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خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

ج���رى اتصال هاتفي أمس بي���ن عاهل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن عيس���ى 
آل خليف���ة، وأخي���ه عاه���ل المملك���ة العربي���ة 
السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 
مملك���ة  موق���ف  أن  المل���ك  جالل���ة  وأك���د 
البحرين المتضامن بقوة مع المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، والذي ينطلق من وحدة 
اله���دف والمصي���ر المش���ترك ه���و نه���ج ثابت 

وراس���خ لم ول���ن تحيد عنه مملك���ة البحرين 
مطلًق���ا منذ قدي���م األزل، ويؤك���د أن البلدين 
هما بلد واحد ال يتجزأ، مش���دًدا جاللته على 
أن هذا الموقف لن يتزعزع، وس���تظل مملكة 
البحرين في ص���ف واحد إلى جانب المملكة 
العربية السعودية وداعمة وبكل قوة لها في 
وج���ه أي حم���الت معادي���ة أو أي اس���تهداف 
له���ا؛ إليمانه���ا الت���ام ب���أن ذل���ك ه���و الضم���ان 
األكي���د لثب���ات األم���ن واالس���تقرار والتصدي 
لكل المخاط���ر التي تواج���ه المنطقة والعالم 

بأسره.

وعّبر جالل���ة الملك عما تكنه مملكة البحرين 
قيادة وش���عبا للش���قيقة الكبرى بقيادة خادم 
عه���ده  ول���ي  وس���مو  الش���ريفين  الحرمي���ن 
وش���عبها الش���قيق من حب وتقدي���ر عميقين 
واعتزاز بالغ بمس���يرتها الرائدة نحو التطوير 
والتحدي���ث والتنمي���ة ف���ي مناح���ي الحي���اة 
ألم���ن  الرامي���ة  الحثيث���ة  وجهوده���ا  كاف���ة، 
واس���تقرار العالم أجمع، سائال جاللته هللا عز 
وج���ل أن يحفظ المملكة العربية الس���عودية 
الش���قيقة وش���عبها العزيز ويديم عليها أمنها 
القي���ادة  ظ���ل  ف���ي  ورخاءه���ا  واس���تقرارها 

الرش���يدة لخ���ادم الحرمين الش���ريفين وولي 
عهده األمين.

وأع���رب خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك 
س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود عن الش���كر 
عل���ى  الجالل���ة  صاح���ب  ألخي���ه  والتقدي���ر 
المش���اعر األخوي���ة الصادق���ة النبيل���ة وعل���ى 
مواقف مملكة البحرين األصيلة التي تجسد 
عمق العالقات العريقة الراسخة، التي تجمع 
البلدين والش���عبين الشقيقين، متمنيا لشعب 
البحري���ن كل خي���ر وازدهار وتط���ور في ظل 

قيادة جاللة الملك.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس مجلس إدارة “البالد” وإدارة التحرير

هدف ديوكوفيتشالسينما المصرية...استقالة من العيار الثقيل13.5 مليون كيلوغرام لحًماتهديد مترشح “السنابس”

قال مترشح الدائرة الثالثة بمحافظة  «
العاصمة )السنابس والديه وكرباباد( 

علي سمير لـ “البالد” إنه تقّدم 
ببالغ لدى إدارة مكافحة الجرائم 

اإللكترونية بوزارة الداخلية؛ بسبب 
تعرضه لتهديد من مجهولين بعد 

قراره الترشح لالنتخابات البرلمانية.

استوردت البحرين 13.5 مليون  «
كيلوغرام من اللحوم بقيمة 

29.6 مليون دينار منذ مطلع 
العام الجاري وحتى أغسطس 

الماضي، وفق األرقام التي جمعتها 
“البالد” حتى آخر إحصاءات هيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب  «
إن وزير دفاعه جيم ماتيس “ربما” 

يغادر منصبه. ويعتبر ماتيس إحدى 
الشخصيات الموثوقة في إدارة 

ترامب، لكنه أيضا شخصية مستقلة 
قادرة على إحداث التوازن في تعامل 

ترامب مع حلفاء واشنطن.

قال السينمائي داوود عبدالسيد  «
صاحب إن صناعة السينما 

المصرية ال تزال بحاجة إلى مزيد 
من العمل من الدولة، موضحا 

أن مؤسسات الدولة المعنية، لم 
تقم حتى اآلن بما ينبغي لتحقيق 

المنشود.

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطاًل  «
لدورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات 

الماسترز لأللف نقطة في 
كرة المضرب بفوزه على 
الكرواتي برنا تشوريتش 

3-6 و4-6 في المباراة 
النهائية أمس األحد،.
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زيادة مرتقبة بأسعار “الغازية” والتبغ

كش���ف رجل األعمال نائب رئي���س اللجنة المركزية 
ألصح���اب األعم���ال )لجن���ة أهلية( هش���ام مطر، عن 
مش���روع وطن���ي إلنش���اء ش���ركة بحرينية لغس���يل 
الس���يارات، برأس مال نصف مليون دينار، وتباشر 

أعمالها في ديسمبر أو يناير المقبلين.
المس���جلين  ع���دد  أن  “الب���الد”  ل����  مط���ر  وأوض���ح   
للمش���اركة في المش���روع من أصح���اب وصاحبات 
أعم���ال وبعض الموظفي���ن أيًضا وص���ل حتى اآلن 

إلى 100 شخص.

شركة لغسيل السيارات 
بنصف مليون دينار

ق���ال رئيس ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن المملكة 
العربية الس���عودية الشقيقة هي صمام األمان 

ب���ل  فحس���ب،  لمنطقتن���ا  لي���س  واالس���تقرار 
واإلقليم وأيًضا العالم، ولهذا تحظى مواقفها 
وسياس���اتها باالحت���رام والتقدي���ر ف���ي العالم 

أجمع. 

وأضاف س���موه في لقاء ش���امل مع “البالد” أن 
“التواص���ل م���ع المواطنين واللقاء بهم يش���كل 
ل���ي ش���خصًيا مص���در س���عادة ال ح���دود له���ا”، 
متوجه���ا بخالص التهنئة إلى “البالد” ومجلس 

إدارته���ا وجميع منتس���بيها؛ بمناس���بة مرور 10 
أع���وام عل���ى انط���الق الصحيفة التي ش���كلت 
إضاف���ة ف���ي مس���يرة العم���ل الصحاف���ي ف���ي 

مملكة البحرين.

السعـودية صمام األمان واالستقـرار للعالم
س��مو رئي��س ال��وزراء ل��� “^”: التواصل م��ع المواطني��ن مصدر س��عادة ال ح��دود لها

في اليوم الذي تتلقى فيه التهاني بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة إلصدار عددها األول، 
تط���ل “الب���الد” على قرائه���ا األعزاء بحلة جديدة ش���كال ومضمونا؛ س���عيا لمواكبة التطورات 

السريعة والمتالحقة التي يشهدها اإلعالم الحديث، وانعكاساتها على أنماط القراءة.
منذ انطالقتها األولى قطعت “البالد” على نفس���ها عهدا بمواصلة الس���ير على درب التطوير 
واالبتكار وتلبية ش���غف القراء، مس���تمدة ثقتها في االستمرار والمنافسة من مناخ االنفتاح 
ال���ذي أرس���ى قواع���ده جاللة الملك، وم���ن االهتمام الكبي���ر الذي يوليه س���مو رئيس الوزراء 
بالصحاف���ة البحريني���ة، وم���ن تش���جيع س���مو ول���ي العه���د الش���باب البحرين���ي عل���ى اإلبداع 

واالبتكار.
ف���ي مس���يرة التطوي���ر،  بعدم���ا تهي���أت مقوم���ات النج���اح انطل���ق منتس���بو أس���رة “الب���الد” 
فاجتهدوا وأبدعوا على أمل أن تلقى ثمار جهودهم إعجاب القراء على مختلف مش���اربهم 

واهتماماتهم.
ني���ل استحس���ان الق���راء والمتابعين هو التكريم األس���مى ال���ذي تطمح “الب���الد” أن تتوج به 
عقده���ا األول، والحاف���ز األكبر ال���ذي يدفع جميع العاملي���ن في الصحيف���ة لمواصلة العطاء 
والس���عي الج���اد للتطوي���ر واالنطالق نحو عقد جدي���د بمعنويات مرتفعة ونظرة مس���تقبلية 

يحدوها األمل والتفاؤل.

العقد األول والتكريم األسمى

)15(
)15(

)05 - 04(

أمل الحامد

)22(“الرجل الذهبي” في بطولة “الرجل الحديدي”
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مؤنس المردي



أك���د رئي���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
أننا تحت قيادة جاللة الملك نعمل جميعا لخدمة وطننا وازدهار شعبه، وننظر 
للمستقبل بتفاؤل على الرغم من التحديات؛ ألننا على يقين بأن ما يمتلكه هذا 
الش���عب من إصرار وعزيمة وح���ب اإلنجاز يتعاظم مهم���ا تعاظمت التحديات، 
ل���ذا ن���رى البحرين دوما تخ���رج منتصرة وأق���وى مما كانت عليه، معربا س���موه 
ع���ن االعتزاز باإلنجازات المتتالي���ة التي تحققها مملكة البحرين في كل محفل 
بس���واعد أبناء الوطن وم���ا وصلوا إليه من وعي نال تقدي���ر واحترام المجتمع 

الدولي.

ج���اء ذل���ك خ���ال اس���تقبال صاح���ب 
الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء لع���دد 
من كب���ار المس���ؤولين بالمملكة ورجال 
األعم���ال والنخ���ب الفكري���ة والثقافية 
والصحافي���ة واإلعامي���ة وجم���وع من 

المواطنين.
وخ���ال اللق���اء، أك���د صاح���ب الس���مو 
ش���عب  أن  ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
العربي���ة  المملك���ة  يس���اند  البحري���ن 
الس���عودية ويناصرها ضد كل محاولة 
للني���ل منه���ا، وإنها لض���رورة حتمية أن 
ته���ّب األمة كله���ا؛ للوقوف إل���ى جانب 
الت���ي  المح���اوالت  ض���د  الس���عودية 
العربي���ة  المملك���ة  فه���ذه  تس���تهدفها، 
الش���قيقة وقف���ت م���ع كل ال���دول ول���م 
تت���وان يوًم���ا ع���ن الوق���وف إل���ى جنب 
أي منه���ا حينم���ا احتاج���ت إل���ى الدعم 

والمساندة في المواقف.
وش���دد صاحب الس���مو الملك���ي رئيس 
العربي���ة  المملك���ة  أن  عل���ى  ال���وزراء 
الس���عودية الش���قيقة بلد خير وامتدت 
ومس���اندتها  للجمي���ع،  بالخي���ر  يده���ا 
ف���ي كل م���ا تتع���رض ل���ه م���ن مؤام���رة 
واس���تهداف واج���ب عل���ى كل عرب���ي 
ومس���لم غي���ور، وعل���ى األم���ة أن تهّب 
للمملك���ة  المس���اندة  مواقفه���ا  لبي���ان 
الش���قيقة وأن ت���رد ج���زءا مم���ا قدمته 

الس���عودية للجمي���ع، ونحن ف���ي مملكة 
البحرين ملكا وحكومة وشعبا نقف مع 
الش���قيقة الس���عودية وقفة رجل واحد 

وال ننسى أبدا مواقفها األخوية معنا.
ون���وه صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس 
ال���وزراء إل���ى أن ف���وز مملك���ة البحرين 
عالمي���ا في مختل���ف المجاالت هو فوز 
لش���عب البحري���ن الذي يق���ف خلف كل 
إنج���از، الفتا س���موه إلى أن م���ا حققته 
البحري���ن م���ن مكتس���بات تنموي���ة وما 
وصل���ت إلي���ه م���ن مكان���ة رائ���دة عل���ى 
وحق���وق  الحري���ات  احت���رام  صعي���د 
اإلنسان هي مسيرة نجاح لهذا الشعب 
الذي أعطى لصالح وطنه فاستحق أن 

يصل إلى مراتب التقدير.
وحث س���موه على استثمار ما تنعم به 
المملكة م���ن حريات وانفتاح بالش���كل 
ال���ذي يس���هم ف���ي تعزيز م���ا تحقق من 
مكتس���بات، داعي���ا س���موه الجميع إلى 
توخ���ي المس���ؤولية ف���ي التعام���ل م���ع 
وسائل التواصل االجتماعي وتوظيفها 

بما يخدم مسيرة المملكة ونماءها.
وف���ي الش���أن االقتص���ادي، أكد س���موه 
القط���اع  يق���وم  ال���ذي  ال���دور  أهمي���ة 
الخ���اص ورج���ال األعمال في تنش���يط 
القطاع���ات االقتصادي���ة المختلفة في 
المملك���ة، وتحريك عجلة النمو وإيجاد 

للبحرينيي���ن،  الوظائ���ف  م���ن  المزي���د 
مش���ددا س���موه عل���ى دع���م ومس���اندة 
الحكوم���ة للقطاع الخاص وتعزيز بيئة 

األعمال في المملكة.

القائم���ة  باالس���تعدادات  ون���وه س���موه 
إلجراء االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدية 
المقبلة، وما تشهده الساحة البحرينية 
وع���ي  يعك���س  إيجاب���ي  ح���راك  م���ن 

المواطني���ن وحرصهم على المش���اركة 
في بن���اء وطنهم وصيانة ما حققه من 
مكتسبات، مؤكدا س���موه أن الحكومة 
تهيئ���ة  عل���ى  تعم���ل  كاف���ة  بأجهزته���ا 

األج���واء الازم���ة إلج���راء االنتخابات 
بما يضمن ممارس���ة جمي���ع المواطنين 
حقوقه���م الت���ي كفلها دس���تور المملكة 

في جو من األمن واألمان.

15 أكتوبر 2018 اإلثنين
6 صفر 1440

المنامة - بنا:

أكد سمو رئيس الوزراء لدى استقبال المسؤولين ورجال األعمال والمواطنين أهمية الدور الذي يقوم 
القطاع الخاص ورجال األعمال في تنشيط القطاعات االقتصادية المختلفة في المملكة، وتحريك عجلة 
النمو وإيجاد المزيد من الوظائف للبحرينيين
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س��مو رئي��س ال��وزراء: ش��عب البحري��ن يناص��ر المملك��ة ض��د كل محاول��ة للني��ل منها

مساندة السعودية واجب على كل عربي ومسلم

نعتز باإلنجازات 
المتتالية في كل 

محفل بسواعد أبناء 
الوطن 

نعمل تحت قيادة 
جاللة الملك لخدمة 

وطننا وازدهار 
شعبه

البحرين ملكا 
وحكومة وشعبا 
تقف مع الرياض 
وقفة رجل واحد

على األمة أن 
تهب وترد جزءا مما 

قدمته الشقيقة 
الكبرى

الحكومة تعمل 
على تهيئة األجواء 

الالزمة إلجراء 
االنتخابات

البحريــن دومــا 
تخرج منتصرة 

وأقوى مما كانت 
عليه

استثمار ما ننعم 
به من حريات 

وانفتاح في تعزيز 
المكتسبات

شعبنا أعطى 
لصالح وطنه 

فاستحق أن ينال 
مراتب التقدير

ص����در ع���ن ع���اه���ل ال���ب���الد ص��اح��ب 
ال��ج��الل��ة ال��م��ل��ك ح��م��د ب���ن عيسى 
 )48( رق���م  م��ل��ك��ي  أم���ر  آل خ��ل��ي��ف��ة 
االن��ع��ق��اد  دور  ب��ف��ض   2018 لسنة 
التشريعي  الفصل  من  العادي  غير 

الرابع لمجلسي الشورى والنواب.
المادة األول��ى من األمر  وجاء في 
االن��ع��ق��اد  دور  “ي��ف��ض  أن���ه  الملكي 
التشريعي  الفصل  من  العادي  غير 
والنواب  الشورى  لمجلسي  الرابع 
أكتوبر  ال��م��واف��ق 15  االث��ن��ي��ن  ي��وم 

.”2018
ون��ص��ت ال���م���ادة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى أن��ه 
ي��ن��ش��ر ه����ذا األم�����ر ف���ي ال��ج��ري��دة 

الرسمية.

المنامة - بنا:

أمر ملكي بفض دور 

االنعقاد غير العادي



كان مجل���س رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة 
يوم أمس حافال من حيث القضايا التي طرحها س���موه في الش���أنين المحلي والدولي 
وكذل���ك م���ن حيث الع���دد الكبير م���ن الحضور، م���ن كبار المس���ؤولين بالمملك���ة ورجال 
األعم���ال والنخ���ب الفكري���ة والثقافي���ة والصحافي���ة واإلعالمي���ة والمواطني���ن، الذين 
تفاعل���وا م���ع ما طرحه س���موه م���ن أف���كار وتوجيهات، إذ أكد س���موه مواق���ف البحرين 
الداعم���ة والمس���اندة دائما للمملكة العربية الس���عودية الش���قيقة، مش���ددا س���موه على 

ضرورة التصدي ألي محاولة الستهداف المملكة الشقيقة.

وأع���رب صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س 
الوزراء عن سعادته بفوز مملكة البحرين 
بعضوي���ة مجلس حق���وق اإلنس���ان التابع 
س���موه  اعتب���ره  ال���ذي  المتح���دة،  لألم���م 
دليال على المكان���ة العالمية الرفيعة التي 
تحتلها البحرين تحت قيادة عاهل البالد 

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
كم���ا أش���اد س���موه، خ���الل اللق���اء، بمن���اخ 
الحرية الذي تعيش���ه المملكة تحت قيادة 
عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليفة، مؤكدا سموه أن حق االنتخاب 
بموج���ب  للجمي���ع  مكف���ول  والترش���ح 
الدس���تور، وأن المش���اركة في االنتخابات 
حق وواج���ب على الجميع، معربا س���موه 
ع���ن تطلعه لمش���اركة كبي���رة تمثل جميع 

مكونات الشعب البحريني.
وف���ي بداي���ة اللق���اء ق���ال رئيس ال���وزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة إن ف���وز البحري���ن 
بعضوي���ة مجلس حق���وق اإلنس���ان التابع 
لألم���م المتح���دة للفت���رة م���ن 2019 وحتى 
لمملك���ة  الق���وي  الحض���ور  يؤك���د   2021

البحري���ن ف���ي المحاف���ل الدولي���ة، ويع���د 
دليال على المكان���ة العالمية الرفيعة التي 
تحتلها البحرين تحت قيادة عاهل البالد 
جالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
مش���يدا س���موه بقدرة أبناء البحرين على 
المنافس���ة والتفوق في جميع المشاركات 

العالمية.
وأض���اف س���مو رئي���س ال���وزراء: “نفتخ���ر 

بشعبنا وبما وصل إليه من وعي ومعرفة، 
ويسعدنا أن نشهد ما تحققه البحرين من 

إنجازات بسواعد أبنائها المخلصين”.
وأك���د س���موه مواق���ف البحري���ن الداعمة 
العربي���ة  للمملك���ة  دائم���ا  والمس���اندة 
الس���عودية الشقيقة، مشيدا سموه بالدور 
الرائ���د الت���ي تضطل���ع ب���ه الس���عودية في 
والعربي���ة،  اإلس���المية  األمتي���ن  قي���ادة 
وقال س���موه إن قوة الس���عودية هي قوة 
للع���رب والمس���لمين، ويج���ب عل���ى األمة 
كله���ا التص���دي ألي محاول���ة الس���تهداف 
المملك���ة الش���قيقة، مش���ددا س���موه عل���ى 
الكب���رى  الش���قيقة  ه���ي  الس���عودية  أن 

“ومساندتنا لها ضرورة حتمية”.

ودعا س���موه جميع الدول المحبة للسالم 
إل���ى التع���اون والعمل المش���ترك من أجل 
تعزي���ز األم���ن واالس���تقرار، والوقوف مع 
الح���ق ل���درء جمي���ع المح���اوالت الهادف���ة 
المنطق���ة  واس���تقرار  أم���ن  زعزع���ة  إل���ى 
دوله���ا وش���عوبها،  مق���درات  واس���تهداف 
م���رت  المنطق���ة  أن  إل���ى  س���موه  مش���يرا 
بحكم���ة  وتجاوزته���ا  كبي���رة  بتحدي���ات 

قادتها ووعي شعوبها.
وش���دد س���مو رئيس الوزراء عل���ى أهمية 
اللقاءات مع المواطنين، وإجراء الزيارات 
إل���ى ق���رى ومناط���ق البحري���ن وااللتق���اء 
احتياجاته���م  عل���ى  للتع���رف  باألهال���ي 
والعم���ل عل���ى ح���ل مش���كالتهم وإزالة أي 

عقبات تعترض مسيرة التقدم والتنمية.
وأع���رب صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س 

ال���وزراء ع���ن تمنياته بالنج���اح والتوفيق 
لكل من يرش���ح نفس���ه للمجل���س النيابي، 
مشددا سموه على أهمية أن يعمل النواب 

المنتخب���ون على تمثيل ش���رائح الش���عب 
خير تمثيل، مشيدا سموه بالتعاون البناء 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وق���ال س���موه: “نتمن���ى ألعض���اء مجل���س 
النواب المقبل كل التوفيق”، منوها سموه 
بمناخ الحرية الذي تعيش���ه المملكة تحت 
قي���ادة عاه���ل الب���الد جالل���ة المل���ك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، مؤكدا س���موه أن 
حق االنتخاب والترش���ح مكفول للجميع 

بموجب الدستور.
أن  عل���ى  ال���وزراء  رئي���س  س���مو  وش���دد 
المش���اركة ف���ي االنتخابات ح���ق وواجب 
عل���ى الجمي���ع، معرب���ا س���موه ع���ن تطلعه 
لمش���اركة كبي���رة تمث���ل جمي���ع مكون���ات 
الش���عب البحرين���ي، وقال س���موه “تمثيل 
خدم���ة  يع���د  البرلم���ان  ف���ي  الش���عب 
ومس���ؤولية كبي���رة، ونحن ف���ي الحكومة 
م���ع  التع���اون  نؤك���د دائم���ا عل���ى أهمي���ة 
المجل���س النياب���ي بما يخدم البل���د وأبناء 
“نعم���ل جاهدين  وأض���اف س���موه:  البل���د”. 

على إنجاز أعمال المواطنين، واليوم ولله 
الحمد صار الرأي مش���تركا، وهناك شراكة 
بينن���ا ف���ي اتخ���اذ الق���رار، وهذه الش���راكة 
يج���ب أن تكون ع���ن قرب عب���ر اللقاءات 

المباشرة، وليس بالريموت كونترول”.
وق���ال س���موه: “في هذا المجل���س أريد أن 
أس���مع أفكاركم وما يج���ول في خاطركم، 
والقضاي���ا  المهم���ة  األم���ور  نناق���ش  وأن 
الملح���ة حتى تتض���ح الرؤية أكثر بش���أن 
ما نري���د تحقيقه، فأخذ الرأي والمش���ورة 

ضروري”.
وأض���اف س���موه “نري���د أن ننظ���م أمورن���ا 
ونري���د أن يش���عر المواط���ن باالرتياح في 
معيش���ته، وأن يستوعب ما يحدث حوله 
م���ن متغي���رات، وأولويتن���ا ه���ي أن نعدل 
أوضاعنا االقتصادي���ة، ثم يمكن بعد ذلك 

التفرغ لألمور األخرى”.
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 أيمن همام

ق���ال النائ���ب عبدالحميد النجار “تعاطينا مع القوانين ومواقفنا في مجلس النواب نس���تمدها من حكمة س���مو 
رئيس الوزراء، ومن مواقف سموه القوية تجاه كل ما يتعلق بخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم وتحقيق 
مطالبه���م”. وأضاف: “مجلس س���موك يعطين���ا الدافع والقوة التي تعيننا عل���ى أداء دورنا الوطني في المجلس 
النيابي والتعبير عن آمال وتطلعات المواطنين، فبفضل جهود س���موك لما تحققت أمنيات الش���عب، والش���كر 
لسموك على ما تقدمه لنا من دعم”. فقال سمو رئيس الوزراء: “الدعم واجب من الحكومة ومن الجميع، أنتم 

أبناء هذا البلد، والدعم يأتي منكم، وأنتم قادرون على تحمل المسؤولية”.
وأض���اف س���موه أن “التعاون قائم، واالس���تماع إلى اآلراء عادتنا التي توارثناها ع���ن أبائنا، نحن ربينا على أن 

نسمع من الناس ما يهمهم وما يسرهم والتعرف على متطلباتهم وتطلعاتهم”.

قال فاروق المؤيد إن “القطاع التجاري يش���كر صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء على 
مساندته له وتوجيهات سموه الكريمة بتخفيض الرسوم”.

وق���ال س���مو رئيس الوزراء: “رج���ال األعمال لم يقص���روا في خدمة البل���د. فكلنا نعمل من 
أج���ل خدم���ة هذا البلد وش���عبه، وعلينا اليوم أن نؤكد ألنفس���نا قبل أن نؤك���د لآلخرين أن 

بلدكم بخير طالما حافظنا على تماسكنا ووحدتنا”.
وأض����اف س���م�������وه أن ش���عب البحري�������ن لدي�����������ه مواقف عظيم������ة عل���ى م���������ر التاري�����خ، 
وأن جمي�������ع المواطني���ن، رج���ال ونس���اء، لديه�����م م���ا يكف����ي من وع���ي للدف������اع عن البلد 

وسمعته.

دعم “النواب” واجب

رجال األعمال لم يقصروا

أكد الكاتب أحمد جمعة أن مواقف البحرين الحاس���مة والمؤيدة للمملكة العربية الس���عودية الش���قيقة تنبع من 
إدراك ت���ام لم���ا يجم���ع البلدي���ن من مصير مش���ترك. وقال إنه كلم���ا حققت الس���عودية إنج���ازا وازدادت قوة كلما 
ازدادت المح���اوالت الرامي���ة إلى التش���ويش على تلك اإلنجازات، مؤكدا أن ش���عب البحرين مع الس���عودية قلبا 

وقالبا، “والشعب السعودي يبادلنا المشاعر ذاتها، فالسعودية تقف إلى جانبنا في جميع المواقف”.
وق���ال س���مو رئي���س الوزراء “في كل لقاء يجمعنا بمس���ؤول خليج���ي وغير خليجي نؤكد دائم���ا على أمور عدة، 
وأولها أمننا واس���تقرارنا. وأضاف س���موه أن شعب البحرين ال يرضى أن تمس المملكة العربية السعودية بسوء، 
مؤكدا س���موه أن “مواقف البحرين تحت قيادة جاللة الملك مس���اندة دائما للس���عودية، وما يحدث من مؤامرة 

ضد المملكة الشقيقة يجب أن تتصدى لها جميع الدول العربية”.

ق���ال خلف حجير “اليوم يش���عر أبن���اء البلد بالفخر واالعتزاز عندما يخدمون بلده���م وقادتهم. حضرت في هذه 
الفت���رة العدي���د من الندوات، وأيقنت بأن وجه���ات النظر تغيرت، وأن األوضاع في البحرين عادت إلى طبيعتها، 
وأن الجمي���ع عرف���وا قدر وقيم���ة قيادتهم”. وأضاف: “نتمنى من الناخبين اختيار الكفاءات من بين المترش���حين 
للمجل���س النياب���ي؛ م���ن أجل خدم���ة البلد، حتى يضطلع المجلس بالدور الوطني المس���ند له”. وقال س���مو رئيس 
ال���وزراء: “اإلنس���ان يتعلم من التجارب، والمهم أال يكرر األخطاء التي يمك���ن تجنبها، الكل يمر بظروف متغيرة، 
ونحن نقدر ما يمكن أن يمر به اإلنس���ان من أمور قد تؤثر عليه وعلى طريقة تفكيره وعلى معيش���ته وس���كنه، 
لقد تعلمنا من الماضي كيف نتعامل مع المستقبل، فبعدما رأينا من أحداث ومحاوالت للتفرقة بين األخ وأخيه 

علينا الحفاظ على تماسكنا ووحدتنا”.

مساندة السعودية دائما

الحفاظ على وحدتنا

أحمد جمعة

خلف حجير

عبدالحميد النجار

فاروق المؤيد

Û  ف���ي مثل ه���ذا اليوم قبل 10 س���نوات كان مي���الد “البالد” واإلع���الن عن انضمام
عضو جديد إلى الجس���د الصحافي بمملكة البحرين، وكان ذلك بمثابة الدخول 
ف���ي تح���د صع���ب، لكننا قبلن���ا التحدي بكل عزيم���ة على أن نضي���ف طيفا ولونا 
جدي���دا ونكون إضافة مهمة لصحافتنا.وكما اجتزن���ا تحدي البداية واالنطالق، 
نجحن���ا ف���ي التحدي األصع���ب وهو االس���تمرارية بنفس الكف���اءة والمصداقية 
والتميز رغم المتغيرات الهائلة، ومن أهمها انحس���ار الس���وق اإلعالنية واتس���اع 
عالم النشر اإللكتروني، فكان ذلك بمثابة وسام ذهبي لجميع منتسبي “البالد”. 

Û  وألن ل���كل نج���اح عوام���ل ولكل تف���وق مقومات، فقد توف���رت ل� “الب���الد” الكثير
م���ن ه���ذه العوام���ل والمقوم���ات، وفي صدارته���ا قيادتن���ا الحكيم���ة التي تؤمن 
وتح���رص عل���ى حرية الصحافة وال���رأي والتعبير، إضافة إلى المس���تثمرين في 
الصحيفة، الذين يؤمنون بقيمة الكلمة التي تخدم البحرين، ونخبة من الزمالء 

الصحافيين األكفاء والعاملين المخلصين.
Û  وبي���ن فت���رة وأخ���رى، كانت تأتينا اإلش���ارات على جدية مس���يرتنا ومس���ؤولية

صحافتنا وقوة كلمتنا وموضوعية قضايانا، إذ حصلت “البالد” على الكثير من 
الجوائ���ز ف���ي محافل مختلفة داخلي���ا وخارجيا وفي مختل���ف فنون الصحافة 

وأقسامها.
Û  ويأتي تجاوب رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان

آل خليف���ة لم���ا نحمله من نقد بناء ألداء بعض ال���وزارات وما نطرحه من هموم 
وشكاوى للمواطنين، وتدخل سموه لحلها ومعالجتها سواء بتدخله مباشرة أو 
بإص���دار توجيهاته الكريمة للمس���ؤولين لحلها؛ ليؤكد لن���ا أن “البالد” التي كانت 
ته���دف ألن تك���ون رقما صعبا في المعادل���ة الصحافية وأن تكون الش���علة التي 

تنير الطريق للقارئ وتنقل شكواه للمسؤولين.
Û  وإن كان لنا من كلمة بمناسبة مرور 10 سنوات من عمر “البالد”، فهي أن نتوجه

بالش���كر إلى قيادتنا الحكيم���ة على رعايتها الدائمة لحري���ة الصحافة وحرصها 
الشديد على ترسيخها، وإلى القارئ الكريم الذي منحنا الثقة وقوة الدفع.

10 سنوات في 
مسيرة “^”

مؤنس المردي 

moanes.almardi
@albiladpress.com نفتخر بشعبنا وبما وصل إليه من وعي ومعرفة

سمو رئيس الوزراء :تعديل أوضاعنا االقتصادية أولويتنا
م���س���ان���دت���ن���ا ل���ل���س���ع���ودي���ة ف�����ي ك�����ل ال����م����واق����ف ض���������رورة ح��ت��م��ي��ة

شعب البحرين ال 
يرضــــى أن تمــــس 

السعوديـــــة 
بســـــوء

المشاركة في 
االنتخابات النيابية 

حق وواجب 
ومسؤولية

المنطقة تجاوزت 
التحديات بحكمة 

قادتها ووعي 
شعوبها

يجب درء 
المحــاوالت 

الهادفة لزعزعة 
األمن واالستقرار
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رغم المس����ؤوليات الجس����مية والمتابعة الش����خصية والدائمة لمختلف األمور التي تهم الوطن والمواطن، ورغم قوافل الس����فراء والضيوف الراغبين في نيل ش����رف مقابلة سموه، إال أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة منحنا من وقته المزدحم والثمين إلجراء مقابلة صحافية لصحيفة “البالد” بمناسبة مرور 10 سنوات على إصدارها، هذه المقابلة التي لن تنسى من تاريخ “البالد” وستظل خالدة في سجلها المضيء؛ 
لعظم شأن شخصية سموه ومكانته الرفيعة محليا وخليجيا وعربيا ودوليا، ولقيمة ما يطرحه سموه دائما من أفكار ورؤى تالمس الواقع بتحدياته وتطرح سبال ناجعة وآليات فاعلة؛ للتوصل لمستقبل مشرق للبشرية جمعاء.

إن موافقة س����موه على إجراء هذا اللقاء لهي مظهر جديد من مظاهر قرب س����موه من الصحافيين، وهي جزء من دعم وتقدير س����موه للصحافة البحرينية وحرصه على أن تقوم برس����التها وتؤدي دورها، إضافة إلى أنها تحمل 
تقديرا خاصا تعتز به “البالد” أيما اعتزاز. ورغم تكاثر األسئلة التي تجوب في خاطري وازدحامها، إال أنني أردت أن تكون هذه المقابلة كاشفة عن أمور كثيرة تحيرنا وتضغط على عقولنا، وأثق أننا لن نجد لها التفسير الشافي 

والجواب الكافي إال عند سمو األمير خليفة بن سلمان، فنظرته الثاقبة مثل القبس الذي ينير الكثير من غياهب دروب السياسة المعتمة.
في هذه المقابلة، وضع س����موه - كعادته - النقاط على الحروف، فلم يترك أمًرا يهم الوطن والمواطن إال حس����مه، ولم يدع ش����أنه من ش����ؤون المنطقة والعالم إال بينه بكل حكمة؛ لتصبح رؤية الحاضر واضحة وخارطة المس����تقبل 

مرسومة ومحددة. ولم يترك سموه المناسبة، إال وقد أعطى للمملكة العربية السعودية حقها ووصف مكانتها المهمة والحيوية وصفا دقيقا بليغا.
لنبحر أيها القارئ الكريم في فكر سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي ينير الطريق للجميع؛ ليسلكوا المسالك المؤدية لألمن والرخاء.

مملكة البحرين مقبلة على  «
استحقاق انتخابي نيابي وبلدي 

جديد.. ما تطلعات سموكم نحو هذا 
االستحقاق؟

� قبل أن أجيب على س���ؤالك أود أن أتوجه 
“الب���اد”  صحيف���ة  إل���ى  التهنئ���ة  بخال���ص 
ومجل���س إدارته���ا وجمي���ع المنتس���بين له���ا 
من صحافيي���ن وكتاب وإداريين وعاملين، 
انط���اق  عل���ى  أع���وام   10 م���رور  بمناس���بة 
الصحيفة التي ش���كلت إضافة في مس���يرة 
البحري���ن،  مملك���ة  ف���ي  الصحاف���ي  العم���ل 
واستطاعت خال عقد من الزمن أن تصنع 
لنفسها مكانة كصحيفة وطنية كرست قيم 
ومبادئ الرس���الة الصحافية الس���امية التي 

تقوم على المصداقية والموضوعية.
وإنن���ي حريص يومًيا عل���ى قراءة صحيفة 
“الب���اد”، ويس���عدني كثي���ًرا م���ا وصل���ت إليه 
الش���كل  ف���ي  ومتمي���ز  راق  مس���توى  م���ن 
والمحت���وى، كما أنني فخ���ور بما لديكم من 
طاق���ات صحافية وإعامية تتميز بالمهنية 
العالي���ة ف���ي تن���اول مختلف قضايا الش���أن 

العام.
إن نج���اح أي صحيف���ة م���ن الصح���ف التي 
تص���در ف���ي مملك���ة البحري���ن، يع���د بمثابة 
الديمقراطي���ة  المس���يرة  ألركان  توطي���د 
التي تعيش���ها المملكة في ظل العهد الزاهر 
لعاه���ل الباد صاح���ب الجال���ة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة ال���ذي يولي الصحافة 
والصحافيين اهتماًما كبيًرا؛ إليمانه بأهمية 
دور الصحاف���ة واإلع���ام ف���ي التعبي���ر ع���ن 
قضايا الوطن ومس���اندة جهود التنمية في 

شتى المجاالت.
وما أتمناه لك���م دائًما هو النجاح والوصول 
بالصحيفة إلى المرتبة التي تستحقها على 

خارطة الصحافة الخليجية والعربية.
وأود هنا التأكيد أن مس���يرة العمل الوطني 
ف���ي البحرين ماضية، ب���إذن هللا، وعلينا أن 
نك���ون ي���ًدا واح���دة في اس���تكمال مس���يرة 
بادن���ا  تش���هدها  الت���ي  الش���املة  التنمي���ة 
والتص���دي ألي مح���اوالت تري���د الني���ل من 

أمن الوطن واستقراره.

إن البحرين اليوم تنعم، بفضل هللا، بأجواء 
انفت���اح ينبغ���ي تطويعه���ا؛ لتك���ون عنص���ًرا 
داعًما في الحفاظ على ريادتها وتنافسيتها 
أم���ام  فنح���ن  واس���تثماري،  مال���ي  كمرك���ز 
مس���تقبل أكث���ر اتس���اًعا ونتطلع إل���ى إعداد 
جي���ل أكثر قدرة وعط���اء لوطنه ومجتمعه 
في ظل متغي���رات الحياة، وعلينا أن نعمل 
وبق���وة بالعق���ول واألي���دي لصياغ���ة اآلمال 

التي نرجوها لبلدنا.
إن جال���ة المل���ك، حفظ���ه هللا، عم���ل عل���ى 
تنظيم البيت الوطني وعززه بميثاق العمل 
الوطني ال���ذي أجمع عليه ش���عب البحرين، 
وعلين���ا التمس���ك بالوح���دة الوطنية وعدم 
الحقيق���ي  الباع���ث  فه���ي  فيه���ا،  التفري���ط 
للنهض���ة والس���ياج الحامي، بع���د هللا جلت 
قدرت���ه، في وجه كل م���ن يريد العبث بأمن 

الوطن واستقراره.
الوح���دة  ونؤك���د دائم���ا ض���رورة أن تظ���ل 
الوطني���ة محاطة بالرعاي���ة واالهتمام على 
المس���تويين الشعبي والرسمي؛ ألنها تشكل 
عل���ى الدوام الباع���ث لإلنج���ازات الوطنية، 
وعلينا أن نشيع المحبة فيما بيننا كمجتمع، 
وأن نتي���ح لألف���راد المج���ال ألْن ينطلق���وا 
نبن���ي  أن  وعلين���ا  وإبداعاته���م،  بطاقاته���م 

إرادتن���ا الوطني���ة ونعم���ل عل���ى حمايته���ا، 
فالبحرين تستحق منا الكثير، كما يجب أن 
تكون مصلحة الوطن هاجس الجميع، وأن 
يكون االنتماء إلى البحرين هو القيمة التي 

نغرسها في نفوس أجيالنا القادمة.
أم���ا فيم���ا يتعل���ق بس���ؤالكم، ف���إن مملك���ة 
البحري���ن مقبل���ة عل���ى مرحل���ة مهم���ة عب���ر 
االنتخاب���ات التش���ريعية والبلدي���ة المقبل���ة 
الت���ي تع���د لبنة جدي���دة في ص���رح العملية 
م���ا  ولع���ل  المملك���ة،  ف���ي  الديمقراطي���ة 
التش���ريعية  الفص���ول  خ���ال  اكتس���بناه 
الماضي���ة من خب���رة وتجربة يمث���ل مصدر 
قوة تعزز من مس���يرة العم���ل البرلماني في 
البحرين وتجعلها أكث���ر قدرة على التعامل 

مع تحديات الحاضر والمستقبل.
إنن���ا نطمح أن تفرز االنتخابات التش���ريعية 
والبلدي���ة المقبل���ة نتائ���ج تعب���ر ع���ن اإلرادة 
الوطني���ة والش���عبية، وأن يواص���ل ممثل���و 
الناخب���ون  س���يختارهم  الذي���ن  الش���عب 
اس���تكمال م���ا أنجزت���ه المجال���س الس���ابقة 
م���ن  تع���زز  وقواني���ن  مش���روعات  م���ن 
التجرب���ة الديمقراطي���ة ف���ي المملك���ة ف���ي 
إط���ار م���ن التع���اون والتفاهم ال���ذي يرتقي 
بالعم���ل البرلمان���ي إلى آفاق تخ���دم الوطن 

والمواطن.
 - ن���زال  وال   - كن���ا  الحكوم���ة  ف���ي  ونح���ن 
حريصي���ن على تعزيز التعاون مع الس���لطة 
التش���ريعية والمجال���س البلدية ف���ي كل ما 
من ش���أنه أن يرتقي بالوط���ن ويعود بالنفع 
على المواطن في حياته ومعيشته، فغايتنا 
المش���تركة خدمة الوطن ورفاه المواطنين، 
ونح���ن والس���لطة التش���ريعية ش���ركاء ف���ي 

خدمة الوطن.
وبم���ا أننا مقبلون على اس���تحقاق انتخابي 
جدي���د فإنه يجب أن تكون هناك مش���اركة 
فاعل���ة ف���ي ه���ذا االس���تحقاق، وأن تتاقى 
حول���ه الجه���ود الوطني���ة الحريص���ة عل���ى 
المس���يرة  يدع���م  ال���ذي  الوطن���ي  التواف���ق 
بالتصوي���ت  ندع���م  وأن  الديمقراطي���ة، 
ونرس���م  المقبل���ة  االنتخاب���ات  والمش���اركة 
المس���تقبل الذي نتطل���ع إليه ونتعلم من كل 

التجارب التي مررنا بها.
وما نؤكده دائما هو تعزيز دور المؤسس���ات 
الس���لطة  ومنه���ا  القائم���ة  الدس���تورية 
التش���ريعية بمجلس���يها الش���ورى والن���واب، 
باعتبارها تمثل صوت الش���عب الذي ينبغي 
أن يك���ون مس���موًعا وحاض���ًرا ف���ي أي أم���ر 

يتعلق بحاضر الوطن ومستقبله.

 عبر المسيرة البرلمانية الممتدة يجد  «
المتابع أن سموكم أول المتصدين 

ألية عثرة تعتري طريق التعاون 
الحكومي البرلماني، وذلك بزيارات 

سموكم لمجلس النواب أو االجتماع 
مع أعضاء السلطة التشريعية، 

كيف ترون نتائج هذا التعاون على 
المواطن وعلى الوطن عموما؟

- إننا في الحكومة حريصون على أن تس���ود 
روح المحب���ة والتعاون عاقتنا مع الس���لطة 
التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب؛ ألن 
التعاون هو الس���بيل الوحيد لتحقيق اآلمال 
المرج���وة لتق���دم الوطن ونهضته، وس���يظل 
التعاون هو النهج الذي س���وف نس���ير عليه، 
وس���وف تتواصل زياراتنا ولقاءاتنا بأعضاء 
مجلسي الشورى والنواب؛ من أجل التشاور 
وزي���ادة التنس���يق ف���ي كل م���ا من ش���انه أن 

يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
ولع���ل تجربة الفصول التش���ريعية الس���ابقة 
خي���ر دلي���ل عل���ى م���ا حقق���ه التع���اون بي���ن 
م���ن  والتش���ريعية  التنفيذي���ة  الس���لطتين 
نج���اح أثم���ر عن تفاهم وتنس���يق في العديد 
تتلم���س  الت���ي  القواني���ن  مش���روعات  م���ن 
احتياج���ات المواطني���ن، والحكومة تحرص 
عل���ى أال يكون أي اختاف عابر في وجهات 

النظ���ر س���بًبا أو معوًقا إلق���رار أي أمر يتعلق 
بحياة المواطنين واحتياجاتهم.

نرى أن سموكم دائمو التوجيه  «
بإطالع السلطة التشريعية على 
مبررات الحكومة من اتخاذ بعض 

اإلجراءات أو سن بعض التشريعات 
وكان آخرها تعديل قانوني التقاعد، 
حيث ترأستم سموكم اجتماع العمل 
األول للفريق الحكومي البرلماني 

المعني بدراسة القانونين ويرى 
الكثير أنكم بذلك تؤسسون لقاعدة 
تعاون حكومي برلماني تفتقر لها 

الكثير من البرلمانات العريقة في 
المنطقة.. حدثنا سموكم رعاكم هللا 

أكثر عن هذه الخطوات؟

س���واء  الس���لطات  كل  وواج���ب  دور  إن   �
التنفيذي���ة أو التش���ريعية أو القانوني���ة، ه���و 
الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار الوطن 
بأبع���اده المختلف���ة السياس���ية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة، وإذا ل���م يك���ن هن���اك تع���اون 
وتكام���ل بي���ن ه���ذه الس���لطات ف���إن النتائج 
المرج���وة ال تتحق���ق، ولذل���ك فإنن���ا نحرص 
عل���ى أن تك���ون الرؤية واضحة لل���رأي العام 
أوال وأعض���اء الس���لطة التش���ريعية ثانًيا في 
كل إج���راء أو تش���ريع نتق���دم ب���ه؛ ألن ذل���ك 
هو الس���بيل الصحي���ح للوصول إل���ى تفاهم 
مجتمع���ي تج���اه مث���ل ه���ذه القضاي���ا ذات 

الصلة بحياة المواطنين ومعيشتهم.
وإنن���ا ف���ي الحكومة نحرص عل���ى أن يكون 
عملنا ملبًي���ا لتطلعات الحاض���ر واحتياجات 
م���ن  جمل���ة  وض���ع  خ���ال  م���ن  المس���تقبل 
المشروعات التنموية الطموحة مع األخذ في 
االعتب���ار مختلف التحديات وف���ي مقدمتها 
حجم الم���وارد المتاحة واإلنف���اق المطلوب، 
وتلك مس���ألة ليست هينة ولكننا نعمل دائما 
عل���ى أن تك���ون هن���اك أولوي���ة للمش���روعات 
ذات األهمي���ة الت���ي ال تقب���ل التأجي���ل، وفي 
مقدمتها المش���روعات الصحي���ة والتعليمية 
واإلسكانية ومش���روعات البنية التحتية مع 

االهتمام بجودة الحياة. 
 المتتبع لجلسات مجلس الوزراء ُيدرك  «

أن الموضوعات التي تتصدر بيان 
الجلسة هي تلك المستجدة وخارج 
إطار جدول األعمال، ونجد أن هذه 

الموضوعات تتركز في مجملها على 
المواطن، وهي ُسنة أسستم لها 

سموكم وال نراها في بيانات مجلس 
الوزراء في دول المنطقة، حدثونا 

سموكم أكثر عن هذا الموضوع؟

� إن الحكومات في تاريخ التطور السياسي 
البش����ري وجدت من أجل تحقيق متطلبات 
المواطني����ن، وكلم����ا كان����ت الحكوم����ة قريبة 
من المواطنين تس����تمع إليهم وتتعرف على 
احتياجاته����م وتعم����ل عل����ى تلبيته����ا فإنه����ا 
تك����ون أكثر إنج����اًزا، وذلك نه����ج تعلمناه من 

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس مجلس إدارة “البالد” وإدارة التحرير بالصحيفة

كلما أصبحت الحكومة أقرب مـــــــن المواطنين كانت أكثر إنجازا
سمو رئيس الوزراء لـ “^”: نرتبط مع السعودية بربـــــــــــــــاط مصيـري وهـي الحليــف األكبـر الستقـرار المنطقــة

الوالد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة حاكم البحرين األسبق )طيب هللا 
ث����راه(، ونعم����ل جاهدين ألن يكون أس����لوب 
العم����ل الحكوم����ي خ����ارج اإلط����ار التقلي����دي 
القائم على التقارير المقروءة، ولذا فإن كل 
التوجيهات لل����وزراء والمس����ؤولين بالنزول 
إل����ى الش����ارع واالس����تماع إل����ى المواطني����ن 
وأخ����ذ ماحظاته����م ف����ي عين االعتب����ار عند 
تنفيذ أي مش����روع؛ ألنهم هم المس����تهدفون 

بتلك المشروعات.
وانطاًق����ا م����ن ذل����ك، ف����إن مجلس ال����وزراء 
ف����ي كل جلس����ة أس����بوعية يهتم ب����أن يكون 
إل����ى جان����ب ج����دول األعم����ال بن����ود أخ����رى 
ترصده����ا  الت����ي  المس����تجدة  للموضوع����ات 
وس����ائل اإلعام واس����تطاعات ال����رأي العام 
وغيرها، وذلك من شأنه أن يرتقي بمنظومة 
العمل الحكوم����ي ويزيده قوة وصابة؛ ألن 
المواطن ه����و محور التنمي����ة وغايتها، وكل 
هدفه����ا  والتحدي����ث  التطوي����ر  مش����روعات 
تلبي����ة تطلعات المواطن س����واء ف����ي المدن 
أو الق����رى وتوفي����ر المقومات التي تضمن له 

حياة كريمة ومزدهرة.

