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�ل�سعودية قطب �ال�ستقر�ر �لعاملي و�أكرب و�أهم حليف
تعاون وا�سنطن مع اأ�سدقائها �سرورة تفر�سها مقت�سيات الأمن... �سمو رئي�س الوزراء:

ت�ستع���د اللجن���ة العلي���ا لالنتخابات 
العام���ة مبملك���ة البحري���ن يف منت�س���ف 
ال�سه���ر اجل���اري لإع���الن اإجم���ايل الكتلة 
الناخب���ة الت���ي يح���ق له���ا الت�سويت يف 
النتخابات املقبلة املقرر عقدها يف 27 

نوفمرب 2018.

ويف �سي���اق اإع���الن مرك���ز درا�سات 
مواط���ن   4000 راأي  ا�ستط���الع  عزم���ه 
ح���ول النتخابات، ك�سف ع���ن اأن الن�سبة 
املبحوث���ة تق���در بنحو 1 % م���ن اإجمايل 
الكتل���ة الناخب���ة الت���ي تبل���غ 406 اآلف 
مواطن. وبال�ستناد اإلى هذه الإح�سائية 
�سيبلغ اإجم���ايل الكتلة الناخبة امل�ستجدة 
مقارن���ة بالنتخاب���ات ال�سابق���ة 56 األف 

و287 مواطن���ا، حيث بل���غ اإجمايل الكتلة 
الناخب���ة املعلن���ة ر�سمي���ا يف انتخاب���ات 

2014 عدد 349 األفا و713 مواطنا.
ومبقارن���ة الن�سبة املعلن���ة من قبل 
مركز درا�سات مع متو�سط النمو ال�سكاين 
للمواطنني املقدر بن�سبة 2.8 % �سنويا، 

ج���اءت الن�سبة مرتفع���ة مبقدار 
176 األف و120 ناخباً.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال نائب وزير اخلارجية الأمريكي 	
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جائزة 
�ل�سحافــــة �لعربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

�سيدعلي املحافظة

ل علقة للإفراج عن الق�س بق�سية خا�سقجي... نائب وزير اخلارجية الأمريكي:

نريد تهذيب �إير�ن بخلق نظام �أكرث �أمنا باملنطقة

2018 باقرت�ع  مرة  الأول  ينتخبون  مو�طن  �ألف   56
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�ل�سبهان: �حلمالت 
�الإعالمية �سد �ل�سعودية 

لي�ست وليدة �ليوم
دب���ي - العربية.ن���ت: ق���ال وزي���ر الدولة 
ثام���ر  العرب���ي  اخللي���ج  ل�س���وؤون  ال�سع���ودي 
ال�سبه���ان اإن م���ا تتعر����س ل���ه ب���الد احلرمني 
ورموزها من حمالت اإعالمية كاذبة غادرة قذرة 

هي لي�ست وليدة اليوم.
واأ�ساف ال�سبهان يف تغريدة له على تويرت 
“هو عمل ممنهج ومنظ���م منذ عدة عقود، من 
يريد الباطل فهو له، اأما احلق فنحن اأهله...”.

وكان ع���دد م���ن امل�سوؤول���ني اخلليجيني 
قد اأجمع���وا يف وقت �سابق، عل���ى اأن الطريقة 
الت���ي مت بها تن���اول ق�سية اختف���اء ال�سحايف 
ال�سع���ودي جمال خا�سقجي، م���ن خالل و�سائل 
الإع���الم  الإع���الم القطري���ة وبع����س و�سائ���ل 
العاملية، م���ا هي اإل حملة منظم���ة ل�ستهداف 

اململك���ة العربي���ة ال�سعودية لإحراجها 
باملحافل الدولية.

املنام���ة - بن���ا: و�سف رئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، لدى لقاء �سموه 
بنائب وزير خارجية الولي���ات املتحدة الأمريكية، العالقات 
البحريني���ة الأمريكية باأنه���ا ا�سرتاتيجي���ة وتاريخية وقوية، 
معرب���ا �سم���وه ع���ن اعت���زازه بالتط���ور امل�سه���ود يف تعاون 
البلدي���ن على خمتلف ال�سعد ومبا يحظى به من دعم يف ظل 
ال�سيا�س���ات التي ينتهجها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

جتاه الأ�سدقاء واحللفاء باملنطقة.
واأك���د �سموه اأن تعاون الوليات املتحدة مع اأ�سدقائها 
وحلفائه���ا يف املنطقة ����رصورة تفر�سها مقت�سي���ات الأمن 
وال�ستق���رار، واأن اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة قط���ب من 
اأقط���اب ال�ستق���رار العامل���ي واأك���رب واأه���م حلي���ف، ودعم 
ال�سعودي���ة هو دعم لنا نحن جميعا. وكان �سموه قد ا�ستقبل 
بق����رص �سموه بالرف���اع اأم�س نائب وزي���ر اخلارجية بالوليات 

14املتحدة الأمريكية ال�سديقة جون �سوليفان.  2

نا�رص بن حممد: 
املناف�سة تتحكم 

ب�سوق “االت�ساالت”

بالد العالملقاء األحد

21

مقتل 6 يف ��ستباكات بني �حلر�س 
14�لـثـوري وحـزب كـردي

• نائب وزير اخلارجية الأمريكي متحدثا اإلى ال�سحافيني    )ت�سوير: ر�سول احلجريي(	

    بدور املالكي من ال�سيف

اأكد نائ���ب وزير اخلارجي���ة الأمريكي 
ج���ون �سوليف���ان اأن الولي���ات املتح���دة 
الأمريكية تري���د “تهذيب” اإيران عربخلق 
نظام جديد، اأكرث اأمن���ا و�سالما باملنطقة. 
جاء ذل���ك يف اللقاء الذي نظمت���ه ال�سفارة 
الأمريكية بالبحرين بفندق الريتز كارلتون 
مبنطق���ة ال�سيف اأم����س بح�س���ور ال�سفري 
الأمريك���ي لدى اململك���ة جا�سنت �سيربل. 
وق���ال �سوليفان ردا عل���ى �سوؤال “البالد” 
اإن الإف���راج ع���ن الق�س اأن���درو بروبن�سون  

لي�س له عالقة بق�سية خا�سقجي.
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تاأكيد تطوير �لعالقات بني �لبحرين و�أمريكا
حممد بن مبارك م�شتقبال نائب وزير اخلارجية االأمريكي:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل نائب رئي����س جمل�س 
الوزراء �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة مبكتبه 
بق����ر الق�شيبي���ة �شباح اأم����س نائب وزي���ر خارجية 
الوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة جون �شولف���ان، الذي 
يزور اململك���ة يف اإطار ما يرب���ط البلدين من عالقات 
ودي���ة وتاريخي���ة، وتن�شيق وتع���اون؛ بهدف حتقيق 
م�شالح البلدين وحماية اأمن وا�شتقرار املنطقة. ويف 
اللق���اء الذي مت بح�شور وزير اخلارجي���ة ال�شيخ خالد 
ب���ن اأحمد اآل خليف���ة و�شفري الوالي���ات املتحدة لدى 
مملكة البحرين جا�شنت �شيربل مت البحث يف عدد من 
الق�شايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك 
للبلدي���ن ال�شديق���ن، اإذ مت تاأكي���د اأهمي���ة تعزي���ز 

•وتطوير العالقات وتعاونهما يف خمتلف املجاالت. �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك ي�شتقبل نائب وزير خارجية الواليات املتحدة االأمريكية	

حري�شون على �لتن�شيـق مع و��شنطـن
بحث الق�شايا االإقليمية والدولية مع �شوليفان... وزير اخلارجية:

املنام���ة - بن���ا: اجتمع وزي���ر اخلارجي���ة ال�شيخ 
خال���د بن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة، اأم����س مع نائب 
وزير خارجية الوالي���ات املتحدة االأمريكية ال�شديقة 
ج���ون �شوليفان والوفد املرافق ل���ه، بح�شور رئي�س 
االأمن العام اللواء طارق احل�شن.واأكد وزير اخلارجية 
حر�س مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتن�شيق 
امل�شرتك مع الواليات املتحدة االأمريكية ال�شديقة. 
ا ع���ن التدخالت  وق���دم اللواء ط���ارق احل�ش���ن عر�شً
االإيراني���ة يف ال�شوؤون الداخلية ململك���ة البحرين من 
خ���الل دعم ومتوي���ل اخلاليا االإرهابي���ة وجهود وزارة 
الداخلي���ة يف مكافح���ة االإره���اب والت�ش���دي ل���ه. من 
جانبه، نوه �شوليفان بالتقدم املتوا�شل الذي تت�شم 
به العالقات القوية الت���ي جتمع بن مملكة البحرين 

والوالي���ات املتحدة االأمريكية على خمتلف االأ�شعدة 
ال�شيا�شي���ة واالأمني���ة واالقت�شادي���ة، متمنًيا ململكة 

البحرين املزيد من الرقي واالزدهار.

كم���ا ج���رى يف االجتم���اع، ا�شتعرا����س ع���دد من 
املو�شوع���ات والق�شاي���ا على ال�شاحت���ن االإقليمية 

والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

• وزير اخلارجية يجتمع مع نائب وزير اخلارجية االأمريكي 	

ت����ع����اون وا����ش���ن���ط���ن م����ع اأ����ش���دق���ائ���ه���ا ��������رورة ت��ف��ر���ش��ه��ا م��ق��ت�����ش��ي��ات االأم�����ن

�ل�شعودية قطب من �أقطاب �ال�شتقر�ر �لعاملي و�أكرب و�أهم حليف
اأكد اأهمية التعاون ال�شيا�شي واالأمني والع�شكري مع اأمريكا... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: و�ش���ف رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي االأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، 
لدى لق���اء �شم���وه بنائ���ب وزي���ر خارجي���ة الواليات 
املتح���دة االأمريكية، العالق���ات البحرينية االأمريكية 
باأنه���ا ا�شرتاتيجي���ة وتاريخية وقوي���ة، معربا �شموه 
عن اعت���زازه بالتط���ور امل�شهود يف تع���اون البلدين 
عل���ى خمتلف ال�شعد ومب���ا يحظى به من دعم يف ظل 
ال�شيا�شات التي ينتهجها الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترامب جتاه االأ�شدقاء واحللفاء باملنطقة.
واأك���د �شم���وه اأن تع���اون الوالي���ات املتحدة مع 
اأ�شدقائه���ا وحلفائها يف املنطقة ����رورة تفر�شها 
مقت�شيات االأمن واال�شتق���رار، واأن اململكة العربية 
ال�شعودي���ة قط���ب من اأقط���اب اال�شتق���رار العاملي 
واأك���رب واأه���م حليف، ودع���م ال�شعودية ه���و دعم لنا 
نحن جميعا، فيما نقل نائب وزير اخلارجية االأمريكي 
اإلى �شم���وه حتيات الرئي�س ترامب وتقدير الواليات 
املتحدة وحكومتها جلهود �شموه يف تعزيز العالقات 

الثنائية.
وكان �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س الوزراء 
ق���د ا�شتقبل بق����ر �شموه بالرفاع اأم����س نائب وزير 
اخلارجي���ة بالوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة ال�شديقة 
ج���ون �شوليفان الذي ي���زور مملكة البحري���ن حاليا، 

اإذ ج���رى بحث �شب���ل تعزي���ز التعاون ب���ن البلدين 
ال�شديقن وتطويره يف خمتلف املجاالت.

وخ���الل اللقاء، رح���ب �شموه بزي���ارة نائب وزير 
اخلارجي���ة االأمريك���ي اإلى اململكة، معرب���ا �شموه عن 
تطلع���ه اإل���ى اأن ت�شه���م يف دف���ع م�ش���رية العالقات 
الثنائي���ة املتمي���زة ب���ن البلدي���ن اإلى اآف���اق تخدم 
امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبن ال�شديقن.

واأ�ش���اد �شموه مبا ت�شهده العالق���ات البحرينية 
االأمريكي���ة من مناء م�شطرد يف املج���االت كافة، مبا 
يج�ش���د متانة العالق���ات التاريخية الت���ي تربط بن 
البلدي���ن والتي تقوم على اأ�ش����س قوية من االحرتام 
اإل���ى  الو�ش���ول  امل�شرتك���ة يف  والرغب���ة  املتب���ادل 

م�شتويات من التعاون تلبي التطلعات.
واأكد �شموه حر����س مملكة البحرين على تطوير 

اأوج���ه التع���اون م���ع الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة 
ال�شديق���ة ارت���كازا على م���ا يجمع ب���ن البلدين من 
تفاه���م وتن�شي���ق م�ش���رتك يف العديد م���ن الق�شايا 
االإقليمي���ة والدولية. ون���وه �شاح���ب ال�شمو امللكي 
رئي�س الوزراء اإلى اأهمية التعاون القائم بن مملكة 
البحرين والواليات املتح���دة االأمريكية ال�شديقة يف 
املجاالت ال�شيا�ش���ة واالأمني���ة والع�شكرية يف تعزيز 

جهود حتقيق االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
من جهته، اأ�ش���اد نائب وزير اخلارجية االأمريكي 
مب���ا توليه حكومة مملك���ة البحري���ن برئا�شة �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء من اهتم���ام بكل ما 
يدفع مب�شار العالق���ات الثنائية اإل���ى االأمام، موؤكدا 
حر�س بالده على تعميق عالقات التعاون وال�شداقة 

املتميزة مع مملكة البحرين يف خمتلف املجاالت.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال نائب وزير اخلارجية االأمريكي 	
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اأجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها تطبق املبادئ الدولية

البحرين حترتم حق�ق الإن�سان وت�س�ن احلريات

انتخاب اململكة يج�سد احرتام العامل للمبادرات امللكية

البحرين حتظى باحرتام وتقدير العامل

هناأ جاللة امللك بفوز البحرين بع�سوية جمل�س حقوق الإن�سان... حميدان:

يف برقية تهنئة اإلى جاللة امللك... وزير الداخلية:

يف برقيات تهنئة جلاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد... مريزا:

يف برقية تهنئة ل�سمو رئي�س الوزراء... “الحتاد احلر”:

والتنمي���ة  العم���ل  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
الجتماعية: رفع وزير العمل والتنمية الجتماعية 
جمي���ل حميدان خال�س الته���اين والتربيكات اإلى 
عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، بف���وز مملكة البحرين بع�سوية جمل�س 
حقوق الإن�سان التاب���ع لالأمم املتحدة، للفرتة من 

2019 اإلى 2021.
وق���ال حميدان اإن ف���وز البحرين يع���د اإجناًزا 
ي�س���اف اإلى �سج���ل اإجنازات اململك���ة احلافلة يف 
خمتلف املج���الت وعلى الأ�سع���دة كافة، يف ظل 
النه���ج الإ�سالحي ال�سام���ل وال�سيا�سات احلكيمة 
التي تبناها عاهل الب���الد يف عهده الزاهر، والتي 
لقي���ت كل الدع���م وامل�ساندة من قب���ل احلكومة 
برئا�س���ة رئي�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، ومبوؤازرة ويل 

العهد نائب القائد الأعل���ى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة. 
واأك���د حمي���دان اأن انتخ���اب البحري���ن به���ذا 
الإجم���اع الكب���ري يعك����س ثق���ة املجتم���ع الدويل 
بال�سجل البحرين���ي احلافل بالإجنازات يف جمالت 
�سون احلق���وق واحلري���ات والكرام���ة الإن�سانية، 
كم���ا يوؤكد تقدير اجلمعية العام���ة لالأمم املتحدة 
وجمل����س حق���وق الإن�س���ان للمب���ادرات الرائ���دة 
جلالل���ة امللك يف تر�سيخ الت�سامح والتعاي�س بني 
الأدي���ان واحل�سارات، وم�سان���دة اجلهود الدولية 
يف تكري����س الأم���ن وال�سل���م، ومكافح���ة التطرف 

والإرهاب. 
لقد عملت البحرين، ول تزال، ل�سمان �سون 
حقوق وحريات جميع املنتمني واملوجودين على 

اأر����س اململكة احلبيب���ة، �سمن منظوم���ة وطنية 
متكامل���ة، ت�سب يف �سالح تعزي���ز مبادئ واأ�س�س 
حقوق الإن�س���ان ككل ل يتجزاأ، وم���ن خالل تعزيز 
اأطر التع���اون والتن�سيق بني خمتل���ف موؤ�س�سات 
املجتم���ع الر�سمي���ة والأهلية واخلا�س���ة، حمققة 
بذل���ك تط���ورات �سامل���ة، م���ن �سمنها م���ا مت يف 
ملفات العم���ل و�سيانة حقوق العمال وحمايتهم، 
وكذلك �سمان �سون حقوق جميع �رشائح املجتمع 
كالطفول���ة وكبار ال�س���ن وامل���راأة وذوي الإعاقة 
)ذوي العزمية( والأ�رشة، و�سمان م�ستوى العي�س 
الالئق للمواطن���ني واملقيمني؛ لتعك�س جزءا من 
التط���ورات احلقوقي���ة الالفت���ة يف البحرين، حتى 
اأ�سبح���ت املبادئ الدولية حلق���وق الإن�سان نهًجا 
ت�سري علي���ه اأجهزة الدول���ة وموؤ�س�ساته���ا العامة 

واخلا�سة.

املنامة - بن����ا: تلقى عاهل الب����الد �ساحب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�سى اآل خليف����ة برقية تهنئة من وزير 
الداخلي����ة الفري����ق الرك����ن ال�سيخ را�سد ب����ن عبداهلل اآل 
خليف����ة، مبنا�سبة فوز مملكة البحري����ن بع�سوية جمل�س 
حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة لل�سنوات )-2019

2021( هذا ن�سها: �سيدي ح�رشة �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين املفدى حفظكم اهلل ورعاكم 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ببالغ الفخ����ر والعتزاز ي�رشفن����ي اأن اأرفع اإلى مقام 

جاللتك����م ال�سام����ي اأخل�س الته����اين واأج����ل التربيكات، 
مبنا�سب����ة فوز مملك����ة البحرين بع�سوي����ة جمل�س حقوق 
الإن�سان التابع لالأم����م املتحدة يف الفرتة من 2019 اإلى 
2021، وذلك بعد احل�سول على 165 �سوتاً بن�سبة 86 

% من اأ�سوات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
�سي����دي، اإن هذا الجناز الكبري ياأت����ي بف�سل روؤية 
جاللتكم الثاقبة يف دع����م وتر�سيخ وتعزيز قيم احلقوق 
واحلري����ات، الأمر ال����ذي ا�سهم يف تبوء مملك����ة البحرين 
مكانته����ا املرموق����ة على م�ست����وى دول العامل من خالل 
م����ا تفتخ����ر به م����ن �سجلها احلقوق����ي املتمي����ز ونهجها 

احل�ساري ومت�سكها بالقي����م الن�سانية و�سعيها الدائم 
يف حفظ كرامة الإن�سان واحرتام حقوقه و�سون حرياته.

حف����ظ اهلل جاللتكم قائدا وبانيا ورمزا لعزة الوطن 
ورفعت����ه وازده����اره. وتف�سلوا جاللتك����م خال�س التحية 

وموفور الحرتام والجالل
واهلل يرعاكم �سيدي 

املخل�س جلاللتكم
الفريق الركن 
وزير الداخلية 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة ورئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليفة وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل����س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلمان بن حم���د اآل خليفة برقي���ات تهنئة من وزير 
�س���وؤون الكهرباء واملاء عبداحل�س���ني مريزا مبنا�سبة 
فوز مملك���ة البحرين بع�سوية جمل�س حقوق الإن�سان 

التابع لالأمم املتحدة لل�سنوات )2019 - 2021(.
وقال وزي���ر �سوؤون الكهرباء وامل���اء يف برقياته 
اإن الإجناز ميثل ب�س���كل وا�سح النهج احلكيم جلاللة 

امللك يف امل�رشوع الرائد لالإ�سالح والتنمية امل�ستدامة 
وجاء كذلك نتيجة دعم �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء وموؤازرة �ساحب ال�سم���و امللكي ويل العهد، 
ويعك�س تقدير املجتمع الدويل لإجنازات اململكة يف 
احرتام حقوق الإن�س���ان وحرياته ال�سيا�سية واملدنية 

والقت�سادية والجتماعية.
واأ�س���اف اأن انتخ���اب مملك���ة البحري���ن ع�س���وا 
مبجل����س حقوق الإن�سان بح�سوله���ا على 165 �سوتا 
وبن�سب���ة 86 % من اأ�س���وات اجلمعي���ة العامة لالأمم 
املتح���دة، يوؤكد الثقة الدولي���ة املتزايدة يف ال�سجل 
واحلري���ات  احلق���وق  املمي���ز يف �س���ون  البحرين���ي 

والكرامة الإن�سانية، ويج�سد احرتام العامل للمبادرات 
الإن�ساني���ة الرائ���دة جلاللتك���م يف تر�سي���خ الت�سامح 
والتعاي�س بني الأديان والثقافات، وم�ساندة اجلهود 

الدولية يف تكري�س الأمن وال�سالم.
وق���ال اإن ح�س���ول مملك���ة البحرين عل���ى مراكز 
دولية مرموقة ميث���ل م�سدر فخر واعتزاز لنا جميعا، 
وحاف���زا لأداء واجباتنا الد�ستوري���ة، مبا يحافظ على 
املكت�سب���ات التنموي���ة والدميقراطي���ة، ويع���زز من 
مكان���ة اململكة كنموذج يف الإ�س���الح واحرتام حقوق 
الإن�سان، ودع���م التنمية ال�سامل���ة وامل�ستدامة خالل 

العهد الزاهر جلاللة امللك.

املنامة - بنا: تلقى رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
برقي���ة تهنئة م���ن رئي����س املجل����س التنفيذي 
بالحت���اد احل���ر لنقابات عم���ال البحرين يعقوب 
يو�س���ف حمم���د؛ مبنا�سبة ف���وز مملك���ة البحرين 
بع�سوي���ة جمل�س حق���وق الإن�سان التاب���ع لالأمم 
ه���ذا   ،)2021  -  2019( لل�سن���وات  املتح���دة 

ن�سها:
�ساح���ب ال�سم���و امللكي الأم���ري خليفة بن 

�سلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
رئي�س جمل�س الوزراء املوقر..

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
با�سمي ونيابة ع���ن اإخواين اأع�ساء املجل�س 
التنفيذي بالحت���اد احلر لنقابات عمال البحرين 
وجمي���ع النقاب���ات العمالي���ة وعم���ال البحري���ن، 
يطي���ب يل اأرفع اإلى مقام �سموكم الكرمي اأطيب 
اآيات الته���اين واأخل�س التربيكات مبنا�سبة فوز 

مملكة البحرين بع�سوي���ة جمل�س حقوق الإن�سان 
التاب���ع لالأم���م املتح���دة للفرتة م���ن 2019 اإلى 
2021 وذل���ك بع���د ح�سولها عل���ى 165 �سوًتا 
يف الت�سويت الذي ج���رى باجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة مبدينة نيويورك.
واإننا اإذ نهنئ �سموكم ونهنئ اأنف�سنا بهذا 
الفوز امل�ستحق فاإننا نوؤكد اأن هذا الفوز امل�رشف 
كان بف�س���ل قيادتكم وتوجيهاتك���م امل�ستمرة 
والدائمة ب�رشورة احرتام حقوق الإن�سان وتفعيل 
املواثي���ق الدولي���ة املتعلقة ب���ه وتعزيز مبادئ 
حق���وق الإن�س���ان يف اململك���ة ب���ني جمي���ع م���ن 
يعي�سون على اأر�سه���ا، والتي ياأتي يف مقدمتها 
حقوق عمال البحرين من مواطنني ومقيمني، من 
خالل ما مت اإجنازه من قوانني وت�رشيعات عمالية 
ونقابي���ة متقدم���ة يف ه���ذا املج���ال والت���ي كان 
من �ساأنه���ا احلفاظ على املكت�سب���ات واحلقوق 

العمالية يف مملكة البحرين.

اإن امل�رشوع الإ�سالحي جلاللة عاهل البالد 
ودعم احلكومة برئا�س���ة �سموكم حفظكم اهلل 
له كان ل���ه الدور الأكرب يف اأن تتب���واأ البحرين 
مكانة متميزة ولئقة بتاريخها عامليا يف �ستى 
املج���الت ومن بينها جم���ال حق���وق الإن�سان 
وبخا�سة ب�سبب ما تتمتع به من د�ستور متميز 
وقوانني حترتم حق���وق الإن�سان والتفاقيات 

احلقوقية والدولية.
اإنن���ا عل���ى يق���ني ب���اأن مملك���ة البحرين 
يف ظ���ل قيادتك���م �ستظ���ل دوم���ا يف املقدمة 

وحتظى باحرتام وتقدير العامل.
حفظك���م اهلل و�س���دد عل���ى طريق احلق 

واخلري خطاكم.

يعقوب يو�سف حممد
رئي�س املجل�س التنفي���ذي لالحتاد احلر 

لنقابات عمال البحرين

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

كارثة المبنى
ل يوج���د لدينا ما ن�سيفه بع���د املوقف احلازم الذي اتخذه رئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ري خليفة بن �سلمان حفظ���ه اهلل ورعاه باإعطائه الأوام���ر املبا�رشة لفتح حتقيق يف 

اأ�سباب كارثة انهيار مبنى �سكني مبنطقة ال�سلمانية.
التحقي���ق الفوري مع كائ���ن من كان هو بيت الق�سيد يف مثل تلك ال�سابقة حتى ل تتكرر، 
وحت���ى ل يق���ال عن���ا “اأن ما طار ط���ري وارتف���ع اإل وكما طار وق���ع” على طريقة لعب���ة “ال�سلم 

والثعبان” .
مملك���ة البحرين بروؤي���ة قادتها، وباإح�سا�سه���م العميق بهموم املواط���ن وم�سكالته، جنبنا 
الكث���ري من الكوارث والأزمات، وناأى بن���ا عما �سلكته بلدان �سقيقة اأخرى، فكان م�سري �سعبها 

الت�رشيد والهجرة اإلى املجهول.
يف بالدن���ا نحمد اهلل ون�ضكر ف�ضله، عل���ى اأن الن�ضباط احلكومي والتزان الإداري قد مكنا 
اأجه���زة الدول���ة من اأن ت�سل يف جمي���ع املواعيد التي يطلبها املواط���ن، واأن تكون �سندا له يف 
جميع الظروف وامل�سكالت، بل اأن تكون متقدمة عليه يف كثري من الهموم وال�سوؤون وال�سجون.
م���ن هن���ا كان رئي�س ال���وزراء �سديد احلر�س، وهو يوج���ه اأجهزة الدولة �س���واء من جمل�سه 
الأ�سبوع���ي العام���ر، اأو م���ن خالل جمل�س ال���وزراء كي تنزل اإل���ى رغبة املواطن���ني، تقتفي اآثار 

م�سكالتهم، تتابع ق�ساياهم اليومية، وتقف بدقة على احللول الناجعة لهمومهم احلياتية.
نحن نعلم اأن وزارات الدول���ة املختلفة واأجهزتها املعنية من حمافظات وجمال�س بلديات 
وغريه���ا �سوف تلبي ن���داء الأب الرئي�س، �س���وف تقف وب�رشعة على مكام���ن ال�سعف وعلى بوؤر 
ال���رتدي التي اأدت اإلى انهي���ار العقار ال�سكني والذي راح �سحيته حت���ى الآن 4 وفيات، عالوة 

على اأكرث من ثالثني م�سابا.
نح���ن نع���رف اأن الو�س���ول متاأخرين خري م���ن اأن ل ن�سل اأب���دا، واأن انهيار عق���ار ل يعني 
بال����رورة اأن م�ضبحة العمران قد انفرطت، واأن الهرم املقل���وب قد بداأت حجارته يف ال�ضقوط 
عل���ى بع�سها البع����س، بالعك�س نحن مث���ل اأي دولة يف العامل، لدينا من الإجن���ازات وعلينا من 
املاآخ���ذ م���ا يدفعنا اإلى اأن نبداأ من جديد، اأن ن�سد الثغ���رات واأن نبحث يف حقيقة الأ�سباب، واأل 
نتمادى يف ت�سكيل اللجان املنبثقة عنها جلان اأخرى، لت�سبح النتيجة النهائية “�سفر”حتقيق.
ه���ذه امل���رة كان رئي����س ال���وزراء كعادته متقدم���ا م�سهد التدخ���ل بنف�س���ه، وكان حفظه 
اهلل ورع���اه متاأمل���ا اأ�س���د الأمل على ال�سحايا واأ�رشه���م، لذلك �سمل توجيهه الك���رمي اإ�رشاك عدة 
وزارات يف التحقي���ق، منها الداخلية والعم���ل والتنمية الجتماعية والأ�سغال والبلديات وكذلك 
ال�سحة، مل تقت�رش الدعوة على ت�سكيل جلنة وال�سالم، اأو الدعوة اإلى ت�سمية فريق عمل تنتهي 
مهمت���ه بانتهاء احلدث وتذهب الكارثة اإلى “ح�سال���ة” الن�سيان. يف جميع الأحوال انهيار مبنى 
ال�سلماني���ة باملنام���ة �سابقة ترتقي اإلى حد الكارثة، ملاذا؟ لأننا ل نريد اأن نقراأ من خالله بداية 
م�ضل�ض���ل �ضقوط املباين الذي اأ�ضابت لعنته بالدا اأخرى، ول نتمنى اأن ن�ضاب بالرتهل الأدائي 

الذي تنتهي قراراته اإلى احلفظ الإداري وليذهب ال�سحايا اإلى اجلحيم.

الإن�����س��ان ب��اح��رتام ح��ق���ق  ن��ت��اج ج��ه���د اململكة  ال��ف���ز 
م�ساركتها باملوؤ�س�سات الأممية جتد اأ�سداء دولية... “الأعلى للمراأة”:

الرفاع - املجل�س الأعلى للمراأة: اأ�ساد 
املجل�س الأعلى للمراأة بفوز مملكة البحرين 
بع�سوية جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم 
 ،)2021  -  2019( لل�سن���وات  املتح���دة 
معترًبا ه���ذا الإجن���از نتاج طبيع���ي جلهود 
اململك���ة املتوا�سل���ة يف اح���رتام وحماي���ة 
حق���وق الإن�س���ان، واعتب���اره �ساأًن���ا حمورًيا 
تقوم عليه اأركان الدول���ة املدنية احلديثة 
الت���ي حتظ���ى بالروؤي���ة الثاقب���ة والقيادة 
الرحب���ة واحلكيم���ة لعاه���ل الب���الد �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة. 
 وبه���ذه املنا�سبة قال���ت الأمني العام 

م�سارك���ة  اإن  الأن�س���اري  هال���ة  للمجل����س 
البحرين الفاعل���ة يف املوؤ�س�س���ات واللجان 
الأممي���ة جتد اأ�سداء وا�سح���ة لدى املجتمع 
ال���دويل املنطلقة م���ن ثقت���ه وتقديره ملا 
ت�ستطي���ع اململك���ة اأن ت�سيف���ه وت�ساه���م 
به لتقوي���ة وم�سان���دة اجله���ود الدولية يف 
ن����رش وتعزيز ثقاف���ة حقوق الإن�س���ان، ومبا 
�سيمكنها م���ن الرتويج لتجربته���ا النوعية 
يف ه���ذا املج���ال، خ�سو�سا يف جم���ال حفظ 
وحماية حقوق املراأة البحرينية، م�ست�سهدة 
به���ذا ال�ساأن بتبن���ي الأمم املتح���دة جائزة 
�ساحب���ة ال�سم���و امللك���ي الأم���رية �سبيك���ة 

بن���ت ابراهيم اآل خليفة العاملية لتمكني 
املراأة، وعددا من الع�سويات النوعية يف 

ذات املجال.
واأو�سح���ت الأن�س���اري اأن ع�سوي���ة 
مملك���ة البحرين يف جمل�س حقوق الإن�سان 
ج���اءت يف توقي���ت مث���ايل بالنظ���ر اإل���ى 
النتائج النوعية الت���ي تر�سدها البحرين 
عل���ى �سعي���د تق���دم امل���راأة البحرينية، 
وه���و ما يوؤهلها لأن تكون بيًتا للخربة يف 
جمال متكني املراأة على ال�سعيد الدويل 
بتجاوز مملكة البحري���ن ملراحل التمكني 

التقليدية. 



كان غاندي هندو�سًيا من �الأ�سا�س ومنذ �لبد�ية، و�أ�سبح الحًقا هندو�سًيا بامتياز 

“غاندي..  بعنو�ن  �ل�سعلة  عبد�لنبي  كتاب  م��ن  �لثانية  �حللقة  ويف  �لنخاع،  وحتى 

�ملبكرة من عمر  �لطرية  �ملرحلة  عند  �أوليا  م�سحا  و�مل�سلمني يجري  �لعرب  وق�سايا 

�لزعيم �لهندي.

�لتي  �لت�ساحمية  �النفتاحية  و�مل�ساحة  �لفطرية  �الأر�سية  للقارئ  �لكاتب  يب�سط 

وكاأ�سلوب  كفكر  و�الإ���س��ام  غاندي  بني  �لفكري  و�لتفاعل  �الق��ر�ب  م�سافات  ح��ددت 

حياة.

باأن  نوحي  �أن  نحاول  �أننا ال  �إىل  ن�سري  �أن  الب��د  �ملحطة  ه��ذه  �لكاتب: عند  وق��ال 

�إىل �الإ�سام على  �أو كان مييل  �لهندو�سي  غاندي كان يفكر يف �الن�سقاق عن �ل�سف 

ح�ساب معتقد�ته �لهندو�سية، فقد كان غاندي هندو�سًيا د�ئما.

اإع�����������داد: را�����ش����د ال���غ���ائ���ب

“البالد” ت�شتعر�ض كتاب “غاندي... وق�شايا العرب وامل�شلمني” للكاتب عبدالنبي ال�شعلة

 حـارس عـربــي مسلــم 
ينقـذ جـد غانـدي مـن االغتيـال

)احللقة الثانية(

• عبدالنبي ال�شعلة	

• والد غاندي	

ر القراآن وزار مكة الهندو�شية ُيقدِّ م�ؤ�ش�س طائفة “برانامي” 

ر�شق بيت جد غاندي بالنار وكادت ت�دي بحياته

يف الثاين من اأكتوبر 1869 ولد 
موهاندا�ض غاندي، يف غرب الهند، 
 ”Porbandar يف مدينة “بوربندر
ال�ش���احلية التي حتي���ط بها من كل 

جانب تقريبا مياه البحر العربي. 
اأح���د  كان���ت مدين���ة بوربن���در 
موان���ئ اأو مناف���ذ التج���ارة ومراكز 
االت�شال بني الهند والدول العربية 
وال�شواح���ل ال�رشقية لقارة اإفريقيا، 
وكان���ت تطل عل���ى حرك���ة التجارة 
البحرية للتج���ار العرب وامل�شلمني 
بني بلدان اجلزيرة العربية والقارة 
االآ�شيوي���ة، والت���ي كان���ت �شفنهم 
حتمل عل���ى متنها ثقاف���ة وتعاليم 
االإ�ش���الم، وكان لها الدور االأكرب يف 
انت�شار وا�شتقرار االإ�شالم وثقافته 

على امتداد القارة االآ�شيوية.  
ولد غان���دي وترعرع يف اأح�شان 
اأ����رشة هندو�شية حمافظ���ة وملتزمة 

ديني���ا، لكنها مل تك���ن متع�شبة اأو 
Pu t  تتزمت���ة. والدت���ه، بوتليباي
libai، التي كان لها التاأثري االأول 
واالأوف���ر يف ت�شكيل و�شياغة فكره 
الدين���ي، كانت تنتم���ي اإلى طائفة 
“برانامي Pranami” الهندو�شية 
التي تتبع طريق���ة اأو مدر�شة ُعِرف 
للق���راآن  تقدي���ره  موؤ�ش�شه���ا  ع���ن 
الكرمي، وقيل اإنه زار مكة املكرمة، 

وقد تاأ�ش�ش���ت ه���ذه الطائفة قبل 
اأكرث من 400 عام وُبِنَيْت فل�شفتها 
على مب���داأ التوحيد واالإميان بوحدة 
ال���ذات االإلهي���ة العظم���ى، ولذلك 
ف���اإن معاب���د ه���ذه الطائف���ة كانت 
واإل���ى الي���وم خالي���ة م���ن االأ�شنام 
والتماثي���ل، مبا يف ذلك متثال االإله 
كر�شن���ا، ال���ذي يعت���ربه الهندو�ض 

جت�شيًدا للقوة االإلهية العظمى.

موهاندا����ض غان���دي يف تلك 
الفرتة املبكرة م���ن حياته وقف 
عن���د  حائ���را  واأحيان���ا  مت�شائ���ال 
الكث���ري من اخلي���ارات  مف���رتق 
القي���م  منه���ا  واالأطروح���ات، 
التي كان  الثقافي���ة  واملب���ادئ 
ي���روج لها احلك���م الربيطاين يف 
الهند، وحماوالت التن�شري التي 
تقوم بها االإر�شاليات امل�شيحية، 
الت���ي  واالأف���كار  واملعتق���دات 
يوؤمن بها اأتب���اع االأديان االأخرى 
يف الهند، ومن بينهم امل�شلمون 
يف  وغريه���م،  والزراد�شتي���ون 
مقاب���ل جه���ود والدي���ه لتثبيت 

وتر�شيخ القيم التي ترتكز على 
اأ�ش����ض دينية وثقافي���ة وتراثية 

هندو�شية يف وجدان ابنهما.
يف  وه���و  غان���دي  �شم���ع   
�شب���اه، اأ�رشته تتناق���ل احلديث 
ع���ن حادثة مروع���ة حدثت جلده 
“اأوتاجمان���د غاندي” عندما كان 
اأوَّل حلاكم  “ديواًن���ا” اأو وزي���ًرا 
بوربن���در، فق���د غ�شبت  والي���ة 
الو�شي���ة عل���ى العر����ض وقتها، 
“راين روباليب���ا”، على  االأم���رية 
م�شاندته  ب�شب���ب  “اأوتاجمان���د” 
الذي  الأم���ني اخلزان���ة بالق����رش، 
كانت حتاول اإق�شاءه والتخل�ض 

من���ه، فاأر�شل���ت االأم���رية لبي���ت 
اأوتاجمان���د جمموعة من حرا�شها 
امل�شلح���ني الذي���ن قاموا بر�شق 
املن���زل بطلق���ات ناري���ة كادت 
ت�شيب اجلد وتودي بحياته، لوال 
مب���ادرة حار�ش���ه العربي امل�شلم 
بتعري����ض حياته للخطر والقيام 
بحماية اجلد واإبع���اده عن موقع 

الطلق الناري واإنقاذ حياته.
ال�شك يف اأن هذه الرواية قد 
علقت يف ذه���ن الطفل وال�شبي 
وتركت  موهاندا����ض،  ال�شغ���ري 
اأث���ًرا عميًق���ا يف نف�ش���ه انعك����ض 

فيما بعد على روؤاه ومواقفه.

معابدها كانت واإلى اليوم خالية من االأ�شنام والتماثيل

كان يعمل وزيرا اأوال حلاكم والية وغ�شبت منه االأمرية

“ليس هناك أي 
أمل في عالج 

هذا العالم 
المريض إال عبر 
عنف  طريق الالاّ

وهو طريق 
مستقيم وضيق”.  

غاندي

يف مرحل���ة درا�شت���ه املدر�شي���ة، 
وعندما كان يف �ش���ن ال�شاد�شة ع�رشة، 
ارتب���ط موهاندا�ض غان���دي ب�شداقة 
حميمة ووثيقة مع �شيخ مهتاب، وهو 
طال���ب م�شل���م يدر����ض يف املدر�ش���ة 
نف�شه���ا الت���ي كان غان���دي يدر����ض 

فيها. 
لقد وقفت والدته وزوجته واأخوه 
االأكرب �ش���د هذه العالقة لي�ض ملجرد 
اأن مهتاب كان م�شلًما، بل الأنهم كانوا 
يخ�ش���ون على ابنهم اأي�ًش���ا من تاأثري 
ذلك ال�شخ�ض على �شلوكه، فقد كان 
مهتاب �شاًبا معروًفا بطي�شه وتهوره 

وحترره يف الكثري من النواحي. 
لق���د خاف���وا اأن ينح���رف ابنه���م 
اللح���وم  اأكل  م���ن مهت���اب  ويتعل���م 
والتدخني و�رشب امل�شكرات ومعا�رشة 

املوم�شات.

اأ����رش موهاندا�ض عل���ى االحتفاظ 
بتل���ك العالق���ة، ولع���ل تل���ك كان���ت 
اأي�ش���ا م���ن ب���ني املوؤ����رشات املبكرة 
عل���ى ا�شتقالليت���ه ومقاومت���ه ل���كل 
والتع�ش���ب مهما  التفرق���ة  اأ�ش���كال 
كانت املربرات، اإال اأن �شيخ مهتاب، 
كم���ا ُي�شت�ش���ف من مذك���رات غاندي، 
مل يك���ن اأمنوذًجا ل�شخ����ض ي�شتطيع 
اأن ي���رتك اأي اأث���ر اإيجاب���ي عل���ى من 
ي�شادق���ه ويرافقه، اإ�شافة اإلى ذلك، 
فقد كانت الف���رتة التي تعرف فيها 
غان���دي على �شيخ مهت���اب و�شادقه 
رمبا كان���ت بداية الطري���ق يف �شعيه 
وبداي���ة  احلقيق���ة  اكت�ش���اف  نح���و 
مرحل���ة ال����رشاع م���ع ال���ذات والتمرد 
التقالي���د واملوروث���ات، وهي  عل���ى 
حال���ة تولد اال�شتع���داد لالقرتاب من 

املحظورات واملحرمات.

يف خ�ش���م ه���ذه الهواج����ض ب���داأ 
غان���دي خفي���ة وخل�شة يدخ���ن وياأكل 
اللحوم مع مهتاب. وملدة �شنة كاملة 
اأكل غان���دي اللحم �ش���ت مرات، لكنه 
�شاق ذرًعا من هذه املمار�شات التي 
اعتربها �شبيانية، كما اأنه مل ي�شتطع 
اال�شتمرار يف خداع نف�شه، ففي داخله 
كان يوؤم���ن باأن التدخ���ني اآفة م�رشة، 
واأن اللح���وم ه���ي يف احلقيق���ة نت���اج 
العنف وامل���وت والقت���ل ملخلوقات 

اخلالق. 
مل ي�شتط���ع اأي�ًش���ا اال�شتم���رار يف 
الك���ذب عل���ى والدي���ه واإخف���اء ه���ذا 
االأم���ر عنهم���ا، ولذل���ك ق���رر التوقف 
ع���ن التدخ���ني واأكل اللح���وم واأق�شم 
باالمتن���اع عن ذلك ما دام والداه على 
قي���د احلي���اة. واأخذت عالقت���ه ب�شيخ 

مهتاب تتجه نحو الفتور وال�شمور.

