تهديدات ترام���ب فهي جمرد 
م���ادة للتن���در، وال تتطلب مواق���ف، تهديدات 
اأق���رب اإلى اال�صتهاك املحلي الأ�صباب انتخابية 
ف���ا يعول على كامه كث���رياً، كما اأنه كان يردد 
هذا ال���كام حت���ى قبل اأن يك���ون رئي�ص���اً، فله 
كام �صبي���ه قاله �صن���ة 1988م، واالأمر االآخر ان 
اأمثال ه���ذه التهدي���دات )اإن �صحت ت�صميتها( 
مل تقت����رس عل���ى ال�صعودية، بل اأملاني���ا والناتو 

وتركي���ا وغريه���ا. حماقات غري مق�ص���ورة على 
ال�صعودي���ة، لذا ال ينبغي ب���رت منهج ترامب عن 
�صياقه العامل���ي وح�رسه يف ال�صعودي���ة، واأمثلة 
على اأقواله لدول اأخرى: “ملاذا تلتزم خم�ش من 
اأ�صل 29 دولة بالتزاماته���ا؟ الواليات املتحدة 
االأمريكية تدفع )املال( م���ن اأجل حماية اأوروبا 
وتخ�رس امللي���ارات يف التبادل التجاري، يجب اأن 
يدفعوا 2 يف املئة من الناجت املحلي فورا ولي�ش 
عام 2025”، “لقد حاول الروؤ�صاء، دون جدوى، 

ل�صنوات، دف���ع اأملانيا وغريها م���ن دول الناتو 
الغنية لدفع املزيد من املال من اأجل حمايتهم 
م���ن رو�صيا، اإنهم ال يدفع���ون �صوى جزء �صغري 
م���ن تكلفة حمايته���م، يف حني تدف���ع الواليات 
املتحدة ع����رسات املليارات من الدوالرات لدعم 
اأوروب���ا”. لي�ش لدين���ا اأعداء ي�صتطيع���ون اإنهاء 
وجودنا خ���ال اأ�صبوعني كما يه���دد ترامب، بل 
رمبا اأمريكا هي العدو الوحيد، فهي دائما تعمل 
يف اخلف���اء �ص���د م�صاحلنا، وت�صع���ل احلروب يف 

منطقتنا الأجل ابتزازن���ا، اإذا من يق�صد ترامب؟ 
ال اأح���د! فهذا دلي���ل على اأن اأقوال���ه تاأتي على 
االأرج���ح يف �صياق احلم���ات االنتخابي���ة. اأمريكا 
ملزم���ة بالدفاع ع���ن م�صاحلها ولي����ش وجودنا 
وا�صتقرارن���ا، الأن ا�صطراب هذه املنطقة يعني 
اأزم���ة اقت�صادي���ة عاملية ك���رى تتاأث���ر اأمريكا 
منها يف املق���ام االأول، والتوترات احلا�صلة هنا 
ب���ني الفينة واالأخرى تفتعله���ا اأمريكا من خال 

اأذنابها كاإيران وحلفائها يف املنطقة.

 fatin.hamzaفاتن حمزةحماقات العم سام
@gmail.com

    رؤية مغايرة

ك���ر النقا�ش ح���ول بق���اء البرتول يف 
دول اخللي���ج، منه���م من يق���ول العمر اإن 
االفرتا�ص���ي 170 �صن���ة والبع����ش االآخ���ر 
يقرتح العمر االفرتا�صي للبرتول 80 �صنة 
والبع�ش يعتقد بنهاية 2030 اأن اململكة 

العربية ال�صعودية �صوف ت�صتورد النفط.
فجمي���ع املرئيات رمبا غ���ري منطقية 
ورمب���ا ال حقيقة لها بتقاري���ر علمية. لكن 
النفط قابل للفن���اء يف اأي وقت وال ميكن 
االعتماد عليه كعام���ل اأول رئي�ش يف دعم 

اإجمايل الناجت املحلي اإلى اأي بلد. 
النفط ال�صبب الرئي�ش يف بناء دولتنا 
الغالي���ة اململك���ة العربي���ة ال�صعودي���ة يف 
ا�صتثمارالبرتول عامليا. فبغ�ش النظر عن 
النقا�ص���ات املثبتة وغ���ري املثبتة فالعامل 
يبح���ث عن طاق���ة نظيفة تك���ون �صديقة 

للبيئة؛ كي جتعل البيئة اأكر خ�رسة. 
روؤية اململك���ة 2030 تدع���م الطاقة 
النظيف���ة و�صديق���ة البيئة وجت���د البديل 
للب���رتول، اإذ اإن روؤي���ة 2030 ته���دف اإلى 
دع���م اقت�ص���اد الن���اجت املحل���ي مب�صادر 
اأخ���رى غ���ري الب���رتول بتطوي���ر التعليم و 
املوارد الب�رسية واإنت���اج طاقات بديلة عن 
الب���رتول واال�صتثمارات غ���ري النفطية يف 
تنمي���ة الوطن مب���ا يعود م���ن منافع على 
ال�صع���ب ال�صع���ودي وه���ذا البل���د الغ���ايل 

حفظه اهلل.
اململك���ة متل���ك حمف���زات طبيعي���ة 
توؤهلها اإل���ى تاأ�صي�ش �صناع���ات �صديقة 
للبيئ���ة واإنتاج الطاقة الكهربائية اخل�رساء 

من خال ا�صتغال ال�صم�ش. 
عزم���ت اململك���ة العربي���ة ال�صعودية 
يف بداي���ة 2020 فت���ح ال�ص���وق ال�صعودية 
وب���اب اال�صتثمارات يف الطاق���ة ال�صم�صية 
لل����رسكات العاملية واملحلي���ة بزيارة ويل 
العه���د االأمري حممد بن �صلمان اإلى اأمريكا 
وتوقيع االتفاقية مع �رسكة “�صوفت بنك” 
يف اإن�ص���اء اأكر مزرعة طاق���ة �صم�صية على 

م�صتوى العامل.
ال�صم�صي���ة  الطاق���ة  اإنت���اج  جمم���وع 
يف الع���امل يق���ارب 400 جيجي���اوات م���ن 
الكهرب���اء، واإن اململكة �صوف تنتج ن�صف 
اإنتاج العامل 200 جيج���اوات. اأي�صا �صوف 
ي���زداد اإنت���اج الطاق���ة بثاث���ة اأ�صعاف ما 
حتتاج���ه اململكة، وهذا يعن���ي اأن اململكة 
�ص���وف ت�ص���ّدر الفائ�ش م���ن الطاقة اإلى 
الب���اد املحتاج���ة مث���ل اأوروب���ا، ب���دال من 
االعتم���اد على الب���رتول يف اإنتاج الكهرباء 
حاليا، اإذ ت�صتهل���ك �رسكة الكهرباء 50 % 
م���ن اإنتاج اململك���ة من الغ���از اإ�صافة اإلى 

حرق مبا�رس ل� 10 % من البرتول يوميا. 
الطاق���ة  م����رسوع  اأن  املتوق���ع  وم���ن 
ال�صم�صية �صوف يوفر يف ا�صتهاك النفط 
والغ���از وكذلك جع���ل البيئة اأك���ر خ�رسة 
وتو�ص���ع ال�ص���وق م���ن ال����رسكات العاملية 
يف الدخ���ول اإلى ال�ص���وق ال�صعودية، وهذا 
يعن���ي خل���ق 100 األ���ف وظيف���ة بال�صوق 
ال�صعودية والناجت املحلي للمملكة �صوف 
ي���زداد مبق���دار 12 األ���ف ملي���ار �صنوي���ا. 
فجمي���ع املوؤ����رسات االإيجابي���ة م���ن دع���م 
اقت�ص���اد الناجت املحلي وخلق بيئة خ�رساء 
نظيف���ة والتقليل من االعتماد على النفظ 

كلها عوامل حتقق روؤية 2030.

الطاقة الشمسية 
تحت عدسة رؤية 2030

د. نادر الخاطر 

Nadir.al-khatir@
ericsson.com

اأثن���اء كتابة ه���ذه ال�صطور، م���رر اأع�صاء 
ال�صلط���ة الت�رسيعي���ة م���ن ن���واب و�صوري���ني 
تعديا د�صتوري���ا يق�صي بعودة اأداة ال�صوؤال 
اإل���ى اأع�ص���اء جمل�ش ال�صورى بع���د اأن �صحبت 

منهم ب� “الر�صا والتوافق” قبل �صنوات.
التعديل الد�صت���وري �صيمنح ال�صوريني 
الفر�ص���ة لتوجي���ه االأ�صئل���ة املكتوب���ة اإل���ى 
الوزراء )كل ح�صب اخت�صا�صه(، وهم بدورهم 
واملعلوم���ات  البيان���ات  بتق���دمي  ملزم���ون 
املطلوبة ع���ر اإجابة مكتوب���ة، ولكن دون اأن 
تتاح الفر�ش الإج���راء مناق�صة اأو مواجهة بني 
ال�ص���وري والوزير على مو�ص���وع ال�صوؤال كما 

يجري يف جل�صات جمل�ش النواب. 
اإرجاع “ال�صوؤال الرملاين” اإلى ال�صوريني 
مبثابة عودة الدور الرقابي للمجل�ش، ويتوقع 
– اإذا ما فعل تفعيا جيداً – اأن ي�صفي املزيد 
م���ن احلياة اإلى ه���ذه الغرف���ة الت�رسيعية بعد 
اأن ظ���ل دورها حم�صورا يف متري���ر املرا�صيم 
وامل�رسوعات القانوني���ة مع نقا�صات حمدودة 
ج���دا. التعدي���ل الد�صت���وري اأع���اد لذاكرتي 
موقفا “خ�صنا” �صهدته اأروقة جمل�ش ال�صورى 
يف ال���دور الت�رسيع���ي قب���ل االأخ���ري وحتدي���دا 
عندما رف����ش وزير �ص���وؤون جمل�صي ال�صورى 
والنواب عي�صى احلم���ادي اآنذاك �صوؤاال طرحه 
ال�صوري اأحمد احلداد ب�صاأن دور وزارة ال�صحة 
يف الرقاب���ة عل���ى ال�صالون���ات ملواجهة ومنع 
انت�ص���ار االأمرا�ش املنقول���ة كاالأيدز، واعتر 
احلم���ادي يومه���ا اأن ال�ص���وؤال ال���ذي ارجتل���ه 
احلداد يتعدى الدور املقرر د�صتوريا ملجل�ش 
ال�ص���ورى، واملقت����رس عل���ى الت�رسي���ع ومترير 
القوانني فقط. بتقدي���ري، اإن اجلزئية االأهم 
لي�صت عودة االأداة الرملانية اإلى ال�صوريني، 
ب���ل ه���ي يف اآلية تفعي���ل ما مينح���ه الد�صتور 
م���ن اأدوات واآلي���ات و�صاحي���ات، اإذ حدثني 
زمي���ل �صحايف خمت����ش يف ال�ص���اأن الرملاين 
مرة ع���ن اأن بع����ش اأع�صاء جمال����ش ال�صورى 
ال�صابق���ة ا�صتخدموا اأداة “ال�ص���وؤال” لغر�ش 
“نف���خ” و”تلمي���ع” وزير ما، فيعم���د الع�صو 
ال�ص���وري اإلى توجي���ه االأ�صئلة ح���ول الرامج 
املتميزة وامل�صاري���ع املنجزة اأو املتقدمة يف 
اجل���دول الزمني لتنفيذه���ا، ويتجاهل االأمور 

واملو�صوعات املعطلة واملتعرة. 
كيف �صيفعل ال�صوريون االأداة الرقابية 
بع���د اأن �صك���وا غيابه���ا ل�صن���وات؟ ه���ذا م���ا 

�صيك�صفه الف�صل الت�رسيعي املقبل.

الشوريون... وعودة الرقابة

رجاء 
مرهون

  أنسنة

Raja.marhoon
@gmail.com
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يف ثاين يوم من منافسات دورة األلعاب اآلسيوية لذوي اإلعاقة، والتي تقام حاليا 
يف العاصمة جاكرتا، والتي سوف تستمر لغاية أكتوبر 2018 حطمت الالعبة روبا 

العمري رقمها القياس يف لعبة الرمح واستطاعت الحصول عىل املركز الرابع، حيث 
كان آخر رقم قيايس مسجل لها هو )14.92 مرت( يف لعبة الرمح حصلت عليه يف 

بطولة فزاع الدولية أللعاب القوى سنه 2018. 
اما يف دورة األلعاب االسيوية لعبة العمري بنظام الدمج بني فئتها )F55( وفئة 
)F56( وحصل عىل رقم قيايس جديد وهو )16.32 مرت( وأحرزت املركز الرابع.

ويف ثالث يوم من منافسات دورة األلعاب االسيوية سوف تنافس العمري عىل 
لعبة رمي القرص، والتي تعترب اللعبة األساسية لها وتتميز العمري مبقدرتها يف 
تكنيك رمي القرص، حيث حققت الكثري من اإلنجازات سابقاً يف هذه اللعبة 

كحصولها يف اخر بطولتني خضتها يف العام 2018.

العمري تحطم الرقم القياس في “رمي الرمح”

  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(

تق��ام اليوم الخميس مباراة اس��تثنائية 
ب��ني فريقي املح��رق واأله��ي، لدعم 
م��رىض الرسط��ان، عند الس��اعة 7:45 
مس��اًء، ع��ىل صال��ة اتحاد الس��لة بأم 
الحص��م، يف خت��ام منافس��ات الجولة 
الثانية من الدور التمهيدي لدوري زين 
الدرجة األوىل لكرة السلة. وتسبق قمة 
لقاءات الجولة الثانية مباراة النويدرات 
ومنتخب الش��باب يف الساعة 6 مساًء. 
وي��أيت تنظي��م اتح��اد الس��لة للمباراة 
االس��تثنائية بالتزامن مع شهر التوعية 
برسطان الث��دي املوافق أكتوبر من كل 
عام. وس��ريتدي العبو الفريقني وحكام 
املب��اراة أطق��ا خاصة تحم��ل األلوان 
الوردية التي تتخذ شعارًا لهذه الفعالية، 
يف إط��ار تكاتف الجهود للتوعية مبرض 
الثدي،  الرسط��ان، خصوص��ا رسط��ان 
والط��رق التي تقلل من مخاطر اإلصابة 
به، وتحفيز النس��اء عىل الكشف املبكر 
عنه. وخصص اتحاد الس��لة ريع املباراة 
لجمعي��ة البحرين ملكافح��ة الرسطان، 
لدعم أنش��طة وأعال الجمعية القامئة 

عىل توفري التعليم واملعلومات للجمهور 
حول أس��باب املرض، والع��الج، وطرق 

الوقاية منه.

هدف واحد
ويدخل فريق��ا املحرق واألهي املباراة 
به��دف واح��د، وه��و تحقي��ق الفوز 
الثاين عىل الت��وايل ومواصلة االنطالقة 

اإليجابية نحو الدور السدايس.
وكان املح��رق واأله��ي ق��د اس��تهال 
ال��دوري بفوزي��ن مريح��ني، إذ حقق 
“الذيب” الفوز عىل مدينة عيىس، فيا 

فاز “النرس” عىل ساهيج.
ويقود تدريب املحرق املدرب البوسني 
آل��ن، في��ا س��يتوىل تدري��ب األهي 
املدرب املساعد أحمد قاهري، يف غياب 

مدرب الفريق شقيقه حسني قاهري.
ويع��ّول الفريقان لتحقي��ق الفوز عىل 
مجموعة جيدة من العنارص، إذ يربز يف 
املحرق أحمد حس��ن، عي عباس، بدر 
جاس��م، عي ش��كرالله، واألمرييك شون 
ويليامز الذي س��يخوض اختبارا جديدا 
إلثبات الذات بعد أن ظهر بصورة فنية 

متواضعة يف اللقاءين املاضيني للفريق.
يف املقاب��ل، يعتمد األهي عىل هش��ام 
رسحان، هاش��م حبيب، حسن العريب، 
عم��ران عبدالرض��ا، إىل جانب األمرييك 
جون��ز الذي تعاقد مع��ه الفريق أخريا 

بعد إصابة محرتفه السابق.

المدرج الكبير للمحرق
خص��ص اتحاد الس��لة امل��درج الكبري 

املقابل للمنصة الرئيس��ة يف صالة زين 
لجاه��ري ن��ادي املحرق، بع��د إجراء 
القرعة بني الفريقني، يف حني س��تكون 
جاهري األهي عىل ميني ويسار املنصة 

الرئيسة.

نتائج أمس
استعاد فريقا النجمة والحالة توازنها 
رسيعا ببطولة الدوري، إثر فوزها عىل 

حس��اب مدينة عيىس وس��اهيج عىل 
الت��وايل، يف املباراتني اللت��ني جمعتها 

مساء أمس )األربعاء(.
وحافظ النجمة والحالة بفوزها أمس 
عىل كامل حظوظها يف املنافس��ة عىل 

التأهل للدور السدايس.
يف املقاب��ل، تلقى كل من مدينة عيىس 
وساهيج الخسارة الثانية عىل التوايل.

