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املنامة  -وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطي���ط العم���راين :ك�ش���ف وكيل �ش����ؤون
البلدي���ات نبي���ل �أبوالفت���ح عن فت���ح عطاءات
املرحل���ة الثاني���ة م���ن تطوير حديق���ة املحرق
الكربى يوم اخلمي�س املا�ضي ،م�شريا �إلى �أن 4
�رشكات تقدمت بعطاءاتها .و�أو�ض���ح �أبو الفتح
�أن �أقل العطاءات كان مببلغ مليونني ون�ص���ف
امللي���ون تقريب���ا فيم���ا كان �أعل���ى العطاءات
ي�صل �إلى  3ماليني ون�صف تقريبا.
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تقدمي كل ما يلزم خلروج “عا�شوراء” بالوجه الأكمل� ...سمو رئي�س الوزراء:

قوة املجتمع بوعي �أبنائه ومتا�سكهم
ما يجمع �أبناء الوطن مل ولن يتغري مهما حاول البع�ض زرع ال�شقاق

البحرين ترت�شح ر�سميا ملجل�س حقوق الإن�سان
�إبراهيم النهام

�أعل���ن م�س���اعد وزي���ر اخلارجي���ة عبداهلل
الدو��س�ري تر�ش���ح مملك���ة البحرين ر�س���ميا
ملجل����س حق���وق الإن�س���ان ،التاب���ع للأم���م
املتحدة يف دورت���ه املقبلة يف الفرتة 2019
�إل���ى  ،2021بامل�ؤمتر ال�ص���حايف الذي عقد
مببن���ى الوزارة �ص���باح يوم �أم�س وبح�ض���ور
ع���دد وا�س���ع م���ن ال�س���فراء ،ورجال ال�س���لك
الدبلوما�س���ي ،والإعالميني ،داعيا ال�س���فراء

الع���رب يف اململك���ة �إل���ى ت�ص���ويت دولهم
ل�ص���الح البحري���ن ،م�ؤك���دا �أن فوزه���ا ،ه���و
ف���وز للعرب جميع���ا .وا�س���تعر�ض الدو�رسي
جلمع احل�ض���ور الذين اكتظت به���م القاعة،
عر�ضا تف�ص���يليا عن برنامج الرت�شح ،الذي
ي�شمل الإجنازات والتعاقدات الطوعية التي
تقدم���ت بها مملك���ة البحرين يف �س���بيل ن�رش
ثقاف���ة التوعية بحقوق الإن�س���ان ،لي�س على
امل�س���توى الوطن���ي فح�س���ب ،و�إمنا
8
على امل�ستويني الإقليمي ،والدويل.

الطلبة يعودون للمدار�س � 9سبتمرب
•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ر�ؤ�ساء امل�آمت و�أع�ضاء الهيئة العامة للمواكب احل�سينية

املنام���ة  -بنا :ق���ال رئي�س الوزراء �ص���احب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة،
لدى ا�س���تقبال �س���موه ر�ؤ�س���اء امل�آمت احل�سينية
و�أع�ض���اء الهيئة العامة للمواكب احل�سينية�“ ،إن
م���ا يجمع ب�ي�ن �أبن���اء البحرين من قيم التوا�ص���ل

واملحب���ة مل ولن يتغ�ي�ر مهما ح���اول البع�ض زرع
ال�ش���قاق ،وكل الأح���داث التي م���رت بالبحرين مل
ت�ستطع �أن ت�ؤثر يف متا�سك �شعبها”.
و�أكد �سموه �أن قوة املجتمع البحريني تكمن
يف وعي �أبنائه ومتا�س���كهم ،الأم���ر الذي جعل من

حمطة جتريبية ل�شحنها واملوا�صفات جاهزة وتنتظر االعتماد ...الزياين:

ال�سيارات الكهربائية جزء من خطة “كفاءة الطاقة”

مملك���ة البحرين منوذجا فري���دا للتعاي�ش القائم
عل���ى املحب���ة واالح�ت�رام .و�أك���د �س���موه حر����ص
احلكومة عل���ى تقدمي كل ما يلزم؛ من �أجل خروج
منا�سبة �شهر حمرم وذكرى عا�شوراء
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على الوجه الأكمل.

مدينة عي�سى  -وزارة الرتبية والتعليم:
عاد �ص���باح �أم�س �أع�ض���اء الهيئات الإدارية
والتعليمي���ة ،الذي���ن يزيد عدده���م عن 18
�ألف موظ���ف� ،إلى مواقع عمله���م باملدار�س
احلكومية .كما ت�سلم املعلمون امل�ستجدون
م���ن �أبناء البحرين الذي���ن مت تعيينهم �أخريا
يف قطاع التعليم ،وعدده���م  797معلمًا من
اخلريج�ي�ن البحريني�ي�ن من كلي���ة البحرين
للمعلم�ي�ن ومن الكلي���ات الأخ���رى ،قرارات
تعيينهم وتوزيعهم على املدار�س.

وزار وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م ماج���د
النعيمي عددا من املدار�س� ،إذ التقى �أع�ضاء
الهيئات الإداري���ة والتعليمية ،واطم�أن على
ا�ستعدادات املدار�س ال�ستقبال الطلبة يوم
الأحد املقبل.
كما التق���ى الوزير عددًا م���ن املعلمني
اجلدد من خريج���ي كلية البحرين للمعلمني،
وع���ددًا م���ن القي���ادات املدر�س���ية التي مت
تعيينه���ا للعمل يف املدار����س احلكومية مع
بداية العام الدرا�سي اجلديد.

البحرين “�سيدة العرب” يف “�أ�سياد جاكرتا”
البالد �سبورت

•من معر�ض االبتكار يف التنقل امل�ستدام

زينب العكري من ال�سناب�س

قال وزير ال�ص���ناعة والتجارة وال�سياحة زايد
الزياين �إن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل اخلطة
الوطني���ة لكفاءة الطاق���ة الت���ي اعتمدها جمل�س
الوزراء بزيادة ن�س���بة الكف���اءة  % 6بحلول العام

(ت�صوير :خليل �إبراهيم)

 ،2025مبينً���ا �أن املركب���ات الكهربائية لها دور
حموري يف حتقي���ق هذه الن�س���بة� .إلى ذلك ،قال
وزير �ش����ؤون الكهرباء واملاء عبداحل�س�ي�ن مريزا
�إن حمطة جتريبية ل�ش���حن ال�س���يارات الكهربائية
�سيتم تد�شينها قريبا ،فيما �سيعلن عن
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تفا�صيلها بالفرتة املقبلة.

“الغرفة” تختار رئي�سها التنفيذي اجلديد
علي الفردان من �ضاحية ال�سيف

اخت����ار جمل�����س �إدارة غرف����ة جت����ارة و�ص����ناعة
البحري����ن يف اجتماع����ه �أم�����س الرئي�����س التنفي����ذي
اجلدي����د للغرفة ،و�س����ط تكت����م �ش����ديد� ،إذ رف�ض
معظم احلا�رضين الإف�ص����اح عن ال�شخ�ص الذي وقع
عليه االختيار حلني توقيع العقد .وا�ستمر االجتماع
قراب����ة � 4س����اعات بح�ض����ور  15ع�ض����وا وغياب .3
ورف�ض رئي�س الغرفة �س����مري نا�س الإف�ص����اح عن

�أي تفا�ص����يل ،مكتفي����ا بالقول �إنه �س����يتم الإعالن
ع����ن �أي م�س����تجدات ر�س����ميا .و�أبلغت م�ص����ادر يف
الغرف����ة “البالد” �أن����ه مت بالفعل اختي����ار الرئي�س
التنفي����ذي اجلدي����د ،و�أنه �س����يتم تعي��ي�ن الرئي�س
اجلديد خ��ل�ال يومني ،و�أنه �س����يتم �أخ����ذ املوافقة
النهائي����ة والتوقيع معه بعد التفاو�ض على بع�ض
التفا�ص����يل خ�صو�ص����ا الرات����ب ،والذي لن ي�ص����ل
�إلى ما كان يتقا�ض����اه الرئي�س التنفيذي
9
ال�سابق� ،إذ بلغ � 8آالف دينار تقريبا.

�س���جلت مملكة البحري���ن م�ش���اركة تاريخية
يف دورة الألعاب الآ�س���يوية الثامن���ة ع�رشة والتي
اقيم���ت عل���ى م���دار  23يوم���ا مبدينت���ي جاكرتا
وباملبان���غ ب�إندوني�س���يا بع���د �أن حقق���ت املركز
احلادي ع�رش يف الرتتيب العام جلدول امليداليات
لتقفز مرك���زا واحدا �إلى الأمام بع���د �أن كانت يف
املركز الثاين ع�رش بالن�سخة املا�ضية التي �أقيمت
مبدينة �إن�ش���يون  .2014واحتلت اململكة املركز
الأول عربي���ا ب���ـ  26ميدالية ملون���ة من بينها 12
ذهبي���ة و 7ف�ض���يات و 7برونزي���ات لتتخط���ى
م�ش���اركاتها املا�ضية وحتقق اف�ضل ح�صيلة لها
بتاري���خ م�ش���اركاتها بالدورة من���ذ �أول
19
ظهور يف نيودلهي .1982

• البحرين احتلت املركز الأول عربيا بـ  26ميدالية

الدكتوراه املهنية ( )D.B.Aب�أوروبا متاثل التقليدية ( ...)PhDرئي�س “بيبا” لـ “:”$

ماج�ستري الإدارة �أكادميي مهني ...وترقية  6خريجني ملنا�صب قيادية
را�شد الغائب

ق���ال املدير الع���ام ملعه���د الإدارة العامة
(بيب���ا) رائ���د �ش���م�س ل���ـ “الب�ل�اد” �إن ال���دول
الأوروبي���ة متن���ح حامل���ي درجة الدكت���وراه يف
�إدارة الأعم���ال ( )D.B.Aاللق���ب الأكادمي���ي

“دكت���ور” ،حي���ث تُعترب هذه الدرج���ة مماثلة
لدكتوراة الفل�س���فة ( )Ph.Dرغم �أنها تعتمد
عل���ى تطوي���ر املمار�س���ات املهني���ة من خالل
البحوث التطبيقية.
و�أو�ض���ح بحوار م���ع مندوب ال�ص���حيفة �أن
وذك���ر �أن املعه���د مين���ح �ش���هادتني ،الأولى

ثمن الن�سخة :ال�سعودية :رياالن  -الكويت 200 :فل�س  -الإمارات  :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان  200 :بي�سة  -م�رص  :جنيهان  -الأردن  200 :فل�س  -لبنان  1000لرية  -اململكة املتحدة  :جنيه ا�سرتليني  -الواليات املتحدة :دوالران � -أوروبا  2 :يورو

�أكادميي���ة والأخ���رى مهني���ة .و�أ�ش���ار �إل���ى �أن
من خطط املعه���د �إجراء درا�س���ة لقيا�س الأثر
م���ن الربنام���ج ( )Impact Studyبعد مرور
� 18ش���هرًا من تاري���خ تخرج الدفع���ة الأولى،
ومت ترقي���ة  6خريجني م���ن الربنامج
7
ملنا�صب قيادية �أعلى.
رقم الت�سجيل GBJP 773
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بالدنا

جاللة امللك يهنئ نا�رص بن حمد وخالد بن حمد
املنامة  -بنا :هن�أ عاهل البالد �ص���احب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،ممثل
جاللة امللك للأعمال اخلريية و�ش�ؤون ال�شباب
رئي����س املجل�س الأعلى لل�ش���باب والريا�ض���ة
رئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة البحريني���ة �س���مو
ال�شيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة والنائب الأول
لرئي�س املجل�س الأعلى لل�ش���باب والريا�ض���ة
رئي�س االحتاد البحريني لألعاب القوى رئي�س
احتاد غرب �آ�سيا لألعاب القوى �سمو ال�شيخ
خال���د بن حم���د �آل خليف���ة ،مبنا�س���بة الإجناز
الريا�ض���ي العاملي الذي حققته بعثة مملكة
البحري���ن يف دورة الألعاب الآ�س���يوية الثامنة
ع��ش�رة والت���ي اختتمت فعالياتها بالعا�ص���مة
الإندوني�س���ية جاكارت���ا ،حي���ث حققت مملكة
البحري���ن �أف�ض���ل م�ش���اركة ب�إح���راز ( ) 26
ميدالية متنوعة يف خمتلف الألعاب.
و�أ�ش���اد جاللت���ه ،يف برقي���ة تهنئت���ه �إلى
�س���موهما باجلهود الطيبة الت���ي يقومان بها
من خ�ل�ال دعم وت�ش���جيع ال�ش���باب البحريني
يف كل املجاالت والأن�ش���طة الريا�ضية وهو ما
كان له �أطيب الأثر يف حتقيق الإجناز امل�رشف،
منوها جاللته بدعم اللجنة الأوملبية البحرينية
وتوفريه���ا ل���كل الإمكانات للريا�ض���يني يف
خمتل���ف الألع���اب وال���ذي �أ�س���هم يف حتقيق

•جاللة امللك

العدي���د م���ن الإجن���ازات الريا�ض���ية ململكة
البحرين.
وثم���ن جاللت���ه ،عط���اء الريا�ض���يني
البحريني�ي�ن الذي���ن �ش���اركوا يف البطول���ة
الريا�ض���ية العاملية وحر�ص���هم على ت�رشيف
اململكة ورفع ا�س���مها عالي���ا يف هذا املحفل
الريا�ض���ي ال���دويل مما يعك����س ق���درة �أبناء
مملك���ة البحرين على حتقيق �أف�ض���ل النتائج
واملراكز املتقدمة عامليا.

 ...وجاللته يتلقى تهنئة من نا�رص بن حمد
تلقى عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك
حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة برقي���ة تهنئة من
ممثل جاللة امللك للإعمال اخلريية و�ش����ؤون
ال�ش���باب رئي����س املجل����س الأعلى لل�ش���باب
والريا�ض���ة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية
�سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد �آل خليفة مبنا�سبة
الإجن���از التاريخ���ي الذي حققت���ه بعثة مملكة
البحرين يف دورة الألعاب الآ�سيوية  18والتي
اختتم���ت بالعا�ص���مة الإندوني�س���ية جاكرت���ا،
وفيما يلي ن�ص الربقية:
�سيدي ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�س���ى �آل خليف���ة عاهل الب�ل�اد املفدى
حفظه اهلل ورعاه
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�رسن���ا �أن نع���رب جلاللتك���م ع���ن خال�ص
تهانينا وتربيكاتنا مبنا�سبة الإجناز التاريخي
ال���ذي حققت���ه بعثة مملكة البحري���ن يف دورة
الألعاب الآ�س���يوية  18وال���ذي يعترب من �أهم
الإجن���ازات التي حتقق���ت يف دورات الألعاب
الآ�سيوية منذ م�ش���اركة مملكة البحرين فيها

حيث نهن���ئ جاللتكم بح�ص���ول اململكة على
 26ميدالي���ة ملونة ترتجم الإجناز الريا�ض���ي
املميز .وهذا الإجناز التاريخي رفيع امل�ستوى
ي�ؤكد اجلهد الكبري والعمل املتقن يف �سبيل
االرتقاء باحلركة الريا�ضية يف مملكة البحرين
والتي باتت بف�ضل اهتمام و متابعة جاللتكم
ت�س�ي�ر يف طريق حتقيق الإجن���ازات املتميزة
عل���ى خمتل���ف الأ�ص���عدة وجع���ل م���ن جتربة
اململكة املتمي���زة مكانا ً للثناء واالهتمام من
قبل جميع املهتمني باحلركة الريا�ضية.
حي���ث نهن���ئ جاللتك���م به���ذا الإجن���از
التاريخي ،ن�س�أل املولى عز وجل �أن يحفظكم
ويرعاكم.
ابنكم
نا�رص بن حمد �آل خليفة
ممث���ل جالل���ة املل���ك للإعم���ال اخلريية
و�ش�ؤون ال�شباب
رئي����س املجل����س الأعل���ى لل�ش���باب
والريا�ضة
رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية

 ...وجاللته يتلقى تهنئة من وزير الداخلية
تلقى عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك
حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليف���ة برقي���ة تهنئة
م���ن وزي���ر الداخلية الفري���ق الركن ال�ش���يخ
را�ش���د بن عبداهلل �آل خليفة؛ وذلك مبنا�س���بة
الإجن���از التاريخ���ي الذي حققت���ه بعثة مملكة
البحري���ن يف دورة الألع���اب الآ�س���يوية ،18
والت���ي اختتم���ت فعالياتها �أم�س بالعا�ص���مة
الإندوني�سية جاكرتا هذا ن�صها:
�سيدي ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة حفظكم اهلل ورعاكم
ملك مملكة البحرين املفدى
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�رشفني وببال���غ الفخر واالعتزاز �أن �أرفع
�إلى مق���ام جاللتكم ال�س���امي �أخل�ص التهاين
و�أ�س���مى التربي���كات مبنا�س���بة الإجن���ازات
الريا�ض���ية التاريخية ململك���ة البحرين خالل
م�ش���اركتها بدورة الألعاب الآ�س���يوية ،حيث
حققت اململكة �أف�ض���ل م�ش���اركة لها ب�إحراز
( )26ميدالية متنوعة يف خمتلف الألعاب.
�إن ه���ذه الإجن���ازات الريا�ض���ية وبه���ذا

امل�س���توى من امل�شاركة يف املحافل العاملية
تعك�س املكانة الدولية للمملكة ،وما ت�شهده
من نه�ض���ة وتقدم يف العهد الزاهر جلاللتكم
و�إجنازاته الباهرة ،وت�ؤكد ما تولونه جاللتكم
م���ن دعم ورعاي���ة م�س���تمرة لكافة الأن�ش���طة
الريا�ض���ية الأم���ر الذي مكن مملك���ة البحرين
احل�ص���ول عل���ى ه���ذه املراك���ز املتقدمة يف
املناف�سات العاملية� .سائالً العلي القدير �أن
يحفظ وطننا �آمنا م�ستقرا لتحقيق املزيد من
التق���دم واالزدهار ،و�أن مي���د قيادة جاللتكم
احلكيمة بكل �أ�سباب املنعة والعزة وي�ؤيدها
بالن�رص والتمكني.وتقبلوا يا �ص���احب اجلاللة
�صادق التحية وموفور الإجالل
وخال�ص الوالء واالنتماء �سيدي
املخل�ص جلاللتكم
الفريق الركن
وزير الداخلية
را�شد بن عبداهلل �آل خليفة

البحرين تتلقى �شكر ملـك تايـلنـد

املنامة  -بنا :تلقى ملك البالد �صاحب
اجلالل����ة املل����ك حمد ب����ن عي�س����ى �آل خليفة
ورئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة ب����ن �س����لمان �آل خليف����ة وويل العهد
نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�س����لمان ب����ن حم����د �آل خليفة برقيات �ش����كر
جوابية م����ن ملك مملك����ة تايلند ال�ص����ديقة

جالل����ة املل����ك ماه����ا فاجريالونغك����ورن ،رداً
على برقيات التهنئة له مبنا�سبة عيد ميالد
جاللت����ه .و�أع����رب مل����ك تايلن����د ع����ن خال�ص
�ش����كره وتقديره جلاللة امللك و�سمو رئي�س
ال����وزراء و�س����مو ويل العهد على م�ش����اعرهم
الطيب����ة النبيلة ،متمنيا لهم موفور ال�ص����حة
وال�سعادة ول�شعب مملكة البحرين مزيدا من
التقدم واالزدهار.