ارتبط بال�شيخ مهتاب ال�شديق امل�شلم الطائ�ض واملتهور

 غاندي دخن واأكل اللح�م مبراهقته ثم ت�قف

• غاندي مع �شديقه امل�شلم ال�شيخ مهتاب	

• مدينة بوربندر م�شقط راأ�ض غاندي	

طائفة والدة غاندي تدمج الأف�شلينْ بالهندو�شية والإ�شالم
يف كتابه “ق�ش���ة جتاربي مع احلقيقة”، اأ�شار غاندي اإلى 
معتقدات طائفة برانامي، التي كانت اأمه تنتمي اإليها، قائال: 
“اإنها ت�شعى لدمج اأف�شل ما يف الهندو�شية مع اأف�شل ما يف 

االإ�شالم”. 
ويف الكت���اب نف�ش���ه اأكد غان���دي: “كان���ت عائلتي تتبع 
طريق���ة برانامي، ومع اأننا هندو�ض بال���والدة، فاإن الكاهن يف 
معبدن���ا كان يقراأ من قراآن امل�شلمني وم���ن كتاب “البغوات 
غيت���ا” الهندو�شي، وكان يتنقل بينهم���ا يف القراءة، وال فرق 

لديه اأي كتاب كان يقراأ ما دام املعبود هو اهلل”.
كان والد غاندي يوؤمن بقيم دينية اأكرث �رشامة وحمافظة، 
تقت�ش���ي االلت���زام واحلر����ض عل���ى ال�شل���وات اأم���ام االآلهة 
والزيارات للمعابد، لك���ن والدته كانت اأكرث مرونة وانفتاًحا، 
مع اأنها كانت �شي���دة متدينة ورعة، ت�شوم معظم اأيام ال�شنة 
طلًبا للمغفرة والنقاء وبغية تطويع النف�ض وتروي�شها. ذلك 
الطق����ض الروحي الذي ا�شتخدمه ابنه���ا موهاندا�ض فيما بعد 

كاأداة �شيا�شية.  
وكم���ا ذكرن���ا، فقد كان اخل���ط الديني ال���ذي ورثته عن 
والديها يكتنفه نوع من التاأثري االإ�شالمي، الذي ال يحبذ عبادة 
االأ�شن���ام يف املعابد اأو التقرب اإل���ى االإله من خالل التماثيل، 

اإال اأن عقيدته���ا الدينية ات�شم���ت بالت�شدد ال�شارم يف جتنب 
اأكل اللح���وم و�رشب اخلمر والتدخني باأي �ش���ورة من ال�شور. 
لق���د كانت والدة غاندي اأقرب واأعز النا�ض اإليه، وكانت حمط 
حبه وتقديره واحرتام���ه، وكان يعتربها َمثله االأعلى واملحور 
ال���ذي كان يدور حوله، وقد ر�شع م���ن ثديها مبادئ التوحيد 

والت�شامح.

كاهن املعبد كان يقراأ القراآن الكرمي وال يحبذ االأ�شنام

• 	Putlibai والدة غاندي

اأ�شدقاء والد غاندي... م�شلم�ن
ر�ش���م غان���دي خارط���ة طري���ق 
خط���ة  اأو  واإ�شرتاتيجي���ة،  فكري���ة 
عم���ل وا�شح���ة ترمي اإل���ى حتقيق 
انطالًق���ا  الهن���د  يف  الدميقراطي���ة 
م���ن االأ�شف���ل اإل���ى االأعل���ى، اأو من 
قاعدة الهرم االجتماعي اإلى قمته، 
الو�شيل���ة  الدميقراطي���ة  واعت���رب 
االأجن���ع ال�شتحداث نظ���ام اجتماعي 
واقت�شادي من�شف ي�شاهم يف دفع 
عملي���ة التحول والتنمية وتعزيزها، 
ب���اأن النظ���ام  اأي�ًش���ا  وكان يوؤم���ن 
االإداري املرك���زي ال يوف���ر البيئ���ة 
ال�شاحلة واملالئم���ة لنجاح التجربة 

الدميقراطية ور�شوخها.

النظري���ات  غان���دي  وحت���دى 
ال�شيا�شية الت���ي تدعو اإلى “علمنة 
تدع���و  الت���ي  وتل���ك  ال�شيا�ش���ة”، 
واأدرك  الدي���ن”  “ت�شيي����ض  اإل���ى 
من���ذ البداي���ة ح�شا�شي���ة وخط���ورة 
الدم���ج اأو الرب���ط ب���ني ال�شيا�ش���ة 
���ا يف املجتمعات  والدي���ن، خ�شو�شً
واملعتق���دات  االأدي���ان  متع���ددة 
الديني���ة كالهن���د، وم���ا ق���د يوؤدي 
اإلي���ه ذل���ك الربط م���ن اأث���ر �شلبي 
على احلري���ات واالأقليات واحلقوق 
الفردي���ة واجلماعي���ة، اإل���ى جان���ب 
تر�شي���خ ان�شق���اق ق���وى املجتم���ع 
وتقوقع وتخن���دق مكوناته الدينية 

وت�شتي���ت جهودها وبعرثة عطائها 
وم�شاهماتها، اإال اأنه كان يف الوقت 
نف�ش���ه من ب���ني اأوائ���ل املفكرين 
يف الع����رش احلدي���ث ال���ذي رف����ض 
القطيع���ة والف�ش���ل ب���ني الدي���ن 

وال�شيا�شة.
حت����رشين  ال�ش���دد  ه���ذا  ويف 
كلمات معربة تن�شجم مع هذا الفهم 
قالها، بع���د عقود من وفاة غاندي، 
مت���ويل  حمم���د  ال�شي���خ  املرح���وم 
حما�رشات���ه  اإح���دى  يف  ال�شع���راوي، 
عندما قال “اأمتّنى اأن ي�شل الدين 
اإلى اأه���ل ال�شيا�شة، واأال ي�شل اأهل 

الدين اإلى ال�شيا�شة”.

غر�ض الت�شامح بنف�شه

4local@albiladpress.com بالدنا األحد 14 أكتوبر 2018 
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اإذا قراأت تو�ضيات اأطروحة دكتوراه ع�ضو هيئة التدري�س بكلية احلقوق بجامعة البحرين عبداجلبار 
الطي���ب قد تت�ضور اأن م�ضوؤوال بوزارة املالية جل�س خلف مكتب���ه وبداأ يجدول الوفاء بتنفيذها؛ من اأجل 

االرتقاء باالإدارة العامة للمالية.
عن���وان االأطروحة “حدود تدخل وزارة املالية يف املوازنة العام���ة )درا�ضة مقارنة(، واأحرزها الطيب 

من جامعة طنطا بجمهورية م�رص العربية.
ناق�ضت االأطروحة يف زهاء 600 �ضفحة حدود تدخل وزارة املالية يف املوازنة العامة �ضواء يف مرحلة 

اإعداد اأو تنفيذ املوازنة العامة مع ت�ضليط ال�ضور على مرحلة االعتماد لدى ال�ضلطة الت�رصيعية.
وعق���د الباح���ث مقارنة بني مملك���ة البحرين وجهوري���ة م�رص العربي���ة ومقارنات بتج���ارب عدد من 

كربيطانيا واأمريكا وفرن�ضا. وتن�رص “البالد” اأبرز تو�ضيات االأطروحة:

التوصيات
1. اأهمي���ة االعتن���اء بالقائم���ني واملخت�ضني 
بوزارة املالي���ة على �ضياغ���ة ال�ضيا�ضات املالية، 
وحتدي���د اأهدافها و�ضياغة قواعد اإعداد امليزانية 
العام���ة وحتديد اأ�ض����س حت�ضريها، مب���ا يوؤدي يف 
النهاي���ة لتحقيق اأه���داف ال�ضيا�ضات االقت�ضادية 

واالجتماعية، وغريها املخطط لها يف الدولة.
2. بالن�ضب���ة ملبال���غ الدعم الت���ي تخ�ض�ضها 
الدول���ة للخدمات وال�ضلع املرتبط���ة باملواطنني، 
يتم درا�ضة اإعادة توجيهه���ا على اأ�ضا�س التحديد 
الوا�ض���ح لن���وع االإعان���ة والفئ���ة امل�ضتهدف���ة من 
املواطن���ني؛ وذل���ك بهدف �رصف الدع���م الأغرا�س 
حمددة وللفئ���ات املحتاجة وذوي الدخل املحدود 

من املواطنني. 
3. تواج���ه ال���دول حتديات كب���رية يف حتديد 
الت���زام  م���دى  يف  تكم���ن  االإي���رادات  وحت�ضي���ل 
احلكوم���ات بالتح�ضي���ل تنفي���ذا للقوان���ني التي 
�ضدرت وق���ررت االإيراد املعني، ومع ذلك فهناك 
جوانب مظلمة حت���دث كاملجامل���ة واملحاباة على 
ح�ضاب امل���ال العام والتهرب ال�رصيب���ي والف�ضاد 
املايل وغريها من اجلوان���ب ال�ضلبية تلقي بظالل 
واآثار وخيمة وقامتة عل���ى كم االإيرادات املح�ضلة 
فعليا من جانب االأف���راد، ويو�ضى الباحث باإعمال 
قاع���دة امل�ض���اواة اأم���ام القانون اإنف���اذا وتطبيقا 
جلميع اأفراد املجتمع دون متييز، واأن يتم حت�ضيل 
االإيرادات حت���ت وطاأة امل�ضوؤولي���ة واملحا�ضبة يف 

حال عدم القيام بذلك ملخالفة القانون.
4. ان الهدف من ا�ضتثناء املوازنات امللحقة 
وامل�ضتقلة ه���و اإعطاء املرف���ق اال�ضتقالل املايل 
االإب���داع والتطوي���ر  ال���ذي ميكن���ه م���ن  واالإداري 
واإدخ���ال اإيرادات جديدة للموازن���ة العامة للدولة، 
وبالت���ايل فح���دوث وتك���رار العجز ل���دى اجلهات 
امل�ضتقلة وتغطي���ة العجز من جانب احلكومة يدق 
ناقو�س ا�ضتدع���اء الرقابة الربملاني���ة للتدخل يف 

عمل اجلهات امل�ضتقلة عن طريق م�ضاءلة احلكومة 
وحتدي���دا وزارة املالي���ة ع���ن طبيع���ة ه���ذا العجز 
واأ�ضبابه واحلل���ول املقرتحة، واأي�ضا قيمة االأموال 
العام���ة الت���ي اأعانت به���ا احلكومة ه���ذه اجلهات 
ومدى تاأثريها على امليزانية العامة للدولة، حيث 
اإن تك���رار العج���ز يحوله من عجز عر�ض���ي اإلى عجز 

هيكلي ينبئ عن �ضوء اإدارة اأو ف�ضاد. 
5. انه بخالف االعتمادات غري العادية املوجهة 
لنفق���ات جديدة مل تكن واردة اأ�ض���ال يف املوازنة 
العام���ة، ف���اإن االعتم���ادات التكميلي���ة تعد دليال 
عل���ى عدم دقة تقدي���رات النفق���ات يف املوازنة، 
خا�ض���ة اإذا عمدت احلكومة الإع���داد م�رصوع موازنة 
متوازن���ا �ضوريا م���ن اأجل احل�ضول عل���ى موافقة 
ال�ضلطة الت�رصيعية، ثم بعد ذلك تلجاأ لالعتمادات 
االإ�ضافية التكميلية، االأمر الذي يرتتب عليه عدم 
ت���وازن املوازنة يف نهاية ال�ضن���ة املالية، وهذا ما 
جانب، اأم���ا اجلانب االآخر، فيظه���ر للباحث من اأن 
طلب اعتماد اإ�ضايف بعد ت���وازن �ضوري للموازنة 
العامة يجع���ل الغالب على ه���ذه املوازنة؛ كونها 
متوازن���ة ح�ضابيا وبعيدة ع���ن التوجهات احلديثة 
يف ����رصورة اأن تعك����س املوازنة توازن���ا اقت�ضاديا 
يراع���ي حقيق���ة اأن من اأه���م خ�ضائ����س املوازنة 
العام���ة اأنها خط���ة تعك�س اجلوان���ب االقت�ضادية 
واالجتماعي���ة يف الدولة، وبالت���ايل يو�ضي الباحث 
ب����رصورة التقليل من طلب االعتمادات االإ�ضافية، 
و�أن تك���ون ����روط طلبها ثقيلة لك���ي ال يت�ساهل 

امل�ضوؤولون يف طلبها. 
6. تقليل االعتم���اد على االقرتا�س اخلارجي 
م���ن الدول غ���ري االإ�ضالمي���ة - اأو منع���ه نهائيا - 
وذل���ك لتف���ادي االآث���ار ال�ضلبية املتع���ددة التي 

تنجم عنه )والواقع خري دليل على ذلك(.
7. تو�ضي���ع دائ���رة االأخ���ذ بنظ���ام حما�ضب���ة 
�لتكالي���ف يف �لن�س���اط �حلكوم���ي خ�سو�س���ا م���ع 
دخ���ول مملك���ة البحري���ن يف نظام �رصيب���ي مرتبط 
باالأفراد بداأ بال�رصيبة االنتقائية، ومن ثم ال�رصيبة 

عل���ى القيم���ة امل�ضافة، وبالتايل يج���ب اأن يكون 
املواطن عاملا بتكاليف اأن�ضطة احلكومة حاجاتها 

املالية لكونه )املمول(.
8. �رصورة اأن ياأخ���ذ امل�رصع البحريني مبوقف 
واحد ووا�ضح ح���ول عالقة اجلهات ذات امليزانية 
امل�ضتقل���ة م���ع امليزاني���ة العام���ة للدول���ة وفقا 
للقواع���د العام���ة التي تعد بن���اء عليه���ا ميزانية 
اجله���ات امل�ضتقلة واالآث���ار املرتتبة، بحيث يدور 
لهذه اجله���ات فائ�ضها لل�ضن���ة القادمة وتغطي 
امليزانية العامة عجوزاتها واإذا ثبت تنامي العجز 
رغم التمويل احلكومي، في�ضاأل رئي�س هذه اجلهة 

برملانيا، ويف النطاق احلكومي.
9. ����رصورة تعديل الت�رصيع���ات املعنية �ضواء 
الد�ضتور اأو قان���ون امليزانية العامة بحيث تكون 
م���دة االإحالة م���ن احلكومة لل�ضلط���ة الت�رصيعية يف 
م�رص )90 يوم( و�لبحري���ن )�سهرين( مدة �إلز�مية 

ولي�ضت تنظيمية كما هو احلال عليه االآن.
10. ����رصورة النظر يف مملك���ة البحرين يف اأن 
تتحم���ل الوزارات واجله���ات احلكومية ن�ضيبا من 
الدي���ن العام وفق���ا لوزنها الن�ضب���ي يف امليزانية 
العامة مع ا�ضتبع���اد التطبيق على وزارة الداخلية 

ووزارة اخلارجية ووزارة الدفاع ووزارة العدل.
11. ����رصورة ا�ضتخدام الو�ضائل التكنولوجية 
يف تق�ض���ي احلاجات العامة من اأف���راد ال�ضعب يف 
فرتة اإع���داد امليزانية العامة ل���دى وزارة املالية 
ب�ض���كل حقيق���ي وفاع���ل، مب���ا ي�رصكه���م يف ر�ضم 

واإعداد امليزانية العامة.
12. اإن�ض���اء جه���از للمراقب���ني املالي���ني يف 
مملك���ة البحري���ن ي�ضطلع ب���دور الرقاب���ة املالية 
ال�ضابق���ة واملعا����رصة لعملي���ة تنفي���ذ امليزاني���ة 
�لعام���ة ويتب���ع وزي���ر �ملالي���ة �أو وزي���ر �س���وؤون 
جمل����س الوزراء اأو رئي�س ال���وزراء اأو رئي�س اللجنة 
التن�ضيقي���ة العلي���ا، اأو الذه���اب لتعدي���ل املادة 
)56( من قانون امليزانية العامة البحريني بحيث 
يكون تعي���ني املراقب املايل من وزير املالية يف 
الوزارات واجلهات احلكومي���ة اأمرا وجوبيا ولي�س 
جوازي���ا ويتب���ع املراق���ب امل���ايل وزارة املالي���ة 
وظيفي���ا ويك���ون اإداريا تابعا للجه���ة التي يعمل 

فيها.
13. �رصورة اإ�ضدار قانون الإدارة الدين العام 
يف مملك���ة البحرين بحيث يت�ضمن تعريفا وا�ضحا 
ملفهوم الدين العام وعنا�رصه و�ضوابط ا�ضتخدام 
القرو����س العام���ة وحتديد �ضقف اإجم���ايل للدين 

العام بن�ضبة مقبولة من الناجت املحلي االإجمايل.
14. ����رصورة النظر يف اأن يك���ون حتديد عجز 
املوازنة العامة يف مملكة البحرين بناء على العجز 
اأو الفائ����س الكل���ي ولي����س العج���ز اأو الفائ����س 
النقدي )اأبواب االإي���رادات - اأبواب امل�رصوفات، 
يف امليزاني���ة العام���ة فق���ط(، ويتطل���ب ذلك اأن 
ح�ض���اب العجز والفائ�س الكل���ي يكون عن طريق 
اأو  امل�ضتقل���ة  اأو  احلكومي���ة  اجله���ات  كل  �ض���م 
امللحق���ة التي متول من امليزاني���ة العامة للدولة 
وكذل���ك ال�رصكات اململوكة للحكومة ملكية كاملة 
ون�ضب���ة احلكوم���ة يف ال�رصكات االأخ���رى يف ميزانية 
اإجمالي���ة واحدة، ليظهر العج���ز اأو الفائ�س الكلي 
وذل���ك يفي���د يف و�ض���وح املركز امل���ايل للدولة، 
ث���م بعد ذلك يت���م الف�ضل ب���ني امليزانية العامة 
للدول���ة وموازنة ه���ذه ال�رصكات الخت���الف االأ�ض�س 
املحا�ضبي���ة املعتم���دة، واله���دف االأ�ضا����س م���ن 
ذل���ك بيان وو�ض���وح احلالة املالي���ة للدولة ككل 
وم���دى قدرتها عل���ى اأداء االأن�ضط���ة احلكومية اأو 
اال�ضتثماري���ة جميعها، ومبا يظه���ر مواطن الهدر 
املايل وي���وؤدي لتحليالت ت�ضاع���د يف ر�ضم مالمح 

ال�ضيا�ضات.
15. ����رصورة و�ض���ع تنظيم ت�رصيع���ي متكامل 
لنظام عمل اللجن���ة امل�ضرتكة بني جمل�س النواب 
وجمل����س ال�ضورى يف نظ���ر امليزانية العامة بحيث 

ال يقت�رص على التنظيم العام اجلاري.
16. تعديل املادة 168 من الالئحة الداخلية 
ملجل����س الن���واب البحرين���ي وامل���ادة )139( من 
الالئح���ة الداخلية ملجل�س ال�ض���ورى بحيث ال يجوز 
اأن حتي���ل جلن���ة ال�ض���وؤون املالي���ة واالقت�ضادية 
االأب���واب الت���ي تنته���ي م���ن بحثها اإل���ى املجل�س 
لنظره���ا تباعا؛ الأن ذلك قد ي���وؤدي حلدوث اإخالل 
بتنا�ض���ق امليزاني���ة، ولكون���ه يتعار�س م���ع مبداأ 

وحدة امليزاني���ة، ولكونه قد ي�ضتت اإنتباه اأع�ضاء 
ال�ضلط���ة الت�رصيعي���ة خ�ضو�ض���ا يف ظ���ل �ضع���ف 

اخلربات يف املجال االقت�ضادي واملايل.
17. ����رصورة تعدي���ل النظام رق���م )15( من 
الدليل امل���ايل املوحد يف مملك���ة البحرين بحيث 
يتم �ضمان الف�ضل بني االآمر بال�رصف واملحا�ضب.
18. تعدي���ل ن�س امل���ادة )51( م���ن قانون 
امليزاني���ة العامة بحي���ث ال يكتف���ى بالن�س على 
اأن التقاري���ر تقدم ب�ضكل دوري من وزارة املالية 

ملجل����س ال���وزراء ب���ل حتدد ف���رتة زمني���ة معينة 
لتق���دمي ه���ذا التقري���ر فاالكتفاء ب���� “دورية“ ال 
يحقق ال�ضبط املطلوب يف امل�ضائل املالية. لذلك 
يتطل���ب هذا الن����س التعديل بحي���ث حتدد فرتة 
معين���ة مثال كل 5 �أ�سه���ر بحيث تق���دم �لوز�ر�ت 
تقري���را كل 3 �أ�سهر )�مل���ادة 47( ووزير املالية 
يرفع تقريرا كل 5 �أ�سه���ر �سامال تنفيذ و�أد�ء كل 

الوزارات واجلهات احلكومية اإلى جمل�س الوزراء.
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�رصف الدعم الأغرا�س حمددة وللفئات 
املحتاجة وذوي الدخل املحدود 

ال للمجاملة واملحاباة والتهرب ال�رصيبي 
والف�ضاد املايل 

عجز اجلهات امل�ضتقلة يدق ناقو�س 
ا�ضتدعاء الرقابة الربملانية

�رصورة التقليل من طلب االعتمادات 
�الإ�سافية و�أن تكون �روط طلبها ثقيلة
لوقف االعتماد على االقرتا�س اخلارجي 

من الدول غري االإ�ضالمية
تو�ضيع دائرة االأخذ بنظام حما�ضبة 

�لتكاليف يف �لن�ساط �حلكومي
يجب اأن تتحمل الوزارات ن�ضيبا من 

الدين العام وفقا لوزنها الن�ضبي
اإن�ضاء جهاز للمراقبني املاليني ي�ضطلع 

بدور الرقابة املالية 

االعتمادات التكميلية تعد دليال على عدم دقة تقديرات نفقات املوازنة
“البالد” تن�رص اأبرز تو�ضيات اأطروحة دكتوراه عبداجلبار الطيب:

• عبداجلبار الطيب	

را�شد الغائب
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56 األف مواطن ينتخبون لأول مرة باقرتاع 2018

املقاطعة تقوقع واملقاطعون مناكفون فال تتفرجوا

�صوق مركزية تخدم اأهايل جرداب وجدعلي والنا�صفة

بن�سبة زيادة بلغت 13.8 %

ال حتا�سبوا اأو تنتقدوا اأداء برملان مل تختاروا اأع�ساءه... مرت�سح “ال�سناب�س” الب�رصي:

اأر�س لعر�س ال�سيارات للبيع بر�سوم رمزية... املاجد لـ “$”:

ت�ستعـــد اللجنـــة العليـــا لالنتخابـــات 
العامة مبملكة البحرين يف منت�سف ال�سهر 
اجلاري الإعالن اإجمايل الكتلة الناخبة التي 
يحق لها الت�سويت يف االنتخابات املقبلة 

املقرر عقدها يف 27 نوفمرب 2018.
وياأتي اإعـــالن الكتلـــة الناخبة يف ظل 
وجود مطالبات عـــدة باإعادة فتح املجال 
من جديد ال�ستكمال ت�سجيل من مل تدرج 

اأ�سماوؤهـــم يف ك�ســـوف الناخبـــن، ممن ال 
تعرت�سهم اأي م�ســـاكل قانونية متنعهم 

من امل�ساركة.
ويف �سيـــاق اإعـــالن مركـــز درا�ســـات 
مواطـــن   4000 راأي  ا�ستطـــالع  عزمـــه 
حول االنتخابـــات، ك�سف عـــن اأن الن�سبة 
املبحوثـــة تقدر بنحـــو 1 % مـــن اإجمايل 
الكتلـــة الناخبـــة التـــي تبلـــغ 406 اآالف 

مواطن.
وباال�ستنـــاد اإلـــى هـــذه االإح�سائيـــة 

�سيبلغ اإجمـــايل الكتلة الناخبة امل�ستجدة 
مقارنـــة باالنتخابـــات ال�سابقـــة 56 األف 
و287 مواطنـــا، حيث بلـــغ اإجمايل الكتلة 
الناخبـــة املعلنـــة ر�سميـــا يف انتخابـــات 

2014 عدد 349 األفا و713 مواطنا.
ومبقارنـــة الن�سبـــة املعلنـــة من قبل 
مركز درا�سات مع متو�سط النمو ال�سكاين 
للمواطنن املقدر بن�سبة 2.8 % �سنويا، 
جـــاءت الن�سبـــة مرتفعة مبقـــدار 17 األف 

و120 ناخباً.

قال مرت�ســـح الدائـــرة الثالثـــة مبحافظـــة العا�سمة 
)ال�سناب�س والديه( عبدالهادي الب�رصي اإن عدم امل�ساركة 
باالنتخابـــات مـــع عـــدم وجود روؤيـــة وا�سحة ل�ســـد الفراغ 
ال�سيا�ســـي القائـــم الأربع �سنـــوات مقبلة يعنـــي التقوقع 
واجلمـــود ال�سلبي، والدخول يف املناكفات التي ال ُتف�سي 

عد. اإالاّ اإلى مزيد من التاأزم على خمتلف ال�سُّ
وت�ســـاءل: كيف ملقاطـــع اأن يحا�ســـب اأو ينتقد اأداء 

اأع�ساء املجل�س هو مل يكن له دور يف اختيار اأع�سائه؟
واأ�ســـاف: النا�ـــس تتطلـــع للنائـــب واأدائـــه والنائب 
يتطلـــع اأي�ساً مل�ساعـــدة النا�س فهو ي�ستمـــد قوته منهم 

ومن م�ساندته وموؤازرته فيما ين�سده.
وتابـــع: �ستاأتي علينا اأربع �سنن األي�س من االأجدر اأن 

نكون فيها ممثلن بدل اأن نكون متفرجن.
ويبلـــغ قـــوام الدائـــرة قرابـــة 10225 ناخبًـــا وفـــق 

اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات االآتية: ال�سناب�س 
)412 و414(،  والديـــه  )402،404،406،408، و410(، 
وجدحف�ـــس )422،424 و426(، و�ساحية ال�سيف )428 
و436(، وكربابـــاد )430،432 و434(، والقلعة )438(، 

ونورانا )592(.
وكان ترقيم الدائرة الرابعة مبحافظة العا�سمة قبل 
انتخابات 2014، واأ�سيفـــت للدائرة اجلديدة 7 جممعات 

من الدائرة االأولى باملحافظة ال�سمالية.
وميثل الدائرة حاليا النائب عادل حميد.

قـــال املر�سح النيابـــي امل�ستقل عن 
الدائـــرة الرابعـــة يف حمافظـــة العا�سمـــة 
يو�ســـف املاجد اإنـــه �سي�سعى اإلـــى اإن�ساء 
االأ�ســـواق  غـــرار  علـــى  مركزيـــة  �ســـوق 
املركزية تخدم اأهايل الدائرة املتمثلة يف 

مناطق جراداب وجدعلي والنا�سفة. 
وبـــن اأن االأهايل يفتقرون اإلى �سوق 
�سامـــل يجمع جميـــع احتياجـــات االأهايل، 
ويوفـــر عليهـــم التنقـــل اإلـــى املناطـــق 
الفتـــا  املكتظـــة،  واالأ�ســـواق  املجـــاورة 
اإلـــى اأن ال�ســـوق املركزيـــة �سي�ستقطب 
الباعـــة البحرينين اجلائلن؛ منعا لقطع 

اأرزاقهم. 
واأو�ســـح اأنه يطمح اإلـــى جمع خمتلف 
الباعـــة يف �سوق واحدة ت�سمل اخل�رصاوات 
والفواكه واللحـــوم واالأ�سماك، ف�سال عن 
الباعـــة اجلائلـــن يف االأ�ســـواق اليومية؛ 
نظري ر�سوم تعـــود على البلدية، وحتفظ 

اأرزاق الباعة من البحرينين.
�سيخ�س�ـــس  اأنـــه  املاجـــد  واأردف 
اأر�سا لعر�ـــس ال�سيـــارات للبيع بدال من 
انت�سارها يف الدائرة وخمالفتها للقانون؛ 
نظـــريا ر�ســـوم رمزيـــة تقدم الأجـــل هذه 
اخلدمة للمواطنن، وحفاظا على جيوبهم 

مـــن املخالفات التي تتبـــع عملية عر�س 
ال�سيـــارات يف ال�ســـوارع واالأماكـــن غـــري 

املخ�س�سة لهذا الغر�س.
وحـــول برناجمه االنتخابي ذكر املاجد 
ت�رصيعـــات  اإلـــى تطويـــر  اأنـــه �سي�سعـــى 
ذوي  ت�ستهـــدف  اقرتاحـــات  وتقـــدمي 
تخ�سي�ـــس  عـــرب  اخلا�ســـة  االحتياجـــات 
ف�ســـول درا�سية حكوميـــة؛ لتعليمهم اأو 
دجمهـــم يف املدار�ـــس احلكوميـــة واإعفاء 
اأوليـــاء االأمور مـــن دفع املبالـــغ الكبرية 
املراكـــز  يف  جيوبهـــم  ت�ستنـــزف  التـــي 

اخلا�سة لهذه احلاالت.
وتابع �ساأ�سعـــى اإلى تعديالت حتفظ 

كرامـــة ذوي االحتياجـــات اخلا�ســـة عـــرب 
احل�سول على الوظائـــف التي تليق بهم 
انتهـــاك،  دون  خ�سو�سيتهـــم  وحتـــرتم 
مبينا اأن هنـــاك من ذوي الهمم من يعمل 
يف غـــري مكانه ويتعر�ـــس للم�سايقات اأو 
التعدي مـــن ال�رصوري ال�سعـــي مل�ساندة 

هذه الفئة املهمة.
وقـــال املاجد اإن تر�سحه جـــاء تعزيزا 
مل�ـــرصوع جاللة امللـــك االإ�سالحي وخلدمة 
اأبنـــاء الوطـــن واأهل الدائـــرة الرابعة عرب 
تفعيـــل االأدوات الد�ستورية حلل م�سكلة 
البطالة واإحـــالل املواطن البحريني مكان 
االأجنبي، حيث ميلـــك الكفاءة وامل�ستوى 

التعليمي.
االنتخابـــي  برناجمـــه  اأن  وبـــن 
�سي�ستهدف فئة املتقاعدين عرب ال�سعي 
الإن�ســـاء نـــاد اجتماعي و�سحـــي يت�سمن 

اأعمال حرف يدوية واألعابا �سعبية. 

عن الدائرة 
ميثـــل الدائـــرة حاليا النائـــب اأ�سامة 
اخلاجة، وت�سمل 5 جممعـــات، هي: 709، 
721، 729، 733، و816، موزعـــة علـــى 
والنا�سفـــة،  جـــرداب  جدعلـــي،  مناطـــق 
وتقـــدر الكتلة االنتخابيـــة فيها بـ 7913 

ناخبا وفق اإح�ساءات انتخابات 2014.

مرت�صح “�صلماباد” اآل �صهاب: العمل لي�س عيبا مهما كان نوعه

جمل�س العامر: النتخابات معركة �صعبة

عواجي: �صارحوا ال�صعب ب�صاأن “الدواء املر”

قال املرت�سح النيابي اإبراهيم اآل �سهاب 
اإن ال�سبـــاب يجب اأن يوجه لهم جل االهتمام؛ 
بو�سفهـــم اأهم الركائز التـــي نبني االأوطان، 
ويف مملكة البحرين لدينا �سباب من اجلن�سن 
ميتلكـــون من القـــدرة والتعليـــم والوعي ما 
ميكنهم الدخول يف معرتك احلياة ال�سيا�سية 
واالقت�سادية وجماالت العمل املختلفة متى 

ما �سنحت الفر�سة لهم.
وقـــال اإن امل�سكلة احلقيقية التي تواجه 
ال�سباب هي العمل ونوعيته والثقة التي يجب 
اأن تكـــون متواجدة، موؤكـــدا الثقة تبنى وفق 
اآلية حمددة متنح ال�سبـــاب الثقة والطماأنينة 
يف منـــاخ العمل ويف املقابل اأن يقوم ال�سباب 
بدورهم من خـــالل االلتزام والـــوالء واالنتماء 

للموؤ�س�سة مهما كان حجمها.
واأ�ساف: الوقت قد حان ليعرف ال�سباب 
اأن م�سكلة العمل لي�ســـت م�سكلة يف البحرين 
فقط، ولكنها م�سكلة عاملية وعلينا ان نعمل 
�سويا؛ كي يكون الفـــرد البحريني هو اخليار 
االأول واالأف�سل يف �ســـوق العمل ولن يتحقق 
ذلك اإال اذا كان ال�سباب واعيا ومدركا لدوره 
وانتمائـــه الوطني، فالعمل لي�ـــس عيبا مهما 
كان نوعه، ومن هنا يجب اأن نتعلم ون�ستكمل 
م�سوار برنامج التعليم مبختلف مراحله، حيث 
يتمكـــن ال�سباب مـــن بلوغ اآمالـــه وا�ستقراره 
النف�سي واالجتماعي بعيدا عن التاأثر باآراء اأو 
مبادئ جتعل منه بعيدا عن واقع احلياة وثقال 

اجتماعيا على اأ�رصته وعلى الدولة.
يرت�ســـح اآل �سهاب عن الدائـــرة الرابعة 
باملحافظـــة ال�سماليـــة، والتـــي ميثلها حاليا 

النائب غازي اآل رحمة.
وتبلـــغ الكتلـــة الناخبـــة بالدائـــرة قرابة 
9277 ناخبا وفق اإح�ساءات انتخابات برملان 
2014. وكانـــت جممعـــات الدائـــرة منق�سمة 
بـــن الدائـــرة االأولـــى باملحافظـــة ال�سمالية 
وم�ساف اإليها 7 جممعات من الدائرة الثانية 

باملحافظة الو�سطى امللغية.
ومتثـــل الدائـــرة املجمعـــات واملناطـــق 
 ،)431،433،435( حب�ســـي  جبلـــة  االآتيـــة: 
وال�سهلـــة ال�سماليـــة )439 و441(، والقدم 
)447(، واأبوقـــوة )455 و457(، و�سلمابـــاد 
)702،704،706،708، و712(، وهورة عايل 

)714(، وعايل )744(.

ا�ست�ســـاف اأحمـــد العامـــر مبجل�ســـه 
االأ�سبوعـــي مبدينـــة عي�ســـى عـــددا مـــن 
الربملانيـــن واملر�سحـــن  املر�سحـــن 
البلديـــن وطـــرح مـــا حققـــه املجل�ـــس 
احلايل ومـــدى اإقبال ال�سعـــب للم�ساركه 

االنتخابية.
تلـــك  يف  عر�ســـت  وبرامـــج  اآراء 
اجلل�سة االأ�سبوعيـــة، كما �سارك احل�سور 
مبقرتحاتهـــم للمر�سحن اجلـــدد الذين 
�سيخو�ســـون هـــذه املعركـــة االنتخابية، 
والتـــي تعترب �سعبة جدا؛ نظـــرا لالإقبال 
الكبري من جانب املر�سحن يف اجلانبن.

اأكد مر�ســـح الدائـــرة الرابعـــة ال�سمالية 
لالنتخابات النيابيـــة )�سلماباد( عمار �سلمان 
عواجـــي اأن جنـــاح برنامج التـــوازن املايل يف 
حتقيق التـــوازن بن امل�رصوفات واالإيرادات 
احلكومية بحلول العام 2022 يتطلب ح�سورا 
اأكرب للن���واب التكنوقراط م���ن ذوي الدراية 
الكبـــرية باالأمـــور االقت�ساديـــة واالإدارية يف 
جمل�ـــس النواب القـــادم؛ وذلـــك بهدف دعم 
هذه الربنامج بالت�رصيعات والقوانن الالزمة، 
و�سمان مراقبة تطبيقه ب�سكل فاعل، وتناغم 
العمل مع احلكومة يف ذلك. ولفت عواجي اإلى 
اأنـــه من غري الوا�سح حتى االآن كيف �سي�سهم 
النواب يف برنامج التوازن املايل، وهل �سيتم 
عر�سه عليهم يف برنامج عمل احلكومة القادم 
2022-2019، خ�سو�سا واأن برنامج التوازن 
املـــايل يواكب فـــرتة جمل�س النـــواب القادم 
التي تنتهي يف العام 2022، لكنه �سدد على 
اأن نـــواب املجل�س القادم يتحملون م�سوؤولية 
جتـــاه  وال�سعـــب  القيـــادة  اأمـــام  تاريخيـــة 
ا�ستثمـــار كل قنواتهم الد�ستورية واأدواتهم 
الربملانية للو�سول اإلـــى الغايات املن�سودة 

من هذا الربنامج.
واأ�سار اإلى اأن الدعم املايل الذي حظيت 
بـــه مملكة البحرين من �سقيقاتها اخلليجيات 
الثالثة، اإمنا ميثل فر�سة اأخرى من اأجل اتخاذ 
كل املبـــادرات الالزمـــة وال�رصوريـــة الإنهـــاء 
يـــن العـــام ب�ســـكل كامـــل، الفتا  م�سكلـــة الدَّ
اإلـــى �رصورة اأن ميتلك النـــواب اجلراأة الالزمة 
مل�سارحة ال�سعب ب�ســـاأن “الدواء املر” الذي 
علينـــا جمعيا تناوله لنتخطـــى مرحلة املر�س 
االقت�ســـادي الراهنة اإلى مرحلـــة ن�سل فيها 
اإلـــى ا�ستدامـــة النمـــو وتـــوزان املـــوارد مع 
االإنفـــاق بعيدا عن العجـــوزات، ونطماأن فيها 

على م�ستقبلنا وم�ستقبل اأطفالنا.
وتابـــع اأنه مـــن املرتقـــب البـــدء باإنتاج 

النفط والغـــاز ال�سخري يف مملكة البحرين يف 
العـــام 2022 تقريبا، وهـــذا ي�سمن ا�ستدامة 
النمـــو واملوارد املالية، لكنـــه اأكد يف الوقت 
ذاتـــه اأهمية عدم اال�ست�سهـــال اأو التهاون يف 
اإنفـــاق كل دينار يف مكانه ال�سحيح، جنبا اإلى 
جنـــب مع تفعيل جميـــع اآليـــات الق�ساء على 

الهدر والف�ساد.
واختتم عواجي ت�رصيحه بالتاأكيد على اأن 
املبـــادرات احلكومية ال�ستة لدعـــم ا�ستدامة 
املاليـــة العامة تر�سم خارطـــة طريق وا�سحة 
املعامل لتحقيـــق نتائج ملمو�ســـة من خف�س 
امل�رصوفـــات وزيـــادة االإيـــرادات احلكومية، 
واأكد اأن جمل�س النواب القادم يجب اأن يكون 
واقعيـــا عن طـــرح ملفـــات الرت�سيـــد واإعادة 
توجيـــه الدعم، ال اأن يكتفي بعبارة “املواطن 

ال مي�س” التي ال ت�سمن وال تغني عن جوع.
ومتثـــل الدائـــرة املناطـــق واملجمعـــات 
االآتيـــة: جبلـــة حب�ســـي )431، 433، 435( + 
ال�سهلـــة ال�سماليـــة )439 و441( + القـــدم 
)447( - اأبو قـــوة )455 و457( + �سلماباد 
هـــورة   +  )712  ،708  ،706  ،704  ،702(

عايل )714( + عايل )744(.
وتبلـــغ الكتلـــة الناخبة بالدائـــرة 9277 
ناخبا وفق اإح�ساءات انتخابات برملان 2014.

�صيدعلي املحافظة

ليلى مال اهلل

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية

تقدير الكتلة الناخبة لالنتخابات العامة مبملكة البحرين عام 2018

2018 2002200620102014املحافظة
)ح�سب الزيادة الطبيعية(

2018
)وفقا مركز 

درا�سات(

119132847144800، 7214491874107058467ال�سمالية

135561657117295712797926277800اجلنوبية

40868444043882490،349100468100600العا�سمة

ألغيت724038941298258الو�سطى )�سابقا(

44664534255723368،6187630376800املحرق

243635295686318668349،713388880406000املجموع

5205122982760453916756287-اإجمايل امل�ستجدين

%13.8%11.2%23.86%7.7%21.36-معدل الزيادة

• مالحظة: مت تقدير الكتلة الناخبة بح�سب املحافظات اعتمادا على ن�سبة املبحوثن من قبل مركز درا�سات	

• اإبراهيم اآل �سهاب	

• عمار عواجي	

• عبدالهادي الب�رصي	

• يو�سف املاجد	
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400 ت�رصيح �صحايف و120 اإعالميا من اخلارج

“جتمع الوحدة الوطنية” يدفع 4 مرت�صحني لالنتخابات املقبلة

املرت�صح الظاعن: تطوير العمل البلدي وحتقيق التنمية امل�صتدامة

املرت�صح الرفاعي: �صاأركز على توزيع �صهادات اال�صتحقاق بـ “وادي البحري”

وزيرا العدل واالإعالم يبحثان خطة تغطية االنتخابات

جمل�ض النواب �سهد اأداء غري مر�ٍض لعدم ا�ستخدام االأدوات الد�ستورية... املحمود:

املنام���ة - بن���ا: بح���ث وزي���ر الع���دل وال�سوؤون 
االإ�سالمي���ة واالأوق���اف رئي�ض اللجنة العلي���ا لالإ�رشاف 
الع���ام على �سالم���ة انتخ���اب اأع�ساء جمل����ض النواب 
ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة يف مكتبه اأم�ض مع وزير 
�س���وؤون االإعالم رئي����ض جمل�ض اأمناء معه���د البحرين 
للتنمي���ة ال�سيا�سية علي الرميح���ي، اجلهود الوطنية 
والرتتيبات املتعلق���ة باالنتخابات النيابية والبلدية 

املقبلة، وتغطيتها يف و�سائل االإعالم املختلفة.
واأك���د وزير العدل اأن اإج���راء االنتخابات النيابية 
والبلدية يف دورتها اخلام�سة ي�سكل داللة على حيوية 
امل����رشوع االإ�سالحي ل�ساحب اجلالل���ة امللك، وتاأكيد 
ع���زم اأبناء ال�سعب البحريني، رجاالً ون�ساًء، ومن جميع 
اأطياف املجتمع، على موا�سلة اأداء واجباتهم الوطنية 
بامل�سارك���ة بفعالية يف هذا اال�ستحقاق الدميقراطي 
ودفع م�سرية االإجنازات التنموية واحل�سارية يف اإطار 

دولة القانون واملوؤ�س�سات الد�ستورية.
واأ�س���ار اإلى حر����ض اللجنة العلي���ا لالإ�رشاف على 
�سالم���ة االنتخابات على اإجن���اح العملية االنتخابية يف 
جمي���ع مراحله���ا بدًءا م���ن اعتماد ك�س���وف الناخبني، 
وتلق���ي طلبات الرت�سيح وفح�سه���ا، واإعداد ك�سوف 
املر�سحني، و�س���والً اإلى تقدمي الت�سهيالت االإدارية 
والفني���ة لتمك���ني الناخب���ني م���ن مبا����رشة حقوقهم 
ال�سيا�سية ب�سال�سة تامة، وتي�سري م�ساركة موؤ�س�سات 

املجتم���ع امل���دين وو�سائ���ل االإع���الم يف الرقابة على 
�س���ري العملية االنتخابية يف جمي���ع املناطق والدوائر 
االنتخابي���ة باململكة، و�سط تواف���ر منظومة متكاملة 
من ال�سمانات الت�رشيعية والق�سائية الإجراء انتخابات 

حرة نزيهة و�سفافة.
ويف اللق���اء، اأطل���ع الرميح���ي وزير الع���دل على 
جهود ال���وزارة وخطته���ا االإعالمية لتغطي���ة العملية 
االنتخابي���ة وجمرياته���ا من���ذ اإ�س���دار االأم���ر امللكي 
ال�سام���ي رقم )36( ل�سنة 2018 ب�ساأن حتديد ميعاد 

االنتخاب والرت�سيح لع�سوية جمل�ض النواب.
واأ�سار اإلى تق���دمي الت�سهيالت لتعزيز م�ساركة 

و�سائ���ل االإع���الم املحلي���ة والعربي���ة والدولية بكل 
اأنواعه���ا يف تغطية االنتخاب���ات يف اأجواء من االنفتاح 
واحلري���ة وال�سفافية، من خ���الل اإ�س���دار الت�ساريح 
االإعالمي���ة لقراب���ة 400 �سح���ايف وم�س���ور بحريني، 
م���ع توجي���ه الدع���وات الأك���ر م���ن 120 اإعالمي���ا من 
خ���ارج اململكة، و�سط اهتمام متزاي���د باإبراز العملية 
االنتخابي���ة يف اأكر من 60 �سحيفة ووكالة اأنباء و20 
قناة تليفزيونية عربية ودولي���ة، هذا باالإ�سافة اإلى 
امل�سارك���ة الوطني���ة الواعي���ة عرب مواق���ع التوا�سل 
االجتماع���ي يف احلملة االإعالمي���ة الر�سمية امل�ساحبة 

للعملية االنتخابية حتت �سعار #نلبي_الواجب.