نجد أن سموكم حريصون على  «
التواصل مع المواطنين في مختلف 

المناسبات فضال عن الزيارات 
الميدانية المعلنة وغير المعلنة 

التي تحرصون سموكم عليها بشكل 
مستمر لاللتقاء بالمواطن، كما 

أن مجلس سموكم العامر الذي 
يلتئم بشكل أسبوعي يشكل منبرا 

حرا لجميع المواطنين والمعنيين 
بمختلف القطاعات لطرح وجهة 

نظرهم بشأن الخدمات والمعوقات 
التي تعترض تمتعهم بأفضلها كما 
أردتم سموكم، كيف ترون سموكم 
هذا المجلس وما ُيطرح فيه؟ وماذا 
تعني لكم هذه اللقاءات والزيارات؟

� إن التواص����ل م����ع المواطني����ن واللق����اء بهم 
يش����كل لي ش����خصًيا مصدر سعادة ال حدود 
له����ا، إذ تتي����ح لنا ه����ذه اللق����اءات والزيارات 
الفرص����ة لك����ي نتع����رف ع����ن ق����رب عل����ى م����ا 
يش����غل اهتمام����ات الن����اس والقضاي����ا الت����ي 
التع����رف  إل����ى  إضاف����ة  أولوياته����م،  تش����كل 
على احتياجاته����م ومتطلباتهم، وفي بعض 
األحيان توفر هذه اللقاءات المباشرة أمامنا 
نوافذ جديدة تخص القضايا والموضوعات 

ومن ثم وضعها في عين االعتبار.
 إنن����ا في البحري����ن، ولله الحم����د، نتميز عبر 
الس����نين بأنن����ا مجتم����ع قائم عل����ى التواصل 
والمحب����ة بين جميع أف����راده الذين يعرفون 
حمي����دة  خص����ال  تل����ك  البع����ض،  بعضه����م 
توارثناه����ا ع����ن اآلب����اء واألجداد وتتجس����د 
جلي����ة ف����ي مجالس����نا الت����ي تش����كل ملمًح����ا 
علين����ا  ويج����ب  األصيل����ة،  هويتن����ا  يعك����س 
نف����وس  ف����ي  وترس����يخها  عليه����ا  الحف����اظ 

األجيال الشابة. 
تصريحاتكم كافة بشأن العقبات  «

التي تعتري مملكة البحرين 
والتحديات، نراكم سموكم تراهنون 

فيها على المواطن البحريني 
ومواقفه، ولدى سموكم إيمان 

مطلق بأن المواطن هو سر 
النجاح وثقتكم كبيرة في قدرته 
على التعامل مع التحديات، بماذا 

تصفون سموكم المواطن البحريني 
ومواقفه عبر التاريخ؟

� نعم، فالمواطن البحريني أثبت في مختلف 
المراح����ل التاريخي����ة أن����ه قادر عل����ى حماية 
وطن����ه وال����ذود عن����ه، فل����م يتأخ����ر يوًما عن 
الدفاع عن أمن واس����تقرار بل����ده، والوقوف 
ف����كان حائ����ط  إل����ى جان����ب قيادت����ه،  بق����وة 
الص����د ال����ذي فش����لت أمام����ه كل المؤام����رات 
التي حيك����ت ضد البحرين وش����عبها، ونقدر 
عالًي����ا ما يبدي����ه المواطن من ع����زم وإصرار 
عل����ى العطاء والمس����اهمة ف����ي رفعة وطنه، 
فشعبنا واع ومتحضر ومبدع ومصدر فخر 

واعتزاز دائًما.
لقد مرت مملكة البحرين بتحديات  «

ومحاوالت للتأثير على نسيجها 
االجتماعي وبث الفرقة وشق صف 
الوحدة، كيف وجدتم سموكم وعي 
المواطن البحريني وتعامله معها؟

- لقد عايش����نا الكثير من التحدي����ات، ومررنا 
بتج����ارب عدة حاول البعض خالها أن يبث 
الفرقة واالنقس����ام بين أبناء المجتمع، ولكن 
بحم����د هللا، ب����اءت جميعها بالفش����ل؛ بفضل 

تماس����ك ووعي ش����عب البحري����ن، الذي كان 
وسيظل دوًما بمش����يئة هللا، عصًيا على كل 
مح����اوالت الفرقة واالنقس����ام، محًبا لوطنه، 
فنحن ش����عب واحد يصون وطنه ويحافظ 
بم����ا  ويعم����ل  ومكتس����باته  منجزات����ه  عل����ى 
يمتلكه من س����مات اإلخاص والتفاني؛ من 

أجل مستقبل أفضل. 
تمر المنطقة ومملكة البحرين  «

بتحديات اقتصادية جمة، ما 
خطط الحكومة للتعامل مع هذه 

التحديات؟

� دائم����ا ما ننظر إلى التحدي����ات االقتصادية 
ب����روح المثاب����رة والعزيمة به����دف تجاوزها، 
والتعامل معها بمرونة والبحث عما تنطوي 
علي����ه من ف����رص لتقوي����ة أركان التنمية في 
المملك����ة، فاالقتصاد البحريني يتميز بتنوع 

وقدرة على مواكبة وتجاوز التحديات. 
وكم����ا تعلم����ون فاالقتص����اد العالم����ي الي����وم 
متراب����ط، وما يحدث م����ن أزمات اقتصادية 
ف����ي أي بل����د يمك����ن أن يؤثر بش����كل أو بآخر 
على مختلف دول العال����م، وقد مررنا بفترة 
ش����هدت تراج����ع أس����عار النف����ط بش����كل كبير 
وهو ما أثر على حجم اإليرادات في الدول 
النفطي����ة ككل، وكان من الض����روري التوجه 
إلى إيجاد بدائل تكفل تنويع مصادر الدخل 
واس����تمرار دوران عجلة النمو للحفاظ على 
تنفي����ذ  ومواصل����ة  المواطني����ن  مكتس����بات 

المشروعات التنموية.
 كيف ترون سموكم دعم المملكة  «

العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة ودولة الكويت 

لمملكة البحرين، لتحسين وضعها 
االقتصادي؟

� نقدر عالًيا دعم األشقاء من المملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
المش����رفة  ومواقفه����م  الكوي����ت،  ودول����ة 
تجاه مملك����ة البحرين، والت����ي تعكس عمق 
رواب����ط األخوة والمحبة الت����ي تربط مملكة 
البحري����ن بأش����قائها، وه����ي مواق����ف ليس����ت 
بمس����تغربة م����ن األش����قاء، الذي����ن نك����ن له����م 
كل المحب����ة والتقدير، وهي تجس����د اإليمان 

بوح����دة اله����دف والمصي����ر المش����ترك ال����ذي 
يربط شعوبنا، ومواقف األشقاء إلى جانب 
وس����تبقى  تنس����ى،  أن  يمك����ن  ال  البحري����ن 
ش����اهدة على عمق أواصر األخوة والتعاون 
بيننا لما فيه الخير والنماء لدولنا وشعوبنا.

كيف ترون سموكم دور الصحافة  «
الوطنية في الشأن المحلي؟ وما 

تقييمكم لما يكتب فيها؟ وماذا 
تعني لسموكم الصحافة البحرينية؟

لصحافتن����ا  الوطن����ي  ال����دور  نق����در  نح����ن   �
المحلي����ة بكتابه����ا ومحرريه����ا، وما أس����هموا 
ب����ه من تنوير للمجتمع البحريني في ش����تى 
مج����االت المعرفة، وإعام الق����ارئ بمختلف 
التطورات واألحداث التي تشهدها منطقتنا 
والعال����م، وقب����ل ذل����ك بطبيعة الح����ال، إلقاء 
الض����وء على ما تش����هده بادنا من تطورات 
ونمو وإنجازات ومكتسبات تحققت بفضل 
تضاف����ر جهودنا جميًعا كل ف����ي مكانه ومن 

موقعه.
وإنن����ا لعلى ثقة ف����ي قدرات أبن����اء البحرين 
عل����ى تحقي����ق المزي����د م����ن اإلنج����ازات على 
الصعي����د الصحاف����ي واإلعام����ي، وحرصهم 
الت����ي  الصحافي����ة  الم����ادة  تك����ون  أن  عل����ى 
يقدمونه����ا لمجتمعه����م رصين����ة ومتوازن����ة، 
يطل����ع م����ن خاله����ا الجمي����ع عل����ى الحقائق، 

فالصحافة هي مرآة المجتمع.
وم����ن خ����ال صحيفتكم أوج����ه التحية لكل 
العاملي����ن في الحق����ل الصحافي واإلعامي 
وأق����ول له����م إنن����ا نس����عد بكتاباتك����م ونهت����م 
يطرح����ه  م����ا  م����ع  ونتفاع����ل  بانتقاداتك����م، 
المواطن����ون عل����ى صفحاتك����م م����ن مش����اكل 
ه����ي  س����تظل  المواط����ن  فخدم����ة  وهم����وم، 
ش����اغلنا الش����اغل، وم����ا تقومون ب����ه في هذا 

المجال هو محل االهتمام والتقدير.
وأؤك����د لك����م أن الصحاف����ة ش����ريك مهم من 
ش����ركاء الوطن، وعنصر فاعل في المجتمع، 
ال تكتم����ل جوان����ب الص����ورة الكامل����ة إال بها، 
وم����ن هن����ا يأتي حرصن����ا عل����ى التواصل مع 
الصحاف����ة والعاملي����ن فيه����ا، وتب����ادل الرأي 
دائم����ا بوج����ود  والمش����ورة معه����م، ونس����عد 
مجالس����نا  ف����ي  والصحافيي����ن  الكت����اب 

والحديث معهم، واالستنارة مما يطرحونه 
من أفكار وتصورات نثق أنها تنبع من حس 
وطن����ي غي����ور وح����رص كبي����ر عل����ى الوطن 

ومستقبل األجيال القادمة. 
كيف ترون سموكم عالقة مملكة  «

البحرين مع دول اإلقليم والعالم؟

- سياس����ة مملكة البحرين الخارجية قوامها 

العال����م،  دول  كل  م����ع  المتب����ادل  االحت����رام 
والحرص عل����ى توطيد أواص����ر التعاون مع 
مختل����ف ال����دول، واالس����تفادة المتبادلة من 
الخب����رات والتجارب الناجحة، التي تس����هم 
في تنمية الش����عوب واالرتقاء بمس����توياتها 

المعيشية.
وتعهدات����ه  التزامات����ه  يحت����رم  بل����د  نح����ن 
وف����ق األع����راف الدولي����ة، ون����رى أن ذلك هو 
الس����بيل الس����تقرار دول العالم وتفرغها إلى 
التنمي����ة الش����املة واالبتعاد ع����ن الصراعات 
والحروب، التي ته����دم وال تبني، وتدمر وال 
تعم����ر، ويكفي ما عاناه العالم في الس����نوات 
الماضي����ة، م����ن نزاعات ومح����اوالت لزعزعة 
االس����تقرار واألم����ن ف����ي كثير م����ن المناطق، 
وه����و ما ألقى بظال����ه وتأثيراته على العالم 

بأسره.
وعلين����ا أن نأخ����ذ العب����رة مم����ا يح����دث ف����ي 
بعض الدول من أحداث أعادتها إلى الوراء 
وعرقل����ت خطواته����ا التنموية بع����د أن كانت 

في الطليعة.
وتحرص مملك����ة البحرين دائًما على أفضل 
ف����ي  واألصدق����اء  األش����قاء  م����ع  العاق����ات 
مختل����ف أنح����اء العالم، وتدرك أن اس����تثمار 
تل����ك العاقات والتع����اون بين الدول، يصب 

في مصلحة الشعوب وتقدمها.
كما أنن����ا نرى أن التنمية الش����املة واالرتقاء 
بحياة اإلنس����ان، هم����ا الهدف األس����مى الذي 
تس����عى دول العال����م إل����ى تحقيق����ه، لكن هذا 
اله����دف ال يمك����ن ل����ه أن يتحق����ق ف����ي ظ����ل 
تدخ����ل بع����ض ال����دول ف����ي ش����ؤون ال����دول 
األخرى، ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها 

وعرقلة خطط التنمية التي تنفذها.
ون����رى أن الوق����ت ق����د ح����ان؛ لك����ي يتص����دى 
المجتمع الدولي لكل الظواهر السلبية التي 

تؤثر على مقدرات الشعوب، وُتزعزع األمن 
واالستقرار في العالم.

كان إلنجازات سموكم المحلية صدى  «
دولي ُتّوج بكّم كبير من الجوائز 

العالمية.. كيف ترون سموكم التأثير 
اإليجابي لكل ذلك على سمعة 

ومكانة مملكة البحرين؟

- نح����ن نفخ����ر بش����هادات وتقدي����ر المنظمات 

مملك����ة  تحقق����ه  لم����ا  الدولي����ة  والهيئ����ات 
البحري����ن من منجزات، الس����يما على صعيد 
التنمي����ة البش����رية، كم����ا أنن����ا نعت����ز بالمراتب 
المتقدمة التي تحرزها المملكة في مختلف 
المؤش����رات الدولي����ة والتقارير المتخصصة، 
والتي تؤكد أن البحرين تس����ير في الطريق 
الصحي����ح، وأنه����ا بات����ت نموذج����ا للتميز في 
للبحري����ن  م����ا تحق����ق  ونؤك����د أن  اإلنج����از.  
صنعته إرادة شعبها، فنحن مجتمع متجدد، 
وعلينا أن نصون ونستثمر أي نجاح تحقق، 
ف����كل ذل����ك م����ا كان ليتحق����ق، ل����وال تضاف����ر 
جهود أبناء البحرين وإخاصهم في خدمة 
الوط����ن، وتفانيهم ف����ي إبداع وابتكار كل ما 
ه����و جديد لتحقيق اإلنجاز تلو اآلخر، ونرى 
أن ذل����ك ه����و نت����اج طبيع����ي لمجتمع تتس����م 
العاق����ة بين أفراده جميًعا بالمحبة واأللفة، 
والحرص عل����ى تقدم بادن����ا، والوصول بها 

إلى المكانة التي تستحقها إقليمًيا ودولًيا.
ونح����ن فخ����ورون بما تحق����ق وال نكتفي به، 
بل نس����عى دائما إل����ى المزي����د، ووضع لبنات 
جدي����دة في ص����رح اإلنجازات، التي يش����عر 
بها كل من يقيم على أرض البحرين، ويدرك 
م����دى ما ُبذل م����ن جهد مخل����ص وتفان في 

سبيل تحقيقها. 
هناك تدخالت خارجية واضحة  «

في الشأن المحلي.. كيف نجحت 
الحكومة في سد الثغرات التي يتم 

عبرها تمرير تلك التدخالت؟ وكيف 
استطعتم وقف تمويل اإلرهاب من 
الخارج حتى غدت البحرين، كما كانت، 

واحة أمن وأمان واستقرار؟

� إن احترام س����يادة واس����تقال الدول مبدأ 
ال حي����اد عن����ه، والت����زام اآلخري����ن بم����ا نل����زم 

ب����ه أنفس����نا، ه����و الس����بيل لوق����ف التدخات 
في ش����ؤون الغي����ر، كم����ا أن المجتمع الدولي 
يجب أن يتحمل مس����ؤوليته في وقف تلك 
التدخ����ات؛ حت����ى ال تس����ود الفوض����ى ف����ي 

العالم.
أم����ا بالنس����بة لموضوع اإلره����اب، فإن نجاح 
البحري����ن ف����ي التص����دي لهذه اآلف����ة لم يكن 
جه����ًدا حكوميا فقط، ب����ل كان عما جماعًيا 
جسد عزيمة أبناء البحرين ومدى حرصهم 
على الحف����اظ على وطنه����م، فكانوا العنصر 
الفوض����ى  مخطط����ات  كل  أفش����ل  ال����ذي 
والتخري����ب الت����ي أري����دت بالوط����ن، وحفظ 
م����ا تحق����ق للبحرين م����ن مكتس����بات وطنية 

وحضارية.
ولق����د عملت البحري����ن على تعزي����ز التعاون 
مع ال����دول الصديق����ة؛ للقضاء عل����ى ظاهرة 
اإلره����اب ومن يقف وراءها وتجفيف منابع 
تمويلها، وأنه بتوافر إرادة المجتمع الدولي 
يمك����ن حص����ار ظاه����رة اإلره����اب والقض����اء 

عليها والنأي بالعالم عن شرورها.
المتتبع لتصريحات سموكم يرى أنها  «

ال تخلو من اإلشادة والدعم لسياسة 
المملكة العربية السعودية.. ماذا 

تعني المملكة الشقيقة لسموكم؟ 
وكيف تنظرون إلى دورها في 

مواجهة التحديات التي تحيط باألمة 
اإلسالمية وفي مقدمتها مواجهة 

اإلرهاب؟

المملك���ة العربي���ة الس���عودية ه���ي الس���ند   -

والرئي���س  الق���وي  الداع���م  والعض���د، وه���ي 
لمملك���ة البحري���ن، ونح���ن ال ننس���ى مواقف 
المملكة الش���قيقة معنا في السراء والضراء 
فنح���ن نرتب���ط مًع���ا برب���اط  عل���ى الس���واء.. 
الس���عودية  العربي���ة  والمملك���ة  مصي���ري، 
األم���ان واالس���تقرار  ه���ي صم���ام  الش���قيقة 
ليس لمنطقتنا فحس���ب، بل واإلقليم وأيًضا 
العال���م، ولهذا تحظ���ى مواقفها وسياس���اتها 

باالحترام والتقدير في العالم أجمع.
ونح���ن ن���رى أن المملكة العربية الس���عودية، 
بقي���ادة خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك 
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود، ودعم ولي 
عه���ده صاحب الس���مو الملك���ي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ال تتوانى 
عن مس���اندة الدول العربية واإلسامية، بل 
ودول العال���م األخ���رى، ومواقفه���ا ف���ي ه���ذا 
المجال واضح���ة، فهي بلد الخير الذي يمتد 

إلى الجميع.
وما من ش���ك في أن جميع الشعوب العربية 
واإلس���امية تحم���ل محب���ة من ن���وع خاص 
للمملك���ة العربي���ة الس���عودية وتقدي���را كبيرا 
لدورها الجليل في رعاية األماكن المقدس���ة 
واالهتمام بها، ومبادراتها لمس���اندة أشقائها 
وأصدقائه���ا ال تحتاج إلى دلي���ل، فهي دائما 
تس���ارع إلى تقدي���م العون إل���ى كل محتاج، 
وهي تقوم بذل���ك الدور انطاًقا من مكانتها 
اإلقليمية والدولية الت���ي تبوأتها بعطاءاتها 
ووقوفه���ا الدائ���م إل���ى جان���ب قضاي���ا الحق 

والعدل.
كما نس���تذكر ب���كل الخي���ر المملكة الش���قيقة 
ومس���اهماتها ف���ي التنمية بمملك���ة البحرين، 
ووقوفه���ا معن���ا دائًم���ا، ومبادراته���ا الت���ي ال 
تتأخر لمس���اندتنا، فجزاهم هللا عنا كل خير، 
وأدام عليهم جميًعا نعمة األمن واالستقرار.

العربي���ة  المملك���ة  ب���دور  يتعل���ق  فيم���ا  أم���ا 
الس���عودية ف���ي مواجه���ة التحدي���ات الت���ي 
تحي���ط باألم���ة اإلس���امية وف���ي مقدمته���ا 
مواجهة اإلرهاب، فإن السعودية تقوم بدور 
رئي���س وكبير في مواجهة ه���ذه التحديات، 
ألم���ن  األكب���ر  والداع���م  الحلي���ف  وه���ي 
واستقرار المنطقة، ولها دور محوري ومؤثر 
في السياس���ات العالمية، وهو دور يتجس���د 
في مشاركاتها في مختلف المحافل الدولية 
والتنس���يق والتش���اور المس���تمر مع األشقاء 
واألصدق���اء، وهي ال تتوانى عن بذل الجهد 
ف���ي ه���ذا المج���ال، وكلن���ا يعل���م ما تق���وم به 
المملكة الش���قيقة، ونقدر دوره���ا وجهودها، 
ثماره���ا  س���تؤتي  الجه���ود  تل���ك  أن  ون���رى 

بتعاون الجميع معها.
كما أننا نقدر للملكة العربية السعودية دورها 
الرائ���د والمؤث���ر في إب���راز ص���ورة ومفاهيم 
اإلس���ام الصحيح���ة، والتأكيد ف���ي مختلف 
المحاف���ل أن اإلره���اب هو ظاه���رة إجرامية 
ال ترتب���ط بدي���ن أو مذهب معي���ن وإنما تنبع 
من الفهم الخاطئ أو الجهل بصحيح الدين، 
وم���ا يح���دث حاليا ف���ي العديد م���ن مناطق 
العال���م له���و خير تأكي���د عل���ى أن اإلرهاب ال 

يفّرق، وأنه يستهدف الجميع دون تمييز.
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بع���ث عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة برقية تهنئة إلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب 
والرياض���ة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناس���بة فوز س���موه ببطول���ة العالم للرجل الحديدي والتي أقيم���ت في كونا بالواليات 

المتحدة األميركية. وفيما يلي نص البرقية:

 س���مو االبن العزيز الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة حفظك���م هللا ورعاك���م ممثلن���ا 
لألعمال الخيرية وش���ؤون الشباب رئيس 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 

ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد..
 تابعنا وبكل اهتمام مش���اركتكم المتميزة 
ف���ي بطول���ة الرج���ل الحدي���دي بالواليات 
المتح���دة األمريكي���ة الت���ي تكللت بنجاح 
وبه���ذه  مس���بوقة،  غي���ر  ونتيج���ة  باه���ر 
المناس���بة نتق���دم لك���م بخال���ص التهان���ي 
بط���ل  بلق���ب  فوزك���م  عل���ى  والتبري���كات 
العال���م، وأن نع���رب لك���م عن م���دى فخرنا 
واعتزازن���ا بهذا اإلنجاز البحريني الجديد 
الذي اس���تطعتم، وبع���ون من هللا وفضله، 
وبهم���ة وحماس���ة ش���باب الوط���ن الواعد، 
أن تحقق���وا ه���ذا النصر الذي ج���اء ببريق 

الذهب فكما وعدتم أوفيتم.
لن���ا  المفرح���ة  المناس���بة  به���ذه  ويس���رنا   
ش���خصًيا ولألس���رة الرياضية البحرينية، 
أن نجدد ش���كرنا وتقديرنا لس���موكم على 
حملكم لمسؤولياتكم الوطنية بكل اقتدار، 
فالبحرين تش���هد نهضة غير مسبوقة في 
قطاع العمل الش���بابي والرياضي وصلتم 
بأصدائه���ا الطيب���ة خ���ارج ح���دود الوطن، 
ويع���ود فضل ذلك، م���ن بعد هللا، لروحكم 
الوثابة نحو األفضل ولتوجهاتكم الطيبة 
في إشراك كفاءات الوطن والسعي معهم 
لرفع���ة اس���م وطنن���ا ف���ي كاف���ة المحافل 
الدولي���ة، وبما يعظ���م إنجازات مس���يرتنا 
نح���و المس���تقبل المش���رق بمعي���ة “فريقنا 
البحرين���ي الواح���د” ال���ذي نباه���ي به لدى 
األم���م ونعتز أش���د اعتزاز بعطائ���ه الرفيع 

وأدائه المخلص.
خال���ص  لس���موكم  نك���رر  الخت���ام،  وف���ي 
تهانين���ا وعظي���م فخرنا بفوزك���م في هذه 
البطول���ة العالمي���ة الذي لم يك���ن تحقيقه 
باألمر الس���هل، فقد ش���هدت تحضيراتكم 

التحدي���ات  م���ن  الكثي���ر  ومنافس���اتكم 
والصعوب���ات التي اس���تطعتم، بعون هللا، 
ش���جاعة،  ب���كل  ومواجهته���ا  تطويعه���ا 
واستبس���لتم فيه���ا كجبه���ة م���ن جبه���ات 
خدمة الوطن، وكما هو عهدنا بكم في كل 
ميادي���ن العمل والش���رف والعزة، لذا جاء 
فوزكم مستحق وأثبتم للعالم مجدًدا بأن 
ل���دى البحري���ن م���ن الخب���رة واإلمكانيات 
واالس���تعداد م���ا يؤهلها على ال���دوام بأن 
تك���ون ف���ي مقدم���ة رك���ب اإلنج���از، وبأن 
الش���باب العربي متى ما سنحت له فرصة 
أن يحق���ق  اس���تطاع  التش���جيع والدع���م 
أهداف���ه ويب���دع ف���ي أدائ���ه، فهنيًئ���ا لن���ا 
فوزك���م وليك���ن ع���ام “الذه���ب البحريني” 
ممت���ًدا أعواًما عديدة، مع خالص تمنياتنا 
لك���م بأن يك���ون النصر حليفك���م في كافة 
مس���اعيكم المخلصة في خدم���ة مملكتنا 

العزيزة وأهلها الكرام. 

ودمتم بحفظ هللا سالمين..
والدك���م حم���د بن عيس���ى آل خليف�ة ملك 

مملكة البحرين.

وبع���ث رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي 
خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة إل���ى ممث���ل جاللة 
وش���ؤون  الخيري���ة  لألعم���ال  المل���ك 
الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب 
األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س  والرياض���ة 
البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة؛ بمناسبة فوز سموه ببطولة العالم 
للرجل الحدي���دي والتي أقيمت في كونا 
بالواليات المتحدة األميركية. وفيما يلي 

نص البرقية:
س���مو االبن العزيز الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة حفظه هللا ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية
وبركات���ه  هللا  ورحم���ة  عليك���م  الس���الم 

وبعد...
فإنه ليس���عدنا كثيًرا أن نعبر لسموكم عن 
أطي���ب تهانينا القلبية بمناس���بة إحرازكم 
المرك���ز األول ف���ي بطول���ة العال���م للرجل 
الحدي���دي من بين نخبة كبيرة من أبطال 

العالم في مجال رياضة الترايثلون.
إن ه���ذا اإلنج���از العالم���ي الجدي���د ال���ذي 
أحرزتم���وه س���موكم حفظك���م هللا، إنم���ا 
يعك���س ما تتمتع���ون به م���ن إرادة قوية 
ولياق���ة عالية مكنّتكم من إح���راز بطولة 
هذا السباق الرياضي الذي يعد من أقوى 
الس���باقات في العالم، كم���ا كان إلنجازكم 
هذا أطيب األثر لدينا وفي نفوس جميع 

أبناء شعب البحرين.
ندعو المولى ع���ز وجل أن يحفظكم وأن 
يوفقك���م لتحقي���ق مزي���د م���ن اإلنجازات 
والبط���والت الدولي���ة، والت���ي رفعت راية 
البحري���ن عالي���ة بي���ن األم���م، وأن يس���دد 
خطاك���م في كل م���ا تبذلونه من خطوات 
إسهاما فيما نسعى إليه جميًعا من نهضة 
وتق���دم ونم���اء لوطنن���ا الغال���ي ف���ي ظل 
القي���ادة الحكيم���ة لعاه���ل الب���الد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
رئي���س  خليف���ة  آل  س���لمان  ب���ن  خليف���ة 

الوزراء.

بعث���ت قرينة عاه���ل البالد رئيس���ة المجلس األعل���ى للمرأة صاحبة الس���مو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة برقية تهنئة إلى ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وش���ؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناس���بة فوز س���موه 

بالمركز األول ببطولة العالم للرجل الحديدي بالواليات المتحدة األميركية. 

وأشادت سموها بهذه المناسبة المتميزة 
بم���ا بذله س���مو الش���يخ ناصر م���ن جهود 
حثيث���ة وع���زم ثابت وهم���ة عالية خالل 
البطول���ة  ه���ذه  لمنافس���ات  االس���تعداد 
العالمي���ة، األمر الذي نتج عنه رفع اس���م 
وطنن���ا الغال���ي عالي���ًا ف���ي ه���ذا المحفل 
المهم، والذي جاء مكمالً لمساعي سموه 
الكريم���ة ف���ي تحقي���ق أفض���ل النتائ���ج، 
وبما يرتقي بالش���أن الشبابي والرياضي 
في مملكة البحرين، س���ائلة س���موها هللا 
العل���ي القدير أن يوفق س���موه في حمل 
مس���ؤولياته الوطني���ة، وأن يوفق���ه ف���ي 

مساعيه المخلصة في خدمة الوطن.

رفع رئيس الحرس الوطني الفريق الركن س���مو الش���يخ محمد بن عيس���ى آل خليفة أس���مى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد القائد األعلى 
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، بمناس���بة تحقيق ممثل جاللة الملك لش���ؤون الش���باب واألعمال الخيرية ورئي���س المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لقب بطل العالم في بطولة العالم للرجل الحديدي، مؤكًدا 

أن سمو الشيخ ناصر وفى بوعده للمملكة وحقق إنجاًزا تاريخًيا.

وأش���اد س���مو رئيس الح���رس الوطن���ي باإلنجاز 
العالمي الذي حققه س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة لمملكة البحرين، بعد أن نجح س���موه 
و19  س���اعات   9 ق���دره  بزم���ن  الس���باق  بإكم���ال 
دقيقة، ومتقدًما عن صاحب المركز الثاني بزمن 

قدره 3 دقائق.
وأك���د الفري���ق الرك���ن س���مو الش���يخ محم���د ب���ن 
عيسى آل خليفة، أن سمو الشيخ ناصر بن حمد 
وعد بأن يكون هذا العام هو عاًما للذهب، وقّدم 
بنفسه خير مثال على الكفاءة واإلقدام والقدرة 
البدني���ة العالية الت���ي يتمتع بها ش���باب المملكة، 
والت���ي تعزز الحضور البحريني في هذا المحفل 
الرياضي الكبير، مما سيسهم في توسيع قاعدة 
المش���اركين ف���ي مث���ل ه���ذا الس���باق عل���ى أرض 

مملكة البحرين.
وأضاف س���موه أن النقل���ة النوعية التي تحققت 
للمملك���ة عل���ى المس���توى الرياض���ي خ���الل فترة 
قياس���ية، والت���ي وصلت إلى مس���تويات عالمية 
فارق���ة، يع���ود فيه���ا الفض���ل بع���د هللا إل���ى دعم 
صاح���ب الجاللة الملك، ثم عزيمة س���مو الش���يخ 
ناص���ر وطموحات���ه العالي���ة، ومضي���ه بخط���وات 
ثابت���ة نح���و تحقيق ه���دف واحد، ه���و رفع راية 
مملك���ة البحري���ن، وتعزي���ز حضوره���ا ف���ي كبرى 

المنافسات العالمية.
ولف���ت إل���ى أن اختي���ار س���موه له���ذه الرياض���ة 
تحديدا، إنما هو تحد كبير لرجل حديدي كسمو 
الش���يخ ناصر بن حم���د؛ لما تتطلبه م���ن مهارات 
بدنية وعضلية عالية جًدا، متمنًيا لس���موه مزيد 
من اإلنجازات التاريخية والتوفيق في مسيرته 

الرياضية العالمية. 

وتلق���ى جالل���ة المل���ك برقي���ة تهنئ���ة م���ن وزي���ر 
الخارجي���ة الش���يخ خالد بن احمد ب���ن محمد آل 

خليفة بمناس���بة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة ممثل جاللة المل���ك لألعمال الخيرية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية 
ببطول���ة العالم للرج���ل الحديدي والت���ي أقيمت 

في كونا بالواليات المتحدة األميركية. 
وفيما يلي نص البرقية:

س���يدي حضرة صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

أتش���رف ي���ا صاح���ب الجالل���ة أن أرف���ع لمقامكم 
والتبري���كات  التهان���ي  آي���ات  أس���مى  الس���امي 
بمناس���بة ف���وز س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حمد آل 
خليف���ة ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال الخيرية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض���ة رئي���س اللجن���ة األولمبي���ة البحرينية 
ببطول���ة العالم للرج���ل الحديدي والت���ي أقيمت 

بكونا بالواليات المتحدة األمريكية.
إن ه���ذا الف���وز الغال���ي وه���ذا اإلنجاز المس���تحق 
وعناي���ة  الالمح���دود  جاللتك���م  دع���م  ليعك���س 
جاللتكم الدائمة وحرصكم الدؤوب على ازدهار 
مس���يرة الرياض���ة بمملك���ة البحري���ن وتوفير كل 
مقومات الرقي واالرتقاء بها ألجل إعالء ش���أنها 
في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية، ويؤكد 
ب���كل ج���الء أن نهجك���م س���يظل دافق���ا ومرتكًزا 
لتحقي���ق الكثي���ر م���ن المنج���زات والمكتس���بات 
كافة في المجاالت التي تعود بعظيم النفع على 
الوطن والمواطنين وتفضلوا يا صاحب الجاللة 

بقبول فائق تحياتي وتقديري.
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وزير الخارجية.

وتلقى جاللة الملك برقية تهنئة من القائد العام 
لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
ب���ن أحمد آل خليفة؛ بمناس���بة ف���وز ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف���ة ببطولة العالم للرجل الحديدي والتي 

أقيمت في كونا بالواليات المتحدة األميركية.
وفيما يلي نص البرقية:

س���يدي حضرة صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن 
عيس���ى آل خليفة حفظه هللا ورعاه ملك مملكة 

البحرين القائد األعلى.. 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد..

سيدي.. 
يس���رني أن أرف���ع لجاللتكم الكريم أس���مى آيات 
التهان���ي والتبري���كات بمناس���بة اإلنج���از الكبي���ر 
ال���ذي حققه س���مو اللواء الركن الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليفة قائد الحرس الملكي حفظه هللا 
وبحصوله عل���ى المركز األول ف���ي بطولة العالم 
للرجل الحديدي س���باق بطولة العالم للترايثلون 
المتح���دة  بالوالي���ات  كون���ا  ف���ي  أقيم���ت  الت���ي 
بدع���م  تحق���ق  اإلنج���از  ه���ذا  وان  األميركي���ة 
ومباركة جاللتكم حفظكم هللا والجهود الكبيرة 
التي بذلها سموه في التحضير واالستعداد لهذه 

البطولة العالمية.
وف���ي الخت���ام ال يس���عني به���ذه المناس���بة إال أن 
أع���رب ع���ن تمنيات���ي لس���موه بالتوفي���ق دائم���ا 
وتحقي���ق مزي���د من اإلنج���ازات المش���رفة ورفع 
اس���م مملك���ة البحرين عاليا في جمي���ع المحافل 

الدولية.
 ودمتم جاللتكم بحفظ هللا سالمين موفقين 

المش���ير الركن القائ���د العام لقوة دف���اع البحرين 
خليفة بن أحمد آل خليفة.

وتلق���ى جالل���ة المل���ك برقي���ة تهنئ���ة م���ن وزير 
ب���ن  راش���د  الش���يخ  الرك���ن  الفري���ق  الداخلي���ة 
عبدهللا آل خليفة؛ بمناس���بة ف���وز ممثل جاللة 
الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة  لألعم���ال  المل���ك 
رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناصر بن حم���د آل خليفة ببطولة العالم للرجل 

الحديدي، وفيما يلي نص البرقية:
س���يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة مل���ك البالد المف���دى حفظه 

هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

ببال���غ الفخر واالعت�زاز أرفع إلى مقام جاللتكم 
وأس���مى  القلبي���ة،  التهان���ي  خال���ص  الس���امي 
التبريكات بمناس���بة فوز نجلكم س���مو الش���يخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة ممث���ل جاللتك���م 
رئي���س  الش���باب  الخيري���ة وش���ؤون  لألعم���ال 
اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة، وحصول���ه على 
المركز األول في بطولة العالم للرجل الحديدي 

المقامة في كونا.
إن ه���ذا اإلنج���از اله���ام ج���اء بفض���ل الرعاي���ة 
الرشيدة واالهتمام الكبير والدعم السامي من 
ل���دن جاللتك���م لمختل���ف المج���االت الرياضية، 
األمر الذي أس���هم في تحقي���ق مملكة البحرين 
للعدي���د من اإلنج���ازات على الس���احة الرياضة 
الدولي���ة والت���ي رفعت م���ن التصني���ف العالمي 

للمملكة إلى مراتب متقدمة.
أس���أل هللا أن يحف���ظ جاللتكم ويوفق س���موه 
لتحقي���ق المزي���د م���ن العط���اء ف���ي ظ���ل قيادة 

جاللتكم الحكيمة.
وتقبلوا س���يدي حض���رة صاح���ب الجاللة أجل 

آيات االحترام التقدير.
ودمتم في رعاية هللا سالمين.

الفريق الركن
وزير الداخلية

راشد بن عبدهللا آل خليفة.

وتلق���ى جالل���ة المل���ك برقي���ة تهنئ���ة م���ن وزير 
ش���ؤون الديوان الملكي س���مو الش���يخ علي بن 

عيس���ى آل خليفة، بمناس���بة ف���وز ممثل جاللة 
الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة  لألعم���ال  المل���ك 
رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
ناصر بن حم���د آل خليفة ببطولة العالم للرجل 

الحديدي.
وفيما يلي نص البرقية:

س���يدي حض���رة صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد 
بن عيس���ى آل خليف���ة حفظ���ه هللا ورعاه ملك 

مملكة البحرين المفدى..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

ب���كل االعت���زاز والفخ���ر يش���رفني أن أرفع إلى 
مقامكم الكريم أسمي آيات التهاني والتبريكات 
بمناس���بة فوز نجلكم سمو الشيخ ناصر حفظه 
هللا بالمرك���ز األول في منافس���ات بطولة العالم 
للرج���ل الحدي���دي الت���ي أقيم���ت مؤخ���ًرا ف���ي 
مدين���ة كون���ا بالوالي���ات المتح���دة األميركي���ة، 
إن ه���ذا اإلنجاز العالمي ل���م يكن ليتحقق دون 
دعم ومساندة وتوجيهات جاللتكم ورعايتكم 
البحري���ن  ف���ي  الرياض���ة  لمختل���ف  المس���تمرة 
بش���كل عام وله���ذا النوع م���ن الرياضة بش���كل 
خ���اص، مش���يدين ف���ي ه���ذا الس���ياق ب���األداء 
الممي���ز والجه���ود المخلص���ة التي بذلها س���موه 
مم���ا أهله لذل���ك الفوز وإنج���اًزا مرموقا يضاف 
العدي���دة  الرياضي���ة  إل���ى سلس���لة اإلنج���ازات 
التي يحققها الش���باب الرياض���ي البحريني في 
مختل���ف المحاف���ل الرياضي���ة الدولي���ة، داعين 
هللا القدي���ر أن يحفظ جاللتك���م ويديم عليكم 
نعم���ة الصحة والعافية لقي���ادة مملكة البحرين 
ومس���يرتها المباركة، ومتمنين لس���موه تحقيق 
المزي���د ف���ي البط���والت العالمية القادم���ة لرفع 

اسم مملكة البحرين عاليا.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين.

علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان 
الملكي.

وتلق���ى جالل���ة الملك برقي���ة تهنئة م���ن رئيس 
جه���از المس���احة والتس���جيل العق���اري الش���يخ 
خليف���ة،  آل  حم���د  ب���ن  عب���دهللا  ب���ن  س���لمان 

لمناس���بة إحراز سمو الش���يخ ناصر بن حمد آل 
خليف���ة، المركز األول في بطول���ة العالم للرجل 
الحدي���دي، والت���ي أقيم���ت ف���ي مدين���ة كون���ا 
بالواليات المتحدة األمريكية، وس���ط مشاركة 
أكثر من 3 آالف متسابق ومتسابقة، هذا نصها:

س���يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة
حفظه هللا ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى.. 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..

يش���رفني أن أتقدم إلى مقام جاللتكم السامي 
الرفي���ع بأص���دق التهاني والتبريكات بمناس���بة 
اإلنج���از الرياض���ي التاريخ���ي غي���ر المس���بوق 
بتحقيق س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممث���ل جاللتك���م لألعم���ال الخيري���ة وش���ؤون 
للش���باب  األعل���ى  المجل���س  رئي���س  الش���باب، 
والرياضة، رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية، 
للرج���ل  العال���م  بطول���ة  ولق���ب  األول  المرك���ز 
الحدي���دي الت���ي أقيم���ت ف���ي كون���ا بالوالي���ات 
المتح���دة األمريكي���ة، وإن هذا اإلنج���از المميز 
له���و تأكي���د عل���ى الدع���م واالهتم���ام الكبيرين 
الذي���ن تلقاه رياضتن���ا المحلية بش���تى أنواعها 
من لدن جاللتك���م حفظكم هللا، وما يتحلى به 
س���مو الشيخ ناصر من عزيمة وإصرار وتحدي 
وتحقي���ق  الرياضي���ة  المرات���ب  أعل���ى  لبل���وغ 
النجاحات تلو النجاحات، وها هو سموه اليوم 
يتق���دم كنم���وذج يحت���ذى ب���ه وداعما للش���باب 
البحرين���ي الرياض���ي الطم���وح، الحريص على 
تمثيل بلده وتحقيق أفضل اإلنجازات والصور 

االبداعية والمميزة.
داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ جاللتكم وأن 
يس���دد على طري���ق الخير خطاك���م، وأن يوفق 
س���مو الش���يخ ناصر على الدوام لتحقيق مزيد 
م���ن اإلنجازات، وتفضلوا جاللتكم بقبول فائق 

االحترام والتقدير.
ودمتم سالمين.

سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة
رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

المنامة - بنا:

ناصر بن حمد أوفى بوعده وحقق إنجازا تاريخيا
ج���ال���ة ال��م��ل��ك ي��ت��ل��ق��ى م���زي���دا م���ن ال��ت��ه��ان��ي ب���إن���ج���از ن���اص���ر ب���ن حمد

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم
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جالل��ة الملك وس��مو رئيس ال��وزراء يهنئان الرج��ل الحديدي ناص��ر بن حمد
المنامة - بنا:

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

جهود حثيثة وعزم ثابت

Û  أب���ا س���لمان، يا جم���ال الكون امت���دادا من األرض إلى الس���ماء، يا صبر
أي���وب ويا جمال يوس���ف وحكمة لقمان، في���ك اختصار لوجع التاريخ 
وكل العظم���اء. أيه���ا الن���ازف م���ن التاري���خ وج���ع كب���ار، ودم���ع أوت���اد، 

وتنهيدات عماد!
Û  صع���ب عل���ى النجم أن يع���زف حزنا بأوتاد ف���ؤاد، كبير عل���ى القمر أال

يحتسي فرحا لحظة من لحظات الحداد.
Û  العظم���اء كب���ار كبار، وأي���ن هو ذاك الزم���ن الذي ُأنصف في���ه عظيم، أو

ُكرم فيه عبقري، أو قدر فيه المصلح؟ هي س���نة التاريخ أن المش���اريع 
اإلصالحية والمصلحين ال يفهمهم إال من تتدلى بعقله مصابيح التنوير 
وتش���رق في داخله ش���مس الضمير، ويرى من الحك���م حكما وإصالًحا 
وإنس���انية، له���ذا لم يفهموك، ول���ن ُيفهم مصلح في واق���ع تحولت فيه 

معظم الدول إلى مجموعة ذئاب تجيد في الحكم فن االفتراس.
Û  كل مصلح���ي التاريخ عانوا لكنهم كس���بوا التاري���خ، فأصبحوا منارات

تزاحم الس���ماء، لقد عانوا من غرب���ة الصديق وغربة الدهر، من تاريخ 
األنبي���اء والفالس���فة والحكم���اء من أفالطون إلى علي )عليه الس���الم( 
إل���ى تولس���توي، فعل���ي )ع( كان يصرخ في بئ���ر الصح���راء ليخرج ألم 
الغرب���ة، وق���وم لم يفهموه حتى تعجبوا عند س���ماع نبأ وفاته أنه قتل 
ف���ي المح���راب وهو يصل���ي، فالدعاية اإلعالمية أوهمته���م أنه ما كان 
يصل���ي! وهو القائل بس���بب غربته من جهل الجه���الء “فوددت أني لم 
أرك���م، ول���م أعرفكم معرف���ة وهللا جرت ندما، وأعقبت س���دما، قاتلكم 
هللا لق���د مألتم قلبي قيحا وش���حنتم صدري غيض���ا وجرعتموني نهم 

التهمام أنفاسا”.

حَمدنا اهلل 
أنك “الحمُد” 

)4 - 1( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك
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كش���فت استش���ارية أم���راض وجراحة العيون والقرنيات واللي���زك بالمركز الطبي الجامعي بمدينة المل���ك عبدهللا بن عبدالعزيز 
الطبية ندى اليوسف، عن ارتفاع حاالت اإلصابة بالعمى وأمراض القرنية واإلعاقة البصرية بالبحرين، معللة ذلك بارتفاع عدد 

حاالت اإلصابة وارتفاع عدد المصابين بمرض السكري ومضاعفاته.

وأشارت اليوس���ف إلى تقرير الوكالة العالمية 
للوقاية من العمى، موضحة أن نسبة اإلعاقة 
البصري���ة ف���ي مملك���ة البحري���ن نح���و 2.7 %، 
موضح���ة أنه قد تبدو النس���بة متدنية مقارنة 
ب���دول الج���وار التي تصل فيها نس���بة اإلعاقة 
ولكنه���ا تعتب���ر مرتفع���ة  البصري���ة إل���ى 3.17 % 
مقارن���ة بدول أوروبا التي تكون النس���بة فيها 
للش���باب  اليوس���ف  ودع���ت   .%  0.8 حوال���ي 
والمراهقين إلى مراجع���ة طبيب العيون عند 
شعورهم بتدٍن في مستوى النظر، مردفة: قد 
تكون المشكلة أحد عيوب اإلبصار )االنكسار( 
وق���د يكون العالج بس���يطا ج���دا ويتمثل في 

استخدام النظارات الطبية. 
أم���ا ف���ي ح���ال التده���ور  وذك���رت اليوس���ف: 
الس���ريع في البص���ر عند الش���باب والمراهقين 
خصوص���ا مم���ن يعانون قصرا ف���ي النظر فقد 
تك���ون المش���كلة القرنية المخروطي���ة، والتي 
ممك���ن ع���الج تده���ور اإلبص���ار فيه���ا بتقني���ة 
عل���ى  أن  اليوس���ف  وأوضح���ت  الكوالجي���ن. 
الجمي���ع اتب���اع العدي���د م���ن النصائ���ح لتفادي 
اإلعاقة البصري���ة، ومنها فحص نظر األطفال 
الكتش���اف  العم���ر؛  م���ن  الخامس���ة  س���ن  ف���ي 
وتصحي���ح أي أم���ور متعلق���ة بضع���ف البصر؛ 
وذل���ك لتف���ادي كس���ل العي���ن ال���ذي ال يمك���ن 
عالج���ه فيم���ا بع���د، وكذل���ك ننص���ح بالقياس 
س���ن  تج���اوز  لم���ن  العي���ن  لضغ���ط  ال���دوري 
األربعي���ن؛ لتف���ادي م���رض الجلوكوم���ا ال���ذي 
يعتب���ر من أهم أس���باب اإلعاق���ة البصرية في 

العالم.

الماء األبيض

الطبي���ب  بمراجع���ة  اليوس���ف  ونصح���ت 
المخت���ص عند الش���عور بتدهور ف���ي اإلبصار 
عن���د كب���ار الس���ن، فغالبا يك���ون الس���بب الماء 
األبي���ض ال���ذي يمك���ن عالج���ه بس���هولة ع���ن 
طريق التدخل الجراحي، مؤكدة أنه ال يجب 

إهماله؛ ألن إهماله قد يؤدي إلى فقد النظر.
أم���ا بالنس���بة إل���ى مرض���ى الس���كري فيج���ب 

عليه���م زيارة طبي���ب العيون بص���ورة دوريه؛ 
لتف���ادي اعت���الل الش���بكية بس���بب الس���كري، 
وال���ذي إن ل���م يعال���ج يعتب���ر من أهم أس���باب 

اإلعاقة البصرية في مملكة البحرين. 
وأوضح���ت اليوس���ف أن “الكتاراكت” أو الماء 
األبي���ض أو “الس���اد” ه���و عب���ارة ع���ن تغّي���م أو 
إعتام يصيب عدسة العين التي في األحوال 
إل���ى  ي���ؤدي  مم���ا  ش���فافة  تك���ون  الطبيعي���ة 
خل���ل ف���ي الرؤي���ة، وعادة م���ا يس���تغرق األمر 
س���نوات حتى يبلغ اإلعتام ح���ًدا يمنع الضوء 
م���ن الوصول إل���ى الش���بكية، وف���ي الحالتين 
يح���دث اضمح���الل البص���ر، مبينة أن تش���كل 
الم���اء األبي���ض ه���و أم���ر طبيع���ي م���ع التقدم 
في الس���ن، إال أن من ش���أن بعض الحاالت أن 
تس���اهم في تس���ريع هذه العملية.  وعن نسبة 
انتش���ار المرض، أوضحت اليوس���ف أنه تقدر 
نس���بة اإلصاب���ة بالمي���اه البيض���اء ب���� 42 % لمن 
تت���راوح أعماره���م بي���ن 52 و64 س���نة، وترتفع 
النس���بة إل���ى 60 % لم���ن تت���راوح أعمارهم بين 
65 و74، مبين���ة: عموم���ا ف���إن أكث���ر م���ن نص���ف 

َم���ن تجاوزوا الس���تين س���نة لديه���م درجة ما 
م���ن المي���اه البيض���اء ف���ي العي���ن، وف���ي حال 
أع���اق الماء األبي���ض قيام المري���ض باألعمال 
العدس���ة  اس���تبدال  الممك���ن  م���ن  اليومي���ة، 

جراحًيا.
وع���ن س���بب ح���دوث الم���اء األبيض وس���بب 
اإلصاب���ة ب���ه، ردت اليوس���ف بأنه ق���د يحدث 
الماء األبيض في أي عمر، ولكنه أكثر ش���يوًعا 
م���ع تق���دم العم���ر، فم���ع الش���يخوخة تصب���ح 
العدس���ة أق���ل مرون���ة، وأكثر س���مًكا، وتصبح 
انضغاط���ا  أكث���ر  للعدس���ة  المكون���ة  األلي���اف 
وتصبح العدس���ة أكث���ر صالبة، وع���الوة على 
ذلك تب���دأ جزيئات البروتين بداخل العدس���ة 

في االلتصاق مًعا.

السبب الوراثي

األعم���ار  ف���ي  أن���ه  إل���ى  اليوس���ف  وأش���ارت 
المبك���رة ق���د يك���ون س���ببه وراثي���ا عائلي���ا، أو 

نتيجة اللتهابات العين المزمنة، كما أن بعض 
األدوية كالكورتيزون مثاًل قد تسبب تغيرات 
في ش���فافية العدس���ة، كذل���ك فالتعرض على 
البنفس���جية  ف���وق  لألش���عة  الطوي���ل  الم���دى 
وداء الس���كري واإلصابة الس���ابقة ف���ي العين 
والتعرض ألش���عة إكس والتدخين واستهالك 
الكحولي���ات من العوام���ل التي تضاعف خطر 

اإلصابة. 
م���رض  “الكتاراك���ت”  إن  اليوس���ف  وقال���ت 
ال يس���بب األل���م ويتفاق���م بب���طء، وع���ادة م���ا 
يصي���ب اإلبصار بتش���وش أو إعتام، ويس���بب 
وه���ج األض���واء، وف���ي المراح���ل المبك���رة قد 
يصاب المرء بالمزيد من قصر النظر وتس���وء 
حال���ة الرؤي���ة الليلي���ة، وتصب���ح األل���وان أقل 

حيوية، ونظًرا ألن معظم حاالت “الكتاراكت” 
تظه���ر ببطء ش���ديد، فإن كثيرا م���ن الناس ال 
يش���عرون بأن ثمة خطأ ما إال بعد أن ترغمهم 
حال���ة التده���ور الت���ي تصيب ح���دة إبصارهم 
عل���ى إجراء تغييرات على كش���وف نظاراتهم 

أو عدساتهم الالصقة.