ويف املب��اراة األول حق��ق النجمة فوزا 
صعب��ا ع��ىل مدين��ة عي��ىس بنتيج��ة 
109/92. وواجه النجمة مقاومة كبرية 
من مدينة عيىس الذي استطاع التقدم 
علي��ه يف بعض فرتات املب��اراة، غري أن 
خربة محمد بوع��الي واملحرتف روجري 
رجحت كف��ة الرهيب. وفاز النجمة يف 
الرب��ع األول 31/21، فيا ف��از مدينة 
عي��ىس يف الربع الثاين 31/20 ليحس��م 

الشوط األول ملصحلته ب�51/52.
وعاد النجم��ة بقوة يف الش��وط الثاين 
الذي متكن من الفوز يف الربعني الثالث 
والراب��ع ب��� 28/19 و31/21 ليحس��م 
نتيج��ة املباراة. ويف املب��اراة الثانية، مل 
يجد الحالة صعوب��ة كبرية من تخطي 
عقب��ة س��اهيج حينا انت��ر عليه 
بنتيجة 115/64. واستغل الحالة غياب 
الالعب املحرتف عن س��اهيج ليبسط 
س��يطرته الكاملة عىل املب��اراة، وخرج 
فائزا يف األش��واط الثالثة األوىل ب�32/5، 
29/20 و34/18، فيا فاز س��اهيج يف 

الربع األخري ب�21/20.

قمة استثنائية بين المحرق واألهلي لدعم مرضى السرطان
زي����ن ل������������دوري   2 ال�����ج�����ول�����ة  خ�����ت�����ام  ف������ي 

من مباراة المحرق واألهلي االستثنائية بالموسم الماضي

محمد الدرازي

يستضيف منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم اليوم الخميس نظريه الس��وري 
يف مب��اراة دولية ودي��ة، وذلك يف متام 
الساعة 7.15 مساًء عىل استاد البحرين 

الوطني بالرفاع.
وتأيت هذه املب��اراة يف إطار تحضريات 
منتخبن��ا الوطني لنهائيات كأس آس��يا 
التي ستحتضنها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الش��قيقة يف الف��رتة 5 يناير- 
1 فرباي��ر 2019. واس��تعد “األحم��ر” 
بقي��ادة املدرب التش��ييك مريوس��الف 
س��كوب لهذه املوقعة ب��دًءا من يوم 
األحد املايض بقامئة تضم 21 العًبا بعد 
اس��تبعاد عي حرم وعي مدن بسبب 
اإلصاب��ة، وتتمثل القامئة من: جاس��م 
الش��يخ، محمد عبدالوه��اب )الحد(، 
س��يد رضا عيىس، كميل األسود، مهدي 
عبدالجبار وعبدالكريم فردان )الرفاع(، 

محم��ود مخت��ار )الش��باب(، س��امي 
الحس��يني )الرف��اع الرشق��ي(، محمد 
البن��اء، عبدالل��ه عبدو، ولي��د الحيام، 
أحمد جمعة، عبدالوهاب عي وجال 
راش��د )املحرق(، أحمد موىس وأرشف 
وحي��د )املنام��ة(، س��يد ش��رب علوي، 
أحمد عبدالله، سيد مهدي باقر وسيد 
ضياء سعيد)النر الكويتي( وعبدالله 
يوس��ف )بوهيميان��ز براغ التش��ييك( 

وج��رى يوم أم��س األربع��اء االجتاع 
الفن��ي بحضور اختصايص املس��ابقات 
باالتح��اد البحريني لكرة القدم محمد 
حسني وممثل منتخبنا اإلداري عبدالله 
املطوع وممثل عن املنتخب الس��وري، 
وس��يلعب منتخبن��ا بالل��ون األبي��ض 

واملنتخب السوري باللون األحمر.
وكان املنتخب الس��وري بقيادة نجمّي 
الس��عوديني عم��ر  واله��الل  األه��ي 

الس��ومة وعمر خريبني قد وصل للبالد 
قبل ثالثة أي��ام تقريباً وبارش تدريباته 
عىل ملع��ب نادي الش��باب وباألمس 
تدرب ع��ىل ملع��ب املب��اراة. ويأمل 
منتخبن��ا الوطن��ي الخ��روج من هذه 
املباراة باالستفادة القصوى من الناحية 
الفني��ة وأيًض��ا بالنتيج��ة التي تعطي 
الالعبني الدافع املعنوي لتقديم املزيد 
يف املراحل املقبلة والوصول للجاهزية 
املطلوب��ة قب��ل خوض غ��ار البطولة 
وخصوًص��ا أن “األحمر” س��يكون عىل 
موعد بعد أيام قليلة ملواجهة املنتخب 
الفلس��طيني يف مب��اراة ودي��ة أخرى 

ستقام يف مملكة البحرين.
وكان منتخبن��ا الوطني األول قد خاض 
لقاءين وديني دوليني الش��هر املايض، إذ 
تع��ادل مع الفلب��ني )1-1( ومع الصني 

.)0-0(

تحضيرًا لنهائيات كأس آسيا

منتخبن��ا الوطن��ي يس��تضيف س��وريا الي��وم
علي مجيد

منتخب البحرين لكرة القدم

انطالق بطولة الخليج األولى للدارت
تغطية - اللجنة اإلعالمية: 

تنطلق اليوم الخميس 
منافسات بطولة الخليج 

املفتوحة األوىل للعبة 
الدارت تحت رعاية نادي 
الخريجني وذلك يف قاعة 
الشيخ عيىس بن سلان 

الثقافية بنادي الخريجني.
وتنظم البطولة رشكة بلو 
كاسل للفعاليات واإلعالن 
وترعاها السوق الحرة - 

البحرين ومجموعة يوسف بن يوسف فخرو ورشكة برايم 
انرتناشيونال بروبرتيز ورشكات أخرى.

 ويشارك يف البطولة أكرث من 110 العبا من مختلف الدول 
الخليجية، حيث وصلت نسبة املشاركني من خارج مملكة 
البحرين إىل 30 باملئة من إجايل املشاركني لتؤكد البطولة 

أنها تشهد إقباال كبريا ومشاركة واسعة.
 وستقام اليوم الخميس منافسات األدوار التمهيدية لكافة 

املشاركني، وتستكمل األدوار التمهيدية يوم غد الجمعة، 
عىل أن تقام منافسات األدوار النهائية انطالقاً من دور ال� 
16 ودور الثانية ونصف النهايئ والنهايئ يوم السبت 13 

أكتوبر الجاري.

رقم قياسي لالعبة روبا العمري

قال أمني رس نادي النجمة عباس 

أحمدي إن االختالف مع وزارة 

شئون الشباب والرياضة هو السبب 

وراء عدم اعتاد الشعار الجديد 

عىل كافة قمصان فرق النادي رغم 

تدشينه رسميًّا يف حفل رسمي أقيم 

قبل عدة أشهر.

وأضاف أحمدي ل� “البالد سبورت” 

أن مجلس إدارة النادي قد قام 

بتدشني الشعار رسميًّا بناء عىل 

الالئحة النموذجية املوحدة والنظام 

األسايس لألندية الصادر عام 1990، 

الذي ال توجد يف بنوده أي مادة 

متنع مجلس اإلدارة من تدشني 

الشعار أو وجود بند يفيد بعدم 

صالحيتها يف هذا األمر، ما 

يعني سالمة موقفنا القانوين يف 

حال االعتاد عىل تلك الالئحة.

وتابع “بعد تدشني شعار 

النادي وصلنا خطاب من الوكيل 

املساعد لشئون الرياضة واملنشآت 

املهندس خالد الحاج يفيد بأنه 

وفًقا ألحكام قانون الجمعيات 

واألندية االجتاعية والثقافية 

والهيئات العاملة يف ميدان الشباب 

والرياضة واملؤسسات الخاصة رقم 

21 الصادر مبرسوم بقانون عام 

1989، أي قبل عام من الالئحة التي 

اعتمدنا عليها فإنه ينص عىل أن 

اعتاد الشعار يجب أن يكون بناء 

عىل موافقة الجمعية العمومية 

ويف اجتاع جمعية عمومية غري 

عادي...”.

وأشار أحمدي أن إدارة نادي 

النجمة كانت تتعامل منذ فرتة 

طويلة مع الالئحة النموذجية 

املوحدة والنظام األسايس لألندية 

الصادر عام 1990 ومل تتعامل 

قط مع القانون الذي أشارت إليه 

الوزارة، مشريًا إىل أنه كان عضًوا 

يف نادي الوحدة منذ عام 1980 

لفرتات متقطعة ومل يلجأ إىل هذا 

القانون بعد إصدار الالئحة عام 

1990، وبناًء عىل ذلك فإن نادي 

النجمة لن يتمكن من اعتاد 

الشعار حاليًّا خصوًصا وأن املوسم 

الريايض قد انطلق.

وأوضح أحمدي أن النادي ينتظر 

رد الوزارة لعمل جمعية عمومية 

غري عادية العتاد الشعار الرسمي 

معربا عن أمله يف أن يتحقق ذلك 

يف القريب العاجل ليتمكن النادي 

من اعتاده عىل جميع فرقه ابتداًء 

من املوسم املقبل.

كا أوضح أن النادي مازال ينتظر 

موعد إجراء اجتاع الجمعية 
العمومية النتخاب مجلس اإلدارة 

الجديد.

عباس أحمدي

الجديد النجمة  شعار  اعتماد  عدم  سبب  ال��وزارة  مع  االختالف  أحمدي: 
حسن علي

اع���ت���ب���رت���ه م�����ن اخ����ت����ص����اص ال���ج���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة
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17 أمانة المجلس األعلى تشرح لموظفيها “التقاعد االختياري”
ضاحية السيف                  المجلس األعلى للشباب والرياضة

استعرضت األمانة العامة للمجلس 
األعىل للشباب والرياضة خالل اللقاء 

التعريفي ملوظفيها برنامج التقاعد 
االختياري الذي أعلنه ديوان الخدمة 

املدنية والخاص بجميع موظفي 
الجهات الحكومية واملطروح ملرة 

واحدة فقط.  وخالل اللقاء، قدمت 
إدارة املوارد والخدمات باألمانة العامة 

للمجلس رشحا وافيا للموظفني الذي 

مىض عىل خدمتهم الفعلية يف القطاع 
الحكومي عرش سنوات بحسب 

الرشوط واملعايري التي يجب توفرها يف 
املتقدم، والتي نصت عليها تعليامت 
الخدمة املدنية رقم )7( لسنة 2018 

بشأن الربنامج الرامي إىل تقديم 
حوافز ومزايا للمشاركني يف فرتة شهر 

تنتهي يف 8 نوفمرب 2018. 
وقد قدم القامئون عىل العرض 

لربنامج التقاعد االختياري التوجيه 
واإلرشاد للموظفني الخاضعني لرشوط 

الربنامج، مراعني بذلك حقوقهم 
وأوضاعهم الوظيفية مبا يكفل حالة 
االستقرار النفيس واالجتامعي لهم. 

بهذه املناسبة، قال مدير إدارة املوارد 
والخدمات مروان فؤاد كامل أن 

برنامج التقاعد االختياري بادرة ريادية 
للقطاع الحكومي يف مملكة البحرين، 

ويساهم يف منو القطاع الخاص من 
خالل دعم وتشجيع املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة، والتي تعترب 
عصب االقتصاد، كام أشاد مدير إدارة 

املوارد والخدمات بآليه التخطيط 
املايل متوسط األجل، والتي وضعتها 

الحكومة املوقرة لتحقيق التوازن 
املايل؛ بهدف رفع كفاءة االنفاق 

وتنمية اإليرادات الحكومية األخرى.

تنتظر األندية املحلية املشاركة بدور 
الستة عرش لكأس جاللة امللك “أغىل 
الك��ؤوس” مفاجأة س��ارة وذلك من 
خالل حصول جميع الفرق املش��اركة 

عىل مكافآت مالية.
ووفقا ملصادر “البالد س��بورت”، فإن 
جمي��ع األندية الت��ي وصلت دور ال� 
16 س��تنال مكافآت مالية ابتداء من 
البطل، والذي س��يحصل عىل مكافأة 
ضخمة ألول مرة، وانتهاء بالفرق التي 
مل تتأهل لدور الثامنية، مام يعني أن 
توزيع املبالغ املالية للفرق س��يكون 
بناء عىل نتائجه��ا، إذ إن الفرق التي 
ستصل دور األربعة عىل سبيل املثال 
س��تنال مكافأة مالية أكرب من الفرق 
التي سينتهي مشوارها بدور الثامنية، 
بيد أن القاس��م املش��رتك هو حصول 
الجميع عىل مبالغ نقدية يف س��ابقة 

هي األوىل من نوعها.
والفرق التي س��تلعب يف دور الستة 
ع��رش ه��ي كل من النجم��ة “حامل 
اللقب”، املح��رق الوصيف، وكل من 
الحد،  الش��باب،  املالكي��ة،  املنام��ة، 

الرفاع، الرفاع الرشقي، البديع، الحالة، 
األه��ي، االتح��اد، البس��يتني، مدينة 
عيىس، البحرين، سرتة، وحدد االتحاد 
يوم 13 أكتوبر الجاري موعدا لسحب 

قرعة كأس جاللة امللك.
وكان بطل كأس جالل��ة امللك حصل 
يف املوس��م امل��ايض ع��ىل 50 أل��ف 
دينار، والوصيف 30 ألف دينار، مام 
يعن��ي أن مكافأة البط��ل والوصيف 
يف املوس��م الحايل س��تفوق مبلغ ال� 
50 ألف دين��ار، إضافة إىل أن جميع 

األندية ستحصل مبلغا ماليا.

كام علم “البالد س��بورت” أن اللجنة 
املنظم��ة تق��وم بالتحض��ري واإلعداد 
لحفل ختامي غري مس��بوق يف تاريخ 

“أغ��ىل الكؤوس” س��يتضمن العديد 
م��ن املفاج��آت والع��روض الس��ارة 
لألندية والجامهري والش��ارع الريايض 

عموما، ورمبا تت��م دعوة العديد من 
الكروي��ة والنجوم من  الش��خصيات 
خ��ارج اململكة، وهن��اك العديد من 

األف��كار واملقرتح��ات األخ��رى التي 
س��تطبق م��ن أج��ل إخ��راج النهايئ 
بأفض��ل صورة ممكنة ليليق باالس��م 

الغايل الذي تحمله املسابقة.
وكان عاهل الب��الد جاللة امللك حمد 
ب��ن عيىس آل خليفة، قد كلف ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
األع��ىل  املجل��س  رئي��س  الش��باب 
اللجنة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة بتعيينه رئيس��ا 
للجن��ة املنظمة العليا ل��كأس جاللة 

امللك لكرة القدم.
وستقام منافسات ذهاب دور ال� 16 
من 20 وحت��ى 22 أكتوب��ر الجاري، 
في��ام اإلي��اب 25 حت��ى 27 الجاري 
أيضا، وسيقام ذهاب دور ربع النهايئ 
يومي 3 و4 ديس��مرب املقبل، واإلياب 
8 و9 م��ن ذات الش��هر، وس��تنطلق 
منافسات ذهاب نصف النهايئ يومي 
9 و10 فرباير 2019، واإلياب 16 و17 
فرباي��ر 2019، فيام املباراة النهائية مل 

تحدد لغاية اآلن.

جائزة مالية ضخمة لبطل “أغلى الكؤوس”... وحفل ختامي مبهر
مكافآت على  ستحصل   16 الـ  األندية  جميع 

حسن علي

ناصر بن حمد يتوج النجمة في النسخة الماضية

يختت��م منتخبن��ا األوملبي لك��رة القدم، 
اليوم )الخمي��س( تحضرياته اإلعدادية، 
اس��تعدادا لخ��وض املب��اراة الثاني��ة يف 
بطولة عودة األوملب��ي بالكويت، والتي 
س��تجمعه غ��دا )الجمع��ة( مبنتخ��ب 
الس��عودية األوملبي عند 7 مس��اء عىل 

استاد ثامر بنادي الساملية.
وكان منتخبنا األوملبي قد دشن مشواره 
بنج��اح يف البطولة يوم أمس األول، بعد 
أن تخط��ى منتخ��ب الكوي��ت األوملبي 
يف االفتتاح بهدف��ني مقابل واحد، حيث 
س��جل ملنتخبنا الالعبان س��يد هاش��م 
عيىس وجاس��م خليف. وخاض املنتخب 
يوم أم��س تدريبا اعتيادي��ا عىل ملعب 

نادي النرص.
ويس��عى منتخبن��ا األوملب��ي ملواصل��ة 
نتائجه اإليجابية يف البطولة، إذ ان فوزه 
غ��دا الجمعة عىل املنتخب الس��عودي 
يعني تتويجه بطال للبطولة بغض النظر 
عن نتيجة آخر مباراة يف البطولة، والتي 
ستجمع املنتخبني الكويتي والسعودي. 

 مستوى طيب

 ق��ال الع��ب منتخبن��ا األوملبي جاس��م 
خلي��ف إن املنتخب ق��دم أداء طيبا يف 
لقاء الكويت. وقدم جاسم خليف شكره 
للجهازي��ن الفن��ي واإلداري عىل الدعم 
ولزمالئه الالعبني عىل املس��توى الطيب 
ال��ذي أظه��ره الالعب��ون داخ��ل أرضية 
امللع��ب، مش��ريا إىل أن املب��اراة كانت 
األوىل وبعد تجمع يومني من آخر تجمع 
للمنتخب بعد مشاركته يف آسياد جاكرتا.  

  لدينا األفضل

 أكد العب منتخبنا األوملبي سيد هاشم 
عيىس أن املنتخ��ب ظهر بصورة جيدة 
خالل مباراة الكويت، إذ قدم أداء جيدا 
خصوصا خالل الش��وط األول.  وأوضح 
أن الالعبني لديهم املزيد لتقدميه خالل 
املباريات املقبلة، مؤك��دا التطلع دامئا 
نحو تحقيق النتائج اإليجابية واألفضل، 
واع��دا الجامهري باملزيد خ��الل الفرتة 
املقبلة.  وأش��ار إىل أن لقاء الكويت مل 

يكن س��هال، خصوصا أن��ه أمام صاحب 
األرض والضيافة، لك��ن املنتخب متكن 
من حس��م األمور يف الشوط األول عرب 

تسجيل هدفني.