اأعلن رئي�ض جتم���ع الوحدة الوطنية عبداللطيف 
املحمود عن خو�ض التجم���ع االنتخابات املقبلة على 
امل�ستوي���ني النياب���ي والبلدي بع���دد 4 مرت�سحني، 
اثنان ملجل�ض النواب هما عبداهلل الذوادي يف الدائرة 
الثامن���ة باملحافظة ال�سمالية، وحمم���د احلو�سني يف 
الدائرة الثالثة باملحافظة اجلنوبية، وعلى امل�ستوى 
البل���دي ف���اإن املرت�سح���ني هم���ا حمم���د الرفاعي يف 
الدائرة الثالث���ة اجلنوبية، وحممد الظاعن يف الدائرة 

العا�رشة ال�سمالية.
وق���ال “هدفن���ا الو�س���ول للربمل���ان وحتقي���ق 
م�سال���ح املواطنني واحلفاظ عل���ى مكت�سباتهم من 
خالل برنام���ج انتخابي يرتكز على 3 حماور اأ�سا�سية، 
اأوله���ا املح���ور ال�سيا�س���ي، وثانيه���ا االقت�س���ادي، 

وثالثها االجتماعي واخلدمي”.

واأ�سار اإلى اأنه متت درا�سة حظوظهم االنتخابية 
وروؤيته���م وتب���ني اأن هن���اك حظوظ���ا يف حمافظتي 
ال�سمالية واجلنوبية للفوز، اإلى جانب اأننا نقوم بدعم 
املرت�سحني من جميع اجلوان���ب الفنية واللوج�ستية 
واال�ست�ساري���ة وما يتبعه من كلفة مالية، واأما ما بعد 
الو�س���ول اإلى قم���ة الربملان فاإن هن���اك جدية اأكرب 
للمرت�س���ح، اإذ �سيت���م اال�ستن���اد عل���ى متخ�س�سني 

لتمثيل قرارات �سحيحة”.
وقال املحمود خالل موؤمت���ر �سحايف اأم�ض “نحن 
ال ندع���م اأي م�ستقل���ني وندعم من يق���ع حتت مظلة 
جتم���ع الوح���دة الوطنية ونرحب مبن يلتح���ق بها، اإذ 
اإن الربنامج وطني وناأمل اأن ياأتي املرت�سح من اأجل 
م�سلح���ة الوطن ولي����ض م�سلحة جمعي���ة �سيا�سية”. 
ونوه باأن���ه ال يوجد عداء �سيا�سي ب���ني التجمع وبني 

اآخرين.
واأردف اأن���ه بجرد احل�س���اب الأداء جمل�ض النواب 

الحظن���ا ال�سع���ف والوهن يف مواقف ن���واب، ونر�سد 
الكث���ر م���ن الإحب���اط ال�شعبي ج���راء تل���ك املواقف 
الت���ي مل تكن على قدر توقع���ات اجلماهري بل كانت 
يف الكث���ري م���ن االأحي���ان متث���ل خذالن���ا لتطلعاتهم 
وا�ستهوان���ا مبكت�سباته���م وتهاون���ا يف الدف���اع عن 

حقوق املواطن.
ولف���ت اإل���ى اأن قناعتنا بع���د ت�سخي�ض وحتليل 
اأ�سباب �سع���ف اأداء جمل�ض النواب يف الدورة الرابعة 
اأن ه���ذا ال�سع���ف كان نتاجا لغياب الروؤي���ة العلمية 
والربنامج املدرو����ض يف املواقف واملقرتحات التي 
قدمه���ا الن���واب؛ ب�سبب �سع���ف متثي���ل اجلمعيات 
ال�سيا�سية التي ت���زود ممثليها يف الربملان بربنامج 
متكامل وموجه���ات وروؤى ي�س���ريون عليها لتحقيق 
م�سلح���ة املواطن و�سمان حف���ظ وحماية حقوقه ثم 
تق���دمي االأفكار واملقرتحات املفيدة لدعم توجهات 

الدولة.

ق����ال املرت�س����ح البل����دي حمم����د الظاع����ن اإن 
اأه����داف برناجم����ه االنتخاب����ي ه����و تطوي����ر العمل 
البل����دي لتحقي����ق الالمركزي����ة يف االإدارة وحتقيق 
التنمي����ة امل�ستدام����ة، وزي����ادة �سالحي����ات ع�سو 
املجل�����ض البل����دي املنتخب بالعمل عل����ى تعديل 
واإ�سدار قوان����ني وت�رشيعات جديدة بالتن�سيق مع 
النائ����ب الربملاين، االهتم����ام بال�سباب م����ن اأبناء 
الدائ����رة ال�ستغ����الل طاقته����م االإبداعي����ة وتلبية 
احتياجاته����م يف اإب����راز مواهبهم ع����ن طريق خدمة 

دائرته����م، العم����ل عل����ى تطوي����ر مرك����ز ال�سباب 
بتخطيط علمي وا�ستقدام اأجهزة حديثة ومدربني 
الإع����داد ريا�سي����ني ميثل����ون الوط����ن يف املحافل 
الريا�س����ة  املحلي����ة والدولي����ة وتر�سي����خ فك����رة 
للجمي����ع، االهتم����ام بتلبية احتياج����ات كبار ال�سن 
اخلا�س����ة  االحتياج����ات  وذوي  واملتقاعدي����ن 
واال�ستفادة من خرباتهم يف املجاالت كافة؛ حتى 
يتمتعوا مب����ا يليق بتاريخهم بع����د رحلة كفاح يف 

خدمة الوطن واملواطن.

وم����ن ناحي����ة اخلدم����ات العام����ة العم����ل على 
اإن�س����اء اأماك����ن لالأعم����ال احلرفي����ة واملطاعم على 
الط����راز البحرين����ي االأ�سيل وال����ذي يعك�ض تراثنا 
وح�سارتن����ا، والعم����ل عل����ى اإن�ساء حديق����ة تكون 
على اأح����دث م�ستوى يف توف����ري خمتلف اخلدمات 
الرتفيهي����ة واخلدمي����ة للطفل واالأ�����رشة، االهتمام 
بتطوي����ر االأ�س����واق احلالي����ة بالدائ����رة وزيادتها، 
وبيئيا املتابعة والرقابة على نظافة االأحياء واإنارة 

الطرق وال�سوارع وامليادين العامة وتطويرها.

اأعلن املرت�سح البلدي حممد الرفاعي اأن 
برناجم���ه االنتخابي يركز عل���ى خدمة االأهايل 
يف املج���ال االإ�سكاين من خ���الل مطالبة وزارة 
اال�ستحق���اق  �سه���ادات  بتوزي���ع  االإ�س���كان 
لالأه���ايل امل�ستحق���ني بامل����رشوع االإ�س���كاين 
بوادي البحري، وتقدمي ج���دول زمني لتنفيذ 
مراحل للم�رشوع االإ�سكاين، والبدء با�ست�سالح 

االأرا�سي الواقعة بوادي البحري.
وم���ن ناحية املجال الرتب���وي والتعليمي 
ف�سي�سمل تطوير املرافق مبدار�ض املنطقة، 

عمل اأن�سطة توعوي���ة م�سرتكة بني البلديات 
واملدار����ض املنطقة، والعمل على تخ�سي�ض 
اأر�ض الإن�س���اء مكتبة عامة مل�س���ادر املعرفة 

والتعلم.
وم���ن جان���ب املج���ال ال�سح���ي والبيئي 
ف�سي�س���م تطوي���ر مراف���ق املراك���ز ال�سحية 
ح�سب احتياجات املنطق���ة، ومعاجلة انبعاث 
غاز امليثان ال�سار بوادي البحري، ون�رش ثقافة 
احلفاظ على ال�سحة والبيئة، ور�ض املبيدات 

احل�رشية ال�سديقة للبيئة ب�سكل دوري.

• رئي�ض اللجنة العليا لالنتخابات يبحث مع وزير �سوؤون االإعالم التغطية االإعالمية لالنتخابات	

•جانب من املؤمتر  عبداللطيف املحمود	

فتح باب الرت�صح لالنتخابات االأربعاء

املوافقة على 632 تو�صية وقرار للمجال�س البلدية

املنام����ة - بنا: اأك����د رئي�ض هيئة 
الت�رشي����ع واالإفت����اء القان����وين املدير 
 2018 لالنتخاب����ات  التنفي����ذي 
االنته����اء  حم����زة  ن����واف  امل�ست�س����ار 
م����ن جمي����ع اال�ستع����دادات باللج����ان 
االإ�رشافي����ة لتلق����ي طلب����ات الرت�سح 
اإذ  النيابي����ة والبلدي����ة،  لالنتخاب����ات 
يبداأ فتح باب الرت�سيح يوم االأربعاء 
املقب����ل وي�ستم����ر ملدة 5 اأي����ام )17 

حتى 21 اأكتوبر( اجلاري.
ولف����ت اإلى اأن طلب����ات الرت�سيح 
لع�سوي����ة جمل�ض الن����واب واملجال�ض 
البلدي����ة تق����دم يف اللج����ان االإ�رشافية 
التابعة لكل مر�سح ح�سب املحافظة، 
وهي حمافظ����ة العا�سم����ة )لع�سوية 
ومقره����ا  فق����ط(  الن����واب  جمل�����ض 
للبن����ات،  الثانوي����ة  خول����ة  مدر�س����ة 
وحمافظة املح����رق ومقره����ا مدر�سة 
الهداي����ة اخلليفي����ة الثانوية للبنني، 
واملحافظة ال�سمالية ومقرها مدر�سة 
للبن����ات،  االبتدائي����ة  حم����د  مدين����ة 
واملحافظة اجلنوبية ومقرها مدر�سة 
امل�ستقب����ل االبتدائي����ة للبن����ات، من 
ال�ساع����ة 5 ع�رشا ولغاية 9 م�ساء خالل 

اأيام فرتة الرت�سح.
باإم����كان  اأن����ه  اإل����ى  واأ�س����ار 
جمل�����ض  لع�سوي����ة  املرت�سح����ني 
الن����واب دف����ع الر�سم املق����رر يف هذا 
ال�س����اأن لدى وزارة الع����دل وال�سوؤون 
االإ�سالمي����ة واالأوق����اف، كم����ا ميك����ن 
لطالب����ي الرت�سح للمجال�����ض البلدية 
دف����ع الر�س����م املق����رر ل����دى البلدية 
ح�سب كل حمافظ����ة، ف�سال عن اإتاحة 
دفع ه����ذه الر�سوم من خ����الل اللجان 
االإ�رشافية، اإذ تبلغ ر�سوم املرت�سحني 
نيابيا 200 دينار واملرت�سحني بلديا 

50 دينارا.

واأك����د حم����زة اأهمي����ة اأن يراع����ي 
�����روط  ا�شتيفاءه����م  املر�شح����ون 
الرت�س����ح وا�سطحاب جمي����ع الوثائق 
املطلوب����ة �سمن طلب الرت�سح، علما 
اأن ف����رتة عر�����ض قوائ����م املر�سحني 
وتلقي طلبات الت�سحيح واالعرتا�ض 
ملر�سح����ي جمل�����ض الن����واب واأع�ساء 
املجال�����ض البلدي����ة ت�ستم����ر مل����دة 3 
اأيام من 22 اأكتوب����ر اإلى 24 اأكتوبر، 
وبذلك يكون يوم 27 اأكتوبر هو اآخر 
ي����وم للف�س����ل يف طلب����ات الت�سحيح 
واالعرتا�����ض من قبل ق�س����اة اللجان 
االإ�رشافي����ة، ويك����ون ي����وم 30 اأكتوبر 
هو اآخر يوم للطع����ن يف قرارات جلنة 
االإ�رشاف اأم����ام املحكمة والتي يتعني 
عليها الف�سل يف الطعون لغاية يوم 
6 نوفم����رب، اإذ �سيتم اإعالن اجلداول 
النهائية للمرت�سحني يوم 7 نوفمرب.

اال�سرتاط����ات  اأن  اإل����ى  ي�س����ار 
للرت�س����ح  املطلوب����ة  وامل�ستن����دات 
للمجل�ض النياب����ي واملجال�ض البلدية 
الر�سم����ي  املوق����ع  عل����ى  متوف����رة 
لالنتخاب����ات النيابية والبلدية 2018 

.)www.vote.bh(

املنام���ة - بن���ا: ك�س���ف وزي���ر 
البلدي���ات  و�س���وؤون  االأ�سغ���ال 
والتخطيط العم���راين ع�سام خلف 
ع���ن املوافقة عل���ى 632 تو�سية 
وق���رار ملجل����ض اأمان���ة العا�سم���ة 
الدورة  البلدية خ���الل  واملجال����ض 
البلدي���ة الرابع���ة 2014 - 2018 
م�سي���دا بعم���ل املجال����ض البلدية 

على مدار 4 �سنوات.
معظ���م  اأن  خل���ف  وب���ني 
التو�سي���ات والق���رارات ال���واردة 
م���ن املجال�ض البلدية خالل الدورة 
البلدي���ة الرابع���ة 2014 - 2018 
كان���ت متعلق���ة باأم���ور تخطيطية 
مبين���ا اأن ال���وزارة وم���ن منطل���ق 
م�سوؤولياته���ا الت���ي اأناطه���ا به���ا 
القان���ون حر�ست على ال���رد على 

هذه التو�سيات.
واأكد الوزير حر�ض الوزارة على 
برئا�سة  تنفيذ توجيهات احلكومة 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و  رئي����ض 
امللك���ي االأمري خليفة ب���ن �سلمان 
اآل خليف���ة، واهتم���ام ومتابعة ويل 
العهد النائب االأول لرئي�ض جمل�ض 
ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي 
االأم���ري �سلمان بن حم���د اآل خليفة، 
على دعم املجال�ض البلدية وتعزيز 
اخت�سا�ساتها كاأحد روافد امل�رشوع 

الوطني ل�ساحب اجلاللة امللك.
وك�سف خلف اإلى عن اأن جمل�ض 
اأمان���ة العا�سمة واملجال�ض البلدية 
ال���واردة  اخت�سا�ساته���ا  و�سم���ن 

ال�س���ادر  البلدي���ات  قان���ون  يف 
باملر�س���وم بالقان���ون رق���م )35( 
ل�سن���ة 2001 والئحت���ه التنفيذية 
 )16( رق���م  بالق���رار  ال�س���ادرة 
ل�سن���ة 2002 قد رفع���ت جمموعة 
من الق���رارات والتو�سي���ات التي 
تعك�ض اأولوياتها يف تنفيذ الربامج 
التنظيمية،  والقرارات  وامل�ساريع 
والت���ي ترتجم بدوره���ا احتياجات 

ورغبات املواطنني واملقيمني.
اإذ بلغ جمم���وع ما رفعه جمل�ض 
اأمان���ة العا�سمة واملجال�ض البلدية 
)املح���رق، ال�سمالي���ة، اجلنوبي���ة( 
الرابع���ة  البلدي���ة  ال���دورة  خ���الل 
)1481( ق���راًرا وتو�سي���ة مبوجب 
اأح���كام امل���ادة )20( م���ن قانون 
البلدي���ات، ومت ال���رد عل���ى ه���ذه 
وفًق���ا  والتو�سي���ات  الق���رارات 

الأحكام املادة امل�سار اإليها.

مروة خمي�س

مجموع ما رفعه مجلس أمانة العاصمة واجملالس البلدية الثالثة 
في الدورة البلدية الرابعة 1481 قرارا وتوصية

لل���دورة املجل�ض التو�سي���ات  ع���دد 
الن�سبة )%(البلدية الرابعة 2018-2014

15 %218اأمانة العا�سمة

46 %686املحرق

24 %356ال�سمالية

15 %221اجلنوبية

100 %1481االإجمايل

وزير العدل: �سمانات ت�رشيعية وق�سائية الإجراء انتخابات حرة و�سفافة
وزير االإعالم: ت�سهيالت لتعزيز م�ساركة و�سائل االإعالم يف التغطية

• حممد الرفاعي	

• ع�سام خلف	

• نواف حمزة	
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املخطط االإيراين يتقاطع مع ممار�ضات قطر �ضد دول االعتدال

املرا�ضيم تفعل مبادرة تعزيز كفاءة االإنفاق احلكومي

“ال�ضالمة البحرية 4” لرفع م�ضتوى التن�ضيق بني االأجهزة املخت�ضة

يف حما�رضة بالكلية �مللكية للقيادة و�لأركان و�لدفاع �لوطني... عبد�هلل بن �أحمد:

مو�دها تدعم �أهد�ف تعزيز �لرقابة �ملالية و�لإد�رية... وزير �ملالية:

�شهد ختام فعاليات �لتمرين �مل�شرتك... رئي�س �لأمن �لعام:

وز�رة  وكي����ل  �أك����د  �لدف����اع:  ق����وة   - �لرف����اع 
�خلارجية لل�شوؤون �لدولية رئي�س جمل�س �أمناء مركز 
“در��ش����ات” �ل�شيخ عبد�هلل ب����ن �أحمد �آل خليفة، �أن 
�أبرز حتدي����ات �ل�شيا�شة �خلارجي����ة للبحرين، تتمثل 
يف مو�كب����ة �خلطو�ت �لتحديثية و�لإ�شالحية �لكبرية 
و�لنوعي����ة �لت����ي ت�شهدها �ململك����ة، و�أن تكون على 
م�شتوى روؤي وتوجيه����ات ومبادر�ت �شاحب �جلاللة 
�لبحريني����ة،  �لدبلوما�شي����ة  وموج����ه  قائ����د  �ملل����ك، 

وموؤ�ش�س �لفكر �ل�شرت�تيجي �لوطني.
جاء ذلك، خالل حما�رضة بعنو�ن “عالقات مملكة 
�لبحرين �خلارجي����ة” �ألقاها �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد، 
خالل �إحدى دور�ت �لكلية �مللكية للقيادة و�لأركان 
و�لدف����اع �لوطن����ي، �إذ �أ�شار �إل����ى �أن �لكلية �مللكية 
للقي����ادة و�لأركان و�لدف����اع �لوطن����ي، تقف ككيان 
�شام����خ وم�شدر للمعرفة و�لتخطي����ط �ل�شرت�تيجي، 
ومنارة للفكر �لع�شكري �حلديث �لذي ي�شع �لعن�رض 

�لب�رضي �ملوؤهل يف مقدمة �لأولويات.
و��شتعر�س و�قع �لتفاعالت �جلارية على م�رضح 
�لأح����د�ث �لإقليمي و�ل����دويل، و�لت����ي ت�شكل جممل 
�لعالق����ات �خلارجي����ة ململك����ة �لبحري����ن، �إذ تن����اول 
م�ش����ادر ومقومات ق����وة �لدولة �لطبيعي����ة و�لب�رضية 
مثل: �ملو�رد و�ل�ش����كان و�لقيادة و�لقوة �لع�شكرية 
و�مل�شت����وى �ل�شناع����ي و�لتكنولوج����ي و�لتعليم����ي 
و�لدبلوما�ش����ي وغريها، و�لأهمي����ة �ملتز�يدة للدور 
�ل����ذي تلعب����ه “�لقوى �لناعم����ة” وث����ورة �لت�شالت 
و�ملعلوم����ات يف ع����امل �لي����وم، ل�شيم����ا م����ع دخ����ول 
فاعل����ن جدد يف �لنظام �لعامل����ي �إلى جانب �لدول، 
كاملنظم����ات �لدولي����ة، و�ل�����رضكات عاب����رة �حلدود، 

و�شبكات �ملجتمع �ملدين.
و�أو�شح �أن منطقة �ل�رضق �لأو�شط، �شهدت خالل 
�ل�شنو�ت �لأخرية �أك����ر عملية حتولت و��شطر�بات 

مقارن����ة ب����اأي جزء �آخر م����ن �لعامل ما ي�شم����ى “�لربيع 
�لعرب����ي” وحقيقة �لأمر هو “�خلر�ب �لعربي”، وكان 
له تد�عيات غري م�شبوقة على �لأمن �لقومي �لعربي، 
م�ش����ري� �إل����ى �أن ه����ذه �لأح����د�ث حمركه����ا �لأ�شا�����س 
�لإ�رض�ئيل����ي  �مل�����رضوع  فهن����اك  خارجي����ة،  م�شاري����ع 
�لقائ����م عل����ى تفتي����ت �لع����امل �لعرب����ي، و�مل�����رضوع 
�لأمريك����ي للتغي����ري يف �ل�����رضق �لأو�ش����ط م����ن خ����الل 
متك����ن �جلماع����ات �لدينية للو�شول �إل����ى �ل�شلطة، 
واإ�سقاط موؤ�س�سات الدولة، اأما امل�رشوع الأخطر، فهو 
�ملخطط����ات �لإير�ني����ة للهيمنة عل����ى دول �ملنطقة 
من خ����الل ت�شدير �لثورة، وهو ما يظهر بو�شوح من 
خالل �لتدخالت �لإير�نية يف �ش����وؤون مملكة �لبحرين 
�لد�خلية عر جتنيد عنا�رض �إرهابية، وتنظيم دور�ت 
تدريبية ع�شكري����ة و��شتخبارية، وتهري����ب �لأ�شلحة 
و�ملتفج����ر�ت، وحماول����ة �خ����رت�ق �لن�شي����ج �لد�خلي 
م����ن خ����الل �لتحري�����س �لطائف����ي �لبغي�����س، ودعم 
�ملمار�ش����ات �خلارجة على �لقان����ون، وكثافة �لإعالم 

�ملوج����ه و�ل�شائعات �ملغر�شة ع����ر ع�رض�ت �لقنو�ت 
و�ملو�قع و�ملن�شات. 

�إج����ر�ء�ت  م����ع  �ملخط����ط  ه����ذ�  يتقاط����ع  كم����ا 
وممار�ش����ات نظام قطر �شد دول �لعتد�ل، �إذ تقدم 
�لتمويل وت�شهل �ملمر جلماعات �لإرهاب، وت�شتثمر 
يف قن����اة “�جلزي����رة” ومر�ك����ز �لأبح����اث ومنظم����ات 
حقوقي����ة م�شبوهة، لتحقي����ق �أغر��شه����ا �لهد�مة يف 
زعزعة �أمن و��شتقر�ر �ملنطقة لك�شب �لنفوذ، وهي 

وكيل ومنفذ للم�شاريع �ل�شابقة.
و�شدد �ل�شيخ عب����د�هلل بن �أحمد على �أن �لعامل 
�لأه����م و�ملوؤثر يف حتديد مكان����ة �لدولة يف حميطها 
�خلارج����ي، هو �شخ�شي����ة �لقائد �شان����ع �لقر�ر �لذي 
يعرف ق����در �لإن�ش����ان و�لأر�����س و�لتاري����خ، وروؤيته 
للحا�����رض و�مل�شتقب����ل، ويع����ي طبيع����ة �ملتغ����ري�ت 
�لد�خلي����ة و�خلارجي����ة، ويح�ش����ن ��شتغ����الل �ملو�رد 
�ملتاحة، ويتول����ى توجي����ه �إد�رة �ل�شيا�شة �خلارجية 

لبالده يف �لجتاه �ل�شحيح.

�ملنام���ة - بنا: �أكد وزير �ملالية �ل�شيخ �أحمد بن 
حممد �آل خليفة �أن �ش���دور �ملر��شيم �مللكية ب�شاأن 
�إن�ش���اء وتنظيم �جلهاز �لوطن���ي لل�رض�ئب �خلليجية، 
و�إعادة تنظي���م وز�رة �ملالية، وتعين وكيل م�شاعد 
للخدم���ات �ملالي���ة �مل�شرتكة ب���وز�رة �ملالية، ونقل 
مدي���ري وروؤ�ش���اء �أق�شام �مل���و�رد �ملالي���ة يف جميع 
�ل���وز�ر�ت �إل���ى “�ملالية”، ي�ش���كل �إ�شهاًما يف توفري 
�لأدو�ت �ملوؤ�ش�شي���ة و�لتنظيمية ملتطلبات �ملرحلة 
�حلالي���ة م���ن �لعم���ل عل���ى حتقي���ق �لت���و�زن �ملايل 

وتعزيز ��شتد�مة �لو�شع �ملايل.
وق���ال �لوزير �إن �إن�شاء �جلهاز �لوطني لل�رض�ئب 
�خلليجية ينظم م�شار �لعمل ب�رضيبة �لقيمة �مل�شافة 
�لتي تطبقه���ا �لبحرين �لتز�ًم���ا بالتفاقية �ملوحدة 

ل�رضيبة �لقيمة �مل�شافة.
و�أك���د �أن �ملر��شيم ت�شكل نقط���ة �نطالق مهمة 
لتفعي���ل مب���ادرة تعزي���ز كف���اءة �لإنف���اق �حلكومي 
�ل���و�ردة يف برنامج �لتو�زن �مل���ايل. وذكر �أن مو�دها 
تدع���م �أه���د�ف تعزي���ز �لرقاب���ة �ملالي���ة و�لإد�ري���ة 
وحوكمة عمليات �ل�رضف يف �لأجهزة �حلكومية وو�شع 

�لآليات �لالزمة للتدقيق عليها.

و�أ�ش���ار �إلى �أن ��شتح���د�ث مكت���ب �إد�رة �لدين 
�لع���ام، يهدف لتحقيق كفاءة �أعلى يف �إد�رة �ل�شوؤون 
املتعلق���ة بالدي���ن الع���ام اإذ تن���اط به مه���ام و�سع 
��شرت�تيجي���ة �لدي���ن �لعام وو�شع خط���ة لالقرت��س 
�ل�شن���وي للدي���ون؛ به���دف �شم���ان ت�شع���ري ع���ادل 
ملتطلب���ات متوي���ل ميز�ني���ة �حلكوم���ة عل���ى �ملدى 

�لق�شري و�ملتو�شط و�لطويل.

وق���ال اإن���ه �ستن���اط ب���اإدارة الرقاب���ة الداخلي���ة 
�ملركزي���ة مه���ام �لرقاب���ة �لد�خلي���ة عل���ى �جله���ات 
�حلكومي���ة كاف���ة و�لتدقيق عل���ى �شوؤونه���ا �ملالية 

و�لإد�رية.
و�أو�ش���ح �أن �إد�رة �لكف���اءة �ملركزي���ة �شتدع���م 
ف���رق عم���ل خف����س �مل�رضوف���ات �لت�شغيلي���ة �لتي 
�شيت���م �لإع���الن عنها خ���الل �لفرتة �ملقبل���ة وو�شع 
��شرت�تيجي���ات و��شحة لالإنفاق تت�شمن ربط �ل�رضف 
باملتطلبات �ل�شرت�تيجية باجلهات �حلكومية كمهمة 
رئي�ش���ة �إل���ى جان���ب مهام جم���ع �لبيان���ات �ملتعلقة 
بكفاءة �لإنفاق �حلكوم���ي وحتليلها، وتقدمي �لدعم 
�لفن���ي للجن���ة �لوز�ري���ة لل�ش���وؤون �ملالي���ة و�شبط 

�لإنفاق، وو�شع �إر�شاد�ت ب�شاأن �شو�بط �لإنفاق.
وين���اط ب���اإدارة الوح���دة املركزي���ة للم�سرتيات 
�حلكومي���ة، تنفيذ برنامج �ملورد �ل�شرت�تيجي �لذي 
ت�شمن���ه برنامج �لتو�زن �مل���ايل �شمن مبادرة تعزيز 
كف���اءة �لإنفاق �حلكوم���ي، كما تق���وم بالتن�شيق مع 
فريق عم���ل خف�س �مل�رضوف���ات �لت�شغيلية ل�شمان 
رف���ع كف���اءة �لإنف���اق �حلكوم���ي �إ�شافة �إل���ى �إد�رة 

برنامج نظام �مل�شرتيات �حلكومي.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: �شه���د رئي�س 
�لأم���ن �لع���ام �لل���و�ء ط���ارق باحل�ش���ن، خت���ام 
فعاليات �لتمرين �لبح���ري �مل�شرتك “�ل�شالمة 
�لبحري���ة 4” و�لذي جرى عل���ى مرحلتن نظرية 
وعملي���ة، مب�شاركة قيادة خفر �ل�شو�حل، �شالح 
�لبحري���ة �مللك���ي �لبحرين���ي، قي���ادة ط���ري�ن 
�ل�رضطة، �لإد�رة �لعام���ة للدفاع �ملدين، �لإد�رة 
�لإد�رة  و�لأدل���ة �جلنائي���ة،  للمباح���ث  �لعام���ة 
�لعام���ة لالإع���الم و�لثقاف���ة �لأمني���ة، �ملكت���ب 
�لتنفي���ذي للجن���ة �لوطنية ملو�جه���ة �لكو�رث 

و�إد�رة �لعمليات برئا�شة �لأمن �لعام.
وبه���ذه �ملنا�شبة، �أ�شاد رئي�س �لأمن �لعام 
باجلهود �لتي بذلته���ا جلنة �لإعد�د و�ل�شيطرة 
و�لإد�ر�ت �مل�شارك���ة يف تنظي���م �لتمرين �لذي 
�أج���ري على م���دى 5 �أي���ام، و��شته���دف �لعمل 
على حتقيق �لتعاون �مل�شرتك بن �لقطاعات 
�أثن���اء �لعملي���ات ورف���ع م�شت���وى  �مل�شارك���ة 
�لتع���اون و�لتن�شي���ق ب���ن �لأجه���زة �ملخت�شة 
�لقطاع���ات  �لتخطي���ط م���ع  و�لتدري���ب عل���ى 
�مل�شاركة وعمليات �لبح���ث و�لإنقاذ ومكافحة 

�حلريق وتطبيق �إجر�ء�ت �ل�شالمة �لبحرية.
و�أك���د رئي�س �لأمن �لع���ام �أهمية �لتمارين 
�مل�شرتكة ودورها يف تعزيز دور خفر �ل�شو�حل 
�شم���ن �ملنظوم���ة �لأمنية، م�شي���د� بدعم وزير 

�لد�خلي���ة يف تطوي���ر منظوم���ة خف���ر �ل�شو�حل 
و�ملر�قب���ة �لبحرية بدء� من �لهتم���ام بتطوير 
�لقوى �لب�رضية و�لتنظيم �لإد�ري وتوفري �أحدث 
و�شائ���ل �لتكنولوجيا و�لكام���ري�ت و�لر�د�ر�ت 
�إل���ى �ل���زو�رق و�ملعد�ت و�لت�شلي���ح وتوجيهه 
بالهتم���ام بالتدري���ب و�لتماري���ن �مل�شرتك���ة 

و�لتن�شيق �لعملياتي مع خمتلف �جلهات.

و�أع���رب �حل�شن عن �شك���ره ل�شالح �لبحرية 
�مللك���ي عل���ى �مل�شارك���ة �لفاعل���ة و�لقيمة يف 
�لتمرين، وعن تقديره خلفر �ل�شو�حل و�لقو�ت 
�مل�شارك���ة يف �لتمري���ن عل���ى م���ا يبذلونه من 
جه���ود وهو ما �نعك�س على رفع م�شتوى �لأد�ء، 
متمنياً للجميع دو�م �لتوفيق و�ل�شد�د يف خدمة 

�لوطن.

• �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد يلقي كلمته	

• من فعاليات ختام �لتمرين �لبحري �مل�شرتك	

وزير العدل ي�ضكر جهود اإدارة تقنية املعلومات

رئي�س الوزراء امل�رصي يبحث التعاون مع وزير االإ�ضكان

“اأمانة التظلمات” ت�ضتعر�س جهودها للربملان الربيطاين

و�ل�ش���وؤون  �لع���دل  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لإ�شالمي���ة و�لأوق���اف: �أع���رب وزي���ر �لع���دل 
و�ل�ش���وؤون �لإ�شالمية و�لأوق���اف �ل�شيخ خالد 
ب���ن عل���ي �آل خليف���ة ع���ن �شك���ره وتقدي���ره 
جله���ود �لفريق �مل�ش���ارك يف حتقيق �لإجناز 
عل���ى  �ل���وز�رة  بح�ش���ول  �ملتمث���ل  �جلدي���د 
�لرتتي���ب �ملتقدم يف موؤ�رض �لبحرين للحكومة 
�لإلكرتوني���ة 2018.جاء ذل���ك خالل ��شتقبال 

�لوزي���ر بح�ش���ور وكي���ل �ل���وز�رة �مل�شاع���د 
لالإح�ش���اء و�لتخطيط و�لت�شال د�نة �لزياين، 
مدير �إد�رة تقنية �ملعلوم���ات بالوز�رة �أحمد 

�شويلح، وعدد� من موظفي �لإد�رة.
وق���ال وزي���ر �لع���دل �إن �ل���وز�رة تعت���ز 
بالإجناز �لذي يعك�س �أحد �أبرز حماور �لتطوير 
�له���ادف �إلى رف���ع كفاءة �لإج���ر�ء�ت وتعزيز 

فاعليتها.

�ملنام���ة - بن���ا: ��شتقبل رئي����س �لوزر�ء 
�مل�رضي وزير �لإ�شكان و�ملر�فق و�ملجتمعات 
�لعمر�ني���ة م�شطفى مدب���ويل، وزير �لإ�شكان 
با�ش���م �حلمر، بح�شور �شف���ري مملكة �لبحرين 
ل���دى م����رض و�ملن���دوب �لد�ئ���م ل���دى جامعة 
�ل���دول �لعربية �ل�شيخ ر��ش���د بن عبد�لرحمن 
�آل خليفة، وذلك عل���ى هام�س م�شاركة �حلمر 
يف �جتم���اع �ملكتب �لتنفي���ذي ملجل�س وزر�ء 
�لإ�ش���كان و�لتعمري �لع���رب بالقاهرة.ومت يف 
�للق���اء، بحث �شب���ل �لتع���اون �مل�شرتك بن 
�لبلدي���ن �ل�شقيق���ن يف جم���ال �لإ�ش���كان يف 
�إط���ار �لعالق���ات �ل�شرت�تيجي���ة �لت���ي جتمع 
�لبلدين على م�شت���وى �لقيادتن و�ل�شعبن 

�ل�شقيق���ن.  و�أعرب رئي�س �ل���وزر�ء �مل�رضي 
ع���ن تقدي���ره لتع���اون حكوم���ة �لبحري���ن يف 
�مللفات �مل�شرتكة ب���ن �لبلدين، موؤكًد� �أنه 
�شيتم �لعم���ل يف �لفرتة �ملقبل���ة على زيادة 
�لتع���اون �مل�شرتك. م���ن جانب���ه، �أ�شاد �حلمر 
بعمق ومتان���ة �لعالقات �لأخوي���ة و�لتاريخية 
�لوثيق���ة و�لوطي���دة ب���ن مملك���ة �لبحري���ن 
وجمهورية م�رض �لعربية �ل�شقيقة، وما يحظى 
به �لتعاون بينهما يف �ملجالت كافة من دعم 
و�هتمام من جانب قيادتي �لبلدين مبا يحقق 
م�شاحلهم���ا �مل�شرتكة يف خمتل���ف �ملجالت 
عل���ى �أ�ش����س ر��شخ���ة م���ن �لإخ���وة و�ملحب���ة 

و�لتكامل �ل�شرت�تيجي.

املال: اهتمام بتن�ضيق املواقف الربملانية العربية

جني����ف – وفد �ل�شعب����ة �لرملانية: �أكد 
رئي�س جمل�س �لنو�ب �أحمد �ملال رئي�س وفد 
�ل�شعبة �لرملانية �ملمث����ل ململكة �لبحرين 
�مل�ش����ارك يف �عمال �ل����دورة )139( لالحتاد 
�لرملاين �ل����دويل �ملنعقدة حاليا يف جنيف، 
�أهمي����ة تن�شيق �ملو�قف و�ل����روؤى �لرملانية 
�مل�شارك����ة يف  خ����الل  و�لإ�شالمي����ة  �لعربي����ة 
خمتل����ف �ملحاف����ل �لدولي����ة، وذل����ك تفعيال 
ب����ن  �لقائ����م  �لتع����اون  تعزي����ز  لدع����و�ت 
�ملوؤ�ش�ش����ات �لت�رضيعي����ة يف �ل����دول �لعربية 
و�لإ�شالمي����ة، مبا يلب����ي تطلع����ات �ل�شعوب 
ويعم����ل عل����ى حتقي����ق رغباته����ا و�آمالها يف 

م�شتقبل �أف�شل. 

و�أ�شار �مل����ال على هام�����س م�شاركة وفد 
�لتن�شيق����ي  �للق����اء  �ل�شعب����ة �لرملاني����ة يف 
�ل����ذي عقد �أم�س مع �أع�شاء �لحتاد �لرملاين 
�لعرب����ي، �إلى �أن �للقاء يه����دف لتبني موقف 
موحد ب�شاأن �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
وم����ن بينها �لتباحث حول �لبند �لطارئ �لذي 

�شيتم طلب �إدر�جه �شمن �أعمال �لدورة.
ومت خ����الل �جتم����اع �ملجموع����ة �لعربية 
�لنظر يف �لقر�ر�ت �لد�رية لالحتاد �لرملاين 
�لعرب����ي ودم����ج �لقرت�ح����ن �ملقدمن من 
دول����ة �لكويت �ل�شقيق����ة و�ململكة �لأردنية 
�لها�شمي����ة حول وكال����ة “�لأون����رو�” ووقف 

�مل�شاعد�ت �خلا�شة بها.

�ملنام���ة - �لأمانة �لعامة للتظلمات: قام 
وفد م���ن �لأمان���ة �لعامة للتظلم���ات برئا�شة 
�لأم���ن �لعام ن���و�ف �ملع���اودة بجول���ة عمل 
خارجي���ة يف �ململكة �ملتح���دة، ت�شمنت عقد 
لق���اء�ت م���ع �أع�ش���اء بالرمل���ان �لريط���اين 
بلندن، بالتن�شي���ق مع �شفارة مملكة �لبحرين 
بريطاني���ا. وبهذه �ملنا�شبة ����رضح �ملعاودة 
باأن وفد �لأمانة �لعامة للتظلمات عقد �جتماعا 
تعريفي���ا مع �جلنة �ملخت�ش���ة بق�شايا حقوق 
�لإن�شان بالرمل���ان �لريط���اين، و�جتماعات 
�أخرى مع �أع�شاء �آخرين ميثلون �أكرث من حزب 

�شيا�شي د�خل �لرملان �لريطاين.
وجرى خ���الل �لجتم���اع ��شتعر�����س �أهم 
جهود و�أن�شطة �أمانة �لتظلمات منذ تد�شينها 
�لع���ام 2013 وحتى �لآن، ودوره���ا يف تعزيز 

�شمان �مل�شاءلة فيما يتعلق بتلقي �ل�شكاوى 
�ملخت�ش���ة به���ا قانون���ا، وكذل���ك مهامها يف 
مر�قب���ة مر�ك���ز �لإ�شالح و�لتوقي���ف، كما مت 
��شتعر��س �أهم �ملعلومات و�لإح�شاء�ت �لتي 
وردت يف �لتقارير �ل�شنوي���ة �لدورية لالأمانة 
�لعامة ول�شيما �لتقرير �ل�شنوي �خلام�س �لذي 
�شدر �أخري�. كما �رضح �لأمن �لعام للتظلمات 
ب���اأن وفد �لأمانة �لعام���ة للتظلمات �شارك يف 
�جتم���اع �آخ���ر مو�شع �ش���م دبلوما�شين عرب 
و�أجانب وبع����س �لإعالمي���ن و�لأكادميين، 
ومت في���ه �أي�ش���ا ��شتعر�����س جه���ود �لأمانة 
�لعامة وما ت�شعى �إليه من تعزيز لقيم حقوق 
�لإن�شان و�ملعاملة �لإن�شانية يف جمال عملها، 
وك�ش���ب ثقة �جلمه���ور باعتباره���ا �لأولى من 

نوعها يف �ملنطقة.

• وزير �ملالية	
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نريد تهذيب �إير�ن بخلق نظام �أكرث �أمنا باملنطقة

13 �ألف �شباب ينخرطون يف 17 برناجما لتحقيق �أهد�ف �لتنمية

“�خلدمة” يوقع مذكرة تفاهم مع “�لنيابة”

ل علقة للإفراج عن الق�س بق�شية خا�شقجي... نائب وزير اخلارجية الأمريكي:

اأعرب عن اعتزازه برعاية جللة امللك املهرجان ال�شبابي العاملي الأول... اجلودر:

ا�شتعداًدا لتطبيق نظام اجلودة بجهازها الإداري

           بدور �ملالكي من �ل�شيف

اأك����د نائ����ب وزي����ر اخلارجي����ة الأمريك����ي ج����ون 
�شوليف����ان اأن الوليات املتح����دة الأمريكية ل تريد 
عق����اب اإي����ران؛ لأنه����ا ل تري����د اأن تعاق����ب ال�شعب 
الإي����راين، ولكنه����ا تري����د اأن “تهذي����ب” اإي����ران من 
خ����لل خلق نظام جديد، اأكرث اأمنا و�شلما باملنطقة، 

م�شريا اأن اأمريكا ت�شري بخططها يف هذا اجلانب.
ج����اء ذل����ك يف اللق����اء ال����ذي نظمت����ه ال�شف����ارة 
الأمريكية بالبحرين بفندق الريتز كارلتون مبنطقة 
ال�شي����ف اأم�����س بح�ش����ور ال�شف����ري الأمريك����ي ل����دى 

اململكة جا�شنت �شيربل.

عالقات استراتيجية
واأك����د �شوليف����ان لل�شحافي����ن اأن العلق����ات 
واإ�شرتاتيجي����ة  ج����دا  البحريني����ة قوي����ة  الأمريكي����ة 
وتاريخي����ة، م�شدد على اأنها علق����ات تتطور وتنمو 
يف خمتلف املجالت ولي�س على ال�شعيد ال�شيا�شي 
فق����ط، واإمنا على الأ�شع����دة القت�شادية والتجارية 
والثقافي����ة والع�شكرية والأمني����ة والعمل امل�شرتك 
ال����ذي يعم����ل على حتقي����ق الأم����ن وال�شتق����رار يف 

املنطقة.
واأ�شاف اأن اأطر التعاون امل�شرتك بن البلدين 
تزداد ق����وة و�شلبة على مرور الأي����ام، وتقوم على 

الحرتام املتبادل.

تحالف مشترك
واأو�ش����ح �شوليف����ان اأن التع����اون والتحالف، ل 
يقت�����ران عل����ى اجلوان����ب الأمني����ة اأو القت�شادية، 
بل اإمن����ا يتعدى الأمر ذلك بوج����ود �ركات اأمريكية 
�شت�شاعد البحرين يف اكت�شافاتها النفطية اجلديدة.