القائد العام :العالقات مع الكويت مطردة
الرف���اع  -قوة الدفاع  :ا�س���تقبل القائد
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�ش�ي�ر الركن
ال�ش���يخ خليف���ة بن �أحم���د �آل خليفة يف مكتبه
بالقي���ادة العام���ة �س���فري دول���ة الكوي���ت
ال�ش���قيقة لدى مملكة البحرين ال�ش���يخ عزام
بن مبارك ال�ص���باح .ورحب القائد العام لقوة

دفاع البحرين ب�سفري دولة الكويت ال�شقيقة
لدى اململكة ،م�ش���يدا مبا تتمتع به العالقات
الأخوي���ة الوطي���دة القائم���ة ب�ي�ن البلدي���ن
ال�ش���قيقني من من���و مطرد بف�ض���ل قيادتي
البلدين احلكيمتني ،كما مت ا�ستعرا�ض عددا
من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

للتوا�صل( :ق�سم الأخبار والتحقيقات)17111444 :

local@albiladpress.com

ت�سلم “نبذة خمت�رصة من تاريخ م�أمت بن رجب”� ...سمو رئي�س الوزراء:

دعم التدوين والتوثيق وتعزيز روح العائلة الواحدة

املنام���ة  -بن���ا :ا�س���تقبل رئي����س ال���وزراء
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة ،بق�رص الق�ض���يبية �صباح �أم�س ،جعفر
بن رجب وعددا من �إخوانه ،الذين �أهدوا ل�سموه
ن�س���خة من كتاب “نبذة خمت�رصة من تاريخ م�أمت
ب���ن رجب” ،والذي ي�س���تعر�ض تاري���خ م�أمت بن
رجب ومكانت���ه يف املجتمع باعتب���اره واحدا من
�أق���دم امل�ؤ�س�س���ات الت���ي لعب���ت دورا يف �إثراء
الفعالي���ات االجتماعي���ة والثقافية والدينية يف
اململك���ة .وخالل اللقاء �أ�ش���اد �ص���احب ال�س���مو
امللك���ي رئي�س الوزراء مبا ت�ض���منه الكتاب من
ر�ص���د وتوثيق لدور م�أمت بن رجب يف تر�س���يخ
قيم التوا�ص���ل والعي�ش امل�شرتك يف املجتمع،
م�ؤكدا �س���موه دعمه جلهود التدوين والتوثيق
باعتبارها مكونا مهما يف الثقافة الوطنية.
ون���وه �س���موه بحر����ص �أبن���اء البحرين على
تعزي���ز روح العائل���ة الواح���دة التي يت�س���م بها
املجتمع البحريني ،م�ش���يدا �س���موه ب�إ�سهامات
العوائ���ل البحريني���ة ودورها يف تر�س���يخ �أوا�رص
املحب���ة والت�آخ���ي واحلف���اظ عل���ى الن�س���يج
املجتمعي على مر التاريخ.

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال جعفر بن رجب و�إخوانه

م���ن جانبه ،ع�ب�ر جعفر ب���ن رج���ب و�إخوانه
ع���ن �ش���كرهم وتقديره���م ل�ص���احب ال�س���مو
امللكي رئي�س الوزراء ،على حر�ص �س���موه على

التوا�ص���ل مع خمتلف �أطياف املجتمع ،وتعميق
الروابط االجتماعية فيما بينهم لزيادة التالحم
والتقارب بني �أبناء البحرين.

ت�سلم كتاب “الغريفي ...مالمح من �صور الب�صرية”� ...سمو رئي�س الوزراء:

امل�ؤلفات توثق �سري العطاء و�إ�سهامات البحرينيني
املنامة  -بنا :ا�س���تقبل رئي�س الوزراء �ص���احب
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان �آل خليفة،
بق��ص�ر الق�ض���يبية �ص���باح �أم�س ال�س���يد حممد جعفر
ال�س���يد علوي الغريفي ،حيث �أهدى ل�س���موه ن�س���خة
م���ن كتاب “الغريفي ..مالمح من �ص���ور الب�ص�ي�رة”،
وال���ذي يتناول �س�ي�رة وال���ده الراحل ال�س���يد علوي
الغريف���ي ولقط���ات م�ص���ورة م���ن حياته و�أن�ش���طته
الديني���ة واالجتماعي���ة .وخ�ل�ال اللقاء� ،أكد �ص���احب
ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء �أهمية امل�ؤلفات التي
توثق �س�ي�ر العطاء و�إ�س���هامات البحرينيني يف كافة
املجاالت .ومن جانبه ،عرب ال�سيد حممد جعفر ال�سيد
علوي الغريفي عن �ش���كره وتقديره ل�صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء ،على ما يوليه �سموه من عناية
واهتمام بت�ش���جيع جه���ود التوثيق لدوره���ا يف �إثراء
احلركة الثقافية يف مملكة البحرين ،م�شيدا مبا يبديه
�س���موه من حر����ص دائم عل���ى االلتق���اء باملواطنني
وتر�سيخ قيم التوا�صل والرتابط يف املجتمع.

•�سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سيد حممد جعفر الغريفي

ندوة “�إ�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب” من�صة للوقاية ...قائد احلر�س امللكي:

“الدفاع” �سطرت �صفحات نا�صعة من البطوالت بالتاريخ

املنام���ة  -بنا :حتت رعاية قائد احلر�س امللكي
�س���مو العميد الركن ال�ش���يخ نا�رص بن حمد �آل خليفة،
�أُقيمت �ص���باح �أم����س فعاليات ندوة �إ�س�ت�راتيجيات
مكافحة الإرهاب ،بح�ض���ور قائد قوة احلر�س امللكي
اخلا�ص���ة �س���مو الرائد الركن ال�شيخ خالد بن حمد �آل
خليفة ،بنادي �ض���باط قوة دفاع البحرين وبالتعاون
م���ع املعه���د الأوروب���ي للدرا�س���ات الأمني���ة ،والتي
ت�ستمر لعدة �أيام بتنظيم من احلر�س امللكي.وي�أتي
عقد الن���دوة تنفيذا للتوجيه���ات احلثيثة من جانب
امل�س����ؤولني بالقي���ادة العام���ة لقوة دف���اع البحرين
وعل���ى ر�أ�س���هم القائد الع���ام لقوة الدفاع امل�ش�ي�ر
الرك���ن ال�ش���يخ خليفة ب���ن �أحم���د �آل خليف���ة ،حيث
ي�ش�ت�رك فيها عدد من عدد من �ض���باط قوة الدفاع
ووزارة الداخلية واحلر�س الوطني.
وبعد �أن ا�س���تمع �سمو قائد احلر�س امللكي �إلى
�إيج���از عن مراح���ل الن���دوة� ،ألقى �س���موه كلمه رحب
فيها بامل�ش���اركني يف فعاليات الندوة املتخ�ص�صة
عن مكافح���ة التهدي���دات الإرهابية ،خ�صو�ص���ا و�أن
القائمني عليه���ا نخب متميزة ورفيعة ،وذات عزمية
ع�س���كرية وفكر �إ�سرتاتيجي ،و�أكد �سموه �أنها فر�صة
طيبة لإيجاد م�ساحة م�ش�ت�ركة و�رشاكة نوعية؛ بهدف
بناء الق���درات واملهارات ،وتب���ادل الأفكار والر�ؤى،
عن ال�س���بل الكفيلة ملواجهة هذا اخلطر ،والإ�س���هام

“اخلارجية” تدين حادث
الطعن الإرهابي ب�أم�سرتدام
املنامة  -وزارة اخلارجية� :أدانت وزارة خارجية
مملكة البحرين حادث الطع���ن الإرهابي الذي وقع
يف حمطة القطارات املركزية يف مدينة �أم�س�ت�ردام
مبملك���ة هولندا ،و�أ�س���فر عن �إ�ص���ابة �شخ�ص�ي�ن،
متمنية للم�ص���ابني �رسعة ال�ش���فاء .وجت���دد وزارة
اخلارجية موقف مملكة البحرين الثابت واملناه�ض
للإرهاب بكل �ص���وره ،والداعي �إلى �رضورة توثيق
التعاون الدويل للق�ض���اء عل���ى الإرهاب وجتفيف
منابع متويله.

• �سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد و�سمو ال�شيخ خالد بن حمد يف ندوة �إ�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب

يف حماية �أمننا امل�ستدام وقيمنا الأ�صيلة.
ويف كلمت���ه ،توجه �س���مو قائد احلر����س امللكي
�إلى حتي���ة �إج�ل�ال وتقدير �إل���ى قوة دف���اع البحرين
البا�سلة التي �سطرت �صفحات نا�صعة من البطوالت
والت�ض���حيات يف �س���جل تاري���خ اململك���ة الوطن���ي،
وتنه����ض مب�س����ؤولياتها الوطنية والإن�س���انية ،بكل
كفاءة واقتدار .و�أ�ض���اف �س���موه �أنه يفتخر بانتمائه
للم�ؤ�س�سة الرائدة التي ت�أ�س�ست وتطورت وتفوقت
فك���را وت�س���ليحا وتدريبا ومنظومة ،بف�ض���ل الرعاية
ال�سامية والدائمة لعاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك

حمد بن عي�سى �آل خليفة.
ويف خت���ام كلمت���ه� ،أك���د �س���موه �أن الن���دوات
املتخ�ص�ص���ة تعت�ب�ر من�ص���ات تقدم ل�ص���انع القرار
واجلهات املعنية خيارات �إ�سرتاتيجية ور�ؤى واقعية
من �ش����أنها تعزي���ز فر�ص الوقاية م���ن الآفة ،وتدفع
يف اجتاه ن�س���ق دويل �أكرث متا�سكا وفعالية ،للق�ضاء
عليها .و�أ�شاد �سمو قائد احلر�س امللكي مبا ت�ضمنته
الن���دوة من حما�رضات وحماور وور�ش عمل ،داعيا َ اهلل
ع���ز وجل �أن يحفظ مملكة البحرين من كل �رش و�س���وء
بقيادة عاهل البالد جاللة امللك القائد الأعلى.

تطوير العالقات مع �أملانيا وباك�ستان
املنامة  -بنا :ا�س���تقبل وزير اخلارجية ال�شيخ
خالد ب���ن �أحمد بن حممد �آل خليف���ة كاي بويكمان،
حي���ث ت�س���لم ن�س���خة م���ن �أوراق اعتم���اده �س���فريا
جلمهوري���ة �أملاني���ا االحتادي���ة معينا ل���دى مملكة
البحري���ن .و�أكد الوزير اعت���زاز اململكة مبا يجمعها
مع جمهورية �أملانيا االحتادية من عالقات �ص���داقة
وثيقة ،وما ت�ش���هده من تطور وتقدم على خمتلف
امل�س���تويات ،م�ؤك���دًا حر����ص البحرين عل���ى تنمية
العالق���ات على كل الأ�ص���عدة مبا يحقق امل�ص���الح
امل�ش�ت�ركة للبلدي���ن وال�ش���عبني ال�ص���ديقني.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

كم���ا ا�س���تقبل وزي���ر اخلارجي���ة مبكتب���ه بالديوان
الع���ام لل���وزارة �أم����س � ،Afzaal Mahmoodإذ
ت�س���لم ن�س���خة من �أوراق اعتماده �سفريا جلمهورية
باك�ستان الإ�سالمية معينا لدى مملكة البحرين.
و�أ�ش���اد وزي���ر اخلارجية مبا تت�س���م به عالقات
ال�ص���داقة بني مملكة البحرين وجمهورية باك�ستان
الإ�س�ل�امية م���ن تط���ور وما ت�ش���هده خمتل���ف �أوجه
التعاون امل�شرتك من تقدم يخدم م�صالح البلدين،
م�ؤك���دًا حر����ص مملك���ة البحرين عل���ى توطيد هذه
العالقات على امل�ستويات كافة.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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قـــــــــــــــــوة املجتمـــــــــــــع تكمــــــن فــــــي وعـــــــــــي �أبنـــائــــــــــــــه ومتــــا�سكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم� ...سمو رئي�س الوزراء:

احلفـاظ علـى قيـم التوا�صـل وتعـزيـز اللحمـــــــــــــــة الوطنيـة درب لن نحيد عنـه �أبـدا

•�سمو رئي�س الوزراء ي�ستقبل ر�ؤ�ساء امل�آمت و�أع�ضاء الهيئة العامة للمواكب احل�سينية

كل الأح���داث الت���ي م���رت بالبحري���ن مل ت�س���تطع �أن ت�ؤث���ر يف متا�س���ك �ش���عبها
املنامة  -بنا� :أكد رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو
امللك����ي الأمري خليف����ة بن �سلم����ان �آل خليفة ،لدى
ا�ستقب����ال �سموه ر�ؤ�ساء امل�����آمت احل�سينية و�أع�ضاء
الهيئ����ة العام����ة للمواكب احل�سيني����ة� ،أهمية تعزيز
التوا�صل بني �أف����راد املجتمع انطالقا مما يت�سم به
�شعب البحرين من نبل وطيبة ،وقال �سموه�“ :إن ما
يجم����ع بني �أبناء البحرين من قيم التوا�صل واملحبة
مل ولن يتغري مهما حاول البع�ض زرع ال�شقاق ،وكل
الأحداث التي مرت بالبحرين مل ت�ستطع �أن ت�ؤثر يف
متا�سك �شعبها”.
و�أ�ض����اف �سموه�“ :إن املواق����ف التي مرت بها
البحري����ن ع��ب�رت عما يحمله �شعبها م����ن والء وحمبة
لوطنه وقيادته وجمتمع����ه ،و�إننا م�ستمرون يف دعم
وم�سان����دة كل عمل يهدف �إلى احلف����اظ على وحدة

الوطن ومنائه وتقدمه” .ونوه �سموه بالدور الوطني
واملخل�ص ل�شع����ب البحرين ،م�ؤك����دا �سموه �أن قوة
املجتمع البحريني تكمن يف وعي �أبنائه ومتا�سكهم،
وه����و الأمر ال����ذي جعل من مملك����ة البحرين منوذجا
فريدا للتعاي�ش القائم على املحبة واالحرتام.
وكان �صاح����ب ال�سم����و امللكي رئي�����س الوزراء
ق����د ا�ستقبل بق���ص�ر الق�ضيبية �صب����اح �أم�س ر�ؤ�ساء
امل�����آمت احل�سينية و�أع�ضاء الهيئ����ة العامة للمواكب
احل�سيني����ة يتقدمه����م رئي�س م�����أمت م����دن �إبراهيم
املن�ص����ور ،والذي����ن قدم����وا لل�س��ل�ام عل����ى �سموه،
حي����ث رفعوا �إل����ى �سم����وه �أ�سم����ى عب����ارات ال�شكر
والتقدير على ما تبذله احلكومة من جهود يف رعاية
املنا�سب����ات الدينية ودور العب����ادة ،وما تقدمه من
ت�سهيالت لإجناح مو�سم عا�شوراء كل عام.

وخ��ل�ال اللق����اء ،رح����ب �صاحب ال�سم����و امللكي
رئي�����س ال����وزراء بر�ؤ�ساء امل�آمت احل�سيني����ة و�أع�ضاء
الهيئة العامة للمواكب احل�سينية ،معربا �سموه عن
�سعادته بهذا اللقاء الذي يعك�س ما يجمع بني �أبناء
البحري����ن من حمبة وتوا�صل جت����ذرت عرب ال�سنني،
متوجها �سموه بال�شكر لهم على كل ما يقدمونه من
عطاء خلدمة املجتمع.
و�أك����د �سم����وه حر�����ص احلكوم����ة عل����ى تقدمي
كل م����ا يل����زم؛ من �أجل خ����روج منا�سب����ة �شهر حمرم
وذك����رى عا�شوراء على الوج����ه الأكمل .و�أثنى �سموه
عل����ى اجله����ود الطيبة الت����ي يبذلها ر�ؤ�س����اء امل�آمت
احل�سيني����ة يف �إحياء املوا�سم الدينية والإ�رشاف على
تنظيم �شعائره����ا بالتعاون مع اجله����ات احلكومية
املختلفة.

و�أكد �صاح����ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء �أن
التج����ارب التي مرت بها البحري����ن �أظهرت املعدن
الأ�صيل ل�شعبها الذي �ساه����م يف �إعالء �رصح الوطن
وحق����ق الإجناز تلو الآخر .وقال �سموه�“ :إن البحرين
ت�ستحق من����ا �أن نعمل جميعا على تنميتها واحلفاظ
على ما حتقق لها ول�شعبها من مكت�سبات”.
و�ش����دد �سموه على �أن احلفاظ على �أمن الوطن
وا�ستق����راره ه����و م�س�ؤولية يت�ش����ارك فيها اجلميع،
و�أن البحري����ن لديها �شعبا يتمتع بالوعي واملعرفة،
وكان ه����ذا ال�شعب و�سيظل ع�صي����ا على كل فرقة
�أو انق�س����ام .وق����ال �سم����وه�“ :إن احلف����اظ على قيم
التوا�ص����ل وتعزي����ز اللحم����ة الوطنية ه����و درب لن
نحيد عنه �أبدا ،و�سنوا�صل بذل مزيد من اجلهود يف
تعزيز نه�ضة البحرين وتقدمها”.