العالجات

المتبع���ة  أم���ا ع���ن آخ���ر وأح���دث العالج���ات 
حاليا ويت���م إجراؤها للمرض���ى بنجاح، قالت 
إن���ه من خ���الل االس���تئصال الجراح���ي للمياه 
البيض���اء، وفي���ه تس���تأصل العدس���ة المعتمة 
وتس���تبدل بأخرى صناعية تزرع مكانها، غير 
أن تش���خيص الحال���ة عل���ى أنها مي���اه بيضاء 
ال يعن���ي بالض���رورة أن المري���ض ف���ي حاج���ة 

لجراحة فورية، فإذا لم يحدث لإلبصار سوى 
تش���ويش طفي���ف، يمك���ن ضب���ط وتصحي���ح 
درجة اإلبصار بتصحيح كشف النظر وتقوية 

اإلضاءة. 
وقالت االستش���ارية اليوس���ف إن���ه ومع اتباع 
األس���اليب األحدث في الجراح���ة، لم يعد من 
الض���روري االنتظار على المياه البيضاء حتى 
تنضج “أي تصبح العدس���ة معتم���ة تماًما” كي 

تستأصل. 
وع���ن الذي���ن أصيب���وا بمي���اه بيضاء ف���ي كلتا 
العينين، فإن العدس���ة األكثر إعتاًما هي التي 
تستأصل أوال. والغالبية العظمى ممن أجريت 
له���م عمليات زرع عدس���ة عادوا إل���ى ما كانوا 
عليه قب���ل إصابتهم بالكتاراكت، مش���يرة إلى 
أن بع���ض الناس يظلون ف���ي حاجة لنظارات 
لرؤية أكثر وضوًحا للقراءة أو الرؤية البعيدة 

مث���اًل، مبينة أن جراح���ة المي���اه البيضاء تعد 
واح���دة من أكثر الجراح���ات أماًنا، و98 % منها 
تتم بنجاح ويس���تعيد المرض���ى درجة جيدة 
م���ن األبصار، مع افتراض أن���ه ال توجد لديهم 
مش���كالت أخرى بالعي���ن، موضحة أن العملية 
أصبحت تجرى باس���تخدام مخ���در موضعي، 

وال تحتاج إلى المبيت بالمستشفى.
وجراح���ة  أم���راض  استش���ارية  وأوضح���ت 
خت���ام  ف���ي  واللي���زك  والقرني���ات  العي���ون 
تصريحاته���ا ل���� “الب���الد” أن أكثر م���ن 98 % ممن 
يجرون جراحة “الكتاراكت” أو المياه البيضاء 
تجرى لهم أيًضا زراعة عدسة صناعية داخل 
العين بداًل من العدس���ة الطبيعية للعين. وقبل 
الجراح���ة، يقي���س طبي���ب العي���ون اس���تدارة 
القرنية وطول العين لدى المريض؛ ليحس���ب 

قوة العدسة المطلوب زرعها.

أثناء معاينة إحدى المريضات  ندى اليوسف

2.7 % نسبة اإلعاقة البصرية بالبحرين
ال��ي��وس��ف ل��� “^”: أع����داد ال��م��رض��ى ف��ي ارت���ف���اع... وال��س��ك��ري أه���م األس��ب��اب

البحرين أيقونة حقوق اإلنسان

“الشمالية” تبحث ترتيبات العرس االنتخابي

جاللة الملك وس��مو رئيس الوزراء وس��مو ولي العهد يتلق��ون التهاني باإلنجاز

ع���رض اس���ت���ع���دادات م��دي��ري��ة ال��ش��رط��ة وت��أم��ي��ن م��ح��ي��ط ال��ل��ج��ان

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة برقيتي 
تهنئ���ة من كل م���ن رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الش���يخ أحمد بن علي 
ب���ن عبدهللا آل خليف���ة ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س���مير ناس؛ 
بمناس���بة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم 

المتحدة للفترة من 2019 إلى 2021.

كم���ا تلق���ى رئي���س ال���وزراء صاح���ب 
ب���ن  خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو 
سلمان آل خليفة برقيات تهنئة بهذه 
المناس���بة من كل من وزي���ر الداخلية 
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد 
ب���ن محم���د آل خليفة ووزير ش���ؤون 
الج���ودر  والرياض���ة هش���ام  الش���باب 
ووكي���ل وزارة الخارجي���ة رن���ا بن���ت 
عيس���ى بن دعي���ج آل خليفة ورئيس 
جه���از األم���ن الوطن���ي الفري���ق عادل 
الفاضل وس���فير مملكة البحرين لدى 

روسيا االتحادية أحمد الساعاتي.
القائ���د  نائ���ب  العه���د  ول���ي  وتلق���ى 

األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة 
برقيات تهنئة بهذه المناس���بة من كل 
م���ن وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة 
هش���ام الجودر، ورئيس غرفة تجارة 

وصناعة البحرين سمير ناس. 
التهان���ي  أس���مى  المهنئ���ون  ورف���ع 
الف���وز المش���رف النتخ���اب  بمناس���بة 
مجل���س  لعضوي���ة  البحري���ن  مملك���ة 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
بع���د الحص���ول عل���ى 165 صوًت���ا ف���ي 
بالجمعي���ة  ج���رى  ال���ذي  التصوي���ت 
بمدين���ة  المتح���دة  لألم���م  العام���ة 

نيويورك.
وأك���دوا أن الف���وز يعتب���ر الثال���ث في 
ويجعله���ا  البحري���ن  مملك���ة  تاري���خ 
مح���ط أنظ���ار العال���م؛ لتك���ون أيقونة 
مش���رقة في مج���ال حقوق اإلنس���ان 
الس���اعية للتس���امح والتعاي���ش بي���ن 
والحض���ارات  والثقاف���ات  األدي���ان 
كافة، والمساعي الرامية لبسط األمن 

والسالم ونبذ التطرف واإلرهاب.
وش���ددوا عل���ى أن الفوز ج���اء بفضل 
المل���ك  لجالل���ة  الحكيم���ة  الرؤي���ة 
اإلنس���ان  حق���وق  لثقاف���ة  الداعم���ة 
ممارس���ة ونهًج���ا، كم���ا ج���اء نتيج���ة 
ألهمي���ة  البحري���ن  مملك���ة  إدراك 
حقوق اإلنس���ان في تحقي���ق التنمية 
الحثيث���ة  وجهوده���ا  المس���تدامة، 
عل���ى الصعيدي���ن اإلقليم���ي والدولي 
ونهجها الثابت في التعاون مع األمم 
المتحدة ومختلف أجهزتها؛ من أجل 
مواجهة التحديات كافة التي تواجه 

إل���ى  والتوص���ل  الدول���ي  المجتم���ع 
مس���تقبل أكث���ر ازده���اًرا لجميع دول 
وش���عوب العال���م، كم���ا أن ه���ذا الفوز 
ال���ذي تحقق للبحرين وللم���رة الثالثة 
ف���ي تاريخه���ا يعك���س ثق���ة المجتمع 
الدول���ي بجهود المملك���ة الدؤوبة في 

تعزيز حقوق اإلنسان.

وقالوا إن اإلنجاز الكبير يعتبر إحدى  «
ثمار المشروع اإلصالحي الذي أطلقه 

صاحب الجاللة، والذي حرصت 
الحكومة على اتباعه من خالل االلتزام 

بنهج احترام حقوق اإلنسان وترسيخ 
وتعزيز دولة القانون والمؤسسات 

وفق الثوابت الوطنية الراسخة، األمر 
الذي أسهم في رفع اسم مملكة 

البحرين عالًيا في المحافل الدولية 
بما تقدمه من نموذج متميز في 

التنمية الشاملة وترسيخ قيم المحبة 
والتسامح واحترام الحقوق وصون 

الحريات.

 اجتم���ع محاف���ظ الش���مالية عل���ي العصف���ور م���ع المدي���ر الع���ام لمديري���ة ش���رطة 
المحافظة الش���مالية العميد عبدهللا الجيران، ف���ي الزيارة التي قام بها المحافظ 
للمديرية وتم في البحث في الخطط الموضوعة للترتيبات الخاصة باالنتخابات 

النيابية والبلدية للعام 2018.

وأش���اد المدي���ر الع���ام لمديري���ة ش���رطة 
المحافظة الش���مالية بالزي���ارة التي تعبر 
ع���ن التع���اون والتنس���يق المش���ترك بين 
المديرية والمحافظة وما تثمر عنه مثل 
ه���ذه االجتماعات من خي���ر وتقدم على 

جميع األصعدة.
وت���م ف���ي االجتم���اع تقديم ع���رض عن 
استعدادات المديرية للعملية االنتخابية 
إن  المخالف���ات  م���ع  التعام���ل  وكيفي���ة 
وج���دت، وال���دور ال���ذي تلعب���ه المديرية 

ح���ول  واالس���تقرار  األم���ن  حف���ظ  ف���ي 
محي���ط اللج���ان اإلش���رافية ف���ي مراكز 
اس���تعراض  إل���ى  إضاف���ة  االقت���راع، 
الخطط الموضوعة لضمان سير العملية 

االنتخابية بكل سهولة ويسر.
ش���رطة  لمديري���ة  الع���ام  المدي���ر  وأك���د 
المحافظة الشمالية أن شرطة المديرية 
ل���ن تألو جه���دا في س���بيل حف���ظ األمن 
والنظام العام خالل العملية االنتخابية، 
الع���رس  ه���ذا  إنج���اح  ف���ي  للمس���اهمة 

االنتخابي.
وفي ختام الزيارة عبر محافظ الشمالية 
ع���ن ش���كره لمنتس���بي مديري���ة ش���رطة 
مقدمته���م  وف���ي  الش���مالية  المحافظ���ة 

المدي���ر الع���ام؛ على ما يولي���ه من أهمية 
في مناقش���ة كل األمور المش���تركة التي 
ومصلح���ة  الع���ام  الصال���ح  ف���ي  تص���ب 

المواطن البحريني في الدرجة األولى.

محافظ الشمالية مجتمعا مع مديرية شرطة المحافظة

المنامة - بنا:

المنامة - وزارة الداخلية

الصحافة 
مرض معٍد

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

وردة

Û  ف���ي عي���د مي���الد “الب���الد” تتح���ّول إلى جنة م���ن الورد. إنه موس���م س���عاة
الباقات. ولكل باقة بطاقة وقصة. ويستحق كل قارئ وردة.

Û .”الزمن ال يغيرنا بل يكشفنا“
ماكس فريش

Û  10 أع���وام بعم���ر الصح���ف قليل���ة، ولكنه���ا بعم���ر “الب���الد” كثي���رة. تصّفح���ُت

عناوين األعداد التأسيسية والعام الخامس ثم السابع ثم التاسع فوجدت 
الصحيفة خزانا هائال من المعلومات ومضبطة للتاريخ الوطني.

Û  خاض���ت “الب���الد” مع���ارك صحافية كثيرة ف���ي الس���نوات الماضية. نجحت
بمعظمها، وليس عيبا القول إنها أخفقت في بعضها.

Û  يس���ل المحررون س���يوفهم م���ن أغماده���ا بمعرك���ة يومية بال ه���وادة. تبدأ
م���ن عام���ل التموي���ن “س���تار”. تقّم���ص دور المخب���ر الصحاف���ي. ويتلص���ص 
المعلوم���ات ويس���رد القصص، وآخرها أنه ش���اهد العي���ان التعيس بحادث 

انهيار المبنى بالعاصمة. أزعم أن الصحافة مرض معٍد، و “البالد” ترياقها.
Û  أمنية بعض الزمالء هجرة الصحيفة لوظيفة حكومية مرفهة. بال متاعب

وال معاتبات. أما حنين المغادرين فيقودهم للعودة لبالط صاحبة الجاللة. 
والدليل أن من تباش���ير عيد ميالد الصحيفة انضمام الزميل سعيد محمد 
م وجهه صوب “السوش���يل ميدي���ا” إثر إغالق  ألس���رة التحري���ر، بع���د أن يمَّ
صحيف���ة زميل���ة. واكتش���ف الحق���ا أن لل���ورق ق���راء، ولإلنس���تغرام “اليك”، 

وفرق شاسع بين االثنين.
Û  تط���وي “البالد” صفح���ة من عمره���ا، وال أحبذ طريقة اآلخرين اس���تعراض

العضالت بما تحقق أو أنجز، فكل يوم ننهض وتش���رق ش���مس جديدة ثم 
د عند لحظة تاريخية نستدعيها الستعارة البهجة. تغرب، وال يجب التجمَّ

Û  واج���ب الصحاف���ة الورقية أن تكون ضميرا حيا للمجتم���ع. أما إذا تحّولت
للوحة أخبار مملة لجهات رس���مية فال تتخلفوا عن تش���ييعها دون مراسم 

حزن.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم:

استقبل وزير التربية والتعليم ماجد 
ال���وزارة  بدي���وان  بمكتب���ه  النعيم���ي 
الثقاف���ي  الملح���ق  عيس���ى  بمدين���ة 
بس���فارة المملك���ة العربية الس���عودية 
ل���دى مملك���ة البحرين عل���ي العميرة، 

حي���ث ت���م خ���الل اللقاء بحث س���بل 
والملحقي���ة  ال���وزارة  بي���ن  التع���اون 
العالق���ات  م���ن  انطالق���ا  الثقافي���ة؛ 
الوثيق���ة الت���ي ترب���ط بي���ن البلدي���ن 

الشقيقين في المجاالت كافة.

تعزيز التعاون مع “الثقافية السعودية”

يمكن التصحيــــح 
لبعــــض الحــاالت 

دون إجـــــراء 
جراحــــة

العالج 
باالستئصــــال 

الجراحي للمياه 
البيضاء

في األعمار 
المبكرة يكون 

السبب وراثيا أو 
نتيجة التهابات

النسبة متدنية 
في البحرين لكنها 

مرتفعة مقارنة 
بأوروبا

بدور المالكي
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Û  أنده���ش حين أرى بعضا ممن أتوس���م بهم الخي���ر، والفهم، والمعرفة، وهم
ي���رون بالتطبي���ل، طريًق���ا س���هلة للوص���ول، ولكس���ب الحظ���وة، والختزال 
س���نوات العمل، والجه���د، والتعب الذي يبذله غيره���م، بخطوة قصيرة، أو 
خطوات قصيرة، أساسها األول البعد عن الحقيقة، والتزلف، وبيع المبادئ 

بأبخس األثمان.
Û  ،وبالرغم من التغيرات الكبيرة التي ش���هدتها المنطقة، والبلد ككل، ثقافًيا

واجتماعًي���ا، وفكرًي���ا، وبالرغ���م م���ن خروج وس���ائل التواص���ل االجتماعي 
للعلن، كأدوات ضغط وكش���ف لممارسات وسلوكيات الدول نفسها، وليس 
األف���راد فحس���ب، ال زال الطبالة على حاله���م، والزال هناك من يراهن على 

هذه البوابة المقيتة، لتغيير الحال، وأي حال؟
Û  ،وكنت على قناعة دائمة، ومس���تمرة، وثابتة، ب���أن اإلرث الحقيقي لألبناء

هو بالتربية الحس���نة، والس���معة الطيبة، والمب���ادئ ومواقف الرجال، فهي 
الدائم���ة، والثابت���ة، والب���ارزة في العل���ن، مهما طال الزم���ن، أو قصر، خالًفا 
لتوجه���ات البع���ض، والذين ي���رون بالوصول، وتحس���ين األوضاع، هدفهم 

األول بالحياة.
Û  وف���ي الوقت، الذي تتجه به الدول���ة بثبات نحو بناء دولة عصرية جديدة

تق���وم عل���ى العم���ل، والتطوي���ر الوظيف���ي، واإلب���داع واالبت���كار، وترش���يد 
النفقات، ومنح الفرصة للكفاءات ألن تأخذ حقها ومستحقها من الصعود، 
وخدم���ة الب���الد والعباد، ال يزال هنالك من ه���م بفلك آخر، أرضيته التزلف، 

والتصفيق، ثم التصفيق، بواقع مر، يجب أن يحارب، ويرفض.
Û  ينبغي أن يكون هناك منهاج كش���ف ومصارحة في المجتمع، بأن الوصول

هو حق سليل للكفاءات، أما الطبالة، خصوصا من يطبلون بشغف دون أي 
نتيجة تذكر، فأدعو لهم بالهداية والصالح.

التطبيل 
بالمجان

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

وقت المعرض:
10 صباحًا - 9 مساًء
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المنامة - بنا:

أش���اد محافظ العاصمة الشيخ هش���ام بن عبدالرحمن آل خليفة بتوجيهات رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة التي أصدرها في 
اعق���اب الح���ادث األليم النهيار أح���د المباني بالمنامة، مثنيًا على توجيهات س���موه 

للجهات المعنية بالتحقيق في األسباب التي أدت إلى وقوع المبنى.

ترؤس���ه  ل���دى  المحاف���ظ  وق���ال 
للجن���ة  عش���ر  الخام���س  االجتم���اع 
األمني���ة التابع���ة للمحافظ���ة “س���تبدأ 
المحافظ���ة بتكثيف رص���د مخالفات 
ف���ي  المنتش���رة  العش���وائية  المبان���ي 
العاصم���ة م���ن خالل تس���يير حمالت 

ميدانية مكثفة بالتعاون والتنس���يق 
مع الجهات المعنية للتأكد من التزام 
والمعايي���ر  باالش���تراطات  مالكه���ا 
للقواني���ن  وفق���ًا  توافره���ا  الواج���ب 
وق���وع  لتالف���ي  وذل���ك  المنظم���ة 

حوادث شبيهة”.

رصد مخالفات المباني العشوائية

“الماليـة” مستعـدة للمتغيـرات
خال��د ب��ن عب��داهلل: حوكم��ة عملي��ات الص��رف ف��ي القط��اع الحكوم��ي

تنفيًذا لبرنامج التوازن المالي، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية 
للش���ؤون المالي���ة وضبط اإلنفاق الش���يخ خالد ب���ن عبدهللا آل خليفة، لق���اء بمكتبه في 
قص���ر القضيبية أمس مع رؤس���اء فرق عمل خفض المصروفات التش���غيلية للحكومة، 

بحضور الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية ندى محمود.

وأك���د الش���يخ خال���د ب���ن عب���دهللا أهمي���ة 
ه���ذه المرحلة التي يتم م���ن خاللها تفعيل 
وم���ا  المال���ي،  الت���وازن  برنام���ج  مب���ادرات 
يس���تدعيه ذل���ك م���ن عم���ل مس���تمر نح���و 
الوص���ول إل���ى اله���دف األساس���ي المرج���و 
اإلي���رادات  بي���ن  الت���وازن  تحقي���ق  وه���و 
 2022 بحل���ول  الحكومي���ة  والمصروف���ات 
خف���ض  لمب���ادرات  المتق���ن  التنفي���ذ  عب���ر 
اإلي���رادات وتعزي���ز  المصروف���ات وزي���ادة 
مختلف أوجه التنمية وتكريس سياس���ات 
عم���ل مس���تدامة األث���ر؛ إنفاًذا ل���رؤى عاهل 
الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن 
عيس���ى آل خليفة، واهتمام رئيس الوزراء 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 

سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد نائب 
القائ���د األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملك���ي األمي���ر  الس���مو  ال���وزراء صاح���ب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وقال “إن المراس���يم الملكي���ة التي صدرت 
المالي���ة  وزارة  تنظي���م  بإع���ادة  مؤخ���ًرا 
المس���اعد  الوكي���ل  منص���ب  واس���تحداث 
وإدارات  المش���تركة  المالي���ة  للخدم���ات 
جديدة في ال���وزارة، تمثل خطوات داعمة 
واس���تجابة  المقبل���ة  المرحل���ة  لتوجه���ات 
تنفي���ذ  يع���زز  ال���ذي  بالش���كل  لمتطلباته���ا 
برنام���ج الت���وازن المالي واس���تعداد وزارة 

المالية للتعامل مع المتغيرات الجديدة”.
ون���وه إلى أن إع���ادة تنظي���م وزارة المالية 

من شأنها أن تعزز كفاءة اإلنفاق الحكومي 
من خ���الل زيادة حوكم���ة عمليات الصرف 
ف���ي القط���اع الحكوم���ي، وتعزي���ز الرقاب���ة 

اإلدارية والمالية على الجهات الحكومية.
واس���تعرض الش���يخ خالد ب���ن عبدهللا في 
اللق���اء إج���راءات الص���رف الجدي���دة التي 
تناولها التعميم الصادر عن اللجنة الوزارية 
للش���ؤون المالي���ة وضب���ط اإلنف���اق وآلياته 

في تلبي���ة طلبات المصروفات التش���غيلية 
العم���ل  ف���رق  ودور  الحكومي���ة،  للجه���ات 
التش���غيلية  المصروف���ات  لخف���ض  الس���ت 
للحكوم���ة ف���ي دراس���ة الطلب���ات ال���واردة 
بالتنس���يق مع الوكيل المساعدة للخدمات 
المالي���ة المش���تركة بوزارة المالي���ة، وإعداد 
عل���ى  لعرضه���ا  بش���أنها  الالزم���ة  التقاري���ر 

اللجنة الوزارية.

خالد بن عبدالله يعقد لقاء مع رؤساء فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية
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“باس” تدرب الشبـاب السعـودي
المحميد: تصدير خبرات الشركة التراكمية الممتدة ألكثر من 40 عاما للخارج

وقعت شركة “باس” مذكرة تفاهم مع معهد لوجستيات الشرق األوسط العالي للتدريب 
ف���ي الس���عودية؛ به���دف تدري���ب مجموع���ة م���ن الش���باب الس���عودي ف���ي مجال الش���حن 
الجوي، ورفدهم إلى س���وق العمل عبر االنضمام إلى ش���ركة الخطوط السعودية للشحن 

المحدودة.

وف���ي مس���تهل لقاء ت���م في ش���ركة “باس”، 
رح���ب الرئي���س التنفي���ذي لقط���اع التعليم 
المجدوع���ي  مجموع���ة  ف���ي  والتدري���ب 
به���ذه  البيق���اوي  بهي���ج  للمعه���د  المالك���ة 
الش���راكة، مؤك���ًدا أنه���ا بداية باك���ورة عمل 
وتواص���ل لمش���روعات أخ���رى مقبل���ة ف���ي 

المستقبل. 
وأوض���ح مدي���ر المعه���د عام���ر بدران���ه أن 
البرنامج يس���عى إلى تدريب نحو 280 شاًبا 
2020 ف���ي مج���ال  س���عودًيا بحل���ول الع���ام 

الشحن الجوي. 
وأض���اف أن البرنام���ج دش���ن رس���مًيا ف���ي 
يوليو الماضي من خالل البدء بالمجموعة 

األول���ى، ويس���تمر لمدة 7 أش���هر وفق نظام 
التدري���ب المكث���ف، الفًتا إل���ى أن البرنامج 
مقسم على دفعات عدة تتدرب في الدمام 
والرياض وجدة، وأن دور “باس” سيش���مل 
واالس���تفادة  والتعلي���م  التدري���ب  عل���ى 
م���ن خبراته���ا ف���ي ه���ذا الجان���ب، علم���ا أن 
المش���روع ينف���ذ بش���راكة اس���تراتيجية مع 
مرك���ز التدري���ب الوطن���ي إلدارة المنش���آت 

والضيافة )فهم(.
على صعيٍد متصل، أش���اد الرئيس التنفيذي 
س���لمان المحمي���د بمحت���وى  لش���ركة “ب���اس” 
وفك���رة التع���اون المش���ترك بي���ن الطرفي���ن، 
مؤك���ًدا ف���ي الوق���ت ذات���ه أن )ب���اس( قامت 

بتصدي���ر خبراته���ا التراكمية الت���ي تزيد عن 
40 عاًم���ا ف���ي مجال خدم���ات المط���ارات إلى 

الخارج، السيما أنها تعاونت في وقٍت سابق 
م���ع ش���ركات عالمي���ة لتقدي���م خدماته���ا في 

مطارات جدة ومسقط والرياض والدمام.
“ب����اس”  اس����تراتيجية  المحمي����د:  وأض����اف 

تؤكد تنويع أعمالها التجارية، بما يس����اهم 
ف����ي خف����ض مخاط����ر موس����مية الطي����ران، 
وهي كذلك تطمح إلى توسعة أعمالها في 
منطق����ة الخلي����ج العربية وآس����يا الصغرى، 
وأن ه����ذه االتفاقية تأتي ف����ي ذات اإلطار 

بما يشكل استفادة لكال الطرفين.

لقطة تذكارية

المحرق - باس

المنامة - بنا

الجفير – ديوان الخدمة المدنية

عقدت اللجنة اإلش���رافية لمش���روع تطوير نظام النافذة الواحدة )أفق 2( اجتماعها بش���ؤون الجمارك، بحضور رئيس الجمارك الش���يخ أحمد بن 
حمد آل خليفة والرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة اإللكترونية محمد القائد وعدد من المعنيين بشؤون الجمارك وهيئة الحكومة اإللكترونية.

مناقش���ة موض���وع  االجتم���اع  خ���الل  وت���م 
األي���ام  خ���الل  المش���روع  مناقص���ة  ط���رح 
القليل���ة المقبلة، وأهم الموضوعات المتعلقة 
بميزانية المش���روع وطلب العروض بجانب 
آلي���ة عم���ل الجه���ات الرقابي���ة الحكومية مع 

شؤون الجمارك.
 ويعتبر مش���روع نظام النافذة الواحدة بوابة 
إلكتروني���ة تض���م الخدم���ات اإللكترونية ذات 
الصل���ة بذوي المصلح���ة م���ن )وكالء البواخر، 
الجمركيي���ن،  المخلصي���ن  الش���حن،  وكالء 
ممي���زات  أه���م  وم���ن  البضائ���ع(.   ومالك���ي 
المشروع، تحقيق التكامل اإللكتروني وتبادل 
البيانات بين النظم اإللكترونية العاملة داخل 
الدائرة الجمركية وتنظيم إجراءات المواعيد 
المتداول���ة  الورقي���ة  المعام���الت  وإيق���اف 
بي���ن ش���ؤون الجم���ارك والش���ركات المش���غلة، 
إضافة إلى اس���تخدام أفضل الحلول الذكية، 

وتضمي���ن  االصطناع���ي  ال���ذكاء  وتطبيق���ات 
معايي���ر العم���ل في قواع���د النظ���ام والمتعلقة 
بالجهات الرقابي���ة كافة، وتنويع طرق تقديم 
الخدم���ات عن طريق الهاتف النقال ووحدات 

تقني���ة  وتطبي���ق   ،”Kiosks“ الذاتي���ة  الخدم���ة 
البلوك تش���ين، إضافة إلى العدي���د من المزايا 
الت���ي تخدم مختلف الجهات المس���تفيدة من 

النظام. 

استقبل المدير العام للتنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال العلوي وفدا من وزارة الخدمة المدنية 
بسلطنة ُعمان للتعاون واالستفادة من خبرات مملكة البحرين في مجاالت تصنيف وتقييم وموازنة الوظائف، مكونا 
م���ن مدي���ر دائرة تصنيف الوظائف، ومدير دائ���رة الموازنة والتخطيط الوظيفي، إضافة لمجموعة من موظفي وزارة 

الخدمة المدنية بالسلطنة.

وأوض���ح العل���وي أن الزي���ارة تأت���ي لالطالع 
عل���ى تجرب���ة مملك���ة البحري���ن ف���ي مج���ال 
إل���ى  إضاف���ة  الوظائ���ف،  وتقيي���م  تصني���ف 
الوظيف���ي؛  والتخطي���ط  الموازن���ة  مج���ال 
لم���ا تتمت���ع ب���ه حكوم���ة المملك���ة م���ن تطور 
يواك���ب المعايي���ر الدولية في ه���ذا المجال، 
والتميز ف���ي الخدمات التي تقدمها الجهات 
ت���م خ���الل  أن���ه  العل���وي  وبي���ن  الحكومي���ة. 
الزي���ارة تقديم عروض تعريفية ش���املة عن 
نظام تصنيف وتقييم الوظائف في الخدمة 
المدنية بمملك���ة البحرين، والتطبيق العملي 
لمعايي���ر التصني���ف والتقيي���م، إضاف���ة إل���ى 
تجرب���ة الدي���وان في مجال إع���داد موازنات 

القوى العاملة والتخطيط الوظيفي.

الجمارك والحكومة االلكترونية يعقدان االجتماع األول للجنة اإلشرافية لمشروع نظام النافذة الواحدة

ديوان الخدمة المدنية يستقبل وفداً من سلطنة ُعمان الشقيقة

اإللكتروني��ة والحكوم��ة  “الجم��ارك”  بي��ن  اجتم��اع  ف��ي 

االطالع على تصنيف وتقييم الوظائف و إعداد موازنات

مناقصة “النافذة الواحدة” خالل أيام

ُعمـان تستعيـن بتجربــة “الخدمــة”



المنامة - بنا

المنامة - األوقاف الجعفرية

 مدينة عيسى - وزارة العمل

استقبل مستشار جاللة الملك لشؤون السلطة التشريعية محمد الستري بمكتبه 
في قصر القضيبية أمس، س���فير دولة اإلمارات العربية المتحدة الش���قيقة لدى 

مملكة البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان. 

الطرف���ان  اس���تعرض  اللق���اء،  وخ���ال 
العاقات األخوية المتميزة بين مملكة 
العربي���ة  اإلم���ارات  ودول���ة  البحري���ن 
دعمه���ا  وس���بل  الش���قيقة،  المتح���دة 
المج���االت  مختل���ف  ف���ي  وتطويره���ا 
وباألخ���ص ف���ي المجاالت التش���ريعية. 

وقد تمنى الس���تري للش���يخ سلطان بن 
حم���دان التوفي���ق والنج���اح ف���ي أداء 

مهام عمله.
وم���ن جانب���ه، أش���اد الس���فير اإلماراتي 
بعمق العاق���ات األخوية المتميزة بين 

قيادة وشعبي البلدين الشقيقين.

ببال���غ الح���زن واألس���ى نع���ت إدارة األوق���اف الجعفري���ة الش���يخ عبدالحس���ين الس���تري 
ال���ذي واف���اه األجل أم���س بعد حي���اة حافل���ة بالعم���ل الدين���ي واالجتماعي.وأكد رئيس 
األوقاف الجعفرية محس���ن آل عصفور: “لقد كان الشيخ الستري مشهودًا له بإسهاماته 
الديني���ة واالجتماعي���ة، حيث تولى صالة الجمعة والجماعة لس���نوات طويلة، وله دوره 

االجتماعي البارز خصوصًا في جزيرة سترة وقراها”.

للجمع���ة  إمام���ًا  هللا  رحم���ه  كان،  وأض���اف:” 
والجماع���ة في جامع الغدير بس���ترة ورئيس���ًا 
لحوزة الغدير للعلوم اإلسامية وامتد عطاؤه 
لسنوات طويلة، كما كان مشرفًا على عدد من 
المشاريع الدينية والقرآنية في سترة، ومهتمًا 

بالت���راث الدين���ي لمدرس���ة البحري���ن العلمي���ة 
الممت���دة عبر العصور”. وتقدم رئيس األوقاف 
الجعفرية بخالص التعازي والمواس���اة ألسرة 
الفقي���د الكريم���ة، س���ائاً هللا العل���ي القدير أن 

يتغمده بواسع رحمته. التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة رئي���س مجل���س إدارة هيئ���ة تنظيم 
س���وق العمل جميل حميدان أمس س���فير المملكة المغربية الش���قيقة لدى مملكة 

البحرين أحمد خطابي. 

وت���م خ���ال اللق���اء، بحث س���بل تعزيز 
العاقات الثنائية بين المملكة المغربية 
ف���ي  خصوص���ا  البحري���ن،  ومملك���ة 
مج���االت العمل والرعاي���ة االجتماعية، 
حي���ث أش���اد حمي���دان بال���دور الحيوي 
والمه���م الذي تقوم به الجالية المغربية 
في المسيرة التنموية لمملكة البحرين، 

منوًه���ا بأهمية التنس���يق المس���تمر بين 
الجانبي���ن والتعاون الفن���ي بين البلدين 

في المجاالت التنموية المختلفة.
وس���لم الس���فير الوزي���ر حمي���دان دعوة 
للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي 
للهج���رة والتنمي���ة المق���رر انعق���اده في 

مراكش في ديسمبر 2018.

استعراض العالقات مع اإلمارات

الشيخ عبدالحسين الستري في ذمة اهلل

تعزيز التعاون العمالي مع المغرب

09 local@albiladpress.com
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5.9 مليون سائح في النصف األول
تنفي��ذ مجموع��ة م��ن المش��اريع التطويري��ة لزي��ادة الس��ياحة الترفيهي��ة 

ت���رأس وزي���ر الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة زاي���د الزياني 
أمس االجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة هيئة البحرين 

للسياحة والمعارض للعام الحالي.
وت���م خ���ال االجتم���اع مناقش���ة الموضوع���ات المطروح���ة 
على جدول األعمال، والتي اش���تملت عل���ى البيانات المالية 
حت���ى 30 س���بتمبر 2018، إذ أع���رب المجل���س ع���ن ارتياح���ه 
للنتائ���ج المالية اإليجابي���ة والنمو المس���تهدف الذي حققته 
الهيئ���ة خال هذه الفترة من الع���ام، وإضافة إلى ذلك اطلع 
المجل���س على المؤش���رات الس���ياحية للبحري���ن في النصف 
األول من العام، إذ ارتفاع عدد السائحين في المملكة خال 
النص���ف األول م���ن 2018، إذ بل���غ ع���دد الس���ياح 5.9 ملي���ون 
س���ائح، بنس���بة نمو بلغ���ت 5.8 % عن النص���ف األول من العام 
الماض���ي. واش���تمل الع���رض المق���دم م���ن اإلدارة التنفيذي���ة 
للهيئ���ة عل���ى آخ���ر المس���تجدات الخاصة لج���ذب المزيد من 
الس���ياحة الواف���دة م���ن خ���ال المكات���ب التمثيلي���ة التابع���ة 

للهيئة.
وعل���ى صعي���د متص���ل، اطل���ع مجل���س الهيئ���ة عل���ى آخ���ر 
التط���ورات الخاص���ة بالمش���اريع المتعلق���ة باالس���تراتيجية، 

الس���اعية إلى اس���تقطاب أكبر ع���دد من ال���زوار، والمتضمنة 
تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية التي ستساهم في 
تعزي���ز مكانة البحرين منها تطوير الش���واطئ مثل ش���اطئ 
قال���ي، وش���اطئ خلي���ج البحرين، وش���ارع الغ���وص، عاوًة 
على مشروع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير، 
األمر الذي سيس���هم في زيادة الس���ياحة الترفيهية وتطوير 

أنش���طة الرياض���ات المائي���ة وزي���ادة ع���دد مناط���ق الج���ذب 
السياحي في البحرين.

كم���ا تاب���ع المجل���س الع���رض المق���دم م���ن إدارة الهيئ���ة عن 
الترتيب���ات الجارية الس���تضافة البحري���ن الجتماع المجلس 
التنفيذي رقم )109( لمنظمة السياحة العالمية والذي اشتمل 

على برنامج االجتماع والمؤتمر المصاحب لاجتماع.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض

 السيف - الصناعة والتجارة:

 المنامة - وزارة البلديات

المنامة - وزارة الخارجية

عقدت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطيط العمراني اجتماًعا تنس���يقًيا أمس مع وفد 
م���ن منظم���ة )الف���او( ال���ذي يزور البحرين لمدة 3 أيام؛ للمش���اركة في تقديم الدع���م الفني فيما يتعلق بتقييم الق���درات في القطاع 

الزراعي بما يساهم في تطويره. 

وحضر االجتماع األمين العام للمبادرة 
الوطني���ة للتنمي���ة الزراعي���ة الش���يخة 
مرام بنت عيسى آل خليفة، والمنسق 
المقيم ألنش���طة األم���م المتحدة أمين 
الشرقاوي، وعدد من ممثلي الوزارات.
والث���روة  الزراع���ة  وكي���ل  وافتت���ح 
البحري���ة الش���يخ محم���د ب���ن أحمد آل 
خليف���ة، االجتم���اع بكلم���ة ترحيبي���ة، 
م���ع  المنظم���ة  تع���اون  عل���ى  وأثن���ى 
بتنمي���ة  باالهتم���ام  المملك���ة  جه���ود 
البحري���ة  والث���روة  الزراع���ي  القط���اع 
وبرنام���ج األم���ن الغذائ���ي، وم���ا تبذله 
م���ن جه���ود ف���ي تعزيز إدم���اج أهداف 
التنمية المس���تدامة في خطة التنمية 

المستدامة للعام 2030.

وأش���ار إلى الدع���م المتواصل من قبل 
رئيسة المجلس االستش���اري للمبادرة 
الزراع���ي  القط���اع  لتنمي���ة  الوطني���ة 
األمي���رة  الملك���ي  الس���مو  صاحب���ة 
س���بيكة بن���ت إبراهي���م آل خليف���ة من 

خال توجيهاتها المس���تمرة لاهتمام 
بالقطاع الزراعي وما تش���كله المبادرة 
م���ن مح���ور رئي���س ف���ي تنمي���ة ه���ذا 
القط���اع، كما أكد تعزي���ز آفاق التعاون 

بين البحرين و “الفاو”.

اس���تقبل وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بالديوان 
العام للوزارة س���فير روس���يا االتحادي���ة لدى مملكة البحرين فاغي���ف غاراييف، وذلك 

بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة.

الخارجي����ة  وزي����ر  رح����ب  اللق����اء،  وخ����ال 
اعت����زازه  ع����ن  معرًب����ا  غارايي����ف،  بفاغي����ف 
التع����اون  مس����ار  يش����هده  لم����ا  وتقدي����ره 

والتنس����يق المش����ترك بي����ن مملك����ة البحرين 
وروس����يا االتحادي����ة م����ن تطور ونم����اء على 
دوام  للس����فير  ����ا  متمنيًّ األصع����دة،  كاف����ة 

التوفيق والنجاح.
م����ن جانب����ه، أك����د غارايي����ف متان����ة عاقات 
الصداق����ة القائم����ة بي����ن البلدي����ن، معرًبا عن 
ش����كره وتقديره لم����ا لقيه من تعاون أس����هم 
في تعزي����ز العاقات الثنائي����ة واالرتقاء بها 
ا لمملك����ة البحرين  إلى آف����اق أرح����ب، متمنيًّ

دوام التقدم والرخاء.

من االجتماع التنسيقي بين وكالة الزراعة ووفد منظمة “الفاو”

 تقديم الدعم الفني لتقييم القدرات في القطاع الزراعي

وزير الخارجية: نعتز بمسار التعاون والتنسيق بين البلدين

اجتمــاع تنسيقــي مـع وفــد “الفـاو”

تعزيـــز العالقــات مــع روسيـــــا
وزير الخارجية مستقبال السفير الروسي

افتتاح “المحرق المركزي” الشهر المقبل
ت���ش���ك���ي���ل ل���ج���ن���ة م���ت���اب���ع���ة إلن�����ج�����از ك�����ل ال���ت���رت���ي���ب���ات

تنفي���ذا لتوجيه���ات رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل 
خليف���ة،  تفق���د وزير األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي عصام خلف 

مشروع تطوير سوق المحرق المركزي لمتابعة سير األعمال فيه.

ال����وزارة  أن  الوزي����ر  أك����د  الزي����ارة،  وف����ي 
وبتوجيه����ات م����ن صاح����ب الس����مو الملك����ي 
رئيس الوزراء قد وضعت خطة استراتيجية 
متكامل����ة لتوفير احتياج����ات المواطنين من 
الخدم����ات األساس����ية وعل����ى رأس����ها إنش����اء 
وتطوير األس����واق المركزي����ة، والتي تضمنت 

مشروع تطوير سوق المحرق المركزي.
وأش����ار الوزير خلف إلى أن الش����ركة المكلفة 
التش����طيبات  أنه����ت  الس����وق  تطوي����ر  ف����ي 
اإلنش����ائية وم����ن المؤمل االفتت����اح المرحلي 
لسوق المحرق المركزي الشهر المقبل، منوهًا 
إل����ى أن����ه ت����م تش����كيل لجن����ة متابع����ة إلنجاز 
كل الترتيب����ات المتعلق����ة بافتتاح المش����روع 
ومتابع����ة كل التفاصي����ل المتبقية إلى جانب 

التنسيق مع جميع الجهات المعنية بما يمكن 
من إع����ادة تنظيم الس����وق والمنطقة القريبة 

منه خدمًيا ومروريا.
وأوض����ح الوزي����ر خل����ف أن س����وق المح����رق 
المرك����زي يعتب����ر من المش����اريع الرائ����دة التي 
باهتم����ام  تحظ����ى  والت����ي  ال����وزارة  تنفذه����ا 
ومتابعة مس����تمرة من صاحب السمو الملكي 

رئيس الوزراء.
وزير األشغال يتفقد مشروع تطوير سوق المحرق المركزي

المنامة - وزارة األشغال

“البالد”... 
صقارة 
الفساد

alawi.almosawi
@albiladpress.com

علوي الموسوي

Û  10 س���نوات س���مان س���عت “الب���اد” فيه���ا الصطي���اد الفس���اد والتج���اوزات

ا، وأقام  والمخالف���ات ب���كل ما اس���تطاعت إلي���ه س���بيًا. كان حبرها مش���عًّ
صحفييه���ا وكتابه���ا مضيئ���ة بآالم الن���اس والمجتم���ع وكلماته���ا طالعة من 

جوف المجتمع بكل ما يحمل من حاوة ومرارة.
Û  الخلطة الس���حرية ل� “الباد” أنها خالطت محبرة أقامها دموع المحتاجين

والمس���اكين والمواطني���ن، فكان���ت تق���ف مع الح���ق كالبني���ان المرصوص، 
وعاش���ت عل���ى قي���د الحب���ر والحياة م���ع البحرين ب���كل تفاصيله���ا، فكانت 
للصحيف���ة كلمة حق ف���ي كل موقف وبدأت الصداقة م���ع هذه الكلمة منذ 

انطاقتها قبل عشر سنوات ومازالت على قيد هذه الصداقة.
Û  رغ���م نعومة األحرف التي تكتب على ص���در صفحات الصحيفة وموقعها

اإللكترون���ي إال أن ه���ذه النعوم���ة نقل���ت كثيرا م���ن شراس���ة المعنى وقوة 
النصوص وقس���وة العبارة، ورغم رقة الكلم���ات المكتوبة إال أن هذه الرقة 
ما هي إال حد الش���فرة الحادة التي اس���تطاعت عبرها الصحيفة تقطيع أي 

فتنة أو مشكلة تتعرض لها البحرين الغالية وأهلها الطيبون.
Û  واس���تطاعت”الباد” االصطياد عبر صقوره���ا الصحافيين من أعلى فضاء

الموهب���ة الكثي���ر من قصص الفس���اد وقدمته���ا إلى القيادة والش���عب على 
طب���ق ش���هي أرادت من خاله إش���باع المعنى الحقيق���ي لقنص التجاوزات 
والمخالفات التي تعتبر آفة أي نظام ال س���يما المشروع اإلصاحي لجالة 

الملك حفظه هللا ورعاه.
Û  .وكلم���ا تق���ادم عمر الحبر عل���ى صفحات الصحيفة ازدادت ش���موًخا وتألًقا

هذا ما عكسته سيرتها المتواضعة التي لم تتجاوز األعوام العشرة، حيث 
حققت الصحيفة العديد من الجوائز على المستويات المحلية والخليجية 

والعربية والعالمية.
Û  وأخي���ًرا “الب���اد” لن تهز فنجانها عن محاربة الفس���اد، وأملنا دائًما أن نزرع

وردة فوق أس���وار ولعنات البغي والطائفي���ة، وأن تكون الصحيفة الضمير 
المتص���ل ال المنفص���ل عن الن���اس، صحيفة تدعم كل م���ا ينفع الوطن وكل 
د الطريق لكل ما يجمع أهل البحرين  ما يكس���ر حقد الشتات والفرقة وتعبِّ
لك���ي تبقى أقامها مش���انَق لكل من تس���ّول له نفس���ه العبث ف���ي البحرين 

وكيميائيتها االجتماعية.

المنام���ة - هيئ���ة الثقافة واآلثار: تش���ارك 
رئيس���ة هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة واآلثار 
بن���ت محم���د آل خليف���ة  الش���يخة م���ي 
ف���ي ال���دورة الحادية والعش���رين لمؤتمر 
الش���ؤون  ع���ن  المس���ؤولين  ال���وزراء 
الثقافية في الوطن العربي، والذي يعقد 

في مصر األحد واالثنين.
وتلق���ي مح���اور المؤتم���ر الض���وء عل���ى 
الهوي���ة  ترس���يخ  ف���ي  الثقافي���ة  األدوار 
العربي���ة، مواجه���ة التحدي���ات الثقافية، 
تعزي���ز اإلنت���اج الثقاف���ي العربي بش���كل 

متكامل ومستدام.

تعزيــــز اإلنتــاج الثقافـي العربـي

منح معهد المهندسين المدنيين )ICE(، وزير األشغال  «
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 

عضوية شهادة الزمالة، وهي أعلى درجة عضوية لمزاولة 
مهنة الهندسة المدنية.

واستقبل الوزير بمكتبه المدير اإلداري للمعهد الهندسة  «
المدنية نيك بافيستوك، الذي سلمه الشهادة.وُتمنح 

الزمالة باالختيار فقط من قبل المعهد ومقره لندن، ويتم 
التصويت عليها من األعضاء.

خلف ينال زمالة معهد الهندسة المدنية
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6 صفر 1440
البحرين تؤكد تضامنها مع السعودية

المنطقة الس��ت��ق��رار  ال���ق���وي  وال���رك���ن  ال��م��ت��ي��ن  األس�����اس  ال���ري���اض 

أكدت مملكة البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية الس���عودية الش���قيقة ضد كل من يحاول النيل منها أو يس���عى إلى اإلس���اءة 
إليها، ورفضها الشديد لكل من يحاول المس بسياستها ومكانتها وسيادتها، معربة عن تقديرها العميق للمكانة الرفيعة التي تتمتع 
بها المملكة العربية الس���عودية، وهي الركيزة األس���اس ألمن واس���تقرار العالمين العربي واإلسالمي واألساس المتين والركن القوي 

الستقرار المنطقة، بأدوارها الرائدة ومبادراتها البناءة ألجل األمن واالستقرار والرخاء على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

وج���ددت مملك���ة البحرين وقوفه���ا الثابت 
المملك���ة  جان���ب  إل���ى  واح���د  ص���ف  ف���ي 
العربية الس���عودية في كل م���ا تنتهجه من 
سياس���ات رش���يدة وم���ا تبذل���ه م���ن جه���ود 
جب���ارة ألجل مواجهة مختل���ف التهديدات 
والمخاط���ر التي تح���دق بالمجتمع الدولي 
واإلره���اب،  التط���ّرف  مقدمته���ا  وف���ي 
ومساعيها الحثيثة لتعزيز التعاون الدولي 
السياس���ية  المس���تويات  مختل���ف  عل���ى 
م���ن  لديه���ا  بم���ا  واألمني���ة  واالقتصادي���ة 
إمكان���ات هائلة ومقومات كبيرة تس���خرها 
في تعزيز الس���ام واالستقرار في مختلف 

أنحاء العالم.

المنامة - بنا: 

المنامة - بنا:

عاد بس���المة هللا إلى أرض مملكة البحرين رئيس مجلس إدارة مجموعة يوس���ف بن 
أحمد كانو الوجيه خالد محمد كانو من المملكة المتحدة البريطانية.

إداراته���ا  بمختل���ف  المجموع���ة  وهن���أت 
وعافي���ة  بصح���ة  كان���و  الوجي���ه  ع���ودت 
ل���ه واف���ر الصح���ة، إذ إن خال���د  متمني���ن 
كان���و هو المؤس���س له���ذا الكي���ان الضخم 
وه���و خل���ف النج���اح الدائ���م ال���ذي تحققه 

المجموعة في مختلف القطاعات.
يذك���ر أن خال���د محمد كان���و صاحب ثروة 
م���ن المعرف���ة والخب���رة، إذ ش���غل العدي���د 
م���ن المناص���ب واألدوار التنفيذي���ة داخل 
وخ���ارج المجموع���ة، وكذل���ك ف���ي العديد 
من مجال���س اإلدارة والجهات الحكومية، 
وم���ن ه���ذه األدوار ترؤس���ه غرف���ة تجارة 
 )25( ال����  دورته���ا  ف���ي  البحري���ن  وصناع���ة 
وكونه مؤس���س ورئيس جمعية الشركات 
العائلي���ة البحرينية، إضاف���ة إلى عضويته 

في مجالس إدارة عدد من البنوك وبيوت 
االس���تثمار وترؤس���ه مجلس أمناء جائزة 
يوس���ف بن أحمد كان���و وغيرها الكثير من 

الشركات الرائدة.
وتعتب���ر ش���ركة يوس���ف ب���ن أحم���د كان���و 
النم���و  ف���ي  المميزي���ن  المس���اهمين  م���ن 
االقتص���ادي والتنمي���ة، إذ تق���دم خبراته���ا 
ألعم���ال التطوير والمس���اهمة ببن���اء البنى 

التحتية من قبل أكثر من 120 عاما. 
أول  كخي���ار  نفس���ها  الش���ركة  أسس���ت 
للش���ركات اإلقليمية والعالمية عند البحث 
ع���ن ش���ريك أعم���ال متمي���ز ف���ي المنطقة 
نموه���ا  متابع���ة  ف���ي  الش���ركة  وتس���تمر 
التمي���ز  خ���ال  م���ن  والتوس���ع  التج���اري 

المستمر. 

وتشمل األنشطة التجارية للشركة  «
مجاالت الشحن، والسفر، واآلليات 

والكيماويات والخدمات اللوجستية 
والعقارات والطاقة والتكنولوجيا 

وتجارة التجزئة، على سبيل المثال 
ال الحصر.

نظم مركز البحوث األمنية باألكاديمية الملكية للشرطة، محاضرة بعنوان االنتخابات الوطنية، قدمها المستشار المساعد مصعب 
بوصيبع من هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، بحضور عدد من ضباط إدارات وزارة الداخلية.