أول زيارة للبحرين
بالولي����ات  اخلارجي����ة  وزي����ر  نائ����ب  واأ�ش����ار 
املتح����دة الأمريكي����ة اأنه يزور مملك����ة البحرين لأول 
م����رة، واأن زيارت����ه لبحث �شبل تعزي����ز التعاون بن 
البلدين ال�شديق����ن وتطويره يف خمتلف املجالت 
ومبا يخ����دم م�شلح����ة البلدين، والرغب����ة امل�شرتكة 
يف الو�ش����ول اإل����ى م�شتوي����ات م����ن التع����اون تلبي 

التطلعات امل�شرتكة بن البلدين.
خطوات حقوقية رائدة

واأ�شاد بخطوات مملكة البحرين يف جمال حقوق 
الإن�شان، موؤك����دا اأن البحرين خط����ت خطوات رائدة 

يف اللت����زام بتطبيق وكفالة مب����ادئ حقوق الإن�شان 
ومكافحة الجتار بالب�ر.

التدخالت اإليرانية
وعن التدخ����لت الإيرانية ودور اإيران يف زعزعة 
الأم����ن يف البحرين واملنطق����ة، رد �شوليف����ان، باأنه 
ا�شتمع لعر�س من رئي�س الأمن العام عن التدخلت 
الإيراني����ة يف ال�ش����وؤون الداخلي����ة ململك����ة البحرين 
م����ن خلل دع����م ومتوي����ل اخلليا الإرهابي����ة وجهود 
وزارة الداخلي����ة يف مكافح����ة الإره����اب والت�ش����دي 
له، وا�شتعرا�����س عدد من املو�شوع����ات والق�شايا 
عل����ى ال�شاحتن الإقليمي����ة والدولية ذات الهتمام 

امل�شرتك.

القس وخاشقجي
ويف رده عل����ى �ش����وؤال ل����� “البلد” ع����ن الإفراج 
ع����ن الق�س الأمريك����ي اأندرو بران�ش����ون من ال�شجون 
�����راح  اإط����لق  يف  الأمريك����ي  وال����دور  الرتكي����ة، 
الأمريكي����ن املوجودي����ن يف تركي����ا، رد باأننا نعمل 
بكل ما ن�شتطيع لإطلق �راح كل الأمريكين �شواء 

كان املوجودين يف تركيا اأو غريها.
و�ش����دد على اأن الإف����راج عن الق�����س الأمريكي 
لي�س له علقة بق�شية خا�شقجي، مبينا اأن احلكومة 
الأمريكي����ة والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يتابع 

الق�شية وتطوراتها عن كثب.

التجارة الحرة
وع����ن اتفاقي����ة التج����ارة احل����رة ب����ن اأم����ريكا 
والبحرين، ق����ال نائب وزير اخلارجي����ة الأمريكي اإن 
اأم����ريكا لديه����ا طموح كب����ري بتفعي����ل وتطوير هذا 
اجلان����ب القت�شادي امله����م اإلى اأف�ش����ل درجة من 

درجات التعاون القت�شادي.
واأو�ش����ح اأن املرحلة املقبل����ة �شت�شهد لقاءات 
م�شرتك����ة بن القط����اع التج����اري يف البلدين للعمل 
على الو�ش����ول اإلى م�شتويات اأف�شل تر�شي طموح 

الطرفن.

أفغانستان و “طالبان”
وعن اأفغان�شتان وطالب����ان، قال اإن احلل يجب 
اأن يك����ون بلقاء حكومة اأفغان�شتان مع حركة طالبان 
على طاول����ة واحدة للو�شول اإلى حل����ول تنهي هذا 
ال�����راع. واأ�شار اإلى اأنه �شيغ����ادر املنامة بعد زيارة 
امت����دت ليوم����ن متجه����ا اإل����ى العا�شم����ة العراقية 
بغداد؛ ملتابعة جلنة رج����ال الأعمال امل�شرتكة بن 

اأمريكا والعراق.

ال�شب���اب  �ش���وؤون  وزارة   - ال�شي���ف  �شاحي���ة 
والريا�ش���ة: اأك���د وزي���ر �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�شة 
ه�ش���ام اجل���ودر اأن رعاية عاه���ل الب���لد جللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليف���ة اإلى املهرج���ان ال�شبابي 
العامل���ي الأول لتحقيق اأهداف التنمي���ة امل�شتدامة، 
يع���رب بكل جلء ع���ن حر�س جللته عل���ى دعم ل�شباب 
البحرين والع���امل، ومتكينهم من اأخ���ذ زمام املبادرة 
لتنمي���ة اأوطانهم ع���رب م�شاركته���م يف تنفيذ اأهداف 
التنمي���ة امل�شتدامة، اإ�شافة اإلى اهتمام جللته بجعل 
البحري���ن واحدة م���ن اأهم الدول الت���ي ت�شجع اأقرانها 
على تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة وجعل ال�شباب 
العن�ر الأ�شا�س يف التنفيذ، م�شيدا باهتمام احلكومة 
برئا�شة رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �شلمان اآل خليفة يف دعم ال�شباب، وتهيئة 
الفر�شة اأمامهم؛ ليكونوا قادة تنفيذ اأهداف التنمية 
امل�شتدامة يف ظل الهتمام املبا�ر من جانب �شاحب 
ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء ال�شمو امللك���ي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليف���ة احلري����س دوما عل���ى اإعط���اء ال�شباب كل 
الهتمام واإ�راكهم يف تنفي���ذ الأهداف الأممية.وكان 
ممثل جللة امللك للأعم���ال اخلريية و�شوؤون ال�شباب 
رئي�س املجل����س الأعل���ى لل�شب���اب والريا�شة رئي�س 
اللجن���ة الأوملبي���ة البحريني���ة �شمو ال�شي���خ نا�ر بن 

حمد اآل خليفة قد اأعل���ن عن رعاية عاهل البلد جللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليف���ة املهرجان ال�شبابي 
العاملي الأول لأهداف التنمية امل�شتدامة بتنظيم من 
وزارة �ش���وؤون ال�شباب والريا�ش���ة. وقال وزير �شوؤون 
ال�شب���اب والريا�شة “حر�شنا على ا�شت�شافة نخبة من 
ال�شب���اب البحريني والعاملي يف ه���ذا املهرجان، ومن 
املوؤم���ل اأن ت�شارك في���ه 90 دولة عاملي���ة”. واأردف 
“حر�شنا من مملكة البحرين على اإجناح هذا املهرجان 
ال�شبابي والعاملي الأول من نوعه، وتاأكيدا ملبادرات 
البحري���ن يف جم���ال اإ�راك ال�شب���اب يف حتقيق اأهداف 
التنمية امل�شتدام���ة، فبعد اإطلقها جائزة امللك حمد 
لتمك���ن ال�شباب وحتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
وافتت���اح املرك���ز العلم���ي البحرين���ي الأول من نوعه 
على امل�شت���وى العاملي، عمدت البحري���ن اإلى اإعداد 
برام���ج متمي���زة ت�شل اإل���ى 17 برناجم���ا حتاكي على 
اأر�س الواقع اأهداف التنمية امل�شتدامة التي حددتها 
الأمم املتحدة، وي�شارك فيها اأكرث من 13 األف �شاب 

و�شابة من البحرين ودول العامل”.

املنامة - بنا: وقع ديوان اخلدمة املدنية 
م���ع اجله���از الإداري للنياب���ة العام���ة مذكرة 
تفاه���م ب�ش���اأن تطبيق وحتديث نظ���م اإدارة 
اجلودة باجلهاز الإداري للنيابة العامة، حيث 
ق���ام كل م���ن رئي�س ديوان اخلدم���ة املدنية 
اأحم���د الزايد والنائب الع���ام علي البوعينن 
بتوقيع املذكرة مبقر اجلهاز الإداري للنيابة 
العامة.وياأتي توقيع التفاقية بن الديوان وبن 
النيابة العامة ا�شتنادا اإلى قانون اخلدمة املدنية 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 48 ل�شنة 2010، 
املادة )12( ب�ش���اأن اإعطاء ديوان اخلدمة املدنية 
م�شوؤولي���ة اإدارة الأداء املوؤ�ش�شي وتطبيق اأنظمة 
اجل���ودة باجله���ات احلكومي���ة وتنفي���ذا اإلى قرار 

جمل����س الوزراء رقم )33( ل�شن���ة 2004. وتهدف 
مذكرة التفاهم اإلى تهيئة اجلهاز الإداري للنيابة 
العام���ة لتطبي���ق نظ���ام اإدارة اجل���ودة وتق���دمي 

الدع���م الفني والتدريب وامل�شان���دة الإدارية مبا 
ي�شمن الوف���اء بجميع متطلب���ات موا�شفة الآيزو 

.9001:2015

• نائب وزير اخلارجية الأمريكي متحدثا اإلى ال�شحافين )ت�شوير: ر�شول احلجريي(	

• رئي�س ديوان اخلدمة املدنية خلل توقيعه مذكرة اتفاقية مع النيابة العامة	

المسؤول الحكومي ونظرية المؤامرة
يرى بع�س امل�شوؤولن احلكومين يف نقد ال�شحفين لبع�س ممار�شات اجلهات 
املكلفن بها باأنه ن���وع ال�شتهداف ال�شخ�شي، وحماولة )مبطنة( للإ�رار مبنا�شبهم 

املوكلن خللها خلدمة املواطنن.
وتخالف هذه الروؤية جوهر عمل ال�شحفي، والذي ميتد لنقد املمار�شات اخلاطئة؛ 
بق�شد ت�شحيحها، و�شمان عدم تكرار وقوعها؛ حفظاً حلقوق املواطن، وحقوق اأبنائه.
 ومت���ى م���ا نظر امل�شوؤول للكات���ب نف�شه، بعيدا عن امل�شكل���ة، وحاول اأن يتوغل 
بيوميات���ه، وتفا�شيل حياته، وهو ي�رب الأخما�س بالأ�شدا�س، وفق ح�شابات “نظرية 
املوؤام���رة”، و”يبي ي�شيلن���ي من على الكر�ش���ي”، �شاعت “احل�شب���ه”، و�شاع حقوق 

املواطن. 
وي�ش���ارع بع�س امل�شوؤولن، واأقولها من واقع التجرب���ة، بالتوجيه ال�ريع يف الرد 
عل���ى ال�شحف���ي، ب�شيا�شة الند بالند، وال���رد لهدف الرد، متجاهل���ن النظر يف جوهر 
امل�شكل���ة، ويف �ررها، وم�شببها، م���ا يوؤكد اأهمية اأن تطاله���م الرقابة احلكومية قبل 

غريهم من �شغار املوظفن.
وك���م من م�شاكل موؤرقة، وملفات م�شج���رة تهم النا�س، يكتب عنها ال�شحفيون، 
وتن����ر بالقنوات الإعلمي���ة الأخرى، ك�شفحات بريد القراء، واأث���ري الإذاعة ال�شباحية، 

و�شاحات التغريد، دون جتاوب من اجلهة املعنية.
وك���م اأمتنى لو اأق���راأ ذات يوم، ت�ري���ح مل�شوؤول حكومي، وهو يق���ر بخطاأ اجلهة 
التي ميثلها، ويف التوجيه حللها، وموافات الراأي العام مب�شتجداتها، فبذلك �شجاعة، 
واأمانة، وقوة، ولي�س �شعفا، كما يتوهم من يرون باملنا�شب ت�ريفا، ولي�س تكليفا.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“�لتنمية” �ملنظمات �الأهلية: ال ت�شتغلو� بال�شيا�شة

“�جلمارك” تتفاعل مع و�شم “فريق �لبحرين”

تنظيم �شوق د�خلية للأ�رس �ملحتاجة باجلفري

�أهايل �ملحرق يطالبون بتعجيل ��شتثمار �ل�شو�حل

املنام���ة - بن���ا: مبنا�شبة ق���رب مواعيد 
واملق���رر  والبلدي���ة،  النيابي���ة  النتخاب���ات 
اإقامته���ا خ���لل الف���رتة املقبل���ة، اأ�ش���درت 
وزارة العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة تذك���رًيا 
بالتعمي���م ال�شادر يف يناي���ر املا�شي 2018 
للمنظم���ات الأهلية املرخ�ش���ة حتت مظلتها 
ب�شاأن ع���دم ال�شتغال بال�شيا�ش���ة اأو الدخول 
يف م�شارب���ات مالي���ة؛ ا�شتن���اًدا اإل���ى املادة 
رق���م )18( من املر�شوم بقان���ون رقم )21( 
ل�شنة 1989 ب�ش���اأن اإ�شدار قانون اجلمعيات 

والأندي���ة الجتماعي���ة والثقافي���ة والهيئات 
اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة 
واملوؤ�ش�ش���ات اخلا�شة.واأكدت ال���وزارة على 
جمي���ع املنظم���ات الأهلي���ة ����رورة اللتزام 
بقوان���ن وق���رارات ال���وزارة املعم���ول به���ا 
ب�ش���اأن ع���دم ال�شتغ���ال بال�شيا�ش���ة، والناأي 
بنف�شها ع���ن الأن�شطة ذات العلقة باحلملت 
النتخابية مع تاأكيد �رورة التزام املنظمات 
الأهلية بالغر�س الذي اأن�شئت من اأجله وفًقا 

لنظامها الأ�شا�شي.

اإط���ار  الداخلي���ة: يف  وزارة   - املنام���ة 
تفاع���ل �ش���وؤون اجلم���ارك مع مب���ادرة ويل 
العه���د نائب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء �شاح���ب ال�شم���و 
امللك���ي الأم���ري �شلمان بن حم���د اآل خليفة، 
والت���ي �شارك���ت فيها ال���وزارات واجلهات 
احلكومي���ة واملوؤ�ش�ش���ات مبملك���ة البحرين 

حت���ت و�شم#فريق_البحري���ن يف خدمتكم، 
قام فريق �شوؤون اجلمارك يتقدمهم رئي�س 
اجلم���ارك ال�شيخ اأحم���د بن حم���د اآل خليفة 
بالتق���اط �س���ورة تذكارية له���ذه املنا�سبة 
واإط���لق و�ش���م #جم���ارك مع���ززة للزدهار 
والأم���ن والنمو القت�ش���ادي #نحن _وبقية 

_منت�شبينا _يف _خدمتكم.

تنظم غدا الثنن، اجلمعيه الن�شائية 
الدولي���ة، �شوقا داخلي���ة مل�شاعدة الأ�ر 

املحتاجة يف مقر اجلمعية باجلفري.
ط���اولت   10 ال�ش���وق  وتت�شم���ن   
م���ن منتج���ات خمتلف���ة منه���ا العبايات 
واجللبيات وال�شي���لت، واأي�شا جمموعة 
م���ن التواب���ل املنزلية والبخ���ور واأدوات 
املطب���خ م���ع ت�شكيل���ه اأطعم���ة متنوع���ة 

وباأ�شعار يف متناول اجلميع.

املحرق - حمافظة املحرق: رفع حمافظ 
املحرق �شلمان بن هندي ال�شكر والمتنان اإلى 
رئي�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي الأمري 
خليف���ة بن �شلمان اآل خليف���ة على توجيهات 
�شموه بت�شكيل جلنة حتقيق يف حادث انهيار 
بناية ال�شلمانية.وعرب الأهايل عرب مداخلتهم 

خلل املجل�س الأ�شبوعي للمحافظة عن اأهمية 
وجود خطة وا�شح���ة لتنمية ال�شياحة مبختلف 
بالتعجي���ل  طالب���وا  اإذ  باملح���رق،  اأنواعه���ا 
با�شتثمار �شواحل املحافظة واإقامة امل�شاريع 
وتهيئ���ة ال�شواط���ئ ل�شتخدامه���ا م���ن قب���ل 

الأهايل واملقيمن وال�شياح.

• ه�شام اجلودر	

�ركات اأمريكية 
�شت�شاعد البحرين يف 
الكت�شافات النفطية

خطوات رائدة 
للبحرين يف اللتزام 

مببادئ حقوق الإن�شان 

العلقات الأمريكية 
البحرينية قوية 

وا�شرتاتيجية



�أظه���رت �أح���دث �لإح�س���اء�ت �لر�سمي���ة، �أن 28 
�رشك���ة تعم���ل يف �أن�سط���ة متنوع���ة بال�س���وق �ملحلية 
تقدم���ت بطلب���ات �إلى مرك���ز �مل�ستثمري���ن لتحويل 
ن�ساطها �أو تغيري �سكلها �لقانوين �أو فروع منها �إلى 
����رشكات قائمة بذ�تها، باإجم���ايل روؤو�س �أمو�ل بلغت 

نحو 5.57 مليون دينار يف �لأ�سبوعني �ملا�سيني.
وكان���ت �أب���رز �ل����رشكات �لتي تقدم���ت بطلبات 
لتحويل ن�ساطها، هي: �رشكة كيك�سو للتجارة �حلديثة 
�مل�سنف���ة موؤ�س�سة فردية لتحوي���ل �لفرع �لثاين من 
�ملوؤ�س�س���ة �إلى �رشكة �ل�سخ�س �لو�ح���د قائمة بذ�تها 

ومملوكة له، بر�أ�س مال 5 ماليني دينار.
وتعم���ل �رشكة كيك�س���و للتج���ارة �حلديثة، �لتي 
تاأ�س�س���ت يف �لع���ام 1984، يف جت���ارة/  بيع معد�ت 
وموؤ�س�س���ات  بالتجزئ���ة،  و�لت�س���الت  �ملعلوم���ات 
�ل�سن���ادل  وتاأج���ري  و�لإع���الن،  �لدعاي���ة  ووكالت 
و�جلر�ر�ت و�ل�سف���ن، وجتارة/  بيع �لآلت و�ملعد�ت 
�لكهربائي���ة  �لأجه���زة  بي���ع  وجت���ارة/   �لأخ���رى، 
و�لإلكرتوني���ة �ملنزلي���ة، و�أن�سط���ة �لأم���ن �خلا�سة، 
وجتارة/  بي���ع قطع غيار �ملركب���ات ذ�ت �ملحركات 
وملحقاتها، وجتارة/  بي���ع �لأثاث �ملنزيل. و�سنفت 

�ملوؤ�س�س���ات �لت���ي تقدمت بطلب���ات لتغيري �سكلها 
�لقان���وين كالت���ايل: 9 موؤ�س�سات م�سنف���ة “فردية” 
لت�سبح �رشكة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مبا ن�سبته 32.1 
% من �إجمايل �ل�رشكات �لتي طلبت حتويل �أن�سطتها، 
و7 موؤ�س�سات م�سنفة �رشكة �ل�سخ�س �لو�حد لت�سبح 
�رشك���ة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة مبا ن�سبته 25 %، كما 
تقدم���ت موؤ�س�ستان م�سنفت���ان “فردية” لت�سبحان 
�رشك���ة ذ�ت م�سوؤولية حم���دودة مبا ن�سبت���ه 7.1 %، 
وموؤ�س�ست���ان م�سنفت���ان “فردي���ة” لت�سبحان �رشكة 
ت�سام���ن مب���ا ن�سبت���ه 7.1 %، وكذل���ك 8 موؤ�س�سات 
متنوعة �لأن�سط���ة بطلبات لتحويل �أن�سطتها �أو فروع 
منها �إلى ����رشكات قائمة مبا ن�سبت���ه 28.6 %. و�أبرز 

�ملوؤ�س�س���ات �لتي تقدمت بطلب���ات حتويل ن�ساطها 
و�أعلنت ع���ن ر�أ�س مالها �جلديد، ه���ي: 3 موؤ�س�سات 
ر�أ����س م���ال كل منها 250 �ألف دين���ار وهي )نو�فكو 
للتطوير �لعقاري، و”غل���ف ك�ستومر �إك�سبريين�س”، 
و�رشك���ة ورثة �ملرح���وم �أحمد حممد �سال���ح ح�سني(، 
وموؤ�س�ست���ان ر�أ����س م���ال كل منهم���ا 10 �آلف دينار 
وه���ي )“جز�ء لت�سكي���ل �ملعادن”، و”ج���اي و�ي دي 
�إت�س �لعقاري���ة”(، و5 موؤ�س�سات ر�أ�س مال كل �رشكة 
منه���ا 5 �آلف دينار وهي “بيج���ون �إك�سربي�س كارغو 
وكوري���ر”، “�سالون زي���ا زبرة للتجمي���ل”، “لكا�سا 
بال����س ري�ستورن���ت �أن���د كايف”، “�لق���الع �لبحرينية 

للمقاولت”، و”�سندوي�سات �ل�سهبندر”.

�لإمار�ت: قانون يتيح �إ�سد�ر 
�سند�ت �سيادية

�أبوظب���ي - روي���رتز: �تخذت دولة �لإم���ار�ت خطوة 
كبرية جتاه تعزيز �أ�سو�قه���ا �ملالية ب�سن قانون ي�سمح 

للحكومة �لحتادية بالبدء يف �إ�سد�ر �سند�ت �سيادية.
وقالت وز�رة �ملالية �لإمار�تية �أم�س “رئي�س �لدولة 
ي�س���در مر�سوما بقانون �حتادي يف �س���اأن �لدين �لعام؛ 
بهدف متكني �حلكومة �لحتادي���ة من �إ�سد�ر �ل�سند�ت 
�ل�سيادية ودعم دور �مل�رشف �ملركزي يف �إد�رة �ل�سيولة 
و�إر�س���اء �أ�س�س �لإد�رة �لر�سيدة لعمليات �لدين �لعام”. 
و�ل�سماح للحكومة �ملركزية باإ�سد�ر �ل�سند�ت قد يعود 

بالنفع على �لإمار�ت �لأفقر يف �لدولة.

“�لنقد”: ف�سحة �لفر�س لالإ�سالحات ت�سيق عاملًيا
و��سنطن - �أ ف ب: حذر �سندوق �لنقد �لدويل �أم�س باأن “ف�سحة �لفر�س ت�سيق” لإجر�ء 
�إ�سالحات فيما تتز�يد �ملخاط���ر �لقت�سادية، د�عيا �لدول �إلى عدم تخفي�س قيمة عمالتها. 
و�أ�س���در �أع�ساء �للجنة �لنقدية و�ملالية �لدولية، �لهيئ���ة �ل�سيا�سية �لتابعة ل�سندوق �لنقد 
�ل���دويل، تو�سياتهم يف �لبيان �خلتام���ي لالجتماع �ل�سنوي لل�سندوق وللبنك �لدويل يف بايل، 
بع���د �أ�سب���وع �سهد تر�جع �لأ�سو�ق �ملالية �لعاملية. وج���اء يف �لبيان �أنه “مع �نغالق نافذة من 
�لفر����س، �سنعمل ب�سكل عاجل على دفع �ل�سيا�سات و�لإ�سالح���ات” �ل�رشورية من �أجل �لنمو 

وتد�رك �ملخاطر.
و�سدد �لن�س على �أن �لنمو �لعاملي “يجب �أن يكون منتظما على �ملدى �لقريب، ومعتدل 
بعد ذلك. غري �أن �لنتعا�س يزد�د تباينا وبع�س �ملخاطر �لتي مت حتديدها من قبل حتققت 

جزئيا”.
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اقتصاد
اأمل احلامد

“اإي بي اإم تريمينالز” ت�شّيد 3 موازين جديدة

اأمريكا: نزاع التجارة مع ال�شني مفيد

دعوة لإدماج املتقاعدين بـ “ريادة الأعمال”

28 �رشكة تطلب تغيري اأن�شطتها براأ�س مال 5.57 مليون دينار

“البلوك ت�شني” و“اإنرتنت الأ�شياء” على طاولة “ملتقى التميز”

“الإعالن العاملية” تكرم املقلة يف بوخار�شت

�أبرزها “كيك�سو للتجارة �حلديثة” ب� 5 ماليني دينار

يعقد �لأ�سبوع �ملقبل بالبحرين حتت رعاية �لوزير �ملطوع

بجائزة “�لإلهام” و“�لع�سوية مدى �حلياة”

�ملنامة - �آكت �سمارت: حتت رعاية وزير �سوؤون 
جمل�س �ل���وزر�ء حممد بن �إبر�هيم �ملطوع ت�ست�سيف 
�لبحرين يف �لفرتة من 24 ولغاية 25 من �سهر �أكتوبر 
�جلاري، �أعمال ملتقى �لبحرين �لر�بع للتميز، و�لذي 
�سيكون حمور �أعماله لهذ� �لعام )�لذكاء �ل�سطناعي 
ودوره يف �لتميز(، وذل���ك بتنظيم من �آكت �سمار�ت 
ل�ست�س���ار�ت �لعالقات �لعام���ة وبالتعاون مع جمعية 

�لذكاء �ل�سطناعي يف �لبحرين.
وقال���ت �لأمني �لع���ام �مل�ساع���د للملتقى نورة 
�لعلي���وي “متثل �سل�سلة �لكت���ل �لرقمية �أو “�لبلوك 
ت�سني” �جلي���ل �جلديد من �ملعامالت �لرقمية. فهي 
قاعدة بيان���ات غري مركزية لتنظيم �لبيانات �ملالية 
و�لأ�سول. و�عتمدت �لعديد من �ملوؤ�س�سات �ملالية، 
وحتى �لتعليمية، هذه �لتقنية يف معامالتها �ملالية. 
�إل �أنها ل تقت����رش على ذلك فقط، فحاليا يتم كذلك 
��ستك�س���اف ��ستخد�م���ات عدي���دة له���ذه �لتقنية يف 
جم���الت جدي���دة، كالقط���اع �للوج�ست���ي، وحت���ى يف 

“�إنرتنت �لأ�سياء”.
و�أ�ساف���ت �أم���ا “�إنرتنت �لأ�سي���اء”، فهي تقنية 
�مل�ستقبل، حيث �سيتم من خاللها ربط عدد كبري جد� 
من �لأجه���زة، ببع�سها �لبع�س، من خ���الل �لإنرتنت. 

وقد قدر بع�س �ملخت�سني، ب���اأن عدد �لأجهزة �لتي 
�ستك���ون بحل���ول �لع���ام 2020، مرتبط���ة باإنرتن���ت 
�لأ�سي���اء، �أكرث من 100 ملي���ار جهاز حول �لعامل، مما 
يعني تد�خل تل���ك �لتقنية مع خمتلف جو�نب حياتنا 
�لعملية، وحت���ى �ل�سخ�سية. ومن �أمثلة تلك �لأجهزة، 
�لهو�ت���ف �لنقال���ة، مكائن �سنع �لقه���وة، �لثالجات، 

وحتى �ل�سيار�ت ذ�تية �لقيادة.
و�ختتم���ت �لأم���ني �لع���ام �مل�ساع���د ت�رشيحه���ا 
بالق���ول “�عتم���اد� على طرح هذ� �مللتق���ى، للعديد 
من �ملحاور �ملهم���ة، و�ملتعلقة بالذكاء �ل�سطناعي 
وتطبيقات���ه، فاإنه يعترب فر�س���ة مهمة للتعرف على 
تطبيقات �لغد، و�لتح���اور مع كوكبة من �ملخت�سني 
يف هذ� �ملجال، حيث �إن تطبيقات �لذكاء �ل�سطناعي 
�ستمت���د لت�سمل جميع �لقطاع���ات، كالأمن و�لتعليم 
و�ل�سحة و�لدفاع وغريه���ا �لكثري. فاأيا كانت خلفية 
�مل�س���ارك يف هذ� �مللتق���ى، فاإن���ه �سيح�سل بال�سك 

على فائدة قابلة للتطبيق يف �مل�ستقبل �لقريب”.

�أقام���ت �جلمعية �لدولية لالإعالن “IAA”، �لتي 
تاأ�س�ست يف نيويورك بالولي���ات �ملتحدة �لأمريكية 
�لعا�سم���ة  يف  ك���ربى  �حتفالي���ة   ،1938 �لع���ام  يف 
�لروماني���ة بوخار�ست على هام����س �جتماعات جمل�س 
�لإد�رة �لتنفي���ذي وجمل�س �لإد�رة �لعاملي للجمعية، 
ح�رشه���ا وفود من فروع �جلمعي���ة يف �لعامل، وعددها 
56 فرع���ا يف 76 بلد�، ميثلون كبار �ل�رشكات �ملعلنة 
وو�سائ���ل �لإع���الن ووكالت �لإع���الن و�أكادميي���ني، 
وغريهم من �سخ�سي���ات و�رشكات عاملية من خمتلف 
قطاع���ات �لإعالن و�ت�س���الت �لت�سويق ذ�ت �ل�سلة، 

وذلك يف �لفرتة من 1 – 5 �أكتوبر �جلاري.
موؤمت���ر  �إقام���ة  �لحتفالي���ة  برنام���ج  وت�سم���ن 
عاملي حتت �سعار “�لإبد�ع نح���و �لأف�سل”، وتكرمي 
عدد م���ن �ل�سخ�سيات �ملتمي���زة بجو�ئ���ز “�لإلهام” 
للع���ام 2018، وذل���ك خ���الل حف���ل ��ستقب���ال كبري 
�أقي���م م�ساء �لثالث���اء 2 �أكتوبر، قدم خالل���ه �لرئي�س 
�لعاملي للجمعي���ة �لدولية لالإع���الن فيلك�س تاتارو، 
جائزة �لإلهام و�لع�سوي���ة �لفخرية ملدى �حلياة �إلى 
خمي�س �ملقل���ة؛ تقدير� مل�ساهمات���ه يف �إثر�ء م�سرية 
�جلمعية يف �لبحري���ن وخدماته �لطويلة و�ملتميزة يف 
دعم �أن�سط���ة �جلمعية و�سناعة �ت�س���الت �لت�سويق 
يف �لع���امل، وهي جو�ئ���ز بد�أت �جلمعي���ة يف تقدميها 
من���ذ �لع���ام 2015. يذكر �أن �ملقلة �ل���ذي �ساهم يف 
تاأ�سي�س فرع �جلمعي���ة �لبحرين يف �لعام 1993، نال 

بهذ� �لتكرمي وللمرة �لثالث���ة تقدير �سناعة �لإعالن 
�لعاملية ممثلة يف جمعية �لإعالن �لعاملية، حيث �سبق 
و�أن ن���ال يف لندن �لع���ام 2013 تكرميا خا�سا �سمن 
عدد من كب���ار �ل�سخ�سيات �لر�ئ���دة يف �لعامل لدوره 
�لقيادي وروؤيته و�لتز�مه بتطوير و�لرتقاء ب�سناعة 
�لإع���الن و�ت�س���الت �لت�سوي���ق، ف�س���ال ع���ن تقلده 
و�س���ام �ل�ستحق���اق يف �لعا�سمة �لرو�سي���ة مو�سكو 
خالل �نعق���اد موؤمتر �لإعالن �لعاملي يف 2010؛ نظر� 

مل�ساهمات���ه �لب���ارزة يف خدم���ة �أن�سط���ة �جلمعي���ة يف 
�لبحري���ن ودول منطق���ة �ل�رشق �لأو�س���ط، وهو و�سام 
متنح���ه �جلمعية ل�سخ�سي���ات خمتارة م���ن رو�د هذه 
�ل�سناعة يف �لعامل. و�ملقلة حائز على و�سام �لكفاءة 
من �لدرجة �لأولى م���ن عاهل �لبالد جاللة �مللك حمد 
بن عي�سى �آل خليفة؛ تقدير�ً مل�ساهماته �ملتميزة يف 
قطاع �لإعالن و�ت�سالت �لت�سويق يف �ململكة ودول 

�ملنطقة.

�حلد - �إي بي �إم تريمينالز: �أجنزت �رشكة 
�إي ب���ي �إم تريمينالز �لبحري���ن، عملية ت�سييد 
ثالث���ة مو�زي���ن جديدة؛ به���دف تعزيز خدمات 
�إ�س���د�ر �سه���ادة �ل���وزن �لفعل���ي للحاويات، 
وذلك �سمن جهودها �مل�ستمرة لتطوير �لبنية 
�لتحتية ملين���اء خليفة بن �سلم���ان، وحت�سني 
�لكفاءة �لعملي���ة و�لإنتاجية ��ستعد�د� للخطط 

�مل�ستقبلية يف �ل�سادر�ت.
�أج���ل ت�سهي���ل عملي���ات �ملين���اء،  وم���ن 
توج���د �ملو�زين �جلدي���دة �لتي تعم���ل بنظام 
�أومتاتيك���ي و�سبه �أوتوماتيكي يف ثالثة مو�قع 
خمتلف���ة، حيث مت تثبيت ميز�ن���ني عند بو�بة 
�لدخول وميز�ن عن���د بو�بة �خلروج، و�ستعترب 
ه���ذه �ملو�زين �جلدي���دة، �إ�ساف���ة للميز�نني 

�لذين يعمالن حاليا ب�سكل يدوي يف �مليناء.
وبف�س���ل �إمتام عملية ت�سيي���د �ملو�زين، 
�ست�سم���ن هذه �لإ�ساف���ة �جلديدة عدم تعطل 
حركة �سري �ل�ساحنات، �إل���ى جانب متكنها من 

�ملرور مبنطقة �لوزن باأم���ان دون ��سطر�رها 
�إل���ى رك���وب من�س���ات مرتفع���ة ع���ن م�ستوى 
�لأر�س. كما �سيت���م تو�سيل بيانات �ملو�زين 
بالنظ���ام �لت�سغيلي مليناء خليف���ة بن �سلمان 
لإ�س���د�ر �سه���ادة �ل���وزن �لفعل���ي للحاويات 
ب�سكل �آيل مما �سي�ساعد على تقليل �لتكاليف 
�لإ�سافي���ة و�ملخاط���ر �ملحتملة، �إ�ساف���ًة �إلى 
تفادي �أي تاأخري للزبائن. و�سيتطلب من جميع 
�ل�ساحن���ات �لت�سجي���ل م�سبق���ا للح�سول على 
بطاق���ات تعريف �إلكرتونية تق���وم باإ�سد�رها 
�رشك���ة �إي ب���ي �إم تريمينالز �لبحري���ن، ليقوم 
�سائق �ل�ساحن���ة بتمريرها عند دخوله وخروجه 

من �مليناء، مما �سيمهد �أي�سا لعملية �لوزن.
 ومت تثبيت خالي���ا �حلمل على �ملو�زين 
�جلديدة؛ من �أج���ل تعزيز دقة �لوزن وتقليل 
عملي���ة �ل�سيانة، مما �سيمكن �مل�سدرين من 
م�ساعفة ع���دد �ملعامالت وتف���ادي �لنتظار 

�لطويل لل�ساحنات �لعابرة ببو�بة �مليناء.

ب���ايل - �أ ف ب: �عت���رب وزي���ر �خلز�ن���ة 
�لأمريكي �ستيفن منوت�سني، �أم�س، �أن �خلالف 
�لتج���اري ب���ني �لولي���ات �ملتح���دة و�ل�سني 
قد يكون مفي���د� لالقت�ساد �لعاملي، خمالفاً 
بذلك حتذير�ت �سندوق �لنقد �لدويل. وقال 
منوت�سني خ���الل موؤمتر �سح���ايف على هام�س 
�لجتم���اع �ل�سن���وي ل�سندوق �لنق���د �لدويل 
و�لبن���ك �لدويل يف ب���ايل باإندوني�سيا “هدفنا 
م���ع �ل�س���ني و��سح جد�ً: �أن تك���ون لنا عالقة 
جتارية �أك���رث تو�زنا”. وكان �سن���دوق �لنقد 
�لدويل حذر هذ� �لأ�سبوع باأن �حلرب �لتجارية 

�ملت�ساع���دة ب���ني �لقوت���ني �لقت�ساديتني 
�لأولي���ني يف �لع���امل �ستنعك����س عل���ى �لنمو 
�لقت�سادي �لعاملي، خمف�سا توقعاته للنمو 
يف 2018 و2019. لك���ن منوت�س���ني ق���ال �إن 
هذ� �لتحذي���ر يجب �أن ي�سكل “حافز� �إ�سافيا 
حلم���ل �ل�س���ني عل���ى معاجلة ه���ذه �مل�سائل 
معن���ا”، م�سيف���ا  “هدفن���ا زي���ادة �سادر�تنا 
و�إقام���ة عالق���ة �أك���رث تو�زن���ا و�إن�سافا حتى 
تتمكن �رشكاتن���ا من تعاط���ي الأعمال ب�رشوط 

مماثلة لتلك �ل�سارية” يف �لوليات �ملتحدة.

�ملنامة - �ل�سغرية و�ملتو�سطة: دعا 
رئي�س جمعية �لبحرين لتنمية �ملوؤ�س�سات 
�ل�سغرية و�ملتو�سط����ة �أحمد �ل�سلوم �إلى 
�تخ����اذ خط����و�ت عملي����ة ب�س����اأن �ملبادرة 
�لت����ي �رشحت بها �لقي����ادة ب�س����اأن �إدماج 
�ملتقاعدي����ن يف قط����اع ري����ادة �لأعم����ال، 
موؤكد� �أن �لقطاع �خلا�س ي�ستوعب �ملزيد 
من �لأفكار �ملبتكرة يف قطاع �مل�رشوعات 
ال�سغرية ب�����رشط الإملام بظ����روف ال�سوق 

ومبادئ �إد�رة هذه �مل�رشوعات.
و�أعلن����ت �حلكومة �أخري� ع����ن برنامج 
ب����ني  �لت����و�زن  حتقي����ق  �إل����ى  يه����دف 
بحلول  و�لإير�د�ت �حلكومية  �مل�رشوفات 
“برنام����ج  م�سم����ى  حت����ت   2022 �لع����ام 
�لت����و�زن �مل����ايل” كان م����ن ب����ني بن����وده 
�لعمل على تعزيز �لقطاع �خلا�س و�إدماج 

�ملتقاعدين يف ريادة �لأعمال.
وقال �ل�سلوم “جمعية �لبحرين لتنمية 
�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة وجميع 
�حلا�سن����ات �لتابع����ة له����ا يف �لقطاع����ات 
�لقت�سادي����ة �ملختلف����ة عل����ى ��ستع����د�د 
ت����ام للتع����اون يف تبن����ي ه����ذه �ملب����ادرة، 
وتفت����ح �أبو�به����ا مل�ساع����دة �أي ر�ئد عمل 
من �ملتقاعدين على �إمتام م�رشوعه، �سو�ء 
م����ن خالل توجي����ه �لإر�س����اد�ت و�لن�سائح 
�لالزمة �أو توفري مقر ب�سعر رمزي، �أو تبني 
�أف����كار �ملتقاعدين وحتويله����ا �إلى بر�مج 
�قت�سادي����ة ملمو�س����ة، وم�ساعدتهم على 
�إيج����اد �لقن����و�ت �لتمويلي����ة مل�ساريعهم 

�خلا�سة”.

و�أو�سح �أن مكافاأة نهاية �خلدمة �لتي 
يح�س����ل عليها �ملتقاع����د ميكن �أن تكون 
“نو�ة” جي����دة جد� لبد�ية م�����رشوع �سغري 
بدل م����ن �إنفاقها ب�س����كل مبا�رش يف �ل�سفر 
�أو خالف����ه، د�عًيا �ملتقاعدين للتعرف عن 
قرب على مفهوم ريادة �لأعمال، و�ختيار 
م�رشوع منا�سب لهم، و�كت�ساب �ملهار�ت 
�لأ�سا�سي����ة لإد�رته، مبا يف ذلك �لتخطيط 
�لإ�سرت�تيجي و�لت�سويق، �لإد�رة و�لرقابة 
�ملالي����ة، ودر��س����ات �جل����دوى، مبين����ا �أن 
�مل�����رشوع �ل�سحي����ح �سيحاف����ظ له����م على 
“�أ�س����ل قيمة” مكاف����اأة نهاية �خلدمة مع 

بع�س �لأرباح �ل�سهرية �ملتوقعة.
وتاب����ع “ترحب بالتع����اون مع �أي جهة 
حكومي����ة �أو م�رشفي����ة له����ا نف�����س �لتوجه 
يف دعم ه����ذه �لفئات لالندم����اج بالقطاع 

�خلا�س”.

• حممد �ملطوع	

• خمي�س �ملقلة لدى ت�سلمه �جلائزة	

• �أحمد �ل�سلوم	
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“راأ�س املال الب�رضي” �رضورة القت�صاد املعرفة

“هال بحرين” تواكب االأعداد املتزايدة للم�صافرين

300 األف دوالر قيمة جوائز الفائزين بـ “ادخار الوطني”

“متكني” يوقع اتفاقية تعاون مع “االأ�رضة”

يف احتفالية مبجمع الأفنيوز البحرين

لتمويل امل�صاريع متناهية ال�صغر

املنام����ة - البحري����ن الوطن����ي: اأعلن بنك 
الوطن����ي يف حف����ل كب����ر مبجم����ع  البحري����ن 
الأفني����وز اأ�صماء الفائزي����ن ب�صحوبات برنامج 
اإدخار الوطني ل�صهر �صبتمرب، يف و�صط اأجواء 
ت�صوي����ق وترق����ب العم����اء، حي����ث مت ت�صليم 
ن املحظوظ�����نّ بقيمة 300  اجلوائ����ز للفائزينّ
األ����ف دولر يف ح�ص����ور الرئي�����س التنفي����ذي 
وال�����ركات  لاأف����راد  امل�رفي����ة  للخدم����ات 
التجارية واملوؤ�ص�صات ال�صغرة واملتو�صطة 
بالبنك عبدالعزيز الأحم����د وكبار امل�صوؤول� 

بالبنك.
ومت دعوة الفائزين من اأ�صحاب ح�صابات 
الدخ����ار اإل����ى الحتفالي����ة املقام����ة خ�صي�صا 
لتق����دمي اجلوائ����ز وم�صاركتهم فرح����ة الفوز 
و�ص����ط ع����دد م����ن موظف����ي البن����ك ومرتادي 
املجم����ع. ومت مفاجاأتهم باجلوائ����ز وخلق جو 
من الت�صويق والإث����ارة ملعرفة قيمة اجلائزة 
يف جتربة مميزة �صمم����ت ب�صكل خا�س جلعل 
حلظ����ة الفوز م�صوق����ة مع اجلماه����ر. وان�صم 
عماء اآخرون لدى البن����ك لاحتفاء بالفائزين 
يف من�ص����ة بن����ك البحري����ن الوطن����ي باملجمع، 
حي����ث اجلوائ����ز ال�صخي����ة والتجرب����ة الفريدة، 
كم����ا مت تقدمي عدد م����ن الأن�صط����ة امل�صلية 

والألعاب العائلية امل�صونّقة.
 وف����از اأحمد دياب مببلغ 200 األف دولر، 
يف ح� فاز حممد حممد جا�صم مببلغ 100األف 

دولر. 

وق����ال الأحمد”نحن �صعداء لتقدمينا هذه 
اجلوائز القيمة، والتي تاأتي جزءا من التزامنا 
بتلبي����ة احتياج����ات العم����اء وتق����دمي كل ما 
ه����و جديد ومميز لهم. كم����ا اأننا م�رورون من 
تفاعل العماء واحل�صور الكبر مع الحتفالية 
يف جمم����ع الأفيني����وز، والت����ي ت�ص����ب �صمن 
م�صاعين����ا لتعزيز التوا�صل مع عمائنا الكرام 
واملجتم����ع”. واأ�صاف “ندع����و عمائنا الكرام 
ليب����ادروا بالدخ����ار معن����ا، فال�صح����ب الكبر 
عل����ى جائزة احللم قريب جداً”.   مينح برنامج 
“اإدخار الوطني” يف العام 2018 جوائز اأكرث 
متيزا وقيم����ة للعم����اء، والتي ت�صم����ل مبالغ 
�صخية م����ن اجلوائز النقدية ال�صهرية، اإ�صافة 
اإلى جائ����زة احللم الكربى التي جاءت لتعتلي 

عر�����س جوائز الربنامج ولت�صب����ح اأهم فر�صة 
مميزة للف����وز، اإذ �صيتمكن فائز حمظوظ من 
التمتع باأك����رب جائزة على  م�صت����وى البحرين 
واملكون����ة من ملي����ون دولر، وفيا فاخرة يف 
الرف����اع في����وز، و�صي����ارة بور�س دف����ع رباعي 

لفائز واحد. 
يذك����ر اأن برنامج “ادخ����ار الوطني” قدم 
منذ انطاقته الأولى اأكرث من 19 مليون دولر 
كجوائ����ز مالية وغرها من مكاف����اآت للعماء. 
وجمي����ع زبائ����ن “الوطني” موؤهل����� تلقائيا 
للدخول يف ال�صحوب����ات، اإ�صافة اإلى ح�صابات 
الدخ����ار التي تدخ����ر املبالغ املح����ددة للفوز 
باجلوائ����ز، ول حاجة لفت����ح ح�صابات خا�صة اأو 

�راء �صهادات للدخول يف ال�صحوبات.