و�أك����د �سموه �أن الن�سق املتف����رد من العالقات
التي ت�سود جمتمع البحرين �ساهمت يف تر�سيخ حب
الوط����ن والتفاين؛ من �أجل رفعت����ه .ونوه �سموه �إلى
�أن مملك����ة البحرين عل����ى امتداد تاريخه����ا الطويل
ج�سدت مزيجا من التن����وع الثقايف واحل�ضاري الذي
يق����وم على الت�سامح والتعاي�ش بني خمتلف �أطياف
املجتمع ،م�شددا �سم����وه على �رضورة التم�سك بروح
الأ���س�رة الواحدة التي جتمع �شع����ب البحرين ونبذ �أي
دعوة للفرقة بني �أبناء الوطن الواحد.
م����ن جانبه� ،ألقى غازي عبداملح�سن كلمة �أعرب
فيه����ا با�سم����ه ونياب����ة عن احل�ض����ور وجمي����ع م�آمت
البحرين يف املدن والقرى بخال�ص ال�شكر والتقدير
ل�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على الرعاية
الكرمي����ة الت����ي يوليها �سم����وه ملو�س����م عا�شوراء،

•�سمو رئي�س الوزراء ي�ستقبل ر�ؤ�ساء امل�آمت و�أع�ضاء الهيئة العامة للمواكب احل�سينية

م�ؤك����دا �أن �سموه ي�س��ي�ر يف ذلك على نهج احلكام
من �آل خليفة الكرام الذين قاموا برعاية املوا�سم
العا�شورائية كابرا عن كابر ،ووفروا لها كل �سبل
الرعاي����ة الكرمية م����ن �أجل �إجناحه����ا وحتى تظهر
بال�شكل الذي يليق مبملكة البحرين بلد الت�سامح
والتعاي�����ش ب��ي�ن جمي����ع فئاته����ا .وق����ال�“ :إن �آل
خليفة الكرام �أخذوا عل����ى عاتقهم �أمانة ا�ستمرار
ه����ذه املواك����ب احل�سيني����ة ،وهي �أمان����ة �صانوها
وخلدوها وتوارثتها الأجيال”.
و�أ�ش����اد عبداملح�سن مبجل�����س �صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء الأ�سبوعي وما يت�صدره من
عبارات الثق����ة يف ال�شعب وبث روح املحبة و�إعالء
للكلمة اجلامعة ،م�ؤكدا �أن ذلك لي�س بغريب على
�سموه ب����اين جمد الوطن ووا�ض����ع �أ�س�س نه�ضته.

وق����ال�“ :أيه����ا احلكي����م ،ها �أن����ت ق����د قلتها ،بل
عمل����ت بها عندما حر�صت عل����ى الدعوة �إلى ر�ص
ال�صف����وف �إميانا منك ب���ض�رورة احلفاظ على جمع
الكلمة ،فق����د ا�ستمعه����ا القا�ص����ي والداين حني
جعل����ت اجلميع متوحدين خلف قيادة عاهل البالد
�صاح����ب اجلاللة امللك حمد ب����ن عي�سى �آل خليفة
و�أن����ت �أوله����م مبعي����ة ويل العهد �صاح����ب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ،فبحكمة
الرج����ال تبن����ى الأوطان ويعم����ر الزم����ان ،فمعكم
يكتمل العقد وبكم تتجمل الأعناق”.
من ناحيته����م� ،أعرب ر�ؤ�ساء امل�����آمت و�أع�ضاء
الهيئة العام����ة للمواكب احل�سيني����ة عن �شكرهم
وتقديره����م مل����ا يوليه �صاح����ب ال�سم����و امللكي
رئي�����س ال����وزراء من اهتم����ام ودع����م للم�ؤ�س�سات

الديني����ة ،وما توفره احلكوم����ة برئا�سة �سموه من
ت�سهيالت تكفل ممار�سة ال�شعائر الدينية للجميع
يف �إطار ما تتمتع ب����ه اململكة من حريات .وقالوا:
“�إن توجيهات �سم����وه الدائمة ملختلف الوزارات
والأجه����زة احلكومي����ة بتوف��ي�ر كل اخلدمات خالل
مو�سم عا�ش����وراء ،لت�ؤكد مدى اهتمام �سموه بكل
ما يع����زز من روح الأ�رسة الواح����دة التي يتميز بها
�أبناء البحرين ،وجت�سد ال�صورة احل�ضارية ململكة
البحرين”.
وت�سلم �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
بهذه املنا�سبة درعً ا تذكاريًا من جعفر املدحوب
رئي�����س م�أمت املدحوب؛ تقدي����را جلهود �سموه يف
احلفاظ على �أمن وا�ستقرار البحرين ،ودور �سموه
الكبري يف نه�ضة الوطن وازدهاره.

اململكة ت�ستحق �أن
نعمل على تنميتها
واحلفاظ على
املكت�سبات
ما يجمع بني �أبناء
الوطن مل ولن
يتغري مهما حاول
البع�ض زرع ال�شقاق
تقدمي كل ما
يلزم خلروج ذكرى
عا�شوراء بالوجه
الأكمل
ر�ؤ�ساء امل�آمت وهيئة
املواكب احل�سينية
ي�شيدون بدعم
امل�ؤ�س�سات الدينية

�سعدنا وت�رشفنا بلقاء مل�ؤه ال�رصاحة وال�شفافية ...في�صل بن رجب:

�سمو رئي�س الوزراء تلم�س احتياجاتنا لعا�شوراء

�أع���رب ع�ض���و الهيئ���ة التنفيذية
للمواك���ب احل�سيني���ة في�ص���ل ح�س���ن
بن رجب ع���ن �سعادت���ه مبقابلة �سمو
رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة
�أم����س مبعية ر�ؤ�ساء امل����آمت احل�سينية
و�أع�ض���اء الهيئ���ة العام���ة للمواك���ب
احل�سينية.
وق���ال في�ص���ل ب���ن رج���ب به���ذه

املنا�سبة“ :ت�رشفنا بلقاء �سيدي رئي�س
جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة
�أن���ا وجميع �أع�ضاء اجلمعي���ة العمومية
للم�آمت واملواك���ب احل�سينية يتقدمنا
الع���م احل���اج �إبراهيم املن�ص���ور عميد
الهيئة العامة للمواكب احل�سينية”.
و�أ�ض���اف “كان لق���ا ًء �أبوي���ا ً مل����ؤه
ال�رصاح���ة وال�شفافية ،وكع���ادة �سموه

الكرمي يتلم����س احتياجاتنا يف منا�سبة
ذك���رى عا�ش���وراء وكل املنا�سب���ات
الديني���ة واالجتماعي���ة بتوجي���ه كل
امل�ؤ�س�سات الر�سمية بالقيام بواجبهم
على �أكمل وجه”.
وا�ستطرد “�سعدن���ا وت�رشفنا بهذا
اللقاء ال���ذي جمعنا مع ه���ذه الكوكبة
الطيب���ة من خدم���ة امل����آمت واملواكب
احل�سيني���ة ،وال ي�سعن���ا �إال تق���دمي

واج���ب ال�شك���ر وعظيم االمتن���ان �إلى
مق���ام �سم���وه الك���رمي عل���ى تف�ضله
علينا بوقته الثم�ي�ن لي�ستمع للجميع
مبتطلباته���م واحتياجاته���م لإحي���اء
�شعرية حمرم احلرام”.
�أدام���ه اهلل بخري ومبوف���ور ال�صحة
والعافي���ة و�أدام اهلل علينا هذه النعمة
يف مملكة البحرين الغالية ،وحفظ اهلل
قيادتنا العليا وال�شعب الكرمي.
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إضاءات خليفة بن سلمان
لعاشوراء والوحدة ورص الصفوف
جاءت �أحاديث �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،رئي�س
ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه ،يف
جمل�سه بالأم�س مع ر�ؤ�ساء م�آمت العا�صمة
و�أع�ض���اء هيئ���ة املواك���ب احل�سيني���ة،
حتمل ذات التلقائي���ة يف التوافق وتبني
امل�ضام�ي�ن واملع���اين والغاي���ات ،وذات
االتف���اق عل���ى تقدي���ر وتثم�ي�ن جه���ود
�سم���وه باعتب���اره (باين جم���د الوطن) يف
االهتمام الكبري بال�شعائر الدينية وحرية
ممار�ستها و�صيانة م���ا متيزت به مملكة
البحري���ن منذ الق���دم م���ن حمافظة على
املظاهر الدينية واالجتماعية التي تدخل
يف الن�سيج الوطن���ي الواحد ،وهي �سمات
م�ستم���رة يف العه���د الإ�صالح���ي جلالل���ة
املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى �آل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،فتبو�أت
البحرين مكانتها املمي���زة على اخلريطة
العاملية.
وكالعادة ،ف����إن هذا اللق���اء ،كعادة
�سنوي���ة كرمي���ة يف �ضيافة �سم���و رئي�س
ال���وزراء ،حتيط���ه العب���ارات الطيب���ة
والتوجيه���ات وكذلك التعب�ي�ر عن الثناء
والعرفان بجهود �سموه وتوجيهه الدائم
لبث روح املحبة و�إع�ل�اء الكلمة اجلامعة،
ويف احلقيق���ة ،ف�إن احلا�رضي���ن �سواء من
�أع�ض���اء هيئة املواك���ب �أو ر�ؤ�ساء امل�آمت
�أو املهتم�ي�ن ،بل وكل م���ن تابع اجلهود
املبذولة يف موا�سم عا�شوراء يف ال�سنوات
املا�ضية ،وكيف حظيت باهتمام ورعاية
القي���ادة ال�سيا�سية الر�شي���دة ،وح�صلت
عل���ى ت�ص���ورات عم���ل داعم���ة م���ن كل
القطاع���ات يف احلكومة مبتابع���ة يوليها
خليفة ب���ن �سلمان ال�صدارة؛ لتغطية كل
االحتياج���ات وتوفري الت�سهي�ل�ات� ،أقول
�أن كل ه�ؤالء يدرك���ون ويقدرون التطور
النوعية اخلدماتي عامًا بعد عام.
لق���د �أع���اد �سم���و رئي����س ال���وزراء
الت�أكي���د عل���ى دور احلكوم���ة يف تهيئ���ة
الأجواء لهذه املنا�سب���ة الدينية اجلليلة،
وتي�سري كافة ال�سبل لظهورها يف �أف�ضل
�صوره���ا ،وتقوي���ة ج�سور التع���اون بني
اجلهات احلكومي���ة اخلدمية ،ولي�س ذلك
فح�س���ب ،ب���ل �إن �سم���وه كان ب���كل حب
ي�ستذكر جه���ود املا�ضني ،ومنهم احلاج
�أحمد حم�سن بن �سلوم رحمه اهلل ،ويحفظ
له���م جمي���ل ال�شك���ر جلهوده���م يف بذل
م���ا ي�ستطيع���ون والتوا�صل م���ع الدولة،
والعم���ل على �إجن���اح كل امل�سارات التي
تتطلب ت�ضافر اجلهود بدءًا من اجلوانب
اخلدماتي���ة يف خمتل���ف امل���دن والقرى،
مرورًا بالتنظيم الأمني واملروري والفني
و�ص���ول �إل���ى ختام
اً
عل���ى م���دار ال�ساعة،
املو�سم بكل �أمن وطم�أنينة و�سالم.
من الدرو�س التي تر�سخ يف القلوب
والعق���ول �أن �سم���و رئي�س ال���وزراء يرى
�أن ه���ذه املنا�سب���ة الديني���ة ،وكاف���ة
املنا�سب���ات ،ب���ل وخمتل���ف املظاه���ر
االجتماعي���ة والرتاثي���ة والثقافي���ة يف
املجتم���ع البحرين���ي ت�ستح���ق �أن ت�صان
وتنق���ل �إلى الأجيال مب���ا ي�سهم يف تعزيز
�أ�صالتها و�أثرها املل���يء باخلري والعطاء
وخدم���ة الأوط���ان والإن�س���ان ،ون�ستذك���ر
دائمً���ا الكثري من عبارات �سم���وه ،ومنها
�أن البحري���ن من���وذج متمي���ز يف الت�آل���ف
االجتماع���ي و�شعور الأ��س�رة الواحدة الذي
ي�س���ود ب�ي�ن خمتل���ف مكون���ات ال�شعب،
و�أن كل جن���اح وكل تقدم ه���و نتاج جهد
م�ش�ت�رك �ساهم في���ه �أهل القري���ة و�أهل
املدينة من املواطنني على حد �سواء.
ال ي�سعن���ا �إل���ى �أن نك���رر عمي���ق
ال�شكر واالمتنان والتقدي���ر �إلى قيادتنا
الر�شي���دة ،وعل���ى ر�أ�سها جالل���ة العاهل
املف���دى و�سم���و رئي����س ال���وزراء و�سمو
ويل العه���د الأمني ،و�إلى كل امل�سئولني
الذين يخدمون الوط���ن وي�سعون لرقيه،
ونتمنى م���ن اجلميع �أن نعي�ش معًا مو�سم
عا�ش���وراء متمي���زًا عباديً���ا واجتماعيً���ا
ووطنيً���ا ،و�أن يتعاون اجلميع مع الأجهزة
احلكومي���ة يف كل مالمح ومظاهر و�أن�شطة
وبرام���ج مو�س���م حم���رم عل���ى �أن يك���ون
العنوان الأب���رز هو �إظه���ار القيم النبيلة
ملو�سم عا�شوراء.

االثنين  3سبتمبر 2018
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غياب الأحزاب ت�ضعف جمل�س النواب ...مر�شح “البوكوارة” املناعي لـ “:”$

لقطع الطريق بالربملان على املت�سلقني واجلهلة
جوهر الدميقراطية
املعار�ضة البناءة ولي�ست
امل�شاك�سة

ليلى مال اهلل

قال املرت�شح نيابي���ا عن الدائرة ال�ساد�سة يف
املحافظة اجلنوبي���ة (البوكوارة والرف���اع ال�شمايل
وج���ري ال�شي���خ) �إبراهي���م املناعي لـ “الب�ل�اد” �إن
تر�شح���ه للمجل����س النياب���ي ج���اء م����ؤازرة للم�رشوع
الإ�صالحي لثقته يف الإرادة امللكية ال�سامية جلاللة
املل���ك نح���و التطوير ،و�إ��ش�راك املواط���ن يف �صنع
القرار ،و�إدارة املال العام.
و�أو�ض���ح �أن لدي���ه ر�ؤي���ة م���ن �أج���ل الإ�صالح
والتطوي���ر يف ال�سلطة الت�رشيعي���ة ،و�أن تر�شحه جاء
قطع���ا للمت�سلق�ي�ن واجلهل���ة ،ودع���وة للكفاءات
للرت�ش���ح وممار�س���ة حقوقه���م الد�ستوري���ة يف
الرت�ش���ح ،وه���و م���ا ح�ص���ل يف  2014م���ن و�صول
املت�سلقني لبيت ال�شعب.
وع���ن برناجم���ه االنتخاب���ي ب�ي�ن املناع���ي �أن
�سعي���ه للرت�ش���ح ب�صفت���ه القانوني���ة �سي�ستهدف
تفعي���ل الأدوات الد�ستوري���ة للمجل����س وتفعي���ل
واالخت�صا�ص الأ�صيل للعمل النيابي ،وهو الرقابة
والت�رشي���ع ،ف�ض�ل�ا ع���ن ال�سعي لتق���دمي مقرتحات
للتعدي���ل عل���ى بع�ض عنا��ص�ر الالئح���ة التنفيذية
والد�ست���ور مبا يحق���ق الكفاءة العالي���ة للم�صلحة
العامة.
و�أ�ش���ار �إلى �أن هناك بع�ض امل���واد يف الالئحة
التنفيذي���ة حتتاج التعديل عليها؛ م���ن �أجل زيادة
كفاءة خمرجات املجل�س.

المعارضة اإليجابية

انتخابات
مر�شحة “عايل” معتوق :لتح�سني رواتب معلمات ريا�ض الأطفال
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

هنّ����أت املرت�شح���ة النيابي���ة ع���ن
الدائ���رة ال�ساد�س���ة بال�شمالي���ة ملي���اء
معت���وق املعلم�ي�ن والطلب���ة مبنا�سبة
حلول العام الدرا�سي اجلديد / 2018
 ،2019حيث ت�ساعد التهيئة النف�سية
واملعنوي���ة �أبناءنا الطلب���ة الأعزاء على
اال�ستقب���ال اجلي���د والالئ���ق للع���ام
الدار�س���ي والتناف����س املحم���ود؛ م���ن
�أجل رفع م�ست���وى التح�صيل الدرا�سي
لديهم وني���ل �أعلى املرات���ب العلمية،
وبالتايل �ضمان م�ستقبل مهني �أف�ضل
لهم.
و�أ�ش���ادت بجه���ود املعلم�ي�ن
واملعلم���ات الأفا�ضل الذي���ن يقومون
بجهود ومبادرات كبرية يف امل�ؤ�س�سات
التعليمي���ة لالرتقاء مب�ست���وى التعليم
يف وطنن���ا العزيز ،بدع���م متوا�صل من
جان���ب وزارة الرتبي���ة والتعليم التي ال
تدخر جهدًا يف دع���م املعلمني وتلمّ�س
احتياجاتهم ،وكان �آخره���ا االنتهاء من
�إجراءات توظي���ف  797من البحرينيني
من �أ�صحاب الكفاءات من خريجي كلية
البحرين للمعلمني واجلامعات املحلية
واخلارجي���ة امل�ستوف�ي�ن متطلب���ات
التوظيف للعمل يف قطاع التدري�س.
وقال���ت معت���وق� :إن امل�س�ؤولي���ة
م�شرتك���ة ب�ي�ن الأ��س�رة واملدر�س���ة
ل�ضمان ع���ام درا�سي مفع���م باحليوية
والن�شاط للنهو����ض بالعملية الرتبوية
والتعليمي���ة يف مملكتن���ا الغالي���ة �إلى
�آف���اق �أرح���ب ،وميث���ل التعلي���م �أولى
الأولي���ات يف برناجم���ي االنتخاب���ي؛
كوين ام���ر�أة عملت يف ق�س���م العالقات
العامة ب�إحدى املدار����س اخلا�صة ذات
الكف���اءة العالي���ة ،و�أرى م���ن الأهمي���ة
مب���كان حتدي���ث التعلي���م وحت�س�ي�ن
جودته وخمرجات���ه ،مبوجب الت�رشيعات
والقوان�ي�ن الوطني���ة واالتفاق���ات
الدولي���ة الت���ي ان�ضمت �إليه���ا حكومة
مملكة البحرين.
و�أردف���ت معت���وق :م���ن دون �شك،
لقد �شه���د التعلي���م احلكوم���ي تطورًا
ملحوظً ���ا بع���د تطبي���ق برنامج حت�سني
�أداء املدار�س يف �ض���وء نتائج التقييم
اخلارجي للمدار�س احلكومية من جانب
هيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب� ،إال
�أنني �أ�شدد على �رضورة �إ�صالح التعليم
احلكوم���ي واال�ستف���ادة م���ن �أف�ض���ل

و�أو�ض���ح املناع���ي �أن �أ�سباب �إخف���اق املجل�س
و�ضع���ف �أدائه تع���ود �إلى عنا�رص �أوله���ا عدم وجود
�أح���زاب �سيا�سية وطنية تعمل؛ م���ن �أجل امل�صلحة
العامة ،وتك���ون �إيجابية وم�ؤثرة ،م�ؤك���دا �أن جوهر
الدميقراطي���ة ه���و املعار�ض���ة البن���اءة ،ولي�س���ت
امل�شاك�س���ة الت���ي متته���ن املعار�ض���ة ال�سلبي���ة
املعار�ضة لأجل املعار�ضة فقط.
وا�ستكم���ل �أن املجل�س بحاج���ة �إلى املعار�ضة
التي تقدم الر�ؤى االقت�صادي���ة واحللول وتتعامل
م���ع ال���ر�ؤى االقت�صادي���ة امل�ؤث���رة واالجتماعي���ة
وال�سيا�سية النا�صحة التي ت�ؤازر امل�رشوع الإ�صالحي
وتبني عليه.
ولف���ت �إل���ى �أن العن��ص�ر الب��ش�ري املتمثل يف
املجل����س معظم النواب الذين و�صلوا �إلى املجل�س
كان �أح���د �أ�سب���اب �إخفاق���ه ،مو�ضح���ا مل يكون���وا
م�ؤهلني علمي���ا و�سيا�سي���ا وقانوني���ا واقت�صاديا
لإدارة ملفات ال�ش�أن العام.
وذك���ر �أن بع�ضه���م ذه���ب مه���روال للمجل����س
الن���واب؛ م���ن �أج���ل احل�ص���ول عل���ى االمتي���ازات،
مفتقرين �إلى �أدنى درجات املهنية.