هيئ���ة  دور  ح���ول  المحاض���رة  ودارت 
إدارة  ف���ي  القانون���ي  واإلفت���اء  التش���ريع 
االنتخاب���ات الوطنية والمراس���يم الملكية 
الخاص���ة المنظمة لانتخاب���ات والمراحل 
النيابي���ة  االنتخاب���ات  لفت���رة  المختلف���ة 
والبلدي���ة، ب���دًءا م���ن األم���ر الملكي بش���أن 

والترش���ح  االنتخاب���ات  موع���د  تحدي���د 
والمجال���س  الن���واب  مجل���س  بعضوي���ة 

البلدية حتى ظهور النتائج.
كم���ا ق���دم المحاض���ر ش���رًحا تفصيلًي���ا عن 
جرائم االس���تفتاء واالنتخاب ودور رجال 
ق���وات األمن الع���ام في فت���رة االنتخابات 

النيابية والبلدية، إذ تأتي هذه المحاضرة 
ضمن سلس���لة من المحاض���رات والندوات 
التثقيفية ضمن الخطة السنوية المعتمدة 
لمركز البحوث األمنية، وذلك بهدف زيادة 
لق���وات  والعلمي���ة  التدريبي���ة  الجرع���ات 

األمن العام.

الوجيه خالد محمد كانو 

“يوس��ف بن أحم��د كانو” تهن��ئ بعودته بصح��ة وعافية

ش��رح تفصيل��ي لدور رج��ال األمن ف��ي فت��رة االنتخابات

الوجيه خالد كانو... خطاك الشر

زيادة الجرعات التدريبية للشرطة
مركز البحوث األمنية باألكاديمية الملكية للشرطة ينظم محاضرة عن االنتخابات

عاقب���ت المحكم���ة الصغرى الجنائية الرابعة متهم���ة أربعينية وآخر، بحبس كل 
منهم���ا لم���دة 6 ش���هور؛ إلدانتهما بس���رقة عدد من أس���طوانات الغ���از من إحدى 

العمارات بمنطقة المنامة وبيعها في محل بالرفاع.

وتتحصل التفاصيل، حس���بما توصلت 
إليها المحكمة، ف���ي أن المتهمة األولى 
س���رقة  عل���ى  صديقه���ا  م���ع  اتفق���ت 
أسطوانات الغاز من العمارات السكنية 
ف���ي مختلف المناطق، على أن يبيعاها 
ويس���تفيدا من قيمتها التي يتحصان 

عليها من أحد المحات بالرفاع.
وفي ي���وم الواقعة تمك���ن المتهمان من 
اس���تغال غي���اب ح���ارس أم���ن العمارة 
الكائن���ة بمنطق���ة المنام���ة، وتمكن���ا م���ن 
س���رقة 7 أس���طوانات غاز، وف���ي صباح 
اليوم التالي الحظ س���كان العمارة عدم 
وج���ود غاز ف���ي أفرانه���م، وعندما نزلوا 

للتأكد منها تفاجأوا بسرقتها.
وبمراجع���ة الكامي���رات األمنية المثبتة 

ف���ي العم���ارة ثب���ت م���ن خاله���ا توقف 
س���يارة مس���تعملة في عملية الس���رقة، 
والتي تبين أنها مستأجرة، ومن خال 
مكت���ب تأجير الس���يارات ت���م التوصل 

لهوية المتهمين.
واعت���رف المدان���ان أنهم���ا اعت���ادا على 
عمليات سرقة أسطوانات الغاز وبيعها 
إل���ى أح���د المح���ات بمنطق���ة الرف���اع 

والتكسب منها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت  «

المتهمين للمحاكمة على اعتبار 
أنهما في غضون العام 2016 

سرقا أسطوانات الغاز المملوكة 
للمجني عليهم عن طريق الكسر 

من الخارج.

حبس متخصصين في سرقة “سلندرات”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم:

ضم���ن التع���اون المش���ترك بي���ن وزارة 
العم���ل  والتعلي���م وصن���دوق  التربي���ة 
)تمكي���ن(، انطلق���ت فعالي���ات النس���خة 

الثانية عش���رة لبرنامج تطوير السلوك 
المهني اإليجابي )أصيل في المدرسة( 
للع���ام الدراس���ي الحال���ي 2018 -   2019، 
إذ ت���م تنظيم لقاء لتدري���ب المدربين 
بمش���اركة 70 معلم���ا ومعلم���ة يمثل���ون 

37 مدرسة ثانوية مشاركة.

اله���دف  اللق���اء عرًض���ا ع���ن  وتضم���ن 
الرئي���س للبرنام���ج المرتب���ط بتطوي���ر 
أخاقي���ات العم���ل والس���لوك المهن���ي 
طلب���ة  م���ن  الناش���ئة  ل���دى  اإليجاب���ي 
المرحل���ة الثانوية، وف���ق إطار تعليمي 
الع���ام  ط���وال  يس���تمر  وتجريب���ي 
الدراس���ي، إذ يخص���ص الفص���ل األول 
للدراس���ة النظرية، بينم���ا يقوم الطلبة 
ف���ي الفصل الثان���ي بتطبيق مش���روع 

ابتكاري ضمن بيئة تنافسية.

مشاركة 37 
مدرسة في 

برنامج “أصيل”

وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية  «
والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب 

عبدالله بن حويل الحملة المسعورة 
التي تتعرّض لها المملكة العربية 

السعودية بتصفية الحسابات التي 
تقودها قوى االستكبار العالمي التي 

ا منيًعا أمام  ترى بالشقيقة الكبرى سدًّ
مخططاتها المؤثمة بالمنطقة.

وأوضح أن شهيتها وطمعها في نهب  «
ثروات المملكة، أسوة ببقية الدول 

العربية األخرى كالعراق، هي بطليعة 

أجنداتها المعلنة والمعروفة، وعليه 
فإن الدفاع عن الشقيقة الكبرى والذود 

عنها، واجب أخالقي وعروبي ال يقبل 
النقاش، أو التقويض.

وأكد بن حويل أن محاوالت إضعاف  «
مرجع األمتين العربية واإلسالمية األول، 

تمثل بارقة خطر كبير على المنطقة 
برمتها، التي تطفو على صفيح ساخن 

من التوترات، والمؤتمرات االستعمارية 
الجديدة، الطامعة بدفع األمة لسياق 

الفوضى، والموت، والبارود.

بن حويل: الدفاع عن السعودية واجب أخالقي

ح���ددت إدارة التعلي���م اإلع���دادي وزارة التربي���ة 
والتعلي���م مواعي���د ج���دول امتحان���ات منتص���ف 
الفص���ل الدراس���ي األول لطلبة مرحل���ة المدارس 
اإلعدادية للعام الدراسي 2019 - 2018 بدًءا من 
11 نوفمبر الش���هر المقب���ل حتى 25 نوفمبر 2018، 

إذ ستستمر على مدى أسبوعين متتاليين.

وأصدرت مدي���رة إدارة التعليم اإلعدادي بوزارة 
التربية والتعليم نجود الدوسري تعميما حصلت 
“الباد” على نس���خة منه بش���أن جدول امتحانات 
للمرحل���ة  األول  الدراس���ي  الفص���ل  منتص���ف 
تن���وه   ،2019  -  2018 الدراس���ي  للع���ام  اإلعدادي���ة 
في���ه ب���أن الدراس���ة مس���تمرة في جمي���ع حصص 
اليوم الدراس���ي قبل وبع���د االمتحان وفق خطة 
المناه���ج الدراس���ية، إل���ى جان���ب تفعي���ل الئح���ة 
االنضباط الطاب���ي بخصوص التأخير الصباحي 
أو الغي���اب، ومراع���اة أن يتناس���ب االمتح���ان مع 

زمن اإلجابة.

وال��غ��ي��اب ال��ت��أخ��ي��ر  ع��ل��ى  االن��ض��ب��اط  الئ��ح��ة  تفعيل 

امتحانات منتصف “اإلعدادي” 11 نوفمبر

مروة خميس

محرر شؤون المحاكم

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية:

أقام���ت إدارة التدري���ب دورة عن تحديد االحتياجات التدريبية، ش���ارك فيها عدد 
من ضباط ومنسوبي وزارة الداخلية.

وأوض���ح مدي���ر إدارة التدري���ب أن ال���دورة 
جاءت بهدف تزويد المشاركين بالمعلومات 
الخاص���ة  المه���ارات  وتطوي���ر  الضروري���ة 

المتعلقة بتحديد االحتياجات التدريبية.

وتطرقت الدورة إلى التعريف  «
بأولويات التدريب وعالقته 

بتحديد احتياجاته إلى جانب 
األساليب المتبعة في ذلك.

تعريف الضباط بأولويات التدريب

الرفاع - قوة الدفاع:

افتت���ح رئي���س هيئة األركان الفري���ق الركن ذياب النعيمي دورة مرش���حي 
الضباط رقم 14 صباح أمس في كلية عيسى العسكرية الملكية.

رئي���س  ألق���ى  المناس���بة،  وبه���ذه 
هيئة األركان كلمة إيذاًنا بافتتاح 
ع���ن ش���عوره  عّب���ر فيه���ا  ال���دورة 
بالفخ���ر واالعتزاز لم���ا تضمه هذه 
ال���دورة م���ن ك���وادر وطني���ة م���ن 
الضباط المرشحين، وذلك تنفيًذا 
للتوجيهات الس���امية لعاهل الباد 
القائ���د األعل���ى صاح���ب الجال���ة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ودعا في ختام كلمته المرش���حين 
الضب���اط إل���ى التحل���ي باألخ���اق 

العس���كرية النبيلة المس���تمدة من 
ديننا اإلس���امي الحني���ف وقيمنا 
العربي���ة األصيلة؛ ليصبحوا وبكل 
فخ���ر جن���دا للحق وذخ���را لمملكة 

البحرين.
حضر االفتتاح مساعد رئيس  «

هيئة األركان للقوى البشرية 
اللواء الركن الشيخ علي 

بن راشد آل خليفة، ومدير 
التدريب العسكري العميد 
الركن صاح راشد السعد.

افتتاح “مرشحي الضباط 14”

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى، استئناف شاب )21 عاما( مدان بوضع جسم محاك ألشكال المتفجرات على 
ش����ارع عام بمنطقة جدعلي، عبارة عن علبة حليب “نيدو” موصول بها س����ماعة مكّبر صوت، والمحكوم عليه بالس����جن 3 سنوات 

وبمصادرة النموذج المحاكي للمتفجرات المضبوط؛ للتقرير باالستئناف بعد فوات الميعاد القانوني بحوالي أسبوعين.

وأش���ارت المحكم���ة إل���ى أن المس���تأنف 
ألش���كال  محاكي���ا  نموذج���ا  وض���ع 
المتفج���رات والمفرقعات على ش���ارع 77 
بمنطق���ة جدعلي بالقرب من دوار صغير 
بج���وار أح���د مح���ات الس���وبر مارك���ت، 
وه���و عبارة عن ع���دد 4 بطاريات صغيرة 
الحج���م مثب���ت عليه���ا أس���اك كهربائي���ة 
س���وداء اللون ومصب���اح كهربائي صغير 
الحج���م وبقاي���ا غطاء خاص للس���ماعات 
أسود وبني اللون وعلبة معدنية لحليب 
)ني���دو( وس���ماعة )مكب���ر ص���وت( بداخ���ل 

كيس من النايلون أس���ود اللون؛ لإليحاء 
بأنه جس���م مح���اك ألش���كال المتفجرات، 
وبقص���د اإلخ���ال باألم���ن الع���ام وترويع 
وثب���ت للمحكمة  المواطني���ن والمقيمين. 
من تقرير شعبة البصمات تطابق بصمات 
ي���د المدان بأكثر من 12 عامة مميزة مع 
أثر بصمة إصبع تم رفعها من على كيس 

النايلون المغلف به القنبلة الوهمية.
وذك���رت المحكم���ة أن أف���راد الش���رطة 
تلقوا باغا من غرفة العمليات الرئيسة، 
مف���اده العث���ور على جس���م غريب على 

الش���ارع بالقرب من أحد أسواق السوبر 
ماركت، وعندما توجهت قوة من أفراد 
الش���رطة برفق���ة المختصي���ن ش���اهدت 

الجسم الغريب عن بعد.
وباشر أفراد الجهات األمنية  «

المختصة عملهم، وتبين أن الجسم 
الغريب وهمي محاك ألشكال 
المتفجرات وعبارة عن علبة 

معدنية وسماعة عليها مصباح 
وأساك كهربائية، فتم تحريزه من 

فريق مسرح الجريمة.

تطاب��ق بصمات ي��د الم��دان م��ع أكثر م��ن 12 عالمة

رفض استئناف الُمدان بعلبة “النيدو”

عباس إبراهيم أم���رت المحكم���ة مج���ددا باس���تدعاء 
ش���اهد اإلثب���ات بقضي���ة قت���ل ارتكبها 
عرب���ي )41 عام���ا( بح���ق عامل آس���يوي 
الجنسية، والذي ارتكب جريمته فقط؛ 
ألنه ش���اهد المجني علي���ه وهو بحالة 
س���كر، فقرر قتله وإخفاء آثار جريمته 
تضلي���ل  وح���اوال  كيماوي���ة،  بم���واد 
“هللا  الش���رطة بكتاب���ة عب���ارات مث���ل: 
أكب���ر”، “يا حس���ين” على جدار مس���كن 
المجني عليه، ليوح���ي للمحققين في 
القضية ب���أن دوافع ارت���كاب الجريمة 
ديني���ة وطائفي���ة وأن القات���ل ش���يعي 
المذه���ب، عل���ى عك���س الحقيق���ة، إال 
أن أفراد الش���رطة تمكن���وا من القبض 
عليه.وق���ررت المحكم���ة تأجيل القضية 
حتى جلس���ة يوم 30 أكتوبر الجاري، مع 

األمر باستمرار حبس المتهم.

استمرار حبس 
 قاتل اآلسيوي 

إلى 30 أكتوبر
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بطاقة مراجعة من الجهات األمنية للمترشح علي سمير الذي تعرض لتهديد في حال تسجيل 
ترشيحه رسميا

مجهولون يهّددون مترشـح “السنابـس” وعائلته
عل��ي س��مير: أصوات نش��از وكتابات س��طحية ل��ن تمنعني

قال مترش���ح الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة )الس���نابس والديه وكرباباد( علي س���مير ل� “البالد” إنه تقّدم ببالغ لدى إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية بوزارة الداخلية بس���بب 
تعرضه لتهديد من مجهولين بسبب قراره الترشح باالنتخابات البرلمانية. وأوضح: تسلمت رسالة من رقم أجنبي تتضمن تهديًدا ووعيًدا لي ولعائلتي في حال ترشحي باالنتخابات.

وأض���اف: س���ارعت وزاره الداخلي���ة بأخ���ذ 
كل المعلوم���ات والبيان���ات والصور إلجراء 
الخص���وص،  به���ذا  المناس���بة  التحقيق���ات 
وطمأنتن���ي ب���أن كل األم���ور األمني���ة قي���د 

الس���يطرة والحف���اظ عل���ى س���امة العملية 
االنتخابي���ة م���ن أي تطاول أو تش���ويه إلى 

أي مترشح كان.
وتابع: هذه الكتابات الس���طحية لن تمنعني 

من المواصلة في ش���ق طريقي والمشاركة 
في العملية االنتخابية وصنع القرار، ألكون 
أح���د أعض���اء المجل���س الق���ادم، ووجوهه 
الش���ابة، الت���ي ستس���عى في حف���ظ حقوق 

الناس م���ن التط���اول والتراخي كما حصل 
بالمرة السابقة في ظل التحديات الراهنة.

وأردف “أن أصوات النش���از ستكون مجرد 
ذبذبات ال تؤثر فيني بش���يء، ولسُت ملًكا 
ألحد، وال أحد يمتلك رأيي أو له الحق في 

تغيير آراء أحد بالقوة”.

عقوبة التهديد

ُيعاق���ب بالحب���س م���دة ال تزيد على س���تة 
أو  دين���ار   500 تج���اوز  ال  وبغرام���ة  أش���هر 
بإح���دى هاتي���ن العقوبتي���ن كل م���ن أخ���ل 
إجراءات���ه  بنظ���ام  أو  االنتخ���اب  بحري���ة 
باس���تعمال القوة أو التهديد أو التش���ويش 

علي سميرحامال هاتفه الملغم برسالة التهديدأو باالشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

راشد الغائب

رج���ب  ب���ن  جاس���م  محم���د  ق���ال 
 12 الدائ���رة  لمقع���د  سيترش���ح  إن���ه 

بالمحافظة الشمالية.
بيني وبي���ن  “برنامجي عقد  وأض���اف 

الشعب البحريني كله”.
وتاب���ع “كلي يقين ب���أن بلدنا وبتكاتف 
الشعب البحريني بكل طوائفه وفئاته 
الشراك���ة  عصر  تبدأ  أن  على  قادرة 
تستحقه  الذي  الوط���ن  ف���ي  الفعلي���ة 
 - الكري���م  )العي���ش  لني���ل ح���ق:  أمتن���ا 

العدالة - الحرية – الكرامة(”. 
برنامجي  في  به  أتعّهد  “م���ا  وأردف 
هو أن أمضي في طريق تحقي���ق تلك 

المطالب بمعناها العميق”.

بن رجب مترشح 

الشراكة الفعلية

ليلى مال اهلل

التق���ى النائ���ب ج���الل المحفوظ م���ع مجموعة م���ن الطلب���ة البحرينيي���ن الخريجين من 
تخص���ص الط���ب من جامعة 6 أكتوب���ر المصرية. وش���هد اللقاء حض���ور 28 خريًجا من 
الجنس���ين، وأبلغوا النائب شكواهم بأنهم يعانون من تأخر وزارة التربية والتعليم في 

تسليمهم اإلفادة، مما يترتب تأخر خضوعهم لسنة االمتياز على أرض البحرين. 

خريج���ي  معان���اة  أن  المحف���وظ  وذك���ر 
خ���ارج  جامع���ات  م���ن  الطل���ب  كلي���ات 
البحري���ن تتك���ّرر ك���ل فترة بسب���ب غياب 
وزارة  بي���ن  للطلب���ة  المفي���د  التنسي���ق 
الصح���ة،  ووزارة  والتعلي���م  التربي���ة 
وبخاص���ة من بعد موافق���ة األخيرة على 
ش���مول خريجي���ن بقض���اء س���نة االمتياز 

بالمستشفيات الحكومي���ة، وفي كل مرة 
تطفو ه���ذه المشكلة على السطح يضطر 
لرئي���س  مناش���دتهم  لرف���ع  المتض���ررون 
ال���وزراء صاح���ب السم���و الملك���ي األمير 
خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة الذي يمثل 
والًدا للجميع ويصدر توجيهاته السديدة 

الحتضان األبناء.

وطال���ب المحف���وظ وزارة الصح���ة بعدم 
البحري���ن  أبن���اء  الفرص���ة عل���ى  تفوي���ت 
س���نة  وقض���اء  اإلف���ادة  منحه���م  بتأخ���ر 

أم���ور  أولي���اء  أن  إل���ى  ولف���ت  االمتي���از. 
الطلب���ة يقترض���ون مبال���غ تص���ل إل���ى 60 
ألف دينار لاس���تثمار بالمعرفة من خال 

ابتع���اث األبناء لدراس���ة الط���ب بالخارج، 
ولكن يصطدمون بصخ���رة عدم التعاون 

والتقدير من الجهات الرسمية المعنية.

النائب جالل المحفوظ مستمعا لشكاوى الخريجين بمجلسه

28 خريج طب من مصر بـ “متاهة”
المحف��وظ يناش��د س��مو رئي��س ال��وزراء ش��مولهم بس��نة االمتي��از بمستش��فيات حكومية

تضمنت رسالة التهديد الواردة للمترشح علي سمير خطاًبا من اتجاه واحد بالرقم الخارجي، وفيما يأتي تفريغ لنصها:

- شوف ال تفكر أن ترشحك قضية شخصية! بل تخص جميع الشعب ألنها تؤثر على الشعب سلبا وتصب في مصلحة  «
النظام سواء فزت أو خسرت سيبقى العار معك إلى آخر العمر وستلعنك األجيال.

- وحاب أذكرك إحنا في البداية انكلمك وننصحك كأخوة بأن تتراجع عن تهورك، لكن إذا شفناك ماشي مع الظالم وواقف  «
ضد الشعب، نعرف اشلون نتصرف وياك.

- كل تفاصيلك موجودة.. سيارتك.. بيتكم.. بيت عمك.. استوديو مالك.. كل شي مرصود ونقدر نوصلك في أّي وقت نبغي..  «
والله ستندم واأليام بيننا.

- في الوقت الحالي ال زلنا انعاملك كأخ.. إياني وياك إتحّول هالتعامل إلى عدو.. «

رسالة التهديد

غم���وض يكتن���ف نتيجة الطع���ون القضائية على ق���رارات اللجان االش���رافية بالمحافظ���ات األربع التي خلص���ت لرفض إدراج 
أس���ماء ناخبي���ن بج���دول التصويت خالل فترة عرضها. طوال أس���بوع ع���رض جداول الناخبين دأبت الصحافة على اس���تقاء 
المعلومة من فم رؤساء اللجان االشرافية، والذين أدلوا بتصريحات إحصائية دقيقة، عن عدد طلبات االعتراضات الواردة، 

والموافق عليها، والمرفوضة، وقيد الدراسة.

وم���ن بعد إغ���اق اللج���ان االش���رافية أبوابها 
موف���د  يوف���ق  ول���م  اإلحص���اءات.  صمت���ت 
صحيفة الباد الحصول على معلومة دقيقة 

بالرغم من لجوءه لمصادر المعلومة.

رفض القاضي

قص���د موف���د الصحيف���ة دار العدال���ة، وبع���د 
الجلسة طلب الموفد من أمين س���ر المحكمة 
المختص���ة بنظر طع���ون الناخبي���ن أن يلتقي 
م األخي���ر معلوم���ة إحصائي���ة  القاض���ي ليق���دِّ

عن ع���دد الطعون ال���واردة لعدال���ة المحكمة، 
وقرارات األخيرة بشأنها، س���واء بتأييد قرار 

اللجنة االشرافية أو نقضها.
 وردت أمين السر نوفل بوبشيت أن القاضي 
غي���ر مخ���ّول باإلدالء ب���أّي تصري���ح، وأحالت 
الموف���د لمكت���ب وكي���ل وزارة الع���دل وائ���ل 

بوعاي.

مكتب الوكيل

صع���د الموف���د لمكتب وكيل ال���وزارة، وطلب 
من سكرتيره إجازة الحصول على إحصائية، 

ه���ذه  توفي���ر  يمك���ن  ال  بأن���ه  األخي���ر  ورد 
المعلومات ويمكن الحصول عليها من اللجنة 
التنفيذي���ة لانتخاب���ات، وعق���ب الموفد بأنه 
س���يجري نش���ر إحصائية عامة دون اإلش���ارة 
عل���ى  حفاظ���ا  وذل���ك  األش���خاص  ألس���ماء 

خصوصيتهم.
إحصائي���ة بعدد  ولّخ���ص الموف���د المطل���وب: 
الطع���ون ال���واردة، والمؤي���دة منه���ا لق���رارات 
ج���رى  الت���ي  واألخ���رى  االش���رافية،  اللج���ان 
نقضه���ا، فق���ط ال غي���ر. أّي إن المطلوب أرقام 

جافة وليس معلومات شخصية لناخبين.
وطرقت “الباد” أبوابا أخرى إال أنها لم توفق 

بالحص���ول عل���ى المعلوم���ة المناس���بة حت���ى 
اآلن. 

هيئة المحكمة

وبحس���ب ق���رار المجل���س األعل���ى للقض���اء 

بشأن تشكيل المحاكم خال العام القضائي 
لمحكم���ة  الثاني���ة  الدائ���رة  ف���إن   2019   /2018

االستئناف العليا المدنية تشكل من القضاة: 
ثروت عبدالحميد حس���ن رئيسا، وعضوية: 
صاح أحمد عباس القطان، ومحمد س���عيد 

العرادي، ومحمود عربي محمد هاشم.

األح���د  أي���ام  جلساته���ا  المحكم���ة  وتعق���د 
واالثنين والثاثاء من كل أسبوع.

محمد زين الدين

متدرب من الجامعة األهلية

غموض يكتنف طعون المسقطين وال معلومات من القاضي أو الوكيل

وائل بوعالي

محرر الشؤون المحلية

القاضي ثروت عبدالحميد )صورة إرشيفية(

 من المقرر بدء سنة االمتياز  «
بالبحرين في 1 نوفمبر المقبل.

 أولياء أمور الطلبة يقترضون  «
مبالغ تصل إلى 60 ألف دينار 

البتعاث األبناء لدراسة الطب 
بالخارج.

السعودية وعمان تحتضن  «
خريجي جامعات خارجية 
من خال شمولهم بقضاء 

سنة االمتياز بالمستشفيات 
الحكومية.

60 ألف دينار



ك���ان موهان���داس غان���دي ينتمي إلى 
منه���ا  يتف���ّرع  الت���ي  التج���ار،  طبق���ة 
فصائ���ل مختلفة أخ���رى، منها فصيل 
“الفاني���اس” أو “البانياس” التي ينتمي 

موهانداس إليها.
يش���ار إل���ى أن معظ���م الهن���ود الذين 
الخلي���ج  بل���دان  ي���زورون  كان���وا 
للتج���ارة أو الذين هاج���روا إليها مع 
نهاي���ة الق���رن التاس���ع عش���ر وبداية 
القرن الماضي، وأقاموا فيها بغرض 
مزاول���ة التجارة، كان���وا ينتمون إلى 
ه���ذا الفصيل من التج���ار الهندوس، 
وك���ان يطل���ق عليه���م “باني���ان”، وهو 
تحري���ف بسي���ط للتسمي���ة األصلية 

“بانياس”. 

وظلت التسمية المحرفة قلياًل  «
“بانيان” سارية إلى اآلن وتطلق 

على كل الهنود الهندوس 
المقيمين في الخليج، وليس 

على تجارهم فقط.

بعد أن أكمل غاندي رحلته في البحث 
ع���ن الحقيقة، وبع���د أن اكتمل نضجه 
الديني، أكد تمسك���ه وقناعته وإيمانه 

بالديانة الهندوسية. 
ك���ان غان���دي يؤمن بالتعددي���ة وقبول 
اآلخ���ر واحترامه، وكان ض���د التبشير 
وض���د مح���اوالت نقل عق���ل البشر من 

دين إلى آخر.

وكان يؤمن بوحدانية اإلله  «
أو هللا وتعدد األرباب في آن 

واحد، وهي حالة يصعب على 
القارئ المسلم أن يتفهمها 

دون أن يدرك الفرق بين معنى 
ومدلول لفظ الرب ولفظ اإلله. 
في بطون الفلسفة الهندوسية 

كان يؤمن بوحدانية اإلله، وأن 
هللا أو اإلله واحد أحد، وأن 

هللا واحد متعاٍل بطبيعته، وأن 
هذا اإلله له تجليات وانبثاقات 

على شكل أرباب عدة.

معظم هنود الخليج 
“بانياس” المحّرفة 

إلى “بانيان”

ضد التبشير   
وضد االنتقال   

من دين آلخر

إلغـاء نظـام الطبقـات بعـد استقـالل الهنـد
عقيـــــدة تنــــاســــــــخ األرواح تـعــنــــــي عــــــودة روح اإلنســـــــان بــاألرض

تنقسم مدارس الفكر حول بداية وأصل الفصل أو التقسيم الطبقي إلى مدرستين أساسيتين، األولى ترى أن هذا التقسيم نابع من األساطير أو المعتقدات الدينية الهندوسية، 
وقد وضع أسسه منذ األزل اإلله كرشنا، وهو نظام يرتكز على عقيدة تناسخ األرواح، التي يؤمن بها الهندوس، والمرتبطة بدورة أو بسلسلة الوالدة ثم الموت ثم العودة للحياة 

وهكذا.

عل���ى  األرواح  تناس���خ  عقي���دة  وتستن���د 
أس���اس ع���ودة أو دوران روح اإلنسان في 
األرض م���راًرا وتك���راًرا وتقلبه���ا ف���ي زخ���م 
متوات���ر وحرك���ة مستدام���ة وتنقله���ا م���ن 
جس���م إلى آخر إلى أن تصل إلى بر األمان، 
وه���ي مرحل���ة الراح���ة األبدي���ة أو مرتب���ة 
إل���ى  ترجم���ت  الت���ي   ،”Nirvana“ النوراني���ة 
الت���ي   ،”Enlightenment“ بكلم���ة  اإلنجليزي���ة 
يتم عند بلوغه���ا إطالق أو عتق الروح من 
حلق���ة ال���دوران والع���ودة والتنق���ل لتستقر 
في نعي���م النوراني���ة وهو الهدف األس���مى 

للوجود اإلنساني كله.
وضمن عقيدة التسلسل أو تناسخ األرواح، 
يندرج اإليمان بأن البشر ُخلقوا جميًعا في 

األس���اس طيبين صالحين منضوين ضمن 
الطبقة العليا، وهي طبق���ة “البراهمة”، وإن 
الذي���ن ال ُيق���دِّرون هذه النعم���ة، ويرتكبون 
الس���وء  ويمارس���ون  واآلث���ام،  المعاص���ي 
ُيعاَقب���ون  فإنه���م  والرذائ���ل،  والفحش���اء 
ويتم طرد وإس���قاط أرواحهم إلى األسفل، 
لتنتقل إلى أجس���ام أي من المخلوقات بما 

في ذلك أجسام بشر، وعلى أس���اس حجم 
الجرم ال���ذي ارتكبوه واإلثم الذي اقترفوه 
أو مست���وى الخطيئ���ة التي تورط���وا فيها، 
فإن���ه يت���م تحدي���د الطبق���ة التي س���تنزلق 
تكون���ت  وبه���ذا  أرواحه���م.  إليه���ا  وته���وي 

الطبقات السفلى.
المتعل���ق  الفك���ر  ف���ي  الثاني���ة  المدرس���ة 

ببداي���ة وأص���ل ه���ذا التقسيم، فإنه���ا تؤكد 
أن ه���ذا الف���رز الطبقي ليس ل���ه أية عالقة 
بالدي���ن، وقد ج���اء في مراح���ل الحقة بعد 
ب���زوغ الديان���ة الهندوس���ية، وج���اء نتيجة 
وتقالي���د  وع���ادات  اجتماعي���ة  لموروث���ات 
انبثقت من ممارس���ات وتخصصات مهنية 
ف���ي س���وق العم���ل آن���ذاك، وك���ان المهاتم���ا 

غاندي من أبرز رواد هذا الفكر.

ولم ينحصر هذا الفرز أو التقسيم  «
الطبقي في إطار الطبقات األربع أو 

الخمس المذكورة فقط، بل إنه يتمدد 
ويتشعب ويتفرع منها إلى 3 آالف 

فرع أو فصيل، التي تتفرع بدورها إلى 
دستور الهند90 ألف فرع أو فصيل. 

ا بعد استقالل الهند،  « وعلى الرغم من أن هذا النظام قد تم إلغاؤه برمته رسميًّ
وبعد أن تبنى الشعب الهندي دستوره الذي كتبه أمبادكر، الذي كان ينتمي إلى 
طبقة المنبوذين، إال أن جوانب عدة من ذلك النظام المقيت ما تزال قابعة في 

أوساط بعض المجتمعات الهندية، خصوًصا في المناطق القروية النائية.

المقيت

15 أكتوبر 2018 اإلثنين
6 صفر 1440

local
@albiladpress.com 12

إعداد: راشد الغائب

كان غاندي في صباه صبًيا مدلًل خجواًل، ال يخرج من بيته ليًل؛ خوًفا من األرواح واألشباح والعفاريت والثعابين واللصوص، فتحول الحًقا إلى 
رمز للقوة والشجاعة، وإنسان صلب صامد ال يخاف الموت وال يهاب البطش، تحققت لبلده على يديه الحرية واالستقلل والكرامة التي 

انتزعها من براثن واحدة من أعتى قوى العالم وقتها. كان غاندي ثائًرا ومصلًحا وفيلس���وًفا ومفكًرا وسياس���ًيا وقائًدا وقديًس���ا، 
إنساًنا يجمع كل هذه الصفات والخصائص في آن واحد، شخصية مميزة ومتميزة، مثقلة بالكثير من التناقضات.

 يتناول الكاتب الباحث عبدالنبي الشعلة بكتاب “غاندي... وقضايا العرب والمسلمين” كيف أثارت شخصية غاندي الكثير 
من الجدل والتس���اؤالت إلى درجة التش���كيك فيما إذا كانت مظاهر الضعف والهزال والتقش���ف واالنكس���ار التي كان يبدو 

فيها مجرد تكتيك وجزء من إستراتيجية مبيتة.
وتنشر “البلد” على مدار حلقات أبرز ما يتضمنه كتاب “غاندي... وقضايا العرب والمسلمين”.

“^” تستعرض كتاب 
“غاندي... وقضايا العرب 

والمسلمين” للكاتب 
عبدالنبي الشعلة 

)الحلقة الثالثة(

 كاتب دستور الهند “أمبادكر” 
ينتمي لطبقة المنبوذين

ديانة غاندي تمزج بين اآللهة والبشر
ــي ــدوس ــن ــه ــي وال ــح ــي ــس ــم ـــاهـــوتـــيـــن ال ــن اّل ــي ـــدة ب ـــدي ـــة ش ـــراب ق

ة الميدان السياس���ي، ل���م يتردد ع���ن تأكيد هويت���ه وانتمائه  عندم���ا اقتح���م غان���دي ُلجَّ
الهندوسي أمام المشككين من الهندوس التقليديين المتشددين وغيرهم. الهندوسية، 
ديان���ة غان���دي، تؤمن بفك���رة االمت���زاج والتداخل بين اآللهة والبش���ر، وتجي���ز التمازج 
أحياًنا بين الرب واإلنس���ان، وال ترى بأًس���ا في تأليه اإلنس���ان وأنسنة اإلله، وهي حالة 
تقت���رب أو تش���ابه لحد ما، في بعض جوانبها، مفه���وم العلقة بين األب واالبن والروح 

القدس في الديانة المسيحية.

فق���د ج���اء ف���ي كت���اب “اله���وت التجسي���د 
من الهندوس���ية إل���ى المسيحية” أن ثالوث 
تريمورت���ي  الثال���وث  الهندوس���ية،  اآلله���ة 
Trimurti، يتأل���ف م���ن 3 آله���ات، اإلل���ه براهم���ا 

Shi� وش���يفا  الخال���ق،  اإلل���ه  وه���و   Brahma

 Vishnu وفيشن���و  المدم���ر،  اإلل���ه  وه���و   va

وه���و اإلل���ه الحافظ، ثالث آله���ات يقومون 
بالوظائف الكونية، وليس لبراهما أب، فقد 

َولَّد َنفسه ِبنفسه من زهرة اللوتس.
ف���إن  للمسيحي���ة،  بالنسب���ة  الح���ال  كذل���ك 
الثال���وث األق���دس The Trinity يتك���ون م���ن 
ثالث���ة أقانيم، األقنوم األول هو هللا � األب، 

واألقنوم الثان���ي هو هللا � االبن )عيسى بن 
مري���م(، واألقن���وم الثال���ث ه���و هللا � الروح 
وق���د انبث���ق األقن���وم الثالث )هللا  الق���دس. 
� ال���روح الق���دس( م���ن األقن���وم األول )هللا � 
األب(، ولي���س لألقن���وم الثان���ي )عيسى بن 
مري���م( أب، كما ه���و حال اإلل���ه براهما عند 

الهندوس.
وتؤم���ن المسيحي���ة ب���أن المسي���ح هو هللا 
متجس���ًدا ف���ي ص���ورة بش���ر محتوًي���ا على 
كام���ل جوه���ر وصف���ات هللا، محافًظا على 
كام���ل جوهر وصف���ات البشر في آن واحد، 

وذلك كله باتحاد اإلله واإلنسان فيه.

 ويتض���ح لنا من ذل���ك القرابة الشديدة بين 
ف���ي  والهندوس���ي  المسيح���ي  الاّلهوتي���ن 
عقي���دة تجس���د اآلله���ة على ص���ورة البشر، 
هذا والهندوس���ية س���بقت المسيحية بزمن 

طويل”.    

وكان المصريون القدماء يعتقدون  «
أيًضا بثالوث إلهي زواياه إيزيس 

وابنها حوريس وزوجها أوزيريس 
الذي أنجبت منه من دون 

مضاجعة.

غاندي مع أنصاره

“أنا ال أعتمد على 

الطرح األكاديمي 

والنظري، إن 

العمل واإلنجاز 

هما معياري”. 

غاندي

فئاتهاالطبقة

الحكماء والنباء ورجال الدين والعلم والفلسفة والذين يضطلعون بالمهام الـ“براهمن” أو البراهمة
الفكرية والقضاء )السلطة التشريعية والسلطة القضائية(

الحكام والمحاربين الذين تقع على عاتقعهم مسؤولية الحرب والدفاع واإلدارة كشاترياس
)السلطة التنفيذية(

التجار والحرفيون والمهنيون والمنتجونفيشياس

الكادحون من العمال والفاحينشودراس

الداليت “أسماها غاندي طبقة 
المنبوذون والمسحوقون الذين يقومون باألعمال الوضيعةهاريجينز أّي أبناء اهلل”

الطبقة

ا على توزيع وتصنيف الناس بحس���ب مهنهم إلى  ا في هيكليته، مبنيًّ ا صارًما، هرميًّ توارث الهندوس ولقرون عدة نظاًما اجتماعيًّ
4 أو باألحرى 5 فئات أو مراتب أو طبقات رئيسة.

وم���ن لم ينضِو، أو لي���س مؤهالً لالنضواء 
تح���ت أي م���ن ه���ذه التقسيم���ات أو ه���ذه 
ُيع���د  فإن���ه  وتفرعاته���ا،  األرب���ع  الطبق���ات 
خارجه���ا، ب���ل إن���ه منب���وذ منه���ا ويعام���ل 
معامل���ة ُمجحف���ة ُمذلة قاس���ية أس���وأ من 
معاملة العبيد، ويعيش في فقر مدقع، وال 
يج���وز االختالط به أو لمسه، كما ال يجوز 
ل���ه حتى ش���رب الم���اء من اآلب���ار الخاصة 

بالطبقات األخرى.

عندما قّرر موهانداس غاندي الس���فر إلى بريطانيا الس���تكمال دراس���ته، وجد نفس���ه في صدام ومواجهة مباش���رة مع المؤسس���ة 
الدينية للطائفة الهندوس���ية التي كان ينتمي إليها، فبعد أن أنهى دراس���ته الثانوية توّجه إلى مدينة بومباي في ش���هر أغس���طس 

1888م في طريقه إلى لندن، تارًكا وراءه زوجة وطفًل في رعاية والدته، حامًل معه طموحات وآمااًل وأحلًما كباًرا.

عن���د  “الفجيتيري���ان”  لصحيف���ة  ذك���ر  كم���ا 
مغادرت���ه لندن بع���د أن أتم دراس���ته، قائاًل 
إن���ه كان يتصّور لندن وقته���ا، وكأنها أرض 

الفالسفة والشعراء ومركز الحضارة.
في بومباي، َعِلم رؤساء طائفة “المود بانيا” 
الت���ي ينتم���ي  الطائف���ة  Modh Bania، وه���ي 

إليها غان���دي، بنيته للتوجه إل���ى بريطانيا، 
فاس���تدعوه إلى اجتماع حاول���وا فيه ثنيه 
عن السفر، مؤكدين له أن س���فرته س���تكون 
ض���د تعاليم الدين، فبالنسبة إلى الهندوس 
المحافظي���ن، ف���ي ذلك الوقت، ف���إن السفر 
وعب���ور البح���ر يعتب���ر خطيئ���ة كب���رى، إلى 
جان���ب أن غان���دي ف���ي لندن س���يضطر إلى 
األك���ل والش���رب مع األوروبيين وس���يتعود 

على طريقتهم في الحياة.
دخل غاندي في جولة من الحوار الساخن 
معه���م، ورفض حججه���م وتحداهم وأصّر 
على قناعته بأنه ال يمكن للدين أن يعترض 
عل���ى رغبة ش���خص في التعل���م، وأنه عازم 

على الرحيل إلى بريطانيا لهذا الغرض.
 ولم���ا ُس���ئل ف���ي االجتم���اع عم���ا إذا ك���ان 

سيخالف أوامر الطائفة بعدم السفر، أجاب 
“إن عل���ى الطائف���ة ع���دم التدخ���ل ف���ي مثل 
ه���ذه األمور”، عندها ص���رخ رئيس الطائفة 
ال���ذي كان ف���ي االجتماع “يج���ب أن يعامل 

ه���ذا الصب���ي من���ذ الي���وم عل���ى أن���ه خارج 
ول���م يعبأ غاندي بتوجيهات  على الطائفة”. 
وغ���ادر  الديني���ة،  المؤس���سة  وتهدي���دات 

بومباي مبحًرا إلى لندن.

م���رات���ب ال��ن��ظ��ام ال��ه��ن��دوس��ي ل��ت��ص��ن��ي��ف ال��ن��اس الهن��دوس المحافظ��ون يعتب��رون الس��فر خطيئ��ة كبرى

طبقة المنبوذين تتحّول إلى “أبناء اهلل” أبحر غاندي إلى لندن بالرغم من التهديد 

تتكدس شرائح هائلة من السكان ضمن هذه الطبقة التي تسمى طبقة  «
الـ”داليت” “Dalit” أو المسحوقين أو طبقة المنبوذين، التي تقوم باألعمال 

الوضيعة؛ مثل مهام التخلص من رفات الموتى وجثث الحيوانات 
وكنس الشوارع وتنظيف المراحيض والحمامات والتخلص من النفايات 
والمخلفات، وما شابه. وقد استحدث غاندي تسمية جديدة لهذه الطبقة 

وهي “هاريجينز” ومعناها “أبناء الله”.

رفات الموتى

غاندي طالًبا في لندن



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

ك���ان الع���دد المعل���ن للذين تقدم���وا للتقاعد االختي���اري من قبل الهيئ���ة العامة 
لصندوق التقاعد مفاجأة بكل المقاييس، ففي غضون يومين فقط تجاوز ألفا 
وس���بعمئة موظف، والس���ؤال لماذا قرر كل هؤالء ت���رك وظائفهم وهي مصدر 
دخله���م الوحي���د وبنسب���ة ال تزيد عن نص���ف الراتب بقليل؟ لسن���ا بحاجة إلى 
عناء كبير للتعرف على الباعث األهم التخاذ قرار التقاعد، فالشعور الذي بات 
يسيط���ر عل���ى نسب���ة منهم في القطاعي���ن العام والخاص وال���ذي أخذ على مر 

السنوات شكل الظاهرة هو التذمر.
الب���د أن نتس���اءل “لم���اذا ه���م متذم���رون”؟ نتص���ور أّن م���رد التذمر إل���ى تدني 
الروات���ب إل���ى الح���د الذي ل���م يعد ق���ادرا على تلبي���ة الحاج���ات الضرورية،أما 
بالنسبة للبعض اآلخر فإنه عائد إلى طبيعة العمل المجهدة كالتدريس، فالذي 
أكدته األبحاث أنها مهنة مجهدة للغاية تستنفد طاقة اإلنسان، ويشكل سوء 
اإلدارات وتسلطه���ا عامال بالغ األهمية في دفع الكثيرين إلى طلب التقاعد أو 

الخروج مبكرا من العمل. 
الوظيف���ة انتح���ار بطيء، هذا ما يردده الكثيرون، فالمالحظ أّن هناك وظائف 
تقت���ل الطم���وح فضال عن اإلب���داع، إن أحالم الكثيرين منذ ش���بابهم المبكر أن 
يظف���روا بوظائف تنسجم مع رغباتهم وتجسد طموحاتهم لكنهم يصطدمون 
بواق���ع يحبطه���م، ففي ظل ش���ح الوظائ���ف يضطر الكثيرون إلى ممارس���ة أي 
عم���ل ك���ان ومن هنا تصبح األحالم مؤجلة، وال غرابة في ظل هذا الوضع في 

أن نجد من يندب حظه العاثر. 

وال أدل على صدق ما نقول من أننا لو التقينا أحد الموظفين في  «
القطاعين العام أو الخاص وسألناه هل هو راٍض عن وظيفته لجاءت 

اإلجابة وعالمات األسى على وجهه... طبعا ال! ويلخص لك السبب 
في غياب العدالة في منح المكافآت والترقيات، أي أّن الترقيات تبنى 

على عالقات شخصية، والكفاءة والجدارة والتفاني واإلخالص ليست 
الطريق للموقع األفضل، والخالصة أّن الموظفين المحرومين تتدنى 

لديهم الرغبة في العمل وبالتالي يترقبون أية فرصة للخروج من عالم 
الوظيفة وبأية مكافأة!.

لماذا يتقاعدون؟

بفضل سموكم ستحقق 
البحرين المزيد من 

االنتصارات
تحدث س����يدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن س����لمان آل خليفة رئيس 
ال����وزراء الموق����ر حفظه هللا ورعاه في مجلسه العامر ي����وم أمس، والذي تشرفنا 
بحض����وره، ع����ن ك����ل اإلنجازات المهم����ة التي حققه����ا أبناء البحري����ن في مختلف 
الميادي����ن وكان آخرها انتخ����اب مملكة البحرين عض����وا بمجلس حقوق اإلنسان 
بحصوله����ا عل����ى 165 صوت����ا وبنسب����ة 86 % م����ن أص����وات الجمعي����ة العام����ة لألم����م 
المتح����دة، وه����ذا تأكي����د على أن ه����ذا البلد العزي����ز يزخر بالطاق����ات والعلماء في 
مجاالت اإلنتاج واإلبداع وكما قال س����موه أيده هللا إن ش����عب البحرين دائما هو 
الفائ����ز ف����ي أي محفل وتحد، هذا الشعب الذي عودنا دائم����ا على مواقفه ووعيه 

وتصديه للمؤامرات.
كم����ا تحدث س����موه أيده هللا ع����ن أرض البطوالت والمج����د والصفحات المضيئة 
وبل����د النخ����وة والقوة والعزة الشقيق����ة الكبرى المملكة العربي����ة السعودية، حيث 
أكد سموه أن مواقف البحرين مع السعودية مواقف ثابتة ومعروفة منذ القدم، 
فجميعن����ا نسير على نفس الطريق والدفاع ع����ن السعودية واجب، فهذه األرض 
المبارك����ة وكما وصفها س����موه أكبر وأقوى دولة عربية، وس����اعدت كل الدول بما 
فيها الدول الغربية، نعم... فالشقيقة المملكة العربية السعودية غطى فضلها كل 

المجتمع����ات اإلنساني����ة وخيرها موجود في كل بقع����ة من بقاع األرض ووضعت 
كل إمكانياتها وجهودها في خدمة اإلنسانية واألمتين العربية واإلسالمية.

هن����اك قوت����ان ال تقهران، قوة هللا س����بحانه وتعالى وقوة الشعب، وأثبت ش����عب 
البحري����ن قوت����ه وصالبت����ه ف����ي وج����ه المؤام����رات والتفافه ح����ول قيادت����ه وهذا 
م����ا جعله م����ن الشعوب الف����ذة الواعي����ة، حيث ق����دم أروع المعان����ي العظيمة في 
الوالء وقدس����ية وحدة الصف واالتجاه إل����ى المستقبل بثقة والسير على الدرب 
بخط����وات ثابت����ة نح����و تحقي����ق المزي����د م����ن االنتص����ارات والتميز عل����ى مختلف 

المستويات واألصعدة.
ولضمان مسيرتنا ونجاح أعمالنا وتحقيق أهدافنا قال سموه أيده  «

الله )علينا الحفاظ على وحدتنا ومجتمعنا، وتعلمنا بما يكفي من 
تجارب الحياة(. أجل... فعبر التاريخ، هناك سر من أسرار ازدهار ونجاح 

المجتمعات وهو االستفادة من التجارب، ألن التجارب مهما كانت هي 
بمثابة كنوز وعنصر قوة.  هناك قوتان ال تقهران، قوة الله سبحانه 

وتعالى وقوة الشعب، وأثبت شعب البحرين قوته وصالبته في وجه 
المؤامرات والتفافه حول قيادته.
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عواصف العمالة األجنبية

حادث وقع في األس���بوع الماضي يض���يء – بشكل أو بآخر – الجانب اإلنساني 
الغائ���ب ف���ي العمالة الوافدة إل���ى المنطقة برمته���ا، فقد أدى انهي���ار عمارة في 
منطق���ة السلماني���ة، إل���ى وف���اة أربع���ة م���ن س���اكنيها الذي���ن يقارب���ون المئتين، 
وغالبيته���م من العمال غي���ر المرخصين، وفي الحال، التقطت وس���ائل اإلعالم 
العالمي���ة الموض���وع، ونشرته كبري���ات الصح���ف العالمية، ألن الوض���ع إنساني 

بحت، مع دوافع مختلفة أيضًا.
فموض���وع العمال���ة الزائ���دة ع���ن الحد ف���ي ك���ل دول الخليج نتيج���ة الطفرات 
النفطي���ة، م���ن األم���ور غي���ر الخافية عل���ى أّي متاب���ع، وقد اس���تتبعت الطفرات 
انخفاض���ات كبي���رة أيض���ًا، وانكماش���ات عظيم���ة ف���ي اقتص���ادات المنطقة، لم 
تصاحبها إعادة العمالة إلى حيث أتت ريثما تتعدل األوضاع، بل تركت تسرح 
وتلق���ط رزقها، وتبح���ث عن أي مصدر تتعيش عليه، فنشأت ظواهر مقلقة من 
جي���وش العمال���ة غير القانونية، ناهيكم عن ما عرف ب���� “الفري فيزا” التي يقوم 
فيه���ا أن���اس بجلب عمالة أجنبي���ة وإفالتها في الشوارع مقاب���ل “إتاوة” يدفعها 
العام���ل لم���ن أتى ب���ه، بصرف النظر عم���ا يعمل، وكي���ف يست���رزق، وكيف يدبر 
حيات���ه... كي���ف يسدد قرض���ه الذي أتى به إل���ى هنا، وما الذي يرس���له إلى أهله 
الذي���ن يعلق���ون آماالً عليه، كلها أس���ئلة ظل���ت تطرح على م���دى العقود الثالثة 

الماضي���ة، عندما بدأت ظاهرة العمال���ة األجنبية تثقل وتضغط على الكثير من 
الخدم���ات، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجات المادية للمزيد من بناء المدن 
وتسيي���ر األعم���ال... أي الحاجة إلى المزيد م���ن العمالة األجنبية فوق تلك التي 

تراكمت.
ويق���ف الملف���ان االجتماعي واألمني أم���ام الكثير من التحدي���ات التي تجتلبها 
ه���ذه العمالة غير المنضبطة والمتزايدة، وأقل ما فيها ارتفاع حاالت االنتحار، 
وهو فعل ذاتي يدل على اليأس وانسداد األفق أمام العامل، فكيف إذا قرر أن 
يحل مشاكله باإلجرام، من دون التفات واع ألوضاعهم المعيشية تحت حجة 

أنهم “متعودون”، وهم في الحقيقة مجبرون على هذا العيش.
أم���ا المل���ف الحقوقي، فهو أكثر ما يزعج الدول الخليجية أن يقال إن دولهم ال 
تحت���رم حق���وق اإلنسان، أو تدرج ضمن ال���دول التي تغض الطرف عن االتجار 
باألش���خاص، وهذا ما تسع���ى بعض الدول إلى لملمته خارجي���ًا، ولكنها عاجزة 

عن معالجة أصل المسألة.