املنام���ة - متك����: وقع كل م���ن �صندوق 
العمل “متك����” وبنك الأ����رة اتفاقية تعاون 
م�ص���رك ته���دف اإل���ى تعزي���ز فر����س تق���دمي 
متناهي���ة  للم�صاري���ع  التمويلي���ة  الت�صهي���ات 
ال�صغر، وذلك �صمن م�صاعي “متك�” لتو�صيع 
نط���اق الدع���م �صم���ن برنام���ج دع���م امل�صاريع 

متناهية ال�صغر.
وميث���ل برنامج متويل امل�صاري���ع متناهية 
ال�صغر اأحد اأ�صكال الدعم الذي تقدمه “متك�” 
يف دع���م املوؤ�ص�صات، بالتع���اون مع بنك الأ�رة، 
وذلك من خال منح اأ�صحاب امل�صاريع متناهية 
ال�صغر فر�س ال�صتفادة من خطة دعم متويلي، 
مب�صاهمة من “متك�” ت�صل اإلى 87.5 % من 
معدل الأرباح، ومببلغ دعم يراوح ما ب� 500 

دينار و10 اآلف دينار. 
ووق���ع التفاقية كل من الرئي�س التنفيذي 
ل���� “متك����” اإبراهي���م جناحي ونائ���ب رئي�س 
جمل����س اإدارة بن���ك الأ����رة م�صطف���ى ال�صي���د 
وبح�صور الرئي�س التنفي���ذي لبنك الأ�رة خالد 

عتيق.
واأك���د جناح���ي، اأن الوق���وف عل���ى فر����س 
التو�ص���ع يف تعزي���ز برام���ج الدع���م ونطاقه���ا، 
ياأتي على راأ�س اأولوي���ات اإ�صراتيجية املرحلة 
املقبلة من عمل “متك�”، لفتا اإلى اأن برنامج 
متويل امل�صاري���ع متناهية ال�صغر الذي يقدمه 

“ال�صن���دوق” بالتعاون مع بن���ك الأ�رة، �صمن 
�ريح���ة دعم املوؤ�ص�ص���ات، ميث���ل من�صة مهمة 
لدعم متويل امل�صاريع متناهية ال�صغر وتعزيز 
م�صاهمته���ا يف الن���اجت املحل���ي ودف���ع عجل���ة 
التنمي���ة القت�صادية يف اململكة. ولفت جناحي 
اإل���ى اأن نطاق الدع���م �صي�صم���ل تو�صيع فر�س 
الدعم على مدى خم�س ال�صنوات املقبلة �صمن 
اإط���ار ه���ذه التفاقي���ة، وت�صهيل تق���دمي دعم 
التموي���ل ل�ريح���ة اأكرب من اأ�صح���اب امل�صاريع 
متناهي���ة ال�صغ���ر لتغطي���ة تكالي���ف خمتل���ف 
العملي���ات الت�شغيلي���ة، وذل���ك وف���ق ال�رشوط 

واملعاير املعتمدة. 

م���ن جهت���ه، اأع���رب م�صطف���ى ال�صي���د عن 
تقدي���ره له���ذا التع���اون، ودوره يف ا�صتكم���ال 
م�صرة اجلهود الوطنية لدعم منظومة اخلدمات 
التمويلي���ة لت�صم���ل كاف���ة �رائ���ح املوؤ�ص�صات 
مبختلف اأحجامه���ا، ل�صيما امل�صاريع ال�صغرة؛ 
وذلك تقديرا لدورها وم�صاهمتها يف دفع عجلة 
القت�صاد الوطني وحتقيق الروؤية الفت�صادية 
2030. يذك���ر اأن برنام���ج متوي���ل امل�صاري���ع 
متناهية ال�صغ���ر اأطلق يف العام 2011 لتقدمي 
الدعم التمويلي بالتعاون مع بنك الأ�رة، حيث 

مت اإلى اليوم متويل اأكرث من 4 اآلف م�روع.

اأ�ص���اد املحل���ل يف ال�ص���وؤون القت�صادية 
يو�ص���ف امل�صع���ل، ب���اإدارة احلكوم���ة لربنامج 
التنمية الب�ري���ة، اإذ ُيعد “راأ�س املال الب�ري” 
ال���ذي يتح���دد بعن����ر العم���ل وم���ا ميلكه من 
اإبداع���ات مهني���ة وق���درات بحثي���ة ومهارات 
�صخ�صي���ة واجتماعي���ة يف اإطار مع���ريف متكامل 
للتعلم مدى احلياة، م���ن اأهم العوامل املوؤثرة 
يف زي���ادة املخ���زون املع���ريف وا�صتخدام���ه يف 

العديد من املجالت التطبيقية. 
وم���ن َثم ف���اإن تنمية راأ�س امل���ال الب�ري 
متثل اإح���دى ال�صيا�صات ال�رورية الرامية اإلى 

الإ�راع باإحداث النقلة املعرفية املرغوبة.
وتاأتي هذه الإ�صادة يف اأعقاب اإعان البنك 
الدويل اأخرا ع���ن نظام جديد لت�صنيف الدول 
ح�ص���ب جناحها يف تنمية راأ�س مالها الب�ري، يف 
م�صعى حلث احلكومات على ال�صتثمار ب�صورة 
اأك���رث فعالي���ة يف جم���ايل التعلي���م والرعاي���ة 
ال�صحية، اإذ اأظهر “موؤ�ر راأ�س املايل الب�ري” 
اأن ت�صني���ف البحرين جاء يف املركز الأول على 
م�صت���وى الدول العربي���ة واملركز 47 من 157 
دول���ة على امل�صتوى العامل���ي. وقال امل�صعل 
“كان للتح���ولت الناجمة ع���ن انتقال البحرين 
اإل���ى جمتم���ع واقت�صاد املعرفة اأك���رب الأثر يف 
ح���دوث تغ���رات عميق���ة ووا�صع���ة النطاق يف 
معظم اأوجه الن�ش���اط الب�رشي، واحتلت املعرفة 
عموم���ا وم�صادره���ا العلمي���ة والتكنولوجي���ة 
خ�صو�ص���ا مكانة مركزية عل���ى �صعيد التنمية 

القت�صادي���ة والجتماعي���ة امل�صتدام���ة، ومن 
هن���ا فاإن النتقال اإل���ى الع�ر املعريف يتطلب 
بال����رورة اإح���داث نقل���ة نوعي���ة يف جم���الت 
التعلي���م والتنمي���ة الب�ري���ة والبح���ث العلمي 
والبتكار والتحديث التكنولوجي واملعلوماتي 
بحك���م اأنها متث���ل اخل�صائ�س امُلمي���زة لع�ر 
الث���ورة املعرفي���ة بالألفي���ة الثالث���ة”. و�صدد 
امل�صع���ل عل���ى اأن املن���اخ القت�ص���ادي الذي 
نعي�س في���ه والتقلبات املتك���ررة تتطلب منا 
�صلك امل�ص���ار الأكرث �صعوب���ة، والذي يعطينا 
ا�صتق���راًرا طويل الأمد بدلً من اأن�صاف احللول 
التي اأثبتت اأنه���ا ل ت�صفي علينا اإل مزيًدا من 
التقلبات، فعند البحث يف طرق جديدة لتعزيز 
القت�ص���اد اأدركت البحرين م���ن زمن بعيد اأنه 
ل يج���ب اإهمال راأ�س مال الب����ري الذي ي�صكل 

عاما مهما وفعال يف حت�ص� القت�صاد.

املح���رق - �رك���ة املط���ار: اأ�ص���اد وزي���ر 
املوا�صات والت�صالت رئي����س جمل�س اإدارة 
جمموعة طران اخلليج القاب�صة كمال بن اأحمد 
حممد مبا و�صلت اإليه “ها بحرين” من م�صتوى 
وال�صتقب���ال  ال�صياف���ة  خدم���ات  يف  متق���دم 
من���ذ دخل���ت �صناع���ة ال�صف���ر وال�صياحة مطلع 
الع���ام 2018، وهو ما يعك�س طاب���ع ال�صيافة 
الت���ي تتميز ب���ه البحرين، وي�صه���م يف تي�صر 
رحل���ة امل�صافرين عرب مط���ار البحرين ويرتقي 
به���ا، موؤكًدا اأن �ركة “ه���ا بحرين” قد جنحت 
خال ف���رة وجيزة من ب���دء عمله���ا يف مواكبة 
الأعداد املتزاي���دة للم�صافرين، حيث بلغ عدد 
م�صتخدمي القاع���ات نحو 60 األف م�صافر حتى 
الآن. جاء ذلك لدى تف�صل الوزير باإجراء زيارة 
تفقدية اإلى القاعة الرئي�صة ل�ركة ال�صتقبال 
والرحي���ب يف مط���ار البحري���ن ال���دويل “ه���ا 
بحري���ن” التابعة ل�ركة مط���ار البحرين، والتي 
تقع يف �صالة املغادري���ن، وذلك لاطاع على 
املراف���ق وخدم���ات ال�صياف���ة الت���ي تقدمها 
ال�رك���ة لل���ركاب القادم���� واملغادري���ن اأو 
ال���ركاب العابري���ن ع���رب املط���ار، وق���د رافق 
الوزي���ر يف الزي���ارة الرئي�س التنفي���ذي ل�ركة 

مط���ار البحري���ن، حمم���د البنف���اح وع���دد من 
امل�صوؤول� بال�ركة.

وخال الزيارة، اطلع الوزير على ما ت�صمه 
القاعة من خدمات ال�صياف���ة الرئي�صة امُلعدة 
الت���ي  والمتي���ازات  امل�صافري���ن  ل�صتقب���ال 
متنحها، ه���ذا بالإ�صافة اإلى م���ا توفره ال�ركة 
م���ن خي���ارات وا�صع���ة للم�صافري���ن مبنته���ى 
ال�صهولة وال�رعة والكفاءة عرب قاعاتها الأربعة 
املختلفة يف �ص���الت الو�ص���ول واملغادرة يف 
املط���ار. كم���ا التقى الوزي���ر الفري���ق الإداري 
امل�رف على “ها بحري���ن” وفريق ال�صتقبال 
وال�صيافة الذي يقوم على اإدارة القاعات على 

مدار ال�صاعة.
واأ�صار الوزير اإل���ى اأن �ركة “�صامبليون” 
الأمركي���ة ق���د انته���ت م���ن عم���ل الت�صاميم 
الازم���ة لقاع���ة الو�ص���ول )300 م���ر مرب���ع( 
وقاعة املغ���ادرة )2700 مر مرب���ع( يف مبنى 
امل�صافرين اجلديد. واأ�صاف “نحن الآن ب�صدد 
ط���رح مناق�صة لت�صييد تل���ك القاعات على اأن 
يتم النتهاء من جمي���ع الأعمال الإن�صائية قبل 
افتت���اح مبن���ى امل�صافري���ن اجلدي���د يف الربع 

الثالث من العام 2019”.

• الحتفاء بالفائزين يف جممع الأفنيوز	

• عقب توقيع التفاقية	

• يو�صف امل�صعل	

املحرر االقت�صادي

وزير املالية يوؤكد اأهمية اال�صتثمار براأ�س املال الب�رضي
اأمام جلنة التنمية ممثا للمجموعة العربية

املنام���ة - وزارة املالي���ة: اأك���د وزير 
املالي���ة ال�صيخ اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة 
م���دى اأهمي���ة ال�صتثم���ار يف راأ����س املال 
الأ�صا�صي���ة  املتطلب���ات  كاأح���د  الب����ري 
لنجاح اأي من���وذج اجتماع���ي واقت�صادي 
فاعل يرمي اإلى حتقيق التنمية ال�صاملة، 
م�ص���را اإل���ى اأن توافر الطاق���ات الب�رية 
املجهزة باملهارات الازمة لتحقيق اأعلى 
م�صتويات الإنتاجي���ة يتطلب ا�صتثمارات 
الرعاي���ة  عل���ى  خا�ص���ا  وتركي���زا  ذكي���ة 
ال�صحية عالية اجلودة، والتعليم، والتعلم 
امل�صتم���ر، معربا عن دعم مبادرة جمموعة 
البنك الدويل )م�روع راأ�س املال الب�ري( 
وما اأكده رئي�س ه���ذه املجموعة من مدى 
اأهمي���ة راأ����س امل���ال الب����ري لل�صع���وب 
وال�صتقرار  واملجتمع���ات  والقت�صادات 

العاملي بوجه عام.
األق���اه  ال���ذي  البي���ان  ذل���ك يف  ج���اء 
الوزي���ر اأمام ال���دورة الثامن���ة والت�صع� 
للجنة التنمي���ة با�صم املجموع���ة العربية 

البحري���ن  متثله���ا  والت���ي  واملالدي���ف، 
يف اللجن���ة، وذل���ك يف اإط���ار م�صاركته يف 
اجتماعات جلنة التنمي���ة واللجنة الدولية 
لل�ص���وؤون النقدية واملالي���ة، على هام�س 
الجتماع���ات ال�صنوية ملجل����س حمافظي 
البنك ال���دويل و�صندوق النقد الدويل يف 

جزيرة بايل بجمهورية اإندوني�صيا. 
ونوه الوزير يف البيان مب�روع جمموعة 
البنك ال���دويل حول راأ�س امل���ال الب�ري؛ 
باعتب���اره نقطة انطاق لتعزيز ال�صتثمار 
يف العن�ر الب�ري، ومن هنا اأهمية �صياغة 
املزي���ج  لتحدي���د  الفاعل���ة  ال�صيا�ص���ات 
املنا�صب من ال�صتثمارات يف راأ�س املال 
الب����ري م���ن ناحي���ة ويف البني���ة التحتية 
من ناحي���ة اأخرى، وذلك عل���ى نحو يكفل 

متك� النمو ودفع عجلة التنمية.
واأع���رب كذلك ع���ن دعم موؤ����ر راأ�س 
املال الب����ري الذي يقي�س م���دى اإ�صهام 
راأ����س امل���ال الب����ري يف اإنتاجي���ة اجليل 
املقب���ل؛ وذلك نظرا لأهمي���ة هذا املوؤ�ر 

يف �صن���ع ال�صيا�صات والق���رارات، منوها 
باخلط���ط الرامي���ة اإل���ى تطوي���ر مكونات 
املوؤ����ر م���ع م���رور الوقت بحي���ث يكون 

اأداة قيا����س ذات م�صداقية عالية تعك�س 
الو�صع الفعل���ي على اأر�س الواقع خلدمة 

كل الدول الأع�صاء. 

واأ�ص���ار اإل���ى اأن ا�صتخ���دام 60 ٪ من 
�صكان املنطقة للهواتف املحمولة يجعل 
 )Fintech( التكنولوجي���ا املالي���ة م���ن 
فر�صة مهم���ة؛ لتعزيز نفاذ امل�صتهلك� 
اإلى اخلدمات املالية، ومواجهة التحديات 
املتعلق���ة مب���د مظلة ه���ذه اخلدمات من 
خ���ال امل�صاع���دة عل���ى تو�صي���ع نطاقها 
لت�صمل �رائ���ح �صكانية كبرة، مع تهيئة 
للموؤ�ص�ص���ات  بديل���ة  متوي���ل  م�ص���ادر 

ال�صغرة واملتو�صطة. 
واأع���رب الوزير يف البي���ان عن ترحيب 
املجموعة العربي���ة بالهتمام الذي توليه 
جمموعة البنك الدويل ملو�صوع التقنيات 
احلديث���ة التي م���ن �صاأنها تغي���ر الن�صق 
ال�صائ���د للم�صارات التنموي���ة التقليدية، 
الأم���ر ال���ذي ي�صاه���م يف حتقي���ق اأق�صى 
ا�صتف���ادة ممكنة من راأ����س املال الب�ري 
وتهيئة فر�س العمل املنا�صبة وا�صتغال 
التكنولوجي���ا  تتيحه���ا  الت���ي  الفر����س 

املالية.

• وزير املالية يلقي بيان املجموعة العربية 	
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 إسطنبول – أ ف ب

املل���ك  املغرب���ي  العاه���ل  �ش���دد 
حمم���د ال�شاد����س عل���ى اأهمي���ة حت�ش���ن 
ظ���روف العي����س امل�ش���رتك ب���ن جمي���ع 
املغارب���ة، واحلد من الف���وارق االجتماعية 
واملجالية، من خالل االإ�شالحات والتدابري 
االقت�شادية واالجتماعي���ة، التي تعتمدها 
اأن التعبئ���ة الوطني���ة،  املغ���رب، موؤك���داً 
والعم���ل اجلماع���ي يتطلب���ان توف���ر مناخ 
�شلي���م، وتعزي���ز الت�شام���ن ب���ن خمتلف 

ال�رشائح االجتماعية.
ودع���ا امللك حمم���د ال�شاد����س، خالل 
خطاب األقاه اجلمعة اأم���ام اأع�شاء جمل�شي 
الربملان اإلى “و�شع اآليات جديدة الإ�رشاك 
القط���اع اخلا����س يف النهو����س بامليدان 
حت�ش���ن  يف  وامل�شاهم���ة  االجتماع���ي، 
اخلدم���ات املقدمة للمواطن���ن، �شواء يف 
اإطار امل�شوؤولية املجتمعي���ة للمقاولة، اأو 
من خ���الل اإطالق �رشاكات ب���ن القطاعن 

العام واخلا�س يف هذا املجال”.

متكنت قوات دعم ال�رشعية يف اليمن، 
اأم����س ال�شبت، م���ن ال�شيط���رة على مواقع 
اإ�شرتاتيجي���ة يف حمافظ���ة �شع���دة معقل 
املتمردي���ن احلوثي���ن، يف حن قتل عدد 
من اأفراد ميلي�شيات احلوثي االإيرانية، يف 
حمافظ���ة البي�شاء جنوب���ي البالد. واأفادت 
م�ش���ادر ع�شكري���ة مينية، اأن ق���وات دعم 
ال�رشعي���ة �شيطرت على عدد م���ن املواقع 
االإ�شرتاتيجي���ة يف مديري���ة كت���اف غرب���ي 
حمافظ���ة �شع���دة، ومتكن���ت م���ن حتري���ر 
جمموعة م���ن اجلب���ال والق���رى. واأ�شفرت 
املع���ارك ع���ن �سق���وط قتل���ى وجرحى يف 
�شف���وف االنقالبين، وا�شتع���ادة كميات 
كبرية م���ن االأ�شلح���ة والذخ���رية املتنوعة 
واأجه���زة ات�ش���االت. ويف غ�ش���ون ذل���ك، 
ع���ن  ميني���ة  ع�شكري���ة  م�ش���ادر  اأعلن���ت 
م����رشع 13 م�شلحا م���ن ميلي�شيات احلوثي 
الوطن���ي يف  اجلي����س  بن���ريان  االإيراني���ة، 

املالجم مبحافظة البي�شاء.

قال وزي���ر اخلارجية الرو�شي �شريغي 
الف���روف، اأم�س ال�شب���ت، اإن بالده حري�شة 
على العمل م���ع م�رش فيم���ا يتعلق بتعزيز 

اأمن الطريان.
ويف مق���ال ن�رشت���ه �شحيف���ة االأه���رام 
امل�رشي���ة الر�شمي���ة قب���ل زي���ارة مق���ررة 
للرئي�س امل�رشي عبد الفتاح ال�شي�شي اإلى 
مو�شكو ه���ذا االأ�شبوع، اأ�ش���اد الفروف مبا 

�شماه “ال�رشاكة متعددة االأوجه” مع م�رش.
وق���ال يف املق���ال املن�ش���ور باللغ���ة 
العربية “من املهم اليوم موا�شلة اجلهود 
امل�شرتك���ة الت���ي ت�شته���دف دع���م اأم���ن 
مواطن���ي البلدي���ن مبا يف ذل���ك على منت 

الطائرات”، وفق ما نقلت رويرتز.
وياأتي ت�رشيح امل�شوؤول الرو�شي بعد 
مرور 3 اأعوام على اإ�سقاط طائرة رو�سية، 
يف هجوم بقنبلة، مما اأ�شفر عن مقتل اأكرث 

من 200 �شخ�س كانوا على متنها.

ق���ال الرئي����س الرتكي، رج���ب طيب 
اأردوغان، اأم�س ال�شبت، لدونالد ترامب، اإن 
قرار املحكمة اإطالق �رشاح الق�س االأمريكي 
اتخذ “با�شتقاللية”، بعد اأن توّجه الرئي�س 
االأمريكي بال�شكر لنظريه الرتكي جلهوده 
من اأجل تاأمن االإفراج عن اأندرو بران�شون.

واأعل���ن اأردوغان عل���ى تويرت “ال�شيد 
الرئي����س دونال���د ترام���ب، متا�شي���ا م���ع 
خ���ذ القرار  م���ا قلته عل���ى الدوام، لق���د اُتّ

الق�شائي الرتكي با�شتقاللية”.
دونال���د  االأمريك���ي،  الرئي����س  وكان 
ترام���ب، اأعرب يف وقت �شاب���ق عن �شكره 
لنظ���ريه الرتكي، رج���ب طي���ب اأردوغان، 
“مل�شاعدت���ه” يف اإطالق �رشاح الق�س اأندرو 

بران�شون بعد فرتة اعتقال طويلة.
واأكد ترامب اأن قرار الق�شاء الرتكي 
االإفراج عن الق�س بران�شون “�شيوؤدي اإلى 
قي���ام عالقات جي���دة وحتى ممت���ازة بن 

الواليات املتحدة وتركيا”.

العاهل املغربي: اإ�شالحات 
اقت�شادية واجتماعية

قوات دعم ال�رشعية ت�شيطر 
على مواقع اإ�شرتاتيجية

الفروف: حري�شون على العمل 
مع م�رش لتعزيز اأمن الطريان

اأردوغان لرتامب: املحكمة اأ�شدرت 
حكمها على الق�س با�شتقاللية

التدخل يف ق�ضية خا�ضقجي يعر�ض قطر للمالحقة الق�ضائية
اإعالم الدوحة ن�رش ع�رشات االأخبار املزيفة واملغلوطة

وبح�ش���ب االأع���راف الدولية، ف���اإن ن�رش هذا 
الكم من االأخبار املغلوطة واملزيفة قد يعر�س 
قط���ر للمالحقة الق�شائية م���ن قبل ال�شلطات 

ال�شعودية.
ويف ه���ذا ال�ش���اأن، ك�ش���ف خب���ري القان���ون 
ال���دويل، الدكت���ور حممد عط���اهلل، اأن قطر قد 
تواجه رفع ق�شايا اإعالمية عليها من ال�شعودية 
ج���راء ما قام به اإعالمها م���ن التدخل يف ق�شية 
اختف���اء الكات���ب ال�شح���ايف ال�شع���ودي جمال 

خا�شقجي، وتزييف اإعالمهم للحقائق.
“اإن  ل�”العربية.ن���ت”:  وق���ال يف حديث���ه 
االإع���الم يتي���ح احلري���ة، ولك���ن ه���ذه احلري���ة 
م�رشوطة ب���اأن تكون هذه املعلومات التي تبث 
م���ن دولة جتاه دولة اأخ���رى، �شواء من قنواتها 
اأو اإذاعاته���ا اأو اأي و�شائ���ل اإعالمية اأخرى، البد 
اأن تكون ه���ذه املعلومات موثق���ة و�شحيحة، 
الأن خطاأ هذه املعلومات يوؤدي مل�شاكل اأخرى، 
لذلك فالقانون الدويل الذي �رشع حرية االإعالم 
مل يرتك احلرية مفتوحة، ولكن قيدها ب�رشورة 
االلتزام بكافة القيود الدولية التي تقر الدقة 

والتوثيق للمعلومات”.
واأ�شاف: “اأي دولة تبث معلومات مغلوطة 
ع���ن دولة اأخرى، من حق املت�رشرة اأن تلجاأ اإلى 
املنظمات الدولي���ة التي تعتني بهذه احلرية، 
وت�شتكي على الدولة االأخرى يف االأمم املتحدة 
اأو م���كان اآخ���ر دويل. وم���ا تقوم ب���ه قطر �شد 
ال�شعودي���ة هو �رشر لقطر نف�شها قبل اأي دولة 
اأخ���رى، فالع���امل االآن اأ�شب���ح مفتوح���اً، ويعي 
متام���اً مدى دق���ة املعلومات، فه���ي تتعر�س 
لالهتزاز وعدم امل�شداقية والثقة مبعلوماتها 

االإعالمية”.
وبّن اخلب���ري عط���اهلل اأن املجتمع الدويل 
مازال من خ���الل االأمم املتحدة مل يقر عقوبات 
رادعة لن����رش االأكاذيب، موؤكداً: “هناك اتفاقية 
دولي���ة وقع���ت عليه���ا دول قليل���ة منها م�رش 
وفرن�ش���ا، وه���ي االتفاقي���ة الدولي���ة يف احلق 

الدويل يف الت�شحي���ح، وهذه االتفاقية ت�شمن 
اإذا م���ا تعر�ش���ت دول���ة لن�رش اأكذوب���ة من قبل 
دولة اأخرى، فعلى الدولة التي تعر�شت لل�رشر 
اأن ت�شك���و الدول���ة التي ن�رشت اخل���رب الكاذب، 
وتق���وم بت�شحيح اخلرب وتعطيه نف�س االأهمية 

وامل�شاحة التي قامت بن�رش اخلرب الكاذب”.
اأن  ال���دول  جمي���ع  م���ن  عط���اهلل  ومتن���ى 
تع���ي اأهمية ه���ذه االتفاقي���ة، واأن ت�شارع اإلى 
االن�شم���ام اإليه���ا، قائ���اًل: “����رشكات التوا�شل 
االجتماع���ي عليها اأي�شاً الوق���وف �شد االإعالم 
الكاذب، الأن ذلك ي����رش ب�شمعة هذه ال�رشكات، 
ويجب على هذه ال�رشكات اأن تراجع وتتاأكد من 
دق���ة املعلومات التي تبث م���ن مواقعها التي 

مت�س دوال، والهدف الت�شهري بهذه الدول”.

• علم ال�شعودية على مبنى قن�شلية اململكة با�شطنبول	

منذ اأن بداأت ق�سية اختفاء الكاتب ال�سعودي جمال خا�سقجي، ن�سرت و�سائل الإعالم القطرية 

ع�سرات الأخبار املزيفة واملغلوطة ون�سرت معلومات غري موثقة تتهم اململكة باأنها قامت بت�سفية 

مواطن �سعودي داخل القن�سلية ال�سعودية با�سطنبول، كما مت اإلقاء ع�سرات التهم اخلطرية �سد 

ال�سلطات  اأن  من  الرغم  وعلى  النفي.  اأو  للتاأكيد  ر�سمية  م�سادر  على  العتماد  دون  ال�سعودية 

النفي الر�سمي لل�سعودية  اإدان��ة لل�سعودية، وكذلك رغم  باأي ت�سريح ر�سمي به  الرتكية مل تدل 

اأكد اأن كل ما يتم تداوله يف بع�ض و�سائل الإع��الم هي اتهامات  على ل�سان وزير داخليتها، حيث 

زائفة واأكاذيب ومزاعم ل اأ�سا�ض لها من ال�سحة، اإل اأن الإعالم القطري ل يزال ي�سر على ن�سر 

الأكاذيب حول الق�سية.

ال�شبهان: احلمالت االإعالمية �شد ال�شعودية لي�شت وليدة اليوم

ق���ال وزي���ر الدول���ة ال�شع���ودي ل�ش���وؤون 
اخللي���ج العربي ثامر ال�شبه���ان اإن ما تتعر�س 
ل���ه بالد احلرمن ورموزها م���ن حمالت اإعالمية 

كاذبة غادرة قذرة هي لي�شت وليدة اليوم.
واأ�شاف ال�شبهان يف تغريدة له على تويرت 
“هو عمل ممنه���ج ومنظم منذ عدة عقود، من 
الاَ  يريد الباطل فهو له، اأما احلق فنحن اأهله )واَ
نُظرُوناَ  ْل ياَ هاَ ���ُئ اإِالاَّ ِباأاَْهِلِه ۚ فاَ ِيّ ْكرُ ال�شاَّ ِحيُق امْلاَ ياَ

.”)] ِلناَ واَّ ]اإِالاَّ �ُشناَّتاَ ااْلأاَ
وكان ع���دد م���ن امل�شوؤول���ن اخلليجين 

قد اأجمع���وا يف وقت �شابق، عل���ى اأن الطريقة 
الت���ي مت بها تن���اول ق�شية اختف���اء ال�شحايف 
ال�شع���ودي جمال خا�شقجي، م���ن خالل و�شائل 
االإع���الم القطري���ة وبع����س و�شائ���ل االإع���الم 
العاملية، م���ا هي اإال حملة منظم���ة ال�شتهداف 
اململكة العربية ال�شعودية الإحراجها باملحافل 

الدولية.
و�ش���دد امل�شوؤول���ون على وق���وف الدول 
العربي���ة  اململك���ة  جان���ب  اإل���ى  اخلليجي���ة 
تداعي���ات  اأن  م���ن  حمذري���ن  ال�شعودي���ة، 
�شتك���ون  للريا����س  ال�شيا�ش���ي  اال�شته���داف 

وخيمة.
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حممد بن �شلمان يلتقي مبعوث اأمريكا للم�شاحلة باأفغان�شتان

التق���ى االأمري حممد ب���ن �شلمان بن عبدالعزي���ز، ويل العهد نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
وزي���ر الدفاع ال�شع���ودي، يف الريا�س، اأول من اأم�س، املمث���ل االأمريكي اخلا�س للم�شاحلة يف 
اأفغان�شتان زمل���اي خليل زاده، وبحث اجلانبان العالقات الثنائي���ة بن البلدين ال�شديقن، 

اإ�شافة اإلى اجلهود املبذولة على ال�شاحة االأفغانية.
وح�رش اللقاء عادل اجلبري وزير اخلارجية، واأحمد ع�شريي نائب رئي�س اال�شتخبارات العامة، 
والقائم باأعمال ال�شفارة االأمريكية لدى ال�شعودية كري�شتوفر هينزل، وعدد من امل�شوؤولن.
م���ن جانب اآخر، التقى االأم���ري حممد بن �شلمان، اأول من اأم�س، رئي����س الوزراء ال�شومايل 
ح�ش���ن عل���ي خ���ريي، وا�شتعر�س اللق���اء العالق���ات الثنائية ب���ن البلدين وال�شب���ل الكفيلة 

بتطويرها يف خمتلف املجاالت، وبحث امل�شتجدات االإقليمية وتطوراتها.
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اأم�س  الكرد�شتاين”،  الدميقراطي  “احلزب  اأعلن 
احلر�س  م��ن   3 بينهم  اأ���ش��خ��ا���س،   6 مقتل  ال�شبت، 
باالإ�شافة  احلزب،  م�شلحي  من  واثنان  االإيراين  الثوري 
اأم�س  اإثر مواجهات عنيفة وقعت  ملدين كردي، وذلك 
بيان  وبح�شب  اإي��ران.  غرب  “بانه”  منطقة  يف  اجلمعة 
الثوري  احلر�س  من  قوة كبرية  فاإن  احلزب،  عن  �شدر 
حا�رشت منطقة �شكنية وا�شتهدفتها مبجموعة متنوعة 
الكردية  البي�شمركة  قوات  لكن  الثقيلة،  االأ�شلحة  من 

متكنت من الت�شدي لقوات احلر�س الثوري.
واأ�ش���اف بيان احل���زب اأن اال�شتب���اك ا�شتمر نحو 3 
�شاعات، حيث بداأ يف الثامنة وا�شتمر حتى احلادية ع�رشة 
م�ش���اء. ويروي �شهود من املنطق���ة اأن عربات االإ�شعاف 
التابع���ة لق���وات احلر�س الث���وري، هرعت اإل���ى املكان 
لنقل القتلى وامل�شابن من بن جنود احلر�س الثوري 
اإل���ى م�شت�شفى بان���ه القريب. وقد اأ�شف���ر اال�شتباك يف 
اجلان���ب الكردي عن مقت���ل اثنن م���ن م�شلحي احلزب 
الدميقراط���ي، وهم���ا �شاه���و وي�ش���ي وزني���ار اإ�شالمي. 
ومل ي�ش���در اأي بي���ان ر�شم���ي حتى االآن ع���ن ال�شلطات 
االإيرانية، ح���ول مقتل اأي من عنا�رشها، وال اأي تفا�شيل 
اأخ���رى ب�ش���اأن اال�شتب���اك. يذك���ر اأن االأح���زاب الكردية 
)احل���زب الدميقراط���ي الكرد�شتاين االإي���راين، بقيادة 
م�شطفى هج���ري، واحلزب الدميقراط���ي الكرد�شتاين، 
بزعام���ة م�شطفى مولودي، وحزب كوموله، بقيادة عبد 
اهلل مهتدي(، تطالب بحقوق ال�شعب الكردي يف اإيران، 
ال���ذي يت�شت���ت يف اأكرث م���ن 4 حمافظات غ���رب البالد. 
كم���ا تطالب ه���ذه الأح���زاب باإ�سقاط النظ���ام الإيراين، 
وبن���اء “نظام فيدرايل ميّك���ن االأكراد من احل�شول على 
حقوقه���م القومي���ة واالجتماعية وال�شيا�شي���ة”. وتتخذ 

هذه االأحزاب من �شمال العراق مقراً لها ب�شبب جماورته 
لالأرا�ش���ي االإيرانية. وق���د قال ع�شو اللجن���ة املركزية 

للحزب الدميقراط���ي الكرد�شتاين، ك���رمي برويري، اإن 
احلزب لن يوقف ن�شاطه امل�شلح �شد القوات االإيرانية.

مقتل 6 في اشتباكات بين الحرس الثوري وحزب كردي غرب إيران
 لندن – العربية.نت

• القتيالن من احلزب يف ا�شتباكات اجلمعة	

ماكرون: نريد 
�شيا�شة اأكرث 

�رشامة جتاه اإيران

دبي ـ قناة العربية

الفرن�شي،  الرئي�س  قال 
اجلمعة،  ماك���رون،  اإميانويل 
اإن من غ���ري الوا�شح اإن كان 
خمط���ط مت اإحباط���ه لتنفيذ 
هجوم على موؤمتر للمعار�شة 
ق���د  باري����س  يف  االإيراني���ة 
�ش���درت ب�شاأن���ه اأوام���ر م���ن 
ال�شلط���ات  علي���ا يف  دوائ���ر 
االإيراني���ة. واأ�ش���اف ماكرون 
اأنه ال يزال ينتظر تف�شريات، 
واأن الرئي����س االإيراين ح�شن 
روح���اين مل يق���دم ل���ه �شيئاً 

خالل حمادثتن بينهما.
الرئي����س  واأو�ش���ح 
الفرن�شي اأنه مل يكن �شاذجاً 
باإي���ران،  قط فيم���ا يتعل���ق 
ومل يعتق���د اأن االأمر �شيكون 
�شه���اًل. واأ�شار اإلى اأنه ينبغي 
اأك���رث �رشامة  تبن���ي �شيا�شة 

جتاه اإيران.
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احت�ضنت جامعة البحرين مهرجان 
الأه���رام الثق���ايف ال���ذي عق���د برعاية 
كرمية من جاللة امللك املفدى، واأناب 
جاللته وزي���ر �ض�ؤون الإع���الم علي بن 
حممد الرميح���ي بت�اجد فريد من قبل 
م�ضت�ضار جاللة امللك املفدى ل�ض�ؤون 
الإعالم الأ�ضتاذ نبيل احلمر وعدد كبري 
م���ن م�ضت�ض���اري الرئي����س عبدالفتاح 
ال�ضي�ض���ي ووزراء �ضابق���ن و�ضفرية 
جمه�ري���ة م����ر العربي���ة يف البحرين، 
بالإ�ضافة اإلى عدد من منت�ضبي جامعة 
البحري���ن وعلى راأ�ضه���م الربوفي�ض�ر 
ريا����س حم���زة وك�كب���ة متمي���زة من 
مثقف���ي مملك���ة البحري���ن وجمه�رية 
م�ر العربي���ة يف من�ذج متفرد ول�حة 
مميزة ت�رح عمق العالقات التاريخية 
الأخ�ية املمتدة بن البلدين منذ اأزل 

التاريخ.
ج���اء املهرجان عميق���ا يحمل بن 
طيات���ه الكث���ري م���ن الق�ضاي���ا الت���ي 
ا�ضت�ج���ب ا�ضتعرا�ضها يف ندوات من 
�ضمنها ندوة دور الثقافة والإعالم يف 

ت�حيد ال�ضع�ب العربية 
الت���ي خل�ضت اإل���ى اأهمية القطاع 
يحمله���ا  الت���ي  والر�ضال���ة  الثق���ايف 
الت���ي  وامل�ض�ؤولي���ة  املثقف����ن 
فك���ر  حمارب���ة  يف  به���ا  ي�ضطلع����ن 
التط���رف والإرهاب والرتق���اء ب�حدة 

ال�ضع�ب. 
ولأن م�اجه���ة الإره���اب والتغلب 
علي���ه كان له ن�ضيب الأ�ضد يف ندوات 
املهرج���ان مل���ا تعانيه منطق���ة ال�رق 
الأو�ض���ط حالي���ا م���ن حتدي���ات ملحة 
يف ه���ذا اجلان���ب، متت ن���دوة “الروؤية 
امل�ضرتك���ة  والأمني���ة  ال�ضرتاتيجي���ة 
نال���ت  الت���ي  الإره���اب”  مل�اجه���ة 
اإقب���ال وا�ضع���ا ونقا�ضا قيم���ا من قبل 
القائمن عليه���ا، تبعتها يف فعاليات 
الي�م الثال���ث ندوة بعن�ان املحافظة 
عل���ى حق����ق الإن�ضان يف ظ���ل حماربة 

الإرهاب. 
اأهمي���ة  الدين���ي  للخط���اب  ولأن 
كب���رية يف التاأثري عل���ى فكر ال�ضع�ب 
وت�جهات الأف���راد جاءت ندوة جتديد 
اخلط���اب الدين���ي يف م�اجه���ة الفكر 
املتط���رف، للدع�ة اإلى ت�حيد ال�ضف 
والبعد عن كل ما يحمل مالمح التطّرف 
واملغالة وما قد يت�ضبب يف خلق فكر 
اإرهابي متطرف وه� ما يعني الدوران 
يف حلق���ة مفرغ���ة، ك����ن الدي���ن راكز 
اأ�ضا�ضي يف تنمية الفكر وتربية الن�سء 
والهتمام به، وتعليمه ب��ضطيته اأبلغ 
واأنق���ى الر�ضائ���ل على وج���ه الب�رية، 
ولمَ يغف���ل املهرجان اجلان���ب الأدبي 
بتنظيم اأم�ضية �ضعري���ة جميلة األقاها 
ال�ضاع���ر جمال بخي���ت وا�ضتمتع فيها 
ح�ض����ر املهرجان من متذوقي ال�ضعر 

والثقافة.

مهرجان األهرام 
الثقافي ترجمة 

لمشاعر األخوة والتاريخ

ال���دول يك�ن����ن ع���ادة  النتهازي����ن ب���كل 
اأذكي���اء، ويتمي���زون باقتنا�س الفر����س دون اأن 
املجتمع���ات  ت�ضطاده���م  اأو  العي����ن  تدركه���م 
الت���ي يفرخ�ن فيها، لكن ما يب���دو عليه الأمر وما 
ك�ضفت���ه ال�قائ���ع اأن انتهازي���ي البحري���ن من كل 
الت�جهات اأغبياء وحمقى وحتى ل� فازوا مب�ضابقة 
اأو انتخاب���ات اأو عالقات ما، فاإن حماولتهم خلداع 
املجتم���ع والنا�س مك�ض�ف���ة وعارية ورث���ة اأي�ضاً، 
ف���ال ميلك�ن كرامة عندما يرتاجع�ن عن م�اقفهم 
ول ميلك�ن ذرة ماء وج���ه يحتفظ�ن بقطرة منها، 
وف����ق ذل���ك يحاول����ن التذاك���ي وه���م يف ذروة 
احلم���ق والغب���اء، ه����ؤلء ه���م بالتحدي���د انتهازي� 
البحرين ول اأفهم مل���اذا ل ي�ضتفيدوا من جتارب 
النتهازين يف العال كاأولئك الرو�س اإبان احلقبة 
ال�ض�فيتي���ة والإيراني���ن احلالي���ن، ول يتعلم�ا 
من النتهازي���ن ببقاع الأر�س الذين يعرف�ن من 
اأي���ن ت�ؤكل الكتف، انتهازي���� البحرين قبل خم�ضة 
اأع����ام كان�ا يدع����ن ملقاطع���ة النتخاب���ات، بل 
ذهب قادته���م اأبعد م���ن ذلك وطالب���وا باإ�سقاط 

احلك�م���ة ثم الدولة وت�ضابك����ا بالأيدي مع اأولئك 
امل�سجونني اليوم بتهمة اإ�سقاط النظام.

ه����ؤلء النتهازي�ن �رع���ان ما اأعلن����ا الي�م 
خ��ضه���م النتخاب���ات كمر�ضح���ن بعدم���ا كان����ا 
متحالف���ن م���ع اجلمعيات املنحلة وبعدم���ا اأعلن�ا 
يف ح�ار الف���احت الأول وح�ار العرين الثاين - واأنا 
�ضخ�ضي���اً �ضاه���د بعيني واأذين - ع���دم اعرتافهم 
بالد�ضت�ر والدولة وطالب����ا بعقد اجتماعي جديد 
واتهم�ن���ا نح���ن باأننا رمي����ت ك�ن���رتول للدولة 
فيم���ا كان����ا ه���م ي�ضفق����ن لعي�ض���ى قا�ضم، بل 
اإن اأح���د مر�ضحيه���م الي�م كان يداف���ع عن عي�ضى 
قا�ض���م اأك���ر من دف���اع عل���ي �ضلمان ذات���ه وه� 
الي����م يف مقدمة ط�اب���ري املر�ضح���ن لنتخابات  
2018 بع���د ما قال عبارته ال�ضه���رية ي�مها اأنتم 
ذيل احلك�م���ة، ول نعرتف باحلك�م���ة، وه� الي�م 
�ضيخ��س النتخاب���ات مر�ضحاً نف�ضه بكل �ضفاقة 
حتت ظ���ل احلك�مة الت���ي قال اإن���ه ل يعرتف بها 
وطال���ب باإ�ضقاطها، هل راأيت���م بالعال كله وحتى 
بال�ض�مال ال���ذي فقد مق�مات الدول���ة انتهازية 

رثة بهذا الإ�ضفاف؟
اأين م���اء ال�جه؟ ب���ل اأين م�ضداقيتك���م اأمام 
قطيعك���م الذي كنت���م تقودونه لإ�سق���اط الدولة 
البحريني���ة؟ ل�ض���ت مع الدول���ة لالأ�ض���ف بال�ضماح 
لأمث���ال ه����ؤلء بالرت�ض���ح حت���ى ل���� كان���ت تريد 
ف�ضحهم، فغداً حن يف�زون بدوائرهم املختطفة 
ديني���اً ومرجعياً �ض�ف يلعل���ع �ض�تهم بالربملان 
حمتم���ن باحل�ضان���ة الربملانية منتفخ���ي الأوداج 
وكاأنه���م حقق�ا الكرام���ة لأنف�ضهم فيما هم جمرد 
انتهازين ا�ضتغلتهم الدول لف�ضحهم وحتى هذا 

الهدف للدولة لالأ�ضف ل ي�ضتحق�نه.
ل اأع���رف اإل���ى متى �ضتظ���ل البحري���ن اأ�ضرية 
التج���ارب ال�ضيا�ضية واملغام���رات غري املدرو�ضة 
حت���ى نقع بالفخ ثاني���ة؟ األ ن�ضمع املثل ال�ضهري، 

من لدغته احلية ل ياأمن احلبل.