�أغلب النواب غري م�ؤهلني
علميا و�سيا�سيا وقانونيا
واقت�صاديا
•�إبراهيم املناعي

واقرتح التعديل عل���ى �رشوط الرت�شح للنيابي
�أو البل���دي اجتي���از دورات تثقيفي���ة مكثف���ة لدى
معهد التنمية ال�سيا�سية وجمعية االقت�صاديني.
وذكر �أن �أي �رشكة ت�شرتط يف توظيفها موظف
اال�ستقب���ال م�ؤهال علميا و�أن يجتاز مقابلة ،يف حني
�أن النائ���ب ال���ذي ميث���ل �شعب ب�أكمل���ه ال ي�شرتط
ح�صوله على م�ؤهل جامعي.
وب�ي�ن �أن الرتاخ���ي يف ال��ش�روط �أ�س����س ظهور
ثقافة ت�ست�سهل العمل النيابي ،فرنى ظاهرة قفز
البلديني للرت�شح للمقاعد النيابي.
و�أو�ضح املناعي �أن���ه انتقال النائب الربملاين
�إل���ى جمل�س ال�ش���ورى �أث���ر �سلبا عل���ى �أداء النواب
و�أ�ضعف���ه ،حي���ث ت���رى بع����ض الن���واب يتملقون
ال�سلط���ة التنفيذي���ة ويرتاخ���ون؛ من �أج���ل مطامع
الو�صول �إلى مقاعد ال�شورى.

التج���ارب واملمار�س���ات باملدار����س
اخلا�ص���ة ذات الت�صني���ف الع���ايل،
والتع���اون م���ع امل�ؤ�س�س���ات التعليمية
والتدريبي���ة اخلا�ص���ة بتغليب اجلانب
الأكادمي���ي والرتب���وي عل���ى اجلان���ب
الربحي.
و�أ�ضاف���ت الب��� َّد م���ن التعاط���ي
الإيجاب���ي وامل�س����ؤول م���ع جمل���ة م���ن
امللفات ال�شائكة وامللحة ذات العالقة
بالتعليم ،مثل حق���وق معلمات ريا�ض
الأطف���ال من جه���ة حت�س�ي�ن رواتبهن
وتدريبهن و�إع���ادة ت�أهيلهن حيث هن
م���ن يب���د�أن ت�أ�سي�س الأجي���ال القادمة
وتوجي���ه �شخ�صي���ات ق���ادة امل�ستقبل
يف اململك���ة ،و�إ��ش�راك القط���اع اخلا�ص
يف حتمّ���ل م�س�ؤوليت���ه االجتماعية على
م�ست���وى برنام���ج البعث���ات واملن���ح
الدرا�سية ،ودعم �صندوق الطالب.
وختمت معت���وق بالقول :بالتعاون
مع النواب واجلهات الر�سمية �س�أ�سعى
لتحقي���ق االرتق���اء بالتعلي���م يف ح���ال
فوزي بع�ضوية جمل�س النواب.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة ال�ساد�س���ة
باملحافظ���ة ال�شمالي���ة حالي���ا مبجل�س
النواب ر�ؤى احلايكي.
وتبلغ الكتلة الناخبة قرابة 10704
ناخبا وف���ق �إح�صاءات انتخابات برملان
. .2014
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات
الآتية :هورة عايل ( ،)730عايل (732-
.)734-736-738-740-742
وكان���ت الدائ���رة تعت�ب�ر الثاني���ة
باملحافظ���ة الو�سط���ى قب���ل �إلغ���اء
املحافظة باالنتخابات الأخرية.

�س�أعقد م�ؤمترا عاما �سنويا
لعر�ض ما �أجنزته
وا�ستقامت���ه وعدال���ة احلك���م علي���ه و�سالمة احلكم
على �إجن���از �أو �إخفاق ال�سلط���ة الت�رشيعية وال�سلطة
التنفيذية.
ولف���ت املناع���ي �أن خربته عمره���ا  20عاما يف
جمال البنوك اال�ستثماري���ة واال�ستثمار �ست�ساعده
يف تق���دمي ر�ؤى ومقرتح���ات مل�شاري���ع اقت�صادية
ت�ساه���م يف ا�ستقط���اب ر�ؤو�س الأم���وال لت�أ�سي�س
ال��ش�ركات ،وتوف�ي�ر فر����ص العمل وزي���ادة الناجت
القومي.

الرقابة الشعبية
وق���ال املناعي �إنه يهدف �إل���ى تفعيل الرقابة
ال�شعبي���ة على �أداء النواب ،مبينا �أنه �سي�ؤ�س�س �إلى
عالق���ة توا�صل مع الناخبني مبني���ة على ال�شفافية
وت�أمين���ا للرقابة ،حي���ث �إن غي���اب الرقابة �أ�ضعف
�أداء النواب.
وا�ستكمل �س�أ�ضع نف�سي طواعية حتت م�ساءلة
ناخب���ي الدائرة وكل املواطن�ي�ن يف الدوائر الأخرى
بع���د كل دور ت�رشيعي عرب م�ؤمتر ع���ام �أعر�ض فيه
تقرير يت�ضمن �أعم���ايل يف املجل�س ،وبرنامج عملي
للدور الذي يليه ،م�ؤكدا “لن �أدخل املجل�س وحدي،
بل �أدخل جميع ناخبي الدائرة و�أحملهم امل�س�ؤولية
الوطنية”.
ولف���ت �إل���ى �أن الرقابة ال�شعبي���ة على النواب
حتق���ق مزاي���ا للمجتم���ع �أهمه���ا �ص�ل�اح النائ���ب

عن الدائرة
ميثل الدائرة الدائ���رة ال�ساد�سة يف املحافظة
اجلنوبية النائب �أن�س بو هندي.
وت�شم���ل مناط���ق البوكوارة والرف���اع ال�شمايل
وج���ري ال�شيخ وت�شمل الدائ���رة  16جممع ( 913-
914-915-916-917-918-919-920921-923-924-925-926-927-746.)748
وح�س���ب �إح�ص���اءات انتخاب���ات  ،2014ف����إن
الكتلة االنتخابية يف الدائرة تعادل  8262ناخبا.
وكان���ت ه���ذه الدائ���رة التا�سع���ة باملحافظ���ة
الو�سطى قبل �إلغاء الأخرية.

نائب مقعد البوكوارة والرفاع ال�شمايل بالربملان
عدد �أ�صواته
النائب الفائز
برملان

تعديل الشروط
•ملياء معتوق

ظهور ثقافة قفز
البلديني للرت�شح ملقاعد
الربملان

وطال���ب “بتعدي���ل �رشوط الرت�ش���ح ،خ�صو�صا
فيم���ا يتعلق بت�أهي���ل املرت�شح�ي�ن باحل�صول عل
م�ؤهل جامعي؛ لأنه يتعام���ل مع قوانني وت�رشيعات
ويتن���اول الأدوات النيابي���ة ويحت���اج �أر�ضية قوية
وثقافة ت�ؤهله �إلى هذا العمل”.

2002

خليفة الظهراين

4237

2006

خليفة الظهراين

3890

2010

خليفة الظهراين

3586

2014

�أن�س بوهندي

3676

2018

؟

؟

رئي�س “خدمات اجلن�سية” يرت�شح بدائرة توبلي وجدعلي والنا�صفة

مراد لـ“ :”$حل�رص �أن�شطة جتارية على البحرينيني فقط
را�شد الغائب

عبدالعزي���ز م���راد وج���ه جدي���د يف���د لقائم���ة
املر�شح�ي�ن بالدائ���رة ال�سابعة مبحافظ���ة العا�صمة
(توبلي وجدعلي والنا�صفة).
وقال مراد لـ “البالد” الذي يعمل رئي�سا ل�شعبة
اخلدم���ات العام���ة والتجهي���زات ب�ش����ؤون اجلن�سي���ة
واجل���وازات والإقام���ة ب���وزارة الداخلية �أن���ه �سيعمل
على �إيج���اد احلل���ول الت�رشيعية املنا�سب���ة بالتعاون
ب�ي�ن ال�سلطتني فيم���ا لو نال ثق���ة الناخبني بدخول
الربمل���ان .و�أ�شار �إل���ى �أن برناجم���ه االنتخابي يرتكز
على حم���اور اقت�صادية واجتماعي���ة وتنموية عديدة
قوامه���ا توف�ي�ر وخل���ق فر����ص عم���ل للبحريني�ي�ن،
و�إ�ص���دار قوان�ي�ن وت�رشيع���ات جلع���ل الأولوي���ة
للبحريني يف العمل ،وح��ص�ر بع�ض الأن�شطة التجارية
للبحرين���ي فقط كما فعل���ت كثري م���ن دول اجلوار،
واملحافظة على حق���وق املتقاعدين وعدم امل�سا�س
باملكت�سب���ات ،ودع���م الأ��س�ر البحريني���ة ذات الدخل
ال�ضعيف ،وتوفري احلياة الكرمية لهم.
و�أك���د ��ض�رورة توف�ي�ر الدول���ة ال�سك���ن املالئم
للمطلقات ،ومن لي�س لديهم عائل والأرامل.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن �أغلبي���ة طلبات كتل���ة الناخبني
بالدائ���رة ترتك���ز عل���ى ��ض�رورة توظي���ف الأبن���اء
واخلريجني منهم.
وم���راد حا�ص���ل على الثانوي���ة العام���ة ،ودبلوم
ب����إدارة امل�شاري���ع ،و�ش���ارك ب���دورات يف الإدارة من

املنظم���ة العربي���ة للتنمي���ة الإدارية بجامع���ة الدول
العربية من جمهورية م�رص العربية.

عن الدائرة
وميثل الدائرة ال�سابعة حاليا مبحافظة العا�صمة
النائب �أ�سامة اخلاجة.
ويبل���غ ق���وام الدائ���رة  10695ناخب���ا وف���ق
�إح�صاءات انتخابات برملان .2014
ومتث���ل الدائ���رة املناط���ق واملجمع���ات الآتية:
توبل���ي ( ،)709وجدعل���ي ( ،)721وجرداب (،)729
والنا�صفة ( ،)733ومدينة عي�سى (.)816
وكان ترقيم الدائرة الأولى باملحافظة الو�سطى
قبل �إلغاء الأخرية.

•عبدالعزيز مراد

مقعد نائب توبلي وجدعلي وجرداب بالربملان
عدد �أ�صواته
النائب الفائز
برملان
2002

فريد غازي

1920

2006

جالل فريوز

7203

2010

�سلمان عبداهلل

6175

2014

�أن�س بوهندي

3676

االنتخابات التكميلية 2011

�سمية اجلودر

1725

2014

�أ�سامة اخلاجة

2094

2018

؟

؟

ملـــف
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ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية

(الحلقة الثانية)

الدكتوراه المهنية...
فقاعة “الدال” قبل األسماء
الدرا�سات العليا املهنية فقاعة جديدة� ،أثري ب�ش�أنها لغط كثري بالأ�سابيع املا�ضية ،خ�صو�صا من بعد ت�صاعد كرة جليد مو�ضوع
ال�شهادات املزيفة �أو ال�صادرة من جامعات وهمية.
تناق�ش “البالد” على مدار الأيام املقبلة مع جمموعة م�س�ؤولني من جهات ر�سمية متنوعة مو�ضوع ال�ساعة عن ال�شهادات
املهنية ،وهل تعرتف اجلهات الر�سمية بالدبلوم املهني �أو املاج�ستري املهني ،وهل تعامل “الدال” املهنية مثل الدكتوراه التقليدية
( ،)PHDوما �أثر هذه ال�شهادات لرتقية املوظف مبوقع عمله ،وغريها من ا�ستف�سارات ترتبط مب�سار املو�ضوع املثري للجدل.
وت�ضع ال�صحيفة �أمام القارئ ح�صيلة املواقف الر�سمية ،التي جاء بع�ضها وا�ضحا بنبذها ،و�آخر مرتددا ب�إجازتها ،ولكنه يقول
ذلك على ا�ستحياء.

إعداد :راشد الغائب

الدكتوراه املهنية ( )D.B.Aب�أوروبا متاثل التقليدية ( ...)PhDرئي�س معهد “بيبا” لـ“:”$

ماج�ستري الإدارة �أكادميي مهني ...وترقية  6خريجني ملنا�صب قيادية
اع���ت���م���اد ال����درج����ات امل��ه��ن��ي��ة ي��ت��ب��ع اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ج���ه���ات وم����ؤ����س�������س���ات �أخ����رى
ي���ع���ت���م���د م����اج���������س����ت��ي�ر الإدارة ال�����ع�����ام�����ة ع����ل����ى ال�����ن�����ظ�����ام ال���ف���رن�������س���ي
ا����س���ت���م���رار ا����س���ت���ق���ب���ال ط���ل���ب���ات ال�ت�ر����ش���ي���ح���ات ل���غ���اي���ة ��� 30س��ب��ت��م�بر امل��ق��ب��ل
ق��ال املدي��ر الع��ام ملعه��د الإدارة العام��ة (بيب��ا) رائ��د �ش��م�س ل��ـ “الب�لاد” �إن ال��دول
الأوروبي��ة متن��ح حاملي درجة الدكت��وراه يف �إدارة الأعم��ال ( )D.B.Aاللقب الأكادميي
“دكتور” ،حيث تُعترب هذه الدرجة مماثلة لدكتوراه الفل�سفة ( )Ph.Dرغم �أنها تعتمد
على تطوير املمار�سات املهنية من خالل البحوث التطبيقية.
و�أو�ض��ح بح��وار مع مندوب ال�صحيف��ة �أن املعهد �أطلق برنامج ماج�ست�ير الإدارة العامة
ك�أول برنام��ج �أكادمي��ي مهني يف املنطق��ة بناء على درا�سة لالحتياج��ات التدريبية ملوظفي
القط��اع الع��ام ،وج��اء الربنام��ج بالتع��اون مع جامع��ة البحري��ن و�صندوق العم��ل “متكني”

االعتماد
هـل يعتمــــد النظــــــام اإلداري
والقانوني الوطني درجة الماجستير
المهني أو الدكتوراه المهنية أو
الدبلوم المهني؟
• اعتم���اد ه���ذه الدرج���ات املهني���ة تتب���ع
اخت�صا�ص���ات جه���ات وم�ؤ�س�س���ات معين���ة ،حيث
تنظ���ر ه���ذه اجله���ات يف كل م���ا يُ�ستج���د ح���ول
امل�ؤه�ل�ات الأكادميي���ة واملهنية ح�س���ب لوائحها
والأنظمة املعمول بها.

لقب الدكتور
هل يجوز أن يطلق أيّ ش��خص على
نفس��ه “دكت��ور” إذا حص��ل عل��ى
الدكت��وراه المهني��ة أم إن لق��ب
“الدكت��ور” يقتص��ر على م��ن يحصل
على الدكتوراة التقليدية ()PHD؟
• ب�ش���كل ع���ام يف ال���دول الأوروبي���ة يت���م
من���ح حامل���ي درج���ة الدكت���وراه يف �إدارة الأعمال
( )D.B.Aاللق���ب الأكادمي���ي “دكت���ور” ،حي���ث
تُعت�ب�ر ه���ذه الدرجة مماثل���ة لدكت���وراة الفل�سفة
( ).Ph.Dرغم �أنها تعتمد على تطوير املمار�سات
املهنية من خالل البحوث التطبيقية.

مهني أكاديمي
• ق��دّم المعه��د برنامج ماجس��تير
اإلدارة العام��ة ،فهل يعتبر برنامجا
أكاديمي��ا أو مهني��ا ،خصوصا أن من
إعالن��ات المعه��د المزاوج��ة بي��ن
األكاديمي��ة والمهني��ة بمحت��واه،
فم��ا ال��وزن األكاديم��ي ل��ه؟ وم��ا
نس��بة الجانب األكاديمي به مقارنة
بالمهن��ي؟ وك��م عدد المس��جلين
بالدفعة الجديدة؟
• �أطلق معهد الإدارة العامة برنامج ماج�ستري
الإدارة العام���ة ك�أول برنام���ج �أكادمي���ي مهني يف
املنطق���ة وذل���ك بن���اء عل���ى درا�س���ة لالحتياجات
التدريبية ملوظفي القط���اع العام ،وجاء الربنامج
بالتع���اون م���ع جامع���ة البحرين و�صن���دوق العمل
“متكني” ك�رشكاء حمليني ،وجامعة �إك�س مر�سيليا
( AMUامل�صنف���ة �ضم���ن �أف�ض���ل  113جامع���ة
عاملي���ة ح�س���ب ترتي���ب �شنغه���اي) واملدر�س���ة
الوطني���ة الفرن�سي���ة ل�ل��إدارة ( ENAالتي تخرج
منه���ا عدد من قادة ور�ؤ�ساء العامل منهم �إميانويل

ك�ش��ركاء حملي�ين ،وجامعة اك���س مر�سيلي��ا ( AMUامل�صنف��ة �ضمن �أف�ض��ل  113جامعة
عاملي��ة ح�سب ترتيب �شنغهاي) واملدر�سة الوطني��ة الفرن�سية للإدارة ( ENAالتي تخرج
منه��ا عدد من ق��ادة ور�ؤ�س��اء العامل منه��م �إميانويل ماك��رون رئي�س اجلمهوري��ة الفرن�سية
احلايل).
وذكر �أن املعهد مينح �شهادتني ،الأوىل �أكادميية والأخرى مهنية.
وب�ين �أن املعه��د فتح ب��اب الت�سجيل للدفعة الرابع��ة منذ � 25أغ�سط���س املا�ضي ومازال
املعه��د ي�ستقب��ل طلب��ات الرت�شيح��ات لغاي��ة � 30سبتم�بر اجل��اري ومت تخري��ج  22موظفًا

ماكرون رئي�س اجلمهورية الفرن�سية احلايل).
اعتم���د الربنام���ج يف ت�صميم���ه عل���ى دم���ج
النظريات العلمي���ة بالتطبيق العملي ،فمن �رشوط
قبول املرت�شحني �أن يكونوا ذوي خربة يف عملهم،
حيث تتطل���ب الواجبات م�ست���وى متقدم من مزج
النظري���ات بالتطبي���ق وذل���ك لتحقي���ق متطلبات
التخرج من الربنامج.
يعتمد الربنامج على النظام الفرن�سي املعتمد
من جانب جامعة �إك����س مر�سيليا ،وهو � 120ساعة
ح�سب النظام الأوروبي ( ،)ECTSموزعني على 4
ف�صول �أكادميية على مدار عامني.
يتخلل الربنامج ا�ست�ضافة متحدثني عامليني
م���ن ذوي االخت�صا�ص من م�ؤ�س�سات القطاع العام
املختلف���ة لنق���ل �أف�ض���ل املمار�س���ات الإداري���ة
وت�سليط ال�ضوء على التجارب املحلية والإقليمية
من الناحية املهنية ومناق�شتها مع طلبة الربنامج.
ال�شه���ادة الأكادميي���ة معتم���دة م���ن جامع���ة
�إك�س مار�سيلي���ا الفرن�سية (ح�س���ب ن�ص القانون
الفرن�س���ي العتماد امل�ؤه�ل�ات برقم ،20081090
� 21أكتوب���ر  ،)2008ومتن���ح ال�شه���ادة املهني���ة
بالتعاون بني املدر�سة الوطنية الفرن�سية للإدارة
ومعهد الإدارة العامة.
مت فتح باب الت�سجيل للدفعة الرابعة منذ 25
�أغ�سط�س املا�ضي ومازال املعهد ي�ستقبل طلبات
الرت�شيحات لغاية � 30سبتمرب اجلاري ،ومت تخريج
 22موظفً���ا حكوميًا يف الدفعة الأولى ،وقبول 29
موظفً���ا يف الدفعة الثاني���ة و 25موظفًا يف الدفعة
الثالثة.