 تغطية خاصة

 تويل قن��اة الكوي��ت الرياضية بطولة 
ع��ودة األوملبي تغطي��ة خاصة، وذلك 
ع��رب النقل املب��ارش لجمي��ع املباريات 
املصحوب��ة باالس��تديوهات التحليلية، 
عالوة ع��ىل تواج��د املراس��لني داخل 
وانطباع��ات  اآلراء  لرص��د  امللع��ب، 
وبع��د  قب��ل  املش��اركة  املنتخب��ات 

املباريات.
 وأجرت القناة لق��اء مع مدير منتخبنا 
األوملب��ي الش��يخ أحمد ب��ن عيىس آل 
خليفة قبل مباراة الكويت، كام أجرت 
لقاء مع قائ��د منتخبنا محمد الحردان 

والالعب جاسم خليف بعد املباراة.

بعد تخطي الكويت في افتتاح البطولة الودية

أولمبينا يختتم التحضيرات استعدادا لمواجهة السعودية غدا
اتحاد الكرة                اللجنة اإلعالمية

خالد بن سلمان يتوسط المنتخب األولمبي بعد لقاء الكويت

أعلنت جرافيتي أندور س��كاي دايفينغ 
)جرافيت��ي( أن بنك البحري��ن الوطني 
هو الراعي الذهبي لكأس العامل الثالث 
للط��ريان الح��ر الداخ��ي 2018 الت��ي 
ستس��تضيفها مملك��ة البحري��ن للمرة 
األوىل يف أكتوب��ر الح��ايل بتنظي��م من 
جرافيت��ي واالتحاد البحريني للرياضات 
الجوية، وسيتنافس عىل نيل لقب كأس 
العام ف��رق من مختلف ال��دول، ويأيت 
ذل��ك ضم��ن إط��ار الدع��م املجتمعي 
املتواصل للفعاليات الرياضية يف مملكة 
البحرين. وأعرب��ت مدير عام جرافيتي 
خول��ة الحامدي عن ش��كرها وتقديرها 
لبنك البحرين الوطن��ي يف تقديم هذه 

الرعاية ل��كأس العام م��ام يؤكد حرص 
البنك ع��ىل دعم الفعاليات الرياضية يف 
اململكة؛ لتحيقق األهداف التي وضعت 
من أجلها، وأضافت: “نقدر عاليا الدور 
الرائ��د ال��ذي يق��وم به بن��ك البحرين 
الوطني يف دعم كأس العام الذي يحظى 
بتواجد فرق عاملية مام سيس��هم بالشك 
يف إنجاحه��ا بش��كل متمي��ز يرتقي إىل 
ح��دود طموح��ات وتطلع��ات مملكة 

البحرين”. 
من جهته، قال رئيس تنفيذي للخدمات 
التجارية  وال��رشكات  لألف��راد  املرصفية 
واملتوس��طة  الصغ��رية  واملؤسس��ات 
عبدالعزيز األحم��د: “إن بنك البحرين 

الوطني يفخر مبش��اركته راعيا ذهبيا يف 
كأس العام للط��ريان الحر الداخي لهذا 
العام؛ كونه حدثا رياضيا مهام يقدم عىل 
مس��توى العامل مبا ينعك��س إيجابا عىل 
اململكة وإب��راز مكانتها بكافة األصعدة 
واملستويات”. وأضاف أن بنك البحرين 
الوطني يؤمن ب��أن دوره ال يقترص عىل 
تقدي��م الخدم��ات املرصفية فحس��ب، 
فمنذ تأسيس��ه قبل أكرث من ستني عاما 
حرص عىل االلتزام بدعم االنشطة التي 
تس��هم يف بناء الف��رد واملجتمع وتنمية 
قدراتهم باملجاالت كافة، وإظهار اس��م 
مملك��ة البحري��ن يف جمي��ع املحاف��ل 

الرياضية واالجتامعية.

“البحرين الوطني” راعيا ذهبيا لكأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي
البالد سبورت

جانب من تقديم الرعاية

اتحاد الطائرة يعتمد المشاركات الخارجية
الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة: اعتمد االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
روزنامة املشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية يف العام املقبل 2019، كام تم 

اعتامد ميزانية االتحاد ألنشطته وبرامجه يف العام القادم.
 جاء ذلك خالل االجتامع الحادي عرش الذي عقد برئاسة الشيخ عي بن محمد 

آل خليفة مساء أمس األول الثالثاء وبحضور اعضاء مجلس اإلدارة.
 وقرر االتحاد املشاركة يف البطولة اآلسيوية للرجال بعد استكامل الحصول عىل 

املوافقة الرسمية من قبل اللجنة األوملبية البحرينية، باإلضافة إىل املشاركة يف 
بطولة آسيا تحت 23 عام والبطولة العربية للناشئني.  واعتمد االتحاد تشكيل 

اللجنة املنظمة العليا لبطولة العامل تحت 21 عام والتي ستحتضنها مملكة 
البحرين الصيف القادم برئاسة الشيخ عي بن محمد آل خليفة وتضم ممثي 
الهيئات الحكومية املعنية واللجنة األوملبية، كام تم اعتامد جهاد خلفان رئيسا 

للجنة التنفيذية وفراس الحلواجي مديرا للبطولة، كام قرر االتحاد حضور اجتامع 
الجمعية العمومية لإلتحاد الدويل التي ستقام يف املكسيك بشهر نوفمرب املقبل 

وتقديم عرض متكامل يتناول استعدادات مملكة البحرين الستضافة الحدث 
العاملي.  كام قرر االتحاد اعتامد اقامة 4 مهرجانات للصغار خالل الفرتة القادمة 

أولها املهرجان األول بتاريخ 19 أكتوبر.
 واعتمد االتحاد اقامة دورة للحكام املستجدين خالل الفرتة القادمة، وقرر 

تطبيق التسجيل اإللكرتوين للحكام يف منافسات املربع الذهبي وكأس سمو ويل 
العهد، ويف ذات السياق قرر املجلس ترشيح كال من الحكام الدوليني أحمد القيم، 

حسني الكعبي، أحمد عبدالعال، سيد جعفر حسني، محمد عباس للمشاركة يف 
بطولة الكرة الطائرة لذوي االحتياجات الخاصة والتي ستقام بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.  وأطلع مجلس اإلدارة عىل برنامج دورة املستوى األول للمدربني 
التي نظمها مركز البحرين الدويل لتطوير الكرة الطائرة واستعداداته لتنظيم 

دورة املستوى الثاين، كام اعتمد االتحاد نظام املسابقات والتعديالت التي أجريت 
عليه. رصح بذلك أمني رس االتحاد فراس جواد الحلواجي.

اللقاء التعريفي لبرنامج التقاعد االختياري لموظفي األمانة العامة للمجلس 



تنطل��ق الي��وم منافس��ات أم األلعاب 
ضمن النسخة الثالثة من دورة األلعاب 
تحتضنه��ا  الت��ي  للش��باب  األوملبي��ة 
العاصم��ة األرجنتيني��ة بوين��س آيرس 
لغاي��ة الثام��ن عرش من ش��هر أكتوبر 
الج��اري، وميث��ل مملك��ة البحرين يف 
مسابقات ألعاب القوى العدائني مروة 
إبراهي��م العج��وز يف س��باق 100 مرت 
للس��يدات بجانب يوسف أحمد عنان 

يف سباق 400 مرت للرجال.
وكانت اللجنة املنظمة قد عقدت يوم 
أم��س األول االجت��اع الفن��ي الخاص 
مبس��ابقات ألعاب القوى، الذي حرضه 
مدير البعثة البحرينية سامل نارص سامل، 
من أجل الوقوف عىل آخر املستجدات 
قبيل انطالق املنافس��ات، باإلضافة إىل 
تحدي��د أس��اء الرياضيني املش��اركني 
واعت��اد القامئ��ة النهائي��ة، إىل جانب 
مناقش��ة قوانني وآلية س��ر السباقات 

وغرها من أمور فنية.
ووفًقا لجدول املنافس��ات، فإن البداية 
البحريني��ة س��تكون غًدا مع مش��اركة 
الع��داءة م��روة إبراهي��م العجوز يف 
سباق 100 مرت للس��يدات، إذ ستقسم 
املش��اركات عىل أرب��ع مجموعات يف 
الجولة األوىل من السباق، وتأمل مروة 

يف تحقي��ق رقم ش��خيص جدي��د، كا 
وتسعى لعبور التصفية األوىل والتأهل 

للمرة الثانية من البطولة.
وأنهى العداءان مروة إبراهيم ويوسف 
أحم��د عنان ي��وم أمس اس��تعداداتها 
النهائي��ة للمش��اركة يف الحدث األوىل، 
من خالل الحص��ة التدريبي��ة البدنية 
الخفيفة داخل القري��ة األوملبية، التي 
س��بقها بي��وم واحد تدريب��ات مكثفة 
تحت إرشاف املدرب س��امل نارص سامل 
من أجل الوقوف عىل جاهزية العدائني 

لخوض غار املنافسات األوملبية.

وصول بدر وسالم يشيد

م��ن جهت��ه، وصل ي��وم أم��س عضو 
مجلس إدارة اللجنة األوملبية بدر نارص 
محمد إىل العاصمة األرجنتينية بوينس 
آيرس من أجل الوقوف عىل كافة أمور 
البعث��ة البحريني��ة املش��اركة يف دورة 
األلعاب األوملبية، يف الوقت الذي أشاد 
فيه مدير البعثة سامل نارص سامل بحسن 
التنظيم واالس��تضافة م��ن قبل اللجنة 
املنظمة للدورة، مؤك��ًدا أن كل األمور 

تسر بأفضل صورة.

وأضاف: “منذ وصولنا للعاصمة بوينس 
آي��رس قبل أك��ر من أس��بوع وجميع 
أف��راد البعث��ة ملتزم��ني بالتدريب��ات 
جان��ب  إىل  التعام��ل،  يف  والجدي��ة 
االنضب��اط بالتعلي��ات الت��ي يقدمها 
الجهازان اإلداري والفني ُكٌل بحسب ما 
تقتضيه الرياضة التي ميارسها”، مؤكًدا 
أنه كان متابًعا لتدريبات ومنافس��ات 
كل األلعاب بداية من التنس وصوالً إىل 
رفع األثقال، باإلضافة إىل ألعاب القوى.
كا وأش��اد مدير البعثة باإلنجاز التي 
حققته الرباعة مريم رشيف بتحقيقها 

رقم ش��خيص جديد، معتربًا أن هذا أمر 
م��رشف للمش��اركة البحرينية يف دورة 
األلع��اب األوملبي��ة، متابًعا “بالنس��بة 
لالع��ب التن��س ع��ي دواين فإنه قدم 
مس��تًوى فنيًّ��ا مميزًا ولك��ن أعتقد إن 
الحظ مل يكن بجانبه يف هذه الدورة”، 
متمنيًّ��ا التوفي��ق لها يف الق��ادم من 
بطوالت واس��تحقاقات، وإن األهم من 
املشاركة هو اكتساب الخربة واالحتكاك 
والتع��رف عىل األج��واء يف ال��دورات 

األوملبية والعاملية.
وفيا يخص فريق ألعاب القوى أش��ار 

س��امل نارص إىل أن التدريبات استمرت 
عىل مدى خمس��ة أيام قبي��ل انطالق 
املنافس��ات اليوم، وأن الهدف الرئييس 
من هذه املش��اركة هو الوصول ألرقام 
ش��خصية جدي��دة ال س��يا وأن هذه 
تعترب أوىل املشاركات األوملبية والكبرة 
بالنس��بة ل��كٍل م��ن م��روة إبراهي��م 
ويوس��ف عنان، مضيًفا: “ه��ي تهيئة 
للمس��تقبل، فها ال يزاالن صغرين يف 
الس��ن واملستقبل أمامها يف منافسات 
ألعاب الق��وى، وهذه املش��اركة متثل 
له��ا أوىل فرصة االحت��كاك مع العبني 
من مختلف دول العامل يف حدث عاملي 

بهذا الحجم”.

دواني ينهي مشاركته

بدوره، أنهى الع��ب التنس عي دواين 
مش��اركته يف دورة األلع��اب األوملبية 
للش��باب 2018، بعد اختتام منافسات 
الزوجي املختلط التي شاركه فيه برفقة 
الالعب��ة التايلندية ناكلو س��اثابورن يف 
مواجهة كٍل من الربوندية سادا ناهيانا 
والجنوب أفريقي فيليب هينغ، حيث 
تفوق الثنايئ األخر بنتيجة مجموعتني 

دون مقابل 0-6 و6-1.

انطالق منافسات ألعاب القوى اليوم بسباق 100 متر سيدات
ب��در ناص��ر يصل بوين��س آيرس وس��الم يش��يد بالتنظيم

اللجنة األولمبية                 بوينس آيرس

يوسف عنانسالم ناصر سالمعلي دوانيمروة إبراهيم 
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 أش��ادت عضو مجل��س ادارة االتحاد 
البحريني لرفع األثقال رئيس��ة اللجنة 
النس��ائية نيل��ة املر باملس��توى الرائع 
ال��ذي قدمته البطلة البحرينية املتألقة 
مريم محمد رشيف خالل مشاركتها يف 
منافس��ات رفع األثقال بدورة األلعاب 
أقيم��ت  والت��ي  للش��باب  األوملبي��ة 
منافساتها مؤخراً بالعاصمة األرجنتينية 

بيونس آيرس.
وقال��ت امل��ر يف ترصيحه��ا “ الالعبة 
املتيم��زة مري��م محمد رشي��ف تعد 
من الالعب��ات البحريني��ات املتميزات 
يف رياض��ة رف��ع األثق��ال، وه��ي أول 
العبة رفع أثقال تص��ل لدورة األلعاب 
األوملبية للش��باب حيث أن مشاركتها 
تعترب يف هذه الدورة الرياضية العاملية 
الضخم��ة بحد ذاته��ا انج��از لالتحاد 
البحريني لرف��ع األثقال بوصول العبيه 
والعباته املتميزين ملثل هذه البطوالت 
الرياضي��ة، وب��ال ش��ك أن مث��ل هذه 

املشاركات تنعكس عىل الالعبة بالكثر 
من الفائدة والعوائد، فقد كانت فرصة 
مث��ىل لالحت��كاك باملس��تويات الفنية 
العالية ويعطيها أكر من دافع للتحدي 

واالرصار”.
وأضاف��ت امل��ر “ نح��ن فخ��ورون يف 
مجل��س ادارة االتح��اد البحريني لرفع 
األثق��ال برئاس��ة س��لطان الغان��م ملا 
وصلت إليه الالعب��ة مريم رشيف من 
مستوى الفت ومتطور، وفخورين أيضاً 
بالفرص��ة الرائعة الت��ي حصلت عليها 
لتمثيل اململكة الحبيبة يف هذا املحفل 

الريايض العاملي”.
 واش��ارت عضو مجل��س ادارة االتحاد 
البحرين��ي لرفع األثقال رئيس��ة لجنة 
النش��اط النس��ايئ أن الجه��ود الكبرة 
التي يبذله��ا مجلس االدارة ولجنة رفع 
األثقال بقيادة عي عبدالله والطاقمني 
الفن��ي واالداري باالتح��اد يواصل��ون 
جهودهم م��ن أجل االرتق��اء برياضة 

رفع األثقال وتس��خر جميع االمكانات 
من أجل الوصول ألفضل املس��تويات، 
إن رياض��ة رف��ع األثق��ال البحريني��ة 
أثبتت مكانتها املتمي��زة بفضل الدعم 
الكبر والالمحدود من اللجنة األوملبية 
البحرينية وعىل رأس��ها قائد الش��باب 
والرياضة ممثل جالل��ة امللك لألعال 
الخرية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
الش��يخ  س��مو  البحريني��ة  األوملبي��ة 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة، ومجلس 
ادارة اتح��اد رفع األثق��ال حريص كل 
الحرص عىل تحقي��ق رؤى وطموحات 
س��موه وأن تكون مملكتن��ا الحبيبة يف 
مصاف ال��دول املتقدم��ة، اليوم نحن 
منت��كل فريق عمل ممي��ز بفضل هذا 
الدعم وكتيبة م��ن الالعبات املتميزات 
والقادرات عىل متثيل اململكة خر متثيل 
يف املحافل الرياضية الخارجية وجميعنا 
نعترب أنفس��نا جزءا ال يتجزأ من فريق 

البحرين ونتطلع دامئاً لتحقيق األفضل 
ومسرة التمنية مستمرة، ولدينا العديد 
م��ن الربام��ج والفعالي��ات والبطوالت 
سواء عىل املستوى املحي أو الخارجي 
ملنتخباتنا الوطني��ة. ونوهت نيله املر 
أن م��ا وصلت إليه الرياضة النس��ائية 
عموم��اً ورياضة رف��ع األثقال خصوصاً 
إمنا يبع��ث بالفخر واالعت��زاز، فاملرأة 

البحريني��ة أثبت��ت جدارته��ا وكفائتها 
يف مختلف املجاالت وال س��يا املجال 
الري��ايض بفض��ل توجه��ات القاي��دة 
الرشيدة وما تقدمه للمرأة من مختلف 
أش��كال الدعم واملساندة وتوفر أفضل 
الف��رص واألج��واء املثالي��ة م��ن أجل 
العطاء لبلد العط��اء. ويف الختام اثنت 
عىل الجهود التي بذله��ا الجهاز الفني 

واالداري وأش��ادت بجهود الالعبة التي 
بذلتها ط��وال فرتة الربنام��ج التدريبي 

واملعسكر واملشاركات املختلفة.
وكانت البطلة رشي��ف قد متكنت من 
تحطيم رقمها الشخيص خالل مشاركتها 
يف دورة األلع��اب األوملبي��ة للش��باب 
األخرة، حيث حلت يف املركز الخامس 
يف فئ��ة 48 كيلوغرام يف مس��ابقة رفع 
األثقال للسيدات بعدما تخطت رقمها 
الش��خيص السابق والبالغ 58 كيلوغرام 
ليصب��ح بعد ه��ذه املش��اركة إىل 62 
كيلوغرام، وقد شهدت منافسات فئاتها 
الوزنية ندية قوية ب��ني الالعبني إال أن 
بن��ت البحرين قدمت مس��توى الفت 
أشاد به العديد من الحارضين وكسبت 
تفاع��ل الجاهر الح��ارضة رغم فارق 
الس��ن بني مريم وبقية الالعبات الاليت 
يكربنه��ا بعامني عىل األقل، حيث تعترب 
مريم أصغر العبة مشاركة يف البطولة.