تن�يرة: اأخ���ف وجهك احلقيقي و�ضرتى وج�ه 
الآخرين عارية.

اإذا تتبعن����ا مراح����ل تاأ�ضي�����س وتنفي����ذ 
الربام����ج واخلط����ط واملب����ادرات احلك�مي����ة 
على م����دى ال�ضن�ات املا�ضية، يظهر للعيان 
احلر�����س الكب����ري ل�ضاح����ب ال�ضم����� امللكي 
الأم����ري خليفة ب����ن �ضلم����ان اآل خليفة رئي�س 
ال�����زراء امل�قر حفظ����ه اهلل ورع����اه، من اأجل 
تعزي����ز مكانة القت�ض����اد ال�طني والنه��س 
به وجتاوز العقب����ات، ف�ضم�ه مبا ميتلكه من 
خربة واط����الع ومتابع����ة م�ضتم����رة، ي�جه كل 
قطاع����ات الدول����ة ويتاب����ع العمل معه����ا اأول 
باأول لتحقيق الأهداف املرج�ة واأولها دائًما 
احلف����اظ عل����ى م�ضت�����ى اخلدم����ات املقدمة 
للم�اطنن وتط�يرها وجعلها اأول�ية دائمة، 
ومن هنا، ياأتي برنامج الت�ازن املايل كخط�ة 
كب����رية ومهمة ت�ضه����م يف تق�ي����ة القت�ضاد 
وتعزي����ز م�ق����ع البحري����ن امل����ايل وت�ضم����ن 

ا�ضتمرار م�ضاريع التنمية دون ت�قف.
ول �ض����ك يف اأن للجن����ة ال�زارية ل�ض�ؤون 
املالي����ة و�ضب����ط الإنف����اق الت����ي يرتاأ�ضه����ا 
ال�ضي����خ خالد ب����ن عب����داهلل اآل خليف����ة نائب 
رئي�س جمل�س ال�زراء دورا رئي�ضا يف التنفيذ 
لتحقيق الت�ازن بن امل�روفات والإيرادات 
احلك�مية بحل�ل ع����ام 2022 �ضمن جمم�عة 
من املب����ادرات خلف�س امل�روف����ات وزيادة 
الإي����رادات احلك�مي����ة وا�ضتمراري����ة التنمية 
وم�ا�ضل����ة ا�ضتقط����اب ال�ضتثمارات وفق ما 
مت الإعالن عن����ه م�ؤخًرا بعد ت�قيع الرتتيبات 
الإطاري����ة للتع����اون امل����ايل م����ع الأ�ضق����اء يف 
اململكة العربية ال�ضع�دي����ة ودولة الإمارات 
العربي����ة املتح����دة ودولة الك�ي����ت، والآمال 
كب����رية يف اأن دع����م ومت�ي����ل ه����ذا الربنامج 
�ضيك�ن له الأثر الفعال يف تعزيز ال�ضتدامة 
املالي����ة، كم����ا وجه �ضاح����ب ال�ضم����� امللكي 
ال�����زارات  كل  امل�ق����ر  ال�����زراء  رئي�����س 
وامل�ؤ�ض�ض����ات احلك�مي����ة لاللت����زام وتنفيذ 
برنام����ج الت�����ازن املايل ومتطلبات����ه الرامية 
اإلى تعزي����ز ال�ضتدامة املالية وال�ضتمرار يف 
رف����ع م�ضت�����ى اخلدمات احلك�مي����ة مبا يعزز 
وت����رية التنمي����ة ال�ضاملة ويت�����ازى مع م�ضار 

النم� الإيجابي لقت�ضاد البحرين.
هذا امل�قف الأخ�����ي اأثنى عليه جمل�س 
ال�����زراء بال�ضك����ر والتقدي����ر عل����ى امل�ق����ف 
امل�ضان����د م����ن جان����ب الأ�ضق����اء للبحري����ن يف 
خمتل����ف املجالت، من ب����اب الرتابط الأخ�ي 
و�ضالبة العالقات والروابط التي جتمع دول 
املجل�س على اأ�ض�س وحدة امل�ضري امل�ضرتك 
ووح����دة اله����دف، لهذا ف����اإن ت�جيهات �ضم� 
رئي�س ال�زراء لاللت����زام بالتنفيذ مفادها اأن 
برنام����ج الت�����ازن املايل يلزم م�ضت�����ًى اأكرب 
من التكاتف بن جميع اجلهات ك�ن حلقات 
التنفي����ذ كله����ا مت�ضلة مع بع�ضه����ا البع�س 
�ض�����اء عل����ى �ضعي����د زي����ادة الإي����رادات غري 
النفطي����ة وتقلي�س امل�روف����ات الت�ضغيلية 
وتعزيز كفاءة الإنفاق احلك�مي، ويف ال�قت 
ذاته تعزي����ز عدالة الدع����م احلك�مي املبا�ر 

للم�ضتحقن من امل�اطنن.
واإذا كان����ت احلك�م����ة ق����د ا�ضتطاع����ت 
تقلي�����س العجز يف امليزاني����ة العامة مبقدار 
845 ملي�����ن دولر كم����ا اأعل����ن وزير املالية 
يف الف����رتة من 2015 اإل����ى 2017، فاإن اأمام 
احلك�مة الي�م عماًل �ضخًما لتحقيق التكامل 

يف تط�ير ال��ضع املايل. 
اإن �ضم� رئي�س ال�����زراء اأيده اهلل يقدم 
دعمه ل����كل املبادرات الق����ادرة على حتقيق 
م�ؤ�رات اأف�ضل م����ن الأداء حا�رًا وم�ضتقباًل، 
واملطل�����ب الي�����م م����ن وجه����ة نظ����ري م����ن 
القطاع����ن احلك�م����ي واخلا�����س وكذلك من 
جان����ب املهتمن بال�ض����اأن القت�ض����ادي من 
اخلرباء والباحث����ن البحرينين، اأن ي�ضاهم�ا 
بطرح اأفكارهم التي تقدم املزيد من قراءات 
امل�ضتقب����ل لإجن����اح برنامج الت�����ازن املايل، 
�ضحي����ح اأن الربنامج متت �ضياغته ب�ضم�لية 
و�ضعت يف العتبار تعزيز ال�ضتدامة املالية 
ورف����ع م�ضت�����ى اخلدم����ات احلك�مي����ة ودعم 
منظ�م����ة التنمية ال�ضامل����ة، اإل اأنه من املهم 
م�ضاركة القط����اع اخلا�س ومنظمات املجتمع 
امل����دين وكذل����ك اأ�ضح����اب الفك����ر واخل����ربة 
من اأبن����اء البلد يف تقدمي الأف����كار والأبحاث 
واملقرتح����ات الكفيلة بتحقيق من����� اإيجابي 

يجني اجلمع ثماره يف امل�ضتقبل.

برنامج التوازن المالي 
وتوجيهات سمو رئيس 

الوزراء للـ”تنفيذ”

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

“دع�ن���ا نعط���ي م�ضاح���ة للتط����ر والتنمي���ة، 
للحفاظ على ح�ضاراتنا وتقاليدنا وممار�ضة �ضعائر 
دياناتن���ا بحري���ة واأم���ن واأم���ان”، تلك كان���ت جملة 
بليغ���ة ورائعة من الكلمة ال�ضامي���ة ل�ضيدي �ضاحب 
ال�ضم� امللك���ي الأمري خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة 
رئي����س ال����زراء امل�ق���ر حفظه اهلل ورع���اه يف حفل 
ال�ضتقبال ال�ضن�ي ل�ضعلة ال�ضالم لعام 2018 الذي 
اأقامته جمعية تعزيز ال�ضالم يف حديقة ق�ر �ض�نربن 
التاريخ���ي يف فيين���ا بجمه�رية النم�ض���ا ال�ضديقة، 
ف�ضم���� رئي����س ال����زراء حفظ���ه اهلل قائ���د ال�ض���الم 
الأول وا�ضتمل���ت كلمت���ه ال�ضامي���ة عل���ى ت��ضي���ح 

م�ضال���ك احلياة التي ينبغ���ي ت�خيها لإدراك الهدف 
ال���ذي تن�ض���ده ال�ضع�ب قاطبة وه���� ال�ضالم والأمن 
وال�ضتقرار، ينب����ع متدفق من الن�ضائح الباهرة يف 
�ضت���ى منا�ضط احلي���اة من اأج���ل امل�ضتقبل الأف�ضل 

لل�ضع�ب واملجتمعات.
الأر�ضيدوق���ة  المرباط����ري  ال�ضم����  �ضاحب���ة 
هريتا مارجريت ف����ن هابزبرغ، اأر�ضيدوقة ت�ضكاين 
النم�ضاوي���ة، رئي����س جمعي���ة تعزيز ال�ض���الم، قالت 
“اإن احتفالي���ة هذا العام حتمل و�ضف )قائد �ضعلة 
ال�ضالم الأممي( وذلك تقدي���را لدور �ضاحب ال�ضم� 
امللكي الأم���ري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة يف جمال 

ال�ض���الم وما يق�م به �ضم�ه م���ن مبادرات تخدم هذا 
ال�ضاأن دوليا”.

اإن �ضي���دي �ضم���� رئي����س ال����زراء حفظ���ه اهلل 
ورع���اه مثلما يعمل عل���ى الت�ضام���ن العربي الق�ي 
اإل���ى اأبعد احل���دود، يعمل اأي�ضا عل���ى اأ�ض�س را�ضخة 
لإح���الل ال�ضالم والعم���ل من اأج���ل تر�ضيخه على كل 
امل�ضت�ي���ات وجه�ده اأي���ده اهلل ملم��ض���ة ومقدرة 
يف كل بقع���ة من بقاع الع���ال، وت�ضهد له املنظمات 
ال���دوؤوب  و�ضعي���ه  احلكي���م  النه���ج  واملجتمع���ات 
امل�ضتم���ر نح� حتقيق الأه���داف النبيلة التي تتطلع 
له���ا كل ال�ضع�ب م���ن اأجل ال��ض�ل اإل���ى م�ضتقبل 

اأف�ضل واأ�ضعد تنعم فيه بالرخاء والأمن وال�ضتقرار. 
اإن �ضي���دي �ضم���� رئي����س ال����زراء حفظ���ه اهلل 
ورع���اه ي�ضعى ويعم���ل بال انقطاع من اأج���ل اأن حتيا 
ال�ضع����ب حياة العزة والكرام���ة والأمن وال�ضتقرار، 
واأن تك����ن متط����رة يف ميادي���ن التعلي���م وال�ضحة 
والتنمي���ة ال�ضامل���ة، فل�ضم����ه دور طليعي وريادي 
يف ت�طي���د الأمن وال�ضتقرار وحم���ل ر�ضالة ال�ضالم، 
يف ه���ذه احلقب���ة الزمني���ة الت���ي حتم���ل الكثري من 
التحديات والأزمات والتمزقات، فهناك من ل يزال 
يعمل بخبث لعرقلة انطالقة املجتمعات نح� حتقيق 

اأهدافها باآفة الإرهاب والقتتال.

قائد السالم األول

تبذل احلك�مة جه����داً جبارة لتط�ير البنية 
التحتي���ة، حيث تق����م �ض�ؤون الأ�ضغ���ال بتنفيذ 
م�ضاري���ع ا�ضرتاتيجية لتط�ير الط���رق وت��ضعة 
وتاأهيل �ضبكات ال�رف ال�ضحي، واإن�ضاء املباين 
احلك�مي���ة، وخالل ال�ضن�ات الأخ���رية قام فريق 
“الأ�ضغ���ال” من م�ض�ؤول���ن ومهند�ضن بجه�د 
مميزة يف متابعة تنفيذ م�ضاريع حي�ية مم�لة من 
احلك�مة واأخرى من برنامج الدعم اخلليجي وفق 
تطلع���ات القيادة لتحقيق الروؤي���ة القت�ضادية 

ململكة البحرين 2030.
ومن اأبرز تلك امل�ضاريع التي �ضتحقق نقلة 
ن�عية باململك���ة خالل ال�ضن����ات القادمة، على 
�ضبيل املثال ل احل�ر، “اجل�ر الرابع بن املنامة 
واملحرق، ت��ضعة حمطة ت�بلي لل�رف ال�ضحي، 
م�ضت�ضف���ى الرعاي���ة حل���الت الإقام���ة الط�يلة، 
مركز املعار�س وامل�ؤمترات واملدينة الريا�ضية 
بال�ضخري، جمم���ع الإعاقة ال�ضامل بع���ايل، اإن�ضاء 

مبنى رئي�ضي ل����زارة امل�ا�ضالت والت�ضالت، 
مدر�ضة ال�ضيخة م�زة بن���ت حمد ال�ضاملة يف ج�، 
مركز مراقبة املالح���ة اجل�ية، م�ضت�ضفى ال�لدة 
باملح���رق”، ومن اأهم امل�ضاري���ع املنجزة “اإن�ضاء 
جممع حماكم الأ�رة، مرك���ز غ�ضيل الكلى، اإن�ضاء 
ج�ر تقاطع األبا والن�يدرات”، اإ�ضافة اإلى اإن�ضاء 
العديد م���ن املدار�س احلك�مية وفق الت�ضاميم 
احلديث���ة وم�ا�ضفات املباين اخل����راء و�ضيانة 
املب���اين احلك�مي���ة، وتط�ي���ر و�ضيان���ة �ضبك���ة 
الطرق وتنفيذ عدة م�ضاري���ع لتخفيف الزدحام 
امل���روري، وت��ضع���ة وتط�ي���ر �ضبك���ة ال����رف 
ال�ضحي مبختل���ف املناطق، ناهي���ك عن تقدمي 
خدم���ات ال�ضت�ضارات الهند�ضي���ة لعدة م�ضاريع 

حي�ية، وكثري من امل�ضاريع ل جمال لذكرها.
وح�ض���دت “الأ�ضغال” العدي���د من اجل�ائز 
نظري اإجنازاتها يف �ضت���ى امليادين، منها جائزة 
التمي���ز يف م�ؤ�ر البحرين للحك�م���ة الإلكرتونية 

للع���ام احل���ايل، جائ���زة التميز الإلك���رتوين لعام 
2017 وللم���رة التا�ضعة على الت�ايل، ما يعك�س 
متيزه���ا يف جم���ال الت�ا�ض���ل الإلك���رتوين م���ع 
امل�اطن���ن وتط����ر خدماته���ا الإلكرتونية، ويف 
ع���ام 2015 فازت ثالثة م���ن م�ضاريعها )تط�ير 
تقاط���ع ميناء �ضلمان، وحمط���ة املحرق ملعاجلة 
مي���اه ال����رف ال�ضح���ي، ومبنى جه���از امل�ضاحة 
جل����دة  مي���د  بجائ���زة  العق���اري(  والت�ضجي���ل 
امل�ضاري���ع، وه���ي جائزة مرم�قة متن���ح لأف�ضل 
امل�ضاري���ع الك���ربى باملنطقة، ويف ع���ام 2011 
فازت بجائ���زة الإبداع الت�ضميمي �ضمن امل�اقع 
الإلكرتونية لل����زارات يف الدول العربية وجائزة 
اأف�ض���ل م����روع اإلك���رتوين ع���ن نظ���م معل�مات 
احل����ادث املرورية وغريها م���ن ج�ائز وتكرمي 
خ���الل م�ضريته���ا املت�ا�ضل���ة وامل�رف���ة. �ضكراً 

لفريق التميز بالأ�ضغال.

بصمات مضيئة 
لشؤون األشغال

انتهازيو البحرين 
أغبى الكائنات 
األرضية
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ميتلك فريق املحرق لكرة القدم السجل الذهب كأكرث األندية تحقيقا لكأس امللك وكأس األمري مبسمى البطولة السابق بحصيلة 18 لقًبا.
ويعترب املحرق أول األندية تحقيقا للقب البطولة يف املسميني، إذ حقق لقب النسخة األوىل لكأس األمري موسم 1977/1978، وحقق 

لقب النسخة األوىل لكأس امللك موسم 2002/2003.
ويأيت حامل اللقب فريق النجمة يف املرتبة الثانية عىل الئحة سجل أبطال املسابقة خلفا للمحرق برصيد 6 ألقاب، آخرها املوسم 
املايض. ويحل فريق األهيل يف املركز الثالث برصيد 5 ألقاب، إذ حقق البطولة األخرية له موسم 2002/2003، قبل أن يغيب عن 

التتويج لـ 15 عاما.
وميتلك فريق الرفاع 4 ألقاب باملسميني، آخرها 2010. أّما فريق الرفاع الرشقي فلديه 3 بطوالت آخرها موسم 2014. يف حني 

ميتلك الحالة لقبني مبسمى كأس األمري حققهام عامي 1980 و1981 عىل التوايل.
ومتتلك أندية الشباب والحد واملنامة لقبا واحدا فقط، جميعها جاءوا مبسمى كأس امللك، إذ تّوج الشباب يف العام 2004، 

والحد يف 2015، واملنامة يف 2017. ويعد فريق النجمة حامل لقب النسخة املاضية للموسم 2017/2018.

ال����م����ح����رق أك�����ث�����ر ال�����ف�����رق ت���ح���ق���ي���ق���ا ل��ل��ق��ب

  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(

ســحبت مســاء أمس قرعة النسخة 
الـ42 ملسابقة كأس جاللة امللك لكرة 
القدم للموسم الريايض 2018/2019، 
وذلــك يف مقر وزارة شــؤون اإلعالم، 
وبالتحديــد يف برنامــج امللعب الذي 

يبث عىل قناة البحرين الرياضية.
وشهدت القرعة حضور رئيس مجلس 
إدارة االتحاد وعدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة واملســؤولني فيــه، باإلضافــة 
إىل ممثــيل األنديــة وممثيل الصحف 

املحلية.

نتائج القرعة

وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهات 
متوازنة يف دور الســتة عرش، وجاءت 
عىل النحــو اآليت: النجمة مع االتحاد، 
املالكية مع الحالة، الرفاع الرشقي مع 
مدينة عيىس، الحد مع سرتة، البحرين 
مع الشــباب، البســيتني مــع الرفاع، 
األهيل مع املنامة والبديع مع املحرق.

بطولة استثنائية

أكد رئيس اتحاد الكرة الشيخ عيل بن 
خليفــة آل خليفة، أن مســابقة كأس 
جاللة امللك يف املوسم الريايض الحايل 

ستكون استثنائية.
وقــال إنها أهــم بطولــة يف روزنامة 
االتحــاد، خاصــة وأنها تحمل اســم 
الريايض األول يف اململكة جاللة امللك.
وأشــار الشــيخ عــيل بــن خليفة إىل 
الحرص عــىل إخراج مســابقة “أغىل 
الكــؤوس” بأفضــل صــورة ويف أبهى 
حلة، مبيًنا تكثيــف الجهود من أجل 
تقديــم نســخة متميزة واســتثنائية 

لكأس جاللة امللك.
وذكــر أن اتحاد الكــرة كان وال يزال 
يــويل اهتامما كبــريا وبالغا ملســابقة 
“أغــىل الكؤوس”، خاصــة وأن جميع 
األندية تســعى عىل الــدوام للظهور 
بأفضل صورها الفنية والتنافسية من 
أجل املنافســة عىل مالمســة الكأس 

األغىل.

امللــك  جاللــة  كأس  أن  إىل  وأشــار 
تعد مــن البطوالت التــي تأخذ صيتا 
واســعا يف األوساط املحلية والرياضية 
املهمة،  املســابقات  مــن  باعتبارهــا 
مضيفــا أن جميع األطراف الرســمية 
واألنديــة ســتحرص عىل االســتعداد 
األمثل لها، مبا يهيئ األرضية املناســبة 
من أجل إظهارهــا بالصورة املطلوبة 
والتــي تتناســب مع مكانــة البطولة 

األغىل.

جائزة ضخمة للبطل

بدوره، كشــف عضو اللجنة املنظمة 
العليا لــكأس امللك، محمد بن جالل، 
عن املكافآت املالية للنسخة الـ42 من 

البطولة.
وقال بــن جالل إن البطل ســيحصل 
عىل مكافــأة وقدرها 200 ألف دوالر 
أمرييك )75 ألف دينار(، وذلك بزيادة 
بلغت 25 ألف دينــار، بعد أن كانت 

50 ألف دينار يف املوسم املايض.
وأضــاف أن الفريــق صاحــب املركز 
الثاين ســينال جائزة مالية وقدرها 80 

ألف دوالر.
وذكر أن جميع الفرق التي ســتلعب 
دور الـ16 ســتنال جائــزة قيمتها 10 
آال دوالر، فيام ســتحظى الفرق التي 
ســتتأهل إىل دور مثن النهايئ بجائزة 
قدرهــا 20 ألــف دوالر، عىل أن تنال 
الفرق املتأهلة لنصف النهايئ 30 ألف 

دوالر.
وأوضح بن جــالل أن اللجنة املنظمة 
العليا ألغــىل الكؤوس تقوم بالتحضري 
واإلعداد لحفل ختامي غري مسبوق يف 
تاريخ البطولة ســيتضمن العديد من 
املفاجــآت والعروض الســارة لألندية 
والجامهري والشــارع الريايض عموما، 
مشــريا إىل أن رشكة إيطالية ســتقوم 
بتنظيــم الفعاليات املصاحبة للمباراة 

النهائية.

قرعة موجهة

وكان اتحــاد الكــرة قــد حــدد نظام 
املســابقة عرب القرعة املوجهة، حيث 
 :16 الـــ  دور  التــايل:  النظــام  جــاء 

تجــرى قرعــة ألندية الدرجــة األوىل 
باإلضافــة إىل الســتة أنديــة أصحاب 
املراكــز األوىل مــن مجموعتي الدور 
التمهيدي لتســكينهم يف دور الـ 16، 
إذ تم تصنيف الفرق املشــاركة إىل 3 
مســتويات، حيث خصص املســتوى 
األول لبطل الدوري يف املوسم السابق 

وبطل املسابقة. 
وخصص املســتوى الثانيــة لـ 6 أندية 
من الدرجة األوىل الحاصة عىل املراكز 
من الثــاين إىل الســابع، فيام خصص 
املســتوى الثالث لـــ8 أندية الحاصلة 
عىل املراكز التالية يف املوسم السابق: 
بطل دوري الدرجة الثانية، ثاين دوري 
الدرجة الثانية، و6 أندية التي تأهلت 

من الدور التمهيــدي لكأس امللك يف 
املوسم الحايل.

مواعيد المباريات

وفيــام يخص مواعيد إقامة املباريات، 
فإن ذهاب دور الـ 16 سيقام من 20 
وحتى 22 أكتوبر الجاري، فيام اإلياب 

25 حتى 27 الجاري أيضا. 
وسيقام ذهاب دور ربع النهايئ يومي 
3 و4 ديســمرب املقبل، واإلياب 8 و9 
مــن ذات الشــهر. وســيقام ذهــاب 
نصــف النهــايئ يومــي 9 و10 فرباير 
2019، واإلياب 16 و17 فرباير 2019، 

فيام املباراة النهائية ستحدد الحقا.

25 ألف دينار زيادة في مكافأة بطل كأس جاللة 
قرعة موجهة ومتوازنة ألغلى الكؤوس

محمد الدرازي        تصوير: رسول الحجيري

أعــرب رئيس االتحــاد البحريني 
لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة 
آل خليفــة عــن فخــره واعتزازه 
بالتوجيه الصــادر من قبل ممثل 
جاللــة امللــك لألعــامل الخريية 
املجلس  رئيس  الشــباب  وشؤون 
األعىل للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية ســمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وذلــك بتكليفــه ضمــن عضوية 
اللجنــة املنظمة العليا ملســابقة 
للموســم  امللــك  جاللــة  كأس 
الريــايض 2018 - 2019، والتــي 
يرتأســها ســمو الشــيخ نارص بن 

حمد آل خليفة.
البحريني  االتحــاد  رئيــس  وأكد 
لكرة القــدم أن التكليف الصادر 
من قبل ســمو الشــيخ نارص بن 
حمد يضع الجميع أمام مسؤولية 

كبرية ومضاعفة؛ من أجل تكثيف 
الجهــود وتوحيدهــا مبا يســهم 
يف تحقيــق التطلعــات واالرتقاء 
باملســابقة الكرويــة األغىل، الفتا 
إىل العمل عىل تحقيق ذلك وفقا 

لتوجيهات سموه.

وأشــار رئيس االتحــاد البحريني 
لكرة القدم إىل أن تكليف سموه 
يعد وسام فخر واعتزاز، خصوصا 
يف أهميــة العمــل عــىل ترجمة 
رؤى سموه التطويرية يف االرتقاء 
بكرة القدم البحرينية عىل جميع 
األصعدة، وذلك من خالل االهتامم 
باملسابقات املختلفة ويأيت  الكبري 
يف مقدمتهــا بطولــة كأس جاللة 

امللك “أغىل الكؤوس”.
وأوضح الشيخ عيل بن خليفة أن 
ســمو الشيخ نارص بن حمد ميلك 
فكرا ثاقبا ورؤى ســديدة سيقود 
من خاللهــا بطولــة كأس جاللة 
امللــك إىل املزيد مــن النجاحات، 
مشــريا إىل العمل بشكل مكثف 
من أجل إظهار املســابقة األغىل 
مــع  تتناســب  التــي  بالصــورة 

مكانتها.

أعرب عن اعتزازه بالتكليف الصادر من سمو الشيخ ناصر بن حمد

يضع  التكليف  ال��ك��رة:  ات��ح��اد  رئ��ي��س 
كبيرة م��س��ؤول��ي��ة  أم����ام  ال��ج��م��ي��ع 

اتحاد الكرة         اللجنة اإلعالمية

الشيخ علي بن خليفة

جانب من حضور ممثلي األندية

من مراسم سحب القرعة

رئيس االتحاد الشيخ علي بن خليفة

البوعينين يؤكد تشرفه بالتكليف
 الصادر من سموه

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية: أكد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون 
اإلدارية واملالية عيل البوعينني ترشفه بالتكليف الصادر من قبل ممثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية، بتعيينه عضوا يف اللجنة املنظمة العليا ملسابقة كأس جاللة امللك 

املفدى للموسم الريايض 2018 - 2019.
وقال عيل البوعينني إنه يعتز بالتكليف الصادر من قبل سموه الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة، معربا عن فخره يف كونه عضوا يف اللجنة املنظمة العليا للمسابقة الكروية 
األغىل، والتي تحمل اسم الريايض األول يف اململكة عاهل البالد صاحب الجاللة امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة.
وأشار إىل أن تكليف سموه سيضع جميع 

أعضاء اللجنة أمام مسؤولية كبرية؛ من أجل 
العمل بشكل مضاعف نحو إنجاح املسابقة، 

خصوصا مع األهمية الكبرية التي تكتسيها 
البطولة كونها “أغىل الكؤوس”.

ونوه البوعينني إىل أن تكليف سمو الشيخ 
نارص بن حمد وسام عىل صدور جميع 
أعضاء اللجنة، مشريا إىل العمل نحوق 

تحقيق تطلعات سموه يف االرتقاء بكرة القدم 
البحرينية عرب التطوير املنشود من خالل 

املسابقات املختلفة ويف مقدمتها كأس جاللة 
امللك. وأكد أن الثقة من قبل سمو الشيخ نارص 

بن حمد عرب تكليف أعضاء اللجنة ستكون 
حافزا لبذل املزيد من الجهود يف سبيل إخراج 
البطولة بأفضل وأبهى حلة تنظيمية وإدارية 

وفنية.

علي البوعينين
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17 “إعالمية” أسبوع بريف الدولي تبحث تعزيز الشراكة مع اتحاد القتال الشجاع
اتحاد فنون القتال المختلطة                 المركز اإلعالمي

عقدت اللجنة اإلعالمية ألسبوع بريف 
الدويل للقتال اجتامعا تنسيقا مع ممثلني 
من اتحاد القتال الشجاع BRAVE، مبقر 
االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 

BMMAF باستاد البحرين الوطني؛ لبحث 
سبل تعزيز التعاون املشرتك بني اللجنة 

واالتحاد بشأن التغطية اإلعالمية ملنافسات 
وفعاليات أسبوع بريف الدويل للقتال الذي 
ستحتضنه مملكة البحرين، والذي سينظمه 

االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
بالتعاون والرشاكة مع االتحاد الدويل لفنون 

القتال املختلطة IMAAF واتحاد القتال 
الشجاع BRAVE املنبثق عن منظمة خالد 
بن حمد الرياضية KHK SPORT، والذي 
سيشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة 

العامل لفنو القتال املختلطة للهواة، والنسخة 
الثامنة عرشة من بطولة القتال الشجاع 

بريف، يف الفرتة 11 - 18 نوفمرب املقبل عىل 

صالة مدينة خليفة الرياضية.
وحرض االجتامع عضو مجلس إدارة االتحاد 

البحريني لفنون القتال املختلطة رئيس 
لجنة العالقات العامة بأسبوع بريف 

الدويل للقتال فواز شمسان، ورئيس اللجنة 
اإلعالمية بأسبوع بريف الدويل للقتال فواز 

العبدالله ورئيس املركز اإلعالمي باالتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة وليد 

املعاودة، فيام حرض من جانب اتحاد القتال 

الشجاع كل من: رئيس العالقات العامة 
هاري باجرياث ومدير التسويق آبيالش 

فيجاي ومديرة التواصل االجتامعي رايسا 
جابريال.

وبحث الجانبان التصورات الخاصة بشأن 
تغطية املنافسات، إذ تم االتفاق عىل أن 

يتم التنسيق يف الشأن اإلعالمي، مبا يحقق 
لهذا الحدث العاملي الظهور بالشكل الالفت 

جانب من االجتماعويساهم يف تحقيق أعىل معدالت النجاح.

أكد نائ��ب رئيس االتح��اد البحريني 
أللع��اب القوى محم��د عبداللطيف 
بن جالل أن س��باق نص��ف ماراثون 
البحرين الدويل األول حدد له أن يقام 
بش��هر مارس من العام املقبل 2019، 
وحصل االتحاد ع��ىل الضوء األخرض 
م��ن ممث��ل جالل��ة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئي��س 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجلس 
رئيس اللجنة األوملبية س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة ملبارشة 
العم��ل؛ من أجل التحض��ري واإلعداد 
للحدث الريايض الكبري والذي سينظم 
بالرشاكة بني االتحاد ورشكة “طموح” 

بشكل سنوي.

أول نصف ماراثون ليلي بالتاريخ

وأضاف بن جالل ل� “البالد س��بورت” 
أن س��باق نصف ماراث��ون البحرين 
الدويل األول س��يكون أول سباق لييل 
يف التاري��خ، إذ مل يس��بق وأن أقي��م 
س��باق نصف ماراثون يف الليل، وقد 
حددت اللجنة املنظمة أحد املسارات 
مبحافظة املحرق وتحديدا قرب قلعة 
عراد مكانا إلقامة الس��باق، وس��يتم 
التواصل مع االتح��اد الدويل أللعاب 
القوى العتامد املس��ار بش��كل نهايئ؛ 
وذل��ك العت��امد األرقام املس��جلة يف 
الس��باق خصوصا يف حال تحطيم أي 

عداء للسباق.
وأوض��ح أن النجاح س��يكون حليف 
نص��ف املاراث��ون يف ح��ال س��ارت 
الظ��روف وف��ق ما ه��و مخطط له، 
خصوص��ا أن الطق��س بش��هر مارس 
املقبل س��يكون معت��دال وليس حارًا، 
ك��ام أن البحرين متتلك مجموعة من 
العدائني العامليني الذين سيش��اركون 
يف السباق وسيرثون فيه املنافسة، كام 
أنهم س��يتأقلمون مع السباق اللييل، 
الس��يام أن س��باق نص��ف املاراثون 
واملاراثون لبطولة العامل املقبلة 2019 

سيقام خالل الفرتة املسائية.
وأش��ار إىل أن االتح��اد بدأ يف رس��م 
الخطوط العريضة للسباق والتحضري 
له م��ن جميع النواحي وس��يتم فتح 
ب��اب التس��جيل فور الحص��ول عىل 

موافقة االتحاد الدويل.

 مكاسب اقتصادية
 وسياحية ورياضية

وأكد نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى 

أن مملك��ة البحرين س��تجني الكثري 
من املكاسب من وراء استضافة هذا 
الح��دث الكبري، أولها الرتويج الس��م 
مملك��ة البحري��ن وإبرازه��ا إعالميا 
وتعزيز السياحة من خالل استقطاب 
عدد كبري من املش��اركني من مختلف 
الع��امل والطواق��م  العدائ��ني ح��ول 
اإلعالمي��ة والفنية ومحبي س��باقات 
املكاس��ب  املاراث��ون، ع��الوة ع��ىل 
االقتصادي��ة واملتمثل��ة يف اإلش��غال 
الفندقي وخطوط الطريان واملبيعات 
يف املجمع��ات واألس��واق التجاري��ة 

واملواصالت وغريها.
وأوضح أن الس��باق سيش��هد العديد 
من الفعاليات املصاحبة مثل العروض 
الغنائي��ة واملوس��يقية والعم��ل عىل 
استقطاب مغن مشهور والعديد من 
الفقرات واألنشطة املصاحبة بالتعاون 
مع هيئ��ة الثقافة واآلثار والقطاعات 

الحكومية واألهلية األخرى.
س��يحظى  الس��باق  أن  إىل  وأش��ار 
بالعديد من الرعاة من داخل وخارج 
البحري��ن، كام أن االتحاد سيس��تفيد 
من تلك العوائد لدعم ومتويل أنشطة 
البحرين��ي أللعاب  االتح��اد  وبرامج 
الق��وى من مس��ابقات ومش��اركات 
تدريبي��ة،  ومعس��كرات  خارجي��ة 
مالي��ة ضخمة  وس��تخصص جوائ��ز 

لألبطال، كام س��يكون هناك جزء من 
ريع الس��باق لألعامل الخريية ودعم 

جهود مكافحة الرسطان.

كوادر وطنية ستدير الحدث

وقال بن جالل إن االتحاد س��يعتمد 
ع��ىل ك��وادره الوطني��ة؛ م��ن أجل 
إدارة نص��ف املاراث��ون ال��دويل، إذ 
إن االتح��اد ميتل��ك عددا كب��ريا من 
الكفاءات اإلدارية والفنية واإلعالمية 
العمل  ع��ىل  الق��ادرة  والتحكيمي��ة 
بصورة احرتافية ومنظمة، موضحا أن 
االتحاد لديه ما يقارب من 80 حكام 
وهو أكرث اتح��اد خليجي ميتلك هذا 
العدد من الح��كام، األمر الذي يعني 
عدم االعتامد عىل حكام من الخارج، 
باستثناء بعض املهام التي ستوكل إىل 
بعض الك��وادر الخارجية مثل اعتامد 
املس��ار من قبل حك��م دويل حاصل 
ع��ىل ش��هادة “ato” العتامد تحطيم 
الرقم، وعموما فإن من يفوز سيحقق 

أول رقم يف نصف املاراثون اللييل.

3 بطوالت بـ 2019

وذك��ر ب��ن ج��الل أن الع��ام املقبل 
 3 يف  االتح��اد  مش��اركة  سيش��هد 
بطوالت خارجي��ة يف مقدمتها بطولة 
العامل أللعاب الق��وى، وبطولة العامل 
الخرتاق الضاحية، والبطولة اآلسيوية، 
لكن االتح��اد مل يعتم��د جميع تلك 
املش��اركات بص��ورة نهائي��ة، إذ إن 
الحدث األهم بالنسبة له هو اإلعداد 

والتحضري ألوملبياد طوكيو 2020.

 مكافآت أبطال
 آسياد جاكرتا 2018

وكش��ف نائب رئيس االتحاد عن أن 
مكافآت أبطال ألع��اب القوى بدورة 
األلعاب اآلسيوية التي اختتمت أخريا 
يف إندونيسيا )آسياد جاكرتا وباملبانغ 
2018( يف الطريق بعدما أحرز أبطال 
وبط��الت ألعاب الق��وى 25 ميدالية 
ملونة من بينها 12 ذهبية و6 فضيات 
و7 برونزيات، مشريا إىل أن “الشيك” 
يف طريقه إىل االتح��اد وأن كل عداء 

أحرز ذهبية س��يحصل عىل 60 ألف 
دوالر )22 أل��ف دين��ار بحرين��ي(، 
والس��يدات  للرجال  التتابع  وفري��ق 
واملختل��ط الذي��ن حقق��وا الذهبية 
سيتقاس��م كل منهم املبل��غ املرصود 
ل��كل ذهبية، مش��ريا إىل أن ذلك أقل 
ما يستحقه الالعبون بعدما نجحوا يف 

رفع اسم اململكة عالًيا.
وأض��اف “إن سياس��ة التكري��م نهج 
راس��خ لنا يف اتح��اد ألع��اب القوى، 
فنح��ن ال نبخ��ل عىل كل م��ن قدم 
ومازال يق��دم ململك��ة البحرين من 
جهد وعط��اء، والزلنا عىل تواصل مع 
البطلة األوملبية مريم جامل ورش��يد 
رمزي ويوسف س��عد كامل والعديد 
من العدائني الذي��ن حققوا إنجازات 
للبحري��ن ونق��دم له��م كل الدع��م 
واملساندة، كام أننا نحرص عىل تقدير 

أبطالنا وبطالتنا الحاليني...”.
وتاب��ع بن ج��الل حديث��ه “يف بعض 
البل��دان إذا م��ا فاز البط��ل مبيدالية 
آس��يوية أو أوملبية تقام له احتفاالت 
صاخب��ة واإلع��الم ال يتوق��ف ع��ن 
الحديث عنه وإب��رازه، ويحصل عىل 
دعم كبري ويقام له متثال ويصبح مبثابة 
بطل كبري ومص��درا للفخر واالعتزاز، 
ونح��ن يف اتحاد ألع��اب القوى نقدر 
عدائينا، لكن لألس��ف الش��ديد فإن 

كرثة اإلنج��ازات التي يحققها االتحاد 
آسيويا وعامليا جعل الفوز بامليداليات 
اآلس��يوية والعاملي��ة واألوملبي��ة أمرا 
عادي��ا؛ ألن الجميع اعت��اد عىل فوز 
ألع��اب القوى باإلنج��ازات والصعود 

عىل منصات التتويج”.

الزلت عند وعدي

وقال بن جالل إن��ه الزال عند وعده 
بأن تكون ال��دورة االنتخابية الحالية 
هي األخرية له يف اتحاد ألعاب القوى، 
لكن��ه فتح الباب أم��ام بقائه متى ما 
طلب منه س��مو الش��يخ ن��ارص بن 
حمد آل خليفة وس��مو الشيخ خالد 
بن حم��د آل خليفة البق��اء ملواصلة 
العمل اإلداري يف االتحاد، الفتا النظر 
إىل صعوبة العمل يف االتحاد من دون 
دعم سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة، إذ منح س��موه االتحاد دعام 
س��خيا خالل الف��رتة املاضي��ة إلقامة 
معس��كرات تدريبي��ة لالعب��ني كان 
له��ا أث��ر يف تحقيق الحص��اد املتميز 
بدورة األلعاب اآلس��يوية، فمن دون 
س��موه لن تتمكن ألعاب القوى من 
مواصلة مس��ريتها يف تحقيق األلقاب 

واإلنجازات.

سباق نصف ماراثون البحرين الدولي سيقام بمارس 2019
نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى بن جالل لـ “البالد سبورت”:

حسن علي

سمو الشيخ خالد بن حمد

أبطال ألعاب القوى يستحقون التكريمبطالت البحرين تألقن في سباق التتابع

محمد بن جالل

جانب من أحد السباقات باآلسياد

علم البحرين ارتفع عاليا بآسياد جاكرتا

ـــات مــصــاحــبــة ـــي ـــال ـــع ـــف ــــــــراد ب ـــة ع ـــع ـــل ـــــن ق ســـيـــنـــطـــلـــق م
ضخمة مــالــيــة  ــز  ــجــوائ ب ليلي  ــاق  ســب أول  ــع  م مــوعــد  عــلــى  المملكة 

تــســتــمــر لــــن  ـــا  ـــن ـــازات ـــج إن حـــمـــد  بــــن  ـــد  ـــال خ دعـــــم  مــــن دون 
بالطريق والمكافآت  آسيوية  ذهبية  أحــرز  بطل  لكل  دينار  ألــف   60



األحد 14 أكتوبر 2018 
5 صفر 1440
18sports@albiladpress.comالعدد 3652 رياضة

يغ��ادر فريق النجم��ة األول لكرة 
اليد مس��اء اليوم )األحد( إىل دولة 
قطر؛ وذلك اس��تعدادا للمش��اركة 
يف بطول��ة الع��امل لألندية “س��وبر 
غلوب”، والتي ستنطلق منافساتها 

بعد غٍد الثالثاء. 
وي��أيت تواج��د النجم��ة يف ه��ذه 
البطولة العاملية بعد تحقيقه للقب 
البطولة اآلس��يوية لألندية باملوسم 
املايض، يف إنجازين فريدين ُيحسب 
لكتيب��ة “الرهي��ب” الت��ي بات��ت 
تصول وتج��ول يف لعبة ك��رة اليد 
ع��ى الصعيدين املحيل والخارجي. 
ويحظ��ى ممثلنا بدع��م كامل من 
جان��ب وزارة الش��باب والرياضية؛ 
من أجل املشاركة يف هذه البطولة 
االس��تثنائية له تحديدا وللعبة كرة 

اليد البحرينية.
وستغادر بعثة “الرهيب” النجاموي 

برئاس��ة “األب الروحي للعبة كرة 
الي��د” محمد طالب وعضو مجلس 
اإلدارة ورئيس جهاز لعبة كرة اليد 
صالح الرفاعي بجانب اإلداري خالد 
فالم��رزي والطاقم الفن��ي بقيادة 
التون��ي حاف��ظ ال��زوايب، وقامئة 
العبني تضم 19 العبا، وهي: حسني 
الصي��اد، األخوان أبن��اء مريزا عيل 
ومحم��د، كميل محفوظ، حس��ني 
بابور، حسن شهاب، حسن النجار، 
عيل عيد، محمود الونة، عيل فريد، 
بالل بشام، حس��ني محمد، حسني 
“جنيك”، واألشول س��لطان، إضافة 
للحراس الثالثة محمد عبدالحسني، 
هشام عبداألمري، والشاب عيل أنور 
والناشئ عادل محمد، كام سيكون 
م��ن ضمن القامئ��ة املصاب مهدي 

سعد.