الترقية
ه��ل يفت��ح حص��ول الش��خص على
الماجس��تير أو الدكت��وراه المهنية
الب��اب أمامه بجهة العم��ل للترقي
أم إنه��ا مؤهل ال يعت��د به بأنظمة
الموارد البشرية والخدمة المدنية؟
• يت���م النظر يف �ش�أن ال�شهادات املهنية
وعالقته���ا بالرتقي من جان���ب ديوان اخلدمة

حكوميً��ا يف الدفع��ة الأوىل ،وقبول  29موظفً��ا يف الدفعة الثاني��ة و 25موظفًا يف الدفعة
الثالثة .و�أ�شار �إىل �أن من خطط املعهد �إجراء درا�سة لقيا�س الأثر من الربنامج (Impact
 )Studyبعد مرور � 18شهرًا من تاريخ تخرج الدفعة الأوىل ،ومت ترقية  6خريجني من
الربنامج ملنا�صب قيادية �أعلى.
وا�ست��درك “غالبي��ة اخلريج�ين م��ن النخب��ة املتمي��زة �أ�سا�سً ��ا ويتقل��دون منا�صبه��م
القيادية فعليًا قبل ان�ضمامهم للربنامج”.
وفيما ي�أتي ن�ص احلوار مع بن �شم�س:

كذلك على �أف�ض���ل املمار�سات املطروحة يف
املجال الإداري حمليًا وعامليًا.
ومن املفرت�ض �أن تكون هذه املمكنات
�سببً���ا لتطوي���ر ورف���ع م�ست���وى املوظ���ف
امللتحق بالربنامج ،حيث يُعترب منحنى الأداء
الع���ام عام�ل� ًا ي�ؤخذ به ح�ي�ن درا�س���ة طلبات
الرت�شيح���ات والرتقيات وذلك ح�سب معايري
وقوان�ي�ن تابع���ة لديوان اخلدم���ة املدنية يف
مملكة البحرين.

ترقية الخريجين

	•رائد �شم�س

املدنية ،حيث يعترب �ضمن اخت�صا�صاته.
وعمومً���ا ،ف����إن املب���د�أ الأ�سا����س يف علم
الإدارة يرك���ز عل���ى تطوي���ر الأداء الف���ردي
واجلماع���ي من خالل التعلم والتدريب  -وهو
املعيار الأ�سا�س املفرت�ض للرتقي الوظيفي
 وال تعترب العالق���ة متعدية� ،أي �أن الرتقيلي����س مرتبطا ارتباط���ا �رشطي���ا بالتدريب �أو
التعلم.

صناعة القرارات
ه��ل حص��ول الموظ��ف عل��ى
ماجس��تير اإلدارة العامة يؤهله
للترقي بالوظيفة العامة؟
• ال يعت�ب�ر االن�ضم���ام للربنام���ج �رشطً ���ا
للرتق���ي �أو �شه���ادة ملزم���ة له ،لك���ن ي�سعى
الربنامج �إلى متك�ي�ن املوظفني امللتحقني
به من ا�ستخ���دام خمتلف الأ�سالي���ب العلمية
ل�صناع���ة البح���وث ودع���م �صناع���ة القرارات
وال�سيا�س���ات العامة مب���ا يتنا�سب مع طبيعة
العمل احلكوم���ي يف مملكة البحرين والتعرف

عدد خريجي وطلبة ماج�ستري الإدارة العامة
الدفعة

العدد

الأولى

22

الثانية

29

الثالثة

25

الرابعة

ا�ستمرار ا�ستقبال طلبات الرت�شيحات لغاية � 30سبتمرب اجلاري

من بين ال��ـ  22موظفا الخريجين
بالدفع��ة األول��ى من ماجس��تير
اإلدارة العام��ة ،ه��ل ترق��ى أيّ
منهم بوظيفته من بعد التخرج؟
• مت تخري���ج الدفعة الأولى من الربنامج
يف مار�س املا�ض���ي ،وح�سب خطط املتابعات
والتقييم امل�ستم���ر �ستق���وم �إدارة الربنامج
ب�إج���راء درا�س���ة لقيا����س الأثر م���ن الربنامج
( )Impact Studyبع���د مرور � 18شهرًا من
تاري���خ تخرج الدفع���ة الأول���ى ،ومت ترقية 6
خريجني من الربنامج ملنا�صب قيادية �أعلى.
علمً���ا ب����أن غالبي���ة اخلريجني م���ن النخبة
أ�سا�س���ا ويتقل���دون منا�صبه���م
املتمي���زة � ً
القيادية فعليًا من قبل ان�ضمامهم للربنامج.

مرخص
هل رخّص مجلس التعليم العالي
برنام��ج الماجس��تير ب��اإلدارة
العامة؟
نع���م ،مت الرتخي����ص م���ن جان���ب جمل�س
التعلي���م الع���ايل ،ومت التع���اون م���ع جامع���ة
البحرين ال�ست�ضافة الربنامج ك�رشيك حملي.

استالم شهادتين
ه��ل يش��ترط النظ��ام القانوني
الوطن��ي االكتف��اء بترخي��ص
مجلس التعلي��م العالي لمعهد
(بيبا) إط�لاق البرنامج أم يوجب
عل��ى خري��ج البرنام��ج تصدي��ق
الشهادة بعد التخرج أيضًا؟
• يتم �إقرار الأنظمة ح�سب معايري ولوائح
امل�ؤ�س�سات واجله���ات امل�س�ؤولة عن معادلة
امل�ؤه�ل�ات الوطنية ،حي���ث يت�سلم اخلريجون
من الربنام���ج �شهادتني �إحداها �أكادميية من

“اخلدمة” خمت�ص بالنظر
يف ال�شهادات املهنية
وعالقتها بالرتقي
الرتقي مرتبط بالتعلم
والتدريب ولي�س التعلم
�أو التدريب
ال يعترب االن�ضمام
للربنامج �رشطً ا للرتقي �أو
�شهادة ملزمة له
�إدارة الربنامج �ستدر�س
قيا�س الأثر من ماج�ستري
الإدارة العامة
غالبية اخلريجني من النخبة
املتميزة ويتقلدون منا�صبهم
القيادية قبل الربنامج
يت�سلم اخلريجون �شهادتني
�إحداهما �أكادميية من جامعة
�إك�س مار�سيليا
ال�شهادة املهنية من
“بيبا” واملدر�سة
الفرن�سية للإدارة
جان���ب جامعة �إك�س مار�سيلي���ا ،وهي معتمدة
يف اجلمهورية الفرن�سية وتنطبق عليها �رشوط
معادلة ال�شهادات الدولية.
يف ح�ي�ن تعت�ب�ر ال�شه���ادة املمنوحة من
معه���د الإدارة العام���ة واملدر�س���ة الوطني���ة
ل�ل��إدارة �شه���ادة مهني���ة وال تنطب���ق عليه���ا
معايري معادالت ال�شهادات الأكادميية.
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البحرين ترت�شح ر�سميا ملجل�س حقوق الإن�سان بدورته 2021 - 2019

الدو�رسي لـ“ :”$م�ستعدون لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
�إبراهيم النهام

شاركوا في البرلمان القادم
ال �أظ����ن يوج����د بحريني واقعي يطمح ب�إعادة �إنتاج برمل����ان � 2014أو �أغلب وجوهه �إال ما
ن����در .ومن خالل تلم�س نب�����ض ال�شارع يكاد يكون هناك �إجم����اع �أن برملان  2014كان ي�ضع
خم����دة من ري�ش النعام حت����ت ر�أ�س كل وزارة ،و�أغلب الق�ضايا الت����ي كان يتناولها مل توفر
ال خب����زا للنا�����س وال ت�رشيعا يقلل من ا�شتداد �أحزمة التق�شف .بع�ض النواب وجد يف الربملان
ال�ساب����ق فر�صة لتوزيع الرنج�سيات اخلا�صة ،وعط�ش للكيمرات ،والبع�ض ر�آها طريقا للعبة
اليان�صي����ب مع احلكومة .برملان كان ميار�س امل�س����اج الر�سمي �أكرث من التفكري يف ربطات
اخلب����ز .حتى الذي����ن جا�ؤوا �إلى مناطق الأزم����ة يف القرى �أغلبهم انته����ت عالقتهم باملجال�س
ول
لآخ����ر �صورة كيمرا التقطت قبل �إغالق �صناديق االنتخ����اب ،على طريقة م�سل�سل “خرج مَ
يع����د” ،فلم نر بعد ذلك �إال غباره����م ،كل بالونات الوعود ذهبت مع الريح ،وحرارة الكر�سي،
و�إذا كان هن����اك بع�ض النواب يعرتف بق�رص احلال واحليلة ،ويقوم بتعوي�ض حيل االلتفاف
بزي����ارة النا�����س ،فبع�ض النواب وجوههم �شمعية بال حتى رم�شة عني يف عدم �إخفاء �أو احلياء
من ت�صفري اللقاء �أو زيارات النا�س يف �أحزانها و�أفراحنا.
هذه املناطق وخ�صو�صا يف املحافظة ال�شمالية ،عرفوا من النواب من يحمل م�صداقية
الدف����اع عن ملفاته����م؟ ومن ميثل دور البهل����ول ،ودور املهرج يف ���س�رك امللفات الوطنية،
وم�رسح الق�ضايا امللحة.
�أي����ن هم الن����واب يف ملف التقاع����د �أو ملف ال�شه����ادات الوهمية �أو �شه����ادات جامعات
ال�ص��ي�ن� ،أو البطال����ة �أو �أجنبة البنوك� ،أو ارتفاع الأ�سعار والفوات��ي�ر� .أو غريها من الق�ضايا؟
ا�سمح����وا لن����ا ،ال�صحاف����ة ك�سلطة رابع����ة متث����ل دور النقد� ،ستك����ون الف��ت�رة االنتخابية يف
ال�صحافة ،فرتة حتويل النائب الذي مل يرتافع عن موا�ضيع متثل ال�ش�أن العام �إلى “بطاطة
م�سلوقة” من حرارة النقد ،لي�س نقدا عابرا �أو عاطفيا ،و�إمنا �أ�سئلة علمية رقمية لكل نائب
ير�شح نف�سه .وهذا حق للنا�س وللمجتمع.
�إن نظرية بيع النا�س الأوهام يف علب الب�سكويت اخلالية ماعادت جتدي ،ولن متر مرورا
عاب����را دون ت�سا�ؤل النا�س لنواب يري����دون �إعادة تر�شيح �أنف�سهم و�إع����ادة تدوير اخليبات،
فاملجتمع البحريني ي�ستطيع و�ض����ع �سلتني اثنتني� :سلة نواب الزينة والفخفخينة ،ونواب
حتب تدافع عن ال�شعب ودينه.
يف الأخري ،ال يهم مدى �سحر الت�رصيحات ،وتكثيف التربعات التلفزيونية �أو حجم كثافة
التغري����دات� ،أو الرق�ص على حبال ال�صحاف����ة لتوزيع املناديل املثقوبة من ال�سعال ،املهم
معرفة ماذا حقق ه�ؤالء؟
�أق����ول �إن عملية ا�صطياد املر�شحني النتخابات اجل����دد ببندقية �صيد الت�شهري ،وجعل
�سمعة �أي مر�شح خ�شبة لإلقاء الأ�سهم ،والو�صول �إلى جرجرة �أ�سماء عوائل �إلى مذبح ال�سمعة،
وا�صطي����اد خ�صو�صي����ات النا�����س ك�صطياد �أرنب ب����ري ال يجوز ال �رشعا وال عق��ل�ا وال وطنيا،
فالدميقراطية تتحول �إلى ديكتاتورية �إذا قمت با�ستخدام العنف اللفظي �ضد الآخرين.
�إل����ى متى تفهمون درو�����س التاريخ� ،إن مل متلأوا املقعد �سي�أت����ي املتم�صلحون ليملأه
على ح�ساب ق�ضايا النا�س الوطنية.
�أق����ول لكل �أه����ل البحرين :ادعموا التجرب����ة الربملانية ،وال تقاطع����وا ،وادعموا امل�رشوع
الإ�صالحي ،وهذه فر�صتكم لإيجاد حل لكل اجلراح.
فح����ل �أي م�شكلة ،يكون يف البداية تراكم نيات ومب����ادرات وكالما طيبا وموقفا واقعيا
ثم ينفجر تكون والدة الفرج.

قال م�ساع���د وزير اخلارجية عبداهلل الدو�رسي
رداً على �س�ؤال “البالد” ب�ش�أن ا�ستعدادات مملكة
البحري���ن لال�ستعرا����ض الدوري ال�شام���ل القادم
حلق���وق الإن�س���ان بجني���ف� ،إن البحري���ن على �أمت
اجلهوزية له.
و�أعل���ن م�ساعد وزي���ر اخلارجي���ة �أم�س تر�شح
مملكة البحري���ن ر�سميا ملجل�س حق���وق الإن�سان،
التاب���ع للأم���م املتح���دة يف دورت���ه املقبلة خالل
الفرتة � 2019إلى  ،2021بامل�ؤمتر ال�صحايف الذي
عق���د مببنى ال���وزارة �صباح �أم����س وبح�ضور عدد
وا�سع من ال�سفراء ،ورج���ال ال�سلك الدبلوما�سي،
والإعالمي�ي�ن ،داعيا ال�سفراء الع���رب يف اململكة
�إل���ى ت�صوي���ت دوله���م ل�صالح البحري���ن ،م�ؤكدا
ب����أن فوزها ،هو ف���وز للع���رب جميعا.وا�ستعر�ض
الدو��س�ري جلم���ع احل�ض���ور الذي���ن اكتظ���ت بهم
القاع���ة ،عر�ضا تف�صيلي���ا عن برنام���ج الرت�شح،
ال���ذي ي�شم���ل الإجن���ازات والتعاق���دات الطوعية
الت���ي تقدم���ت به���ا مملك���ة البحري���ن يف �سبي���ل
ن��ش�ر ثقافة التوعي���ة بحقوق الإن�س���ان ،لي�س على
امل�ستوى الوطني فح�سب ،و�إمنا على امل�ستويني
الإقليمي ،والدويل.
وب�ي�ن �أن الوق���ت ب���ات منا�سب���ا مل�شارك���ة
املجتم���ع ال���دويل ،مب���ا يتعل���ق بتطوي���ر وتعزيز
حقوق الإن�سان ،بالآلي���ات الوطنية ،وبالإجنازات،
واملبادرات الكثرية ،والعم���ل معا من �أجل �رشاكة
طويل���ة ،تعم���ل لأج���ل تر�سي���خ هذه املب���ادرات
والقيم ،على كافة امل�ستويات.
و�أك���د �أن البحري���ن تعم���ل ب�ش���كل حثي���ث
و�أ�سا����س ،على بناء النظام القانوين ،ارتكازا على
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وهي �أ�سا�سيات العقد
االجتماع���ي يف اململكة ،والتي بن���ي عليها ميثاق
العم���ل الوطن���ي ،والد�ستور ،وكاف���ة الت�رشيعات
الوطنية الت���ي تعمل ب�شكل ي�ساهم بتطور البنية
الإن�ساني���ة يف مملك���ة البحرين ،وب�ش���كل ينعك�س
بالإيج���اب عل���ى التط���ور احل��ض�ري ،والإن�س���اين،
واالجتماعي ،من كافة امل�ستويات.
و�أك���د الدو��س�ري �أن “الت�رشيع���ات والقوانني
يف البحرين م�ستم���رة يف �إ�صدار قوانني و�إجراءات
تنفيذية عل���ى �أر�ض الواقع ،للعمل جديا ً وب�شكل
مبا��ش�ر لتلم����س م���دى احلاج���ة لتطوي���ر حق���وق