ش���ري���ف ق���دم���ت م��س��ت��وى م��ش��رف��ا ل���ري���اض���ة رف����ع األث����ق����ال ال��ن��س��ائ��ي��ة
أشادت بدعم ناصر بن حمد لرياضة المرأة ومساندة األولمبية

المير مع المدربة أميرة إبراهيم والالعبة مريم شريف

أم الحصم                اتحاد رفع األثقال

تجاوز فريق باربار الحرج وحقق 
فوزًا باهًتا وصعًبا عىل نظره ساهيج 

بنتيجة )27/30( يف املباراة التي 
جمعتها امس يف ختام الجولة األوىل 

من الدور التمهيدي لدوري اليد.
وكان الشوط األول قد انتهى لصالح 

ساهيج بفارق هدفني )13/15(، 
وبذلك حصد باربار النقاط الثالث فيا 

ساهيج أصبح رصيده نقطة.
ففي الشوط األول قدمت سواعد 
املدرب عالء املعلم أداًء كبرًا بدًءا 

من حارسه أحمد عقيل الذي تصدى 
للكرات وللدفاع القوي والهجوم املضاد 

الذي حقق مراده يف أخذ املقدمة 

بالنتيجة والوصول بها لفارق ثالثة 
أهداف، بخالف باربار الذي قدم شوطا 

سيًئا للغاية يف الناحيتني الدفاعية 
والهجومية ليخرج متخلًفا رغم وجود 

األخوين جعفر ومحمود عبدالقادر 
والعمالق جعفر عباس ومشاركة 

أحمد موىس. الشوط الثاين سار بشكل 
متكافئ حتى منتصف الشوط الذي 

شهد فيه انتفاضة باربار وقلب النتيجة 
لصالحه بالدفاع القوي واالنطالقات 

الرسيعة وأخذ فارق األهداف الثالثة 
بسبب األخطاء الهجومية املتكررة 
لساهيج. الدقائق العرش األخرة 
ارتفعت وترة األداء بينها ومعها 

كرت األخطاء وخصوًصا من ساهيج 
الذي كان يسابق الزمن لتقليص 

الفارق إال أن باربار بهدوئه وخربته 
متكن من إنهاء اللقاء لصالحه رغم 

تعملق حارسه ساهيج أحمد عقيل.

النجمة وأم الحصم

تغلب فريق النجمة عىل نظره أم 
الحصم بنتيجة )25/37( 

بعدما تقدم بالشوط االول  )13/14(. 
وبذلك أصبح رصيده 3 نقاط وأم 

الحصم نقطة واحدة.
الشوط االول شهد تفاوت يف االداء، 

النجمة اخذ أسبقية التقدم بعد 

الدقائق العرشة األوىل بفضل كميل 
محفوظ وحسني الصياد وحسني 

جنيك وعي عيد اال أن ام الحصم 
عاد لتقليص ومعادلة النتيجة قبل 
النهاية بفضل سعود عبدالرحمن 

وخالد دليم وعي عبد الرب وخلفهم 
الحارس صالح الشمالن. ويف الشوط 

الثاين شارك الحارس محمد عبدالحسني 
وحسن شهاب ليفرض بعدها النجمة 

افضليته وسيطرته بقوته الفنية ويوسع 
الفارق لصالحه حتى النهاية واعطاء 

الفرصة للوجوه الشابة فيا ام الحصم 
فحاول مجاراة خصمه اال أنه عاىن من 
من لقاء باربار وسماهيجاألخطاء واضاعة الفرص ليخرج خارسا.

الي��د بتمهي��دي  س��ماهيج  ح��رج  يتج��اوز  اللق��ب  حام��ل 
علي مجيد

ب��أري��ح��ي��ة  ال��ح��ص��م  أم  ع��ل��ى  ي��ت��غ��ل��ب  ال��ن��ج��م��ة 

المي��ر: ما حققته بطلتنا مريم يجعلنا فخورين وس��نواصل طريق العطاء
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تتواص��ل مباري��ات الدور مث��ن النهايئ 
ل��كأس املراكز الش��بابية الث��اين لكرة 
الق��دم، وال��ذي تنظمه وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة، انسجاما مع رؤية 
ممث��ل جالل��ة امللك لألع��ال الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة الرامية إىل زيادة 
نس��بة الربام��ج املوجهة إىل الش��باب 
البحرين��ي وتنفيذها بصورة مس��تمرة 
ط��وال العام، وهو األم��ر الذي يتوافق 
مع سياس��ات املجلس األعىل للشباب 
والرياضة يف إرشاك الش��باب يف برامج 
متنوعة مبختلف املجاالت وإسرتاتيجية 
وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة 
هش��ام الجودر يف تعظي��م دور املراكز 
الش��بابية واألندية الوطنية يف احتضان 
الش��باب. وتقام يف ثاين أيام مس��ابقة 
ال��كأس مبارات��ان تجم��ع األوىل فريقا 
نادي س��ار ون��ادي داركليب؛ من أجل 

التأهل إىل الدور ربع النهايئ.
فري��ق ن��ادي س��ار تص��در املجموعة 
الثالث��ة يف الدوري بتس��ع عرشة نقطة 
جمعها من خمس��ة انتصارات وتعادل 
واحد وخس��ارة واحدة، ويف الدور ربع 
النهايئ من الدوري خرس سار أمام مركز 
شباب سلاباد بهدف دون مقابل قبل 
ربع س��اعة م��ن نهاية املب��اراة، وفقد 
فرصة املنافسة عىل درع الدوري الذي 

استقر يف خزائن نادي بوري.
وميتلك فريق نادي س��ار مجموعة من 
الالعب��ن يف مقدمتهم عقي��ل بركات، 
محم��د حس��ن ت��اج، حس��ن حميد، 
حس��ن مجي��د، الس��يد ج��الء صادق 
وصال��ح حمي��د، إال أنه يع��اين فقدان 
الرتكيز وضعف اس��تغالل الفرص رغم 
كرثتها، وهو ما ي��دل عىل براعة العبي 
خط الوس��ط وكرثة الوصول إىل مرمى 
الفريق املنافس. يف الطرف اآلخر فريق 
مرك��ز مدينة حمد الش��بايب ح��ل ثانيا 
يف املجموع��ة الثالث��ة برصي��د خمس 
ع��رشة نقط��ة م��ن أربع��ة انتصارات 
وثالثة تعادالت، وبل��غ املباراة النهائية 
م��ن دون خس��ارة يف مباري��ات الدور 

التمهيدي )سبع مباريات(، ثم فاز عىل 
فريق مركز شباب الزالق يف ربع النهايئ 
بأربعة أه��داف مقابل ه��دف واحد، 
ويف مباراة الدور نصف النهايئ استطاع 
الفوز عىل فريق مركز ش��باب دمستان 
ب��ركالت الرتجيح بأربعة أهداف مقابل 
هدف��ن بع��د انته��اء الوق��ت األصيل 
بالتع��ادل به��دف ملثل��ه، وخ��رس من 
فريق نادي ب��وري بهدفن دون مقابل 
يف املباراة النهائية. ويضم فريق مدينة 
حمد أكرث من العب متميز يف مقدمتهم 
الحارس ولي��د جمعة، وقائ��د الفريق 
الع��ب االرتكاز صاح��ب الجهد الوافر 
أحمد خمي��س، عيىس جمع��ة، كميل 
عبدالل��ه، محمد فرج، وس��يغيب عنه 
مدافعه محم��د عبدالله لنيله البطاقة 
الحم��راء يف نهايئ ال��دوري أمام فريق 
نادي بوري. ويف املب��اراة الثانية يلتقي 
فريقنا ن��ادي داركليب ومركز ش��باب 
سافرة يف الساعة السابعة والنصف عىل 

استاد نادي اتحاد الريف.
فري��ق ن��ادي داركليب ج��اء يف املركز 
الرابع للمجموع��ة األوىل باثنتي عرشة 
نقطة م��ن أربع��ة انتص��ارات وثالث 
خسائر، وشهد أداء العبيه تصاعدا رائعا 
ظ��ن البعض أنه لن يتمكن من التأهل 
إىل الكأس بعد ثالث خسائر متتالية يف 
الدور التمهيدي، لكنه انتفض بش��كل 
متميز وجميل وحقق أربعة انتصارات، 
أهمه��ا ع��ىل حام��ل لق��ب النس��خة 
األوىل من الدوري فريق مركز ش��باب 
أبوقوة، وهو ما يعني استجابة الالعبن 
الخسائر  واالجتهاد ونسيان  التعليات 

السابقة وعدم التأثر بها.
اس��تعان الفريق بالعب الخربة املهاجم 
عيل عليوي يف الدوري، وساهم بجهده 
وبتعاون زمالئه يف بلوغ الكأس بحلوله 
يف املرك��ز الراب��ع يف مجموع��ة صعبة 
جدا ضمت فرق أبوقوة ومركز ش��باب 
السهلة الشالية ومركز شباب كرزكان 

ومركز شباب سافرة.
وجاء تأهل فريق مركز ش��باب سافرة 
إىل ال��كأس بعد حلول��ه يف املركز الثاين 
وإزاحت��ه فريق مركز ش��باب الس��هلة 
الش��الية بفض��ل ف��ارق املواجه��ات 

املب��ارشة بينها عن ربع نهايئ الدوري، 
وجمع س��افرة س��ت عرشة نقطة من 
واح��د  وتع��ادل  انتص��ارات  خمس��ة 
وخس��ارة واح��دة، لكن��ه مل يس��تطع 
التأه��ل إىل ال��دور نص��ف النهايئ يف 
الدوري وخرج أمام نادي بوري بركالت 
الرتجيح بعرشة أه��داف مقابل هدف 
واحد بع��د التعادل به��دف لهدف يف 

الوقت األصيل من املباراة.
ميتاز فريق مركز ش��باب سافرة باألداء 
ورسع��ة  الس��هل  واألداء  الجاع��ي 
الوصول إىل املرم��ى لرباعة العبي خط 
املنتصف وتكاتفهم واستغالل مهاراتهم 
يف املراوغة والتمريرات الطويلة، وغالبا 
ما تأيت الحل��ول ب��األداء الجاعي مع 
اللج��وء إىل الحل��ول الفردية يف بعض 

األوقات.

بركات: مباراة داركليب ليست سهلة

ق��ال الع��ب فريق ن��ادي س��ار عقيل 
ب��ركات إن مباراة فريق نادي داركليب 
اليوم ليست أسهل من غريها كا يصور 
البعض، مضيفا أن فريق نادي داركليب 
انتف��ض يف آخر أرب��ع مباريات وحقق 
الف��وز فيه��ا، لكن مل يحالف��ه التوفيق 
رغ��م الف��وز عىل الس��هلة الش��الية 
بثالث��ة أه��داف دون مقاب��ل، وقبلها 
ف��از عىل مركز ش��باب ك��رزكان بثالثة 
أهداف مقابل هدف واحد، ويف الجولة 
الخامس��ة فاجأ داركليب حامل اللقب 
فريق مركز ش��باب أبوقوة، وفاز عليه 
به��دف دون مقاب��ل، وف��از يف الجولة 
الرابعة عىل نادي مقابة بأربعة أهداف 

لهدفن. وأش��ار ب��ركات إىل أن فريقه 
اس��تعد لهذه املباراة ليتج��اوز صدمة 
الخ��روج م��ن ربع نهايئ ال��دوري بعد 
أداء متصاعد يف الجوالت األخرية أهلته 
لص��دارة املجموعة الثالثة بجدارة رغم 
قوة الفرق وصعوبة املنافسة، معتربا أن 
الصعوبة س��تزداد كلا تقدمت الفرق 

يف األدوار النهائية.
وأك��د بركات أن فريقه ل��ن يتهاون يف 
مب��اراة داركلي��ب، خصوص��ا إذا ظهر 
فري��ق ن��ادي داركليب بالوج��ه الذي 
اعتدن��اه يف الج��والت األرب��ع األخرية 
وتحقيقه انتص��ارات متتالية قد تكون 
من النوادر يف ال��دوري يف املجموعات 

األربع.

يوسف: متفائلون بالفوز على سار

م��ن جانب��ه، اعترب الع��ب فريق نادي 
داركليب أحمد يوس��ف أن التأهل إىل 
مس��ابقة الكأس يف املرك��ز الرابع مصد 
ر فخ��ر للفريق بعد أن توق��ع غالبية 
املتابع��ن خ��روج داركليب من س��بق 
التأه��ل إثر ش��كل الفريق يف الجوالت 

الثالث اأُلَول.
وأضاف يوس��ف أن املباراة تحتاج قوة 
يف امللع��ب؛ ألن مواجه��ة فريق نادي 
س��ار املتأهل إىل الدور ربع النهايئ من 
ال��دوري ومترس��ه يف األدوار النهائي��ة، 
ورغ��م وجود عن��ارص متميزة يف فريق 
داركلي��ب، إال أن املب��اراة تس��توجب 
مضاعفة الجهد ورفع نسبة الرتكيز من 
أجل التأه��ل إىل الدور ربع النهايئ من 
الكأس. وأوضح يوسف أن عزم الالعبن 

عىل الف��وز أحدث تف��اؤال يف صفوف 
الالعب��ن قب��ل مواجه��ة نادي س��ار، 
وس��يؤثر من دون ش��ك عىل املستوى 
العام للفريق. وبننّ يوسف أن مسابقة 
الكأس فرص��ة لجميع الفرق الراغبة يف 
تحقي��ق اإلنجازات وتعوي��ض الخروج 
م��ن ال��دوري ونش��كر وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة واللجن��ة املنظمة؛ 
لحرصها ع��ىل تنظيم موس��م متكامل 
للمراكز الش��بابية واألندي��ة عرب ثالث 
مس��ابقات تلب��ي طموح��ات الالعبن 

واملدربن والالعبن.

فرحان: عازمون على تعويض 
فقدان الدرع

ق��ال مدرب فريق مركز ش��باب مدينة 
حمد خميس فرح��ان إن مباراة الليلة 
أم��ام مركز ش��باب س��افرة ه��ي أول 
مباراة رسمية س��يخوضها الفريق بعد 
انته��اء مباري��ات النس��خة الثانية من 
دوري املراكز الش��بابية، والتي خرسها 
الفريق أمام فريق نادي بوري، والعبونا 
عازمون عىل التقدم يف مسابقة الكأس 

لتعويض فقدان درع الدوري.
وأض��اف فرح��ان: فريق مركز ش��باب 
س��افرة من الفرق املتمي��زة يف الدوري 
وخسارته أمام نادي بوري يف الدور ربع 
النهايئ ال تعني تواضعه، فقد خرج من 
املنافس��ة بركالت الرتجي��ح، وهو فريق 
قادر عىل الفوز بالكأس، لذلك سنواجهه 
بالطريقة التي يستحقها حتى ال يعونّض 
خروجه من الدوري عىل حساب فريقنا. 
وأشار فرحان إىل أن العبيه نسوا املباراة 

النهائية للدوري وصب��وا تركيزهم عىل 
مب��اراة الليلة؛ لتحقي��ق الفوز والتأهل 
إىل الدور ربع النهايئ، مضيفا أن العبيه 
يدركون صعوبة املهمة يف هذه النسخة 
بعد زيادة عدد الفرق ووجود منافسن 
أقوياء ينبغي أن يضع لهم الفريق ألف 
حساب، مشيدا بالتزام العبيه منذ فرتة 
طويلة، وهو ما يرفع حاس��تهم ويزيد 
املنافس��ة بينه��م ألخ��ذ مواقعه��م يف 

التشكيلة.