من المرجح أن تطل القضايا العمالية برأسها مرة بعد مرة، وفي كل مرة تنحني  «
الرؤوس للعاصفة كي تمّر، لكنها لن تمّر بسالم كل مرة.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

أشفقت على خطيب الجمعة وهو يعظ فينا ويخطب عن خلق الحياء، وكيف أنه 
م���ن أفض���ل األخالق وأجلِّها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، وكيف أنه ما كان في أي 
أمر إال زانه وما نزع من أي أمر إال شانه، ألنني شعرت أن كالم الخطيب ال يخرج 
عن حدود المسجد الذي يخطب فيه ويفقد كثيرا من وقعه على الجمهور بمجرد 
أداء الص���الة والخروج من المسجد، بسبب هذا االنفصام الكبير بين المؤس���سات 
الت���ي تق���وم بالتنشئة والتوعية ف���ي المجتمع وغلبة وفاعلي���ة تأثير جهات أخرى 

من أخطرها وأهمها اإلعالم بقنواته وأساليبه المتعددة وخصوصا المرئية منه.
مؤخ���ًرا ش���اهدت أح���د المذيعي���ن وهو يتق���دم لزميلت���ه لخطبتها، ليس م���ن أهلها 
وال ف���ي بيته���ا، إنما أثناء تقدي���م برنامجهم التلفزيوني، فطل���ب يدها على الهواء 
مباشرة، وهي بدورها لم تتريث في الرد عليه ولم تطلب مهلة للتفكير في األمر 
كم���ا تفعل عادة البنات، ولم تق���ل له إن مثل هذا الموضوع إنما يعرض على أهلها 

وولي أمرها ومن ثم عليها من خالله، وإنما قبلت العرض دون تردد.
وف���ور أن س���مع المذي���ع موافق���ة زميلته عل���ى عرضه، ق���ام على الف���ور “بتلبيسها” 
ق���دام الدني���ا كله���ا  )اس���م المذيع���ة(  الدبل���ة، مخاطب���ا المشاهدي���ن: “أن���ا قل���ت ل... 
تتجوزيني وهي قبلت العرض بتاعي”، وناصًحا كل ش���خص بأن يفعل ما يفرحه 

ويفرح الناس دون تردد.
ق���د يك���ون مثل هذا المشهد متفقا عليه مسبقا وقب���ل الهواء، لكن خطورته تكمن 
ف���ي أنه يصدر للمشاهد قيما س���لبية، فالمشاه���د ال يعنيه إن كان هناك اتفاق أم ال 
عل���ى ه���ذا السيناريو، إنم���ا يهمه المنتج والسل���وك النهائي ال���ذي أمامه وهو يمثل 
تناقضا صارًخا مع صحيح الدين وهذه هي الخطورة الحقيقية والرسالة المفزعة 
الت���ي يت���م ترويجه���ا وعلى نطاق واس���ع بين المشاهدي���ن في ظل التأثي���ر الكبير 

للتلفاز  بين الناس.
صحيح أن هناك مناظر ومشاهد خارجة عن الذوق واألدب والجماليات  «

تمتلئ بها القنوات المختلفة التي تدخل كل البيوت وتؤثر في كل األعمار، 
إال أن خطورة هذا المشهد تتعدى كل ذلك ألنه بمثابة دعوة صريحة 

لعدم التقيد بالضوابط الدينية وعدم االلتزام بالشرع، وأن يكون الحاكم 
للسلوكيات “سعادة اإلنسان وارتياحه فقط” حتى لو كان ذلك مخالفا 

للدين.

الحياء واإلعالم

عطا الشعراوي

Ata2928@
gmail.com

حوار المنامة

من���ذ س���نوات والمنام���ة توف���ر للمنطقة والعال���م مساحة واس���عة لتب���ادل المعلومات 
والحوار البناء حول أخطر القضايا التي تؤثر على أمن واس���تقرار هذا العالم وذلك 
م���ن خ���الل منتدى ح���وار المنامة ال���ذي تدعى إليه كب���ار الشخصي���ات على مستوى 
العالم في مجال األمن والدفاع ومكافحة اإلرهاب الستعراض المخاطر التي تواجه 

المنطقة والعالم وتبادل األفكار وأشكال التعاون المختلفة لمواجهة تلك المخاطر.
ونجح���ت الخارجي���ة البحريني���ة بقيادة الشي���خ خالد بن أحمد آل خليفة دون ش���ك 
ف���ي إدارة ه���ذا الحوار الذي أصبح عالمة ممي���زة ومنصة عالمية مهمة في مواجهة 
كل ما يهز اس���تقرار المنطقة والعالم، وال ش���ك في أن وزارة الخارجية في أية دولة 
م���ن ال���دول أداة مهمة لرس���م الصورة الذهني���ة للدولة لدى العال���م، ووزير الخارجية 

هو المهندس األول لبناء هذه الصورة وإقناع العالم بالدولة التي يتحدث باسمها .
وأك����د وزي����ر الخارجي����ة الشيخ خالد بن أحم����د بن محمد آل خليف����ة أن “منتدى حوار 
المنام����ة ال����ذي س����تحتضنه البحري����ن ف����ي 26 أكتوبر الج����اري، منتدى مهم وس����يشهد 
حض����ورا مهما، ونتطلع من خالله إلى االس����تماع لكثير من األطراف س����واء كانوا من 
المنطقة أو العالم، والذين يرتبطون بالمنطقة بمصالح مشتركة في موضوعات األمن 

واالستقرار الخاصة بها، ونتمنى دائما أن تكون هناك مشاركة كاملة من المنطقة”.
وُيع���د ح���وار المنام���ة منبرًا مهم���ًا إليصال رس���ائل أمني���ة وسياس���ية، ويمثل منصة 

إقليمي���ة ودولي���ة لتبادل اآلراء ووجهات النظر، وفرصة ذهبية للقاء وتبادل األفكار 
والتش���اور والتح���اور، في ظل جه���ود وزارة الخارجي���ة والمعهد الدولي للدراس���ات 
االس���تراتيجية ف���ي التحضي���ر لهذا المنت���دى الذي تستضيف���ه البحرين للع���ام الرابع 
عش���ر عل���ى التوالي خالل الفترة من 26 إلى 28 أكتوب���ر الجاري، حيث يعتبر من أهم 
المنتدي���ات الت���ي تعقد في المنطقة س���نويًا لبحث كيفية ضمان واس���تقرار المنطقة 
من خالل الحوار، ويلقى هذا المنتدى العالمي، أصداء واس���عة على النطاق المحلي 
واإلقليم���ي والدول���ي، األمر الذي يعزز مكان���ة مملكة البحرين الدبلوماس���ية إقليميًا 

ودوليًا.
ح����وار المنامة يقدم البحرين للعالم كدول����ة صانعة للسالم وحريصة على أمن الدول 
والبش����ر في المنطق����ة التي نعيش فيها والعالم بأس����ره باعتباره منص����ة مهمة لتوفير 

المعلومات وتبادل األفكار بين جميع األطراف .

هذه هي صورة البحرين التي نفتخر بها، صورة البحرين التي تبذل ما في  «
وسعها لصنع السالم واألمن في هذا العالم المليء باالضطرابات والمؤامرات، 
هذه هي صورة البحرين التي نالت تقدير واحترام العالم، صورة الدولة ذات 
الحكم الرشيد التي تستمد مكانتها من صنع السالم وترفض اإلرهاب وسفك 

الدماء.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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تداوالت البحرينيين 50.9 % من إجمالي القيمة بالربع الثالث

القيمة السوقية لـ “البورصة”

ارتفعت القيمة الس���وقية لش���ركات المس���اهمة العامة في بورصة البحرين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018 بنس���بة 4.67 %، قياًس���ا بالفترة ذاتها من العام 
الماضي 2017، ونحو 2.1 % في الربع الثاني من العام الجاري. وبلغت القيمة الس���وقية للبورصة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري )ش���هر س���بتمبر الماضي( 8.21 
مليار دينار، بزيادة 366.24 مليون دينار، قياًس���ا بنحو 7.84 مليار دينار بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت القيمة الس���وقية لنحو 169 مليون دينار 

قياًسا بنحو 8.04 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

الشهري���ة  الت���داول  نش���رة  وأظه���رت 
للبورص���ة أن القيمة السوقية في ش���هر 
س���بتمبر الماض���ي ارتفع���ت 2.77 مليون 
قياًس���ا   ،%  0.03 نسبت���ه  م���ا  أي  دين���ار، 
بشه���ر أغسط���س الماضي حي���ث بلغت 

8.2 مليار دينار تقريًبا.

 50.87 البحرينيي���ن  ت���داوالت  وش���كلت 
م���ن إجمال���ي قيم���ة الت���داوالت ف���ي   %

الرب���ع الثال���ث والت���ي تقدر بنح���و 75.53 
مليون دينار، فيما بلغت نسبة تداوالت 
م���ا  أي   %  49.13 األخ���رى  الجنسي���ات 

قيمته 72.96 مليون دينار.

 55 نقطة ارتفاع المؤشر العام 

وأقف���ل مؤش���ر البحري���ن الع���ام بنهاي���ة 
 1335.55 مست���وى  عن���د  الثال���ث  الرب���ع 
نقط���ة، مسج���اً ارتفاًع���ا ب���� 55.09 نقطة، 
مقارن���ة بالفت���رة   %  4.29 أي م���ا نسبت���ه 
س���جل  إذ  الماض���ي  الع���ام  م���ن  ذاته���ا 
ارتف���ع  حي���ن  ف���ي  نقط���ة،   1283.46

المؤش���ر من���ذ بداي���ة العام حت���ى نهاية 
أم���ا   .%  0.51 بنسب���ة  الماض���ي  س���بتمبر 
فسج���ل  اإلس���امي  البحري���ن  مؤش���ر 
تراجًع���ا ب���� 75.39 نقط���ة، أي م���ا نسبت���ه 
 942 بل���غ  إذ  الثال���ث  الرب���ع  ف���ي   %  7.41

ف���ي  نقط���ة   1017.39 ب����  نقط���ة، مقارن���ة 
الفت���رة ذاته���ا م���ن الع���ام الماض���ي. كما 
من���ذ  نقط���ة   13.52 المؤش���ر  انخف���ض 

بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.

 59 يوًما إجمالي أيام التداول

وبص���دد حرك���ة أس���عار األس���هم، فق���د 
مقاب���ل  ش���ركة   11 أس���هم  ارتفع���ت 
انخفاض 13 ش���ركة ف���ي حين حافظت 
19 ش���ركة عل���ى أس���عارها السابق���ة دون 

وبل���غ إجمالي أي���ام التداول في  تغيير. 
البورص���ة 59 يوًم���ا ف���ي الرب���ع الثال���ث 
بتراج���ع ي���وم وحي���د فق���ط ع���ن الرب���ع 

الثاني، بما نسبته 1.67 %.
أم���ا قيمة األس���هم المتداول���ة فارتفعت 
ملي���ون   74.24 إل���ى  لتص���ل   %  137.1

دين���ار ف���ي الربع الثالث قياًس���ا ب���� 49.17 
ملي���ون دين���ار تقريًب���ا، وبل���غ متوس���ط 
1.26 ملي���ون  اليوم���ي  الت���داول  مع���دل 
دين���ار تقريًبا، قياًس���ا بنح���و 819.49 ألف 

دينار في الفترة ذاتها من العام 2017.

 5.89 متوسط التداول اليومي

وش���هدت كمية األسهم المتداولة زيادة 
إل���ى  لتص���ل  الثال���ث؛  بالرب���ع   %  107.81

 167.3 ب����  قياًس���ا  س���هم،  ملي���ون   347.67

مليون س���هم في الفترة ذاتها من العام 
األس���هم  كمي���ة  متوس���ط  وبل���غ   .2017

المتداول���ة اليوم���ي بالرب���ع الثال���ث 5.89 
ملي���ون س���هم، قياًس���ا بنح���و 5 مايي���ن 

سهم بالربع الثاني.
وش���هدت الصفقات ارتفاًع���ا لتصل إلى 
بل���غ المع���دل اليوم���ي  5137 صفق���ة، إذ 

الثال���ث،  بالرب���ع  صفق���ة   87 للصفق���ات 
صفق���ة   69 ب����  قياًس���ا   %  25.34 بزي���ادة 
يومًي���ا ف���ي الفترة ذاتها م���ن العام 2017 

ليصل عددها إلى 4168 صفقة.
واس���تحوذ قطاع البنوك التجارية على 
األس���هم  قيم���ة  إجمال���ي  م���ن   %  63.28

ملي���ون   46.98 بلغ���ت  الت���ي  المتداول���ة 
م���ن   %  57.77 يع���ادل  م���ا  أي  دين���ار، 

إجمالي كمية األسهم المتداولة.

“األهلي المتحد” األكبر حجًما 

واتض���ح أن الشرك���ات الخم���س األكب���ر 
السوقي���ة،  القيم���ة  م���ن حي���ث  حجًم���ا 
ه���ي: البن���ك األهل���ي المتح���د إذ بلغ���ت 
قيمت���ه السوقية نح���و 2.03 مليار دينار، 
م���ن إجمال���ي القيم���ة   %  24.71 وتش���كل 
السوقي���ة للبورصة، وثانًيا ش���ركة “ألبا” 
ملي���ون   873.3 بقيم���ة   %  10.64 بنسب���ة 
دين���ار، فثالًث���ا بن���ك البحري���ن الوطن���ي 
بنح���و 855.83 ملي���ون دين���ار م���ا نسبت���ه 
اف  ج���ي  مجموع���ة  تلته���ا   ،%  10.43

ملي���ون   506.61 بنح���و  المالي���ة  ات���ش 
دين���ار م���ا نسبت���ه 6.17 %، وأخي���ًرا بن���ك 
 475.93 بنح���و  والكوي���ت  البحري���ن 

مليون دينار ما نسبته 5.8 %.

“فيرواي” تؤّسس 
فرًعا بالبحرين

 Fairway“ في���رواي  مجموع���ة  تنف���ذ 
Group” خط���ة توس���عها عل���ى المستوى 

الدول���ي، وذل���ك بافتت���اح فرعه���ا ف���ي 
ش���ركة  ه���ي  وفي���رواي  البحري���ن. 
ائتماني���ة مستقلة يقع مقرها الرئيسي 
ف���ي جيرس���ي، وه���ي تق���دم خدم���ات 
خاصة بالودائع والصناديق االئتمانية 

والمعاشات التقاعدية.
بتوفي���ر  الجدي���د  المكت���ب  وس���يقوم 
الخدمات االئتمانية لألفراد والعائات 
العالي���ة،  المالي���ة  الم���اءة  ذوي  م���ن 
باإلضاف���ة إلى توفي���ر حلول للشركات 
وتتمح���ور خط���ة العمل ح���ول تطوير 
هياك���ل تمويلية إضافي���ة وتسهيات 

خاصة بالمعاشات التقاعدية. 

 المنامة - مجلس التنمية:

 محرر الشؤون االقتصادية:

 نوسا دوا - رويترز:

الث���روة  لجن���ة  رئي���س  كش���ف 
تج���ارة  غرف���ة  ف���ي  الغذائي���ة 
وصناعة البحرين خالد األمين أنه 
س���يفتتح مصنًعا للزيوت النباتية 
ب���رأس مال يقدر بنح���و 50 مليون 
دوالر، مشي���ًرا إل���ى أن المش���روع 
رج���ال  بي���ن  مساهم���ة  س���يكون 
أعم���ال بحرينيي���ن ونظرائهم من 

األندونيسيين.

جاء ذلك، على هامش لقاء تعريفي 
لقط���اع األغذي���ة والزراع���ة بش���أن 
اندونيسيا  معرض التج���ارة ال����33 - 
2018”،أم���س، مبيًن���ا أن المحادث���ات 

بشأن المصنع بدأت منذ 6 أشهر.
من جهة أخرى، ذكر األمين  «

أنه تم استثناء 97 سلعة 
غذائية من ضريبة القيمة 

المضافة.

األميرك���ي  الخزان���ة  وزي���ر  ق���ال 
الوالي���ات  إن  منوتشي���ن  س���تيفن 
المتح���دة تري���د إدراج بن���د يمن���ع 
ف���ي  العم���ات  ف���ي  التاع���ب 
االتفاقيات التجاري���ة المستقبلية، 
بما في ذلك مع اليابان، تماشيا مع 
بند العملة ف���ي االتفاقية الجديدة 
لتعدي���ل اتفاقي���ة التج���ارة الح���رة 
ألميرك���ا الشمالي���ة )نافتا(.وأث���ارت 

تلك التعليقات قلقا في اليابان.

و تساءلت وسائل إعالم محلية  «
عما إذا كان ذلك سيعطي 
واشنطن الحق في إضفاء 

صفة التالعب في العملة على 
أي تدخالت في المستقبل 

في سوق العمالت من جانب 
طوكيو الحتواء أي ارتفاعات 

حادة في قيمة الين.

مصنع للزيوت بـ50 مليون دوالر

أميركا تريد منع التالعب بالعمالت

 المنامة - كي بي إم جي:

أضاف���ت وزارة المواص���ات واالتص���االت إل���ى حزمة الرس���وم الخاصة بتراخيص النقل ف���ي البحرين، ترخيًصا لنش���اط جديد هو 
“تراخيص تأجير السيارات الفاخرة بسائق” ليكون إجمالي الرخص التي تمنحها الوزارة لتراخيص أنشطة النقل العام 12 نشاًطا.

وبّين قرار لوزير المواصات واالتصاالت، 
كمال أحمد، أن الترخيص الجديد ستكون 
ا في حين  رس���وم إصداره ألف دينار سنويًّ
س���تكون رس���وم تجديد الترخي���ص بمبلغ 
س���تكون  حي���ن  ف���ي  ا،  س���نويًّ دين���ار   100

رسوم اإلصدار والتجديد السنوي لبطاقة 
التشغيل لكل مركبة 100 دينار. 

وتشابه هذه الرسوم إلى حد كبير، رسوم 
النق���ل الدول���ي للبضائ���ع، والنق���ل الدول���ي 
للركاب، النقل السياحي الدولي باس���تثناء 
السي���ارات  عل���ى  الجدي���دة  الرس���وم  أن 
الفاخ���رة بسائ���ق س���تكون إص���دار بطاق���ة 
التشغي���ل والتجدي���د السن���وي 100 دين���ار 
ف���ي حين تبلغ ف���ي التراخيص السابقة 40 

ديناًرا.
وجاء في القرار كذلك أنه سيكون من حق 

الوزي���ر إصدار ق���رار باالس���تثناء من أجل 
الترخي���ص ألنشطة الباص���ات والحافات 
األهلية، س���يارات األجرة، النقل المشترك، 
والنق���ل الداخل���ي للبضائع، ونق���ل الطلبة، 

بع���د أن كان���ت الائحة تراخي���ص أنشطة 
النق���ل العام الصادرة بق���رار رقم )11( لسنة 
2015، تحظ���ر إص���دار رخ���ص جدي���دة ف���ي 

األنشطة المذكورة سابًقا.

تستضيف البحرين في نوفمبر المؤتمر السنوي للشركاء في شبكة شركات كي بي إم جي في منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا، 
الذي يصادف العيد الخمس���ين لتأس���يس ش���ركة كي بي إم جي في المملكة كذلك. س���ينعقد المؤتمر يومي الس���ابع والثامن من ش���هر 
نوفمبر، وسيسبق ذلك في يوم السادس من شهر نوفمبر حفل استقبال عام يتم فيه االحتفال بالعيد الخمسين للشركة في البحرين.

 وس���يتخلل المؤتمر زيارًة لرئيس مجلس 
إدارة ش���ركة ك���ي ب���ي إم ج���ي العالمي���ة، 

وستكون هذه زيارته األولى للبحرين.
م���ن ناحيت���ه، أع���رب الشري���ك التنفي���ذي 
في ش���ركة كي ب���ي إم جي ف���ي البحرين، 
جم���ال فخرو ع���ن أهمية مؤتم���ر الشركاء 
في منطقة الشرق األوس���ط وجنوب آسيا 
بالنسبة، حيث س���تجمع هذه الفعالية أكثر 
من مئة ش���ريك من شبكة شركات كي بي 

إم جي من أكثر من 20 دولة.
و أض���اف فخ���رو “يسعدن���ي أن تستضيف 
منطق���ة  ف���ي  الشرك���اء  مؤتم���ر  ش���ركتنا 
الشرق األوس���ط وجنوب آس���يا لهذا العام 
ذك���رى  م���ع  يتص���ادف  ألن���ه  وخصوص���ًا 
النصف قرن لتواجد شركة كي بي إم جي 
ف���ي البحري���ن. إنن���ا ش���غوفون وملتزمون 

بنج���اح عمائنا منذ تأس���يس الشركة في 
الفعالي���ة  ه���ذه  أن  وأعتق���د   .1968 الع���ام 
الممت���دة عل���ى يومي���ن س���تشكل منص���ًة 
مثالية لمناقشة منهجيات العمل المبتكرة 
الهادفة إلى إنماء أعمال عمائنا، في ظل 

التق���دم التكنولوج���ي الكبي���ر والتغي���رات 
الجذرية التي يشهدها السوق”.

 م���ن جانب���ة، ق���ال توم���اس عل���ى زيارت���ه 
أتوج���ه بداي���ًة  المرتقب���ة إل���ى البحري���ن “ 
بأحر التهاني إل���ى جمال فخرو والشركاء 
في كي بي إم جي في البحرين بمناس���بة 
م���رور 50 عام���ًا عل���ى تواج���د الشرك���ة في 
المملك���ة. ل���دى ش���ركة كي ب���ي إم جي في 
البحري���ن س���جل حاف���ل م���ن اإلنج���ازات 
لتفخ���ر بها، فه���ي  محل ثق���ة بالنسبة إلى 
من هنا، يسعدني  العماء والمجتمع ككل. 
التوج���ه إلى البحرين ف���ي نوفمبر احتفاالً 
بهذه المناسبة السعيدة، كما أتطلع لفرصة 
مقابل���ة العماء والزماء ف���ي واحدة من 
ال���دول ذات الحرك���ة االقتصادي���ة األكث���ر 

نشاطًا في العالم”.

 كبشن

بيل توماس

الرس��وم الجديدة تش��به لحد كبير مثيلتها بالنقل الدولي المملك��ة ف��ي  الش��ركة  تواج��د  عل��ى  عام��اً   50 م��رور 

ألف دينار “تأجير السيارات الفاخرة” شركاء “كي بي إم جي” العالمية بالبحرين
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تفوق���ت البحري���ن خ���ال الع���ام الجاري 
االقتصادي���ة  المؤش���رات  م���ن  بالعدي���د 
عربي���ا وخليجي���ا، فيم���ا ج���اءت بموق���ع 
متوس���ط )متق���دم نسبيا( عل���ى المستوى 

العالمي.

رصدت “البالد” أهم هذه المؤشرات  «
والتي صدرت عن مؤسسات عالمية 

مرموقة ومعتبرة، وهو أمر يدفع 
بموقع البحرين على الخارطة 

االقتصادية الدولية، ما ينعكس 
إيجابا على حجم تدفق االستثمارات 

الخارجية ويساعد في تحسين 
وضعها االئتماني وغيرها من 

المقومات االقتصادية ذات األهمية 
لدى الشركات ورجال األعمال في 

أنحاء المعمورة.

البحرين تتفوق في المؤشرات االقتصادية العالمية

أمل الحامد

الشركات الخمس األكبر حجًما من حيث القيمة السوقية

علي الفردان

مازن النسور

الترتيب عربيا / عالميا تاريخ الدراسة أجرى الدراسة النتيجة

ا و50 عالميا الرابع عربيًّ سبتمبر 2018 غلوبال باسبورت إندكس دخول 84 دولة دون تأشيرة

ا ا وال� 72 عالميًّ السابعة عربيًّ يوليو 2018 جامعة كورنيل و”أنسياد” و”ويبو” تقدم بمؤشر االبتكار العالمي

الثانية عالميا يونيو 2018 شبكة المغتربين العالمية توازن بين العمل والحياة للمغتربين

الخامسة عربيا وال� 22 عالميا أبريل 2018 المنتدى االقتصادي العالمي كفاءة عالية باإلنفاق الحكومي

الثالثة عربيا أبريل 2018 مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن 88.9 % نسبة التمدن

ا ا وال� 47 عالميًّ الثانية عربيًّ مارس 2018 وكالة “دبليو بي بي”، وجامعة بنسلفانيا وشركة اإلعام األميركية تقدم باالنفتاح على ممارسة األعمال

ا العاشرة عربيا و 136 عالميًّ مارس 2018 مؤشر ميرسر لجودة المعيشة الريادة في جودة المعيشة

ا ا وال� 71 عالميًّ السابعة عربيًّ فبراير 2018 تقرير “أفضل البلدان” أفضل أماكن تنشئة األطفال

الخامسة عربيا و15 عالميا فبراير 2018 صندوق النقد الدولي 51.8 ألف دوالر نصيب الفرد بالناتج المحلي سنويا

الثالثة عربيا وال� 38 عالميا يناير 2018 معهد ريادة رأس المال البشري في سنغافورة االهتمام برأس المال البشري

جدول يظهر مؤشرات اقتصادية مختارة للبحرين 2018

المتحداألهلي البنك 
24.71%

%10.64ألبا 

جميع الشركات 
األخرى المحلية 

42.24%

%10.64ألبا 

البحرين بنك 
  اتش اف جي%10.43الوطني

%6.17المالية 
والكويت بنك البحرين 
5.80%
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قال خبراء في قطاع الضرائب إنه من المرّجح أن يتم رفع أسعار المشروبات الغازية والتبغ مع مطلع العام المقبل، بالتزامن 
مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأشار خبراء إلى أن فرض الضريبة االنتقائية على التبغ والمشروبات الغازية مطلع العام 

الجاري بنسبة 100 % و50 % على التوالي، ال يعني عدم فرض 5 % على هذه السلع باعتبارها ضريبة منفصلة.

ولفت الخبراء إلى أنه س���يتم احتساب 
عل���ى التب���غ والمشروب���ات الغازي���ة   % 5
بع���د  اإلجمال���ي  المنت���ج  س���عر  عل���ى 
س���تكون  أي  االنتقائي���ة،  الضريب���ة 
الضريبة عل���ى السعر النهائي في أرفف 

المحالت التجارية.
تتحم���ل  أن  الممك���ن  م���ن  أن���ه  وبّين���وا 
الشرك���ات الم���وردة للتب���غ والمشروبات 
الغازي���ة نسب���ة 5 % م���ن قيم���ة الضريبة 
كم���ا  السع���ر  يبق���ى  بحي���ث  النهائي���ة، 
يلج���أ  أن  أو  النهائ���ي،  للمستهل���ك  ه���و 
الموردون إلى الخيار اآلخر وهو فرض 
الضريب���ة عل���ى المنت���ج النهائ���ي )السعر 
ضريب���ة   %  5  + المح���الت  ف���ي  الحال���ي 
القيمة المضافة(، وسيكون مبلغ الزيادة 

أكب���ر في السجائر مقارن���ة بالمشروبات 
الغازية ومشروبات الطاقة.

ش���ركة  إدارة  مجل���س  رئي���س  وعل���ق 
مصان���ع أحم���دي، وكيل ش���ركة “بيبسي 
عل���ي  البحري���ن،  ف���ي  العالمي���ة  ك���وال” 
���ا  حاليًّ تق���وم  الشرك���ة  أن  أحم���دي، 
آلي���ة  بخص���وص  الموض���وع  بت���دارس 
التعام���ل مع ضريبة القيمة المضافة إذا 

ما تم تطبيقها على مبيعات الشركة.
وأبل���غ أحم���دي “الب���الد” أن الشرك���ة ل���م 
تتل���ق أي رس���الة أو م���ا يفي���د بتطبي���ق 
ضريبة القيم���ة المضافة على مبيعاتها، 
الفًتا إلى أنه حي���ن تم تطبيق الضريبة 
اجتماع���ات  هن���اك  كان���ت  االنتقائي���ة 
مسبق���ة لإلع���داد للتطبيق م���ع الجهات 

الرسمية.

زيادة مرتقبة بأسعار “الغازية” والتبغ
ال��م��ض��اف��ة” “ال���ق���ي���م���ة  ت��ح��م��ل  أو  األس����ع����ار  رف�����ع  ل���ل���م���وردي���ن  خ����ي����اران 

عقب توقيع الشراكة بين األطراف الثالثة

كش���ف رجل األعمال، نائب رئيس اللجنة المركزية ألصحاب األعمال )لجنة أهلية(، هش���ام مطر، عن مش���روع وطني إلنش���اء 
شركة بحرينية لغسيل السيارات، برأسمال نصف مليون دينار، وتباشر أعمالها في ديسمبر أو يناير المقبلين، مبيًنا أن العمل 

ال يزال جارًيا إلعداد دراسة الجدوى، وتم استالم نموذج العقد التأسيسي لمراجعته.

المسجلي���ن  أن  “الب���الد”  ل����  مط���ر  وأوض���ح 
أصح���اب  م���ن  المش���روع  ف���ي  للمشارك���ة 
وصاحبات أعمال وبع���ض الموظفين أيًضا 

وصل حتى اآلن 100 شخصًا.
وأش���ار إل���ى أن المش���روع س���يحمل اس���ًما 
األول���ى  بالدرج���ة  وطن���ي  كون���ه  وطنًي���ا 

الغي���ر  العمال���ة  عل���ى  القض���اء  ويسته���دف 
غسي���ل  مج���ال  ف���ي  والسائب���ة  نظامي���ة 

السيارات.
ويه���دف المش���روع إل���ى تنشي���ط الحرك���ة 
التجارية بالبحري���ن، والقضاء على العمالة 
السائب���ة بضمه���ا بطريق���ة نظامي���ة للشركة 

ومشك���الت  مظاه���ر  م���ن  الح���د  كذل���ك 
ودع���م  مملكتن���ا،  ف���ي  اجتماعي���ة عدي���دة 
أصحاب األعمال من ذوي الدخل المحدود 
بتحقي���ق دخ���ل إضاف���ي، وإعطائه���م تنوع 

وفرص استثمارية.
وذك���ر مطر أنه تم أخذ الموافقات المبدئية 

ف���ي  والمختص���ة  المعني���ة  الجه���ات  م���ن 
ال���وزارات والهيئات للقيام به���ذا المشروع، 
الجه���ات  دع���م  عل���ى  الحص���ول  ت���م  كم���ا 

الحكومية ألهدافه الوطنية.
 وسيكون للعمالة زي موحد، وسيتم توقيع 
عق���ود فردي���ة مع األف���راد لتقدي���م الخدمة 
لهم، وكلفة غسيل السيارات شهرًيا ستكون 
مساوية لما هي عليه حالًيا إذ ستتراوح ما 
بين 6 و8 دنانير ش���املة تلميع السيارة لمرة 

واحدة إلى مرتين سنوًيا بحسب الطلب.

كما س���يتم توفي���ر تطبيق “أونالي���ن” ُيمّكن 
األف���راد من تقديم الطلب “أونالين” والدفع 

كذلك.
وذك���ر مط���ر أن الشركة الجديدة س���توفر 
م���ن  محافظ���ة  ب���كل  له���ا  تاب���ع  مرك���زا 
المحافظ���ات األربع، م���ع توفير مشرفين 

ب���كل محافظ���ة، وتوزي���ع اس���تبيانات 
عل���ى األهال���ي، واتص���االت مباش���رة 
للتعرف على مدى األفراد عن خدمة 

غسيل السيارات.

شركة لغسيل السيارات بنصف مليون دينار

شراكة بحرينية هندية في التطوير العقاري
ش���ق���ة  746 وي������ض������م  ال����س����ك����ن����ي  ج������ي������ت”  “ج��������ول��������دن  إط�����������اق 

تس���عد الكوهج���ي جول���دن جي���ت باإلع���الن عن الش���راكة مع أجمي���را ريلت���ي وماي فير 
هوسينغ اللتين تعدان من كبار الشركات العقارية العالمية، من خالل إطالق مشروعهم 
الس���كني المش���ترك، جول���دن جي���ت، إذ يهدف المش���روع إلنش���اء أعلى برج س���كني في 
المنطق���ة بمجم���وع 746 ش���قة تط���ل عل���ى المناظر الخالب���ة لخليج البحري���ن، وتصميم 

معماري يحتفي بالثقافات الغنية للدولتين في موقع واحد.

وتمتل���ك الشرك���ات المساهمة ف���ي المشروع 
خلفية عمل واسعة ومثيرة لإلعجاب وخبرة 
امت���دت مجتمع���ًة لم���ا يق���ارب الق���رن عل���ى 
الصعيدي���ن المحلي والعالم���ي، ويعرف عنهم 
أيض���ا بامت���الك المق���درة على تبن���ي مشاريع 
تنط���وي عل���ى العدي���د م���ن التحدي���ات م���ن 
مراحله���ا المبك���رة حتى اكتماله���ا بنجاح، مما 
يوف���ر زخ���م متنوع م���ن المع���ارف والخبرات 

للبحرين.
الت���ي  والتج���ارة  االس���تثمارات  وباإلضاف���ة 
جمعت البحري���ن والهند في عقد من الزمان، 

يأت���ي جول���دن جي���ت ليقربهم���ا م���ن بعضهما 
البع���ض بص���ورة أكبر خ���الل مراح���ل تطوير 
جدي���د  معن���ى  س���يعطي  وال���ذي  المش���روع 

للقطاع العقاري في البحرين. 
تق���دم الشرك���ات مهاراته���ا الت���ي تنص���ب في 
نط���اق طم���وح مشت���رك ال يقتص���ر فقط على 
إنش���اء المنازل، إنما خلق مجتمعات متميزة، 
مما دفعها التخاذ قرار االستثمار في مشروع 
جول���دن جي���ت، إذ تعتب���ر ك���ل م���ن الشراك���ة 
واالس���تثمار م���ع ش���ركتين مخضرمتين مثل 
أجمي���را وم���اي في���ر وس���يلة لتطوي���ر البني���ة 

التحتية العقارية في البالد، ومما سيكون له 
مردود على التنمية االقتصادية والنجاح في 

جذب االستثمارات األجنبية إلى البحرين. 
مجموع���ة  إدارة  مجل���س  مدي���ر  وق���ال 
الكوهجي، إس���حاق الكوهجي “حقننا إنجازًا 

كبي���رًا، باإلضاف���ة إل���ى جع���ل البحري���ن مثاالً 
ب���ارًزا ونقطة انطالق للتنمية المستقبلية في 

المنطقة والعالم”. 
وق���ال مدي���ر ع���ام أجمي���را، منوج أش���وارالل 
للطم���وح  “المش���روع مث���ال وطن���ي  أجمي���را 

واالبتكار، فهي مدينة تتطور لألفضل بشكل 
مستم���ر”. وتاب���ع “العالق���ة ما بي���ن البحرين و 

الهند طويلة و ناجحة ومستمرة”.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة ماي فير 
هويسن���غ، نايان أرفيد ش���اه “تتمي���ز البحرين 

بوقوعه���ا في قل���ب ط���رق التج���ارة الرئيسة 
وتتمي���ز بقدرتها على جذب االس���تثمارات و 
البنوك العالمية إلنشاء فروع لها في المنامة، 
وه���ذا يجع���ل منه���ا مك���ان مثال���ي للمشاري���ع 

واالستثمارات”.

المنامة - الكوهجي جولدن جيت:

استوردت البحرين 13.5 مليون كيلوغرام من اللحوم بقيمة 29.6 مليون دينار منذ 
مطل���ع العام الجاري وحتى أغس���طس الماض���ي، وذلك وفق األرق���ام التي جمعتها 

“البالد” حتى آخر إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وأوضح���ت بيان���ات إدارة الجم���ارك، أن 
أس���تراليا ج���اءت ف���ي المرك���ز األول من 
حي���ث قيمة اس���تيراد اللح���وم بنسبة 35 
% م���ن إجمال���ي قيمة اللح���وم المستوردة 

م���ن 27 دول���ة، تليه���ا الهن���د بنسب���ة 18 % 
م���ن اإلجمال���ي، وباكست���ان ثالث���ا بنسب���ة 
 2.5 بقيم���ة  رابع���ا  والس���ودان   ،%  10.5

ملي���ون دين���ار وبنسب���ة 8.47 %، ونيوزلندا 
بلغ���ت قيم���ة  الخام���س حي���ث  بالمرك���ز 
ملي���ون   2.1 منه���ا  المست���وردة  الكمي���ات 

دينار ما تشكل 7.09 % من اإلجمالي.
وتشي���ر األرق���ام إل���ى أن ذبائ���ح الض���أن 
الكامل���ة واألنص���اف الطازج���ة والمب���ردة 

حل���ت بالمرتبة األولى حي���ث تشكل 33.7 
و  المست���وردة،  اللح���وم  إجمال���ي  م���ن   %

غيره���ا م���ن لح���وم دون عظ���ام فصيل���ة 
اإلجمال���ي،  م���ن   %  21.8 مجم���دة  األبق���ار 
و ذبائ���ح كاملة وأنصاف ذبائح من لحوم 

فصيلة األبقار طازجة أو مبردة 16.4 %.

وُمنيت شركة البحرين للمواشي  «
والتي كانت المزود الرئيسي للحوم 

المدعومة من قبل الحكومة، 
بخسائر للسنة الثانية على التوالي 

نظراً لتراجع حجم المبيعات وتراجع 
هامش الربح بسبب المنافسة 

الشديدة في سوق اللحوم. 

أكبر البلدان المستورد منها:أكبر 3 أنواع من اللحوم تم استيرادها:

أستراليا
باكستانالهند

 10.4
مليون دينار

 5.4
مليون دينار

 3.1
مليون دينار

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح 
من فصائل الضأن

طازجة أو مبردة
 10

ماليين دينار

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح 
من لحوم فصيلة األبقار 

طازجة أو مبردة 
 4.9

مليون دينار

غيرها من لحوم 
دون عظام فصيلة 

األبقار مجمدة 
 6.5

مليون دينار

إنفوجرافيك: 
إسماعيل السقاي

678 12345
االستيراد 

خالل األشهر:

 3.9
مليون دينار

 3
ماليين دينار

 3.6
مليون دينار

 3.9
مليون دينار

 4.9
مليون دينار

 3.7
مليون دينار

 3.4
مليون دينار

 3.1
مليون دينار

زينب العكري

لحًما تدخل البحرين 
حتى أغسطس

13.5
مليون كيلوغرام

علي الفردان

وبخصوص ما إذا كانت الشركة ستتحمل نسبة من الزيادة على غرار ما  «
قامت به سابًقا في الضريبة االنتقائية، أشار أحمدي أنه من السابق ألوانه 

الحديث عن آلية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة وأن ذلك خاضع 
كذلك للمناقشات مع الشركة العالمية.

تحمل نسبة الزيادة

أمل الحامد



 É¡d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæH ÊGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿ƒÄ°T h ∫É¨°TC’G IQGRh ¿EG

 ób áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG ∑Óªà°SG ¿CÉ°ûH Ω 2009  áæ°ùd (39) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ

 óÑY  ∂∏e  ≈∏Y  QOÉ°üdG  2012  áæ°ùd  (163)  ºbQ  ∑Óªà°SG  QGôb  øY  AÉæ¨à°S’G  äQôb

 áeÉæŸG  øe IQƒ◊G ‘ øFÉµdG  ,º¡FÉcô°Th …OGhòdG  ≈°Sƒe »∏Y ≈°Sƒe »æHG  √ôªYh ËôµdG

 ∂dPh ,ÊÉµ°SE’G IQƒ◊G ´hô°ûe πLCG øe ¿Éc …òdGh 2007/4606  ºbQ áeó≤ŸÉH πé°ùŸGh

.áeÉ©dG á©ØæŸG ∫ÉªYC’ ¬ehõd Ωó©d

∂∏ªà°ùŸG QÉ≤©dG øY AÉæ¨à°S’ÉH 2018áæ°ùd (Æ-5) ºbQ QGôb

2007/4606 ºbQ áeó≤ŸÉH πé°ùŸGh 2012 áæ°ùd (163) QGô≤dÉH

إعالن بإغالق وإلغاء ترخيص مكتب
النسيم لأليدي العاملة

تاريخ: 9/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-143756( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

القيد: 112787  -  تاريخ: 01/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تغيير اسم كافتريا نود الفاطمية ش.ش.و لمالكها جابر محمد علي سلمان

التاريخ: 14/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-134673 لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة سبشل ون للمقاوالت تضامن الصحابها رحاب مهدي وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم --- لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الخبير لخدمات السيارات ش.ش.و

لمالكها محمود غالم عباس غلوم محمد احمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم --- لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فوكس الند التجارية - تضامن

ألصحابها ناديه عباس حسن عاشوري وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تضامن

التاريخ: 27/09/2018
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة فيرست اليت التجارية - تضامن  ألصحابها زينب عبدهللا الشرقي وشريكتها
سجل تجاري رقم 116166

يعلن مكتب النس���يم لأليدي العاملة والمس���جلة ل���دى وزارة الصناعة 
والتج���ارة والس���ياحة في مملك���ة البحري���ن تحت القيد تج���اري رقم 
1-85623 والمرخ���ص لدى هيئة تنظيم س���وق العمل تحت الرقم 85623-1 

بإغالق المكتب نهائيا منذ تاريخ 1/8/2018 .
علي���ه يتق���دم المكتب ال���ى جمي���ع المراجعي���ن والمتعاملي���ن المكتب 
بالتأك���د م���ن عدم وج���ود اي اس���تحقاقات او التزامات عل���ى المكتب 

خالل فترة زمينة اقصاها 30 يومًا .

نرجوا مراجعة السيد/ محمود عبدالجليل محمد
رقم االتصال  33133656

تقدم إلينا الس���يد / محمد علي احمد حسين بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيدة / سلوى علي عبدالحسين بوزهيره

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

رقم القيد: 73395-02
االسم التجاري: المتمكن للخياطة الرجالية

نوع النشاط: تفصيل وخياطة وحياكة المالبس
العنوان: محل رقم 395أ، مبنى 0، طريق 46، مجمع 1046 داركليب

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
إليها  صاحب الش���ركة، والمس���جلة بموجب القي���د رقم 112787، طالب 

تغيير االسم من: كافتريا نور الفاطمية ش.ش.و
لمالكها جابر محمد علي سلمان

إلى: اي باك لتجارة االغذية والمشروبات ش.ش.و
لمالكها جابر محمد علي سلمان

فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة 
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم���ت إليه���ا الس���يدة / رح���اب مهدي احمد جاس���م الخي���ال باعتبارها  
المصفي���ة القانوني���ة لش���ركة سبش���ل ون للمق���اوالت تضام���ن الصحابها 
رحاب مهدي وش���ريكتها، المس���جلة كش���ركة تضام���ن بحرينية بموجب 
القي���د رق���م 98129، طالب���ا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليها الس���يد / محمود غالم عباس غلوم محم���د احمد باعتباره  
المصفي القانوني لش���ركة الخبير لخدمات السيارات ش.ش.و لمالكها 
محمود غالم عباس محمد احمد، المس���جلة كشركة الشخص الواحد 
بموجب القيد رقم 99033، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 
تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم���ت إليه���ا الس���يدة / نادي���ه جمعه عباس حس���ن عاش���وري باعتباره  
المصف���ي القانون���ي لش���ركة فوكس الن���د التجارية - تضام���ن ألصحابها 
ناديه جمعه عباس حسن عاشوري وشريكتها، المسجلة كشركة تضامن 
بموجب القيد رقم 1-116766، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 
تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا النوس���ة النش���طة المكاتب الرئيس���ة أو االداري���ة تضامن 
لصاحبته���ا نادي���ة جمع���ه وش���ريكتها والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 
108359، طالبين إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 

وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات 
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة فيرس���ت اليت التجارية - تضام���ن، ألصحابها 
زينب عبدهللا الشرقي وشريكتها المسجلة على القيد رقم 116166، بتصفية الشركة 

اختياريًا وتعيين السادة /  زينب عبدهللا احمد محمد الشرقي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباته���م إليه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: زينب عبدهللا احمد محمد الشرقي

رقم الموبايل: 39206418 )973+(
Firstclass75015@hotmail.com :البريد االلكتروني

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-143588( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

رقم القيد
1-44528

3-44528

4-44528

5-44528

كرستال كاسل لصيانة المباني
كرستال كاسل لصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية

كرستال كاسل لمواد الديكور
كرستال كاستل لخدمات الشحن والتفريغ

االسم التجاري

تقدم إلينا / منير حس���ن عل���ي اللوتي بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى / غصون عبدالمحسن يوسف اسدهللا

 فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
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عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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international
@albiladpress.com

هادي يحذر من 
التمدد اإليراني

في خطاب له بمناسبة الذكرى 55 
لثورة 14 أكتوبر، شدد الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي على 
أنه لن يسمح على اإلطالق باقتتال 

الجنوبيين فيما بينهم. وقال 
هادي إن ما يجري في صنعاء لن 

يتكرر في الجنوب. وأضاف هادي 
في خطابه أن إيران تريد بناء 

اإلمبراطورية الفارسية، مشيرا إلى 
أنه كان هناك معتقلون في اليمن 
من الحرس الثوري اإليراني ومن 

حزب هللا اللبناني. وأوضح أن هؤالء 
المعتقلين كانوا يعترفون خالل 

التحقيقات ويؤكدون أنهم امتداد 
لإلمبراطورية الفارسية.

أك��دت رفضها الت��ام ألي تهدي��دات ومح��اوالت للنيل منها

السعودية: أي إجراء سنرد عليه بإجراء أكبر

أعلن���ت المملك���ة العربي���ة الس���عودية، أم���س األح���د، في بيان رفضه���ا التام ألي تهدي���دات ومحاوالت للنيل منها، س���واء عب���ر التلويح بفرض عقوب���ات اقتصادية أو 
استخدام الضغوط السياسية أو ترديد االتهامات الزائفة.

وص����رح مص����در س����عودي مس����ؤول، ب����أن 
المملك����ة ومن موقعها الرائد في العالمين 
ب����ارزا  لعب����ت دورا  العرب����ي واإلس����المي، 
عب����ر التاريخ في تحقيق أمن واس����تقرار 
ورخ����اء المنطقة والعالم، وقيادة الجهود 
ف����ي مكافحة التطرف واإلرهاب، وتعزيز 
التع����اون االقتص����ادي، وترس����يخ الس����الم 
واالستقرار في المنطقة والعالم، بحسب 
السعودي����ة  األنب����اء  وكال����ة  أوردت  م����ا 
“واس”. وحس����ب المصدر، ف����إن المملكة ال 

تزال تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة 
لتعزي����ز ه����ذه األهداف، مستن����دة في كل 
ذلك إلى مكانتها الخاصة، بوصفها مهبط 

الوحي وقبلة المسلمين.
الت����ام  السعودي����ة  رف����ض  البي����ان  وأك����د 
ألي تهدي����دات ومح����اوالت للني����ل منه����ا، 
أو تردي����د االتهام����ات الزائف����ة، الت����ي ل����ن 
تن����ال م����ن المملك����ة، ومواقفها الراس����خة 

ومكانتها العربية واإلسالمية والدولية.
وق����ال المص����در السع����ودي إن “م����آل هذه 
المساعي الواهن����ة كسابقاتها هو الزوال، 
وس����تظل المملك����ة حكومة وش����عبا ثابتة 

عزي����زة كعادته����ا، مهم����ا كان����ت الظ����روف 
وأض����اف أن  ومهم����ا تكالب����ت الضغ����وط”. 
“المملك����ة تؤك����د أنه����ا إذا تلق����ت أي إجراء 
ت����رد علي����ه بإج����راء أكب����ر، وأن  فس����وف 
القتصاد المملكة دورا مؤثرا وحيويا في 

االقتص����اد العالم����ي، وأن اقتصاد المملكة 
ال يتأثر إال بتأثر االقتصاد العالمي”. 

وق����ال البي����ان إن المملك����ة تق����در وقف����ة 
االدع����اءات  ف����ي وج����ه حمل����ة  األش����قاء 
والمزاع����م الباطل����ة، كم����ا تثم����ن أص����وات 

العق����الء حول العالم الذين غلبوا الحكمة 
والتروي والبحث ع����ن الحقيقة، بدال من 
التعج����ل والسع����ي الس����تغالل الشائع����ات 
واالتهام����ات؛ لتحقيق أه����داف وأجندات 

ال عالقة لها بالبحث عن الحقيقة.