•الدو�رسي متحدثا يف امل�ؤمتر

الإن�سان ،على كاف���ة امل�ستويات ،وبالتايل �إن�شاء
جلن���ة تن�سيقي���ة عليا حلق���وق الإن�س���ان ،واللجنة
الت���ي متث���ل فيه���ا كل ال���وزارات بالدول���ة م���ن
ذوي االخت�صا����ص وال�ش�أن ،فيم���ا يتعلق بحقوق
الإن�س���ان ،منه���ا وزارة الداخلي���ة ،ووزارة العدل،
والنياب���ة العامة ،وال�صح���ة ،والتعلي���م ،والعمل،
املجل����س الأعل���ى للم���ر�أة ،وبقي���ة اجلهات حتت
رئا�سة وزارة اخلارجية”.
ولف���ت الدو�رسي �إل���ى “الدعم ال���ذي تقدمه
امل�ؤ�س�س���ة الوطنية حلق���وق الإن�س���ان ،من خالل
و�ضع �ضوابط جديدة لدع���م اال�ستقاللية املالية
والإداري���ة ،لعم���ل املفو�ضية ،و�إعط���اء احل�صانة
القانوني���ة ملمار�س���ة عمله���ا ب�ش���كل م�ستق���ل
وحماي���د” .وتابع “كم���ا �أ�ص���درت وزارة الداخلية
املدون���ة ال�شخ�صي���ة ل�سلوك رج���ال الأمن” .وزاد
“العقوبات البديلة هي من �أحدث القوانني التي
�صدرت بالبحرين”.
و�أ�شار الدو�رسي �إلى قرار �سمو رئي�س الوزراء
بت�شكي���ل اللجن���ة العليا لرعاي���ة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاق���ة ،الذين يحظون برعاي���ة خا�صة من جاللة
املل���ك ،واحلكوم���ة ،و�أي�ض���ا كل اجله���ات ذات
العالقة.
وب�ي�ن �أن البحري���ن تقدم���ت ب���ـ  7تعهدات
طوعية ،يف �سياق دع���م حقوق املر�أة ،وا�ستكمال
كاف���ة اجلوان���ب املتعلقة بنيله���ا حلقوقها ،ومت
�سحب بع�ض التحفظ���ات التي كانت حول قانون
“ال�سي���داو” ،ومب�ساهم���ات جدي���ة متك���ن املر�أة
ب�شكل اف�ضل ،وم�شاركة املجتمع الدويل بتجاربنا
لتطوي���ر ومتكني امل���ر�أة على ال�صعي���د الدويل،
منها مبادرة قرينة العاهل رئي�سة املجل�س الأعلى
للمر�أة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت

محاكم
احلكم على قاتل �صديقه
طعنا � 26سبتمرب
حج���زت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة
الأولى �أم����س ،النظر يف واقع���ة طعن �شاب
( 20عاما) ل�صديقه ( 18عاما) حتى املوت
خل���ف �أح���د املطاع���م املعروف���ة مبنطق���ة
احلورة ،بوا�سطة �سكني �إثر م�شاجرة وقعت
فيم���ا بينهما ب�سب���ب اختالفهما على مقطع
فيدي���و و�ص���ورة؛ وذل���ك للنط���ق باحلك���م
علي���ه يف جل�سة يوم � 26سبتمرب اجلاري ،مع
الأم���ر با�ستمرار حب�س املتهم حلني اجلل�سة
املقبلة.
وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د �أحال���ت
ال�شاب للمحاكمة على اعتبار �أنه بتاريخ 17
يناير  ،2018اعتدى م���ع �سبق الإ�رصار على
�سالمة ج�سم املجن���ي عليه بوا�سطة �سكني
ب�أن بيّت النية وعقد العزم على �رضبه و�أع ّد
لهذا الغر�ض �سالح���ا �أبي�ض ومل يق�صد من
ذلك قتله ،لكنه �أف�ضى �إلى موته ،فاعرتف
مبا هو من�س���وب �إليه مرتني و�أنكر يف املرة
الثالثة بع���د �إعادة االتهام عليه مدعيًا عدم
�سماعه للتهمة امل�سندة �إليه.

تويف �صديقهما ف�ألقيا
جثته يف ال�شارع
نظرت املحكمة يف واقع���ة وفاة مدمن
على املخ���درات ت���ويف يف وقت �ساب���ق �إثر
تعاطي���ه جرعة زائدة من خم���در الهريوين،
وتخل����ص �صديق���اه م���ن جثته ع�ب�ر نقلها
من م���كان تعاطيه���م للمواد املخ���درة �إلى
منطقة الدراز ورمياها يف �أحد ال�شوارع والذا
بالفرار .وق���ررت املحكمة الكربى اجلنائية
الأول���ى ،ت�أجيل حماكمة املتهمني بالواقعة
حت���ى جل�س���ة ي���وم � 25سبتم�ب�ر اجل���اري؛
لالط�ل�اع م���ع الت�رصيح ب�ص���ورة م���ن �أوراق
الق�ضية لدفاع ،مع الأمر با�ستمرار حب�سهما
حلني اجلل�سة املقبلة.
هذا ويواجه املتهم���ان تهمتي تعاطي
املواد املخدرة ،وانتهاك حرمة جثة.

�إبراهيم �آل خليفة ،للعمل على م�ستوى الدويل.
وفيم���ا يخ�ص حق���وق الطفل ق���ال الدو�رسي
“كث�ي�ر م���ن الإجن���ازات مت حتقيقه���ا ،وتخللها
�إ�ص���دار كثري م���ن الت�رشيع���ات والقوانني ،ونظم
و�سيا�س���ات جدي���دة ،تعم���ل على حماي���ة الطفل
خالل فرتة الطفول���ة ،ومتكينه ليكون جزءا فاعال
باملجتم���ع ،وهنالك �أي�ضا حمارب���ة االجتار بالب�رش،
حي���ث قطع���ت في���ه البحري���ن م�س���ارات كبرية،
وح�صدت لأجله اجلوائز”.
و�أو�ض���ح يف رده عل���ى �س�ؤال ل���ـ “البالد” �أن
“مملك���ة البحرين قدم���ت اال�ستعرا����ض الدوري
ال�شام���ل يف الع���ام  ،2017وع�ب�ر م���ن خالل���ه عن
النجاح���ات الت���ي مت حتقيقه���ا ،فيم���ا يتعل���ق
بالتو�صي���ات التي قبلتها البحري���ن بالتو�صيات
بال���دورة التي �سبقتها ،وبالت���ايل حازت اململكة
�إ�ش���ادة م���ن  75دول���ة م���ن �أ�ص���ل  ،83تداخلت
و�ألق���ت بياناتها داخل املجل����س ،وب�شكل يعك�س
اهتم���ام املجتمع ال���دويل ،وتقديره���م للجهود،
وللمب���ادرات ،وللتطوير احلقيق���ي الذي حققتها
البحري���ن على كاف���ة امل�ستوي���ات ،وعليه فنحن
الآن ب�صدد اعداد التقرير املرحلي للعام املقبل،
وعلى �أمل تقدمي التقرير الرابع يف العام ،2021
وبالتزام دائم مع الأمم املتحدة بتقدمي تقاريرنا،
و�إبراز �إجنازاتنا كما يجب”.
ويف �س����ؤال �آخ���ر ل���ـ “الب�ل�اد” ع���ن املرحل���ة
املقبلة ،قال “متفائل جداً ،تقريرنا الثالث حقق
جناح���ا كبريا ،وهو الأ�سا�س لتحقيق جناح �أكرب يف
التقرير الرابع ،و�إجناز مملكة البحرين على �صعيد
حقوق الإن�سان واملمار�س���ة ال�سيا�سية ،واحلقوق
املدني���ة ،واالجتماعية ،والتي تتحدث عن نف�سها
اليوم”.
�إعداد :عبا�س �إبراهيم

املكتب هدفه �رسعة الإجناز ورفع كفاءة الأداء

العبدالرحمن �أول رئي�س لإدارة الدعوى املدنية والتجارية
�أن�ش����أ وزي���ر الع���دل وال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة
والأوق���اف ال�شي���خ خالد ب���ن علي �آل خليف���ة ،وفقا
لقرارين �أ�صدرهما اخلمي����س ،مكتبا لإدارة الدعوى
املدني���ة والتجاري���ة على غ���رار نظام مكت���ب �إدارة
الدع���وى العمالي���ة ،ال���ذي �أثب���ت �أهميت���ه يف �رسعة
الف�صل بالدع���اوى ،م�ستحدث���ا باملكتب املنظومة
الق�ضائية.وج���اء يف الق���رار الأول رق���م  62ل�سن���ة
 2018ب�ش����أن �إ�صدار الئحة �إج���راءات �إدارة الدعوى
�أم���ام مكت���ب �إدارة الدعوى املدني���ة والتجارية� ،أن
�إجراءات �إدارة الدعوى �ستكون ابتداء بقيد الدعوى
و�إع�ل�ان اخل�ص���وم ،و�إعداد اجلدول مبين���ا فيه �آجال
�إدارة الدع���وى ،وبعدها يتلق���ى املكتب املذكرات
وامل�ستن���دات والطلب���ات طبقا للج���دول ،و�إن لزم
الأم���ر ،ف�إنه �سيعقد اجتماعات مع اخل�صوم ،على �أن
ت���درج يف اجلدول ،واملرحلة النهائي���ة �إعداد تقرير

�إدارة الدعوى متهيدا لإحالتها للمحكمة.
وورد يف الق���رار الث���اين ب�ش����أن �إدارة الدع���وى
املدني���ة والتجاري���ة ( )63ل�سن���ة  ،2018حتدي���دا
لنطاق �رسيان الئحة �إدارة الدعوى املذكورة ،والذي
ن�ص عل���ى �أنه با�ستثن���اء دعاوى التحكي���م ،يتولى
مكتب �إدارة الدعوى املدنية والتجارية التي تدخل
يف اخت�صا����ص الدائرة اخلام�س���ة باملحكمة الكربى
املدني���ة ،ويتم ت�سجيله���ا وقيدها ابت���داء من يوم
�أم�س � 2سبتمرب .2018
�إلى ذلك� ،أ�صدر �أم����س رئي�س حمكمة التمييز،
نائ���ب رئي�س املجل����س الأعلى للق�ض���اء امل�ست�شار
عب���داهلل البوعين�ي�ن ،قرار رق���م ( )72ل�سنة 2018
ب�ش����أن ت�سمي���ة رئي����س ملكت���ب �إدارة الدع���وى
املدني���ة والتجارية؛ وذلك بع���د االطالع على قانون
املرافع���ات املدنية والتجارية ال�ص���ادر باملر�سوم

•جواهر العبدالرحمن

بقانون رقم ( )12ل�سن���ة  ،1971وتعديالته ،وعلى
الأخ�ص املادة ( )7مكررا منه ،وعلى قانون ال�سلطة
الق�ضائية ال�ص���ادر باملر�سوم بقان���ون رقم ()42
ل�سنة  ،2002وتعديالته ،وعلى الئحة عمل املجل�س

الأعل���ى للق�ضاء ال�صادرة بالق���رار رقم ( )48ل�سنة
 ،2014املعدل���ة بالقرار رق���م ( )82ل�سنة ،2017
وبع���د العر�ض عل���ى املجل�س الأعل���ى للق�ضاء ،قرر
الآتي :املادة الأولى :تك���ون القا�ضي جواهر عادل
حمم���د العبدالرحم���ن رئي�سا ملكت���ب �إدارة الدعوى
املدنية والتجارية.
امل���ادة الثاني���ة :يُعمل بهذا الق���رار من تاريخ
�ص���دوره .وبه���ذا الق���رار تك���ون القا�ض���ي جواهر
العبدالرحم���ن �أول رئي�س���ا ملكت���ب �إدارة الدع���وى
املدني���ة والتجاري���ة بع���د ا�ستح���داث نظ���ام �إدارة
الدع���وى املدني���ة كنظ���ام نوع���ي يف املنظوم���ة
الق�ضائي���ة ،وال���ذي �سيخت����ص بتح�ض�ي�ر الدعوى
وتهيئتها للمرافعة �أمام املحاكم خالل مدد حمددة،
حي���ث يتميز هذا النظام يف �إدارة الوقت والإ�رساع يف
ف�صل الدعوى ورفع كفاءة الأداء.

ان�سحب منها و�أن�ش�أ �أخرى مناف�سة

فرقة �شعبية تطالب ع�ضوا �سابقا بـ � 10آالف دينار

ق���ال املحام���ي �أحم���د املرباط���ي �إن املحكم���ة
الك�ب�رى املدني���ة الثاني���ة رف�ضت دع���وى كان قد
�أقامها �أع�ضاء يف فرقة �شعبية ملطالبة ع�ضو �سابق
فيها بتعوي�ض مقداره � 10آالف دينار ،والذي كون
له فرقة �أخرى با�سم م�شابه تقريبا؛ وذلك نظرا �إلى
�أن الن�ش���اط �شعبي بحت ومتاح للكافة.وقرر اخلبري
بالدع���وى �إن الن�ش���اط ال يحتاج �إل���ى ترخي�ص كون
�أن���ه ملك ع���ام وال ميك���ن اعتبار ما قام ب���ه ا�ستيالء
عل���ى �أعمال الغ�ي�ر ،و�ألزمتهم مب�رصوف���ات الدعوى
ور�سومها.
و�أو�ضح املرباطي �أن املدعني الثالثة كانوا قد
تقدموا بالئحة دعوى يف �أواخر العام  2014ملطالبة
زميله���م ال�ساب���ق يف الفرقة ،وال���ذي انف�صل عنهم
قبل �سن���ة واحدة من بدء االخت�ص���ام �أمام املحاكم،
ب�إلزام���ه بوقف ن�ش���اط “العر�ضة” وتغي�ي�ر الفرقة

وال�شعار ،و�سحب جميع ال�صور من و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وب�إلزامه بالر�سوم وم�صاريف الدعوى.
وذك���ر املدعون �أنهم �أع�ض���اء يف فرقة للفنون
وال�ت�راث ال�شعب���ي م�سجل���ة ل���دى وزارة الثقاف���ة
والفن���ون وال�ت�راث ال�شعب���ي ،وكان املدع���ى عليه
�أحد �أع�ض���اء فرق���ة “العر�ضة” اخلا�صة به���م ،و�أنه
من���ذ قرابة �سن���ة ترك العمل معهم وك���وّن له فرقة
“عر�ض���ة” خا�صة ب���ه دون ترخي�ص وبن�شاط مماثل
ومتطاب���ق ومناف�س م���ع ن�شاط املدع�ي�ن ،كما قلد
اال�س���م والعالم���ة التجاري���ة اخلا�ص���ة به���م و�أف�شى
�أ�رسار العمل وحر����ض عمالهم وجذبهم للعمل لديه،
واجت���ذب زباءنه���م وا�ستغ���ل �صوره���م يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي و�سبب ذلك �رضرا لهم.
و�أ�ضاف���وا �أنه���م قد �أ�شع���روه ب��ض�رورة تغيري
اال�س���م وال�شعار يف فرباير � 2014إال �أنه مل ي�ستجب،

•�أحمد املرباطي

الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى مطالبني ب�صفة
م�ستعجلة ب�إلزام املدع���ى عليه وقف ن�شاط الفرقة
واحلك���م ب�إل���زام املدعى عليه بتغي�ي�ر ا�سم الفرقة

وال�شعار و�سحب جميع ال�صور من و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،و�إلزامه الر�سوم وامل�صاريف.
فيما تقدم املوعون بالئح���ة لتعديل طلباتهم
ب�إ�ضافة طل���ب ب�إلزام املدعى علي���ه �أن ي�ؤدي لهم
مبلغ���ا وق���دره � 10آالف دين���ار عم���ا حل���ق بهم من
خ�س���ارة وما فاتهم من ك�س���ب ،وذلك على �سند من
القول ب�أن���ه ت�سبب يف فوات ك�سب حمقق للمدعني
بقيمة الأعمال التي قام بها و�أنه جنى منها مكا�سب
تف���وق � 10آالف دينار .من جهته���ا ،قالت املحكمة
يف حيثيات حكمها �إنه���ا ا�ستندت يف �إ�صدار حكمها
�إل���ى تقري���ر اخلب�ي�ر الفني و�أ�ش���ارت �إل���ى �أن عمل
اخلبري يعد عن�رصا من عنا�رص الإثبات يخ�ضع لتقدير
املحكمة وهو ما تقبل ب���ه وت�ؤيده ،فلهذه الأ�سباب
حكم���ت املحكمة برف�ض الدع���وى و�ألزمت رافعيها
بامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.

البور�صة� :إدراج � 6إ�صدارات
حكومية بـ  385مليون دينار
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االثنين

املنام����ة  -البور�صة� :أعلن����ت بور�صة البحرين
�أم�����س ع����ن �إدراج � 6إ�ص����دارات يف �س����وق �أذونات
اخلزينة و�صكوك الت�أجري الإ�سالمية بقيمة �إجمالية
قدره����ا  385ملي����ون دين����ار �ص����ادرة ع����ن م�رصف
البحرين املركزي ب�أ�سعار فائدة ترتاوح بني 3.94
 %و % 4.19ولف��ت�رات ترتاوح بني  3و� 6أ�شهر.
وبه����ذه الإدراجات ،ي�صل عدد �إ�ص����دارات �أذونات
اخلزينة و�صكوك الت�أجري الإ�سالمية ق�صرية الأجل
املدرجة يف البور�صة �إلى � 23إ�صدارا تبلغ قيمتها
الإجمالية حوايل  1.374مليار دينار.
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رو�سيا تنتج  11.21مليون برميل نفط يوميا
مو�سك���و  -روي�ت�رز� :أظهرت بيانات من وزارة الطاق���ة الرو�سية �أم�س �أن �إنت���اج رو�سيا من النفط
بل���غ  11.21ملي���ون برميل يوميا يف �أغ�سط�س دون تغ�ي�ر يذكر عن يوليو؛ ليبق���ى م�ستقرا قرب �أعلى
م�ستوياته ملا بعد احلقبة ال�سوفيتية مع تخفيف القيود على الإمدادات.
وبالأطنان ،يكون �إنتاج النفط الرو�سي بلغ  47.41مليون طن مقارنة مع  47.429مليون يف ال�شهر
ال�سابق .وكانت منظم���ة البلدان امل�صدرة للبرتول ومنتجو نفط عامليون �آخرون بقيادة رو�سيا اتفقوا
يف يونيو على تخفيف قيود الإنتاج املعمول بها منذ �أوائل  2017والعودة �إلى التزامهم الأويل بخف�ض
الإنتاج وذلك مع ا�ستقرار الأ�سعار وتوازن ال�سوق.
ووافق���ت رو�سيا يف االتفاق الأ�صل���ي على خف�ض �إنتاجها من  11.247ملي���ون برميل يوميا ،وهو
�أعل���ى م�ستوياته ملا بع���د احلقبة ال�سوفيتية وامل�سج���ل يف �أكتوبر  ،2016وهو �شه���ر الأ�سا�س التفاق
فيين���ا العاملي .وارتفع �إنتاج “�أوبك” النفطي ال�شهر املا�ضي �إلى �أعلى م�ستوياته منذ بداية العام مع
تعايف �إنتاج ليبيا وارتفاع ال�صادرات من جنوب العراق �إلى م�ستوى قيا�سي ح�سبما �أظهر م�سح لرويرتز.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة يرف�ضون الإف�صاح عن �شخ�صيته

“الغرفة” تختار رئي�سها التنفيذي اجلديد والإعالن خالل يومني
علي الفردان من �ضاحية ال�سيف