قائد: نمتلك العبين مؤثرين 
قادرين على الفوز

قال مدافع فريق مركز ش��باب س��افرة 
فهد قائد إن العودة إىل مسابقة الكأس 
بع��د الخ��روج من ربع نه��ايئ الدوري 
أم��ام فريق نادي ب��وري حامل اللقب 
س��تدفع الالعبن نحو الف��وز. وأضاف 
قائ��د: فريقن��ا ميتلك العب��ن مؤثرين 
عىل مستوى األداء يف جميع الخطوط، 
وسنس��عى بقوة من أج��ل الفوز عىل 
فريق مركز مدينة حمد الش��بايب رغم 
قوته بدليل تأهل��ه إىل املباراة النهائية 
م��ن دون أن يتلق��ى أي خس��ارة يف 
مباري��ات الدور التمهي��دي، ثم واصل 
الفوز يف مبارايت الدوري��ن ربع النهايئ 
ونص��ف النهايئ، وهو ما يعطي دالالت 
واضحة عىل قوته وصعوبة الوضع ألي 

فريق يلتقيه.
وأش��ار قائد إىل أن فريقه يعرف أماكن 
القوة والضعف لدى فريق مركز مدينة 
حمد الشبايب وسيلعب املباراة بناء عىل 
ذلك، مضيفا أن خسارة املباراة النهائية 
ال تعني أنه سيتأثر من الناحيتن الفنية 
والنفس��ية كا يتصور البعض، وينبغي 
أن نط��رد تلك األفكار من العبينا؛ حتى 
ال نق��ع ضحي��ة تلك األوه��ام ونخرس 

املباراة ونفقد فرصة الفوز بالكأس.
واعترب قائد مسابقة الكأس فرصة كبرية 
للتعويض وزيادة عدد املباريات ورفع 
نسبة اإلثارة يف املوسم الخاص باألندية 
واملراكز الشبابية، مؤكدا أن فريقه من 
ضمن الفرق الساعية للتعويض بفضل 
خطة طموحة من وزارة شؤون الشباب 

والرياضة للمراكز الشبابية.

االجتاع  البحرين  تحتضن مملكة 
التش��اوري لدورة األلعاب لألندية 
العربية للس��يدات، والذي سيعقد 
بفن��دق  املقب��ل  الس��بت  ي��وم 
الش��رياتون برئاسة الش��يخة حياة 
بن��ت عبدالعزي��ز آل خليفة عضو 
مجل��س إدارة اللجن��ة األوملبي��ة، 
رئيس��ة لجنة رياضة املرأة، رئيسة 
اللجن��ة النس��ائية باتح��اد اللجان 
األوملبي��ة العربي��ة، رئيس��ة لجنة 
اإلرشاف واملتابع��ة لدورة األلعاب 

لألندية العربية للسيدات.
األوملبي��ة  اللجن��ة  وتس��تضيف 
االجت��اع  أع��ال  البحريني��ة 
ال��ذي س��يحرضه كل  التش��اوري 
م��ن أم��ن ع��ام اتح��اد اللج��ان 
األوملبي��ة العربية س��عود بن عيل 
العبدالعزيز، واألمن العام املساعد 

التح��اد اللجان األوملبي��ة العربية 
س��عد بن صالح الس��فياين، ونائب 
رئي��س اللجن��ة املنظم��ة ورئيس 
اللجن��ة التنفيذي��ة لل��دورة ندى 
اإلرشاف  لجن��ة  وعض��و  عس��كر، 
واملتابعة خالد آل حس��ن، وعضو 
واملتابعة  اإلرشاف  لجن��ة  ومق��رر 

باسل الشاعر.
وس��يبدأ الي��وم الخمي��س وصول 

الوفد، حيث س��يصل كال من ندى 
عس��كر وخالد آل حس��ن وباسل 
الشاعر، فيا سيصل كل من سعود 
بن ع��يل العبدالعزيز وس��عد بن 

صالح السفياين يوم غد الجمعة.
البحرينية  األوملبية  اللجنة  وقامت 
باالس��تعداد والتحضري الس��تضافة 
االجتاع ال��ذي يهدف إىل الخروج 
إىل  الرامي��ة  التوصي��ات  بأفض��ل 

لألندية  األلع��اب  ب��دورة  االرتقاء 
العربي��ة للس��يدات، والت��ي تقام 
تحت مظلة اتحاد اللجان األوملبية 
العربية كل س��نتن بإمارة الشارقة 
بدول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 
بدعم ورعاية مستمرة من صاحبة 
السمو الشيخة جواهر بنت محمد 
القاس��مي، قرينة حاكم الش��ارقة، 
رئيس��ة املجل��س األعىل لش��ؤون 

األرسة وبإرشاف ومساندة مستمرة 
م��ن األمري ط��الل بن ب��در رئيس 

اتحاد اللجان األوملبية العربية.
وتأيت اس��تضافة مملك��ة البحرين 
لالجتاع التشاوري لدورة األلعاب 
لألندية العربية للس��يدات يف إطار 
البحرينية  اللجنة األوملبي��ة  حرص 
العريب  العم��ل  لدع��م  املس��تمر؛ 
الري��ايض،  املج��ال  يف  املش��رتك 

والتعاون الوثيق بن اللجنة واتحاد 

اللجان األوملبي��ة الوطنية العربية، 

وحرصا منها عىل دعم جهود دولة 

اإلمارات العربية وتحديدا الشارقة 

يف االرتقاء بالدورة التي تشكل أكرب 

منصة رياضية الستعراض املواهب 

والتناف��س ع��ىل مس��توى رياضة 

امل��رأة يف الوط��ن الع��ريب، كا أن 

اقامة االجتاع التشاوري عىل أرض 

اململكة يأيت ضمن الجهود الكبرية 

التي تبذله��ا الش��يخة حياة بنت 

عبدالعزي��ز آل خليف��ة يف تعزيز 

مكان��ة الدورة انطالق��ا من دورها 

يف رئاسة اللجنة النس��ائية باتحاد 

اللج��ان األوملبي��ة الوطنية ولجنة 

اإلرشاف واملتابعة التي ترتأسها.

سار ُينازل داركليب... ومدينة حمد وسافرة في سباق نحو ربع النهائي

ال���ب���ح���ري���ن ت��ح��ت��ض��ن االج����ت����م����اع ال���ت���ش���اوري

القدم لكرة  الشبابية  المراكز  نهائي كأس  ثمن  أيام  ثاني  في 

ل������دورة األل����ع����اب ل���أن���دي���ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��س��ي��دات

فريق نادي سار فريق نادي داركليبفريق مركز مدينة حمد الشبابي

ضاحية السيف     اللجنة األولمبية

عقيل بركات خميس فرحانفهد قائد

سعود بن علي العبدالعزيزندى عسكر
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يد�س���ن املوؤل���ف املو�سيق���ي وحيد اخل���ان االلبوم 
املو�سيق���ي )الع���ودة- روح البحري���ن( م�س���اء ال�سب���ت 
املقب���ل يف حفل كبري مبركز عي�سى الثقايف ومن املقرر 
ان يح�رضه���ا لفي���ف م���ن النخ���ب االإعالمي���ة والفكري���ة 

واملو�سيقي���ة والثقافية. كما من املق���رر ان يد�سن يف 
احلف���ل امل�ساحب كتاب���ه )اغاين الغو����ص يف البحرين( 
واحلائز عل���ى جائزة البحوث العلمي���ة. احلفل �سيبداأ يف 

متام ال�سابعة م�ساء والدعوة عامة.

مسافات

ما مواصفات المرأة المثالية بالنسبة للرجل؟
توج���د �سف���ات معينة يبح���ث عنها الرج���ل يف االأنثى 
الت���ي �سيق���رر االرتب���اط بها، وعل���ى الرغم م���ن اختالف 
تل���ك ال�سفات من وجهة نظ���ر الرج���ال اإال اأنهم يتفقون 
معا من حي���ث ال�سفات املثالية للم���راأة، فما موا�سفات 
امل���راأة املثالية بالن�سبة للرجل؟ تتعدد موا�سفات املراأة 

املثالية ومن اأهمها ما يلي:

جميلة
�سحي���ح اأن اجلمال لي����ص كل �سيء ولكن���ه مطلوب، 
ويبح���ث عنه الرجل، ويعد اجلمال من املوا�سفات املهمة 
للمراأة املثالية، وهو عن�رض مهم عند اختيار الرجل ال جمال 

اأبدا الإهماله اأو االإغفال عنه.

مثقفة
اإن ثقاف���ة املراأة تزي���د جمالها وجاذبيته���ا، فالرجل 
مييل وينج���ذب اإلى امل���راأة املثقفة ويعجب به���ا، الأنها 
تك�سف عن جزء مهم من �سخ�سيتها �سيبلغه الكثري عنها.

حنونة
يع���د احلنان م���ن االأ�سا�سيات ال�رضوري���ة التي يبحث 
عنها الرجل يف امل���راأة، فاملراأة احلنونة متثل عاملا كبريا 
للرج���ل ال ميكن ل���ه اأن ي�ستغنى عنه اأب���دا يف اأي حال من 

االأحوال.

مطيعة
ال يختل���ف الرج���ال اأب���دا عل���ى ك���ّون الطاع���ة م���ن 
املوا�سف���ات املثالي���ة للم���راأة، فالرج���ل يح���ب امل���راأة 
املطيعة التي ال جتادله وتفعل ما ي�ساء دون اأن يبذل اأي 

جمهود يف اإقناعها ب�سيء ما.

مضحية
الت�سحية �سيء اأ�سا�س���ي يبحث عنه الرجل يف املراأة، 
فالرج���ل يف�ّسل امل���راأة امل�سحية الأنها ل���ن تطالبه باأي 
�س���يء فه���ي امل�سحية دائم���ا، الأنها ال ت���ردد يف تقدمي 
التن���ازالت والت�سحي���ة لزوجه���ا مهما كان م���ردود ذلك 

عليها وعلى نف�سيتها.

مخلصة
يع���د االإخال�ص من املوا�سف���ات املثالية التي يبحث 
عنه���ا الرجل يف امل���راأة، فالرج���ل يحب اأن تك���ون امراأته 
مثالي���ة، وخمل�س���ة له الأبعد احل���دود، فاالإخال����ص يطلبه 
جميع الرجال بال ا�ستثناء، فاملراأة املخل�سة مطلب الرجل 
يف كل زمان ومكان، واالإخال�ص �سفة مثالية جتمل املراأة 
بخل���ق نبيل وت�سعها يف قالب يلي���ق بها هو قالب العفة 

وال�رضف.

انطالق مهرجان مالمو للسينما العربية بتكريم مصري
يف تك���رمي خا�ص لل�سينم���ا امل�رضية التي حتل 
�سي���ف �رضف على دورة هذا الع���ام، انطلق مهرجان 
ماملو لل�سينما العربية موؤخرا يف ال�سويد ويف دورته 
الثامن���ة، مب�سارك���ة ع���دد م���ن جن���وم ال�سينما مثل 
ع�سوة جلنة التحكيم من���ة �سلبي واأحمد الفي�ساوي 
وحوري���ة فرغلي و�سريي���ن ر�س���ا ويا�سمني رئي�ص 

و�سي���د رج���ب وبيومي ف���وؤاد و�سلوى حممد 
عل���ي و�سريي���ن ر�سا وع���دد من كب���ار نقاد 

ال�سينما العرب واالجانب.
وق���ال املخرج حمم���د قب���الوي، رئي�ص 
مهرج���ان ماملو لل�سينم���ا العربية، يف كلمته 
خالل حفل افتتاح املهرج���ان، اإن املهرجان 
اأ�سب���ح واح���دا من ب���ني اأق���وى املهرجانات 
االأك���ر تاأثريا يف املنطق���ة، وقال ان الدورة 
الثامنة من املهرج���ان ت�سم نخبة من اأحدث 
االإنتاج���ات العربي���ة، واأنه يتطل���ع الأن تنال 
اإعج���اب �سي���وف املهرجان، م�س���ريا اإلى اأن 
املهرج���ان هو الوحي���د فى املنطق���ة الذي 

يق���دم الثقاف���ة العربي���ة ويجم���ع كل املهتم���ني 
بال�سينما العربية، موؤكدا اأن �سوق املهرجان �ساعد 

على دعم ال�سينما يف جمايل االإنتاج والتوزيع.
 واأو�س���ح قب���الوي اأن املهرج���ان اأ�سب���ح جزءا 
اأ�سا�سي���ا من مع���امل املدين���ة اجلميلة مامل���و، واأن 
املهرج���ان يفخ���ر بك���ون ال�سينما امل�رضي���ة �سيف 
����رضف املهرجان، م�س���ريا اإلى اأنه���ا ال�سينما االأقدم 
يف املنطق���ة العربي���ة، وت�ستحق ه���ي وجنومها كل 

االعتزاز والتقدير
ويق���دم املهرج���ان والذي انطل���ق منذ 2011 

اأرب���ع م�سابق���ات ه���ي م�سابق���ة االأف���الم الروائي���ة 
الطويلة وت�س���م ت�سع م�س���اركات وم�سابقة االأفالم 
الروائي���ة الق�س���رية وت�سم 15 م�سارك���ة وم�سابقة 
االأف���الم الوثائقية الطويل���ة وت�سم �ست م�ساركات 
وم�سابقة االأفالم الوثائقي���ة الق�سرية وت�سم ت�سع 
م�س���اركات. وتعر�ص ه���ذه امل�سابق���ات اأفالما من 
املغرب وتون�ص واجلزائ���ر ولبنان و�سوريا والعراق 
وال�سعودي���ة و�سلطن���ة عم���ان وم����رض وفل�سط���ني 

واالأردن.
واإ�ساف���ة اإل���ى امل�سابق���ات الر�سمي���ة ي�سمل 
برنامج املهرجان ق�سم “ليال عربية” الذي يعر�ص 

فيلم���ني من م����رض هما “فوتوكوب���ي” للمخرج تامر 
ع����رضي و”بال����ص تبو�سن���ي” للمخ���رج اأحم���د عامر، 
وعر����ص املهرج���ان يف االفتت���اح الفيل���م امل�رضي 
“طل���ق �سناعي” بطول���ة ماجد الك���دواين وحورية 
فرغل���ي وم�سطف���ى خاطر وم���ي ك�س���اب. وحر�ص 
بع�ص النجوم على م�ساركة �سورهم �سمن فعاليات 
املهرجان، مع جمهورهم عرب ح�ساباتهم على مواقع 

التوا�سل االجتماعي.
ب���داأ مهرجان مامل���و لل�سينم���ا العربية كفكرة 
طموح���ة تهدف اإلى تب���وء مكانٍة خا�س���ة متميزة يف 

ال�سويد والدول اال�سكندينافية، حقَق املهرجان 
جناح���اً وح�سوراً �رضيع���اً فاق التوقع���ات. اأ�س�ص 
املهرجان واأداره املخرج ال�سويدي الفل�سطيني 
حممد قب���الوي. من���ذ تاأ�سي�سه قط���ع املهرجان 
�سوط���اً كبرياً، وراح ينمو ب�رضعة ت�سابق الطموح، 
حتى اأ�سبح املهرجان ال�سينمائي العربي االأكرب 
واالأك���ر �سه���رة يف اأوروب���ا والوحي���د يف الدول 
االإ�سكندينافية، عك�ص املهرجان هموم ال�سينما 
العربي���ة م���ن كل اأنح���اء الوطن العرب���ي ودول 

ال�سمال.
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البريطانية جي رولينغ تطلق 10 روايات بوليسية
ك�شفت املوؤلفة الربيطانية جي رولينغ 
ع���ن نيتها الإطالق 10 رواي���ات بولي�شية من 
تاأليفه���ا خالل الفرتة القادم���ة، وياأتي ذلك 
يف ظ���ل ا�شتعداده���ا لالحتفال بط���رح اجلزء 
اجلدي���د من ال�شل�شلة املتممة لروايات اأفالم 
ه���اري بوت���ر، “الوحو����س املذهل���ة”، الت���ي 

ي�شارك يف بطولتها النجم جوين ديب.
ت�شتعد املوؤلفة رولينغ الإطالق رواياتها 
البولي�شي���ة القادم���ة حتت عن���وان “روبرت 
غالربيث”، وهي الرواية اخلام�شة من �شل�شلة 
مغامرات املحقق واملخرب اخلا�س كورموران 
�شرتايك، بعد روايتها الرابعة بعنوان “ليثل 
واي���ت”، حيث مت اقتبا����س الروايات الثالث 
االأول���ى يف ال�شل�شل���ة يف حلق���ات تلفزيونية 

على �شبكة )بي. بي. �شي( 2017.
يف املقابل، ك�شفت الروائية الربيطانية 

جي رولينغ �شاحب���ة املوؤلفات االأكرث مبيعاً، 
ع���ن ال�شبب يف اإط���الق الرواي���ات حتت ا�شم 
م�شتعار ولي�س ا�شمه���ا احلقيقي، الفتة اإلى 
رغبته���ا يف جتن���ب �شغ���ط و�شج���ة و�شائ���ل 
االإع���الم، التي عادة ما ت�شاح���ب االإعالن عن 
اإ�شدراته���ا، اإ�شاف���ة اإلى رغبته���ا يف التمتع 
باحلري���ة االأدبي���ة، م�شيفة اإل���ى اأن مراهقي 
اأمري���كا ع���ادة م���ا يحب���ون الق���راءة للكتاب 

الرجال اأكرث من الكاتبات”.
كما لفتت اإلى اأن ا�شتخدامها ا�شم رجل 
م�شتعار “روبرت غالربي���ث”، جعلها تتلقى 
العدي���د من ر�شائل الرف�س لبع�س روايتها، 
وه���و م���ا ي�شعدها حي���ث يذكره���ا باملراحل 
االأولى يف بداية حياته���ا، وفقاً لت�رصيحها يف 
برنام���ج غراه���ام نورتون عل���ى اإذاعة بي بي 

�شي الربيطانية.

أحداث

تك���ون االنفعاالت كث���رة فانتبه حتى 
ال تخطئ.

املواجه���ات  بع����س  م���ن  ا�ش���رتح 
واملحا�شبات.