فالمرزي: الظهور المشرف

ق��ال مدير الفري��ق خالد فالمرزي 
ل� “البالد س��بورت” إن فريقه عازم 
الني��ة عى تقديم كل ما يف جعبته؛ 
من أجل تحقي��ق الظهور املرشف، 

اللعب��ة  بس��معة  يلي��ق  وال��ذي 

والنجاموي��ة  عموم��ا،  البحريني��ة 

خصوصا، رغم صعوبة املواجهة أمام 

برشلونة اإلسباين “حامل اللقب” إال 

أنه سيعمل عى ذلك قدر اإلمكان. 

مضيف��ا أن وج��ود النجمة يف هذا 

املحف��ل العامل��ي؛ بوصف��ه “بطل 

آس��يا” بحد ذاته إنجاز، كونه أول 

ن��اٍد بحرين��ي يحظى مبث��ل هذه 

املشاركة، رغم خوض بعض العبيه 

الصي��اد والحارس  أمث��ال حس��ني 
محمد عبدالحسني يف هذه البطولة 
مع فرق أخرى س��ابقا، وس��تكون 
مواجه��ة عاملقة اللعبة واالحتكاك 
لها فوائد كثرية ستصب يف مصلحة 
الفريق ملش��واره املقبل، متمنيا أن 
يظهر فريقه بأفضل مس��توى لديه 
ويخ��رج بأفضل املراك��ز املتقدمة 
التي تؤك��د وتثبت التطور والتقدم 
امللحوظ التي وصل��ت إليه اللعبة 
الف��رق واملنتخبات  ع��ى صعي��د 

الوطنية.
وسيقص “السوبر النجاموي” الذي 
حق��ق يف أس��بوع واح��د بطولَتي 
والس��وبر  البحرين��ي  “الس��وبر 
اإلمارايت” رشيط البطولة ظهر يوم 

الثالثاء مبواجهة برشلونة اإلسباين.

اليوم مساء  قطر  إلى  يغادر  النجماوي”  “السوبر 
للمشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم لألندية

علي مجيد

العمومية  الجمعي��ة  عق��دت 
العادية لنادي البحرين للتنس 
اجتامعها الس��نوي العادي يوم 
الثالثاء املوافق 9 أكتوبر 2018 

بصالة النادي بالجفري.
وحيث إن��ه االجت��امع الثالث 
وال��ذي يعترب قانوني��ا بحضور 
10 % م��ن األعضاء، فقد أعلن 
اختصايص األندية بوزارة شؤون 
الشباب والرياضة صديق مطر 
ع��ن تواف��ر النص��اب القانوين 

الالزم لعقد االجتامع.
بعده��ا ألق��ى رئي��س ن��ادي 
املقلة  للتنس خميس  البحرين 
كلم��ة رح��ب فيه��ا بأعض��اء 
مش��يدا  العمومية،  الجمعي��ة 
بحرصهم عى الحضور، موضحا 
أن مجل��س إدارة الن��ادي منذ 
انتخاب��ه يف 21 يناير من العام 
2017 وحت��ى اآلن عم��ل بكل 
لتحقي��ق  وإخ��الص  جدي��ة 
أه��داف الن��ادي، إذ تنوع��ت 
برامجنا لتخ��دم أعضاء النادي 

والناشئني والسيدات واملجتمع، 
فض��ال ع��ن تنظي��م البطوالت 
والدولية  واملحلي��ة  الداخلي��ة 
من خ��الل أجندة س��نوية تم 

تنفيذها بدقة تامة واحرتافية.
ب��رورة  املقل��ة  وطال��ب 
الحفاظ عى اإلنجازات الكثرية 
والس��معة الطيبة التي حققها 
املاضية  الس��نوات  الن��ادي يف 

وخارجه��ا،  البحري��ن  داخ��ل 
ورضورة أن يتكات��ف الجميع؛ 
من أج��ل العمل ع��ى تنمية 
تطلعات  تواك��ب  امل��وارد؛ يك 
الن��ادي نحو التطوي��ر والتميز 

الدائم.
الجمعية  أق��رت  الكلمة  وبعد 
العمومي��ة العادي��ة التقاري��ر 
نال  وكالعادة  واملالية،  اإلدارية 

التقري��ر امل��ايل نصيب األس��د 
م��ن النقاش��ات والتس��اؤالت 
عليها  أجاب  والت��ي  املتعددة، 
ب��كل  الن��ادي  إدارة  مجل��س 

شفافية ووضوح.
الجمعي��ة  أعض��اء  وأش��اد 
رئي��س  بجه��ود  العمومي��ة 
النادي  إدارة  مجل��س  وأعضاء 
املايض، مش��يدين  العام  خالل 
بكل ما قاموا به من أعامل كان 
لها أثر كب��ري يف تطوير النادي؛ 
ليكون من األندية النموذجية. 
للتنس  البحرين  ويحرص نادي 
ع��ى عق��د اجت��امع س��نوي 
العمومي��ة؛ تطبيقا  للجمعي��ة 
باألندية  الخاصة  املالية  لالئحة 
الوطنية من جه��ة، ومن جهة 
إدارة  يعت��رب مجل��س  أخ��رى 
النادي هذه االجتامعات فرصة 
طيب��ة يجتم��ع فيه��ا بأعضاء 
الن��ادي ويس��تمع إىل آرائه��م 
ووجهات نظرهم ويستفيد من 

اقرتاحاتهم.

أشادت بجهود رئيس وأعضاء مجلس االدارة

عمومية نادي التنس تعتمد التقارير اإلدارية والمالية

من اجتماع الجمعية العمومية

خالد فالمرزيفريق النجمة لكرة اليد

انطالق البطولة التنشيطية 
لكرة الصاالت

بحضور راعي البطولة النائب غازي آل رحمة ورئيس نادي 
الشباب مريزا أحمد، انطلقت الجمعة الجولة األوىل من 

البطولة التنشيطية لكرة الصاالت والتي ينظمها نادي الشباب 
الثقايف والريايض.

وقام راعي البطولة النائب بالسالم عى العبي فريقي املباراة 
االفتتاحية وحثهم عى االستفادة قدر اإلمكان من خوض هذه 
البطولة، كام وجه شكره لنادي الشباب عى استضافة البطولة، 
وشكر االتحاد البحريني عى دعمه الدائم للشباب، متمنيا أن 
تكون البطولة بادرة لالهتامم بلعبة كرة الصاالت، التي أخذت 

شعبيتها يف االزدياد عى مستوى العامل أخريا، كام يأمل أن 
يحقق منتخب الشباب املشارك يف البطولة االستفادة املطلوبة 

للظهور بأفضل صورة يف التصفيات اآلسيوية.
وأقيمت يف الجولة االفتتاحية 4 مباريات، إذ فاز التضامن 

عى سرتة ب� 7 أهداف مقابل 4، واكتسح نادي الشباب فريق 
مفروشات أحمد رشيف 10/1، وتعادل منتخب البحرين تحت 

20 سنة ومركز شباب سند 4/4، وفاز الحد عى املالكية 7/2.

من انطالق البطولة

ترأست عضو مجلس إدارة اللجنة 
األوملبية رئيس لجنة رياضة املرأة 

رئيس اللجنة النسائية باتحاد اللجان 
األوملبية العربية الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة، االجتامع 
التشاوري للجنة اإلرشاف واملتابعة 

لدورة األلعاب لألندية العربية 
للسيدات، الذي عقد مساء أمس 
األول الجمعة بفندق الشرياتون 

بحضور جميع األعضاء، وهم األمني 
العام املساعد التحاد اللجان األوملبية 

العربية سعد بن صالح السفياين، 
املدير العام ملؤسسة الشارقة لرياضة 
املرأة رئيس اللجنة التنفيذية للدورة 

ندى عسكر النقبي، عضو لجنة 
اإلرشاف واملتابعة خالد آل حسني، 

عضو ومقرر لجنة اإلرشاف واملتابعة 
باسل الشاعر، واملنسق العام للجنة 

اإلرشاف واملتابعة محمد الزايد، 
إضافة إىل حضور ألمني العام التحاد 

اللجان األوملبية العربية سعود بن 
عيل العبدالعزيز.

ويف بداية االجتامع رحبت الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز بضيوف 

اململكة ونقلت لهم تحيات ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشئون 

الشباب رئيس املجلس األعى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة، معربة 
عن سعادتها البالغة بوجود األشقاء 

العرب عى أرض اململكة يف إطار 
حرصها املستمر عى تعزيز العمل 
العريب املشرتك يف املجال الريايض، 

معربة عن شكرها وتقديرها 
لتفهم جميع األعضاء وموافقتهم 

عى تقديم موعد االجتامع لبعض 
الظروف العملية التي حالت دون 

إقامته يف موعده األساس أمس 
السبت.

وقالت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
يف كلمتها الرتحيبية “إننا نشعر 

بالفخر واالعتزاز ملا حققته دورة 
األلعاب لألندية العربية للسيدات 

عى مدار النسخ األربع املاضية من 
نجاح ومتيز عى مختلف األصعدة؛ 

بفضل دعم ورعاية قرينة حاكم 
الشارقة رئيس املجلس األعى 

لشؤون األرسة رئيس مؤسسة 
الشارقة لرياضة املرأة صاحبة 

السمو الشيخة جواهر بنت محمد 
القاسمي”.

وأضافت “حققت الدورة منذ 
انطالقتها يف العام 2012 نجاحا 

بارزا وأسهمت يف تطوير وتعزيز 
رياضة املرأة يف الوطن العريب، وبثت 

الحامس لدى الفتيات واألندية 
الرياضية لالهتامم بصورة مضاعفة 
باألنشطة الرياضية النسائية وهو 

ما عكسته الزيادة املضطردة يف 
أعداد األندية املشاركة بالدورة.. 

فكل الشكر والتقدير لصاحبة 
السمو الشيخة جواهر بنت محمد 
القاسمي عى دعمها لهذه الدورة”.

كام تقدمت الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز بالشكر الجزيل إىل اتحاد 

اللجان األوملبية العربية برئاسة األمري 
بدر بن طالل عى مساندته للدورة 

واهتاممه بدميومتها واستمرارها، 
ووجهت شكرها وتقديرها إىل رئيس 

اللجنة املنظمة العليا للدورة خالد 
القاسمي، الذي اعتربته أحد ركائز 

الدورة وأعمدة نجاحها، مشيدة 
كذلك بجهود املدير العام مؤسسة 

الشارقة لرياضة املرأة رئيسة اللجنة 
التنفيذية ندى النقبي وجميع أعضاء 

لجنة اإلرشاف واملتابعة واألندية 
الحريصة عى املشاركة.

ورشع املجتمعون يف بدء جدول 
أعامل االجتامع الذي تضمن عرض 
التقرير العام للنسخة الرابعة من 

دورة األلعاب لألندية العربية 

للسيدات التي أقيمت العام الجاري 

)فرباير 2018(، ثم استعراض 

إيجابيات وسلبيات الدورة، ثم 

مناقشة تعديل بعض اللوائح.

كام تضمن جدول األعامل تحديد 

اجتامعات اللجان العاملة وتقييم 

عمل اللجان األساسية يف الدورة، ثم 

مناقشة الخطاب الوارد إىل الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 

بشأن طلب إضافة بعض األلعاب 

الرياضية بالدورة، ييل ذلك مناقشة 

تقرير لجنة املنشطات، وما استجد 

من أعامل.

وقبل انطالق جدول األعامل، قامت 

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز بعرض 

فيلم خاص عن النسخة األوىل من 

دورة األلعاب الرياضية لألطفال 

والتي نظمتها اللجنة األوملبية 

البحرينية بشهر مايو املايض برعاية 

كرمية من سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة وسط مشاركة كبرية 

وتفاعل رائع من قبل رياض األطفال.

جانب من االجتماع

حياة بنت عبدالعزيز: الدورة أسهمت في تطوير رياضة المرأة في الوطن العربي
ضاحية السيف    اللجنة األولمبية

ترأست اجتماع لجنة اإلشراف لدورة األلعاب لألندية العربية للسيدات
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االتحاد  رئي��س  توجه��ات  ضم��ن 
البحريني لكرة الس��لة سمو الشيخ 
عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة، 
التكنولوجيا يف  وإدخال  التطويرية 
منظومة العم��ل اإلداري باالتحاد، 
يدش��ن اتحاد كرة السلة بيع تذاكر 
مباري��ات املوس��م إلكرتوني��ا، عن 
طريق تطبيق االتحاد عىل الهواتف 
الذكي��ة ابتداًء من الجول��ة الثالثة 
لدوري زين السالوي بالتعاون مع 
رشكة “مت��رن”، إذ وقع نائب رئيس 
االتحاد ن��ارص القصري االتفاقية مع 
“مترن” التي مثلها املدير التنفيذي 
الرشيك املؤسس للرشكة عيل زاير.

ويف ترصي��ح ل��ه مبناس��بة توقي��ع 
“يحرص  القص��ري  ق��ال  االتفاقي��ة 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة عىل 
تطوير منظوم��ة العمل يف االتحاد 
من مختلف النواحي، وبدأ االتحاد 
يتخ��ذ منح��ى جديدا م��ن خالل 

اس��تخدام التكنولوجي��ا الحديث��ة 
يف بي��ع تذاك��ر مباريات املوس��م 
إضاف��ة إىل البح��ث ع��ن آلي��ات 
جديدة تجعل من لعبة كرة السلة 
بصورة رسيعة  تت��اىش  البحرينية 
م��ع التط��ور اإللك��رتوين العامل��ي 

والطفرة التكنولوجية الحديثة”.
وب��ن القصري “يس��عى االتحاد إىل 
الس��تخدام التكنولوجيا يف عمليات 
التطوير الذي يشهدها االتحاد فضال 
عن تقديم املبادرات التي تستقطب 
الجاهري لحضور املباريات بصورة 
أك��ر، لذا ط��رح االتح��اد مرشوع 
بيع التذاكر إلكرتونيا بهدف متكن 
جمي��ع الجاهري من الحصول عىل 
تذاكر املباريات باس��تخدام وسائل 
التكنولوجيا الحديثة وتوفري س��بل 
الراح��ة للجاه��ري املحب��ة لك��رة 

السلة”.
وتاب��ع القص��ري “س��يطرح النظام 

الجدي��د لبيع التذاك��ر العديد من 

التذاكر،  املناس��بة لرشاء  الخيارات 

وس��يعمل هذا النظ��ام عىل توفري 

الوقت والجهد للجاهري واالبتعاد 

عن االصطفاف بالطابور عند نقاط 

بي��ع التذاك��ر الورقي��ة فضال عن 

التنظيم يف عملية دخول الجاهري 

للصال��ة الرياضية بطريقة سلس��ة 

وسهلة”.

وأعرب القصري عن تقديره للتعاون 

ال��ذي أبدته “مترن” يف التعاون مع 

االتح��اد البحريني لكرة الس��لة يف 

طرح هذا املرشوع.

م��ن جانبه، أب��دى ع��يل زاير عن 

بتع��اون رشك��ة “مترن”  س��عادته 

مع االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
يف عملية بي��ع التذاك��ر إلكرتونًيا، 
مؤك��ًدا أن ه��ذه الخط��وة مميزة 
للغاية؛ كونها غري مسبوقة بالنسبة 
للمباري��ات يف البحرين، مضيًفا أن 
توقيع هذه االتفاقية ُيعد أمرًا مهًا 
للغاية بالنسبة للرشكة، خصوًصا أن 
منافس��ات كرة الس��لة يف البحرين 
تش��هد حض��ورًا جاهريًي��ا كب��ريًا 
وبالتاي ف��إن رشاء هذه الجاهري 
إلكرتونًيا س��يوفر عليهم  للتذاك��ر 
الوق��ت واالصطفاف لرشاء التذاكر 

كذلك.
وأض��اف زاي��ر أن “مت��رن” معنية 
مبختل��ف الجوان��ب الرياضية ولها 
العدي��د م��ن النش��اطات يف هذا 
الجانب، لك��ن توقيع االتفاقية مع 
اتحاد السلة يعتر من األمور املهمة 

واملميزة يف تاريخ الرشكة.

إلكترونيا الموسم  مباريات  تذاكر  بيع  يدشن  السلة  اتحاد 
ضمن توجهات سمو الشيخ عيسى بن علي باستخدام التكنولوجيا

جانب من توقيع االتفاقية

اتحاد السلة     المركز اإلعالمي

لرشك��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  أش��ار 
خليفة  الشيخ  لالستشارات  ستاراليت 
بن خال��د آل خليف��ة، إىل أن فعالية 
“جرافيتي بوليف��ارد” التي تأيت تزامًنا 
مع اس��تضافة مملك��ة البحرين كأس 
العامل الثالثة للط��ريان الحر الداخيل، 
بتنظيم من “جرافيتي اندور س��كاي 
دايفين��غ” خالل الفرتة من 25 إىل 28 
أكتوبر الجاري، سوف تشمل فعاليات 
اجتاعي��ة وترفيهية وفنية وش��بابية 
الجاه��ري  اس��تقطاب  إىل  ته��دف 

لالستمتاع بأجواء البطولة
وس��تتضمن الفعالية مهرجانا للطعام 
يضم 30 مش��اركا من أش��هر املطاعم 
املحلية الت��ي تقدم أش��هى األطباق 

للجمهور الكريم.
وأع��رب الش��يخ خليف��ة ب��ن خالد 
عن ش��كره وتقديره للش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل خليف��ة؛ ع��ىل إتاحة 
البحرينية  الطاق��ات  إلب��راز  الفرصة 
ودعمها م��ن خالل عرض املش��اريع 
الريادية الش��بابية الناشئة عىل هذه 

املنص��ة املهمة، وش��كر كذلك الرعاة 
و  “متك��ن”  للفعالي��ة  والداعم��ن 
الناجحة  “GPIC” عىل مساهاتها 
يف هذه الفعالي��ة خصوصا والبطولة 
عموما ما س��يحقق صدى دوليا من 

بن البطوالت الرياضية العاملية. 
“جرافيت��ي  فعالي��ة  أن  وأوض��ح   

بوليفارد” س��تتضمن معرضا فنيا يرز 
الجوان��ب الثقافي��ة لتاري��خ مملكة 
البحرين العريق، من خالل تس��ليط 
الض��وء ع��ىل أه��م امله��ن الحرفية 
والع��ادات والتقالي��د الرتاثي��ة، هذا 
إضافة إىل املشاريع الريادية الشبابية 
املتخصص��ة يف مج��ال الطع��ام، مثل 

 ”Sando“ و   ”Flaming Salmon“
و   ”Kanemochi“ و   ”Crave“ و 
إضاف��ة   ”Al’s Chimney Cakes“
إىل العدي��د م��ن الرام��ج الرتفيهية 
واملوس��يقية الت��ي تس��تهدف جميع 
أف��راد العائلة يف فعالي��ة ملهمة ترز 

أفضل ما تقدمة مملكة البحرين.

حقق فريق مركز شباب سلاباد 
فوزا مث��ريا عىل حس��اب فريق 
ن��ادي بارب��ار، بهدف��ن مقابل 
واحد، يف املباراة التي جمعتها 
)الجمعة(،  األول  أم��س  مس��اء 
ضمن منافسات دور الستة عرش 
ملس��ابقة كأس املراكز الش��بابية 
يف نس��خته الثاين، والتي تنظمه 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وتأهل فريق س��لاباد إىل الدور 
رب��ع النه��ايئ من املس��ابقة، إذ 
س��يواجه يف دور الثانية فريق 
نادي س��ار الذي تف��وق يف دور 
الس��تة ع��رش عىل فري��ق نادي 
دار كلي��ب بثالثة أهداف مقابل 

هدف واحد.
بهذا  فري��ق س��لاباد  ويدي��ن 
التأه��ل إىل نجمه األبرز حس��ن 
عبدالرضا الذي تكفل بتس��جيل 
م��دار  ع��ىل  الفري��ق  ه��ديف 
الش��وطن، إذ افتت��ح عبدالرضا 
ب��اب التس��جيل لفريق��ه قب��ل 
دقيقة واحدة عن نهاية الشوط 
األول م��ن عالمة الجزاء، قبل أن 
الفوز  به��دف  الجميع  يباغ��ت 

يف الدقيق��ة الثاني��ة من الوقت 
الثاين، فيا  بدل الضائع للشوط 
سّجل هدف فريق باربار الوحيد 

الالعب محمد جواد )69(.
ويف ش��وط املب��اراة األول، حقق 
النس��بة األعىل  فريق س��لاباد 
والسيطرة  الكرة  لالستحواذ عىل 
ع��ىل منتصف امللع��ب؛ بفضل 
وتناقل  لالعبيه  الجيد  االنتش��ار 

الك��رات بسالس��ة دون تعقيد، 
لك��ن دون أن يش��كل الفري��ق 
خطورة حقيقة عىل مرمى باربار 
الذي ركز خالل هذا الشوط عىل 

األدوار الدفاعية بشكل أكر.
واحتفظ فريق سلاباد باألفضلية 
مع بداي��ة الحص��ة الثانية التي 
بدأه��ا الفريق بقوة، واس��تطاع 
هجومه من خنق دفاعات باربار 

يف مناطقه الخلفية.
وأتيحت لفريق سلاباد العديد 
الس��انحة  الخطرة  الف��رص  من 
أمام مرمى سلاباد،  للتس��جيل 
غري أنه مل يس��تثمر واحدة منها 
لتعزي��ز تقدم��ه، إذ رسعان من 
عاقب فريق باربار منافسه عىل 
كرثة إه��دار الهجات املحققة، 

بتسجيل هدف تعديل النتيجة.
وبين��ا كان��ت املب��اراة تلف��ظ 
أنفاس��ها األخ��رية، متك��ن فريق 
س��لاباد م��ن ك��ر التع��ادل 
ع��ر لعبة متقن��ة داخل منطقة 
الج��زاء، تصدى لها نج��م اللقاء 
حس��ن عبدالرضا الذي مل يتواَن 
عن وضع الكرة يف ش��باك مرمى 

باربار.
وُتختت��م اليوم األح��د مباريات 
الدور مثن النهايئ مبباراة واحدة 
تجمع فريق مركز شباب الزالق 
مع نادي أم الحصم يف الس��اعة 
الخامسة عرصا عىل استاد نادي 

اتحاد الريف.

تزامنا مع كأس العالم للطيران الحر

اليوم ختام مباريات ثمن نهائي كأس المراكز الشبابية

فعالي��ات متنوعة م��ع “جرافيت��ي بوليفارد”

سلماباد يطير إلى ربع النهائي بهدفي عبدالرضا
      اللجنة اإلعالمية

من فعاليات جرافيتي بوليفارد

جانب من اللقاء

اتحاد الجولف ينظم دورة إعداد المدربين

منتخب الجولف يشارك في 
البطولة العربية ال� 38

االتحاد البحريني للجولف: ينظم 
االتحاد البحريني للجولف دورة 

إعداد املدربن وذلك بالتعاون 
مع اللجنة األوملبية البحرينية 

واالتحاد الدويل للجولف خالل 
الفرتة من 23 إىل 25 من الشهر 

الحايل، ويشارك فيها عدد من 
املدربن املحرتفن عىل املستوى 

املحيل، واملدربون املبتعثون من االتحادات 
الخليجية للجولف. ويرشف عليها الخبري العاملي االيرلندي ديفيد 

يل، الذي سبق أن قام بزيارة اململكة؛ لالطالع عىل اإلمكانات املتاحة 
لدى االتحاد البحريني للجولف. ومن املؤمل أن تشتمل الدورة 

عىل العديد من املواضيع املهمة للمدربن املبتدئن يف تدريب لعبة 
الجولف، والقصد من إقامة هذه الورشة إعداد الكوادر البحرينية 

املؤهلة، إذ سيتم خاللها استعراض عدد من الطرق الفنية الحديثة يف 
كيفية تنمية مهارات الالعبن وكذلك سوف تشتمل التدريبات العملية 

عىل مضار التدريب بالنادي املليك للجولف. من جهته، أشاد مدير 
املنتخبات الوطنية عادل الفياض بالتعاون املثمر مع اللجنة األوملبية 

البحرينية واهتامهم بأهمية عقد مثل هذه الدورات؛ ملا لها من 
أهمية يف إبراز العنارص البحرينية املطلعة عىل أساسات تدريب لعبة 
الجولف، والتي سوف تأخذ عىل عاتقها تدريب الجيل الناشئ؛ لخلق 

قاعدة قوية تحافظ عىل اإلنجازات التي تحققت يف مسرية االتحاد 
البحريني للجولف. كا أشاد الفياض بدور االتحاد الدويل للجولف 

وتعاونهم الدائم مع االتحاد البحريني للجولف يف سبيل النهوض 
برياضة الجولف يف املنطقة وتطويرها وانتشارها من أجل تطوير هذه 

الرياضة يف املنطقة وإيصالها إىل املستويات الفنيه الراقية.
ومتنى الفياض لجميع املشاركن يف هذه الورشة استفادة من 

املعلومات املقدمة من قبل الخبري العاملي وتطبيقها أثناء مزاولة 
التدريب خالل مارستهم العملية.

غادر وفد منتخب البحرين للجولف يوم أمس السبت، متوجها 
إىل الجمهورية التونسية، للمشاركة يف البطولة العربية ال� 38 

التي ستقام خالل الفرتة من 17ولغاية 21 اكتوبر.
ومن املنتظر أن يشارك يف البطولة 13 منتخب.

وتأيت هذه املشاركة ضمن برنامج االتحاد العريب للجولف 
السنوي.

هذا وسيمثل منتخب البحرين وفد برئاسة عضو مجلس إدارة 
االتحاد مدير املنتخبات الكابنت عادل عيل الفياض، ومدرب 
املنتخب البحريني اإلسباين خوان مانويل فيونتس، وكل من 

الالعبن صقر ذياب النعيمي، وسلطان عبدالله سلطان، والالعب 
خليفة محمد املرييس والناشئ عيل محمد ساملن الكواري.
يذكر أن املنتخب الوطني للجولف حقق خالل عمر هذه 

البطولة أكرث من 10 بطوالت سابقة واملركز الثاين يف أكرث من 
بطولة.

وبهذه املناسبة رصح اللواء الركن عيل بن صقر النعيمي رئيس 
االتحاد البحريني للجولف قائال “تأيت هذه املشاركة ضمن 

خطة االتحاد البحريني للجولف وضمن توجيه اللجنة األوملبية 
البحرينية يف تأكيد حضور املنتخبات الوطنية يف املحافل العربية 
من أجل إنجاح هذه البطوالت التي يرشف عليها االتحاد العريب 

للجولف، إضافة إىل أن هذه البطولة سوف تكون األوىل لعدد 
من الالعبن يف املنتخب، بعد أن تم دمج عنارص الخرة مع 

الالعبن الشباب والذين يعول عليهم االتحاد البحريني لتقديم 
املستويات الفنية الراقية يف لعبة الجولف، وكذلك من أجل 

املحافظة عىل اإلنجازات السابقة التي تحققت”.



تقدم ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجلس األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
يف  املش��اركني  صف��وف  خليف��ة، 
بطول��ة الع��امل للرج��ل الحديدي، 
التي انطلقت يوم أمس “الس��بت” 
مبش��اركة نخب��ة كبرية م��ن أبطال 
العامل الذي��ن يتطلعون إىل تحقيق 
اللقب األغىل واألك��ر أهمية عىل 
مستوى رياضة الرتايثلون يف العامل.

وكانت انطالقة س��مو الشيخ نارص 
بن حمد بداية مع مشوار السباحة 
وال��ذي يجم��ع ع��دد كب��ري م��ن 
الجامهري ملش��اهدة األبطال األكر 
حضورا يف رياضة الرتايثلون بالقرب 
من منصة انطالقة الس��باق إضافة 
إىل حضور التغطية اإلعالمية البارزة 
لع��رض انطالقة األبط��ال ملختلف 
أرجاء العامل، وسيعمل األبطال عىل 
قطع مس��افة السباق البالغة 3.86 
كيلوم��رت يف بحرية موج��ودة فيها 

التيارات املائية بكرة.
وبعد االنتهاء من اختبار الس��باحة 
دخل املتسابقون إىل تحد آخر هو 
180.2كيلومرت،  ملس��افة  الدراج��ة 
املتسابقون طريقهم  حيث سيشق 

إىل الش��امل ع��ىل ط��ول الطريق 
الرسيع الذي س��يكون مليئا بتغري 
املس��ار في��ه؛ ليم��ر املتس��ابقون 
والغريب  الشاميل  بالساحلني  بعدها 
للجزي��رة، حي��ث م��ن املتوقع أن 
تختلف فيهام رسعة الرياح؛ ليصل 
األبطال إىل املرحل��ة األخرية وهي 
الجري ملسافة 42.2 كليومرت، والتي 
س��تكون هي األخرى عىل الطريق 
الرسيع املحاذي، وسيمر املشاركون 
يف السباق مبنحدرات ومرتفعات يف 
الساحل الش��اميل والغريب للجزيرة 
وس��تكون هن��اك ري��اح مختلف��ة 
س��تؤثر عىل املتس��ابقني وستشكل 
تحديا آخر لهم؛ ليصلوا إىل الجولة 

األخرية من الس��باق وه��ي جولة 
النرص، مبس��افة إجاملي��ة تصل إىل 

226.26 كيلومرت.

اليوم الموعود

وقال سمو الش��يخ نارص بن حمد 
يف ترصيح له قبل انطالقة الس��باق 
“نع��م إن��ه الي��وم املوع��ود الذي 
انتظرته ملدة طويلة، هو اليوم الذي 
كنت أتطلع إليه للتواجد مع نخبة 
األبط��ال يف العامل، ه��و اليوم الذي 
تدربت م��ن أجله ش��هورا طويلة 
وبذلت قصارى جهدي يف التدريب 

الش��اق واملتعب، وهو اليوم الذي 
أمتن��ى أن ينتهي بتحقي��ق نتيجة 
إيجابية يف الس��باق وبالصعود عىل 
منصة التتويج ألكتب اسمي واسم 
البحري��ن بح��روف م��ن ذهب يف 
البطول��ة العاملية ألؤكد للجميع أن 
اإلنجازات التي حققتها كانت متهد 
إىل اإلنج��از األك��ر عىل املس��توى 

العاملي”.
وعن وجهة نظره عن السباق أشار 
س��موه “هناك نخبة م��ن األبطال 
إنجازات  ميتلكون  الذين  املشاركني 
العامل��ي،  املس��توى  ع��ىل  كب��رية 
وبالتأكي��د فإن وج��ود هؤالء عىل 
قامئة املشاركني يف البطولة العاملية 

يعطي البطولة طابعا من الغموض 
يف تحدي��د هوية الفائ��ز بالبطولة 
التي متر بتعقيدات كثريا ويف نفس 
الوق��ت مثرية للغاي��ة. التعقيدات 
تكم��ن يف التحديات التي س��يمر 
بها املش��ارك يف السباحة والدراجة 
والجري، وس��تكون مثرية يف كيفية 
تخط��ي تلك التحدي��ات والتنافس 

الحقيقي عىل لقب البطولة”.
وتاب��ع س��موه “س��أكون من بني 
وه��ديف  الس��باق  يف  املوجودي��ن 
الوص��ول إىل خ��ط النهاي��ة؛ لرفع 
عل��م البحري��ن مرافق��ا النتصاري 
وتحقيقي نتيج��ة متميزة. وضعت 
الت��ي  املناس��بة  الفني��ة  الخط��ة 

س��تعتمد يف جوانبها ع��ىل القراءة 
الس��باق ومن  الصحيحة ملجريات 
ثم توزيع الجهد البدين والفني عىل 

مجريات السباق”.

سموه يحضر االفتتاح

وحرض س��موه حفل افتتاح بطولة 
العامل للرتيثلون، كام حرض االفتتاح 
املبس��ط نخبة من أبطال العامل، إذ 
يعتر حفل االفتت��اح مبثابة التأكيد 
عىل حث املتس��ابقني عىل التنافس 

الرشيف فيام بينهم.
وقال سموه “إن حفل االفتتاح كان 
متمي��زا رغم بس��اطته، ولكنه كان 
مع��را ج��دا واألهم م��ن ذلك أنه 
ش��هد وجود نخبة من أبطال العامل 
يف م��كان واح��د، وكان الحدي��ث 
معهم مث��ريا، والجمي��ع يرفع راية 
التحدي والتطلع إىل تحقيق املراكز 

األوىل يف السباق”.
وأشاد سموه باإلجراءات التنظيمية 
الت��ي اتخذته��ا اللجن��ة املنظم��ة 
للسباق، والتي س��اهمت يف نجاح 
حف��ل االفتتاح وإيص��ال األهداف 
الت��ي وج��د م��ن أجله��ا يف جعل 
البطولة تحقق التعارف بني جميع 

األبطال.

تح��ت رعاية ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص بن 
حم��د آل خليفة، اختتمت يوم الس��بت 
املواف��ق 13 أكتوبر، املس��ابقة الرابعة ل� 
“الحداق” ضمن األسبوع الرابع عىل كأس 
س��مو الش��يخ عبدالله بن خالد بن حمد 
آل خليفة، ضمن منافس��ات موسم نارص 
بن حمد للموروث البحري، والتي تستمر 
حتى ي��وم الس��بت املواف��ق 27 أكتوبر 

الجاري.
وبهذه املناسبة، أش��اد سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة باملس��تويات القوية 
الت��ي قدمها املش��اركون يف املس��ابقات، 
مؤكدا س��موه أن تلك املستويات عكست 
حرص واهتامم املش��اركني عىل املش��اركة 
الحقيقي��ة وخوض التحدي واملنافس��ة يف 
املسابقات عىل الش��كل الذي يساهم يف 
ظهورها بشكل مميز، مهنئا سموه جميع 
الفائزين باملس��ابقات، متمنيا سموه حظا 
أوف��ر لبقي��ة املش��اركني في��ام تبقى من 

منافسات املوسم. 

الجودر يتّوج الفائزين

وتّوج وزير شؤون الشباب والرياضة هشام 
الجودر الفائزين باملراكز األوىل، مبس��ابقة 
“الهري” و “الحداق” و “الشاحوف” ضمن 
من منافسات األس��بوع الثالث عىل كأس 
س��مو الشيخ محمد بن نارص بن حمد آل 
خليفة، وذل��ك يف حفل الختام الذي أقيم 
يوم أمس “الس��بت” مبتنزه األمري خليفة 

بن سلامن بالحد.
وحرض مراس��م التتويج محافظ الشاملية 
ع��ي العصف��ور ورئيس اللجن��ة املنظمة 
العليا ملوس��م نارص بن حم��د للموروث 
البحري محمد الجناح��ي وأعضاء اللجان 
العامل��ة باللجنة املنظم��ة وأعضاء الفرق 

املشاركة.

المحافظة على الموروث 
البحري

ويف ترصي��ح ل��ه، أكد وزير ش��ؤون 
الرائ��د  ال��دور  الش��باب والرياض��ة 
والحضاري الذي يقوم به سمو الشيخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة بدعم 

الريايض الشعبي،  مسابقات املوروث 

األم��ر الذي كان له األث��ر اإليجايب يف 

جعل الش��باب والناش��ئة يف اململكة 

أك��ر ارتباطا بتاريخ اآلب��اء واألجداد 

وتعريفهم بصورة مبارشة عىل تراثهم 

األصيل والتليد.

وقال الجودر “إن اهتامم سمو الشيخ 

ن��ارص بن حم��د آل خليف��ة برياضة 

الش��باب  الش��عبي وإرشاك  ال��رتاث 

والنشء فيها ميثل قاعدة أساسا وبناء 

مهام؛ من أجل دفعهم للمحافظة عىل 

الرتاث الشعبي األصيل، وحثهم بصورة 

مب��ارشة عىل العمل الج��اد واملخلص 

للمحافظ��ة علي��ه، ونق��ل تراثهم إىل 

األجيال املقبلة لترتسخ معاين االنتامء 

يف أذهانهم ع��ر التواصل واملحافظة 

عىل الرتاث الوطني، ومن ثم استلهام 

مضامين��ه العريق��ة والناصع��ة التي 

تتضم��ن رياض��ات مهم��ة وتراثي��ة 

وأبرزها الرياضات البحرية املوروثة”.

وأض��اف الج��ودر “تع��د رياض��ات 
املوروث الشعبي البحري واحدة من 
أك��ر الفعاليات املجتمعية والرياضية 
جذب��ا ألبن��اء البحرين من الش��باب 
والناشئة، بل أصبحت أكر الرياضات 
املحببة؛ نظ��را لإلقبال الكبري من قبل 
املوصول عىل  املش��اركني وحرصه��م 
تأصيل تراثهم، واألمر يعود يف األساس 
إىل دعم س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة الذي أوقد الش��معة األوىل 
التي أض��اءت طري��ق املحافظة عىل 
هذا املوروث بنف��س الصورة والهيئة 
التي كان��ت عليها يف املايض ليتعايش 
الشباب واملش��اركني بتفاصيلها  معها 
الجميلة ومكوناتها األساس��ية وعبقها 

الرائع”.
وتابع وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
“متث��ل رياض��ات املوروث الش��عبي 
البح��ري محط��ة مهم��ة يف ال��رتاث 
البحرين��ي؛ كونه��ا مكونا رئيس��ا من 
مكونات املوروث الش��عبي بتفاصيله 
الت��ي تؤكد ارتب��اط أهل  الش��ائقة، 
البحري��ن بالبحر ارتباط��ا وثيقا جدا، 
وه��ذا م��ا تحدث��ت عنه الش��واهد 
التاريخية التي بينت أن هذه االرتباط 
متأص��ل م��ن قدي��م العص��ور؛ لتأيت 
مس��ابقات املوروث الريايض البحري 
وتبع��ث م��ن جديد يف نف��وس أهل 
البحرين مامرس��تها بصورة تنافس��ية 
مثرية؛ من أجل أن ترتسخ يف أذهانهم 
معاين االنتامء ع��ر مواصلة التامهي 
م��ع الرتاث الوطني التي تس��اعدهم 
الفردي��ة،  مواهبه��م  إظه��ار  ع��ىل 
وتكس��بهم املعارف والقيم والتقاليد 

واملهارات املختلفة”.
وأعرب الجودر ع��ن تقديره للجهود 
الت��ي يبذله��ا رئيس لجن��ة رياضات 
امل��وروث الش��عبي خليف��ة عبدالله 
القعود وأعض��اء مجلس إدارة اللجنة 
الذي��ن س��اهموا يف تحقي��ق النجاح 
لهذه املسابقات الرتاثية األصيلة، كام 
هنأ الفائزين يف املس��ابقات، مش��يدا 
بحرصهم عىل املشاركة وبذل الجهود 
إلنج��اح برام��ج امل��وروث الش��عبي 

البحري.

ناصر بن حمد: إنه اليوم الموعود وهدفي تحقيق إنجاز فريد

الجودر يتوج أبطال الهير والشاحوف والحداق

سباق بطولة العالم للترايثلون انتهى في وقت متأخر بتوقيت البحرين

ناصر بن حمد يشيد بالمستويات ويهنئ الفائزين

كونا        المكتب اإلعالمي

     اللجنة اإلعالمية

سموه خالل مشاركته ببطولة العالم للترايثلونسمو الشيخ ناصر بن حمد

الجودر مكرما الفائزين

األحد 14 أكتوبر 2018 
5 صفر 1440
20sports@albiladpress.comالعدد 3652 رياضة



األحد 14 أكتوبر 2018 
5 صفر 1440
العدد 3652 21 business@albiladpress.com

واأكد ال�صيـــخ نا�رص لـ “البالد” اأن عملية الف�صل 
الوظيفي ل�رصكة “بتلكو” بـــن قطاع اجلملة وقطاع 
التجزئـــة ت�صـــر بح�صـــب اخلطـــة الوطنيـــة الرابعـــة 
لالت�صـــاالت، واأن هـــذه العمليـــة تهدف اإلـــى تعزيز 

التناف�صية وتطوير خدمات االت�صاالت يف ال�صوق.
وفيمـــا يتعلـــق بخدمات الهاتـــف املتنقل، بن 
ال�صيـــخ نا�ـــرص اأن الهيئـــة انتهت من اإعـــداد درا�صة 
�صاملـــة لو�صـــع �صوق النقـــال يف اململكـــة؛ من اأجل 
الوقـــوف على مدى ا�صتعدادية البيئـــة اال�صتثمارية 
والقانونيـــة لتمكن �رصكات االت�صـــاالت من تطوير 
خدماتهـــا واال�صتثمـــار يف التقنيـــات احلديثـــة مثل 
اجليـــل اخلام�س خلدمات الهاتـــف النقال و “انرتنت 
االأ�صياء” واملدن الذكيـــة؛ متا�صيا مع خطة البحرين 

لتكون مركزا لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت. 
ومت و�صع التو�صيات التي مـــن �صاأنها ت�صجيع 
املناف�صة وا�صتمرارها مع �صمان موا�صلة اال�صتثمار 

يف هذا القطاع.
وقـــال ال�صيـــخ نا�رص اإنه اإذا طـــراأ اأي تغر جذري 
يف هيكلة �صـــوق الهاتف النقال علـــى �صبيل املثال 
مـــن خالل االندمـــاج اأو اأي تطورات اأخـــرى من �صاأنها 
التاأثـــر علـــى املناف�صـــة يف القطـــاع، فـــاإن جميـــع 
اخليـــارات للتعامـــل مـــع تلـــك التطـــورات �صتكون 
مطروحـــة؛ للحفاظ على املناف�صـــة الفعالة وم�صالح 
امل�صتخدمـــن، والتي قد يكون بينهـــا طرح رخ�صة 

مل�صغل جديد خلدمات االت�صاالت املتنقلة.
وبخ�صو�ـــس وجـــود ت�صابـــه كبر بـــن الباقات 
التـــي تطرحها �رصكات الهاتـــف املتنقل، وعن وجود 
اتهامـــات من قبـــل البع�س بوجود نوع مـــن االتفاق 
بـــن هـــذه ال�رصكات علـــى توحيـــد االأ�صعـــار، اأو�صح 
ال�صيـــخ نا�ـــرص اأن التواطـــوؤ يعتـــر مـــن املمار�صات 
غـــر التناف�صية التي تخالف قوانـــن االت�صاالت يف 
اململكة، واأن الهيئة تقوم با�صتمرار مبراقبة ال�صوق 
من حيـــث االأ�صعار وجودة اخلدمـــة واتخاذ االإجراءات 
الالزمـــة عند ثبوت اأي ممار�صة توؤثـــر على املناف�صة 

وم�صالح امل�صرتكن.
وفيما يلي ن�س اللقاء مع ال�صيخ نا�رص: 

- الحديث حاليًا منصب على 
ثاني أهم خطوة بعد تحرير 

قطاع االتصاالت، أال وهي فتح 
الشبكة األرضية واأللياف البصرية 

للمنافسة، عقب الفصل الوظيفي 
لشركة “بتلكو”، أين وصلت هذه 
العملية وما أهميتها للقطاع ؟

- تهـــدف عمليـــة الف�صل اإلى حتقيـــق �صيا�صة 
الرابعـــة  الوطنيـــة  اخلطـــة  يف  املتمثلـــة  احلكومـــة 
لالت�صـــاالت وحتديًدا اإن�صاء �صبكة ات�صاالت لالألياف 
الب�رصيـــة والتـــي بدورهـــا �صتدعـــم اإقامـــة ال�صبكـــة 

الوطنية للنطاق العري�س.
كما تهدف اإلى حت�صن جودة اخلدمات وخف�س 
االأ�صعار وت�صجيع التقـــدم التكنولوجي املبتكر، عر 
حتفيـــز املناف�صة بن املزوديـــن يف تقدمي خدمات 
التجزئـــة اعتمـــادا علـــى ال�صبكـــة الواحـــدة وب�صورة 

عادلة.
قطعنا �صوطـــا كبرا يف م�ـــرصوع ف�صل “بتلكو” 
اإلى �رصكتن، واحدة لتقدمي خدمات اجلملة واالأخرى 
لتقدمي خدمات التجزئـــة، ومت عر�س اخلطة الكاملة 

ومت طرح املتطلبات التي �صتلتزم بها “بتلكو”.
ويف الوقـــت نف�صه، تعمل الهيئـــة بالتعاون مع 
“بتلكو” علـــى تلبية احتياجات املرحلـــة االنتقالية 
عـــر توفـــر خدمـــات اجلملـــة لل�ـــرصكات املرخ�صـــة 
االأخـــرى، والتـــي ت�صمل خدمـــات االأليـــاف ال�صوئية 

 Bit stream لالأفـــراد وال�رصكات، اأو ما يطلـــق عليه
over fiber، والتـــي �صتتيـــح ل�ـــرصكات االت�صاالت 
االأخرى )اإلـــى جانب بتلكو( تقـــدمي خدمات االألياف 
ال�صوئية للم�صتخدمن، عر اتفاقات بن ال�رصكات 
و “بتلكـــو” طبقا ملعاير دولية، وهـــذا يعني اأن اأي 
�رصكة ات�صاالت يف البحرين �صت�صتطيع تقدمي خدمة 
االألياف ال�صوئية لقطاع التجزئـــة، اإلى جانب الربط 
بن اأبراج االت�صاالت لل�رصكات االأخرى غر “بتلكو”، 

وذلك عر خدمات �رصكة “بتلكو” لقطاع اجلملة.
ونتوقـــع اأن يتـــم طـــرح هاتـــن اخلدمتـــن يف 
ال�صوق قريًبا، رمبا خالل �صهرين من االآن، و�صيكون 
للم�صتهلـــك خيـــارات اأخرى غر “بتلكـــو” للح�صول 

على خدمات “الفاير”.
كمـــا نعتقـــد اأن هـــذه اخلطـــوات �صرتفـــع مـــن 
م�صتـــوى اخلدمـــة املقدمـــة، ومتكن ال�ـــرصكات من 

تقدمي خدمات عالية اجلودة باأ�صعار تناف�صية.
واليـــوم نرى اأن اال�صتخدام االأ�صا�س لالت�صاالت 
هي “البيانـــات”، والتقارير التـــي ن�رصناها تظهر اأن 
قطـــاع البيانات تعـــدى قطاع املكاملـــات ال�صوتية 

بكثر.
مـــن جانـــب اآخـــر ولتكـــون �ـــرصكات االت�صاالت 
م�صتعـــدة للجيل اخلام�ـــس، فاإن عليها ربـــط االأبراج 
عـــر االأليـــاف ال�صوئية؛ لكـــي تتمكن هـــذه االأبراج 
من حتمل متطلبات هـــذه التقنية من حيث ال�رصعات 
العالية وم�صتوى ال�صغـــط على اخلدمة، ونحن نعمل 

على اإعداد هذا اجلانب من االآن.
وبح�صب اخلطـــة، فاإن الهدف هو اأن يتم تقدمي 
خدمات اإنرتنت ب�رصعة تنزيل بيانات ال تقل عن 100 
ميجابت للمنازل و1 جيجابـــت للموؤ�ص�صات التجارية 

واأبراج االت�صاالت الراديوية.
كما نريد التاأكـــد من اأن اخلدمة التي �صتقدمها 
“بتلكـــو” خلدمات اجلملـــة بامل�صتوى الـــذي تطلبه 

�رصكات االت�صاالت.