اختار جمل����س �إدارة غرفة جت���ارة و�صناعة
البحري���ن يف اجتماعه �أم�س الرئي����س التنفيذي
اجلدي���د للغرف���ة ،و�س���ط تكتم �شدي���د ،حيث
رف�ض معظ���م احلا�رضين الإف�صاح عن ال�شخ�ص
الذي وقع عليه االختيار حلني توقيع العقد.
وا�ستم���ر االجتم���اع قراب���ة الأرب���ع �ساعات
بح�ضور  15ع�ضوا وغياب � 3أع�ضاء.
ورف�ض رئي�س الغرفة �سمري نا�س الإف�صاح
عن �أي تفا�صيل بخ�صو�ص ما جرى يف االجتماع
�أو حتى ما �إذا مت التعيني �أم ال ،مكتفيا بالقول
ب�أن���ه �سيتم الإعالن ع���ن �أي م�ستجدات ب�صورة
ر�سمية.
و�أبلغ���ت م�ص���ادر يف الغرفة “الب�ل�اد”� ،أنه
مت بالفعل اختيار الرئي����س التنفيذي اجلديد،
وال���ذي مت تر�شيحه �ضمن �أربعة �أ�سماء عر�ضت
على �أع�ض���اء جمل����س الإدارة يف اجتماع الأم�س،
�إذ ج���رى الت�صويت على اختي���ار �أحدها ،والذي
ح�ضي بالإجماع.
وقالت امل�صادر �إنه �سيتم تعيني الرئي�س
اجلديد خ�ل�ال يومني ،و�أنه �سيتم �أخذ املوافقة
النهائي���ة والتوقي���ع معه بع���د التفاو�ض على
بع�ض التفا�صي���ل خ�صو�صا الراتب ،والذي لن
ي�ص���ل �إلى ما كان يتقا�ضاه الرئي�س التنفيذي
ال�ساب���ق ،وال���ذي بل���غ � 8آالف دين���ار تقريب���ا،
بح�سب امل�صادر نف�سها.
�إال �أن ال�ص���ورة مل تت�ضح متاما بخ�صو�ص
الرات���ب ،وه���و �أمر كان مث���ار ج���دل يف ال�شارع
التجاري ب�ش�أن ارتفاعه �سابقا.
و�سيك���ون الرئي����س التنفي���ذي اجلدي���د
بحرين���ي اجلن�سية ،وهو العرف الذي جرت عليه
عادة الغرفة.
والرئي�س التنفيذي اجلدي���د �سيكون رابع
رئي�س تنفي���ذي ت�شهده الغرفة خالل ال�سنوات
ال�سبع املا�ضية ،والت���ي توالى عليها  3ر�ؤ�ساء
تنفيذي�ي�ن مت اال�ستغن���اء ع���ن خدماته���م �أو
�إقالته���م و�س���ط �أح���داث دراماتكي���ة ع�صفت
ببيت التجار ،ومنها الرئي����س التنفيذي الأخري

•اجتماع جمل�س الإدارة

االخ������ت������ي������ار مت ب����ال����غ����ال����ب����ي����ة م�������ن ب���ي���ن � 4أ������س�����م�����اء
راب����������ع رئ����ي���������س ت����ن����ف����ي����ذي يف غ���������ض����ون ����� 7س����ن����وات
ال���ذي مت اال�ستغناء عن خدماته بعد �أن مت كيل
االتهام���ات �إلي���ه يف اجتماع اجلمعي���ة العمومية
الأخري يف الغرف���ة ،ليتم اال�ستغن���اء عنه بعدها
ب�أيام.
وقال���ت م�صادر لـ “البالد” يف وقت �سابق،
�إن ال�رشكة التي عينت م���ن �أجل اختيار الرئي�س
التنفيذي اجلديدة للغرفة “كيبوينت” ،قامت
ب�إع���داد قائم���ة خمت��ص�رة للمر�شح�ي�ن ل�شغ���ل
الوظيف���ة وذلك لق�رصه���ا �إلى �أربع���ة �أو خم�سة
�أ�سم���اء وذلك من بني قراب���ة � 17أ�سما تر�شحوا
ل�شغل هذا املن�صب الذي �أعلن عنه للعموم.
ويتطلب �إقرار تعي�ي�ن الرئي�س التنفيذي
اجلديد للغرف���ة موافقة �أغلبي���ة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أي � 10أع�ض���اء بح�ض���ور جمي���ع �أع�ض���اء
جمل����س البال���غ عدده���م � ،18إذ يع���د تعي�ي�ن
الرئي����س التنفي���ذي ونواب���ه و�إنه���اء خدماتهم
ح�سبم���ا حت���دده الالئح���ة التنفيذي���ة لقان���ون
الغرف���ة� ،أح���د املهام التي يخت����ص بها جمل�س

“فين�رش كابيتال” يتخارج من �أحد ا�ستثماراته بعائد % 45
املنام���ة  -البحرين� :أعل���ن فين�رش
كابيت���ال بنك ع���ن تخارجه م���ن �رشكة
ب�ي�رن لت�أج�ي�ر املع���دات ،يف �صفق���ة
بلغ���ت قيمته���ا  58ملي���ون دوالر،
حمققً���ا للم�ستثمرين معدل عائد على
اال�ستثمار بلغ .% 45
وتعد “برين” �إح���دى �أكرب �رشكات
ت�أج�ي�ر املع���دات واملب���اين الرتكيبية
و�أكرثه���ا تنوعً ���ا يف منطق���ة اخللي���ج
العرب���ي ،وتق���دم خدماتها م���ن خالل
�رشكت�ي�ن رائدتني تابعت�ي�ن لها وهما
برين لت�أجري املعدات و�سبي�س ميكر.
وق���ال ع�ض���و جمل����س �إدارة البنك
ورئي�سه التنفيذي عبداللطيف جناحي
“�إن العملي���ة ج���زء م���ن ا�سرتاتيجي���ة
البن���ك الهادفة �إلى التخ���ارج من عدد
م���ن اال�ستثم���ارات املخت���ارة بعناي���ة
خالل ال�سنة املالية احلالية وعلى مدى
ال�سنوات املقبلة.
وي�أت���ي التخ���ارج من �رشك���ة برين
وا�ستثم���ارات �أخرى يف ظ���ل الأو�ضاع
االقت�صادي���ة الراهن���ة والظ���روف
ال�صعب���ة الت���ي ت�شهده���ا الأ�سواق يف
املنطق���ة عمومًا ،وحتقيق عوائد جيدة
وتوفري ال�سيولة للم�ستثمرين والبنك
هو الأهم .وه���ذا يح�سب لفريق العمل
وعلى ر�أ�سهم رئي����س و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة لتق���دمي الدع���م اال�سرتاتيجي
والتوجيه للإدارة التنفيذية”.
ويف توقعات���ه للف�ت�رة املقبل���ة،
ق���ال جناحي “ي���درك جمل����س الإدارة
وفري���ق الإدارة التنفيذي���ة �أن ال�سن���ة

•عبداللطيف جناحي

املقبل���ة �ستك���ون فرتة �صعب���ة �أخرى
مليئ���ة باملفاج����آت لقط���اع ال�صريفة
اال�ستثمارية يف املنطقة نتيجة لعوامل
عدي���دة ،منه���ا ا�ستم���رار الت�أثري على
�إقب���ال امل�ستثمرين بفعل الإ�صالحات
االقت�صادي���ة والتداب�ي�ر املالي���ة
الت���ي تتخذه���ا احلكوم���ات اخلليجية،
والتوت���رات اجليو�سيا�سية امل�ستمرة،
وق���درة ال���دول الأع�ض���اء يف منظم���ة
(�أوب���ك) عل���ى ال�سيط���رة عل���ى �إنتاج
النفط اخلام واملحافظة على التح�سن
الذي �شهدته �أ�سعار النفط �أخريا”.
و�أ�ض���اف “�سنوا�ص���ل تركيزن���ا
اال�سرتاتيج���ي يف �إدارتن���ا ل��ش�ركات
حمفظة البنك اال�ستثمارية على اعتماد
منهجية ت�ستهدف زيادة قيمة الأ�صول
اال�ستثمارية وحت�سني معدالت العوائد
للم�ستثمرين وامل�ساهمني”.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

الإدارة.
وي�شرتط انعقاد االجتماع بح�ضور �أكرث من
ن�صف �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ويف امل���ادة  45م���ن مر�س���وم بقانون رقم
( )48ل�سن���ة  2012ب�ش�أن غرفة جتارة و�صناعة
البحري���ن ،ف�إنه “ير�أ�س اجله���از الإداري للغرفة
رئي�س تنفيذي يعني بق���رار من جمل�س الإدارة
بن���اء عل���ى تو�صي���ة املكت���ب التنفي���ذي على
�أال يك���ون ع�ض���وا يف الغرفة .ويك���ون الرئي�س
التنفيذي م�س�ؤوال عن �سري �أعمال الغرفة ،وتبني
الالئح���ة التنفيذي���ة اخت�صا�صات���ه و�صالحياته
الإدارية واملالية وحقوقه والتزاماته”.
وبح�س���ب الالئحة الداخلي���ة للغرفة ،ف�إنه ال
يعترب انعقاد جمل�س الإدارة �صحيحا �إال بح�ضور
�أكرث م���ن ن�صف �أع�ضائه ،ب�رشط ح�ضور الرئي�س
�أو �أح���د نائبيه على الأقل ،ف�إذا مل يكتمل ي�ؤجل
االجتماع ملدة اق�صاها � 7أيام ،ويدعى الأع�ضاء
الذي���ن تخلف���وا للح�ض���ور يف االجتم���اع التايل،

ويك���ون االجتماع الثاين �صحيح���ا بح�ضور ثلث
الأع�ضاء ب��ش�رط �أن يكون بينهم الرئي�س �أو �أحد
نائبيه.
وت�ص���در الق���رارات بالأغلبي���ة املطلق���ة
لأ�صوات عدد احلا�رضين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سه ،و�إذا بد�أ
االجتماع �صحيحا ا�ستمر كذلك ولو غادر بع�ض
الأع�ض���اء احلا�رضين مكان االجتم���اع ،ويف جميع
الأحوال ي�شرتط ل�صحة ق���رارات جمل�س الإدارة
�أال يقل عدد احلا�رضين عن الثلث.
وتب���دو �رشوط تعي�ي�ن الرئي����س التنفيذي
ال���ذي ي���وكل �إلي���ه نح���و  9مهم���ات رئي�سة يف
الالئح���ة الداخلية� ،أ�سهل من �إلغ���اء خدماته� ،إذ
ج���اء يف امل���ادة  46م���ن القانون نف�س���ه “يجوز
بقرار م���ن ثلثي �أع�ض���اء جمل����س الإدارة �إعفاء
الرئي����س التنفيذي م���ن من�صبه ب�سب���ب �إخالله
مبمار�سة اخت�صا�صاته �أو عدم الكفاءة يف �إجناز
مهامه �أو �إخالله بواجب الأمانة وال�سلوك القومي

�أو ع���دم مقدرت���ه �صحيا على القي���ام بواجبات
وظيفته .ومينح الرئي�س التنفيذي قبل �إعفائه
م���ن من�صب���ه فر�ص���ة للدفاع ع���ن نف�س���ه �أمام
جمل�س الإدارة .وي�ستم���ر الرئي�س التنفيذي يف
ممار�س���ة اخت�صا�صاته حتى تاري���خ الإعفاء ،ما
مل يقرر جمل����س الإدارة خالف ذلك ،وما مل يكن
الإعفاء ب�سب���ب الإخالل بواجب الأمانة وال�سلوك
الق���ومي .وللرئي�س التنفي���ذي �أن ي�ستقيل من
من�صبه مبوجب طلب كتابي يقدمه �إلى جمل�س
الإدارة قب���ل ثالثة �أ�شهر على الأقل من التاريخ
املح���دد لال�ستقال���ة ،وي�ص���در املجل����س قرارا
بقب���ول اال�ستقال���ة .ويبا�رش �أح���د �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو �أي م���ن العامل�ي�ن بالغرفة امل�ؤهلني
لذل���ك ،يخت���اره املجل����س ،مه���ام و�صالحيات
الرئي�س التنفيذي ب�صفة م�ؤقتة”.
يذكر �أن غرفة التجار �أنهت خدمات الرئي�س
التنفي���ذي ال�ساب���ق لغرف���ة جت���ارة و�صناع���ة
البحري���ن بع���د �أن جمعي���ة عمومي���ة ماراثوني���ة
عق���دت يف � 22أبري���ل املا�ض���ي ا�ستمرت حتى
�ساع���ات مت�أخرة من الليل� ،أف�ضت �إلى قرارات
كثرية كان من بينها التوجه لإلغاء عقد الرئي�س
التنفيذي للغرفة.
وق���رر رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين
مبوج���ب التفوي����ض املمن���وح له م���ن اجلمعية
العمومي���ة العادية التي عق���دت يف �أبريل فيما
يتعل���ق مبخالف���ة تعي�ي�ن الرئي����س التنفيذي
للغرفة� ،إنهاء خدمة الرئي�س التنفيذي للغرفة
الرويح���ي ب�سب���ب بطالن عق���د العم���ل املربم
بينه وبني الغرف���ة بتاريخ  26دي�سمرب 2016؛
ملخالفته لن�ص امل���ادة ( )45من القانون رقم
( )48ل�سن���ة  2012ب�ش�أن غرفة جتارة و�صناعة
البحري���ن ،واملادة ( )86م���ن الئحته التنفيذية
ال�ص���ادرة بالق���رار رق���م ( )156ل�سن���ة 2013
والل�ي�ن ت�شرتط���ان عل���ى �أال يك���ون الرئي����س
التنفيذي ع�ضوا بالغرفة .وجرى تعيني الأمني
امل���ايل للغرفة ع���ارف هجر����س ليك���ون قائما
ب�أعمال الرئي����س التنفيذي وذلك بعد �أن �أخلي
من�صب���ه يف جمل����س الإدارة ريثم���ا يت���م اختيار
الرئي�س التنفيذي اجلديد.

ينظمه بنك “ ”ABCو�رشكة “ ”AFSفرباير املقبل

املنامة ت�ست�ضيف منتدى التقنية املالية الثالث “فينتيك”
املنامة � :ABC -أعلن بنك  ABCو�رشكة
اخلدم���ات املالي���ة العربي���ة ( )AFSعن عقد
منت���دى التقني���ة املالية الثال���ث “فينتيك”
ملنطقة ال�رشق الأو�س���ط و�إفريقيا ،يف املنامة
 20فرباير املقبل.
ومن املزمع �أن يجمع املنتدى قادة الفكر
واملهنيني واملبتكرين املرموقني الدوليني
يف جمايل التقنية املالية والذكاء اال�صطناعي؛
ملناق�شة جمموعة وا�سعة من الق�ضايا ،والتي
ت�شمل :م�ستقبل اخلدم���ات امل�رصفية ،والأثر
املحتمل للذكاء اال�صطناعي على امل�ستقبل،
واخلدم���ات امل�رصفي���ة املفتوح���ة ،والتعهيد
اجلماعي ،وال�شمول املايل.
وقال نائب الرئي����س التنفيذي ملجموعة
بن���ك  ABCرئي����س جمل����س �إدارة �رشك���ة
اخلدم���ات املالي���ة العربي���ة �صائ���ل الوعري
“تتجاوز اخلدم���ات امل�رصفية الإرباك املايل،
�إذ تعم���ل التح�سين���ات الكب�ي�رة يف الإمكانات
الرقمية والذكاء اال�صطناعي وزيادة ال�شمول
املايل على تغيري طريق���ة تقدمينا للخدمات
امل�رصفي���ة .و�سي�ستند منتدانا التايل للتقنية
املالي���ة على جناح���ه يف العام�ي�ن املا�ضيني
و�سريك���ز على الفر�ص والتحدي���ات الرئي�سة
للتقنيات املالية واالبتكارات”.
و�أ�ض���اف “�سيبح���ث املنت���دى يف �أث���ر
التكنولوجي���ا على امل�ص���ارف والإن�سان على
ح ٍد �سواء� ،إ�ضافة �إلى تطوّر جتربة العميل”.
و�أك���د “تعك�س ا�ست�ضافة منتدى التقنية
املالي���ة الثال���ث التزامن���ا جت���اه البحري���ن
واملنطق���ة ككل� ،إذ �أ�صب���ح احل���دث التقن���ي
امل���ايل الأ�شه���ر يف املنطق���ة ،وه���و يدع���م

•�صائل الوعري

•ر�شيد املعراج

ر�ؤي���ة البحرين كمركز رائ���د يف جمال التقنية
املالية”.
أي�ض���ا بكون���ه التجمّع
ويتميّ���ز املنت���دى � ً
الأكرب يف املنطقة لروّاد الأعمال عمومًا و�أعمال
التقنية املالية خ�صو�صا ،و�صنّاع ال�سيا�سات
والهيئ���ات التنظيمي���ة ،وممثل���ي جمتم���ع

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

اال�ستثم���ار وبع����ض من �أك�ب�ر امل�ؤ�س�سات يف
ال�صناعة املالية ،الذين يناق�شون وي�شجعون
اجلي���ل التايل م���ن ابت���كارات التقنية املالية
يف جماالت الدفع والأم���ن الإلكرتوين والذكاء
اال�صطناع���ي وتكنولوجي���ا �سل�سل���ة الكت���ل
( )Blockchainوغريها من املوا�ضيع.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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انطالق فعاليات م�ؤمتر التنقل امل�ستدام يف البحرين

الزياين :ال�سيارات الكهربائية جزء رئي�س من خطة “كفاءة الطاقة”
زينب العكري من ال�سناب�س
قال وزي���ر ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياحة زايد
الزياين �إن ال���وزارة تعمل حاليا عل���ى تفعيل اخلطة
الوطنية لكفاءة الطاقة التي اعتمدها جمل�س الوزراء
بزيادة ن�سبة الكفاءة  % 6بحلول العام  ،2025مبينًا
�أن املركب���ات الكهربائية لها دور حموري يف حتقيق
هذه الن�سبة.
وب�ي�ن خالل افتت���اح م�ؤمتر “االبت���كار يف النقل
امل�ستدام” ،ال���ذي يعقد يف البحري���ن للمرة الأولى،
وتنظمه وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة بالتعاون
مع �رشكة مي�سي فرانكفورت ال�رشق الأو�سط وبال�رشاكة
م���ع هيئة التقيي����س اخلليجي���ة� ،أن “انعقاد امل�ؤمتر
يعك����س اهتم���ام البحري���ن يف مواكب���ة املتغ�ي�رات
املت�سارع���ة يف تطوير املركبات وم���ا يرتبط بها من
ت�رشيعات واتفاقيات دولي���ة جلعل م�ستقبل التنقل
�أكرث �أمانا ،وكفاءة ،وذكاء ،وحفاظا للبيئة”.
وتاب���ع “ح���وايل رب���ع انبعاث���ات ث���اين �أك�سي���د
الكربون الذي يت�سبب يف تغري املناخ م�صدره قطاع
النق���ل يف العامل ،ومن املتوق���ع �أن ت�صل ن�سبته �إلى
الثل���ث يف ح���ال ا�ستمر الو�ضع يف ا�ستخ���دام الوقود
الأحفوري لت�شغيل املركبات”.
و�أو�ض���ح �أن امل�ؤمت���ر يعت�ب�ر خط���وة يف م�س���ار
حتقيق كفاءة الطاقة للمركبات ،و�ستتبعها خطوات
مت�سارعة باعتماد الالئحة الفنية اخلليجية للمركبات
الكهربائي���ة ويف جتهيز البنى التحتية الالزمة لذلك،
�إذ م���ن امل�ؤم���ل �أن ت�رسي هذه الالئح���ة على طرازات