ال ترهق نف�شك اأكرث من الالزم اليوم.

باأم���ور  للقي���ام  ا�شتع���داًدا  تب���دي 
م�شتحيلة.

ا�شبط انفعاالتك واأع�شابك، وال تتهم 
االآخرين.

ا����رصح له���م اخلطط الت���ي متكنهم من 
النجاح.

علي���ك اأن تكون متفائ���ال و�شتدنو من 
اأحالمك.

ال تاأخذ على عاتقك التزام اأمور كثرة.

بانتظ���ارك الفرج والفرح���ة وال�شعادة 
الكربى.

ك���ن حذرا فرمب���ا يكون هن���اك مكيدة 
لك.

تبدو حتّركاتك وحما�شتك يف اأوجها.

ال تفر�س راأًيا على زمالئك يف العمل.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 
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حلب  زل������زال  وق�����وع   
ال��ك��ب��ر وال����ذي اأع��ت��رب 
رابع اأكرب زلزال م�شبب 

للوفيات يف التاريخ.

1416
 ت��ن�����ش��ي��ب امل��م��ل��وك 
�شلطاناً  ب���اي  ط��وم��ان 
ع����ل����ى م���������رص خ���ل���ف���اً 
ل��ل�����ش��ل��ط��ان ق��ن�����ش��وه 
ال��غ��وري ال��ذي قتل يف 
�شد  داب��ق  مرج  معركة 

العثمانيني.

 1910
 ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي 
ثيودور روزفلت ي�شبح 
العامل  يف  رئي�س  اأول 
وذل��ك  بالطائرة  يطر 
يف  دق����ائ����ق   4 مل�����دة 
طائرة من �شنع االأخوان 
رايت يف والية ميزوري.

 1963
تدين  امل��ت��ح��دة  االأم����م 
�شيا�شة القمع يف جنوب 

افريقيا.

 1977
 اغتيال املقدم اإبراهيم 
رئي�س  احل��م��دي  حممد 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة 

اليمنية.

1986
 ع��ق��د ل���ق���اء ق��م��ة هو 
الرئي�س  ب��ني  ال��ث��اين 
االأمركي رونالد ريغان 
ال�شوفيتي  وال��زع��ي��م 
غوربات�شوف  ميخائيل 

يف ريكيافيك.

العود اآللة الوحيدة التي يحضنها اإلنسان ويعزف بها
البحرين بلد صاحب ثقافة عريقة... الفنان شمة لـ”البالد”:

خاله اأ�شط���ورة اآلة العود الفن���ان العراقي 
الكب���ر ن�ش���ر �شم���ة، ول���ذا كان م���ن املوؤكد 
ان ينه���ل م���ن ينابيع تل���ك املدر�ش���ة العريقة 
واألوانها، تلك املدر�شة التي لها مفعول ال�شحر 
يف اإذن امل�شتم���ع العرب���ي. انه الفن���ان وعازف 
العود العراقي ال�شهر اأحمد �شمة والذي يعترب 
مدر�شة كاملة يف علم اآلة العود وعلم املقامات. 
اأحمد �شم���ة موجود حالي���ا يف البحرين؛ ليدّر�س 
الع���ود يف املوج���ة ال�شابع���ة لتعلي���م الفن���ون. 
“البالد” انتهزت هذه الفر�شة واأجرت معه هذا 

احلوار.

ما سبب زيارتك البحرين؟
اأوال اأود الق���ول اإن البحري���ن بل���د �شاح���ب 
ثقافة عريقة تختلف ع���ن بقية الدول العربية، 
بل���د ذو ب�شم���ة خمتلف���ة وطابع جمي���ل و�شمة 
مميزة يف ا�شتقبال املعلومات املو�شيقية. لقد 
زرت البحري���ن اأول م���رة يف الع���ام 2004 ومنذ 
تل���ك اللحظة تعلق���ت بها ومتني���ت اأن اأزورها 
مرة ثانية، وهلل احلمد حتققت اأمنيتي من خالل 
وج���ودي يف مدر�ش���ة املوج���ة ال�شابع���ة لتعليم 
الفنون، حيث �شاأق���دم ور�شة عمل تخت�س باآلة 
الع���ود وكذلك حفل، واأنا �شعي���د جدا بوجودي 
يف مث���ل هذه املدر�شة التي حملت على عاتقها 
ن����رص ثقافة الفن���ون مبختلفها ومنه���ا طبعا اآلة 
الع���ود. وقد بداأت فعلي���ا يف تدري�س اآلة العود 

باملدر�شة. 

ماذا تعلمت من خالك عازف 

العود الشهير نصير شمة؟
لقد تربي���ت يف نف�س البيت الذي كان فيه 
خايل ن�شر �شم���ة، ومنذ نعوم���ة اأظافري كنت 
اأ�شاه���ده مع جمموع���ة من الفنان���ني يتبادلون 
االأحادي���ث ويعملون الربوف���ات للحفالت ومن 
هن���ا ت�شبع���ت بثقاف���ة الف���ن واملو�شيقى. مع 
العل���م يف البدء مل يك���ن يف بايل العود ولكن مع 
م���رور الوقت اكت�شف���ت اأن هذه االآل���ة ومن ما 
قدم���ه العمالقة من اأمثال ن�ش���ر �شمة وجميل 
ب�ش���ر و�رصيف حم���ي الدي���ن ومن���ر ب�شر من 
تاأمالت ومن روح عميقة وحتويالت يف االأ�شلوب 
�شع���رت حينها اأن العود ميتل���ك م�شاحة كبرة 
وبا�شتطاع���ة االإن�ش���ان اأن يع���رب م���ن خالله عن 
اأحا�شي�ش���ه وم�شاعره، ومن ث���م اجتهت لدرا�شة 
الع���ود ويرج���ع الف�شل يف تط���ور مهاراتي اإلى 
خايل ن�شر �شمة؛ الأن���ه وبعد تخرجي من معهد 
الفن���ون دع���اين اإلى القاه���رة للدرا�شة يف بيت 
العود وكان هذا حلمي، وبعدها اأ�شبحت مدر�شا 

يف بيت العود.

ما الذي يميز العود عن بقية 
اآلالت الموسيقية العربية؟

اوال عم���ر اآلة الع���ود “2350 قبل امليالد” 
وثاني���ا العود هو االآلة الوحي���دة التي يح�شنها 
االإن�ش���ان ويعزف بها عك�س جمي���ع االآالت التي 
تكون بعي���دة عن ج�ش���د االإن�ش���ان. وثالثا هذه 
االآل���ة ه���ي اأ�شا����س االآالت ال�رصقية مث���ل ما هو 
البيانو اأ�شا����س االآالت الغربية. ورابعا اآلة بهذا 
العمر فبالتاأكيد اأن لها اأعماقا �شحيقة ونحن مل 

نكت�شف اإال القليل منها.

بصراحة.. ما رأيك في الموسيقى 
العربية حاليا؟ أشعر أن هناك 

فوضى ودخالء على الفن على 
جميع المستويات؟

قيا�ش���ا مبا ن�شمعه ون�شاه���ده وعندما نقراأ 
ع���ن تاري���خ املو�شيق���ى ب���كل االأزم���ان، حتما 
هن���اك تفاوت���ات، فهناك مو�شيقي���ني وهناك 
و�شط وهن���اك من ياأتي اأياما ث���م يختفي. هذه 
الت�شكيل���ة م���رت يف كل االأزم���ان حت���ى يف زمن 
ال�شنباط���ي وزم���ن زكري���ا وزمن جمي���ل ومنر 
والقبنجي وكل ق���راء املقام. يف االأخر ال ي�شح 
اإال ال�شحي���ح ويبق���ى الع���ايل و�شاح���ب العمق 

والفكر والدرا�شة واملوهوب احلقيقي.

ما سر تميز عازف العود 
العراقي؟ 

للمق���ام العراق���ي دور كبر وذل���ك بوجود 
ق���ارئ املقام ال���ذي يكون دائما عل���ى املنرب، 

فالقارئ يوؤدي ال�شولو ومن ورائه اآالت التخت 
توؤدي اأي�ش���ا، ومن هنا بداأ امل�ش���وار يف العراق 
مع ال�رصيف حمي الدين حيدر الذي له دور كبر 
يف اآلة العود بالرغم م���ن وجود زرياب من قبله 
واملعروف باأنه اأول من اأبدع يف اآلة العود ونقل 
ثقافته���ا، وكذل���ك ا�شحق املو�شل���ي وغرهم 
ممن اأ�شافوا الكثر، ولكن يعود الف�شل االأكرب 
للمقام العراقي الذي عرفنا باأن احلنجرة ميكن 
اأن تكون �شولو مثلما هو العود من املمكن اأن 
يكون �شولو، واملعروف اأن املقام العراقي هو 
ل���ون عراقي من الغناء الق���دمي ت�شاحبه االآالت 
املو�شيقية، وهو تراث مو�شيقي يت�شم ب�شفة 
اأو طبيع���ة ارجتالي���ة يف الغن���اء والع���زف عل���ى 
خمتلف ال�شالمل املو�شيقية التقليدية بطريقة 

م�شبوطة.

ما أول قطعة موسيقية قمت 
بتأليفها؟

اأول قطع���ة الفته���ا حينما ج���اءين اإلهام يف 
اإح���دى الليايل فحينه���ا �شعرت ب���اأن هناك من 

ميلي عل���ي اجلم���ل املو�شيقي���ة، دونتها ومن 
ث���م اأطلقت عليها “حوار م���ع مقام الكرد” وهلل 
احلم���د توفق���ت وجنح���ت ومل اق���ف عند حمطة 
التاأليف بل اأخذت على عزف موؤلفات العمالقة 

يف اآلة العود.

ما مشاريعك المستقبلية؟ 
م�شاريع���ي وهديف هو اأن كل معلومة عندي 
ع���ن اآلة العود ت�شل اإل���ى حمبني هذه االآلة واأي 
اإن�ش���ان يحب اأن يدر����س املو�شيقى، �شواء عن 
طريق االإنرتن���ت اأو عن طريق املدار�س وور�س 

العمل. 

كلمة أخيرة؟
يل يف البحري���ن اق���ل م���ن �شه���ر وكل يوم 
اأعي�س االنبهار بكرم ال�شيافة واحلفاوة خا�شة 
عندم���ا يعرف اأه���ل البحري���ن اأين م���ن العراق، 
معاملة اأهل البحرين تعطيني طاقة اإيجابية من 

اأجل العي�س لالأجمل.

• احمد �شمة	

• املقام العراقي	

• �شمة خالل احدى احلفالت	

• “البالد” حتاور اأحمد �شمة	

اأ�سامة املاجد
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اال�ستفادة من قيم غاندي  لتحقيق ال�سالم والتقدم 
وزير اخلارجية مد�سنا كتاب ال�سعلة عن املهامتا وق�سايا العرب وامل�سلمني:

حت���ت رعاية وزي���ر اخلارجية ال�سي���خ خالد بن 
اأحمد بن حممد اآل خليفة اأقيم حفل تد�سني كتاب: 
“غان���دي... وق�سايا الع���رب وامل�سلمني” مل�ؤلفه 
عبدالنب���ي ال�سعل���ة، وذلك بح�س����ر رئي�س جمل�س 
ال�س����رى علي ال�سال���ح، و�سفري جمه�ري���ة الهند 
ل���دى مملكة البحرين األ�ك ك�م���ار �سينها، ورئي�س 

اجلمعية البحرينية الهندية حممد داداباي.
وبهذه املنا�سب���ة، األقى وزي���ر اخلارجية كلمة 

اأ�س���اد فيه���ا بحر����س امل�ؤل���ف عبدالنب���ي ال�سعلة 
م�ؤك���دا  الهن���د و�سعبه���ا وثقافته���ا،  بجمه�ري���ة 
عم���ق العالقات ط�يل���ة الأمد بني مملك���ة البحرين 
وجمه�رية الهن���د و�سعبيهما ال�سديق���ني، واأ�سار 
اإل���ى اأن هذا الحتفال ياأت���ي تقديرا لدور املهامتا 
غان���دي يف تعزيز عالقات جمه�ري���ة الهند بالدول 
العربية والإ�سالمية، كم���ا يعد مبثابة دع�ة للتاأمل 
يف حيات���ه واإجنازات���ه امللهم���ة لي����س يف جمه�رية 

الهن���د فح�س���ب، ب���ل اأي�ًس���ا يف املنطق���ة والعامل. 
واأ�س���اف ال�زي���ر اأن التطرف والعن���ف وال�رصاعات 
الت���ي ت�سهده���ا املنطق���ة الي�م ته���دد بتق�ي�س 
اأ�سل����ب حي���اة �سع�بها الت���ي متي���زت بالتعاي�س 
ال�سلمي والت�سام���ح، م�سدًدا على اأهمية ال�ستفادة 
من القيم واملبادئ الت���ي ج�سدها املهامتا غاندي 
يف دعم اجله����د اجلماعية الرامية؛ لتحقيق ال�سالم 

والتقدم والزدهار.

• حممد داداباي ووزير اخلارجية ووكيلة ال�زارة وعبدالنبي ال�سعلة وال�سفري الهندي والنائب الأول لرئي�س جمل�س الن�اب	

�سيوف احلفل تقاطروا لتوقيع الكتاب

ما قالـه غانـدي “اأكرث �سيء” يحـارب االإرهـاب والتطـرف

مبادئ القيادة البحرينية تتقاطع مع غاندي بالت�سدي للتطرف ونبذ االإرهاب

ح�س�ر متن�ع 
بالتد�سني

التطرف طارئ والبحرين حافظت على التن�ع والتعاي�س... وزير اخلارجية لل�سحافة:

اقتنع باأن ال�سيف مل يكن ال��سيلة التي من خاللها اكت�سب الإ�سالم مكانته... ال�سعلة:

�سه���د حف���ل تد�سني كت���اب “غاندي وق�ساي���ا الع���رب وامل�سلمني” للكات���ب الباحث 
عبدالنبي ال�سعلة ح�س�را رفيعا م���ن امل�س�ؤولني بالدولة من خمتلف ال�سلطات والقطاعات 

اإ�سافة ل�سي�ف ال�رصف من خارج البحرين مثل نا�رص الكتاب و�سخ�سيات �سع�دية.
وتقاطر �سي�ف حفل التد�سني على ال�سعلة للت�قيع على الكتاب.

راأى وزي���ر اخلارجي���ة ال�سي���خ خالد ب���ن اأحمد اآل 
خليفة اأن اأك���ر �سيء ملحاربة الإرهاب والتطرف ه� 

قراءة بع�س ما قاله املهامتا غاندي”.
واأ�س���اف بت�رصيح���ات لل�سحاف���ة املحلي���ة بعد 
تد�س���ني كتاب الباحث عبدالنب���ي ال�سعلة عن �سرية 
غان���دي: “التط���رف ه���� الط���ارئ، وهلل احلم���د فاإن 
البحرين حافظت عل���ى التن�ع والتعاي�س والت�سامح، 
وه���ذا الأمر ال���ذي حفظنا وهلل احلم���د”. وفيما ياأتي 

ن�س اأ�سئلة ال�سحافة واأج�بة ال�زير:

ملهمة جدا
اأطلق الباحث عبدالنبي ال�سعلة كتابا عن الزعيم 
غاندي، الذي اأر�س���ى قيما كثرية، وذلك لي�س بعيدا 
عن العالق���ات ال�طيدة ب���ني البحري���ن والهند، فما 

راأيك بت�قيت الإ�سدار؟

- كل امل�ج�دين معنا بحفل تد�سني الكتاب مل 
يك�ن�ا م�ج�دين بحقبة وج�د غاندي، ولكنهم قراأوا 

كتبه و�ساهدوا الفيلم املعروف عنه.
ق�سة غاندي ملهمة جدا، والعامل يحتفل من هذا 
ال�سه���ر لغاي���ة اأكت�بر من العام املقب���ل، وملدة عام 
كامل، بهذه ال�سخ�سي���ة التاريخية امللهمة وت�ستمر 

يف الإلهام للعامل.
اأرى كرجل م�سلم اأن اأكر �سيء ملحاربة الإرهاب 

والتطرف ه� قراءة بع�س ما قاله املهامتا غاندي. 

التنوع والتعايش
يج���ري الرتوي���ج دائم���ا للبحري���ن باأنه���ا واح���ة 
للت�سام���ح، ويتزام���ن ذل���ك م���ع تد�سني كت���اب عن 
�سخ�سي���ة ملهم���ة بالعم���ل ال���ال عنف���ي، فم���ا جه�د 

البحرين يف هذا املجال؟

- البحرين من����ذج م�سغر لل�رصق الأو�سط اأجمع، 
وكل م���ا جت���ده بامل���دن التاريخية الك���رى بال�رصق 

الأو�سط �سرتاه بالبحرين.
التطرف ه���� الطارئ، وهلل احلمد ف���اإن البحرين 
حافظت عل���ى التن����ع والتعاي����س والت�سامح، وهذا 

الأمر الذي حفظنا وهلل احلمد.

حوار المنامة
 بعد اأقل من اأ�سب�عني �سيلتئم “ح�ار املنامة”، 

كيف ترى الن�سخة اجلديدة منه؟
- ح�ار املنامة فعالية مهمة ككل عام، واحل�س�ر 
كبري، ونتطل���ع لال�ستماع لكثري م���ن الأطراف، �س�اء 
م���ن املنطق���ة اأو دول العامل، وبخا�س���ة من لهم راأي 
واهتم���ام وم�سلحة بالأم���ن وال�ستق���رار باملنطقة. 