الرياض - واس:

دبي ـ العربية نت

السعودية لعبت دورا بارزا في تحقيق أمن واستقرار ورخاء العالم

قال الرئيس اإليراني حس���ن روحاني، أمس األحد، في كلمة بثها التلفزيون الرس���مي، إن الواليات المتحدة تس���عى إلى تغيير نظام 
الحكم في إيران.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها بمناس���بة بدء 
العام األكاديم���ي الجديد في جامعة طهران، 
الح���رب  تستخ���دم  المتح���دة  الوالي���ات  إن 
النفسية واالقتصادية، وتشكك في ش���رعية 
الجمهوري���ة اإلس���المية إلح���داث تغيي���ر في 

نظام الحكم في إيران.
وتاب���ع “تقلي���ل ش���رعية النظ���ام ه���و هدفه���ا 
)الوالي���ات المتح���دة( النهائي. عندم���ا يقولون 
التخل���ص م���ن، أو تغيي���ر النظ���ام عل���ى ح���د 
قوله���م، كي���ف يح���دث تغيي���ر النظ���ام؟ ع���ن 
طري���ق الح���د م���ن الشرعي���ة وبغي���ر ذل���ك ال 
وتصاع���د التوتر بي���ن إيران  يتغي���ر النظ���ام”. 
والوالي���ات المتح���دة بع���د أن ق���رر الرئي���س 
األميركي دونالد ترامب في مايو االنسحاب 

م���ن االتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية 
مع طهران وأعاد ف���رض عقوبات على إيران 
وتعت���زم الوالي���ات المتحدة  ف���ي أغسط���س. 
ف���رض عقوب���ات إضافي���ة تسته���دف قط���اع 

النفط اإليراني في نوفمبر.
م���ن جان���ب آخر، أف���اد رواد مواق���ع التواصل 
االجتماعي اإليرانيون بإضراب عام للمعلمين 
ف���ي مناط���ق مختلف���ة م���ن إي���ران؛ احتجاًجا 
على س���وء الحالة المعيشية، واالستمرار في 
اعتقال عدد من نشطاء نقابات المعلمين في 

إيران.
وش���ارك ف���ي اإلض���راب معلم���ون ف���ي م���دن 
طه���ران ومشه���د وتبري���ز وأصفهان وش���يراز 
وس���نندج  وياس���وج  وإي���الم  وكرمانش���اه 

وس���ميرم وهمدان وآمل وزرين شهر وغناباد 
وإس���الم ش���هر وترب���ت حيدري���ة ومري���وان 
وكان اإلضراب، الذي قرر  وس���روآباد وكرمه. 
منظم���وه أن يستم���ر حت���ى يوم غ���د االثنين، 
ق���د انطل���ق م���ع وس���م “#تحصن_سراس���ري_
معلمان”، إذ عّب���ر مستخدموه عن امتعاضهم 
الق���درة  والتضخ���م وانخف���اض  الغ���الء  م���ن 
الشرائية للمعلمين واستمرار اعتقال نشطاء 
نقابات المعلمي���ن. وبناء على طلب النقابات، 
ف���ي  يحض���رون  المضربي���ن  المعلمي���ن  ف���إن 
الم���دارس لكنه���م يمتنع���ون ع���ن الذهاب إلى 
الصف���وف. ويدخ���ل المعلمون ف���ي إضرابهم، 
في حين لم يمر س���وى أس���بوعين فقط على 

العام الدراسي الجديد، في إيران.

عواصم – وكاالت:

إض���������������راب ع����������ام ل����ل����م����ع����ل����م����ي����ن ف��������ي م����خ����ت����ل����ف ال�����م�����دن

روحاني: أميركا تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران

الرئيس اإليراني حسن روحاني

بيروت ـ أ ف ب:دبي ـ العربية نت:عمان ـ أ ف ب:

أعلنت الحكومة األردنية أمس األحد االتفاق مع دمش���ق على إعادة فتح معبر 
جابر الحيوي )نصيب في الجانب الس���وري(، والمغلق منذ نحو 3 سنوات، اليوم 

اإلثنين.

وش���كل إغ���الق معب���ر جابر ف���ي أبريل 
2015، ضرب���ة موجعة القتص���اد المملكة 

الت���ي س���جل التب���ادل التج���اري بينه���ا 
 2010 الع���ام  الشمالي���ة  جارته���ا  وبي���ن 
نح���و 615 مليون دوالر، قبل أن يتراجع 
تدريج���ا بسب���ب الح���رب الت���ي اندلعت 

العام 2011.
وقالت وزي���رة الدولة لش���ؤون اإلعالم 
الحكوم���ة  باس���م  الرس���مي  والناط���ق 
جمان���ة غنيم���ات ف���ي بي���ان إن “اللجان 
الفني���ة األردني���ة السوري���ة اتفقت على 
النهائي���ة الالزم���ة إلع���ادة  اإلج���راءات 
فت���ح المعب���ر الح���دودي بي���ن البلدين”. 
البلدي���ن  بي���ن  “المعب���ر  أن  وأك���دت 
الشقيقي���ن يعد ش���ريانا حيوي���ا لحركة 

التج���ارة بين األردن وس���وريا وعبرهما 
إلى العديد من الدول”.

من جهته، أعلن وزير الداخلية السوري 
محم���د إبراهي���م الشع���ار “االتف���اق م���ع 
الجان���ب األردني على إعادة فتح معبر 
نصي���ب/  جاب���ر الح���دودي بي���ن البلدين 

اعتبارا من اليوم االثنين”.
وكانت وزارة النقل السورية قد  «

أعلنت في 29 سبتمبر الماضي 
أن المعبر سيعاد فتحه 10 أكتوبر 

الحالي بعد إكمال االستعدادات 
اللوجستية من الجهة السورية، 

إال أن عّمان أكدت حينها أن هناك 
ترتيبات الزالت قيد البحث مع 

الجانب السوري قبل إعادة فتح 
المعبر.

م���رر مجل���س الش���يوخ األميرك���ي باإلجم���اع مش���روعين لقانوني���ن يس���تهدفان 
ميليش���يا ح���زب هللا وممول���ي ومس���لحي وداعم���ي التنظي���م، إضاف���ة إل���ى من 

يساهمون في حزب هللا وحماس في استخدام الدروع البشرية.

ويمن���ع القانون تموي���ل ميليشيا حزب 
ويسم���ح  لبن���ان  وداخ���ل  خ���ارج  هللا 
للحكوم���ة األميركي���ة مالحق���ة ح���زب 
هللا كمنظم���ة إجرامي���ة دولي���ة وليس 
يسم���ح  ال���ذي  األم���ر  إرهابي���ة،  فق���ط 
للوالي���ات المتح���دة باس���تهداف حزب 
هللا وممولي���ه حتى ف���ي الدول التي ال 

تصنفه كمنظمة إرهابية.
وكان مجلس النواب قد صوت لصالح 
القانون س���ابًقا، ويتوقع أن يدخل حيز 
التنفي���ذ بع���د توقي���ع الرئي���س خ���الل 
أم���ا مش���روع القان���ون الخ���اص  أي���ام. 
باستخدام حزب هللا وحماس للدروع 
إن���ه  إذ  نوع���ه،  م���ن  ففري���د  البشري���ة 
يتطل���ب م���ن الرئي���س ف���رض عقوبات 
يساع���دون  الذي���ن  األش���خاص  عل���ى 

التنظيم���ات اإلرهابي���ة في اس���تخدام 
ال���دروع البشري���ة، وس���تنتقل مسودة 
القان���ون إل���ى مجلس الن���واب ليصوت 

عليها.
وتأتي هذه القوانين كجزء من  «

حملة أميركية أوسع - بمشاركة 
الفرعين التنفيذي والتشريعي 
- الستهداف إيران وأذرعها في 

الشرق األوسط.

أعلن المرصد الس���وري لحقوق اإلنس���ان، أمس األحد، أن “قصفا بقذائف الهاون 
الثقي���ل” ُس���ّجل ليلة الس���بت - األحد من المنطقة العازلة ف���ي إدلب على مناطق 

سيطرة النظام السوري في منطقتي ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي.

رام���ي  المرص���د  مدي���ر  وأض���اف 
لوكال���ة  تصري���ح  ف���ي  عبدالرحم���ن 
“فران���س ب���رس”: “إنه أول خ���رق واضح 

الثقي���ل”،  الس���الح  ن���زع  من���ذ  لالتف���اق 
معتب���رًا أن هاتي���ن المنطقتين يجب أن 
تكونا خاليتين من السالح الثقيل ومن 

ضمنها قذائف الهاون.
الفصائ���ل  أن  عبدالرحم���ن  وأوض���ح 
المسلح���ة “أطلق���ت قذائ���ف ع���دة على 
معسك���ر للنظام في منطقة جورين في 
ري���ف حم���اة أدت إل���ى مقت���ل جنديين، 
كما قصفت أحياء في منطقة حلب من 
مواقعها ف���ي الريف الغرب���ي، الذي يقع 

في المنطقة العازلة”.
وكان���ت المنطق���ة العازل���ة ق���د ش���هدت 

ف���ي األي���ام السابقة بعض االش���تباكات 
المتقطع���ة بين الفصائل وقوات النظام 

دون استخدام السالح الثقيل.
وق���ال مدي���ر المرص���د أيض���ا إن “قوات 
النظ���ام ال ت���زال تقص���ف مناط���ق ف���ي 
المنطقة العازل���ة، ومنها مناطق زراعية 
ق���رب اللطامنة في ريف حماة الشمالي 
“االتف���اق  صب���اح األح���د”، موضًح���ا أن 
ال يف���رض على النظام س���حب س���الحه 

الثقيل من هذه المناطق”.
وتوصلت موسكو وأنقرة في 17  «

سبتمبر الماضي، إلى اتفاق نص 
على إقامة منطقة منزوعة السالح 

في إدلب ومحيطها، في محاولة؛ 
للحيلولة دون هجوم دام لقوات 

النظام.

أول خرق التفاق إدلبضربة أميركية لـ “حزب اهلل”األردن: فتح معبر نصيب اليوم
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الجزائر - د ب أ

القاهرة ـ أ ف ب

أف���ادت تقارير إخبارية ب���أن قاضي التحقيق بالمحكمة العس���كرية بمدينة 
البلي���دة جنوبي الجزائ���ر، أمس األحد، بحبس 5 من كب���ار الجنراالت، على 

ذمة التحقيق. 

وكشف موقع “فالش ديسك” اإلخباري 
الموقوفي���ن  أن  ع���ن  اإللكترون���ي، 
الذي���ن تم���ت إقالتهم في وقت س���ابق 
بق���رار رئاس���ي، يواجهون تهم���ا تتعلق 
كم���ا  المنص���ب.  واس���تغالل  بالفس���اد 
لف���ت إل���ى أن إي���داع 5 من أق���وى أكبر 

وأه���م جن���راالت المؤس���سة العسكرية 
السجن االحتياطي هو سابقة خطيرة 
ل���م تح���دث ف���ي تاري���خ الجزائ���ر من���ذ 
االس���تقالل، خصوصا أنه���ا تزامنت مع 
“االنسداد السياسي والصراع الحاصل 

في أعلى هرم السلطة”. 

قضت محكمة مصرية، أمس األحد، باإلعدام حضوريا ل� 3 متهمين أدينوا 
بقت���ل ع���دد من رجال الش���رطة ف���ي القضية المعروف���ة إعالميا ب���� “أنصار 

الشريعة”، حسب ما قال مسؤول قضائي.

ووجهت النيابة العامة إلى المحكومين 
تنظي���م  وإدارة  “تأس���يس  ب����  اتهام���ات 
كتائ���ب أنص���ار الشريعة” غي���ر الشرعي 
ومحاول���ة قل���ب نظام الحك���م وقتل 10 

من رجال الشرطة من بينهم ضابط.
وق���ال المس���ؤول إن محكم���ة جناي���ات 

نفسه���ا  القضي���ة  ف���ي  القاه���رة قض���ت 
بالسج���ن المؤب���د )25 عاما( ل���� 4 متهمين 
ل���� 7 آخري���ن، فيم���ا  والسج���ن 15 عام���ا 

برأت 9 متهمين.
وال يزال بإمك���ان المتهمين الطعن على 

الحكم أمام محكمة النقض.

حبس 5 جنراالت في الجزائر

مصر... اإلعدام لـ 3 متهمين

استنكر األمين العام لمجلس التعاون  «
الخليجي عبداللطيف الزياني، أمس األحد، 

الحملة اإلعالمية التي تتعرض لها المملكة 
العربية السعودية، على خلفية اختفاء الكاتب 

السعودي جمال خاشقجي في تركيا. وقال 
الزياني إن ما يتم تداوله في بعض وسائل 
اإلعالم العربية والدولية هو اتهامات زائفة 

وادعاءات باطلة ال تستند إلى حقائق وتهدف إلى اإلساءة إلى المملكة 
العربية السعودية.

ونبه إلى أن بعض وسائل اإلعالم انتهكت مبادئ مواثيق الشرف  «
اإلعالمية، وخرجت عن المهنية والموضوعية، وصارت تبث األكاذيب 

وتزيف الحقائق ألهداف سياسية مكشوفة، مؤكدا أن المملكة العربية 
السعودية حافظت دائما على تقاليدها الراسخة مراعية لألنظمة 

واألعراف والمواثيق الدولية.
وأكد أن المملكة برهنت على حرصها على كشف حقيقة اختفاء  «

خاشقجي بوصفه مواطنا من مواطنيها، ولم تتردد في طلب تشكيل 
لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب التركي لكشف مالبسات القضية بكل 

شفافية.

*    مجلس التعاون

أكدت رئاسة الجمهورية اليمنية في بيان “وقوفها  «
وتضامنها التام” مع المملكة العربية السعودية ضد 

“كل من يحاول النيل منها أو اإلساءة إليها”.

وأضاف البيان اليمني “إن االستهداف اإلعالمي  «
والسياسي الرخيص الذي تتعرض له المملكة 

العربية السعودية لن يثنيها عن مواصلة دورها الريادي والقيادي لألمة 
العربية واإلسالمية ومواجهة كل األخطار التي تحدق بهما”. 

       اليمن

 شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على  «
تقديره لمواقف الرياض، مؤكدا أن السعودية 

“وقفت وتقف دوما إلى جانب قضيتنا العادلة، 
وحقوق شعبنا الثابتة”. 

وعبر عباس عن “ثقته المطلقة” بالمملكة العربية  «
السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي 

عهده األمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن فلسطين “كانت وما زالت 
وستبقى إلى جانب المملكة”.

      فلسطين 



هرات ـ أ ف ب:

ُقتل 18 جندّيا على األقل في هجومين لحركة “طالبان” على موقعين عسكريين 
في غرب أفغانس���تان، على ما قال مس���ؤولون األحد، فيما تتصاعد أعمال العنف 

قبيل االنتخابات البرلمانية المقررة في 20 أكتوبر.

وقت���ل عش���رات األش���خاص أو جرحوا 
في هجم���ات مرتبط���ة باالنتخابات في 
أنح���اء أفغانستان السب���ت، فيما يصّعد 
العملي���ة  ض���د  هجماته���م  المتم���ردون 

االنتخابية.
وأف���اد حاك���م والية فرح فري���د بختوار 
جندي���ا   15 أّن  ب���رس  فران���س  وكال���ة 
آخري���ن اختطفوا فيما أصيب 5 آخرون 
ف���ي هجمات تمت ليال وش���ارك بها عدد 
كبي���ر م���ن مقاتلي “طالب���ان” في منطقة 

بوشت - ا - رود غرب البالد.
وأّك���د المتح���دث باس���م وزارة الدف���اع 

غفور أحمد جاويد أن السلطات أرسلت 
تعزيزات للمنطقة.

وق���ال جاويد إن “طالب���ان أيضا تكّبدت 
خسائر ضخمة”.

وأوضح عضو مجلس الوالية داد  «
الله قانيه أّن المسلحين استولوا 

على أسلحة وعربات مدرعة اثناء 
الهجوم. وكان 22 شخصا على 
األقل قد قتلوا السبت بعد أّن 

انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط 
أنصار المرشحة عن والية تخار 
)شمار شرق( نظيفة يوسفيبك.

الهاي –أ ف ب:

اعتب���رت وزيرة الدف���اع الهولندية أنك بيليفيد أمس األح���د أن هولندا تخوض 
“حرًبا معلوماتية” مع روسيا بعدما أحبطت هجوًما إلكترونًيا روسًيا في أبريل، 

كما ذكرت إذاعة وتلفزيون “إن. بي. أو” الهولندية.

وأعلن جه���از االس���تخبارات الهولندية 
ف���ي بداي���ة أكتوبر أنه ط���رد في إبريل 
4 م���ن العم���الء ال���روس كان���وا يع���دون 
لهج���وم إلكترون���ي عل���ى منظمة حظر 

األسلحة الكيمياوية في الهاي.
وك���ان العم���الء ال���روس أوقف���وا آلي���ة 
محش���وة بالمع���دات اإللكتروني���ة ف���ي 
م���رآب فن���دق قريب م���ن مق���ر منظمة 
الكيماوي���ة، لقرصن���ة  حظ���ر األس���لحة 
ذك���رت  كم���ا  المعلومات���ي،  نظامه���ا 

السلطات الهولندية.
واعتب���رت بيليفي���د صب���اح األح���د في 

 ”1 أو.  ب���ي.  “إن.  ش���بكة  عل���ى  برنام���ج 
التلفزيوني���ة الهولندي���ة العام���ة، أن “ما 

حصل خطير فعال”.
ورًدا عل���ى صحاف���ي س���ألها ه���ل يمكن 
بي���ن هولن���دا  الراه���ن  الوض���ع  وص���ف 
وروس���يا بأنه حرب إلكترونية، أجابت 

الوزيرة: “نعم، هذا هو الوضع”.

ونفت موسكو بشدة أن تكون  «
أرادت قرصنة منظمة حظر 

األسلحة الكيماوية، مؤكدًة االثنين 
أن إبعاد الروس األربعة ناجم عن 

“سوء تفاهم”.

اسطنبول ـ رويترز:

ذكرت وكالة األناضول الرس����مية التركية لألنباء أن 22 ش����خصا بينهم أطفال لقوا 
حتفه����م عندما تحطمت ش����احنة تق����ل مهاجرين في إقليم إزمي����ر بغرب البالد أمس 

األحد.

وأظه����رت صور ولقط����ات نشرتها الوكالة 
حط����ام الشاحن����ة المكشوف����ة مقلوبة في 
قن����اة مائي����ة تقع أس����فل الطري����ق السريع 
بنح����و 20 مترا وبدا أن الشاحنة س����قطت 

منه بعد أن صدمت حاجزا.
وأضاف����ت الوكال����ة أن عرب����ات اإلس����عاف 
نقل����ت 13 مصابا إل����ى مستشفيات قريبة. 
ف����ي  ب����دأ تحقيق����ا  وذك����رت أن االدع����اء 
الح����ادث، مضيف����ة أن����ه ق����د يت����م القبض 
عل����ى س����ائق الشاحن����ة بع����د عالج����ه ف����ي 
وذكرت وكال����ة دمير أورين  المستشف����ى. 
الخاص����ة لألنب����اء أن رك����اب الشاحنة من 

المهاجري����ن األجانب وكان����وا قد توصلوا 
التفاق مع مهربي بشر لنقلهم بقارب إلى 
جزيرة ساموس اليونانية التي تقع قبالة 

الساحل جنوبي إزمير.
وتابع����ت أن 9 من المصابي����ن أطفال. ولم 

تتضح بعد جنسيات المهاجرين.

وأصبحت تركيا إحدى نقاط االنطالق  «
الرئيسة ألكثر من مليون مهاجر 
سلكوا طريق البحر للوصول إلى 
أوروبا في 2015. ويفر الكثير من 

المهاجرين هربا من الصراعات 
والفقر في الشرق األوسط وإفريقيا.

“حرب إلكترونية” مع “طالبان” تقتل 18 جنديا
روسيا

22  قتيال بتحطم شاحنة 
مهاجرين

استقالة من العيار الثقيل قريبا!

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب في مقابلة األحد أن وزير دفاعه جيم ماتيس “ربما” 
يغادر منصبه، مش���يرا إلى أّن األخير “ديمقراطي بش���كل أو بآخر”. ويعتبر ماتيس إحدى 
الشخصيات الموثوقة في إدارة ترامب، لكنه أيضا شخصية مستقلة قادرة على إحداث 

التوازن للتخفيف من وطأة طريقة تعامل ترامب الفظة مع حلفاء واشنطن.

وفي مقابلة ببرنامج “60 دقيقة” على محطة “سي بي اس”، ُسئل ترامب إذا  «
كان ماتيس يريد أن يغادر منصبه، فقال ترامب “ربما يكون كذلك. إذا أردت 
أن تعرف الحقيقة، أعتقد أنه ديمقراطي بشكل أو بآخر”، حسب مقتطفات 

نشرتها المحطة. وتابع “لكن الجنرال ماتيس رجل جيد. تفاهمنا بشكل 
سريع. 

ربما يغادر. أعني في وقت ما كل شخص سيغادر”.وأوضح ترامب أنّه تناول  «
الغداء مع ماتيس قبل يومين، وأّن ماتيس لم يبلغه نيته مغادرة منصبه. ويأتي 
الحديث عن مغادرة ماتيس منصبه بعد أن ألمح ترامب إلى تغييرات مقبلة في 
حكومته، التي شهدت األسبوع الفائت تقديم سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم 

المتحدة نيكي هايلي استقالتها.

أنقرةامستردامكابول

ه���دد رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو، أمس األحد، حركة حماس ب�� ”ضربات قوية جًدا” بع���د تجدد أعمال العنف على الحدود 
مع قطاع غزة.

وق���ال نتنياه���و ف���ي الجلس���ة األس���بوعية 
للحكوم���ة “يب���دو أن حم���اس ل���م تستوعب 
الرس���الة بأنه إن ل���م تتوقف ع���ن الهجمات 
العنيف���ة ضدن���ا فسيت���م إيقافه���ا بطريق���ة 
أخرى س���تكون مؤلمة، مؤلم���ة للغاية. نحن 
قريب���ون جدا م���ن نوع آخر م���ن النشاطات 
التي ستشمل توجيه ضربات قوية للغاية”، 
وذلك بعد اس���تشهاد 7 فلسطينيين الجمعة 
ف���ي تظاه���رات عن���د ح���دود غ���زة وتعليق 

إسرائيل تسليم الوقود للقطاع.
وف���ي وقت الحق من أم���س، أعلن الجيش 
أن إح���دى طائرات���ه اس���تهدفت مجموع���ة 
كانت “تطلق بالونات حارقة” على إسرائيل 
ولم ترد تقارير فلسطينية  من ش���مال غزة. 

فورية عن سقوط قتلى.

وتأت���ي تصريح���ات نتنياهو تل���ك بالتزامن 
مع تهدي���د وزير الدفاع أفيغ���دور ليبرمان، 
صباح األح���د، بتوجيه ما وصف���ه ب� ”أقسى 

الضربات” لحركة حماس. 
وق���ال ليبرم���ان، ف���ي مقابل���ة أجرته���ا مع���ه 
صحيفة “يديعوت أحرنوت”: “بعد أشهر من 
أحداث المسيرات التي تنطلق في المنطقة 
الحدودي���ة الشرقي���ة لقطاع غ���زة، وإطالق 
المستوطن���ات  تج���اه  الحارق���ة  البالون���ات 
المحاذية للقطاع فإن إس���رائيل اس���تنفدت 
نقط���ة  إل���ى  ووصل���ت  خياراته���ا  جمي���ع 
ينظ���م  م���ارس،  نهاي���ة  ومن���ذ  الالع���ودة”. 
الفلسطيني���ون مسيرات عن���د حدود قطاع 
غ���زة للمطالب���ة برف���ع الحصار ع���ن القطاع. 
ويطلق الجيش اإلسرائيلي الذخيرة الحية 

ض���د المتظاهري���ن، مما أدى إل���ى مقتل 205 
فلسطينيين وإصابة اآلالف.

وف���ي الضف���ة الغربي���ة، أعط���ت الحكوم���ة 
اإلس���رائيلية، أم���س، موافقته���ا عل���ى بن���اء 
31 وح���دة اس���تيطانية ف���ي الخلي���ل، ف���ي 

خط���وة ه���ي األول���ى م���ن نوعها من���ذ العام 
فيه���ا  يعي���ش  الت���ي  المدين���ة  ف���ي   ،2002

مئ���ات المستوطني���ن وس���ط نح���و 200 ألف 
فلسطيني.

وقال ليبرمان، في بيان “للمرة  «
األولى منذ أكثر من 20 عاما سيكون 

للخليل حي يهودي جديد في 
الموقع الحالي لمعسكر الجيش”، 

مشيرا إلى أنه سيضم 31 مسكنا، 
وفق “فرانس برس”.

القدس المحتلة ـ وكاالت:

نتنياهو يتوعد حماس بـ “ضربات قوية جدا” وموجعة
إس�����رائ�����ي�����ل ت����ق����ر ب�����ن�����اء ح������ي اس����ت����ي����ط����ان����ي ف������ي ال���خ���ل���ي���ل

رام اهلل  ـ رويترز:

أوصى المجلس الثوري، ثاني أعلى هيئة 
تشريعي���ة في حركة فت���ح التي يتزعمها 
عب���اس،  محم���ود  الفلسطين���ي  الرئي���س 
المجلس المرك���زي لمنظمة التحرير الذي 
ينعق���د آخر الشهر الحال���ي بحل المجلس 
التشريع���ي ال���ذي تسيط���ر علي���ه حرك���ة 
حم���اس. وقال المجلس ف���ي بيان له بعد 
اجتماعات اس���تمرت 3 أي���ام في رام هللا 
”يوص���ي المجل���س الثوري باإلجم���اع بأن 

يقوم المجلس المرك���زي بدورته القادمة 
والدع���وة  التشريع���ي  المجل���س  بح���ل 
إلج���راء انتخاب���ات عامه خ���الل عام من 
تاريخ���ه“. وأض���اف البي���ان إن ”م���ا قامت 
ب���ه حم���اس ف���ي 2007 وحتى يومن���ا هذا، 
يمث���ل خروج���ا عل���ى قيمن���ا وأخالقيات 
عملن���ا الوطني، وق���د عطلت بذلك أعمال 
المجل���س التشريع���ي ال���ذي فق���د قدرت���ه 
عل���ى مزاولة عمل���ه التشريع���ي والرقابي 

ولم يعد قائما بالفعل“.

“ثوري فتح” 
يوصي بحل 
“التشريعي”

من االحتجاجات على حدود قطاع غزة
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العاهل األردني يدعو لدولة فلسطينية عاصمتها القدس
ت���وع���د ب����� “اج���ت���ث���اث ال���ف���س���اد” وج������دد االل�����ت�����زام ب����� “م���ح���ارب���ة اإلره�������اب”

دعا العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني، أمس األحد، إلى “رفع الظلم” عن الش���عب 
الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وق���ال الملك عبدهللا في خطاب العرش في 
افتت���اح ال���دورة الثالث���ة لمجل���س األمة، إن 
“موقفن���ا تج���اه القضي���ة الفلسطيني���ة ثاب���ت 

ومعروف، ورسالتنا للعالم أجمع أنه البد من 
رفع الظلم عن الشع���ب الفلسطيني الشقيق 
وإقام���ة دولته المستقل���ة ذات السيادة على 
 1967 الع���ام  يوني���و  م���ن   الراب���ع  خط���وط 

وعاصمتها القدس الشرقية”.
عب���دهللا  المل���ك  ج���دد  آخ���ر،  س���ياق  وف���ي 
الت���زام األردن بمحاربة اإلره���اب والتطرف، 
وق���ال إن “األردن ملت���زم ب���دوره الرائ���د في 
محارب���ة اإلره���اب والتط���رف، ول���ن يك���ون 
لهذا الفكر الظالم���ي مكان في أردن الحرية 
وأوضح المل���ك أن “األردن  والديمقراطي���ة”. 

دولة ذات رس���الة، رس���الة تستند إلى مبادئ 
النهض���ة العربي���ة الكب���رى ف���ي رف���ض الظلم 
اإلس���الم  ع���ن  والدف���اع  للس���الم  والسع���ي 
الحني���ف وتبني نه���ج الوس���طية واالعتدال 

والتسامح والحداثة واالنفتاح”.
وف���ي الشأن المحلي، توع���د العاهل األردني 
ب���� ”اجتث���اث الفس���اد” و ”محاس���بة ك���ل م���ن 
يتط���اول على المال الع���ام”، مؤكدا أن بالده 
“ل���ن تسمح ب���أن يتح���ول الفساد إل���ى مرض 

مزمن”.
دول���ة  “األردن،  إن  عب���دهللا  المل���ك  وق���ال 
القانون، لن يسمح بأن يكون تطبيق القانون 
انتقائي���ا، فالعدالة حق للجمي���ع، ولن يسمح 
بأن يتح���ول الفساد إلى مرض مزمن”. وأكد 

أن “مؤس���سات الدول���ة قادرة عل���ى اجتثاث 
م���ن  ك���ل  م���ن ج���ذوره ومحاس���بة  الفس���اد 

يتط���اول على المال الع���ام”. ودعا الملك إلى 
“تحصين مؤس���سات الدولة ض���د الفساد من 

خ���الل تعزيز أجه���زة الرقاب���ة، وتفعيل مبدأ 
المساءلة والمحاسبة”.

عّمان – وكاالت:

العاهل األردني الملك عبدالله الثاني
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اإلنجاز التاريخي المشرف 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة يضاف إلى الرصيد الزاخر 
بالنجاحات واإلنجازات لسموه 

كرياضي فذ استطاع أن يشكل 
أنموذجا مثاليا وقائدا ملهما 

للشباب البحريني؛ بفضل إرادته 
الصلبة وعزيمته القوية.

ال زال الملعب الرئيس لكرة 
القدم بنادي الشباب يفتقد لغرف 

تبديل المالبس ودورات المياه، 
وذلك منذ افتتاح النادي النموذجي 

قبل نحو 9 سنوات، األمر الذي 
يستوجب من وزارة شؤون الشباب 

والرياضة ضرورة توفير مرافق 
الملعب للنادي.

اليوم���ي،  اإلص���دار  م���ن  س���نوات   10

3653 ع���دًدا، ك���ان يتصب���ب م���ن الحب���ر 

العرق وهو ينقش الصفحات البيضاء 
ف���ي مطاب���ع الزميلة “األيام”، تل���ك الصحيفة التي تعلمت فيها أل���ف باء الصحافة في 
العام 2001، عندما كنت يافًعا أرغب في نشر اس���مي على الصفحات الرياضية بشدة، 

فمد لي يد العون والمساعدة عددا ال بأس به من الزمالء لن أنسى فضلهم.
كان���ت س���نوات جميلة في “األيام”، لكنني اضطررت إل���ى المغادرة، بعد حصولي على 
عرض من الزميلة “الوطن” التي كانت صحيفة تحت التأس���يس. خضت فيها مغامرة 
جديدة كانت ثرية بالمعرفة والطموح الالمتناهي في البروز وإثبات الذات. كان ذلك 
بالع���ام 2005 قب���ل س���نة من ترقيتي رئيس���ا للقسم الرياضي وأنا بعم���ر 26 عاًما؛ لتكون 
نقطة تحول في مسيرتي الصحافية التي تحملت أعباء المسؤولية في سن مبكرة.

عمل���ت ف���ي الوطن 3 س���نوات تعلم���ت فيها الكثي���ر، قبل أن أتلقى عرضا من ش���خص 
عزي���ز ال أس���تطيع رف���ض طل���ب إلي���ه، وها آن���ا ذا ف���ي “البالد” من���ذ الع���ام 2008 وحتى 
2018 وأس���تطيع الق���ول إنني أش���عر باالنتماء إل���ى هذا المكان رغ���م محبتي واحترامي 

لألمكنة األخرى.
ف���ي “البالد” أش���عر أنني أعمل مع أفراد أس���رتي، لذلك كنا نعتب���ر دائما أنا وزمالئي أن 
العقب���ات التي تواجهنا طوال السنوات الماضي���ة ما هي إال مجرد تحديات. تحديات 
نعل���م تمام���ا أننا قادرون عل���ى تجاوزها، وم���ن ورائنا رب هذه األس���رة وعقلها المدبر 

الذي لم يهدأ له بال إال و “البالد” في مكانتها المرموقة.
م���ع ه���ذه الصحيفة الواع���دة، أش���عر باالنتماء إلى الوطن، وأش���عر أن األي���ام األجمل 
س���وف تأتي ب���إذن هللا. وهكذا يشعر زمالئ���ي الذين أفخر بهم جميع���ا ونحن نحتفل 
الي���وم بم���رور عق���د من الزمن على إطالل���ة “البالد” األولى بذلك البه���اء الذي ضاعفته 

السنون ولم تنقصه. 
مب���ارك ألس���رة “الب���الد” عيدها العاش���ر، ومب���ارك لقراء “الب���الد” ومحبيها وه���م يرونها 

مؤسسة إعالمية تكبر يوما بعد آخر

 “البالد”...
3653 عدًدا

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

اختتمت منافس���ات بطولة الحس���ن األولى للبومس���ي 2018 تحت رعاية المهندس أحمد الخياط رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس وذلك بمشاركة واسعة من 
الجنسين الرجال والسيدات على صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة والتي نظمها اتحاد البحرين للدفاع عن النفس بدعم من مدير اللعبة.

المراكز األولى

للسي���دات،  الف���رق  منافس���ات  وف���ي 
فازت الثالثي المك���ون من عايشة نوار 
وصفية الماجد ولطيفة الماجد بالمركز 
األول، والمركز الثاني من نصيب ساريا 
المنص���وري وأمينة المنصوري وجواهر 
ش���ريفة  الثال���ث  والمرك���ز  يوس���ف، 
بوحمود ومريم الجودر ومريم القالف، 
ف���ي منافس���ات الزوج���ي احت���ل المركز 
األول محم���د جمي���ل وخول���ة حسي���ن، 
والمرك���ز الثان���ي زهي���ر أحم���د وفوزية 
محم���د، والمرك���ز الثال���ث فاطمة محمد 

ومحمد عبدالرضا.
أما في منافسات الرجال للفئة ماس���تر 
المرك���ز األول  60 س���نة،  2 عم���ر تح���ت 
عب���دهللا ال���دوي والثاني محمد س���الم، 
موتح���ت 50 س���نة المركز األول س���امي 
محم���د والثاني محم���د عيسى، وتحت 
 30 وتح���ت  رس���ول،  موس���ى  س���نة   40

س���نة األول هانوك عزي���ز والثاني أحمد 
إبراهيم والثالث رضا جعفر.

أم���ا ف���ي منافس���ات السي���دات، ف���ازت 
س���نة   40 تح���ت  ف���ي  األول  بالمرك���ز 
الالعب���ة دينا عب���دهللا، وتحت 30 س���نة 
س���ميحة محمد والمركز الثاني ش���يماء 

نور والثالث بدور حساني.

منافسات الصغار

وف���ي منافس���ات الصغ���ار لإلن���اث العمر 
األول  المرك���ز  س���نة   17 إل���ى   15 م���ن 
فوزية محمد والثاني أمينة المنصوري 
والثال���ث أية س���هيل، وفي فئ���ة 12 إلى 
والثان���ي  حمي���د  س���ما  األول  س���نة   14

فاطمة منص���ور والثالث مروة منصور، 
وف���ي مسابق���ة البن���ات تح���ت 12 س���نة 
مري���م  والثان���ي  حسي���ن  خول���ة  األول 

سهيل والثالث زين علي.
أم���ا في منافس���ات األوالد لفئ���ة 15 إلى 
17 س���نة المركز األول محم���د عبدالرضا 

والثان���ي إبراهي���م جميل، وف���ي فئة 12 
إلى 14 س���نة األول زهي���ر أحمد والثاني 

س���عود علي والثالث علي حسين، وفي 
والثان���ي  ريش���ي  األول  س���نة   12 فئ���ة 

يوسف عبدالرحمن والثالث كريشنا.

 البحرين في الصدارة

وبعد خت���ام البطولة، حصدت مدرس���ة 

البحري���ن المرك���ز األول ف���ي الترتي���ب 
مدرس���ة  الثان���ي  والمرك���ز  الع���ام، 
اإلمبراط���ور، والمرك���ز الثال���ث مدرس���ة 

ليون.
وهنئ خال���د الحسن الفائزي���ن بالمراكز 
الفئ���ات،  كاف���ة  ف���ي  األول���ى  الثالث���ة 
االتح���اد  رئي���س  إل���ى  الشك���ر  مقدم���ًا 
أحم���د عبدالعزي���ز الخي���اط عل���ى دعمه 
الالمح���دود، مشي���رًا إل���ى أن البطول���ة 
فني���ًا  النظي���ر  منقط���ع  نج���اح  حقق���ت 
وجماهيري���ًا، اضافة ال���ى دورة الحكام 
والمدربي���ن الت���ي عق���دت صب���اح ي���وم 
الجمع���ة والت���ي اش���رف عليه���ا الكابتن 
اخ���ر  عل���ى  للوق���وف  نويص���ر  توفي���ق 
لعب���ة  تحكي���م  ف���ي  المستج���دات 

التايكوندو )البومسيه(

”2018 ل��ل��ب��وم��س��ي  األول����ى  “ال��ح��س��ن  أب��ط��ال  ت��ت��وي��ج 

“البحرين” تحصد المركز األول
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قال أمين سر االتحاد البحريني للريشة الطائرة واإلسكواش هشام العباسي 
أن البطول���ة العربية للريش���ة الطائ���رة المقرر لها أن تقام خالل الش���هر القادم 

نوفمبر قد تقرر تأجيلها إلى موعد الحق.

وأض���اف العباس���ي ل���� “البالد س���بورت” 
أن االتح���اد البحرين���ي ق���رر التأجي���ل 
نظ���ًرا لعدم اكتم���ال المشاركة ووجود 
ع���دد ك���اف إلقام���ة المسابق���ة وعل���ى 
ه���ذا األس���اس ف���إن البطولة س���ترحل 
إل���ى موع���د الح���ق ول���ن تلغ���ى بشكل 
نهائ���ي بسب���ب اإلقب���ال الضعيف على 
المشارك���ة، موضًح���ا أن ال���دول الت���ي 
ق���ررت المشاركة إلى جان���ب البحرين 
هي األردن والسعودي���ة ولبنان، وقال 
إن البطول���ة تق���ام بمشارك���ة أربع دول 
والبحرين���ي  العرب���ي  االتح���اد  ولك���ن 
ع���دد  ف���ي  يطمح���ان  )المستضي���ف( 
أكب���ر من الدول المشارك���ة، منّوًها إلى 

أن قان���ون البطول���ة يسم���ح بمشارك���ة 
الالعبي���ن والالعب���ات م���ن 14 عاًما فما 
فوق ولكل دولة يسمح بمشاركة عدد 
معين من الفرق في الزوجي والفردي.

وذكر العباس���ي أن االتح���اد البحريني 
للريشة الطائرة واإلس���كواش سينظم 
فق���ط البطول���ة الدولية والتي س���تقام 
م���ن 1 لغاي���ة 4 أكتوب���ر المقب���ل الت���ي 
حظيت بمشاركة إيجابية من مختلف 
ال���دول بع���د إغ���الق ب���اب المشارك���ة، 
موضًح���ا أن الهدف من إقامة البطولة 
العربي���ة والدولي���ة ف���ي آن واح���د هو 
ق���در  االس���تضافة  نفق���ات  تقلي���ص 
اإلمك���ان حيث م���ا إن تنته���ي البطولة 

الدولي���ة حتى تنطل���ق العربية، مشيًرا 
إل���ى اعتماد مشاركة 7 دول إلى جانب 
البحرين ف���ي البطول���ة الدولية ليصل 
أذربيج���ان،  8 دول وه���م  إل���ى  الع���دد 
باكست���ان، الهن���د، أندونيسيا، س���وريا، 
ب���اب  إغ���الق  بع���د  األردن  إنجلت���را، 

المشاركة النهائي.

هشام العباسي

العباسي: عدم اكتمال المش��اركة ووجود عدد كاف إلقامة المسابقة

تأجيل عربية الريشة الطائرة

تغطية – اللجنة االعالمية

أسدل الستار على منافسات بطولة الخليج المفتوحة األولى للدارت التي نظمتها شركة بلو كاسل للفعاليات واإلعالن بمشاركة واسعة 
من مختلف الدول الخليجية في قاعة الشيخ عيسى بن سلمان الثقافية بنادي الخريجين برعاية من السوق الحرة – البحرين ومجموعة 

يوسف بن يوسف فخرو وشركة برايم انترناشيونال بروبرتيز وشركات أخرى، حيث شارك فيها أكثر من 110 العبين.

وش���هد الحفل الختامي حضور نائب رئيس 
ن���ادي الخريجين عبداللطيف الزياني، حيث 
توج رئيس اللجن���ة المنظمة للبطولة رئيس 
مجل���س إدارة ش���ركة بل���و كاس���ل للفعاليات 
وعبداللطي���ف  القط���ان  أحم���د  واإلع���الن 

الزياني الفائزين بالمراكز األولى.
دب���ي  م���ن  جوف���ري  الالع���ب  واس���تطاع 
الحص���ول عل���ى المرك���ز األول وجائزة مالية 
مقداره���ا 3000 دوالر أميرك���ي إضاف���ة إل���ى 
ك���أس المرك���ز األول، فيما حص���ل البحريني 
ص���ادق دس���مال على المرك���ز الثاني وحصل 

على مبلغ وقدره 1000 دوالر أميركي.
وش���هد الي���وم الختام���ي حض���ور كبي���ر م���ن 
الجماهي���ر العاش���قة للعب���ة ال���دارت، وس���ط 
منافس���ة قوي���ة ف���ي األدوار النهائي���ة الت���ي 
فيه���ا  وتناف���س  ب���ارزة  ش���هدت مستوي���ات 

العديد م���ن الالعبين وك���ان أبرزهم جوفري 
ال���ذي حصد المرك���ز األول بعد فوزه الصعب 

على البحريني صادق دسمال في النهائي.

الشرك���ات  بتكري���م  القط���ان  أحم���د  وق���ام 
الراعي���ة، مقدم���ًا له���م الشك���ر والتقدير على 

مساهمته وحرصهم على إنجاح البطولة.

جانب من تتويج أبطال الدرات

القطان والزياني توجا أبطال المراكز األولى وس��ط حضور جماهيري كبير

جوفري بطاًل لكأس الخليج للدارت

جانب من التتويج

حسن علي

أكد رئيس لجنة الحكام باالتحاد البحريني للكرة الطائرة راش���د جابر أن االتحاد وألول 
مرة سيقوم بتطبيق التسجيل اإللكتروني في منافسات المربع الذهبي لمسابقة الدوري 
وكأس س���مو ول���ي العهد بعد اعتماد ذلك الق���رار من قبل مجلس إدارة االتحاد، الفتا إلى 
أن االتحاد س���بق وأن طبق التس���جيل اإللكتروني في منافس���ات بطولة العالم تحت 19 
عام���ا الت���ي أقيمت العام الماضي 2017 بالمملكة، كما س���بق له وأن طبق ذات النظام في 

البطولة اآلسيوية تحت 20 عام التي استضافتها المملكة الصيف الماضي.

أن  وأض���اف جاب���ر ل���� “الب���الد س���بورت” 
ف���ي  اإللكترون���ي  التسجي���ل  تطبي���ق 
المنافسات المحلية س���يكون عبارة عن 
بروفة جدي���دة قبل بطولة العالم تحت 
البحري���ن  س���تحتضنها  الت���ي  عام���ا   21

الع���ام المقب���ل 2019، إذ يتطل���ع االتح���اد 
لتخري���ج وتهيئة أكبر ع���دد من الكوادر 
التحكيمية للعمل بالنظ���ام اإللكتروني، 
إذ يوج���د حالًي���ا م���ا يق���ارب 10 حك���ام 

الحك���ام  ولجن���ة  معتمدي���ن ومؤهلي���ن 
تتطلع لزيادة العدد.

وق���ال جاب���ر إن التسجي���ل اإللكتروني 
أدق  بص���ورة  المعلوم���ات  يحف���ظ 
وأوضح، وهو متص���ل بمختلف اللجان 
العامل���ة خصوص���ا اللجن���ة الفني���ة مم���ا 
يتيح س���هولة الوصول إل���ى المعلومات 
وف���ي  البط���والت،  ف���ي  س���هولة  ب���كل 
التسجي���ل  ف���إن  المحلي���ة  المنافس���ات 

اإللكترون���ي يعطي���ك دق���ة كبي���رة ف���ي 
المعلوم���ات، مضيفا بالش���رح “في حال 
إج���راء المدرب 6 تبديالت على س���بيل 

المث���ال وأراد إج���راء التبدي���ل الساب���ع 
بالش���وط الواح���د ف���إن النظ���ام ينبه���ك 
تبديالت���ه،  اس���تنفذ  ق���د  الفري���ق  ب���أن 

واألم���ر نفس���ه ينطب���ق عل���ى األوق���ات 
المستقطع���ة، فعندما يستكم���ل الفريق 
طل���ب وقتين مستقطعين ويطلب ثالثا 

فإن النظام يرفض..”.
النظ���ام  أن  وأض���اف 
اإللكتروني ال يحتمل 
الجزاءات  في  الخط 
والعدي���د  وال���دوران 
من النواحي األخرى، 
أما التسجيل اليدوي 
الخطأ،  يحتم���ل  فإنه 
مشيرا إلى أن تطبيق 
التسجيل اإللكتروني 

يأت���ي ف���ي إط���ار ح���رص لجن���ة الحكام 
على مواكبة المستجدات والتكنولوجيا 

الحديثة في التحكيم.

جابر: اتحاد الطائرة يطبق التسجيل اإللكتروني

التسجيل اإللكتروني سيقلل األخطاء بمنافسات الكرة الطائرة

حسن علي

قال راشد جابر ان ترشيح 5  «
حكام إلدارة منافسات بطولة 

الكرة الطائرة الشاطئية 
وداخل الصاالت لذوي 

االحتياجات الخاصة 
في األلعاب العالمية 

)األولمبياد الخاص( 
التي ستقام خالل 

الفترة من 8 إلى 22 
مارس بالعاصمة 
اإلماراتية أبوظبي 

يأتي بناء على الدعوة 
الموجهة لهم، مشيرا 

إلى أن اختيار حكام 
بحرينيين يعتبر مصدرا 

للفخر واالعتزاز وتأكيد على 
مكانة الحكم البحريني.

مصدر فخر واعتزاز

راشد جابر

شهد حفل الختام والتتويج أعضاء مجلس إدارة اتحاد البحرين للدفاع عن النفس وهم أمين سر لعبة  «
التايكوندو خالد الحسن وأمين السر العام وليد يوسف أجور ورئيس لجنة األندية والالعبين والحكام حمد 

إبراهيم الجابر ورئيس اللجنة النسائية فجر إبراهيم البنعلي ورئيس لجنة المسابقات والمنتخبات مبارك 
يعقوب صالح ورئيس لجنة المواهب نائب رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات عبدالرحيم محمود واألجهزة 

الفنية واإلدارية للمنتخبات الوطنية للتايكوندو.

قام أعضاء مجلس اإلدارة بتتويج الفائزين بالمراكز األولى في كافة الفئات المشاركة. «

حفل الختام



رفع رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة الش���يخ علي بن محمد آل خليفة 
أس���مى آي���ات التهان���ي والتبري���كات إل���ى مق���ام عاه���ل البالد حض���رة صاحب 
الجالل���ة المل���ك حم���د بن عيس���ى آل خليفة، ورئي���س الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي العهد نائ���ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة، بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأكد الش���يخ عل���ي بن محم���د أن فوز 
سموه بالمركز األول هو تتويج لجهود 
س���موه البارزة في ه���ذه الرياضة التي 
رفع م���ن خالله���ا عل���م البحري���ن عالًيا 

ليجس���د شعار “عام الذهب فقط” الذي 
أطلقه سموه على أرض الواقع ويؤكد 

للجميع تفوقه في هذه الرياضة.
وأشار الشيخ علي بن محمد أن سموه 

وعد بتحقيق لقب بطولة العالم للرجل 
الحدي���دي وأوفى بوعده بعدما اعتلى 
الص���دارة ليعك���س ما يتمتع به س���موه 

من روح العزيمة والتفاني واإلصرار.

رفع رجل األعمال، ومالك شركة “مونتريال للسيارات” إبراهيم عبدهللا الشيخ،، 
أس���مى آي���ات التهان���ي والتبريكات، إلى س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 
بمناسبة فوز سموه بالمركز األول في بطولة العالم للرجل الحديدي، مؤكدًا أن 
“س���موه تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي ف���ي بطولة العالم للرجل الحديدي يعد 

اإلنجاز األبرز في مسيرة سموه، يضاف الى تاريخ بطوالت مملكة البحرين”.

وأش����ار الش����يخ إلى أن “س����موه أوفى 
بالوعد في عام الذهب، واستطاع أن 
يكون فارس البطولة ورقم المسابقة 
األصع����ب في تحقيق اإلنج����از الفريد 

من نوعه”. 
واعتب����ر الش����يخ أن “اإلنج����از الجدي����د 

اإلنج����ازات  سلس����لة  إل����ى  يض����اف 
المتميزة للرياضة البحرينية في ظل 
رعاية حض����رة صاحب الجاللة الملك 
حم����د ب����ن عيس����ى آل خليف����ة عاه����ل 
البالد المفدى حفظ����ه هللا ورعاه، كما 
إن����ه يعد اس����تمرارًا لنجاح����ات رياضة 

الت����ي  البحريني����ة  الحدي����دي  الرج����ل 
س����طرها س����موه بح����روف م����ن ذه����ب 
ف����ي مختل����ف البط����والت ف����ي رياضة 

التريثلون”.

... وأوفى في عام الذهبناصر بن حمد رياضي من الطراز الرفيع

تفتتح مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة بإقامة لقاءين، إذ يلتقي في المباراة األولى المنامة مع سماهيج 
في الساعة 6 مساًء، وتليها مباشرة مباراة المحرق واالتحاد في الساعة 7:45 مساًء، وتقام المباراتان على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتستكمل لقاءات الجولة بعد غٍد األربعاء 
بلق���اءي الرف���اع م���ع النجم���ة واألهل���ي مع 
البحري���ن، على أن تختتم في اليوم التالي 
بلقاءي مدينة عيس���ى ومنتخب الش���باب، 

النويدرات والحالة.
وس���يخضع فريق س���ترة للراحة اإلجبارية 

حسب نظام البطولة.
وتبرز المواجهة الثاني���ة في لقاءات الليلة 
بين المح���رق واالتحاد اللذي���ن حققا الفوز 

في أول لقاءين لهما في الدوري.