- لكن هل من حق “بتلكو” منع 
أي شركة منافسة من استخدام 

شبكة األلياف الضوئية الخاصة 
بها؟

- بح�صـــب التعديـــالت يف قانـــون االت�صـــاالت، 
فـــاإن من حق اأي �رصكة اال�صتفـــادة من �صبكة االألياف 
ال�صوئية التي ت�صغلها �رصكة “بتلكو” لقطاع اجلملة.
وم���ن �أهم �رشوط عملية �لف�ص���ل �أال يكون هناك 

متييـــز يف املعاملة بـــن ال�ـــرصكات واأن تكون هناك 
معاملـــة مت�صاويـــة يف احل�صول على خدمـــات البنية 

التحتية لالألياف ال�صوئية.

- متى تتوقعون اكتمال عملية 
الفصل الوظيفي لـ “بتلكو”؟

- ناأمل اأن يتم اإجناز العملية بح�صب اخلطة 
املعـــدة خالل �صهـــر مايـــو املقبل، لكـــن يجب 
التنبيـــه اإلـــى اأن عمليـــة الف�صل يجـــب اأال تتم 
بطريقة ت�رص بقطاع االت�صاالت و�رصكة “بتلكو”، 
واأن تكـــون هناك مرونة ت�صب يف م�صلحة جميع 
االأطـــراف املعنيـــة يف القطـــاع. لـــو حتدثنا عن 
ف�صل ال�رصكة قانونا، فنحـــن نتحدث عن اأنظمة 
وبنيـــة حتتيـــة، وعمليـــة النقل تتطلـــب جهوًدا 
كبـــرة والتاأكـــد مـــن مطابقة االنتقـــال للنظام 
املطلوب، مبا يحقـــق االأهداف املرجوة من هذا 

امل�رصوع.

- يقال إن هناك خططا لطرح 
“بتلكو للجملة” للمساهمة من 

قبل الشركات األخرى، هل هناك 
أي إلزام من قبل “الهيئة” بهذا 

الخصوص؟
- يف اخلطـــة الوطنية الرابعـــة لالت�صاالت، ورد 
اأنه مـــن املمكن اأن تكون هنـــاك م�صاهمات من قبل 
م�صتثمريـــن راغبن مبا يف ذلك ال�ـــرصكات املرخ�صة 
االأخـــرى، يف اإطار املبادئ التوجيهية التي �صت�صعها 
اجلهـــات املعنية.  كمـــا ينبغي االأخذ بعـــن االعتبار 
اأن “بتلكـــو” هـــي �رصكـــة م�صاهمـــة عامـــة وبالتـــايل 
يجـــب مراعاة حقوق امل�صتثمريـــن واأ�صحاب االأ�صهم 
وقرارات جمل�س اإدارة �رصكـــة “بتلكو” عند اتخاذ اأي 

قرار يف هذا ال�صدد. 

- أشرت قبل قليل إلى موضوع 
البنية التحتية وأنها تعتبر جزءا 

كبيرا من تكاليف الشركات، 
هل تقر أن االستثمارات في 

هذا القطاع قد ال تكون كبيرة 
وهذا انعكس في تذمر البعض 
من جودة االتصاالت والسرعات 

المقدمة للزبائن؟

- تقـــوم الهيئـــة با�صتمـــرار بقيا�ـــس ال�رصعات 
واجلودة ومراقبتها وهنـــاك مقايي�س علمية ملعرفة 
ذلك، والهيئة تقـــوم بن�رص االأرقام التي تظهر تطورا 

ملحوظا يف ال�رصعات وجودة اخلدمة.
االأمـــور  اأن نتفهـــم بع�ـــس  ولالإن�صـــاف يجـــب 
ا فيما يتعلـــق بال�صغط يف بع�س  التقنيـــة، خ�صو�صً
االأحيـــان علـــى ال�صبكـــة اأو علـــى بع�ـــس املواقع يف 
ال�صبـــكات الال�صلكيـــة، مثاًل ال ميكـــن اأن تقارن برج 
ات�صاالت يقدم خدمته لـ 20 األف م�صتخدم وبرج اآخر 

يخدم األف م�صتخدم فقط.
وخدمـــة االت�صـــاالت ال�صلكيـــة ال تتعلـــق برج 
فقـــط، بل هـــي منظومـــة متكاملـــة ت�صمـــل االأجهزة 
واالأليـــاف الب�رصية وال�صعات املتاحـــة عر الكابالت 
الدوليـــة. والهيئـــة تعـــد حالًيـــا لتطويـــر القطـــاع 
كمنظومـــة متكاملة ولي�ـــس فيما يتعلـــق باالأبراج اأو 

االألياف الب�رصية فقط.
وبخ�صو�ـــس ال�رصعـــات، فـــاإن تقـــدمي خدمة يف 
منطقة ما قد يكون فيهـــا �رصيحة قليلة من الزبائن، 
يتطلـــب ا�صتثمارات كبرة لرتكيب االأبراج، لكن مع 
التقنيات احلديثة ومع وجـــود االألياف الب�رصية التي 
�صتتاح جلميع ال�رصكات، �صتتمكن �رصكات االت�صاالت 
 )Small cell( من تقدمي اخلدمة عر جهـــاز �صغر
ي�صبـــه “الراوتر” يتـــم تركيبه على املبـــاين ويقدم 

اخلدمة باأقل كلفة ويخفف ال�صغط على ال�صبكة.

- كما ذكرت أن التقنية الحديثة 
وفتح األلياف البصرية ستعطي 
خيارات أوسع للشركات لتطوير 

الخدمة، لكن ماذا يمكن للهيئة 
تقديمه للشركات لمنحها قدرة 

أكبر لالستثمار خصوصًا مع التغيير 
في مستوى ربحيتها في السنوات 
الماضية، سواء من ناحية الرسوم 

أو التكاليف األخرى؟
ر�صـــوم  تكـــون  اأن  علـــى  الهيئـــة  حتر�ـــس   -
الرتاخي�ـــس والتكاليـــف االأخـــرى يف م�صتـــوى يحقق 
التوازن بن احلفاظ على املناف�صة الفعالة من جهة 
وقدرة ال�رصكات على حتقيـــق عوائد على اال�صتثمار 
مبا ي�صمـــن موا�صلة اال�صتثمـــار يف القطاع من جهة 

اأخرى. 
وفيمـــا يتعلق بر�صوم الرتاخي�ـــس ينبغي علينا 
مقارنـــة اأنف�صنا بالـــدول املجـــاورة ودول العامل، اإذ 

يجب اأن تكون الر�صـــوم تتنا�صب مع قيمة اخلدمات 
وحجم اال�صتثمارات من قبل ال�رصكات يف القطاع، وال 
ميكن منح تراخي�ـــس باأ�صعار منخف�صة وال اأن تكون 

باأ�صعار عالية لدرجة يتحمل عبئها امل�صرتك.
قانـــون االت�صاالت يعطي احلق يف فر�س ر�صوم 
تبلـــغ 1 % من اإيـــرادات �ـــرصكات االت�صـــاالت، ومت 
خف�صها يف مرحلة ما اإلى 0.8 % كنوع من امل�صاعدة 

لل�رصكات، ثم مت اإرجاعها اإلى م�صتوى 1 %. 
ولي�صت هناك ر�صوم ع�صوائية من قبل الهيئة، 
كما ت�صلنـــا تقارير اإيرادات ال�رصكات، اإذ اإن الر�صوم 
كلهـــا مبنيـــة على درا�صـــات، واالطـــالع على جتارب 
دوليـــة، مـــع االأخـــذ يف االعتبـــار قيا�س االأعبـــاء على 
ال�ـــرصكات وعدد ال�صـــكان واملناف�صـــة وامل�رصوفات 
وغرهـــا؛ للتو�صل اإلى رقم عملـــي، ودائما ما نقوم 

بدرا�صات ومراجعة لل�صوق واخلدمات.

 - يرى البعض أن شركات 
االتصاالت قامت بتوحيد األسعار، 
ربما بعد أن وصلت باقات النقال 
إلى أسعار متدنية جدًا قد تضر 

بالوضع المالي للشركات، أال 
يشير ذلك إلى وجود نوع من 

التواطؤ بين الشركات على تحديد 
األسعار؟

- طبعـــا االتفاق على االأ�صعـــار يعتر فعال غر 
تناف�صي خمالفا للقانون، والبد من اأن تتوفر براهن 
واأدلة علـــى ذلك. والهيئة تراقـــب ب�صكل م�صتمر ما 

يجري يف ال�صوق والتغيرات يف االأ�صعار.

- هل ستكون هناك دراسة 
بخصوص سوق خدمات النقال؟

جميـــع  م�صتقبليـــة  درا�صـــة  اأي  �صتت�صمـــن   -
اجلوانـــب املتعلقة باملناف�صة يف �صـــوق االت�صاالت 
املتنقلة و�صتخرج هذه الدرا�صة بالتو�صيات الالزمة 
حلمايـــة وت�صجيـــع املناف�صـــة والتي مـــن املمكن اأن 
تت�صمـــن الرتخي�س مل�صغل جديـــد اإذا دعت احلاجة 
اإلـــى ذلك. وكما الحـــظ اجلميع، فاإن القـــرارات التي 
اتخذتها الهيئة بناًء على الدرا�صات ال�صابقة لو�صع 
ال�صـــوق اأثـــرت ب�صـــكل اإيجابـــي وكبر علـــى حتفيز 

املناف�صة وحماية م�صالح امل�صتخدمن. 
وقبـــل اأن تدخل �رصكـــة االت�صـــاالت الثالثة اإلى 
ال�صـــوق، مل تكن هنـــاك مناف�صـــة فعالـــة، ولكن مع 
دخولهـــا اأ�صبحـــت هنـــاك طفـــرة وتغـــرت االأ�صعار 
ب�صكل ملحوظ، اإذ ع�صنا الوقت الذي كان يف ال�صابق 
ي�صعب اأن يكون مبلـــغ الفاتورة االعتيادية اأقل من 
20 دينـــارا، لكن الو�صع تغـــر االآن ومتو�صط مبلغ 

الفواتر ي�صل اإلى 8 دنانر فقط.

- بدأت الهيئة بتصحيح وضع 
األبراج المخالفة، متى تتوقعون 

االنتهاء من هذه العملية؟
قمنـــا مبخاطبـــة ال�ـــرصكات باأن املـــدة لت�صحيح 
االأو�صـــاع هـــي 15 عاًمـــا والبع�ـــس قـــد يراها فرتة 
طويلـــة، لكـــن معظم االأبـــراج التي توجـــد يف مناطق 
�صكنيـــة وجتاريـــة �صيتـــم ت�صحيحهـــا يف غ�صون 5 
�صنـــوات. والهـــدف مـــن هذه املـــدة هو عـــدم و�صع 
عـــبء على �ـــرصكات االت�صـــاالت يتحملـــه يف النهاية 

امل�صتهلك. • ال�صيخ نا�رص بن حممد متحدثا لـ “البالد”	

علي الفردان من �ساحية ال�سيف

ك�ص��ف �لقائ��م باأعمال �ملدير �لع��ام لهيئة تنظيم �الت�ص��االت �ل�صيخ نا�صر بن حمم��د �آل خليفة �أنه 

ويف �إط��ار عملية �لف�ص��ل �لوظيفي ل� “بتلكو” �صيتم �إتاحة �صبكة �الألي��اف �ل�صوئية جلميع �مل�صغلني 

يف �لبحري��ن؛ من �أجل ربط �أبر�ج �الت�صاالت، كما �صيت��اح ل�صركات �الت�صاالت �الأخرى طرح خدمة 

�الإنرتنت عرب �الألياف �ل�صوئية للمنازل و�ملوؤ�ص�صات.

وتوق��ع �ل�صي��خ نا�صر �أن يت��م طرح هاتني �خلدمتني م��ن “بتلكو” لقط��اع �جلملة لل�صركات 

خ��ال �ل�صهري��ن �ملقبلني، مم��ا ي�صهم يف تعزي��ز �صب��كات �لهاتف �لنق��ال و�ال�صتعد�د 

، ومتك��ني �ل�صركات من رف��ع كفاءة  لتق��دمي خدم��ات �جلي��ل �خلام�س م�صتقب��ااً

�صبكته��ا �لا�صلكي��ة ع��رب ربطه��ا باالألي��اف �لب�صري��ة، كم��ا �صينعك�س على 

م�صتوى �أ�صعار وجودة خدمات �الت�صاالت �ملقدمة للم�صتخدم �لنهائي.

نراقب السوق وال 
دليل على اتفاق 

بشأن أسعار 
باقات النقال

اكتمال عملية 
الفصل الوظيفي 

لـ “بتلكو” 
منتصف 2019

ألول م��رة... إتاح��ة األلي��اف الضوئي��ة لجميع المش��غلين خالل ش��هرين

ناصر بن محمد: 
المناف�س�ة ت�ت�ح�ك�م 

ب�س�وق “االت�ص�االت”

القائم باألعمال في الهيئة لم يستبعد مشغال جديدا

ء
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حليمة بولند وفوزية الدريع تجتمعان في برنامج جديد عن العالقات
اأعلن���ت االإعالمية حليمة بولند ع���ن حت�شريها برناجما جديدا يحمل 
عن���وان “فوز ك�شم���ري 4” ، م���ع �شديقته���ا الدكتورة فوزي���ة الدريع؛ 

لتقدمي اال�شت�شارات اخلا�شة بالن�شاء والرجال.
وقال���ت “بولن���د”، يف تدوين���ة ق�ش���رية ن�رشتها ع���ر ح�شابها على 
تطبيق “�شناب �شات” “ترقبوا املفاجاآة، اأنا والدكتورة فوزية الدريع، 

قريبا اإن �شاء اهلل”.
واأ�شاف���ت االإعالمي���ة الكويتية فيديو م�ش���ورا، ظهرت فيه برفقة 
“الدري���ع”، وقال���ت: “�شاأك���ون معك���م يف برنام���ج )ف���وز ك�شمري 4(، 
�شي���ذاع عر تطبيق �شناب �شات”، كما حتدثت مواطنتها “فوزية” عن 
تفا�شي���ل الرنامج، الذي �شيتناول كل م���ا يخ�س عامل الرجال والن�شاء 
يف كاف���ة املو�شوع���ات، م�ش���رية اإل���ى اأن “حليمة” �شتق���دم خرتها يف 
ف���ن التعامل مع الرجال، خا�شة اأن لديها خ���رة يف معرفة �شيكولوجية 

الرجل، و�شتعطي الن�شاء املعلومات اخلا�شة بالرجال.
اأما الدكتورة فوزية الدريع، ف�شتقدم املعلومات العلمية اخلا�شة 
بالرج���ل، اإ�شافة اإل���ى ن�شائح عاطفية وجن�شي���ة. واأعلنت حليمة بولند، 
موؤخرا، عن تلقيها عر�ش���ا للم�شاركة يف فيلم وم�شل�شل �شعودي، حيث 

من املقرر اأن تخو�س فيه ال�شباق الرم�شاين املقبل.

أحداث

لقاء م���ع بع�س رج���ال االأعم���ال يكون 
ناجحا. 

بال�ش���ر وبه���دوء االأع�ش���اب تلف���ت 
االأنظار.

ال تكن من اأ�شحاب ال���راأي املت�شّلب، 
لّي االأمور. 

ا�ش���ع اإلى اأن تبقي �شحت���ك يف اأف�شل 
حاالتها.

ال باأ����س م���ن ممار�شة ريا�ش���ة خفيفة 
حاليا. 

ا�شتع���ّد الإجن���از م�رشوع مه���م قد يغري 
حياتك.

ال تنظ���ر اإل���ى ال���وراء، فم���ا م�شى لن 
يعود.

االأج���واء امل�شتج���ّدة يف العمل ال تكون 
مريحة.

�رشعان ما ت�شتعي���د ن�شاطك وحيويتك 
ونهمك.

اأجنز اأعمالك قب���ل اأن تتكا�شل وتفقد 
حيويتك.

تواجه���ك عراقيل، لك���ن ذكاءك يكون 
حليفك.

اإّي���اك والوق���وع حت���ت �شغ���ط االأعباء 
وامل�شوؤولّيات.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

14 أكتوبر

 1918
ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
ا�شت�شالمها  ت��ع��ل��ن 
العاملية  احل���رب  يف 

االأولى.

 1907
 التوقيع على معاهدة 
ب������ي اأم�������راط�������ور 
االإم�������راط�������وري�������ة 
ال���رو����ش���ي���ة ن��ي��ق��وال 

الثاين 
ميجي  واالأم���راط���ور 
اإم����راط����ور ال��ي��اب��ان 
ت�����ن�����ه�����ي احل��������رب 

الرو�شية اليابانية.

1927
حقل  اأول  اك��ت�����ش��اف 
ك���رك���وك  يف  ن���ف���ط 

بالعراق.

 1937
ح���ك���وم���ة امل��م��ل��ك��ة 
امل����ت����ح����دة ت��ر���ش��م 
�شوريا  ب��ي  احل���دود 

وفل�شطي.

1938
ب����ي  ات����������ف����������اق   
والعرب  الريطانيي 
ع���ل���ى وق�����ف ه��ج��رة 
اليهود اإلى فل�شطي 

ملدة �شنتي.

 1944
 انتحار القائد االأملاين 
رومل،  اإرف��ي  النازي 
االنتحار  ف�شل  حيث 
ع����ل����ى امل���ح���اك���م���ة 
العلنية  الع�شكرية 
وم����ن ث��م��ة م��واج��ه��ة 

فرقة االإعدام.

تقديرا وعرفانا لمسيرة الفنان الراحل

“الموجة السابعة” تنظم “علي بحر ومشوار األخوة”

عبداهلل ملك في مهرجان الدن العربي بعمان

يف بادرة رائعة ملوؤها الذكرى والعرفان تنظم املوجة ال�شابعة 
لتعليم الفنون يف متام ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم االأحد املوافق 
14 اأكتوبر ندوة بعن���وان “علي بحر وم�شوار االأخوة” يتحدث فيها 
كل من ع�شوي فرقة االأخوة البحرينية الفنان وجيه ح�شن، والفنان 
�شلطان املا����س عن عالقتهم���ا بالفنان الراحل عل���ي بحر وم�شوار 
الفرق���ة ال�شهرية وما قدمه له���ا الفنان علي بحر على مدى �شنوات 
طويل���ة منذ التاأ�شي�س يف نهاي���ة ال�شبعينات ولغاية وفاته يف العام 
2011. و�شيدير الن���دوة الكاتب ال�شحايف اأ�شامة املاجد، والدعوة 

عامة ملحبي فرقة االأخوة وعلي بحر وعموم املهتمن. 
يذك���ر اأن املوج���ة ال�شابعة للفن���ون قد احتفل���ت اأخريا مبرور 
عام عل���ى تاأ�شي�شها و�ش���وف تقدم فعالي���ات م�شتدامة كالندوات 
والور����س وامللتقيات الفني���ة واالم�شبات، كما تعك���ف على اإعداد 
الن�شخ���ة االأولى من مهرج���ان ثقايف �شيكون راف���دا خمتلفا لثقافة 

الفنون.

البحرين���ي  الفن���ان  حالي���ا  ي�ش���ارك 
القدي���ر عب���داهلل مل���ك يف مهرج���ان الدن 
مل����رشح  وال�ش���الم”  “الت�شام���ح  العرب���ي 
الطفل والكبار وال�شارع يف ن�شخته الثالثة 
بالعا�شمة العماني���ة م�شقط بح�شور عدد 
غفري من الفناني من خمتلف اأنحاء العامل 

العربي. 
ملك �رشح ل� “البالد” باأن فرقة م�رشح 
الدن للثقافة والفن تقدم لل�شاحة العربية 
مهرجانا جميال بجميع االأبعاد واالأ�شكال، اإال 
وهو م�رشح الطفل والكب���ار وال�شارع، وهو 
مهرج���ان تتناف�س فيه الفرق على تقدمي 
األوان خمتلف���ة من االإبداعات، ومهما يكن 
م���ن اأمر فاإن �شلطنة عمان ال�شقيقة دائما 
ترثى ال�شاحة الفني���ة والثقافية بالعديد 

من االأن�شطة والفعاليات.
ه���ذا ومن االأ�شم���اء الت���ي ت�شارك يف 
املهرجان حي���اة الفهد، انت�ش���ار ال�رشاح، 
جا�شم النبهان، منى �شداد، االإعالمي مفرح 
ال�شمري، االإعالمي خالد الرا�شد، والكاتب 
عثم���ان ال�شط���ي، الفن���ان حم���د الرقعي، 
جمال اللهو، الفنان عبداهلل غلوم، الفنان 

اأحمد ال�شلمان والفنانة �شماح، ومن دولة 
االإم���ارات العربية املتح���دة الفنان حبيب 
غلوم وفاطم���ة م�رشبك مديرة مركز نا�شئة 
ال�شارقة، وم���ن البحرين ت�ش���ارك الفنانة 
هيف���اء ح�ش���ي وي�شارك من م����رش الفنان 
اأ�شام���ة حمد الغريب ممث���ل االحتاد العام 
للفنان���ي العرب، والكاتب���ة �شفاء فريد 
البيلى، واالإعالمية غ���ادة كمال، والباحث 

�شيدعل���ي اإ�شماعيل، واالإعالمية رنا حممد 
عبدالقوي.

وت�ش���ارك م���ن �شوري���ا الفنان���ة منى 
وا�ش���ف والفن���ان اأ�شع���د ف�ش���ة والفنان 
م�شطف���ى اخل���اين واإي���اد اأحم���د �شه���اب 
و�شلوى حنا، واملخ���رج عجاج �شليم، ومن 
املخرج���ة �شف���اء  العراقي���ة  اجلمهوري���ة 
ح�ش���ي واملخرج ب�شار علي���وي واالإعالمي 
ح�ش���ن التميم���ي، الفن���ان عزي���ز خي���ون، 
الفنان���ة �شذى �شامل، الفن���ان غامن حميد، 
الفن���ان فا�ش���ل عبا����س، وم���ن املغ���رب 
االإعالمية �شفاء االأغ���ا والفنان عبدالعزيز 

املحيوتي.

حمرر م�سافات

مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح 
الشبابي يواصل فعالياته

محمد القفاص: “العذراء” مسلسلي الجديد

توا�ش���ل فعاليات مهرجان جائزة 
خالد بن حمد للم����رشح ال�شبابي الرابع 
لالأندي���ة الوطنية واملراك���ز ال�شبابية 
ول���ذوي العزمية، حت���ت رعاية النائب 
االأول لرئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب 
البحريني  االحت���اد  والريا�ش���ة رئي�س 
الفخ���ري  الرئي����س  الق���وى  الألع���اب 
ذوي  لريا�ش���ة  البحرين���ي  لالحت���اد 
العزمي���ة �شم���و ال�شيخ خال���د بن حمد 
اآل خليف���ة، والذي يقام بتنظيم وزارة 
�شوؤون ال�شباب والريا�شة، وذلك خالل 
الفرتة من 1 لغاية 15 اأكتوبر املقبل.
وياأت���ي ه���ذا املهرج���ان �شم���ن 
مب���ادرات �شموه الداعم���ة لل�شباب يف 

املجالي الثقايف واالإن�شاين.
واأقي���م موؤخرا، العر����س اخلام�س 
يف املهرج���ان، وخ�ش�س ملركز �شباب 
مدينة عي�شى، حيث قدم م�رشحية حتت 
عنوان “كوت 6” للمخرج الب�شام علي 
و�شهد العر����س تفاعال كبريا من قبل 

احل�شور.
من جهته، اأع���رب املخرج الب�شام 
علي عن فخ���ره واعت���زازه بامل�شاركة 
يف مهرج���ان خال���د ب���ن حم���د للم�رشح 
ال�شباب���ي، موؤك���دا اأن املهرجان مكان 

مث���ايل الكت�شاف املواه���ب امل�رشحية، 
م�شي���دا بالدع���م الذي يقدم���ه �شموه 
اآل خليف���ة  ب���ن حم���د  ال�شي���خ خال���د 
لل�شب���اب البحريني ع���ر توفري جميع 
ال�شب���ل الكفيل���ة بنج���اح ال�شب���اب يف 
الأو�ساط املختلفة مبا فيها امل�رسحية.

وتكون طاق���م عمل م�رشحية مركز 
�شباب مدينة عي�ش���ى من الب�شام علي 
)خمرجا وموؤلفا(، حمم���د �شقر مبارك 
)ممث���ال(، عب���داهلل الفا�ش���ل )ممثال(، 

تركي الذوادي )ممثال(، حممد جهرمي 
)ممث���ال(،  فقي���ه  عب���داهلل  )ممث���ال(، 
ن�رشي���ن  )ممثل���ة(،  كازروين  فاطم���ة 
�رشيف )ممثلة(، مهن���د زينل )ممثال(، 
اأحمد حمفوظ )ممث���ال(، عبداهلل احلمد 
)ممث���ال(، عي�ش���ى اإبراهي���م )ممث���ال(، 
اأ�شام���ة مو�ش���ى )ممث���ال(، عبدالرحمن 
الف���ردي )ممث���ال(، عبدالعزي���ز حممد 
)م�شم���م االأزي���اء والديك���ور(، �ش���ارة 

ال�شايجي )املكياج(.

بتكتم �شدي���د، يتاأهب املخرج 
القفا�س لتحريك  البحريني حمم���د 
كامرياته؛ لت�شوير امل�شاهد االأولى 
م���ن م�شل�شل���ه اجلديد “الع���ذراء”، 
وم���ن املق���رر اأن يتول���ى بطولت���ه 
كوكبة كبرية م���ن الفناني، بينهم 
�شج���ون وهيف���اء ح�ش���ي و�شع���اد 
عل���ي وم�شاري الب���الم ولولوة املال، 
وغريه���م باق���ة اأخ���رى م���ن الوجوه 
ال�شاب���ة. يف حي ت�ش���ارك يف تاأليف 
العمل عدد م���ن الكّتاب ال�شباب يف 

ال�شاحة اخلليجية. 
القفا�س اأو�ش���ح اأنه مل ي�شتقر 

على اأ�شم���اء بعينها م���ن الفناني، 
موؤك���ًدا اأن االأم���ر ال ي���زال يف ط���ور 
التح�شريات ومل يدخل حّيز التنفيذ 
حت���ى ه���ذه اللحظ���ة، الفًتا اإل���ى اأن 
“الع���ذراء” يحمل يف ثناي���اه اأفكاًرا 

الدرامي،  ال�شائ���د  ُتغاي���ر  جدي���دة، 
ال�شيما اأنه يالم�س ق�شايا اجتماعية 
ذات بعد اإن�ش���اين كبري، كما ي�شيء 
يف  الن�ش���اء  بع����س  معان���اة  عل���ى 

ال�شجون.
ُيذكر اأن م�شل�شل “عطر الروح” 
اأخرجه���ا  الت���ي  االأعم���ال  اآخ���ر  ه���و 
القفا����س على ال�شا�ش���ة ال�شغرية، 
ح�ش���ي  ه���دى  الفنان���ة  مبعي���ة 
وعبداملح�ش���ن النم���ر، وغريهما من 
نخب���ة جن���وم الدرام���ا التلفزيونية، 
بينما ق���ام الكاتب عالء حمزة بن�شج 

خيوطه الدرامية.

• ملك ومنى وا�شف يف املهرجان	

• من فعاليات املهرجان	

اأ�سامة املاجد
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زفــاف ملكــي

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ال���ط���ق�������س ح�����س��ن 
حار  ولكنه  ع��ام،  بوجه 

ن�سبيا خالل  النهار.

الري���اح �رشقية بوجه عام من 5 اإلى 10 
عقد وت�سل م���ن 10 اإلى 15 عقدة اأحيانا. 

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام.

درج���ة احلرارة العظم���ى 36 م وال�سغرى 
 %  75 العظم���ى  الن�سبي���ة  الرطوب���ة  م   29

وال�سغرى 30 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

كوارث الطبيعة تزداد 4 مرات منذ ال�سبعينات
ت�سب���ب الح���رتار املناخ���ي بازدي���اد الك���وارث 
املت�سل���ة باملناخ يف العامل منذ ال�سبعينات 4 مرات، 
على ما اأعلن م�سوؤولون يف منظمات اإن�سانية حمذرين 

من خماطر املجاعة والنزوح اجلماعي.
وق���ال الأمني الع���ام لالحتاد ال���دويل جلمعيات 
ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر احلاج اأمادو �سي “يف 
ال�سبعينات، كنا نواجه ما بني 80 و100 اأزمة اأو خطر 
ج�سي���م على �سلة باملن���اخ” كل �سنة، فيما بات هذا 
الع���دد قريبا من 400 العام املا�سي “اأي اأكرث باأربع 

مرات”.
وعل���ى هام����س موؤمت���ر يف جني���ف ب�س���اأن الأث���ر 
الإن�ساين لالحرتار املناخي، حذر م�سوؤولون اآخرون يف 
املنظمات الإن�ساني���ة من خماطر النزوح واملجاعة يف 
حال عدم اتخاذ التداب���ر الالزمة لحتواء الرتفاع يف 

معدلت احلرارة.
وقال غرنوت لغان���دا، املكلف ب�سوؤون خماطر 
الأغذي���ة  الك���وارث املت�سل���ة باملن���اخ يف برنام���ج 
العامل���ي، اإنه يف ح���ال �سهد معدل درج���ات احلرارة 

يف الع���امل ارتفاعا بواقع درجتني مئويتني، �سيعاين 
189 مليون �سخ�س اإ�سايف من انعدام الأمن الغذائي.

واأ�س���اف “يف ح���ال كان الرتف���اع مبع���دل اأربع 
درج���ات مئوي���ة، �سيتخطى ع���دد ه���وؤلء الأ�سخا�س 

املليار”.
وذّك���ر لغان���دا باأن الأزم���ات املناخي���ة تت�سبب 
بنزوح حوايل 22،5 مليون �سخ�س �سنويا، وكان لها 
اأثر كبر على البالد الغارقة يف النزاعات مثل �سوريا 

واليمن وجمهورية الكونغو الدميقراطية.

تلوث الهواء خطري 
جدا على �سحة الفم

توقعات بارتفاع 
عدد قتلى “مايكل”

ك�سف����ت درا�س����ة طبي����ة حديثة يف تاي����وان، اأن 
امل�ستوي����ات املرتفعة لتلوث اله����واء تزيد عر�سة 
الإن�س����ان لالإ�سابة ب�رشطان الفم اإل����ى جانب اأمرا�س 
خط����رة اأخرى. وك�س����ف العلم����اء، يف وق����ت �سابق، 
اأن لتلوث اله����واء دورا يف اإ�ساب����ة الإن�سان باخلرف 
ونبه����وا اإل����ى اأن التبع����ات ل تق����ف عن����د الأمرا�س 
املعروف����ة مث����ل الرب����و والقل����ب و�رشط����ان الرئ����ة. 
وبح�سب ما نقلت �سحيفة “الغارديان” الربيطانية، 
فاإن����ه كلم����ا زاد م�ستوى التل����وث يف منطقة ما �سار 
الإن�س����ان اأك����رث عر�س����ة ليع����اين �رشطان����ا يف الف����م. 
واعتمدت الدرا�سة املن�سورة يف جملة “جورنال اأوف 
اإنفي�ستيغاتي����ف ميدي�سني” بتاي����وان على عينات 
دقيق����ة من مقايي�س جودة اله����واء يف 66 حمطة ثم 
فح�س����ت بيانات طبية ل�48 األ����ف رجل يف الأربعني 
م����ن العمر بني 2012 و2013، ووجدت الدرا�سة اأن 

11617 م�سابا ب�رشطان الفم.

م���ن املتوقع اأن يرتفع ع���دد قتلى الإع�سار 
مايكل مطل���ع الأ�سبوع فيما مل يع���رف حتى الآن 
م�سر املئات يف اجلزء ال�سمايل الغربي من ولية 
فلوريدا حي���ث ظلت البل���دات املنكوبة معزولة 
وتعي�س يف الظالم. ويف وقت مبكر من يوم اأم�س، 
قال م�سوؤول���ون اإن 18 �سخ�سا عل���ى الأقل لقوا 
حتفه���م يف ولي���ات فلوري���دا وجورجي���ا ونورث 
كارولين���ا وفرجيني���ا. وق���ال بروك ل���وجن مدير 
الوكال���ة الحتادية لإدارة الط���وارئ يوم اجلمعة 
”ما زلنا مل ن�سل اإلى بع�س اأ�سد املناطق ت�رشرا“ 
م�سرا اإلى اأنه يتوقع زيادة عدد القتلى. وقالت 
�سبكة البحث والإنقاذ التطوعية )كراود �سور�س 
ري�سكي���و(، ومقرها هيو�ستون، اإن فرقها حتاول 
الو�سول اإل���ى نحو 2100 �سخ�س بني مفقودين 

وعالقني ويحتاجون اإلى امل�ساعدة يف فلوريدا.

• انهيار برج ب�رشي اأثناء ت�سكيله يف اأحد املهرجانات املحلية مبدينة طراغونة الإ�سبانية. ويعد بناء الأبراج الب�رشية من التقاليد الكاتالونية التي تعود اإلى نهاية القرن الثامن ع�رش )اأ ف ب(	

إضافة مهمة
يف ع�رش العوملة والإنرتنت، مل يعد اأمام الدول واملوؤ�س�سات والأفراد خيار �سوى 
النفت���اح على العامل، وقبول ما هو اإيجابي من الأفكار اجلديدة، وامل�ساركة يف ر�سم 
مالم���ح امل�ستقبل، فمن ل يب���دي ا�ستعدادا له���ذا النفتاح �سيع���اين يف النهاية من 

النغالق والعزلة وبالتايل يتاأخر عن ركب احل�سارة والتطور.
النفت���اح ل يعني ال�ستم���اع اإلى ما يقوله الآخرون فح�س���ب، بل التحدث اإليهم، 

والإ�سهام يف الرتقاء مبعارفنا عرب ال�ستفادة من اخلربات والتجارب املرتاكمة.
يف حما����رشة بعنوان “اله���دف من احلياة”، ي����رشح اأ�ستاذ الريا�سي���ات يف جامعة 
كن�سا����س الأمركي���ة جيفري لنغ قول اهلل تعال���ى “وعلم اآدم الأ�سم���اء كلها” قائال 
اإن اآدم لي����س فق���ط املخلوق الذي منحه اهلل نعمة التخاط���ب عرب اللغة، بل هو اأي�سا 
خمل���وق ق���ادر على التعلم، م�سرا اإل���ى اأنه من الأمور الأ�سا�سي���ة الأولى التي اأكدها 
الق���راآن هي قدرة الإن�س���ان املعرفية، واأن اللغة هي اأكرب موهب���ة فكرية منحها اهلل 

تعالى لالإن�سان.
وي�سيف لنغ اأن اللغة لي�ست فقط و�سيلة ميكن اأن يتعلم بها الإن�سان من خالل 
جتاربه ال�سخ�سية، بل يتعلم عربها من خربات الآخرين الذين عا�سوا على بعد مئات 
الآلف م���ن الأميال وال�سن���ني، وبالتايل فاإن كل علومنا ترتاكم، فيتعلم كل جيل من 

اجليل الذي �سبقه.
وتق���ول اأ�ست���اذة عل���م النف����س املع���ريف بجامع���ة �ستانف���ورد الأمركي���ة لرا 
بوروديت�سكي، يف حما�رشة مبوؤمتر “تيد” العاملي للتكنولوجيا والت�سميم، اإن اللغة 
ج���زء ل يتجزاأ م���ن العديد من �سمات الفكر التي مل يدركها العلماء من قبل، مو�سحة 
اأن الأ�سخا����س الذي���ن يتحدثون اأكرث من لغة ينتبهون اإل���ى اأ�سياء خمتلفة تفر�سها 
متطلب���ات تلك اللغ���ات، وهذا يجعلهم يت�ساءل���ون عن الطريقة الت���ي يفكرون بها 
وكي���ف ميك���ن اأن يطوروا اأفكارهم، وبالت���ايل ي�سبحون اأكرث انتباه���ا ب�ساأن الأفكار 

التي يريدون ا�ستحداثها.
بالقدر الذي نعتز به بلغتنا العربية اجلميلة، علينا اأن نحر�س على اإ�سافة املزيد 
م���ن اللغات اإل���ى ر�سيدنا املعريف؛ حت���ى نتمكن من خماطبة الع���امل والتفاعل معه، 
ولع���ل اللغة الإجنليزية تكون الإ�سافة الأولى بالهتم���ام؛ نظرا لكونها اأكرث اللغات 

انت�سارا على م�ستوى العامل.

أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com

360 درجة

لكل البالد

اإجناب طفل بوزن كبري يهدد الأم ب�سرطان الثدي

م�سبوقة غري  مبيزة  هاتفا  “مايكرو�سوفت” تطور 

يفرح الأهل عادة اإذا ما اأجنبت الأم طفال بوزن كبر، ويرتاحون اإلى اأن ذلك يعد عالمة على مدى 
عافيت����ه، اإل اأن درا�سة بريطانية حديثة ك�سفت اأن اإجن����اب طفل بوزن كبر لي�س �سحيا على الدوام، 

وحتديدا لالأم.
فق����د اأكدت الدرا�سة ال�سادرة عن معهد اأبحاث ال�رشطان يف بريطانيا اأن ولدة طفل كبر احلجم 
يزي����د من خط����ر اإ�سابة الأم ب�رشطان الث����دي بن�سبة 53 %، مقارن����ة مع اأخريات اأجن����ن اأطفال باأوزان 

معتدلة.
واأ�س����ارت الدرا�س����ة اإلى اأن الولدة قب����ل الأوان تزيد اأي�سا من خطر الإ�ساب����ة ب�رشطان الثدي، اإذ 

تلعب التغرات الهرمونية والبيولوجية اأثناء احلمل تلعب دورا هاما يف �سعف املراأة جتاه املر�س.
و�سمل����ت الدرا�سة بيانات 83 األ����ف امراأة بريطانية، فوجدت اأن الن�س����اء اللواتي ولدن اأطفالهن 

بوزن اأكرث من 4.5 كيلوغرامات )9.9 رطل( كن اأكرث عر�سة لالإ�سابة باملر�س بن�سبة 53 %.
ومن بني 75 األف مولود يف بريطانيا �سنويا، يولد واحد على الأقل من بني كل 10 مواليد بوزن 

يزيد عن 4 كيلوغرامات، من بينهم حوايل 10 اآل فمولود تزيد اأوزانهم عن 4.5 كجم.

ك�سف���ت ت�رشيبات جديدة، اأن �رشك���ة مايكرو�سوفت، تعكف على تطوير هاتف ذكي مبيزة 
“غ���ر م�سبوق���ة”، واأن الأدلة عل���ى هذا التوجه ت���زداد يوما بعد يوم، وفق م���ا ذكرت مواقع 
اإلكرتوني���ة متخ�س�س���ة باأخبار الهواتف الذكي���ة. واأطلقت مايكرو�سوفت من���ذ ب�سعة اأ�سابيع 
جمموعة من املنتجات اجلديدة، الأمر الذي عزز التكهنات باأن اإطالق هاتف “اأندروميدا” القابل 

للطي بات قريبا، وفق ما ذكر موقع “بي جي اآر” املتخ�س�س باأخبار تكنولوجيا املعلومات.
وت�سمن طلب براءة اخرتاع من مايكرو�سوفت يف اأواخر مار�س، ون�رش يف 11 اأكتوبر اجلاري، 
ر�سومي���ات تف�سيلي���ة ملا �سيبدو علي���ه هاتف ال�رشكة الذك���ي القابل للط���ي. واأظهرت براءة 
الخرتاع، التي ك�سف عنها لأول مرة، جهازا لوحيا يتميز ب�سا�سة قابلة للطي، ت�سمح للم�ستخدم 

بطيها اإلى الداخل اأو اخلارج، وهي ميزة اعتربها خرباء التكنولوجيا “غر م�سبوقة”.
عار�س���ة الأزي���اء الهولندي���ة ريان تن هاكن ل���دى ح�سورها مرا�سم زف���اف حفيدة ملكة 

بريطانيا الأمرة يوجيني من رجل الأعمال جاك بروك�سبانك يوم اجلمعة )رك�س(




	0
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