ونتمنى دائما وج�د م�ساركة كاملة من املنطقة.

ق����ال الكاتب والباحث عبدالنب����ي ال�سعلة اإنه عكف 
على اإجناز كتاب ي����روي �سرية املهامتا غاندي وعالقته 
بق�ساي����ا العرب وامل�سلمني؛ لقناعت����ه الرا�سخة باأهمية 
اإع����ادة اإنت����اج املعرف����ة ع����ن ه����ذه ال�سخ�سي����ة املهمة 

بالتاريخ الإن�ساين.
واأ�س����اف ال�سعل����ة اأن القيادة البحريني����ة احلكيمة 
ممثل����ة بجاللة امللك و�سم����� رئي�س ال�����زراء و�سم� ويل 
العه����د تت�سدى للتطرف وتنبذ الإرهاب، وجتيء مبادئ 
غان����دي الإن�ساني����ة يف م��س�����ع الالعن����ف متقاطعة مع 
ت�جهات كثري من البل����دان ومن بينها البحرين. واأردف 
ال�سعلة اأنه حاول عر الكت����اب اإعطاء بعد اإن�ساين لقامة 

زعي����م كبري، م�سيف����ا “ا�ستعنت مبق�ل����ة ماأث�رة للعامل 
اآين�ستاين، والذي قال �ستاأتي اأجيال يك�ن من ال�سعب 
عليه����ا اأن ت�س����دق باأنَّ رج����اًل مب�ا�سف����ات غاندي كان 
يعي�����س على وجه الأر�س”. ولفت اإل����ى اأن غاندي اقتنع 
كل القتن����اع ب����اأن ال�سيف مل يك����ن ال��سيل����ة التي من 
خاللها اكت�سب الإ�س����الم مكانته، بل كان ذلك من خالل 
ب�ساط����ة الر�س�ل، مع دقته و�سدقه يف ال�ع�د، وتفانيه 
واإخال�سه لأ�سحابه واأتباعه، و�سجاعته مع ثقته املطلقة 
يف رب����ه ويف ر�سالت����ه، ه����ذه ال�سفات ه����ي التي مهدت 

الطريق، وتخطت امل�ساعب ولي�س ال�سيف.
وبني ال�سعلة اأن غاندي دافع عن الإ�سالم، واعتره 
دي����ن ال�سالم، ولي�����س الإرهاب، كما يح����اول البع�س اأن 

يل�سق ذلك بالدين.

واأ�س����ار اإل����ى اأن غان����دي مقتن����ع ب�����رصورة ال�سيادة 
الفل�سطيني����ة عل����ى القد�����س، وذل����ك قب����ل الحت����الل 
اليه�����دي. وحت����دث ال�سعلة ع����ن اإقامة غان����دي بجن�ب 
اإفريقي����ا لقراب����ة 20 عام����ا، واأ�سهم����ت ه����ذه الف����رتة 
م����ن الإقام����ة ب�سق����ل �سخ�سيت����ه احلق�قي����ة واملهنية 
والقان�ني����ة. وذك����ر اأن الكتاب يت�سم����ن م�اقف م�رصفة 
ت�سكل لبن����ة اأ�سا�سية لبناء ال�سيا�سة الهندية كما كانت 

وما تزال داعمة مع الدول العربية.
وب����ني اأن الف�س����ل الأخ����ري م����ن الكت����اب يت�سمن 
رواية اغتي����ال غاندي، والذي قتل����ه هندو�سي متطرف، 
واحلقيق����ة اأن غاندي مل مي����ت؛ لأننا ما نزال نتحدث عن 
مبادئ����ه وعمله. وقال: اأعتر الكت����اب م�ساهمة مل�اجهة 

العنف والتطرف.

• حر�س احل�س�ر على ت�قيع ن�سختهم من الكتاب بيد م�ؤلفه ال�سعلة	 • �سجل اإبراهيم زينل اإعجابه مبا ت�سمنه الكتاب من معل�مات مفيدة	 • اعتر عادل املرزوق الكتاب اإ�ساءة على �سخ�سية اأبهرت العامل مببادئها ال�سلبة	 • قالت هدى �سنق�ر اإن غاندي ميثل من�ذجا ملهما لالأمم ولي�س لالأمة الهندية فقط	

• ال�سعلة ملقيا كلمته	

• وزير اخلارجية مت�سلما ن�سخة الكتاب من الكاتب عبدالنبي ال�سعلة  )ت�س�ير: ر�س�ل احلجريي(	

دع�ة للتاأمل يف حياة 
غاندي واإجنازاته امللهمة 
بالهند واملنطقة والعامل

التطرف والعنف يهددان 
بتق�ي�س �سع�ب متيزت 

بالتعاي�س ال�سلمي والت�سامح

• رئي�س التحرير م�ؤن�س املردي ووزير اخلارجية ووزير �س�ؤون جمل�س ال�زراء حممد املط�ع يف الطريق لدخ�ل قاعة احلفل	

را�سد الغائب
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حفيد غاندي يبعث ر�شالة لل�شعلة: كتابك ين�رش حقائق ومعلومات
ال�صفري الهندي: الإ�صدار عمل بحثي متعمق بحياة وِفكر املهامتا

اأثنى �صفري جمهوري����ة الهند لدى مملكة 
البحري����ن كوم����ار �صينه����ا، عل����ى اإ�صهام����ات 
عبدالنب����ي ال�صعل����ة يف تعزي����ز العالقات بني 
الهن����د والبحري����ن، وما قدمه م����ن عمل بحثي 
متعم����ق يف حي����اة وِفك����ر املهامت����ا غان����دي، 

واأهمية فل�صفته يف �صياق اليوم احلايل.
وقال �صينها اإن اإ�ص����دار الكتاب يتزامن 
م����ع الحتف����الت بالذك����رى ال����� 150 ملي����الد 
املهامت����ا غان����دي، م�صي����دا باجله����د الكب����ري 
والعمل البحثي املتفاين الذي اأجنزه املوؤلف 
لت�صلي����ط ال�ص����وء عل����ى تفاع����ل غان����دي مع 
الإ�ص����الم والع����امل العرب����ي، وفل�صف����ة غاندي 

وربطها بوقتنا احلايل.
واأ�ص���اف ال�صفري الهن���دي “كان يل �رشف 
احل�صول عل���ى ن�صخة من الكت���اب الذي األفه 
عبدالنبي ال�صعل���ة”، معتربا اأن الكتاب يقدم 
فر�ص���ة مهمة للع���ودة اإلى نه���ج غاندي بنبذ 
العنف وتعزيز قيم الت�صامح واملحبة وال�صالم.
م����ن جه����ة اأخ����رى، ق����ال حفي����د املهامتا 

غان����دي راجموهان غان����دي، يف ر�صالة وجهها 
اإل����ى عبدالنب����ي ال�صعل����ة مبنا�صب����ة تد�ص����ني 
الكت����اب “اأهنئ����ك على ه����ذا الإجن����از املهم، 
واأع����رب عن خال�����ص اأمنياتي ب����اأن يكلل هذا 
اجلهد الكبري بالتوفيق. اإن اإ�صدار الكتاب يف 
غاية الأهمية من حيث التوقيت وامل�صمون، 
اإذ اإنه �صي�صهم يف ن�����رش احلقائق واملعلومات 

التاريخي����ة ال�صحيحة ويله����م اجلهود الرامية 
اإلى حتقيق العدالة وامل�صاواة وتر�صيخ قيم 

الت�صامح”.
واأ�صاف “مما يثلج �ص����دري اأن درا�صتك 
يف مومب����اي كان����ت احلافز ال����ذي جعلك تاأخذ 
على عاتقك مهمة تعزي����ز التفاهم والتعاون 

بني العامل العربي والهند”.

• كبار امل�صوؤولني بالدولة و�صيوف حفل الفتتاح	

• نور عبدالنبي ال�صعلة	

عنف ذكرى عيد ميلد غاندي يوم دويل للاّ

ووزراء وبرملانيون  رئي�س “ال�شورى” 
ودبلوما�شيون ح�رشوا تد�شني الكتاب

“غاندي” اإ�شافة كبرية ترثي املكتبة العربية
اأول كتاب يتناول مواقف املهامتا من العرب... خبري ال�صوؤون الآ�صيوية املدين:تخّرج باملحاماة من لندن... واغتيل بعد عام من ا�صتقالل الهند

ي�ص���ادف 2 اأكتوب���ر الي���وم ال���دويل 
لالعنف، وهو ذكرى مي���الد غاندي بالعام 
1869، حي���ث ول���د يف مدين���ة نيودله���ي 
عائل���ة  م���ن  للهن���د،  احلالي���ة  العا�صم���ة 
هندو�صية غوجراتية متدينة، وكان غاندي 
تابًع���ا للدين بفل�صفة روحانية، اإذ اإنه كان 

نباتًيا كثري ال�صوم والتاأمل.
اأكم���ل غان���دي درا�صت���ه للمحاماة يف 
لن���دن، وبعدها انتقل اإلى جنوب اإفريقيا؛ 
للتعم���ق اأك���ر يف درا�صة املحام���اة، ومن 
هناك ب���داأ رحلته يف الدفاع ع���ن الق�صايا 
الإن�صاني���ة. تزوج غان���دي مرة واحدة فقط 
من كا�صتورباي غاندي العام 1888، التي 
توفي���ت يف 1944، واأجنب منه���ا 4 اأبناء، 

وتويف اآخر اأبنائه العام 1957. 
مقاوم���ة  يف  رحلت���ه  املهامت���ا  ب���داأ 
الحت���الل الربيطاين للهند فور عودته من 

جنوب اإفريقيا العام 1915، ولكن الثورة 
احلقيقي���ة ب���داأت الع���ام 1942 حيث بداأ 
غاندي حملت���ه ال�صه���رية املعروفة با�صم 

“الهند ال�صامتة”.
اغتي���ل غان���دي بعد ع���ام واحد فقط 
من ح�صول الهند عل���ى ال�صتقالل، اإذ مت 
قتل���ه على ي���د جمموع���ة من اأبن���اء جلدته 

الهندو����ص؛ ليف���ارق احلي���اة يف 30 يناير 
1948. ق���ام غان���دي بتاألي���ف اأكر من 8 
كت���ب، اأ�صهره���ا “الهند الت���ي اأحلم بها” 
الذي ن����رش العام 1947. وعل���ى الرغم من 
م���رور اأكر م���ن 70 عاًما عل���ى رحيله فاإن 
تعاليمه واأف���كاره ما زالت تطبق يف الهند 

حتى الآن.

ال�ص����وؤون  يف  اخلب����ري  اأ�ص����اد 
الآ�صيوية عب����داهلل املدين باجلهد 
البحثي الكبري الذي بذله املوؤلف، 
اأن ال�صعل����ة وث����ق جانب����ا  معت����ربا 
م�صيئا م����ن حياة �صخ�صية عظيمة 
وزعي����م رح����ل بج�صده ع����ن عاملنا 
و�صتظل مبادئه وتعاليمه واأفكاره 
را�صخ����ة باقية يف الوج����دان لتنهل 
بنربا�صها  الأجيال وتهت����دي  منها 
الأمم اإلى طريق املحبة والتعاي�ص 

وال�صالم.
كلم����ة  يف  امل����دين،  واأ�ص����اف 
األقاه����ا خ����الل احلف����ل، اأن الكتاب 
ت����ري  كب����رية  اإ�صاف����ة  ي�ص����كل 
املكتب����ة العربية؛ كونه تطرق اإلى 
مو�صوع مل ي�صبقه فيه كتاب اآخر، 
م�صريا اإلى اأن ال�صعلة يعد املوؤلف 

الأول الذي يتناول يف كتاب علمي 
مواقف املهامت����ا غاندي جتاه اأهم 
الق�صايا والتحديات التي واجهها 

الع�����رش  يف  وامل�صلم����ون  الع����رب 
الق�صية  اأبرزه����ا  احلدي����ث، وم����ن 

الفل�صطينية والقد�ص املحتلة.

• خبري ال�صوؤون الآ�صيوية عبداهلل املدين	

• حممد داداباي ووزير اخلارجية ورئي�ص جمل�ص ال�صورى	

• ال�صفري بالديوان العام ها�صم البا�ص والرئي�ص التنفيذي 	
ل� “البالد” اأحمد البحر والكاتب اإبراهيم ب�صمي

• ح�صور متنوع من خمتلف امل�صارب من البحرين 	
وال�صعودية 

• وزير اخلارجية م�صافحا الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة خدمات مطار البحرين )با�ص( �صلمان املحميد	

• �صخ�صيات جتارية و�صناعية من قطاعات عديدة 	

• وزير اخلارجية م�صافحا الرئي�ص التنفيذي ل� “البالد” اأحمد البحر	

• ال�صوري خالد امل�صقطي ورجل الأعمال نا�رش جميل 	
العري�ص

• ال�صعلة ووكيلة وزارة اخلارجية ال�صيخة رنا بنت عي�صى 	
اآل خليفة

• غاندي يف �صباه	

�صه���د حفل تد�صني كتاب “غاندي.. وق�صايا الع���رب وامل�صلمني” ملوؤلفه عبدالنبي 
ال�صعل���ة ح�ص���ورا من كب���ار امل�صوؤولني بالدول���ة. والتقط���ت عد�صة “البالد” �ص���ور اأبرز 

ال�صخ�صيات الر�صمية والدبلوما�صية والتجارية والعامة التي �رشفت احلفل بح�صورها.

كتاب غاندي ي�شيء 17 ق�شة عن الت�شامح ومواجهة التطرف الديني
ال�صعلة يعيد قراءة �صرية املهامتا من نظارة البحث باملكتبة والوثائق وال�صهادات

مل���اذا؟ وما ج���دوى الكتابة الآن ع���ن اأي اإن�صان، 
مهم���ا بلغ���ت اأهميته وعظ���م �صاأنه وعال ق���دره، مثل 
املهامت���ا غان���دي، وذلك بع���د م�صي 7 عق���ود على 

وفاته؟
يجي���ب الباح���ث عبدالنب���ي ال�صعل���ة ع���ن ه���ذا 
ال�ص���وؤال يف كتابه اجلديد عن غان���دي، والذي د�صنه 
حديث���ا، ويحمل عن���وان “غان���دي.. وق�صاي���ا العرب 
وامل�صلم���ني”؛ مبنا�صبة م���رور 150 عاما على ولدة 

الزعيم الهندي الأ�صهر عامليا.
ويعيد الباحث ق���راءة هذه ال�صخ�صية التاريخية 
امللهمة م���ن اأر�صي���ف املكتبات العربي���ة والأجنبية 
ووثائق املرا�صالت بني اجلهات الر�صمية و�صهادات 
غ���ري مبا�رشة مل���ن عا�رشه واحتك معه وتاأث���ر به اأو اأّثر 
عليه، اإذ اأم�صى �صن���وات طويلة تراوده فكرة كتابة 
ق اأو كت���اب للقارئ العرب���ي عن املهامتا  بح���ث معمَّ
غان���دي، اآم���اًل اأن ي�صاهم ذلك العم���ل يف بلورة قدرة 
الق���ادة والزعماء واجلماع���ات ال�صيا�صي���ة والدينية 
على تبن���ي الأ�صاليب ال�صلمي���ة والاّلعنف يف اإحداث 
التغي���ري يف جمتمعاتن���ا، ومتمنًيا اأن ي�صب���ح اإ�صافة 
قيم���ة اإلى املكتبة العربية الفق���رية ن�صبًيا اإلى مثل 

ه���ذه الأعمال، عل���ى الرغم من دور غان���دي يف اإر�صاء 
قواعد �صيا�صة الهند ال�صديق���ة واملنا�رشة لق�صايا 

العامل العربي والأمة الإ�صالمية.

بابو الهند
الهن���ود مبختلف انتماءاتهم ومواقعهم ينادونه 
“باب���و” اأي والدنا، وكانوا وم���ا يزالون ينظرون اإليه 
بق���در كب���ري م���ن الح���رام وبق���در اأك���رب بكثري من 
التبجي���ل والتقدي����ص والتقدير، ولعق���ود طويلة، ل 
يكاد حدي���ث �صيا�صي يدور بينه���م اإل وكان غاندي 

حموره اأو على اأطرافه.
وما ي���زال ال�صعب الهندي يحتف���ل بذكرى يوم 
ميالده يف الثاين من �صهر اأكتوبر من كل عام باإعالن 
ذلك الي���وم عطلة ر�صمية، كما تق���ف الهند برمتها، 
لدقيقت���ني، وقفة �صم���ت اأو وقفة وق���ار، يف “يوم 
ال�صهي���د Shaheed Diwas”، يف ال�صاع���ة احلادية 
ع����رشة من يوم الثالثني من �صه���ر يونيو من كل عام 
تخلي���ًدا لذك���رى رحي���ل زعيمه���م املهامت���ا غاندي، 
ومتجيًدا لكل �صهداء الأمة الذين �صحوا باأرواحهم يف 

�صبيل حتقيق ا�صتقالل الهند.

وي�ص���يء الباحث يف 17 ق�ص���ة منف�صلة ولكنها 
مت�صل���ة مبحورها الأم كيف ا�صتط���اع غاندي بج�صمه 
الهزيل ولبا�صه الهن���دي الأبي�ص التقليدي الب�صيط 
وع�ص���اه الزاه���دة م���ن اأن يك���ون حم���ورا ملواجه���ة 
التط���رف الدين���ي والأنظمة الطبقي���ة دون اأن يكون 
معتنقا لتوجهات �صيا�صية اأو حزبية اأو فئوية. ويقع 

الكتاب يف 144 �صفحة من القطع املتو�صط.
وي���روي الباح���ث تاأث���ري انفت���اح غان���دي عل���ى 

التجرب���ة الربيطانية الرائ���دة بالزمن القدمي، وكيف 
ا�صتثمر درا�صته للقان���ون يف رحلته العظيمة للبحث 
عن احلقيقة وا�صتخ���دام ع�صا القانون الربيطاين يف 

مواجهة امل�صتعمر و�صلطته.