ويبح���ث كال الفريقي���ن اليوم إل���ى تحقيق 
ومواصل���ة  التوال���ي  عل���ى  الثال���ث  الف���وز 
مش���وار الصدارة، إذ يمتلك كالهما الرصيد 

نفسه )4 نقاط( في قمة هرم الترتيب.
ول���ن يك���ون اللق���اء س���هال للمح���رق، إذ أن 
خصمه الليلة من الفرق الجيدة والمتطورة 
س���الوًيا، وبالتال���ي ف���إن المحرق س���يكون 

حذًرا في اللقاء سعيا وراء تحقيق الفوز.
ويق���ود تدريب المحرق المدرب البوس���ني 
االتح���اد  تدري���ب  يتول���ى  فيم���ا  ب���از،  آل���ن 

المدرب الصربي ديجان توميك.
ويع���ول المح���رق لتحقي���ق االنتص���ار على 
عناصر الخب���رة المتمثلة في صانع األلعاب 
أحمد حس���ن، وتواج���د بدر جاس���م، كاظم 
ماجد، علي ش���كرهللا إل���ى جانب األميركي 

شون ويليامز.
في المقاب���ل، يعتمد االتح���اد على عنفوان 
وحيوي���ة الش���باب بتواج���د حس���ن ه���الل، 
هاش���م  غدي���ر،  عل���ي  حمي���د،  س���يدمحمد 

الوداعي، إضافة إلى الصربي مايل إليك.

الرفاع – االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

ل��������دوري زي���ن ال���ج���ول���ة 3  ان����ط����اق  ال���م���ن���ام���ة ي����واج����ه س���م���اه���ي���ج ف����ي 

لقاء حذر للمحرق المتوهج أمام بنفسج االتحاد المتطور

فريق المحرق لكرة السلة

تنطل���ق الي���وم اإلثنين منافس���ات الجول���ة الثانية من ال���دور التمهيدي 
ل���دوري أندية الدرج���ة األولى لكرة الي���د بإقامة مباراتي���ن على صالة 

اتحاد اليد بأم الحصم.

فف���ي المب���اراة األول���ى يلتقي 
األهلي مع التضامن في تمام 
5.30 مس���اًء، وتليه���ا  الس���اعة 
مباشرة لقاء يجمع توبلي مع 

الشباب عند الساعة 7.
والتضام���ن  األهل���ي  يدخ���ل 
 3 برصي���د  الموقع���ة  ه���ذه 
نق���اط ل���كل منهم���ا بع���د ف���وز 
األول عل���ى الش���باب والثاني 
ظ���ل  وف���ي  البحري���ن،  عل���ى 
المعطيات أن األهلي سيكون 
فري���ق طريق���ه لتحقيق الفوز 
ك���ون  التوال���ي  عل���ى  الثان���ي 
الفردي���ة  اإلمكان���ات  ف���ارق 

والجماعي���ة تص���ب لصالح���ه 
التضام���ن  بعناص���ر  مقارن���ة 

الصغار.
وفي اللقاء الثاني وهو  «

األبرز، يسعى توبلي )3 نقاط( 
لتحقيق الفوز الثاني الذي 

يجعله في مقدمة ركب 
الفرق بعدما نجح في تحقيق 

الفوز على االتحاد بالجولة 
الماضية، أما الشباب )نقطة 

واحدة( يعمل على إعادة 
نفسه للواجهة وتحقيق الفوز 
األول وتعويض خسارته أمام 

األهلي بالجولة الماضية.

اليوم انطالق الجولة الثانية
نسخة كأس الملك ستكون مغايرة

علــي بــن خليفة يشــيــــد بتــرؤس ناصــر بــن حمــــد للجنــــــة العليـــــا

أعرب رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم وعضو اللجنة المنظمة العليا 
لبطولة كأس جاللة الملك لكرة القدم للموس���م الرياضي 2019-2018، الش���يخ علي بن 
خليف���ة ب���ن أحمد آل خليفة، عن اعتزاز االتحاد البحريني لكرة القدم بتس���مية البطولة 
األغل���ى “كأس جالل���ة المل���ك المفدى” باس���م الرياض���ي األول في المملك���ة عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ب���ن  ب���ن خليف���ة  عل���ي  الش���يخ  وأش���ار 
أحم���د آل خليف���ة إل���ى أن جالل���ة الملك 
ه���و الداع���م األول للرياض���ة البحرينية، 
المل���ك  كأس  بطول���ة  أن  إل���ى  مش���يرا 
لك���رة الق���دم تع���د األغل���ى، وأن االتحاد 
البحرين���ي لكرة الق���دم يوليه���ا اهتماما 

كبيرا وبالغا بما يتناسب مع مكانتها.
وأوض���ح رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الق���دم أن نس���خة ه���ذا الع���ام س���تكون 
اس���تثنائية، وأن توجيهات جاللة الملك 
بتكلي���ف ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعمال 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة 

والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س 
البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س 
س���مو الش���يخ ناصر بن حم���د آل خليفة 
لرئاس���ة اللجنة المنظم���ة العليا للبطولة 
الدع���م  وأعط���ى  ش���رفا،  البطول���ة  زاد 
والمعنوي���ة لتقدي���م نس���خة اس���تثنائية 

ومغايرة.
يتش���رف  االتح���اد  أن  إل���ى  ولف���ت 
بتنظي���م أغل���ى الك���ؤوس، مش���يرا إل���ى 
الس���عي لجعلها م���ن البط���والت المميزة 
والمختلف���ة، لم���ا تمثله م���ن قيمة كبيرة 

في الرياضة البحرينية.

علي بن خليفة

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية:

اإلثنين 15 أكتوبر 2018 
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في اللقاء األول، لن يواجه حامل اللقب فريق المنامة أدنى صعوبة في تخطي عقبة منافسه اليوم فريق سماهيج الذي  «
سيخوض اللقاء الثالث له من غير الالعب المحترف، ما يعني أن مدرب المنامة عقيل ميالد سيواصل منح العبين الفريق 

الشبان الفرصة األكبر للمشاركة اليوم.

يمتلك المنامة في رصيده 4 نقاط من انتصارين متتاليين، فيما يمتلك سماهيج 2 نقطتين من خسارتين. «

لقاء سهل لـ “حامل اللقب”

أكد عدد من ممثلي األندية المتأهلة لدور ال 16 في مس���ابقة كأس جاللة الملك لكرة القدم للموس���م الرياضي 2019-2018 على أن 
القرعة جاءت متوازنة وبحظوظ متساوية للفرق في فرصة الوصول إلى أبعد حد في أغلى الكؤوس.

وأش���اروا إل���ى الروح التنافس���ية الش���ريفة 
بين األندية في سبيل الوصول إلى منصة 

التتويج ومعانقة الكأس األغلى.
 

تكرار الوصول للنهائي

أك���د نائب رئيس جهاز الكرة بنادي النجمة 
حمد س���لمان أن قرعة مس���ابقة كأس 

 /2018 للموس���م  المل���ك  جالل���ة 
2019 ل���م تحم���ل أي مفاجآت، 

الجدي���د  النظ���ام  أن  مضيف���ا 
للمس���ابقة س���يزيد من تحدي 

والمنافس���ة بين الف���رق والذي 
ينعكس عل���ى نجاح المس���ابقة، 

موضح���ا أن فريق���ه يتطلع لتكرار 
الوصول للنهائي في هذه الموسم، 

بعد أن نجح في الوصول للمباراة النهائية 
الموس���م الماض���ي وإحراز اللقب الس���ادس 
ف���ي مش���اركات الفريق في هذه المس���ابقة 

الغالية.
 

الوصول ألبعد نقطة

الرف���اع  ن���ادي  رئي���س  نائ���ب  ق���ال 
الرياضي والثقافي الش���يخ 
زياد بن فيص���ل آل خليفة: 
بمس���ابقة  الحظ���وظ  “إن 
كأس س���يدي جاللة الملك، 
جميعه���ا متس���اوية قب���ل أن 
وتحدي���دا  المنافس���ات  تب���دأ 
فالجمي���ع  ال����16.  بمباري���ات دور 
عاق���د العزم على الظهور بصورة 

مش���رفة وتقديم األفضل الذي يليق باسم 
المس���ابقة األغلى. الرفاع سيستعد بالشكل 
المطلوب وسيخوض المنافسات بحثا عن 

الوصول ألبعد نقطة في هذه المسابقة.
 

حظوظ متساوية.. ولكن

ق���ال رئي���س جه���از الك���رة بن���ادي الرف���اع 
الشرقي محمد أحمد البوعينين: “إن قرعة 
مس���ابقة كاس جاللة الملك كانت متوازنة 
ول���م تش���هد أي مفاجآت ف���ي مباريات دور 
للمنافس���ة  تتطل���ع  جميعه���ا  فالف���رق   ،16

المس���ابقة  ه���ذه  ولك���ن  اللق���ب،  وتحقي���ق 
تحتاج لمزيد من التركيز ومزيد من الجهد 
فريق  والتحضي���ر البدن���ي والفني العال���ي. 
الرف���اع الش���رقي يطم���ح أن يق���دم نفس���ه 

بالش���كل المطلوب وأن يصل ألبعد مرحلة 
وهي النهائي.

نسخة مغايرة

ق���ال رئي���س جه���از الك���رة بن���ادي البحرين 

مبارك علي: “إن قرعة مسابقة كأس جاللة 
الملك لم تش���هد مباريات مثيرة في دور ال� 
16 ع���دا مباراة المحرق والبديع، الذي أتوقع 

أن تش���هد ع���ودة قوية لجماهي���ر الناديين، 
وكذلك منافس���ة قوية ف���ي هذه المواجهة. 

البحرين سيس���تعد بالشكل المطلوب الذي 
سيس���عى م���ن خالل���ه للمنافس���ة والعب���ور 
لألدوار المتقدمة في هذه البطولة الغالية.

 

حالوة معانقة اللقب

أكد إداري الفري���ق االول لكرة القدم بنادي 
الش���باب عب���دهللا فردان أن الش���باب جاهز 
لخوض منافس���ات ه���ذه المس���ابقة الغالية 
عل���ى قل���وب الجمي���ع، مضيف���ا أن األجهزة 
يتش���رفون  والالعبي���ن  واإلداري���ة  الفني���ة 
بالمش���اركة ف���ي منافس���ات هذه المس���ابقة 
الت���ي تحم���ل اس���ما غالي���ا عل���ى قل���ب كل 
بحريني. موضحا أن فريقه الذي نجح في 
تحقي���ق لق���ب المس���ابقة ف���ي االع���ام 2004، 
بح���الوة  ليتل���ذذ  الك���رة  يعي���د  أن  يتطل���ع 

معانقة اللقب الغالي.

ممثلو األندية: توازن القرعة لـ “أغلى الكؤوس”

محمد الدرازي

وأشار إلى التحضير الخاص والفعاليات المتنوعة التي ستشمل جميع أدوار كأس  «
الملك، عالوة على التحضير االستثنائي والتنافس القوي بين األندية في سبيل 

الحصول على اللقب الكروي األغلى.

تمهيدي 
اليد

علي مجيد

من حضور ممثلي األندية في سحب قرعة كأس الملك
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إذا وعد أوفى وإذا قال صدق ال يعرف اليأس له طريق، مثابر قوي مقدام همام ش���جاع، س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ئون الش���باب رئيس المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية الذي أوفى بالوعد الذي قطعه على نفس���ه بأن تكون مدينة كونا األميركية مس���رًحا لتس���طير أروع اإلنجازات وأرفعها ش���أن في رياضة 
ا بتحقيقه للمركز األول في بطولة العالم للرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة كونا األميركية بمش���اركة أكثر من 3 آالف مش���ارك من مختلف دول  ا تاريخيًّ الترايثلون ليحقق س���موه إنجاًزا مثاليًّ

العالم.

س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة تمكن من قطع مس���افة 
الس���باق البالغ���ة 226.26 كيلومت���ر ف���ي زم���ن قياس���ي ومثير حيث 
قط���ع س���موه المس���افة بزم���ن 9.19 س���اعة، وتمك���ن س���موه من 
تحوي���ل جميع التحديات الت���ي واجهها في مراحل 
الس���باق الثالثة إلى نقطة انطالقة للوصول إلى 

الهدف األس���مى في رف���ع راية الوطن عالية ف���ي المحفل العالمي 
الكبي���ر ليؤك���د مكان���ة البحرين في رياض���ة الترايثل���ون وليضيف 

سموه إنجاًزا جديًدا لسلسة إنجازاته في رياضة الترايثلون.
وظه���ر س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة ف���ي البطول���ة 
بمواصف���ات البط���ل المق���دام والش���جاع حي���ث تمكن م���ن صناعة 

مج���د جدي���د له بتحقي���ق رقم جعل من���ه الرجل الحدي���دي األبرز 
في الس���باق والمنطقة وتمكن س���موه بعزيمة األبطال من صناعة 
المستحيل وليعطي المشاركين في السباق درًسا بارًزا في كيفية 
تحوي���ل التحدي���ات إلى نق���اط قوة وعزيمة خارق���ة للوصول إلى 

هدف باهر لطالما رسم سموه طريق الوصول إليه.

سموه محتفاًل بالفوز

“الرجل الذهبي” في بطولة “الرجل الحديدي”
ن���اص���ر ب���ن ح���م���د: ج���ال���ة ال��م��ل��ك ك����ان ال��م��ح��ف��ز األك���ب���ر لي

كونا – المكتب اإلعالمي

بن  ناصر  الشيخ  سمو  أع��رب  المقابل،  في 
حمد آل خليفة عن خالص تقديره لما بذله 
أفراد الفريق من جهود كبيرة في البطولة 
رغم اختالف زمن المتسابقين إال أن إكمال 

ذات��ه  بحد  إن��ج��از  ه��و  للسباق  الفريق  أف���راد 
نظًرا لما يتطلب ذلك من جهود كبير 

مشيًرا سموه إلى أن الثقة 
ال���ك���ب���ي���رة ف����ي أع���ض���اء 

ال���ف���ري���ق ك���ان���ت ف��ي 
ك��ان��وا  ف��ق��د  محلها 
ب���ال���ف���ع���ل أب���ط���ال 
تأكيد  تمكنوا من 

م��ك��ان��ة ري��اض��ة 
ال���ت���راي���ث���ل���ون 

البحرينية.

الفريق أبطال

قال س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة بخصوص الس���باق “أدركت تماًما من بداية التحضيرات للمش���اركة في سباق كونا لن يكون سهالً أبًدا 
في ظل التقارير التي تؤكد مشاركة أكثر من 3 آالف العب والعبة من مختلف بلدان العالم ومن بينهم الهواة والمحترفين ومحبي هذه الرياضة، 
ل���ذا فق���د وضع���ت برنامجا تدريبيا مكثفا للوص���ول إلى الجاهزية البدنية والفنية لخوض غمار س���باق صعب للغاية باإلضاف���ة إلى ذلك فقد قمت 
بتتبع مسيرة السباق التاريخية لقراءته بصورة واقعية ومعرفة الطريقة الفنية األنسب لتخطي جميع مراحله بالشكل الذي يوصل إلى تحقيق 

إنجاز مثالي مهم”.

وأش���ار س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“تحض���رت جيًدا للس���باق وبذلت جه���وًدا كبيرة 

ف���ي من اج���ل الوصول إل���ى الكم���ال التدريبي 
والبدن���ي للدخ���ول ف���ي الس���باق األكث���ر إث���ارة 
وتاريًخا على مس���توى العالم ودخلت مس���ابقة 
الس���باحة وكان���ت مليئ���ة بالتحدي���ات لوج���ود 
عدد كبير من المتس���ابقين في مساحة صغيرة 
وكان���ت التيارات المائية حاض���رة بقوة ولكني 
تمكن���ت من تجاوزه���ا وفي مرحل���ة الدراجات 
كان���ت صعب���ة نظ���ًرا لط���ول المس���افة وح���رارة 
الج���و والطريق الصحراوي الذي كانت تش���وبه 
ري���اح قوية بعض الش���يء وص���وال الى مرحلة 
الج���ري التي كانت تمثل الخطوة األخيرة نحو 

تحقي���ق اإلنجاز فجمعت كل وق���واي للوصول 
إل���ى الهدف األس���مى الذي تواج���دت من أجله 

في بطولة العالم.
وأضاف سمو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“وصل���ت إلى خ���ط النهاية بتحقي���ق رقم متميز 

ومثال���ي وتحقيق لقب الس���باق والمركز األول 
الغالي���ة ورفرف���ت  بعل���م مملكتن���ا  فتوش���حت 
بعلمه���ا والس���عادة تغمرن���ي بتحقي���ق االنتصار 
وصناع���ة المس���تحيل في س���باق لطالما توقف 
عدد كبير من المتسابقين وعجزوا عن إكماله”.

م���ن جانب آخر، كش���ف س���مو الش���يخ ناصر بن 
حم���د آل خليفة بعد نهاية الس���باق “لقد تلقيت 
العدي���د من الدعوات من قب���ل اللجنة المنظمة 

لبطول���ة العال���م للرج���ل الحديدي 
من أجل المشاركة في البطوالت 
نظ���ًرا  الدع���وات  تل���ك  وكان���ت 
ف���ي  حققته���ا  الت���ي  لإلنج���ازات 
الترايثل���ون  برياض���ة  مس���يرتي 
لكن���ي كن���ت صريًح���ا م���ع اللجنة 
تل���ك  عالي���ا  وق���درت  المنظم���ة 
الدعوات وقل���ت لهم أريد التأهل 
فيه���ا  والمش���اركة  البطول���ة  إل���ى 
وخوض���ي لجمي���ع التصفيات وال 
أريد المش���اركة فيه���ا كمدعو من 

قبل اللجنة المنظمة”.

لهذه األسباب لم يقبل الدعوة

وضع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدفه نصب  «
عينيه ورسم مساره نحو اإلنجاز الكبير فكانت البداية من 
السباحة فسار سموه في موكب المشاركين نحو البحر، 
وما أن أعطيت شارة االنطالق لسباق السباحة حتى كان 

سموه يسارع المشاركين ويتخطى جميع التحديات 
والعراقيل وكثرة السباحين والتيارات المائية التي كانت 

ا في ذلك اليوم ليتمكن من اجتياز المسافة  قوية جدًّ
3.86 كيلومتر بسرعة متميزة للغاية ويحقق رقم 

01.06.27 ساعة ليخرج سموه بعزيمة األبطال متسلًحا 
بالعزيمة ليواصل مسيرته في السباق وليدخل المرحلة 

الثانية وهي سباق الدراجات.

وصل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى موقف  «
الدراجات الهوائية اخرج دراجته من الموقف وصعد عليها 

وهو ينظر إلى المسار الذي سيوصله إلى تحقيق الهدف 
األسمى الذي بات قريًبا منه بشكل كبير، راح سموه يقسم 
الريح إلى نصفين ويحاربها متحزًما بعزيمة ال تلين ومجد 

تليد ناصع، ليطوف جوانب األرض الصحراوية في كونا 
وينهي سباًقا كان صعًبا للغاية وتطلب جهًدا مضاعًفا 
وقراءة فنية عالية ليتمكن سموه من تخطي المسافة 

البالغة 180.2 كيلومتر بزمن 4.40.22 ساعة، ليترجل 
سموه من فوق دراجته ليستعد إلى المرحلة األخيرة 

وصناعة اإلنجاز األبرز.

على اعتاب النصر بات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل  «
خليفة قريبا من تحقيق نصر جديد وإنجاز باهر في 

سباق عالمي كبير، مرحلة واحدة تفصله عن كتابة اسمه 
بحروف من ذهب وفي سجل األبطال فجرى سموه نحو 

اإلنجاز متسلًحا بالقوة والخبرة العالية والتعامل المثالي 
مع الرحلة األخيرة فتمكن سموه من تخطي منافسيه 

بسرعة عالية وشق الطريق نحو خط النهاية ليقطع 
مسافة الجري البالغة 42.2 كيلومتر بزمن وقدره 3.29 

ساعة ليحقق سموه زمن جديد.

وصل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى خط  «
النهاية بزمن قياسي وقدره 09:19 ساعة وعندما وصول 

سموه كانت يده ترفع راية الوطن خفاقة وفي كل محفل 
يشارك فيه سموه تكون راية الوطن عالية وكلمة سموه 

الفيصل في اإلنجاز فكان له ما أراد بعد سنوات طويلة 
من العمل الجاد والمخلص في سبيل التأهل إلى 

بطولة العالم وتحقيق اإلنجاز األبرز له.
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البطل يهدي اإلنجاز إلى جاللة الملك
أهدى س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل خليف���ة اإلنجاز الكبي���ر الذي حققه 
س���موه في س���باق بطول���ة العالم للرج���ل الحدي���دي إلى المقام الس���امي 
لعاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مش���يًرا س���موه إل���ى أن ه���ذا اإلنج���از ثم���رة من ثم���ار الدع���م الكبير 
والمباش���ر م���ن قبل جاللة الملك وحرص جاللت���ه المتواصل على 
توفي���ر كاف���ة عوامل النج���اح ألبنائ���ه الرياضيين ف���ي مختلف 
الرياضي���ات وخاص���ة رياض���ة الترايثل���ون التي باتت تس���ير 
بخط���ى ثابت���ة نحو تحقي���ق المزيد من اإلنج���ازات الرائدة 

على مختلف األصعدة.

وأكد س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن اإلنج���از ف���ي كون���ا ووس���ط أكث���ر م���ن 3 
آالف مش���ارك يأت���ي تقدي���ًرا وعرفاًنا لجاللة 
ه���ذه  لدع���م  جاللت���ه  لجمي���ل  ا  وردًّ المل���ك 

الرياضة والشباب البحريني بصورة خاصة، 
حي���ث إن ه���ذا الدع���م مث���ل الداف���ع األكب���ر 
لكاف���ة الرياضيي���ن لتحقيق أب���رز اإلنجازات 
ف���ي  عالًي���ا وخفاًق���ا  البحري���ن  اس���م  ورف���ع 
كافة المحافل مش���يًرا س���موه إل���ى أن جاللة 
المل���ك حريص على متابعة مش���اركة الفريق 
البحرين���ي للترايثلون في مختلف البطوالت 
التي يشارك فيها بصورة مباشرة األمر الذي 
يش���ّكل حافًزا كبي���ًرا لجميع أعض���اء الفريق 
مملك���ة  باس���م  جدي���دة  إنج���ازات  لتحقي���ق 

البحرين.

كم���ا أه���دى س���مو الش���يخ ناصر ب���ن حمد آل 
خليف���ة اإلنجاز إل���ى صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة رئيس 
الوزراء الموقر وإلى صاحب الس���مو الملكي 
ب���ن حم���د آل خليف���ة ول���ي  األمي���ر س���لمان 
العه���د األمي���ن نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء مش���يًدا بدعم 
ومتابعته���ا  البحريني���ة  للرياض���ة  س���موهما 
لكافة المش���اركات الخارجية لفريق البحرين 

للترايثلون.
وأهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
اإلنج���از ال���ذي حققه ف���ي بطول���ة العالم إلى 
شعب البحرين الوفي وجميع المقيمين على 
أرض البحري���ن الكريمة مثمًنا عالًيا وقوفهم 
إل���ى جانبه ف���ي مهمته الوطني���ة التي كانت 
بمثابة التحدي األكبر في صناعة اإلنجازات 
باس���م مملك���ة البحري���ن وكتاب���ة اس���مها في 

حروف من ذهب.
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رفع النائب األول رئيس المجلس األعلى للش���باب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة، أسمى آيات 
التهاني والتبريكات لمقام عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليفة وإل���ى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة تحقيق أخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقب بطولة العالم للرجل الحديدي.

وأك���د س���موه أن ه���ذا اإلنجاز غير المس���بوق 
الذي حققه س���مو الش���يخ ناصر بن حمد، هو 
ثم���رة واضحة لرعاي���ة ودعم حضرة صاحب 

الجالل���ة الملك المف���دى، للرياض���ة البحرينية 
وأبنائ���ه الرياضيي���ن في مختل���ف الرياضات، 
الذي ساهم في بلوغ سموه هذه المرحلة من 

المنافس���ات وإحرازه لنتيجة مشرفة تضاف 
لس���جل الرياضة البحرينية وسجله الرياضي 

الناصع باإلنجازات المتميزة.

ب���ن حم���د  الش���يخ خال���د  أش���اد س���مو  وق���د 
بالمس���توى الفن���ي الكبير الذي ظهر به س���مو 
الش���يخ ناص���ر بن حم���د بمنافس���ات البطولة، 
الذي نجح من خالله في تخطي المتسابقين 
رغ���م ق���وة المنافس���ة والتحدي ال���ذي أظهره 
المشاركون في جميع مراحل البطولة، مشيًرا 
س���موه إلى أن ذلك عكس بصورة واضحة ما 
يتمت���ع به س���موه من إص���رار وعزيم���ة وقوة 

لتخطي كل الحواجز والصعاب.

“إن���ه م���ن الجمي���ل أن نتاب���ع   وق���ال س���موه: 
ونش���اهد س���مو الش���يخ ناصر بن حمد يخطو 
ب���كل ثق���ة نحو بل���وغ اله���دف المنش���ود، فقد 
عقد العزم للوصول لبطولة العالم ونجح في 
ذلك، واليوم نرى س���موه يت���ّوج بطال لعالمية 
اآليرون مان عن جدارة واستحقاق، فسموه 
م���ن أطلق على عام 2018 ش���عار ع���ام الذهب، 
وها هو س���موه يحقق أهداف الشعار ويحرز 

سمو الشيخ خالد بن حمدالذهب في هذا المحفل العالمي”.

خالد بن حمد: سموه تّوج الشعار الذي أطلقه
مب��روك للبحري��ن... ناص��ر ب��ن حم��د يخط��و ب��كل ثق��ة نح��و اله��دف

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد:

رفع األمين العام المساعد للمجلس األعلى 
للش���باب والرياض���ة، األمي���ن الع���ام للجن���ة 
األولمبي���ة البحريني���ة، عبدالرحمن صادق 
عس���كر أس���مى آيات التهان���ي والتبريكات 
إل���ى مق���ام عاه���ل الب���الد حض���رة صاحب 
الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة 
، ورئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، وولي 
العه���د نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير س���لمان ب���ن حمد آل خليفة، 
بمناس���بة فوز س���مو الش���يخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.
وأك���د عس���كر أن اإلنج���از الجدي���د لس���مو 
ب���ن حم���د آل خليف���ة ه���و  الش���يخ ناص���ر 
اس���تمرار لم���ا حقق���ه س���موه م���ن نجاحات 
وإنجازات في هذه الرياضة، بيد أن الفوز 
مؤخًرا بلقب بطولة العالم يعتبر األبرز في 

مسيرة سموه .

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

عسكر: سموه 
جّسد شعار 

“الذهب فقط”

للفروس���ية  الملك���ي  االتح���اد  رئي���س  هن���أ 
وس���باقات القدرة س���مو الش���يخ فيصل بن 
راشد آل خليفة، سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة بتحقيق المركز األول في بطولة 
العال���م للرج���ل الحديدي مؤك���دا أن اإلنجاز 
الذي حققه س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل 
خليف���ة يعد م���ن بي���ن اإلنج���ازات المتميزة 
الت���ي تجس���د ما يتمت���ع به س���موه من روح 
العزيم���ة واإلص���رار والتفان���ي ف���ي تمثي���ل 
الوطن خير تمثيل ليش���كل نموذًجا يحتذى 
ب���ه بالنس���بة للش���باب الرياضي ف���ي طريق 

تحقي���ق اإلنجازات الرائ���ع التي تضمن رفع 
اسم وعلم المملكة عالًيا. 

وأضاف، س���ّجل س���موه اس���مه بق���وة ضمن 
نخبة من أبطال العالم وبرهن عن ما يتمتع 
به س���موه م���ن إرادة صلبة وعزيمة وإصرار 
عل���ى تجاوز مختلف التحديات في س���بيل 
اإلنج���از  أن  موضًح���ا  باإلنج���ازات،  الظف���ر 
يض���اف إل���ى رصي���ده الزاخ���ر باإلنج���ازات 
والنجاحات في رياضة الترايثلون ويعكس 
م���دى التط���ور ال���ذي وصل���ت إلي���ه رياض���ة 

الترايثلون في المملكة.

فيصل بن راشد: رصيد زاخر باإلنجازات

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

قدم رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة خالص التهاني والتبريكات لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمناسبة تحقيق سموه المركز األول ولقب بطولة العالم للرجل الحديدي التي 

أقيمت في كونا بالواليات المتحدة األميركية.

وأك���د س���مو الش���يخ عيس���ى ب���ن علي 
أن تحقيق هذا اإلنج���از الرائع لمملكة 
البحري���ن يأتي تأكي���ًدا للدع���م الكبير 
الذي تتلق���اه رياضتنا من عاهل البالد 

حض���رة صاح���ب الجالل���ة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، وم���ن رئي���س 
الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان، وولي العهد األمين، 

األول  النائ���ب  األعل���ى،  القائ���د  نائ���ب 
صاح���ب  ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س 
الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.

سمو الشيخ عيسى بن علي 

اإلنج��از امت��داد للنجاح��ات الت��ي حققه��ا س��موه ف��ي “الرج��ل الحدي��دي”

تهنئة سمو الشيخ عيسى بن علي

سمو الشيخ فيصل بن راشد بجانب سمو الشيخ ناصر بن حمد

تهنئة سلمان بن إبراهيم
إنج��از يض��اف إل��ى سلس��لة إنج��ازات الحرك��ة الرياضية

رف���ع األمي���ن الع���ام للمجلس األعلى للش���باب والرياضة الش���يخ س���لمان بن إبراهي���م آل خليفة 
خال���ص التهان���ي إل���ى عاه���ل البالد حضرة صاح���ب الجاللة المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد 
األمي���ن نائ���ب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

واعتبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن 
اإلنجاز الجديد لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة يضاف إلى سلسلة اإلنجازات الرياضية 
المتمي���زة للحركة الرياضي���ة البحرينية بفضل 
ما تحظى به من دعم ورعاية من لدن القيادة 
تهيئ���ة  عل���ى  دوًم���ا  تح���رص  الت���ي  الرش���يدة 
األرضي���ة الصلب���ة لتعزيز مكان���ة البحرين على 

الساحة الرياضية الدولية.
وأش���اد الش���يخ س���لمان بن إبراهي���م آل خليفة 
بالظه���ور الرائ���ع لس���مو الش���يخ ناص���ر بن حمد 
آل خليف���ة ف���ي منافس���ات العال���م، مؤك���ًدا أن 
اإلنجاز التاريخي لس���موه يترجم روح اإلرادة 

الس���معة  لس���موه ويرس���خ  الصلب���ة  والعزيم���ة 
العط���رة التي بات يحتلها س���موه على س���احة 

منافسات )الرجل الحديدي( العالمية.
وأشار أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
تمك���ن من رف���ع راية البحرين بكل ش���موخ في 
أكب���ر محفل عالم���ي لرياضة الرج���ل الحديدي 
بع���د أن أوفى س���موه بالوعد ال���ذي قطعه على 
نفسه بتحقيق اإلنجاز التاريخي الذي ينسجم 
ال���ذي أطلق���ه  م���ع ش���عار )ع���ام الذه���ب فق���ط( 
س���موه وش���كل مصدر إلهام لكل أبناء األس���رة 

الرياضية في المملكة. 
وأع���رب الش���يخ س���لمان بن إبراهي���م عن ثقته 

له���ذا اإلنج���از عل���ى  باالنعكاس���ات اإليجابي���ة 
مس���تقبل رياضة الرجل الحديدي في المملكة 
م���ن خ���الل تحفي���ز منتس���بيها عل���ى مضاعفة 
البذل والعطاء في س���بيل تمثيل المملكة خير 

تمثيل في االستحقاقات الرياضية المقبلة.

سلمان بن إبراهيم

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

بّين سمو الشيخ عيسى بن علي أن اإلنجاز الجديد لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يعبر عن الرعاية الكريمة التي  «
تحظى بها الحركة الشبابية والرياضية من لدن القيادة الرشيدة وتشجيعها الدائم ألبناء الوطن من أجل رفع علم البحرين 

عالًيا خفاًقا في مختلف المحافل الرياضية، باإلضافة إلى ما يتمتع به سموه من مكانة كبيرة على مستوى رياضة الرجل 
الحديدي حتى بات سموه من أهم أبطالها الذين حققوا إنجازات كبيرة ورائعة طول مشوارهم في هذه البطولة، وها هو اآلن 

يظفر ببطولة العالم عن جدارة واستحقاق، وهذا ُيعتبر امتداًدا للنجاحات التي حققها سموه في بطوالت الرجل الحديدي 
العالمية وتأكيًدا لما يتمتع به سموه من قدرات رياضية متميزة وما يمثله من نموذج مشرق للشباب البحريني المفعم 

بالتحدي والحريص على تمثيل بالده بأحسن صورة ممكنة.

رفع علم البحرين عالًيا
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الحنينية - نادي الرفاع: هنأ وزير ش���ئون الشباب والرياضة هش���ام الجودر حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم���د بن عيس���ى آل خليفة عاه���ل البالد المفدى ورئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد األمين نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة بمناسبة تحقيق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 

وق���ال الجودر “لقد أوفى س���مو الش���يخ 
ناص���ر بن حم���د آل خليف���ة بالوعد الذي 
نتيج���ة  بتحقي���ق  نفس���ه  عل���ى  قطع���ه 
إيجابي���ة وتاريخي���ة في بطول���ة العالم 
للرج���ل الحديدي بكونا، فكان له ما أراد 
بع���د أن بذل جهودا كبي���رة ومثالية في 
اإلع���داد والتحضي���ر للبطول���ة العالمي���ة 
وبذل جه���وًدا مضاعفة ف���ي التدريبات 
اليومي���ة للوص���ول إل���ى الكم���ال الفن���ي 
المش���رف  بالمظه���ر  للظه���ور  والبدن���ي 
أكب���ر محف���ل  ف���ي  المملك���ة  وتش���ريف 

لرياضة في رياضة الترايثلون ولضيف 
س���موه إنج���اًزا رائًعا إلى س���جل س���موه 

المرصع باإلنجازات والذهب”. 
وبي���ن وزي���ر ش���ئون الش���باب والرياضة 
“أن س���مو الش���يخ ناص���ر بن حم���د تمكن 
بنظ���رة  العالم���ي  الس���باق  ق���راءة  م���ن 
الخبي���ر الت���ي ال تخيب ودخل الس���باق 
بإصرار وعزيمة ال تلين وتمكن من شق 
طريق���ه بهم���ة ش���جاعة وتج���اوز جميع 
التحدي���ات والصعاب من أجل الوصول 
س���موه  ي���راود  كان  ال���ذي  الحل���م  إل���ى 

وحول���ه على أرض كون���ا األميركية إلى 
حقيقية واقعي���ة بتحقيق المركز األول 

والتوشح بالذهب في عام الذهب”. 

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة وإلى رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة، وذلك 

بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 

وأك���د الش���يخ عبدهللا بن خال���د أن هذا 
االنتص���ار الجدي���د للرياض���ة البحرينية 
في ه���ذا التجم���ع العالم���ي الكبير يؤكد 
القي���ادة  توليه���ا  الت���ي  الرعاي���ة  م���دى 

الرشيدة للرياضة والرياضيين.
الرف���اع إن س���مو  ن���ادي  وق���ال رئي���س 
الشيخ ناصر بن حمد بات يحتل مكانة 
مرموق���ة ف���ي رياضة الرج���ل الحديدي 
على مس���توى العال���م التي جعلته يتربع 

عل���ى عرش هذه الرياض���ة كبطل للعالم 
م���ن نخب���ة رياضي���ي  وس���ط مش���اركة 
س���موه  أن  إل���ى  مش���يًرا  الترايلث���ون، 
اس���تطاع أن يرفع عل���م مملكة البحرين 
عالًي���ا خفاًق���ا بعد عش���رات المش���اركات 
ف���ي بط���والت الترايلث���ون كان آخره���ا 

اليوم التي توج فيها بطال للعالم.
خال���د  ب���ن  عب���دهللا  الش���يخ  ون���ّوه 
به���ا  يتمت���ع  الت���ي  العالي���ة  باإلمكان���ات 

س���موه والت���ي جعل���ت من س���موه بطال 
عالمي���ا في ه���ذه الرياض���ة التي حققت 

انتشاًرا واسًعا في السنوات األخيرة.

عبدالله بن خالد هشام الجودر

للرياض��ةتمّك��ن م��ن ق��راءة الس��باق العالم��ي بنظ��رة الخبي��ر القي��ادة  الت��ي توليه��ا  الرعاي��ة  م��دى  االنتص��ار يؤك��د 

تهنئة عبداهلل بن خالدتهنئة هشام الجودر



أمسية مرعبة
“إنها أمس����ية مرعبة!”، بهذا العنوان لخصت “سودوتش����ه تس����ايتونغ” الصادرة في ميونيخ 
الش����عور السائد في الصحف االلمانية بعد الخسارة المذلة للمانشافت أمام هولندا بثالثية 
نظيفة في تصفيات دوري األمم األوروبية، وتوقعت فتح النقاش مجددا حول مس����تقبل 
الم����درب يواكي����م لوف.أم����ا صحيف����ة “فوكوس” فقال����ت على موقعها الرس����مي “من����ذ كارثة 

المونديال، ال شيء يتحسن”. وأضافت “سيظل 2018 عام كارثة الكرة األلمانية نهائيا”.

في المقابل اش���ارت صحيفة “تي زيد” على 
موقعه���ا الرس���مي ب���أن المنتخ���ب األلمان���ي 
“يغ���رق في مواجه���ة هولن���دا. النقاش حول 

بق���اء الم���درب يواكي���م ل���وف ف���ي منصب���ه 
سيعاود. المدرب يعرف ذلك جيدا”.

فعل���ى الرغ���م من ح���زم المنتخ���ب األلماني 
حقائبه مبكرا في الدور األول في مونديال 
روس���يا 2018، ق���رر االتح���اد األلماني تجديد 

الثق���ة بالمدرب يواكيم لوف الذي قاده الى 
البرازي���ل  ف���ي   2014 ع���ام  العالم���ي  اللق���ب 
الس���كة  ال���ى  بإع���ادة األم���ور  إي���اه  مطالب���ا 

الصحيحة بسرعة.
وتواجه ألمانيا اختبارا صعبا للغاية  «

ضد فرنسا بطلة العالم الثالثاء ضمن 

التصفيات ذاتها.

)وكاالت(
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دوري األمم األوروبية 
اسبانيا 
ايسلندا

إنجلترا
سويسرا

21.45
21.45

مباريات ودية 
الكويت

السعودية
كرواتيا

استراليا
العراق
األردن

19.30
20.45
21.15

على الطريق الصحيح
يأم���ل فيرجي���ل فان دايك قائد هولندا أن يكون الفوز 3 - صفر على ألمانيا في دوري 

األمم لكرة القدم نقطة تحول لمنتخب بالده بعد سنوات عجاف.

وأبل���غ ف���ان دي���ك الصحفيي���ن بع���د الفوز 
باس���تاد أمستردام أرينا، وهو أول انتصار 
لهولن���دا على جارته���ا في 16 عاًم���ا ”لنأمل 
أن تكون هذه نقطة تحول. لس���نا في هذا 
الموقف منذ فترة طويلة لكن نش���عر بأننا 

على الطريق الصحيح“.
وفش���ل المنتخ���ب الهولن���دي ف���ي التأهل 
ل���كأس العال���م األخي���رة وبطول���ة أوروب���ا 
بع���د  للفري���ق  درام���ي  تراج���ع  ف���ي   2016

احتالل���ه المرك���ز الثال���ث ف���ي كأس العالم 
2014 بالبرازيل.

وأض���اف فان دايك بعد أن س���جل الهدف 
األول ف���ي المب���اراة الت���ي ه���ز فيه���ا أيًضا 
فينال���دم  وجورجيني���و  ديب���اي  ممفي���س 
الش���باك ”ل���م يك���ن أح���د ليص���دق إذا قلن���ا 
قب���ل المب���اراة إننا س���نفوز 3 - صف���ر. علينا 
االستمتاع بهذا الشعور لكننا لم نصل إلى 

هدفنا بعد“.

وتولى المدرب رونالد كومان المس���ؤولية 
ف���ي فبراير س���عًيا إلع���ادة الفريق للطريق 
الصحي���ح بع���د إخفافات���ه األخي���رة وقال 
إن االنتص���ار دفعة معنوية ضرورية لكرة 

القدم الهولندية.
وأبلغ التلفزيون الهولندي ”أعتقد إن الكل 
الالعب���ون  االنتص���ار..  له���ذا  بحاج���ة  كان 
والجه���از الفن���ي وكل هولن���دا. يمكن رؤية 

ا”. ذلك في رد فعل الناس. أنا فخور حقًّ
”لنك���ن واضحي���ن.. واجهنا لحظ���ات صعبة 
ف���ي المباراة لكن بش���كل ع���ام كنا جيدين 
ا. ه���ذا يمنحنا ثقة كبيرة في األش���هر  ج���دًّ

القادمة“.
وأض���اف ”كانت هن���اك روح قتالي���ة رائعة 
وأثبتنا أن بوسعنا تقديم كرة قدم جيدة. 
ش���ارك 3 العبي���ن ف���ي مباراته���م الدولي���ة 
األول���ى، علين���ا أن نمنحهم 3 أو 4 س���نوات 
من كرة الق���دم الدولي���ة ليصبحوا أفضل. 

ف���ي ذلك الوقت س���يكون هناك مس���تقبل 
حقيقي لكرة القدم الهولندية“.

ويمكن للمنتخ���ب الهولندي إثبات تطوره 
خ���الل مباراتي���ن إضافيتي���ن ف���ي دوري 
ف���ي  المقب���ل ض���د فرنس���ا  الش���هر  األم���م 
روت���ردام ي���وم 16 نوفمبر ثم أم���ام ألمانيا 

في جيلسنكيرشن في 19 نوفمبر.

فيرجيل فان دايك

)وكاالت(
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)وكاالت(

���د هاري كي���ن، قائد منتخب إنجلت���را، أنَّه ليس في حاج���ة للراحة، وأنه  أكَّ
يرغب في اللعب أمام إس���بانيا اليوم اإلثنين، في إشبيلية، ضمن فعاليات 

دوري األمم األوروبي.

وقال كين، ف���ي تصريحات صحفية 
س���أكون  “بالتأكي���د،  األح���د:  أم���س 

ا لمباراة اإلثنين”. مستعدًّ
وأق���رَّ كي���ن، بأنَّه ُيعاني م���ن اإلجهاد، 
لكنَّه ال يعتقد أنَّ مستواه تأثر بذلك، 
“كان���ت األم���ور قاس���ية بع���د  وق���ال: 
كأس العال���م. ل���م نحصل عل���ى راحة 

كافي���ة، لكنن���ي أعتقد أنن���ي تعاملت 
مع ذلك بشكل جيد”.

فاز كي���ن، مهاجم توتنه���ام، بالحذاء 
الذهب���ي له���داف موندي���ال روس���يا، 
برصيد 6 أهداف، لكن توقف رصيده 
م���ن األهداف مع منتخ���ب بالده في 

آخر 16 مباراة عند 6 أهداف.

كين جاهز
هاري كين

إسبانيا لحسم التأهل
تتطل���ع إس���بانيا لحس���م التأهل ال���ى نهائي���ات كأس أوروب���ا 2020 عندما تس���تضيف 
إنجلت���را عل���ى ملع���ب بينيت���و فيامارين في إش���بيلية الي���وم االثنين ضمن منافس���ات 

المجموعة الرابعة.

ويتعي���ن عل���ى المنتخ���ب اإلس���باني الذي 
ف���از بمباريات���ه الثالث حت���ى اآلن منذ أن 
استلم تدريبه لويس انريكه بعد مونديال 
روس���يا 2018، تجدي���د الف���وز عل���ى إنكلترا 
الت���ي هزمه���ا 1-2 على ملع���ب ويمبلي في 
لن���دن ف���ي س���بتمبر الماضي، لك���ي يضمن 

مقعده مبكًرا في النهائيات القارية.
وكانت إس���بانيا س���حقت كرواتيا وصيفة 
كأس العال���م األخي���رة بسداس���ية نظيف���ة 

أيضا ضمن هذه التصفيات.
ويعتب���ر ملع���ب إش���بيلية حي���ث يخ���وض 
المنتخب األس���باني أول مباراة عليه منذ 
ع���ام 1995 فأل خير عل���ى ال روخا ألنه فاز 
ف���ي 12 م���ن أصل 13 أقيمت علي���ه. كما أن 
المنتخ���ب اإلس���باني لم يخس���ر أي مباراة 
 ،2016 أوروب���ا  من���ذ كأس  دقيق���ة   90 م���ن 
ول���م يخس���ر أيًض���ا ف���ي مب���اراة رس���مية 

عل���ى أرض���ه من���ذ س���قوطه أم���ام اليونان 
ف���ي التصفيات المؤهل���ة الى كأس اوروبا 

.2004

بأفض���ل  االس���باني  المنتخ���ب  واس���تعد 
إنجلت���را  لمواجه���ة  ممكن���ة  طريق���ة 
 4-1 ويل���ز  ملعب���ه  خ���ارج  باكتس���احه 
األس���بوع الماضي علما ب���أن المدرب أراح 

بعض العبيه األساسيين.
بوروس���يا  مهاج���م  المب���اراة  ف���ي  وتأل���ق 
دورتمون���د األلمان���ي المع���ار من برش���لونة 
باكو ألكاس���ير الذي س���جل هدفي���ن ليعزز 
حظوظ���ه باللعب أساس���يا ض���د إنكلترا ال 
س���يما في غي���اب مهاجم أتلتيك���و مدريد 
دييغ���و كوس���تا بداع���ي اإلصاب���ة وتراجع 
مستوى مهاجم تشلسي اإلنكليزي ألفارو 

موراتا.

أسبانيا تسعى لمواصلة البداية المثالية مع انريكي

)وكاالت(

)وكاالت(

ت���وج الصرب���ي نوفاك ديوكوفيتش بطالً لدورة ش���نغهاي الصيني���ة، ثامنة دورات 
الماس���ترز لأللف نقطة في كرة المضرب بفوزه على الكرواتي برنا تشوريتش 6-3 
و4-6 ف���ي المب���اراة النهائية أمس األحد، واقترب م���ن المركز األول في التصنيف 

العالمي الذي يحتله اإلسباني رافايل نادال.

والتتوي���ج ه���و الراب���ع لديوكوفيت���ش ف���ي 
و2015،  و2013   2012 أع���وام  بع���د  ش���نغهاي 
التصني���ف  ف���ي  واح���دة  مرتب���ة  فارتق���ى 
العالمي ليحتل المركز الثاني بفارق ضئيل 

عن الماتادور اإلسباني.
األول  المرك���ز  تب���وأ  ديوكوفيت���ش  وكان 
للمرة األخيرة قبل نحو عامين وهو أعرب 
ع���ن رغبته في اس���تعادته ف���ي نهاية العام 

الحالي.
وواصل النجم الصربي عروضه القوية في 
األشهر األخيرة التي أهلته للتتويج بلقبين 
كبيرين ف���ي بطولتي ويمبلدون والواليات 
المتحدة المفتوحة على مالعب فالش���ينغ 

مي���دوز ليؤكد تخطيه تمام���ا اإلصابة التي 
تع���رض له���ا ف���ي مرفق���ه مطل���ع ه���ذا العام 

وأجبرته على الخضوع لعملية جراحية.
وخ���اض ديوكوفيت���ش النهائي ال���� 103 في 
مس���يرته ونج���ح ف���ي التتويج ف���ي 72 لقًبا 

بينها 14 في الغراند سالم.
ف���ي المقاب���ل خ���اض الكرواتي الش���اب )21 
عاًم���ا( أه���م مب���اراة ف���ي مس���يرته وقد لف 
إل���ى  باإلضاف���ة  بضم���ادة  األيم���ن  فخ���ذه 
معاناته من إصابة في رقبته. ويبقى عزاء 
الكروات���ي إخراجه السويس���ري المخضرم 
روجي���ه في���درر في نص���ف النهائ���ي خالل 

هذه الدورة.

نوفاك ديوكوفيتش

هــدف ديــوكــــوفيـتــش

ويعتبر تشوريتش من أقرب األصدقاء لديوكوفيتش وغالًبا ما يتدربان سويا. «

هذا النهائي هو الرقم ال� 103 في مسيرة نوفاك ديوكوفيتش ونجح في التتويج  «
في 72 لقبا بينها 14 في الغراند سالم

لعب مع منتخب هولندا 22 مباراة «

غروننينغن 2011-2013 «

سلتيك 2013-2015 «

ساوثامبتون 2015-2018 «

فيرجيل فان دايك

)وكاالت(

أعلن العب السلة األميركي المخضرم ريتشارد جيفرسون، اعتزاله بعد مسيرة 
في الدوري األميركي لكرة السلة للمحترفين )إن بي إيه( استمرت 17 موسًما.

وجاء إعالن جيفرس���ون، البالغ 38 عاًما 
ال���ذي ال يلع���ب لصالح أي فري���ق حاليا، 
عن اعتزاله في رس���الة نش���رها السبت 
)إنس���تجرام(  بش���بكة  حس���ابه  عل���ى 

أش���ار خالله���ا إل���ى تأث���ره بوف���اة والده 
 19 ف���ي  األب  جيفرس���ون  ريتش���ارد 
س���بتمبر الماضي في حادث إطالق نار 

بكاليفورنيا.

اعتزال جيفرسون

اضطر جيفرسون في الشهر األخير لمواجهة حادثين في نفس  «
الوقت، قررر االعتزال ووفاة والده المأساويةلعب جيفرسون 17 

موسًما في “إن بي إي” فاز خاللها بلقب مع كليفالند كافالييرز عام 
.2016

لعب خالل الموسم الماضي بصفوف دينفر ناجتس وشارك بمتوسط  «
8.2 دقيقة في كل لقاء من 20 خاضها.

لعب لصالح فرق بروكلين نتس وميلووكي باكس وسان أنطونيو  «
سبيرز وجولد ستيت واريورز وأوتا جاز وداالس مافريكس.

بدأ جيفرسون العمل كمعلق رياضي في التليفزيون بشبكة )إسبن(  «
والشبكات االجتماعية، وذلك قبل أن يعلن اعتزاله.