إكبار فائض
ويتناول الباح���ث تاأثري الزيارات املكوكية بني 
الق���ارات على تولي���د التحالفات، وم���ن بينها زيارة 

غاندي اإلى جنوب اإفريقي���ا، حيث ا�صتغرقت الرحلة 
ب���ني القارتني الهندي���ة والإفريقي���ة م�صافة طويلة 

للو�صول جلنوب اإفريقيا.
ويك�ص���ف الباحث عن معاناة غاندي يف الت�صدي 
لل�سغ���وط ال�سهيونية ب�سبب مواقف���ه الإيجابية من 
الع���رب وامل�صلم���ني والق�صي���ة الفل�صطينية. وعلى 
الرغ���م م���ن اأن غان���دي ول���د يف اأ����رشة و�صم���ن بيئة 
هندو�صي���ة حمافظة، واأ�صب���ح هندو�صًيا ملتزًما حتى 
النخ���اع، اإل اأن توجهاته ومواقف���ه ات�صمت بقدر بالغ 
من الهتم���ام والتقدير للدين الإ�صالم���ي، وان�صجاًما 
تاًما مع قيمه، واإكباًرا فائ�ًصا لنبي الإ�صالم ور�صالته، 

ومتاهًيا جلًيا مع امل�صلمني وق�صاياهم.

قاوم االبتزاز
واأي باحث لن يجد �صعوبة يف اكت�صاف قدر كبري 
من نفور غاندي من تاأكيد الفكر اليهودي على متيز 
اليه���ود وتفوقهم على �صائر الب�رش والأمم، فقد قال 
“كان اليه���ود القدماء يعت���ربون اأنف�صهم، من دون 
�صائر النا����ص، �صعب اهلل املختار، ف���كان من نتيجة 

ذلك اأن اأُنِزَلت باأحفادهم عقوبة غريبة ظاملة”. 

• فريق عمل ناجح �صاهم كل �صخ�ص من موقعه لإظهار احلفل ب�صكله الالئق	
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الأول يف العامل.. دبي تطلق “املنقذ الطائر”

حملة على املنتجات احلالل بال�صني

ماأ�صاة عرو�س حتولت ليلة زفافها اإلى ماأمت

�أعلن���ت بلدية دب���ي يف �لإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة �إطالق 
“�ملنق���ذ �لطائر”، لأول مرة يف �لعامل، من �أجل تنفيذ مهمات 
�لإنق���اذ �لبحري. وقالت �إن �ملنقذ �لطائر هو عبارة عن طائرة 
بدون طيار لالإنقاذ �لبح���ري، م�ضيفة �أن مهمتها �حلفاظ على 
�أم���ن و�ضالمة مرت���ادي �ل�ضو�ط���ئ �لعامة يف �لإم���ارة. وتابعت 
“ويع���د �ملنقذ �لطائر �لأول من نوعه على م�ضتوى �لعامل من 
حيث �لت�ضمي���م و�ل�ضتخد�م، حيث مت تزويده بنظام متكامل 

ملخاطب���ة �جلمهور”. وقال موق���ع “�لإمار�ت �لي���وم” �إن �لطائرة قادرة عل���ى �ل�ضتجابة حلالت �لغرق 
�جلماع���ي �أو �لنف���ر�دي، م�ضيًفا “وذلك عن طريق نق���ل ما ي�ضل �إلى �أربعة �أط���و�ق عو�مات �إنقاذ �إلى 
�لغارق يف �لبحر”. ويتكّون “�ملنقذ �لطائر” من مروحة مزدوجة مثبتة على �أربعة �أذرع قابلة للطي تعرف 
ا  با�ضم “Octa-X8” قادرة على حمل حمولة 8 كيلوغر�مات. وميكن �لتحكم بالطائرة عن بعد �إما يدويًّ

�أو عن طريق حتديد م�ضار معني للجهاز و�إطالقه ليتبع م�ضاره �أوتوماتيكيًّا.

د�ضنت �أورومت�ضي، عا�ضمة �إقلي���م �ضينجيانغ �ل�ضيني �لذي ت�ضكنه �أقلية �لويغور �مل�ضلمة، حملة 
�ضد �ملنتجات �حلالل؛ ملنع �لإ�ضالم من �لت�ضلل �إلى �حلياة �لعلمانية وتغذية “�لتطرف”.

و�أفادت مذكرة ن�رشها �حل�ضاب �لر�ضمي للمدينة على موقع “وي ت�ضات”، �أ�ضهر مو�قع �لرت��ضل يف 
�ل�ض���ني، ب���اأن زعماء �حلزب �ل�ضيوعي يف �أورومت�ضي قادو� ك���و�دره للق�ضم على “خو�ض معركة حا�ضمة 
�ض���د �لأطعمة �حلالل”. وتو�جه �ل�ضني �نتقاد�ت �ضديدة من �جلماعات �حلقوقية و�حلكومات �لأجنبية، 
و�ض���ط تقاري���ر عن �إج���ر�ء�ت عقابي���ة �ضارمة، �ضه���دت �حتجاز ملي���ون �ضخ�ض، معظمهم م���ن �لويغور 
�مل�ضلم���ني يف �ضينجيانغ. وتنفي �ل�ضني �أنه���ا ترتكب �نتهاكات ممنهجة حلق���وق م�ضلمي �ضينجيانغ، 

قائلة �إنها تتخذ فقط �إجر�ء�ت �ضارمة �ضد “�لتطرف” و “�لنزعة �لنف�ضالية” يف �لإقليم.
ويتمت���ع �ل�ضيني���ون من �لناحي���ة �لنظرية بحرية ممار�ض���ة �أي دين، لكنهم يخ�ضع���ون مل�ضتويات 

متز�يدة من �لرقابة مع حماولة �حلكومة و�ضع �ل�ضعائر �لدينية حتت �ضيطرة �لدولة �ل�ضارمة.

حت����������ول ح���ف���ل 
�إلى حالة  زفاف �ضابة 
�ل�ضديد،  �حل���زن  م��ن 
�ملنية  و�ف��ت  �أن  بعد 
خ��ط��ي��ب��ه��ا ق��ب��ل ي��وم 
زفافهما  م��ن  و�ح����د 
�إن���دي���ان���ا  ولي������ة  يف 

�لأمريكية.
جي�ضيكا  ون�رشت 
ب���ادج���ي���ت جم��م��وع��ة 
م��ن �ل�����ض��ور �مل��وؤمل��ة 
وه����ي ت���رت���دي ث��وب 
عند  وتقف  زفافها، 

“�إندبندنت”  ملوقع  وفقا  �ضري،  حادث  �إثر  تويف  �لذي  موريف،  جيم�ض  كيند�ل  عري�ضها  قرب 
�لربيطاين. وقامت بادجيت بزيارة قرب موريف مرتدية �لثوب �لذي كان من �ملنتظر �أن ترتديه 
يوم عر�ضها. و�ضاركت عائلة بادجيت و�أ�ضدقاوؤها ماأ�ضاتها، وح�رشو� معها مل�ضاندتها ودعمها 
�لكامل  �للبا�ض  �لت�ضوير  عند  بادجيت  و��ضطحبت  �أطفاء،  رجل  يعمل  موريف  وكان  نف�ضيا. 

خلطيبها من خوذة وبقية لو�زمه.
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طائرة فوق اأخرى.. 
للحظة الهبوط “املرعب”

�أمت���ار قليل���ة كانت �لفا�ض���ل بني طائرة حملقة و�أخ���رى و�قفة على م���درج طائر�ت كاد 
يك���ون م�رشًحا حلادث “كارثي”، وهو ما �أظهرته لقطات تد�ولتها و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي 
 ،� �أم����ض �لأربعاء. وتفاجاأ �ملارة بطائ���رة من طر�ز “دي �ضي 3” وهي حتلق ب�ضكل منخف�ض جدًّ
عل���ى مدرج طائر�ت تار�ير� ق���رب �حلدود �لكولومبية مع �لرب�زي���ل. و�قرتبت �لطائرة ب�ضكل 
“خمي���ف” من طائرة نفاثة و�قفة على �مل���درج، حتى كادت عجالت �لطائرة �ملحلقة مالم�ضة 
جن���اح �لطائرة �لأخرى، ح�ضب �لفيديو �ل���ذي ن�رشه موقع �ضحيفة “ديلي ميل”. وخالل �لو�قعة 
“�ملرعب���ة”، ميك���ن �ضماع طفل ي�رشخ يف رعب ورجل يف حالة ذهول، بينما تهبط �لطائرة �إلى 
اأ�سف���ل امل���درج. واأكملت الطائ���رة الهبوط “�خلط���ر” ب�ضال�ضة على �ملدرج، بع���د جناتها من 
�ل�ضط���د�م. وعلق �أحد �خل���رب�ء على �للقطة قائالً “م���ن �مل�ضتحيل لهذ� �لطي���ار �أن يحت�ضب 
�مل�ضافة �لتي جنبت �ل�ضطد�م.. هذ� �لأمر هو حالة تهور بكل تاأكيد”. وبح�ضب ما ورد �أطلقت 

�ضلطات �لطري�ن �ملدين حتقيًقا يف �حلادث.

ترامب يعلق على “�صائعة اإيفانكا”

�عترب �لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب �أن �ختيار �بنته �إيفانكا ملن�ضب �ضفرية �لوليات 
�ملتحدة يف �لأمم �ملتحدة “�ضيكون ر�ئعا”؛ وذلك رد� منه على �ضوؤ�ل ب�ضاأن �ضائعات حتدثت 

عن �أن �إيفانكا �ضتخلف �ل�ضفرية �مل�ضتقيلة نيكي هايلي.
غري �أن تر�مب �ضارع �إلى �لت�ضديد على �أن �لتهامات له باملح�ضوبية �ضتعوق على �لأرجح 
�ختيار �بنته لهذ� �ملن�ضب، حتى �أن �إيفانكا نف�ضها نفت هذ� �لحتمال وكتبت على “تويرت”: 
“�أعرف �أن �لرئي�ض �ضيختار �ضخ�ضا ر�ئعا ليحل مكان �ل�ضفرية هايلي. هذ� �ل�ضخ�ض لن يكون 

�أنا”.
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  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
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ولكنه  رط���ب،  �لطق����ض 
ح���ار ن�ضبيا خ���الل �لنهار 
مع بع�ض �ل�ضحب �أحيانا. 

�لرياح �ضمالية �رشقية �إلى �رشقية 
من 5 �إلى 10 عقد وت�ضل من 10 

�إلى 15 عقدة �أحيانا.

�رتف���اع �ملوج من قدم �إل���ى 3 �أق���د�م. درجة �حلر�رة 
�لعظم���ى 36م و�ل�ضغ���رى 28م. �لرطوب���ة �لن�ضبي���ة 

�لعظمى 85 % و�ل�ضغرى 40 %.
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مواقيت 
الصالة

العمانية ظفار  حمافظة  يف  الدرا�سة  “لبان” يعلق 
�أعلن���ت ُعم���ان تعلي���ق �لدر��ض���ة، �لي���وم 
�خلمي�ض، يف حمافظة ظفار مع �قرت�ب �إع�ضار 
من �ملنطقة �لو�قعة جنوب �لعا�ضمة م�ضقط، 
بعد نح���و 5 �أ�ضهر من �إع�ض���ار �أدى �إلى مقتل 

11 �ضخ�ًضا يف �ل�ضلطنة ويف �ليمن �ملجاور.
وقالت مديرية �لرتبية و�لتعليم يف ظفار 
)نحو 950 كلم جن���وب م�ضقط( يف بيان �أم�ض 
ا عل���ى �ضالمة  �لأربع���اء �إن �لقر�ر ج���اء “حر�ضً
�لط���الب و�لعامل���ني )...( ويف �إط���ار حتدي���د 
عدد م���ن مد�ر����ض �ملحافظ���ة كمر�ك���ز �إيو�ء 

للمو�طنني”.
وت�ضتعد �ملحافظات �جلنوبية يف �ضلطنة 
عم���ان، وج���زر مينية تق���ع يف �ملنطق���ة ذ�تها 

بينها �ضقط���رى، للتعامل م���ع �إع�ضار “لبان” 
�ل���ذي يق���رتب م���ن جن���وب �خللي���ج �لعربي، 
ويتوق���ع �أن تبلغ �رشعة �لري���اح فيه 120 كلم 

يف �ل�ضاعة.
ويف �لوق���ت �حلايل ي�ضّن���ف خرب�ء “لبان” 

على �أنه �إع�ضار من �لدرجة �لأولى.
�لإع�ض���ار  �أ�ضف���ر  �ملا�ض���ي،  ماي���و  ويف 
“ميكون���و” �ل���ذي �جت���اح جزي���رة �ضقط���رى 
�ليمني���ة وجنوب غرب �ضلطنة عمان، عن وفاة 

11 �ضخ�ًضا على �لأقل.
وت�ضب���ب �لإع�ضار بعزل �أج���ز�ء من جزيرة 
�ضقط���رى يف �ليم���ن، �ل���ذي ي�ضه���د حرًبا منذ 

�ضنو�ت.

تعيني اأول “وزيرة 
انتحار” يف اأوروبا

النمر الأبي�س ينه�س 
حار�صه ويقتله

الن�صاء  “مر�س 
القاتل” يهّدد الرجال

عينت رئي�ض���ة وزر�ء بريطانيا ترييز� ماي 
وزيرة ملنع �لنتحار، كجزء من جهد وطني للحد 

من عدد �لأ�ضخا�ض �لذين ينتحرون.
و�ضمي���ت م���اي جاك���ي دويل-بر�ي����ض يف 
�ملن�ضب �جلديد يف �لوقت �لذي يجتمع ممثلو 
50 دول���ة يف لندن، �أم�ض �لأربعاء، حل�ضور قمة 
لل�ضح���ة �لعقلي���ة. كم���ا تعهدت بتق���دمي 1.8 
ملي���ون جني���ه �إ�ضرتليني )2.4 ملي���ون دولر( 
ل�ضم���ان ��ضتمر�ر عم���ل جمعي���ة �ضاماريتان�ض 
�خلريية لتق���دمي خط �ضاخن جم���اين لالإر�ضاد. 

ينتحر نحو 4500 �ضخ�ض كل عام يف �إجنلرت�.
وقال �ضاميون غونينغ، �لرئي�ض �لتنفيذي 
للحملة، �إن ه���ذه �خلطوة ت�ضاعد على “ت�ضليط 
�ل�ض���وء على �لنتح���ار و�آثاره �ملدم���رة، و�إز�لة 
و�ضم���ة ه���ذه �لق�ضي���ة، ومو��ضلة بن���اء �لدعم 

جلميع �ملت�رشرين يف �أنحاء �ململكة �ملتحدة”.

�أنه���ى من���ر �أبي�ض حي���اة �أح���د حر��ض 
كاغو�ضيم���ا  مدين���ة  يف  حي���و�ن  حديق���ة 
�لياباني���ة بطريق���ة ب�ضع���ة، دون �أي وفاء 
�ض���وب �ضخ����ض كان���ت مهمت���ه تق���دمي 

�حلماية له.
و�أفادت “�ض���كاي نيوز”، باأنه جرى �لعثور 
على �أك���ري� فورو�ض���و )40 عاًم���ا(، وهو ينزف 

ب�ضدة من رقبته د�خل �إحدى حظائر �حلديقة.
و�ضارع���ت ف���رق �لإنق���اذ �إل���ى �حلار����ض، 
�مل�ضاب بجروح خطرية، �إلى �مل�ضت�ضفى، حيث 
�أعل���ن عن وفات���ه هناك. ومل تت�ض���ح تفا�ضيل 

�إ�ضافية عن �حلادث.

ب�رشط���ان  �لإ�ضاب���ة  �أن  كث���ريون  يعتق���د 
�لثدي مقت�رشة عل���ى �لن�ضاء، لكن �لأمر ينطبق 
- و�إن بن�ضب���ة �أق���ل - عل���ى �لرج���ال، وف���ق ما 
تق���ول در��ض���ات. وميتلك �لرجال م���ن �لناحية 
�لت�رشيحي���ة �أن�ضجة ثديي���ة، �إل �أنها قليلة وغري 
منتج���ة للحلي���ب، وتتمركز ه���ذه �لأن�ضجة خلف 
حلم���ة �لثدي مبا����رشة على ج���د�ر �ل�ضدر، وفق 
م���ا ن����رش موق���ع “�لطب���ي” للمعلوم���ات �لطبية 
و�ل�ضحي���ة. ويعترب هذ� �ملر����ض �خلبيث نادر� 
ج���د� بالن�ضبة للرج���ال. و�أ�ضار موق���ع “�لطبي” 
�إلى تقدي���ر�ت تفيد باإ�ضاب���ة نحو 2500 رجل 

باملر�ض يف �لعام 2017.

عارضة األزياء بيال حديد مع 
عارضة أزياء سايلور برينكلي 

كوك تلتقطان صورة سيلفي 
في نيويورك، حيث أطفأت 
حديد أمس األول شمعتها 

الـ22 )أ ب(
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