مسيرة الالعب

يخوض منتخب أسبانيا أول مباراة على ملعب إشبيلية منذ عام 1995  «
ويعتبر سانشيز بيز خوان فأل خير على ال روخا ألنه فاز في 12 من أصل 
13 أقيمت عليه. كما أن المنتخب اإلسباني لم يخسر أي مباراة من 90 
دقيقة منذ كأس أوروبا 2016، ولم يخسر أيًضا في مباراة رسمية على 

أرضه منذ سقوطه أمام اليونان في التصفيات المؤهلة الى كأس اوروبا 
2004



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

وس���ط أج���واء تش���ويق وترقب عم���اء بنك البحرين الوطن���ي المدخرين، أعلن البنك في حف���ل كبير في مجمع األفينيوز أس���ماء الفائزين بس���حوبات برنامج إدخار 
الوطن���ي لش���هر س���بتمبر، حيث تم تس���ليم الجوائز للفائَزي���ن المحظوَظين بقيم���ة 300000 دوالر بحضور الرئيس التنفي���ذي للخدمات المصرفية لألفراد والش���ركات 

التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبنك عبدالعزيز األحمد وكبار المسؤولين بالبنك.

أصح����اب  م����ن  الفائ����زون  وُدع����ي 
حس����ابات االدخ����ار إل����ى االحتفالية 
المقام����ة خصيصا لتقدي����م الجوائز 

ومش����اركتهم فرح����ة الف����وز وس����ط 
ع����دد من موظفي����ن البنك ومرتادي 

المجمع.

وتم����ت مفاجأته����م بالجوائز وخلق 
جو من التش����ويق واإلث����ارة لمعرفة 
قيم����ة الجائ����زة ف����ي تجرب����ة مميزة 

لحظ����ة  لجع����ل  خصوص����ا  صمم����ت 
الفوز مشوقة مع الجماهير. 

انضم عمالء آخرون لدى البنك  «
لالحتفاء بالفائزين في منصة 

بنك البحرين الوطني بالمجمع، 
حيث الجوائز السخية والتجربة 

الفريدة، كما وتم تقديم 
عدد من األنشطة المسلية 

واأللعاب العائلية المشّوقة. 
هذا وفاز أحمد علي دياب بمبلغ 

200000 دوالر، في حين فاز 
محمد جاسم بمبلغ 100000 

دوالر.

قريًب��ا الس��حب على جائ��زة الحل��م ف��ي “البحري��ن الوطني”

عميالن يربحان 300 ألف دوالر

كرم���ت اإلدارة التنفيذي���ة لمجموع���ة فنادق الخليج وفن���دق الخليج مدير 
الم���واد والتجهي���زات لفن���دق الخليج أحم���د منصور؛ بمناس���بة تقاعده عن 
العم���ل بع���د مدة تجاوزت 44 عاًم���ا، الذي انضم إلى فري���ق العمل بالفندق 

في العام 1972. 

وفي هذه المناس���بة، قام الرئيس 
التنفيذي وعض���و مجلس اإلدارة 
لمجموع���ة فن���ادق الخليج عقيل 
قيم���ة  هدي���ة  بتقدي���م  رئي���س 
ألحم���د منص���ور، كما ش���كره على 
العم���ل  ف���ي  وتفاني���ه  إخالص���ه 
طوال فترة عمله في الفندق. من 
جهت���ه، أعرب منصور عن ش���كره 
لمجموع���ة فنادق الخليج وفندق 
عل���ى  زمالئ���ه  وجمي���ع  الخلي���ج 

ه���ذا التكريم معبًرا عن س���عادته 
وفخ���ره بكون���ه من ضم���ن فريق 
العمل ف���ي فن���دق الخليج طوال 

هذه السنين. 
حضر التكريم نائب الرئيس  «

التنفيذي لمجموعة فنادق 
الخليج جارفيلد جونز، وكل من 
رحيم أبوعمر وهو المدير العام 
لفندق الخليج وعبدالله صديق 

وهو مدير فندق الخليج.

تكريم أحمد منصور

عقدت مجموعة “بتلكو” أخيرا سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تندرج تحت برنامج التحول االستراتيجي، وتقام في جميع 
الش���ركات المش���غلة العالمي���ة، وهي عبارة عن كل من “بتلك���و” البحرين، “أمنية” )األردن(، “ديراقو” )ج���زر المالديف(، “كواليتي نت” 

)الكويت(، ومجموعة “شور” )جزر تشانيل(، جنوب األطلسي و “دييجو جارسيا”.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة 
“بتلك���و” إيه���اب حن���اوي ب���أن “مث���ل 

هذه الورش���ات التدريبية التي تقام 
على المس���توى الداخلي للش���ركات 
أدوات  ه���ي  للمجموع���ة  التابع���ة 
أساس���ية لتحفيز الحلقات النقاشية 
وتوفير بيئة حاضنة لتبادل األفكار 
لتحقي���ق  المثل���ى  الكيفي���ة  ح���ول 
النج���اح في ش���تى خط���وات عملية 

التحول”. 

وأضاف “مبتغانا هو أن نحرص  «
على كوننا، كمجموعة، نقدم 

الدعم الالزم للشركات التابعة 
لتمكينها كافة من خلق القيمة 
للزبائن فضالاً عن المساهمين 

وأصحاب المصالح”.

أعلن مصرف الس���ام - البحرين، أحد المصارف اإلس���امية الرائدة في المملكة، عن إطاق عرضه الخاص للمكافآت عند التسوق 
دولًيا على مجموعة بطاقات فيزا االئتمانية من 15 أكتوبر حتى 14 ديسمبر المقبل، إذ سيحصل حاملو البطاقات على 6 أضعاف 
األميال مع كل دينار يتم إنفاقه باستخدام البطاقات االئتمانية الخاصة بهم، بما في ذلك المعامات التي يتم إجراؤها عبر نقاط 

البيع واإلنترنت في خارج مملكة البحرين. 

وبهذه المناس���بة ص���رح رئيس الخدمات 
بوحج���ي  محم���د  لألف���راد  المصرفي���ة 
اإليجابي���ة  العم���الء  ردود  عل���ى  “بن���اًء 

الت���ي تلقيناه���ا من الع���روض الترويجية 
الس���ابقة  االئتم���ان  لبطاق���ات  الناجح���ة 
خ���الل ه���ذا العام، وتماش���ًيا م���ع التزامنا 
ف���ي تقدي���م مزاي���ا خاص���ة تس���اعد ف���ي 
تحقيق تطلعاتهم، مما دفعنا لالس���تمرار 
ذات  حصري���ة  مكاف���آت  تقدي���م  ف���ي 
قيم���ة مضاف���ة أكبر، وتقربن���ا أكثر لتلبية 
تقدي���ًرا  لعمالئن���ا  المالي���ة  االحتياج���ات 

لوالئهم”.
وأض���اف بوحجي “من خ���الل هذا العرض 
الحصري س���يتمكن العم���الء من الحصول 
على أميال مضاعفة فورية تبلغ 6 أضعاف 

م���ن األميال المعتادة مقابل كل دينار يتم 

إنفاق���ه في الس���فر أوالتس���وق عالمًيا عند 

اس���تخدام أي من بطاقات مصرف السالم 
في���زا االئتمانية التي تش���مل على البطاقة 
الذهبية، البطاقة البالتينية الالتالمس���ية، 
وبطاق���ة  الالتالمس���ية   Signature بطاق���ة 

إنفينيت االئتمانية”.

ويمكن لحاملي البطاقات استبدال  «
هذه األميال مباشرة في إطار برنامج 
الوالء لشركة طيران الخليج “فالكون 

فالير” بعدد من المزايا والتي تشمل 
على الرحالت المجانية، وترقية 

درجة السفر، ودخول صالة الصقر 
الذهبي التابعة لشركة طيران الخليج 

في المطارات واالستفادة من مزايا 
الوزن اإلضافي وكذلك تحديث فئات 

المشاركون في ورشة العملالعضوية وأكثر من ذلك.

محمد بوحجي

عل��ى المس��توى الداخل��ي للش��ركات التابع��ة للمجموعة الحصول على 6 أضعاف من األميال ببطاقات مصرف السالم

عملية تحول في “بتلكو” مكافآت مجزية نظير التسوق
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عبر صورة جماعية ضمت جميع العاملين بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، أكدت الشركة الصناعية الرائدة في مجال تصنيع األسمدة والبتروكيماويات )جيبك( 
وقوفها الثابت خلف القيادة في سعيها الدؤوب لتأمين مستقبٍل مشرق لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

كما أكدت الش���ركة أن جمي���ع أفراد فريقها 
الذين تفخر بوطنيته���م، ووالئهم للبحرين 
وقيادته���ا، بأنهم، وكم���ا قال رئيس الوزراء 
خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، وولي العه���د نائب 
القائ���د األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر 
سلمان بن حمد آل خليفة، جنود مخلصين 
في “#فريق البحرين” يس���اهمون في بنائه، 

ويدافعون عن مكتسباته.
وكان العاملون بالشركة قد تفاعلوا  «

مع دعوة سمو ولي العهد، وإشارته 
إلى أن جميع العاملين في قطاعات 

الدولة، العامة منها والخاصة، هم 
“#فريق البحرين” جنودااً في خدمته، 

يعملون بكل جد لتحقيق رؤى 
وتطلعات القيادة.

“جيبك” ضمن “فريق البحرين”

صورة جماعية للعاملين بالشركة
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وف���رت “ماجد الفطيم”، الش���ركة الرائدة ف���ي مجال تطوير وإدارة مراكز التس���وق 
والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 
وآس���يا، فحوص���ات مجاني���ة ألكثر من 1200 امرأة في “س���يتي س���نتر البحرين” في 
إط���ار النس���خة العاش���رة م���ن حملته���ا التوعوي���ة الس���نوية “اضبطي إيق���اع قلبك”، 

الرامية لنشر وتعزيز التوعية باألمراض القلبية الوعائية بين النساء. 

القل���ب  “جمعي���ة  م���ع  وبالتع���اون 
األميركي���ة”، ومستش���فى المل���ك حم���د 
الجامع���ي ومركز محمد ب���ن خليفة آل 
خليف���ة للقل���ب، تم تخصيص مس���احة 
مكّرس���ة في “س���يتي س���نتر البحرين”؛ 
إلج���راء الفح���وص الطبي���ة األساس���ية 

على يد مختصين طبيين.

وش���ملت الفحوص المجاني���ة المتاحة 
للنس���اء ضغط الدم ومستويات السكر 
بال���دم ومؤش���ر كتل���ة الجس���م لتحديد 
م���دى خط���ر اإلصاب���ة بأم���راض القلب 
واألوعية الدموية من جهة، وللتوصية 
بالمتابع���ة الطبي���ة وإج���راء مزي���د من 

الفحوص المتخصصة عند الحاجة.

“السيتي سنتر” يهتم بقلوب النساء

صرح الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد والشركات التجارية  «
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبنك عبدالعزيز األحمد، قائالاً “نحن 

سعداء لتقديمنا هذه الجوائز القيمة التي تأتي جزءا من التزامنا بتلبية 
احتياجات العمالء وتقديم كل ما هو جديد ومميز لهم. كما أننا مسرورون 

بتفاعل العمالء والحضور الكبير مع االحتفالية في مجمع األفينيوز، والذي 
يصب ضمن مساعينا لتعزيز التواصل مع عمالئنا والمجتمع”. وأضاف 

األحمد “ندعو عمالءنا ألن يدخروا معنا، فالسحب الكبير على جائزة الحلم 
قريب جدا”.

الحلم
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ال تلتفت لشائعات المغرضة وثقتك مصدرها 
الكفاءة.

تحاول القفز على القوانين واألنظمة 
ويحذرك قريب.

تحتـاج إلى إجــازة لتصفيـة الذهـــــن 
والبــــــال.

ال تحزم األمر قبل استشـــارة أهـــل 
التجــارب.

تكثر من العتب لكنك تجعل طريق التفاهم 
سالكا.

احرص على ضبط أوقات نومك لتستقيم 
أمورك.

أمامــك تحـــد صعـب وثقتـــك بنفســــك 
مهمـــــة.

 تسمع خبرا سارا في العمل أو فكـرة 
خالقـــة.

تذكر أن على عاتقك مسؤولية كبيرة تحتاج 
التضحية.

اإلصرار والمثابرة تولدان النجاح لما 
خططت. 

رغبــــــة في امتالك شـــيء ما ال تخدمـــك 
اآلن.

تبــدو متشائمــــا وتقــــــع في جدليـــات ال 
أصـــل لها.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

15 أكتوبر

2012
الفلبين وجبهة تحرير 
م����ورو اإلس��ام��ي��ة 
اتفاقا  ت��وق��ع��ان 
إط������������اري������������ا 
ي�������ف�������ت�������رض 
ي���رس���ي خ����ال ٤  أن 

سنوات ساما دائما.

شوقت يارا الجمهور 
بتحضيراتها ألغنية جديدة 

من المفترض أن تبصر 
النور في القريب العاجل. 
ونشرت يارا على إحدى 

صفحاتها الخاصة صورة 
جديدة لها التقطتها من 
داخل استديو التسجيل.

انته��ت الفنانة القديرة ش��فيقة يوس��ف م��ن تصوير مسلس��ل “بين األمس 
والي��وم” للكات��ب والمنتج ضيف الل��ه زيد، وإخ��راج البحريني أحم��د الفردان. 

ويشارك شفيقة في العمل محمد جابر، إضافة إلى أحمد العونان 
وم��ي عبدالله وهدى حمدان ونواف الش��مري ومجموعة من 

األطفال. 
وبطبيع��ة الح��ال يعتب��ر العم��ل اجتماعيا تربوي��ا ويحمل 
العدي��د من القيم المفيدة للناس، وهو مختلف عن األعمال 

الدرامي��ة العادي��ة لم��ا تتضمن��ه القص��ة من كمي��ة نصائح 
اجتماعية وتربوية المهمة، ومن المؤمل أن يعرض العمل قريبا 

على إحدى الفضائيات.

تختتم اليوم اإلثنين فعاليات جائزة مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي 
الرابع لألندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي العزيمة، حيث سيتم توزيع 

الجوائز وأعالن الفائزين . وش��هدت نس��خة هذا العام تطورًا 
ملحوًظا في التحضي��رات العامة والفعاليات المصاحبة، 
وذلك عبر إطالق حزمة من الورش التحضيرية والندوات 
التي من ش��أنها تعزيز مهارات المش��اركين بما ينعكس 

إيجاًبا على القيمة الفنية للعروض المشاركة.
ويأتي مهرجان خالد بن حمد للمس��رح الش��بابي كواحد 

من المبادرات التي يرعاها س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة دعما للشباب البحريني في المجال الثقافي.

أعربت الفنانة نوال عن سعادتها بانضمامها عضوا في المجلس االستشاري 
لجائزة المرأة العربية. وقالت “قيثارة الخليج”: “يشرفني انضمامي للمجلس 

االستش��اري لمؤسس��ة لندن العربي��ة وجائزة الم��رأة العربية 
للع��ام 2018”. وعل��ى صعيد الحف��الت الغنائية ل��� “قيثارة 

الخلي��ج”، تحتض��ن دار األوبرا الس��لطانية ف��ي العاصمة 
العمانية )مس��قط(، مطلع يناير المقبل، حفلين غنائيين 

كبيرين لها. 
وتأتي هذه المناسبة ضمن الفعاليات التي ستقدمها األوبرا 

العام 2019، إذ تسعى من خاللها إلى تكثيف األنشطة الغنائية 
مة عليها. وستقام الحفلتان يومي 25 و27 يناير المقبل. والفنية المقدَّ

tariq.albahar
@albiladpress.com

“                            ” تتلقى التهاني بمناسبة مرور 10 سنوات على صدورها

الزاد اليومي للفنان البحريني

لقد كانت نظرة “البالد” للفنان البحريني هي جوهر رســـالتها منذ صدور عددها األول في 15 أكتوبر العام 2008، فقد عاشـــت معه لحظة بلحظة مع نبضه ونشـــاطه 
وإبداعه وكانت له واحة خضراء وأبوابا سبعة وجزءا من عمله. واليوم و “البالد” تحتفل بمرور 10 سنوات على صدورها نستطلع آراء أهل الفن عن عبير أوراقها.

الداعم األكبر للفنان البحريني

نب���ارك لصحيف���ة  يق���ول الفن���ان أمي���ن الصاي���غ: 
“الب���اد” م���رور 10 س���نوات على صدوره���ا، ونهنئ 
العاملي���ن كافة في هذا الصرح اإلعامي العريق 
الذي أثبت علو كعبه في مضمار الصحافة وقدم 
لنا نموذجا فريدا من العمل الصحافي المحترف.
كون���ي فنان���ا فش���هادتي مجروح���ة ف���ي اإلخ���وة 
المختص���ة  “مس���افات”  صفح���ة  عل���ى  القائمي���ن 
بالفن���ون والثقافة، فعلى مدى 10 س���نوات وهذه 

الصفح���ة تتاب���ع أخب���ار الفن���ان البحريني وتنش���ر نتاجه وتب���رزه إل���ى العالم، ولم 
تتخل���ف يوم���ا ف���ي تغطية أي حدث أو مهرج���ان فني. إن “الب���اد” كانت وال تزال 
الداعم األكبر للفنان والمبدع البحريني في شتى المجاالت ونتمنى لها مزيدا من 

التقدم واالزدهار والتميز ونحن على ثقة أنها ستبقى في القمة دائما.

دائما في الريادة والطليعة

أم���ا الفن���ان علي الغرير فيقول: مب���ارك لكم مرور 10 
س���نوات وإن شاء هللا تحفل “الباد” بالمئوية وهي 
دائما في الريادة والطلعية، فقد اس���تطاعت “الباد” 
وأقوله���ا بصراح���ة أن تنف���رد ع���ن بقي���ة الصح���ف 
اليومية بتغطيات مكثفة للمبدع والفنان البحريني، 
وأن���ا ش���خصيا دائما أطلق عل���ى األخ العزيز ورفيق 
الدرب الكاتب الصحافي أس���امة الماجد “السند”.. إذ 
إنه وقف معنا جميعا منذ بداياتنا ولغاية أن اعتلينا 

منصات الش���هرة، كان يهتم بنش���ر أخبارنا ومتابعة األعمال التي نشارك فيها حتى من 
دون علمن���ا، فكثي���را ما نتفاجأ أن “الباد” نش���رت خبرا عن مش���اركتنا في مسلس���ل أو 

مهرجان؛ لنكتشف بعدها أن األخ أسامة هو من اجتهد ونشر الخبر. 
ألف مبروك ل� “الباد” وتهنئة خاصة نقدمها نحن فناني البحرين وإلى مزيد من النجاح.

عب���رت الفنان���ة غنوة س���ليمان في 
بي���ان رس���مي ع���ن اس���تيائها ل���زج 
صورته���ا واس���تخدام اس���مها م���ن 
اإلع���ان  ل���دى  صحافي���ة  أق���ام 
ع���ن وف���اة المغنية غنوة س���ليمان 

ش���قيقة الفنان���ة المصري���ة أنغ���ام، 
مش���يرة إلى أن سلوكا كهذا يجب 
اس���تنكاره ورفضه؛ لم���ا يتركه من 
أث���ر س���لبي ف���ي نف���وس محبيه���ا 

وأقربائها.
وأكدت غنوة أنها بخير ولم تفارق الحياة مثلما ورد في الصحف التي  «

رأت أمر الشائعة بسيطا لتشابه االسمين، فاكتفت بنشر صورة غنوة 
الحية على خبر غنوة المتوفاة.

 أسامة الماجد
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 1955
تأسيس اتحاد اإلذاعات العربية.

 1958
تونس تقطع عاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية المتحدة.

 1962
بداية أزمة الصواريخ الكوبية بين االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة.

1970
أنور السادات يتولى الرئاسة في مصر.

1950
 بداية دخول القوات الصينية لألراضي الكورية.
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األثر األكبــر 

في تشجيع الفنان

الشاعر هشام الشروقي: أقول 
بهذه المناس���بة.. ل� “الباد” األثر 
الفن���ان  تش���جيع  ف���ي  األكب���ر 
والمثق���ف البحري���ن على مدى 
الس���نوات الماضية، فقد كانت 
ش���علتها تني���ر طري���ق الكثي���ر 
م���ن أبن���اء الوط���ن المبدعي���ن 
ف���ي ش���تى المج���االت الفني���ة 
والثقافي���ة، والتزم���ت بتقديم 
للجمي���ع.  والمس���اندة  الع���ون 
ش���كرا صحيف���ة “الب���اد” وإلى 

مزيد من االزدهار والنجاح.

الرئة التي يتنفس 

منها الفنان البحريني

مل���ك  عب���دهللا  الفن���ان  وأم���ا 
الفن���ان من دون إعام  فيقول: 
وصحاف���ة يك���ون كالرئ���ة م���ن 
دون هواء، ويمكنني القول إن 
متمثل���ة ف���ي الصفحة  “الب���اد” 
الفني���ة كانت بمثابة الرئة التي 
يتنف���س منها الفنان البحريني، 
أخب���اره  نش���ر  خ���ال  م���ن 
ومتابعته���ا.  به���ا  واالهتم���ام 
البحرين���ي  الفن���ان  لم���س  لق���د 
 10 ال����  وط���وال  “الب���اد”  ف���ي 
س���نوات اهتماما كبيرا بالنتاج 

البحريني.

الزاد اليومي للفنان البحريني

الصعود  صابرين البورش���يد تقول: 
إل���ى القم���ة س���هل ولكن البق���اء هو 
إن  الق���ول  ويمكنن���ي  األصع���ب... 
المعادل���ة  ه���ذه  حقق���ت  “الب���اد” 
وبقي���ت ف���ي القم���ة من���ذ أول يوم 
الع���ام  أكتوب���ر   15 ف���ي  صدوره���ا 
2008. كن���ت متابع���ة ل���كل م���ا ينش���ر 

ف���ي الصفح���ة الفني���ة وغيره���ا من 
االهتم���ام  كان  ولك���ن  الصفح���ات، 
الفني���ة  الصفح���ة  عل���ى  ينص���ب 
الت���ي تدار بش���كل رائ���ع واحترافي 
ونعتبره���ا في الوس���ط الفني الزاد 
اليوم���ي للفن���ان البحرين���ي، ففيه���ا 
والمتابع���ات  الفني���ة  األخب���ار  كل 

والتغطيات. 
ع���ن نفس���ي أج���رت مع���ي “الب���اد” 
لقاءات صحافية كان لها بالغ األثر 
في مسيرتي الفنية، وال يسعني إال 
أن أتقدم بجزيل الش���كر واالمتنان 
لهذه الصحيفة التي كانت والزالت 
البحرين���ي  للفن���ان  قوي���ا  منب���را 
ومنص���ة لإلب���داع وناف���ذة ال غن���ى 

عنها لألخبار الفنية والثقافية.

غنوة سليمان: أنا بخير ولم أمت



“ثقاف��ة وفنون الدم��ام” تعرض تجرب��ة إدريس جماع

كشفت الفنانة المكسيكية سلمى حايك في حديث أجرته معها  «
صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق السر الذي يساعدها على 

الحفاظ على نضارة وجهها، وهي في الـ 52 من عمرها. وأشارت إلى أنها 
ال تغسل وجهها أبدا في الصباح.

اس���تعرضت أمس���ية “أديب وس���يرة” الت���ي أقيمت بجمعي���ة الثقافة والفنون ف���ي الدمام 
أخيرا، تجربة الش���اعر الس���وداني إدريس جماع، الذي يعد من األسماء البارزة في سماء 
الشعر السوداني والعربي، وله العديد من القصائد الشهيرة التي تغنى ببعضها مطربون 
م���ن الس���ودان والوطن العرب���ي، كما أدرج بعضها ف���ي مناهج التربي���ة والتعليم المتعلقة 
بتدري���س آداب اللغ���ة العربية بالس���ودان. ومن أش���هر قصائده التي تناقل���ت عبر األجيال 

قصيدة يندب فيها سوء الحظ من ديوان “لحظات باقية” قال في مطلعها:

إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه
ثم قالوا لحفاة يوم ريح أجمعوه

وش���ارك في األمس���ية التي نظمه���ا البرنامج 
الثقافي بالجمعية، فؤاد شيخ الدين، والفنان 
يوسف نور بمرافقة فرقته الموسيقية، فيما 

أدارت األمسية حنين القحطاني.
واس���تعرض فؤاد ش���يخ الدين أب���رز جوانب 
حياة الش���اعر إدريس جماع، مشيرا إلى أنه 
غلب على ش���عره التأمي���ل والحب والجمال 
والحكم���ة، إضاف���ة لكتابت���ه أش���عارا وطنية 
مناهضة لالستعمار، كما يتسم أسلوبه شعره 
برقة األلفاظ والوصف فائق الخيال، وكثيرا 
م���ا يعب���ر في ش���عره ع���ن وجدان���ه وتجاربه 
العاطفية ووجدان أمته. واستشهد بقصيدة 
“أعل���ى الجمال” وقالها عندما غضب منه أحد 
المس���افرين في المطار بع���د أن الحظه وهو 

يطيل النظر في زوجته، وقال فيها:

أع�����ل�����ى ال�����ج�����م�����ال ت�����غ�����ار م���ّن���ا
ن����ظ����رن����ا إذا  ع����ل����ي����ك  م������������اذا 
ه������ي ن�����ظ�����رة ت����ن����س����ي ال�����وق�����ار
وت�����س�����ع�����د ال�����ق�����ل�����ب ال����م����ع����ّن����ى
دن���������ي���������اي أن������������ت وف�����رح�����ت�����ي
ت���م���ّن���ى إذا  ال�������ف�������ؤاد  وم�����ن�����ى 

أس���رار  م���ن  أن  إل���ى  الدي���ن  ش���يخ  وأش���ار 
اس���تمرار ش���عر إدريس جماع هو أنها أشعار 
غنائي���ة، مؤكدا أنه ال صحة لمقولة إن جميع 
أش���عار جم���اع حزين���ة، ب���ل تضمن���ت قصائد 
الت���ي  وطني���ة قوي���ة، ومنه���ا “أم���ة للمج���د” 
ش���كلت الوجدان الوطني الس���وداني، وقال 
إن س���بب االعتقاد ف���ي ذلك أن الناس تغلب 

على أنفسهم قصائد األلم والحب والفراق.
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من جهته، أكد الفنان يوسف نور أن قصائد إدريس جماع تعتبر مدرسة  «
شعرية متفردة، بما تحتويه من قوة ومعنى جزل إضافة لبساطة جميلة 

تجد قبوال لدى المتلقين سواء قراء الشعر أو مستمعي األغاني من كلمات 
قصائده. وتفاعل الحضور مع األغاني التي قدمها يوسف نور بمرافقة الفرقة 

الموسيقية، ومنها أغنية “أمة للمجد” و ”أعلى الجمال”.

مدرسة شعرية

بدأ مسيرته الفنية مساعد مخرج لعدد من . 1
المخرجين الكبار مثل يوسف شاهين وكمال 

الشيخ مباشرة بعد تخرجه في المعهد 
العالي للسينما، إذ عمل على عدد من 

األفالم المهمة مثل فيلم “األرض” )1970( و 
”الحرافيش” )1995( وهو ما ساعده ليكون 
قائد توجه “الواقعية الجديدة” في السينما 

المصرية.

تمكن من إخراج عدد من األفالم الناجحة على . 2
المستويين الفني والجماهيري مثل فيلم “أرض 

األحالم” )1999( الذي فاز بجائزة أفضل فيلم 
عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 

بينما تعد أفالمه “الكيت كات” و ”رسائل البحر” 

ضمن أهم األفالم العربية. كما شغل عبدالسيد 
منصب عضو لجنة مهرجان السينما العليا 

والمجلس األعلى للثقافة في مصر.
حصل عن فيلمه “سارق الفرح” على جائزة . 3

اإلنتاج الفضية من المهرجان القومي 
للسينما، والجائزة البرونزية من مهرجان 

دمشق الدولي، وجائزة الجمهور من 
مهرجان سورونتو، إيطاليا العام 1995.

حصل عن فيلم “الكيت كات” على جوائز عدة . 4

في السيناريو واإلخراج، وهي: جائزة التفوق 

في السيناريو في المهرجان القومي العام 

1992، جائزة اإلنتاج األولى من المهرجان 

القومي، الجائزة الذهبية من مهرجان 

دمشق الدولي، جائزة السيناريو من مهرجان 

اإلسكندرية والبحر المتوسط.

حصل عن فيلمه “أرض الخوف” على . 5
جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو 
من مهرجان البحرين األول، وجائزة 

أحسن فيلم من مهرجان جمعية الفيلم، 
وجائزة أحسن إخراج من مهرجان جمعية 

الفيلم العام 1999، وغيرها من الجوائز 
والتكريمات.

بروفايل

كرمت مصر أخيرا عبر مهرجان الجونة الس���ينمائي المخرج الس���ينمائي داود عبدالس���يد، صاحب فيلم “كيت كات” للنجم الراحل محمود عبدالعزيز. وش���هد التكريم عرض 
فيلم تسجيلي ألبرز شهادات السينمائيين بحق عبدالسيد، ومن أبرزهم الموسيقار راجح داود، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنانة بسمة، إلى جانب الفنان آسر ياسين. 
وش���كر داود إدارة مهرجان الجونة؛ الختياره لمثل هذا التكريم في دورته الثانية، قائال “أش���كر كل من أش���اد بي، وأنا مجرد مخرج أحببت الس���ينما، ومن رأيي أن السينما 
أمر مهم، والبد أن نتكاتف كي تعلو بإنتاجها، وتزدان بفنانيها”.  وأوضح أن صناعة السينما المصرية ال تزال بحاجة إلى المزيد من العمل من الدولة، مردفا أن مؤسسات 

الدولة المعنية لم تقم حتى اآلن بما ينبغي لتحقيق المنشود في هذا اإلطار. “
مسافات البالد” حضرت هذا التكريم الكبير أثناء المهرجان، وكان للمخرج لقاء مع عدد من الصحافيين، إذ دار هذا النقاش والحوار الشائق معه:

يق���ول إنه يأخذ كل وقته الختيار فيل���م معين لتقديمه، 
ويمك���ن لذل���ك أن يمت���د أكثر م���ن 10 س���نوات! فاإلخراج 
حس���ب رأي���ه يتكون من نوعي���ن: األول تقني، وهو الذي 
يمك���ن أن تأت���ي ل���ه بموض���وع ويعتب���ره جي���دا وصالحا 
للتصوي���ر، فيتف���ق مع���ك عل���ى أج���ر معي���ن. واآلخ���ر هو 
صاحب رؤية، وهذا يمتلك وجهة نظر في الفن والحياة 
والمجتمع الذي يعيش فيه، ويكون لديه أسلوب واضح 
بخالف غيره، وش���خصيا أمي���ل للثاني؛ ألنه فنان يبحث 
وق���د يعث���ر على م���ا يبحث عنه أو ال مهما اس���تغرق ذلك 
من سنوات. ويضيف “شخصيا لم أعتقد يوما أني كاتب 
أو مخ���رج عبقري، ولكني لطالما أدركت أنه ال يس���تطيع 
أحد أن يعكس األحاس���يس التي بداخلي تجاه موضوع 
معي���ن أكث���ر من���ي. أن���ا ال أعتق���د أن وص���ف موض���وع أو 
إحس���اس ما لكاتب محترف س���يعكس الص���ورة الكاملة 
لدى وضعه على الورق وبنفس درجة الشغف، ولذا فإني 

أفضل في كثير من األحيان الكتابة بنفسي”.
وعن حال الس���ينما المصرية والعربية، يؤكد عبدالس���يد 
أن “التغي���رات التي طرأت على الس���ينما منذ الثمانينات 
وحت���ى الي���وم كبي���رة وبطيئ���ة بع���ض الش���يء، إذ كان 
النج���وم الكب���ار يقدم���ون 3 أو 4 أف���الم كل س���نة، وه���و 

م���ا كان يتي���ح له���م أخ���ذ ع���دد أكب���ر من 
المخاط���رات ف���ي اختياراتهم، على 

عكس نجوم اليوم الذين يمثلون 
ف���ي فيلم واحد كبي���ر كل عام، 
وه���و م���ا يجعلهم أكث���ر ترددا 
ف���ي أخذ قرار المش���اركة في 
عمل مختلف. الس���ينما اليوم 
ليس له���ا جمهور كبير، وهذه 
لن تحل إال بدعم من الدولة”. 

قدمت���ه  عم���ل  “آخ���ر  ويق���ول 
 2015 “ق���درات غي���ر عادي���ة”  كان 

ومازل���ت في ح���ال بح���ث كل يوم؛ 
بس���بب أن اإلنتاج الموجود في السينما 

حالًيا والسنوات األخرى شديد التجارية، وهذا 
ن���وع ال أع���رف أن أقدم���ه، ولكن���ي هن���ا أح���ب أن أش���يد 
بالمنتج المصري الش���جاع )الس���بكي(، فه���و تركيبة مهمة 
في الس���ينما المصرية وله العديد م���ن األعمال التجارية 

الناجحة”.
ويضيف المخرج الكبير في رده لسؤال “مسافات البالد” 
ع���ن الحال���ة الدائمة في أفالمه، الت���ي تتحدث دائما عن 

بس���بب  ذل���ك  أن  المتوس���طة،  الطبق���ة 
قضاياه���م  فتش���غله  له���م،  انتمائ���ه 
ومش���اكلهم كالكات���ب الصحافي 
ع���ن  يتح���دث  ال���ذي  النزي���ه 
الن���اس ومش���اكلهم كل ي���وم 
ف���ي عم���وده أو تحقيقات���ه، 
مثال فيلم���ه “مواطن ومخبر 
وحرامي”، قدم كيفية نس���ج 
ح���ول  الفس���اد  م���ن  ش���بكة 
المواطن ال���ذي يعّبر عن عينة 

أخرى من الطبقة المتوسطة.
كي���ف ي���ا ت���رى ي���رى ترش���يح فيلم 
“ي���وم الدين” الذي ش���اهده في مهرجان 

الجون���ة الس���ينمائي لألوس���كار م���ن مصر وما 
م���دى حظوظ���ه هناك؟ يقول إن األهم من الترش���يح هو 
أن نرى بالفعل أفالما عربية جيدة تستحق هذا التكريم، 
فاألص���ل ف���ي الس���ينما ه���و الج���و الثقافي. أما ع���ن “يوم 
الدي���ن”، فاالختيار لس���ت مهتما به؛ ألنني لس���ت متحيزا 
لعم���ل معين، واألهم اختيار فيل���م جيد في النهاية بهذه 

المسابقة الصعبة.

لم أعتقد يوما أني كاتب أو مخرج عبقري

طارق البحار

مسافات البالد مع 
المخرج الكبير

التغيرات التي طرأت على السينما بطيئة حصل عن فيلم “الكيت كات” على جوائز عدة  “السبكي” تركيبة مهمة في السينما المصرية

ال��ن��زي��ه ال���ص���ح���اف���ي  م���ث���ل  ال���ن���اج���ح  ال���م���خ���رج  ع���ب���دال���س���ي���د:  داوود 
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أول نــاٍد للضحــك بمصــر
أول ناٍد للضحك في مصر، هدفه إضحاك رواده، وتخفيف ضغوط الحياة وعناء العمل عنهم، وبمقابل بسيط يناسب كافة 
اإلمكانيات. ففي ش���ارع عدلي بوس���ط العاصمة القاهرة يقع النادي الذي تأس���س قبل شهرين على يد 3 أصدقاء، هم أحمد 
عبد الفتاح، وأحمد حس���ام، ومحمد الش���ربيني، فقد قرروا إنشاء مش���روع غير تقليدي وتفتق ذهنهم عن إنشاء أول مقهى 

وناد للضحك في مصر.

الفك���رة كم���ا يقول محمد الش���ربيني “هي إقامة م���كان تقدم فيه 
الع���روض الكوميدي���ة والترفيهي���ة ل���رواده وبمقابل بس���يط، وأن 
يك���ون الم���كان بعي���دا ع���ن أي مؤثرات تس���بب التوت���ر واإلزعاج، 
ويق���دم فيه فنان���ون كوميدي���ون عروضه���م الكوميدية إلضحاك 

رواده وإزالة أي حزن وكآبة عنهم”.
وق���ال إن اله���دف ه���و إبع���اد ال���رواد ع���ن كل م���ا يصيبه���م بالقلق 
والتوت���ر وإخراج الطاقة الس���لبية منهم، مضيف���ا أن النادي يقدم 
عروض���ا يومية تش���مل الغناء والكوميديا. وأض���اف أن النادي تم 
تصميمه من الداخل بش���كل يبعث على الس���عادة، فقد تم اختيار 
األلوان المناس���بة لإلض���اءة والباعثة على البهج���ة للزائرين، وتم 
اختيار الموس���يقى المناس���بة لطبيعة المكان للحفاظ على الراحة 
النفس���ية للزائرين، مضيفا أن النادي يهتم أيضا بالجانب الثقافي 
ويت���م الح���رص على وج���ود كت���اب كل طاولة ويمكن اس���تعارته 
وقراءت���ه. المش���روبات الت���ي يقدمه���ا الن���ادي مناس���بة لطبيعت���ه، 
ويج���ب أن تكون باعثة على الراحة والبهجة، ويقول الش���ربيني 
إنهم يقدمون ما أطلق عليه مش���روب الس���عادة الخاص بالمكان، 

ويحتوي على خلطة من تركيبات حمضية تهدئ األعصاب.

يأمل محمد الشربيني وشركاؤه في توسيع المشروع  «
وافتتاح فروع مختلفة له في كافة محافظات مصر، 

مؤكدا أن نسبة اإلقبال كانت أكبر مما توقعوه، وهو ما 
يعني حاجة الناس للضحك والكوميديا في ظل ضغوط 

وصعاب ال تتوقف في هذه الحياة.

اكتس���ب فيدي���و غري���ب ش���هرة واس���عة 
االجتماع���ي،  ش���بكات  التواص���ل  عل���ى 
يظه���ر فتيات ف���ي تايلن���د يرقصن على 
موس���يقى الن���وادي الليلي���ة، ف���ي جنازة 
صديقته���ن.  وانتش���ر الفيدي���و بداية في 
مجموع���ة محلي���ة عل���ى فيس���بوك، ف���ي 
أوائ���ل أكتوب���ر الج���اري، وحم���ل عن���وان 
“فتيات يرقص���ن أثناء ح���رق صديقتهن 

 إلرس���الها إل���ى الجن���ة”.  ويظه���ر الفيديو 
4 فتي���ات م���ن تايلن���د يمارس���ن الرق���ص 
الحدي���ث على أنغ���ام موس���يقى تصدح 
من سيارة مركونة بالقرب منهن. وثبتت 
على  صن���دوق الس���يارة الخلفي معدات 

إضاءة )كتلك في النوادي الليلية(. 
سجل الفيديو أكثر من 700 ألف  «

مشاهدة ومئات التعليقات، 
وصف فيها رواد اإلنترنت 

المتوفاة وصديقاتها الراقصات 
بـ “ذئاب البراري”.  واعتبر أغلب 

المعلقين أن تصرف الفتيات أثناء 
جنازة صديقتهن غير الئق أبدا.  

م���ن المنتظ���ر أن تعي���د ش���ركة “ديزن���ي” 
قصة ع���اء الدي���ن والمصباح الس���حري 
إلى دور الس���ينما، ولك���ن ليس من خال 
ب���ل بفيل���م جدي���د  الرس���وم المتحرك���ة، 

تطرحه في مايو من العام المقبل.
ت���دور أحداث الفيلم ح���ول الفتى الفقير 
عاء الدين الذي ينجح بمس���اعدة جني 
المصباح السحري في الزواج من األميرة 
ياس���مين. وقالت “ديزني” إن الفيلم الذي 
ج���رى تصويره في بريطانيا واألردن من 
إخراج جاي ريتشي وبطولة النجم ويل 
س���ميث ف���ي دور الجن���ي ومينا مس���عود 
في دور ع���اء الدين وناعومي س���كوت 

في دور األميرة ياسمين.

وعبر ويل سميث عن حماسه  «
للعب دور الجني قائال عبر حسابه 

على موقع إنستغرام ”أخرجوني! 
أتلهف أن تروني وأنا أزرق!“، في 

إشارة إلى لون جني المصباح 
السحري.

ظهرت على مواقع التواصل االجتماعي، 
صور لوجبة عش���اء، تق���در قيمتها بأكثر 
)حوال���ي  إس���ترليني  جني���ه   5700 م���ن 
رواد  تناوله���ا  للش���خص،  دوالر(   7500

مطعم صيني، مما أثار جدال كبيرا.
وق���دم مطع���م “ذا بانكت” في ش���انغهاي، 
ألحد رواده وجبة عش���اء بس���عر خيالي، 
دوالر(   5700( الممت���از  الكافي���ار  مث���ل 
وحس���اء  والنبي���ذ ه���ام )15 أل���ف دوالر( 

ذيل التمساح )2500 دوالر(.
وبلغ���ت تكلف���ة الفاتورة، وف���ق ما ذكرت 
البريطاني���ة، نحو  صحيف���ة “ديلي مي���ل” 
60 أل���ف دوالر. وذك���رت صحيفة “بي جي 

ني���وز” أن العش���اء تناول���ه جيان���غ ش���ين، 
وه���و اب���ن رجل أعم���ال صين���ي معروف 

يدعى جيانغ كونلونغ.

وأجرت سلطات شانغهاي تحقيقا  «
مع المطعم، بعدما انتشرت صور 

الوجبة على المواقع االجتماعية 
والفاتورة التي تم أداؤها في النهاية.

فتيات يرقصن 
في جنازة 

صديقتهن

ديـزني تـعيد 
عـالء الـدين لـدور 

السينمـا

 وجبة عشاء 
بـ“سعر خرافي” 

تثير الجدل

أفسد أحد الطيور بذراقه لوحة للفنان اإليطالي فيليبو أبياتي تعود للقرن السابع 
ميالدي، كانت محفوظة في مدينة ميالنو اإليطالية.

وقال���ت بلدي���ة المدينة، إن كلف���ة ترميم 
ي���ورو  آالف   4 إل���ى  س���تصل  اللوح���ة 
وذك���رت أن الح���ادث وق���ع ف���ي الصيف 
الماض���ي عندما ش���هدت المنطقة موجة 

حر قوية.
وتعتق���د البلدي���ة، أن الطائ���ر تس���لل م���ن 
ناف���ذة مفتوحة إلى صالة العرض وتبرز 

عل���ى لوح���ة “داوود م���ع رأس جال���وت” 
الت���ي تزي���ن صال���ة الس���اعات ف���ي قصر 

Palazzo Marino في ميانو.

وتؤك���د إدارة المتح���ف، أن ذراق الطائر 
أتل���ف ثاث���ة أرب���اع الس���طح القماش���ي 
والج���زء العلوي من إطار اللوحة الثمين 

المطلي بالذهب.

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات أس���بوع جيتكس للتقنية أحد أهم 
األحداث التقنية على مستوى العالم. ويتصدر مشهده هذا العام، 

عال���م الحاس���وب البريطان���ي، الس���ير “تيم 
بيرن���رز ل���ي” مخت���رع الش���بكة العنكبوتي���ة 
العالمي���ة “اإلنترنت”. وأعلن���ت هيئة الطرق 
والمواص���ات، إطاق مب���ادرات وخدمات 
ذكية خال مشاركتها في معرض جيتكس 

التجريب���ي ألول  التش���غيل  تش���مل    ،2018

مركب���ة اجرة ذاتي���ة القيادة ف���ي المنطقة، 
وتدش���ين برنامج نقاط ال���والء للمتعاملين 
م���ع الهيئ���ة )ن���ول بل���س(، ومب���ادرة تصنيع 
قطع غيار مترو دبي بتقنية ثاثية االبعاد.

ارت���دى مئات األش���خاص في تش���يلي أزياء ملطخ���ة بالدماء في مح���اكاة للموتى 
الس���ائرين )الزومبي( وخرجوا إلى ش���وارع س���انتياغو، وذلك في الذكرى السنوية 

العاشرة لما يطلق عليها “مسيرة الزومبي”.

المس���يرة اس���تلهمت الفكرة م���ن برنامج 
وضع  تليفزيوني بعنوان “الميت السائر”. 
محب���و الزومبي دهان���ات على وجوههم 
ودم���ا كذب���ا لمح���اكاة الوحش���ية الكاملة 

للزومبي. 
وس���ار المش���اركون في المسيرة أو لعبوا 

دورا م���ا ف���ي الش���ارع، حي���ث عرض���وا 
أزياءهم.

تنظم “مس���يرة الزومبي” قبل أس���بوعين 
كل ع���ام،  )هالويي���ن(  م���ن عي���د الرع���ب 
وتنظ���م مس���يرات مش���ابهة ف���ي أرج���اء 

العالم.

طائر يتلف لوحة بالماليين

أول مركبة أجرة ذاتية في دبي

“الميت السائر” يغزو سانتياغو

فاجأت المغنية اإلماراتية الشهيرة أحام جمهورها بتعبيرها عن االستعداد لتبني 
طفلة عراقية يتيمة فقدت والديها وتخلى عنها الجميع. جاء ذلك من خال 

تعليق كتبته أحام على منشور لإلعامي العراقي علي عذاب، كان يحكي فيه 
قصة طفلة تدعى “فرح”. وكان عذاب قد خصص حلقة من برنامجه “من الواقع”؛ 

تم تصميم المركبة بالشراكة مع واحة دبي للسيلكون وشركة دي جي وورلد لتطبيقات للحديث عن قصة الطفلة المأساوية، األمر الذي أثار تعاطف وحزن المتابعين.
الروبوتات والذكاء االصطناعي، وسيتم تشغيل المركبة تجريبيًا على مسارات خاصة.

فقرة “الرقص التقليدي” خال مهرجان الثقافة 
الجورجية في حديقة”إرميتاج” بموسكو.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

رحيل عبدالعزيز جاسم

تفاع���ل متابعو إنس���تغرام “البالد” 

بش���كل كبير مع خبر رحيل الفنان 

عبدالعزي���ز جاس���م بع���د تعرض���ه 

ألزم���ة صحي���ة اضطر عل���ى أثرها 

إل���ى اصطحاب أس���رته إل���ى لندن 

إلجراء فحوصات طبية. 

المستخدم qadim_zaman789@ قال:
“رحم���ه هللا أدى رس���الته الفنية وكان 

م���ن الممثلي���ن المميزي���ن ل���دى الكبار 
والصغار..”.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  بداية وبمناس���بة احتفال صحيفة “الباد” بعيدها العاش���ر، يشرفنا أن نرفع أسمى آيات
الش���كر واالمتن���ان إلى مقام س���يدي صاح���ب الجالة الملك حمد بن عيس���ى ال خليفة 
ملك مملكة البحرين حفظه هللا ورعاه وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان أل خليفة حفظه هللا و رعاه وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي 
األمير س���لمان بن حمد أل خليفة حفظه هللا ورعاه، على دعمهم ومس���اندتهم حفظهم 

هللا من أجل االرتقاء بصحافتنا التي تعكس حضارة وتاريخ مملكتنا العزيزة.
Û  قب���ل س���نتين تقريًبا وعندما ع���رض علّي األخ العزي���ز عبدالنبي الش���علة االنضمام إلى

فريق العمل في صحيفة الباد، أحسس���ت بالنش���اط يعود إل���ّي بعد أن أصبحت رهين 
الم���زاج التقاع���دي لفت���رة، أن���ا من الذين يعش���قون التح���دي وبدرجة مماثلة يعش���قون 
اإلدارة، وه���ذان العنص���ران أساس���يان في رأيي لوضع المس���ئول على طري���ق النجاح، 

عشق التحدي واإلدارة أدخلني الباد.
Û  قّررُت في البداية االس���تعانة باس���تراتيجية الخيول الثاثة ل�� )جاك ويلش( وتوظيفها

في إدارة ش���ؤون الصحيفة وهي: التحكم في المصاريف ورفع كفاءة وجودة المنتج 
وزيادة اإلنتاجية، ولتنفيذ هذه االستراتيجية استخدمنا النهج الذي أؤمن به وأطبقه 

أينما عملت وهو اإلدارة باألهداف.
Û  ُأعجبت كثيًرا بالتجاوب اإليجابي من قبل الزماء الذين استقبلوا وتقّبلوا هذا النهج

بأريحية وحماس الفت، وهو اآلن مطبق ونشترك مًعا في اجتماعاتنا الشهرية متابعة 
تحقيق األهداف الموضوعة، واألهم من ذلك أثرها في تطوير العمل وبالتالي تحقيق 

رؤية الصحيفة “الباد لكل الباد”.
Û  ه���ا نح���ن الي���وم نحتف���ل بم���رور )10( س���نوات على ص���دور الع���دد األول م���ن صحيفتنا

العزي���زة، وهي تزه���و بحلتها الجديدة... ونحتفل في ذات الوق���ت بصدور العدد األول 
من عضيدها وهو موقع النسخة اإلنجليزية للباد. وللتاريخ يجب أن نسّجل بأن وراء 
هذا اإلنجاز شخصية قيادية ملهمة هو معلمنا صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليف���ة رئي���س الوزراء الموقر ال���ذي نثر بذور هذه المبادرة ودعمها س���موه 

حتى ترى النور وتصبح بعون هللا تعالى العضيد المؤثر للباد العربية.
Û  ونح���ن نحتف���ل بالعيد العاش���ر للباد البد أن نش���يد بمس���اندة رئي���س وأعضاء مجلس

اإلدارة وجهود الش���باب فهم األس���اس وهم اإلبداع وهم الث���روة الحقيقية التي تفخر 
بها صحيفة الباد.

 كلمة 
في عيدها 

العاشر...



رئيس مجلس اإلدارة
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وجميع العاملني في شركة نفط البحري�ن )بابكو(

أسمى آيات التهاني والتربيكات نرفعها إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وحضرة صاحب السمو الملكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وحضرة صاحب السمو الملكي األمري سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد األمني نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة فوز

سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة
ممثل جاللة الملك لألعمال الخريية وشئون الشباب 

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية
حفظه اهلل ورعاه

بلقب الرجل الحديدي في عام الذهب
وذلك في بطولة العالم للرجل الحديدي في كونا 

معرب�ني لسموه عن جل الفخر واالعتزاز بهذا اإلنجاز الدولي الذي يعد بمثابة
وسام شرف على صدورنا جميعًا واعرتافًا دوليًا بالمكانة المرموقة التي ت�تبوأها

الرياضة البحرينية في شتى المحافل العالمية

 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

 قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

 فوز سموه بالمركز األول ببطولة العالم للرجل الحديدي في كونا
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 قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة

ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

 فوز سموه بالمركز األول ببطولة العالم للرجل الحديدي في كونا

المعلم مول

األثنين - 15 أكتوبر 2018 - 6 صفر 041440


	01
	02
	03
	04
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