•وزير ال�صناعة والتجارة يتفقد �سيارة كهربائية على هام�ش املعر�ض	

مركبات العام  ،2020وباعتماد ال�شهادات اخلليجية
ال�صادرة لها .و�أ�ش���ار �إلى �أن الأمم املتحدة اعتمدت
مبادرة تهدف �إلى جعل النقل باملركبات الكهربائية
يف املناط���ق احل�رضي���ة ي�صل �إل���ى  % 30من �إجمايل
النق���ل بحلول العام  ،2030و�أن تقرير وكالة الطاقة
الدولي���ة للع���ام � 2018أ�ش���ار �إلى �أن ع���دد �سيارات
الرك���وب الكهربائية بلغ �أكرث م���ن  3ماليني �سيارة
يف جميع �أنحاء العامل.
ولفت الزياين �إل���ى �أن هناك تن�سيقا فاعال بني
�إدارة املوا�صف���ات واملقايي����س يف الوزارة مع هيئة
التقيي����س اخلليجي���ة على اجلانب الفن���ي ،من خالل
اللج���ان املخت�ص���ة يف امل�ساهم���ة يف و�ض���ع اللوائح

(ت�صوير :خليل �إبراهيم)

الفني���ة والربام���ج الرقابي���ة للمركب���ات الكهربائية
والت���ي تتما�شى مع املعايري العاملية ،كما �أ�شار �إلى
انعق���اد اجتماع���ات جانبية بني م�صنع���ي املركبات
واملخت�ص�ي�ن من هيئة التقيي����س اخلليجية و�أجهزة
التقيي����س الوطني���ة على هام�ش امل�ؤمت���ر ،ملناق�شة
التحديات الفنية والتجهي���زات املطلوبة لل�سيارات
الكهربائية.
من جانبه ،قال الأمني العام لهيئة املوا�صفات
واملقايي����س اخلليجية �سعود اخل�صيب���ي �إن الهيئة
تعمل حالي���ا يف املرحل���ة الأولى من م��ش�روع التحول
للتنقل امل�ستدام ،والتحول من ا�ستخدام ال�سيارات
العادي���ة �إلى ال�سي���ارات الكهربائي���ة ،مبينًا �أن هذه

العلوي :الئحة مقايي�س “ال�سيارات الكهربائية” بانتظار االعتماد
قال���ت مدي���رة �إدارة املوا�صف���ات
واملقايي����س يف وزارة ال�صناع���ة والتج���ارة
وال�سياحة منى العل���وي� ،إن الالئحة التنفيذية
ملوا�صفات ومقايي�س ال�سي���ارات الكهربائية
انته���ت وبانتظ���ار اعتمادها حالي���ا ،مبينة �أنه
�سيت���م تطبيقها �أواخ���ر الع���ام املقبل 2019
عل���ى �سيارات طراز  ،2020مع �أن تكون هناك
ف�ت�رة � 6شهور بني االعتماد والتطبيق لتكون
ال�رشكات امل�صنعة جاهزة.
و�أ�ضاف���ت �أن جتهي���ز وتطبي���ق الالئح���ة
عملية م�شرتكة بني اجلهات احلكومية املعنية،
التج���ارة ،هيئ���ة الكهرب���اء وامل���اء التي حتدد
مواق���ع حمطات ال�شحن والق���درة اال�ستيعابية
للتحول تدريجي���ا� ،إذ �سيتم توف�ي�ر ال�شواحن
يف املن���ازل والوقوف ب�ش����أن كيفية توفريها،
و�إدارة امل���رور للوقوف ح���ول كيفية التعامل
مع هذه ال�سي���ارات كالفح�ص واحلوادث التي
ت�سببها� ،إ�ضافة �إلى �إدارة الدفاع املدين.
و�أو�ضح���ت �أن م�ؤمت���ر ومعر����ض االبتكار
يف التنق���ل امل�ست���دام يجم���ع جمي���ع الأطراف
ملناق�ش���ة الت�س���ا�ؤالت وكل جه���ة م���ن منطلق
اهتمام���ه ،فيما �ستتم مناق�ش���ة وطرح جتارب

رائدة من دول متقدم���ة يف هذا الأمر واجتازت
حتديات كبرية بذلك ،باال�ستفادة منها والبدء
من حيث انتهت.
و�أ�ش���ارت العل���وي �إلى �أنه مل يت���م �إ�صدار
ت�رشي���ع وطني ال�ستخدام ه���ذه ال�سيارات حتى
الآن ويتم ا�ستخدامها م���ن الأفراد كا�ستخدام
�شخ�ص���ي� ،إذ مل يت���م اعتم���اد موا�صفات هذا
الن���وع من ال�سي���ارات ،الفت���ة �إل���ى �أن طريقة
نظ���ام ال�شهادات توا�صل ال��ش�ركات امل�صنعة

 5عمالت نا�شئة تقرتب من االنهيار

م���ع هيئة التقيي����س و�إذا تطابقت ال�سيارة مع
املوا�صف���ات يت���م �إ�صدار �شه���ادة لها والتي
�ستكون ج���واز املرور لدخول ه���ذه ال�سيارات
ل���دول اخلليج .وقال���ت �إن الالئح���ة التنفيذية
ال يوج���د فيه���ا تعقي���دات� ،إال �أنه���ا �أكدت �أن
التح���دي الأ�سا�سي يف كيفية ت�سيري ال�سيارات
يف البحرين وبتعاون جميع اجلهات.
و�أو�ضح���ت �أن ال�شاح���ن لن تك���ون طاقته
الكهربائية مثل العادية بل �ستكون �أعلى.

املرحل���ة ه���ي مرحل���ة �إع���داد اللوائ���ح والت�رشيعات
واملوا�صف���ات اخلا�ص���ة بال�سي���ارات الكهربائي���ة،
وبع���د ذل���ك �سيت���م االنتقال �إل���ى املراح���ل الأخرى
واملتمثلة يف البنية التحتية وت�شييد حمطات ال�شحن
الكهربائي.
واعت�ب�ر امل�ؤمت���ر فر�ص���ة جي���دة للتع���رف على
جت���ارب الآخرين الذي���ن �سبقوا ال���دول اخلليجية يف
االعتماد على ال�سيارات الكهربائية.
و�ش���ارك يف امل�ؤمت���ر نخب���ة م���ن املخت�ص�ي�ن
عل���ى امل�ست���وى املحل���ي والإقليم���ي وال���دويل من
القط���اع ال�صناع���ي ،والت�رشيعي ،والبحث���ي ملناق�شة
موا�ضيع عديدة من جملته���ا :البنية التحتية الالزمة

للمركب���ات الكهربائي���ة ،والأثر ال���ذي �ستحدثه تلك
املركب���ات عل���ى م�ستقب���ل النق���ل ،م���ع ا�ستعرا�ض
اللوائ���ح الفني���ة العاملي���ة التابع���ة للأم���م املتحدة
ب�ش����أن �سالم���ة املركب���ات الكهربائي���ة ،م���ع االطالع
عل���ى �أخ���ر التط���ورات يف املركبات ذاتي���ة القيادة.
كم���ا �سيتم ت�سليط ال�ضوء عل���ى التجارب الرائدة يف
املنطقة ،وكذلك بيان الدور املحوري والهام لهيئة
التقيي����س اخلليجية يف نظ���ام املطابق���ة للمركبات
عموما والتجهيزات احلا�صل���ة للمركبات الكهربائية
خ�صو�ص���ا� ،إ�ضاف���ة �إلى التطلع���ات املحلية للتحول
�إل���ى احلل���ول الذكية يف جم���ال التنق���ل ،وغريها من
املوا�ضيع املهمة.

مريزا :حمطة جتريبية ل�شحن
ال�سيارات الكهربائية قريبا
ق���ال وزي���ر �ش����ؤون الكهرب���اء وامل���اء
عبداحل�س�ي�ن م�ي�رزا �إن حمط���ة جتريبي���ة ل�شحن
ال�سي���ارات الكهربائية �سيت���م تد�شينها قريبا،
فيما �سيعلن عن تفا�صيلها بالفرتة املقبلة.
و�أو�ض���ح عل���ى هام����ش م�ؤمتر االبت���كار يف
التنقل امل�ستدام �أن حمطات ال�شحن الكهربائي
لل�سي���ارات �ستك���ون �ضم���ن خط���ة الهيئ���ة مع
اجله���ات املعنية الأخ���رى ،م�شريًا �إل���ى �أن هناك
بع����ض اجلهات اخلا�صة قام���ت بتحديد حمطات
�شحن خا�صة بها.
ولفت �إلى �أن الوزارة ومن خالل وحدة الطاقة
امل�ستخدمة التابعة لها قدمت  22مبادرة للخطة
الوطني���ة التي تهدف �إل���ى رفع كف���اءة الطاقة
بن�سب���ة  % 6والت���ي اعتمده���ا جمل�س ال���وزراء،
مو�ضح���ا �أن �إح���دى تلك املب���ادرات هي التحول
�إلى التنق���ل امل�ستدام والتغيري م���ن ال�سيارات
العادية �إلى ال�سي���ارات الكهربائية وال�شم�سية،
م�ش�ي�رً ا �إلى �أن بع����ض الدول الأوروبي���ة �أعلنت
ب�أنه���ا �ستوق���ف ا�ستخ���دام ال�سي���ارات العادية
و�ستعتم���د كليا على ال�سي���ارات الكهربائية مع

حلول العام .2030
وع���ن توقعات���ه ملوع���د ب���دء دخ���ول ه���ذه
ال�سيارات لل�سوق البحرين���ي قال مريزا �إن ذلك
يعتمد عل���ى جهوزية اجله���ات املعنية ،م�ضيفا
�أن �إدارة املوا�صف���ات واملقايي����س يف وزارة
ال�صناع���ة والتجارة وهيئ���ة املقايي�س اخلليجية
�أكدوا �أنهم يعملون حاليا على و�ضع الت�رشيعات
واملوا�صفات اخلا�ص���ة باملوديالت التي �سيبد�أ
تداولها يف ال�سوق وهي موديالت .2020

حمافظ اجلزيرة يبدي ا�ستعداد بالده لتقدمي الت�سهيالت لل�سياح

ر ّحالة “ال�صداقة العربية” ي�صلون هيو�س اليونانية ويروجون للبحرين
املحرر االقت�صادي

دب���ي  -العربية.ن���ت :تكب���دت عم�ل�ات
الأ�سواق النا�شئ���ة خ�سائر حادة وعنيفة خالل
الأي���ام املا�ضية ،مت�أثرة يف ذل���ك باملبيعات
احل���ادة ،التي ال توجد �أي م�ؤ��ش�رات حتى الآن
على توقفها ما ي�شري �إلى ا�ستمرار اخل�سائر.
وعل���ى ر�أ�س عم�ل�ات الأ�س���واق النا�شئة
الت���ي �سجل���ت �أك�ب�ر خ�سائ���ر خ�ل�ال الف�ت�رة
املا�ضية ،جاءت اللرية الرتكية التي توا�صل
النزيف مقابل الدوالر من بداية العام ،2015
�إذ قف���ز �سعر ��ص�رف ال���دوالر مقاب���ل اللرية
الرتكية خالل الأعوام الثالثة املا�ضية بن�سبة
 ،% 129.45م�ضيف���ا نحو  3.78لرية بعدما
قف���ز �سعر ��ص�رف الدوالر م���ن م�ستوى 2.92
ل�ي�رة يف الع���ام � 2015إلى نح���و  6.7لرية يف
تعامالت �أول من �أم�س.
ويف املرتبة الثانية جاء البيزو الأرجنتيني

الذي �سجل خ�سائر تق���در بنحو  % 51مقابل
الدوالر منذ بداية العام اجلاري.
كم���ا تراجعت عمل���ة �إندوني�سيا؛ لت�سجل
�أدن���ى م�ست���وى م�سجل منذ �أزم���ة  1998رغم
حماوالت البنك املركزي للدفاع عن العملة.
وعن���د نهاية تعام�ل�ات اجلمعة املا�ضي،
تراجعت الروبي���ة الإندوني�سية مقابل الدوالر
لت�سج���ل الورقة اخل�رضاء � 14.839ألف روبية،
وهو �أدنى م�ستوى منذ العام .1998
وفقدت الروبي���ة الإندوني�سية نحو % 8
من قيمتها خالل العام احلايل لتلحق باملوجة
البيعي���ة التي تخيم على عمالت االقت�صادات
النا�شئ���ة يف  .2018وتراجع���ت الكرون���ة
ال�سويدي���ة لتالم����س العمل���ة اال�سكندنافي���ة
�أدنى م�ستوى من���ذ الأزمة املالية العاملية يف
العام .2009

�أب���دى حماف���ظ اجلزي���رة اليوناني���ة هيو����س،
ا�ستمات�س كرمانتز بال���غ �إعجابه و�شكره وتقديره �إلى
فري���ق رحل���ة ال�صداقة العربي���ة البحرين���ي؛ الختياره
اجلزي���رة وجهة رئي�س���ة لرحلته التي ت���روج للمملكة،
والتي انطلقت قبل � 3أ�سابيع من جزيرة الل�ؤل�ؤ.
وق���ال كرمانتز”�أن���ا معجب جدا بفك���رة الرتويج
امل�ستحدثة التي يقوم بها الفريق عرب ال�سفر ب�سيارة
والرتويج املبا�رش من خالل الفعاليات ولقاء ال�سياح يف
امل���دن ون�رش الأدلة ال�سياحية الت���ي تعرّف بالبحرين”.
و�أ�شاد بعنوان الرتويج للرحلة وهو “من جزيرة الل�ؤل�ؤ
�إلى جزيرة املا�ستيكا” وقال “كما �أن بلدكم البحرين
ي�شتهر من���ذ القدم ب�صي���د الل�ؤل�ؤ ال���ذي كان ع�صب
االقت�صاد �آنذاك ف����إن جزيرتنا هيو�س كانت وال تزال
ت�شتهر بزراعة �أ�شجار املا�ستك”.
و�أبدى رغبة ب�ل�اده يف تقدمي خمتلف الت�سهيالت
لل�سي���اح البحريني�ي�ن ،مو�ضحا �أن اجلزي���رة اليونانية
حتتوي عل���ى مقومات �سياحية جاذب���ة للزوار العرب،
كم���ا قدم بالغ �شكره للفريق على طرحهم وتقدميهم
�رشحا �شامال علن مقومات ال�سياحة يف البحرين ،والتي
حتفز ال�سياح اليونانيني لل�سفر �إليها.
من جهت���ه ،قال الرحال���ة علي م�شيم���ع “انطلقنا
م���ن البحرين قب���ل � 3أ�سابيع م���رورا باململكة العربية
ال�سعودي���ة وكان���ت لن���ا حمط���ات يف عدد م���ن املدن

اجلميلة التي تع���د مق�صدا لل�سائحني وبع�ضها مدرج
عل���ى قائم���ة الرتاث العامل���ي ،حيث قمن���ا بالتعريف
ببلدنا البحري���ن ومقوماته خالل اللقاء بال�سائحني من
خمتلف اجلن�سيات” .وتاب���ع “ن�شكر هيئة ال�سياحة يف
اململك���ة العربي���ة ال�سعودية ملا قدمته م���ن دعم لنا
خ�ل�ال الرحلة وا�ست�ضافتها لن���ا” .وقال “بعد خروجنا
من ال�سعودية و�صلنا �إلى الأرا�ضي الرتكية عن طريق
البحر الأحمر والبح���ر املتو�سط ،وكانت لنا حمطات يف
عدد من امل���دن الرتكية املدرجة عل���ى قائمة منظمة
ال�ت�راث العاملي مث���ل مدينة كونيا ومدين���ة باموكاال
�إلى جانب مدينة ايفا�سو�س” .و�أ�ضاف م�شيمع “كانت

حمطتن���ا التالي���ة والرئي�س���ة ه���ي اجلزي���رة اليونانية
هيو�س (جزي���رة املا�ستيكا) ،حيث قمنا بعمل فعالية
لرتويج مملك���ة البحري���ن يف و�سط املي���دان الرئي�س
للمدينة بح�ضور حمافظ اجلزيرة و�أع�ضاء غرفة جتارة
و�صناعة اجلزيرة وعدد كبري من املواطنني وال�سياح”.
وكان���ت الرحلة قد انطلقت م���ن البحرين ومرت بنحو
 65موقعًا �سياحيًا و�أثريًا ،علما �أن الرحالة علي م�شيمع
قام بعدد م���ن الرحالت الرتويجي���ة بال�سيارة �إلى كل
من �إيرلندا يف العام  2004وبريطانيا يف العام 2008
�إلى جانب اليونان يف العام 2010؛ لنف�س الهدف وهو
الرتويج ململكة البحرين.
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�أرباحها ال�سنوية جتاوزتها بـ % 256.4

البنوك التقليدية تتفوق على الإ�سالمية يف البحرين
 264.5مــلــيـــــــــ���ون ديـــــنــــــ���ار �أربـــــــــ���اح الـبـــنــــــ���وك التقــلــيـــــديــــــــــــــ���ة بالن�صـــــــــــ���ف الأول
امل���������������ص�������ارف الإ�������س���ل��ام������ي������ة ت������رب������ح  74.2م�����ل�����ي�����ون دي�������ن�������ار يف � 6أ�����ش����ه����ر
مازن الن�سور

تفوق���ت البن���وك التقليدي���ة البحريني���ة
املدرجة يف البور�صة على نظريتها الإ�سالمية
يف �أرب���اح الن�ص���ف الأول م���ن الع���ام اجلاري
بن�سبة كبرية جدا و�صلت �إلى .% 256.4
وعلى الرغم من �أن ال�سوق املحلية تعترب
حا�ضن���ة ،و�صاحب���ة �أول ت�رشيع���ات للبن���وك
وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية باملنطقة� ،إال
�أنها مازالت �ضعيفة قيا�سا بالتقليدية ،حيث
يظهر ذلك جليا يف حجم الأرباح واملوجودات
والقيمة ال�سوقية ،وغريها من الأرقام.
وت�ضمنت القراءة جميع البنوك البحرينية
املدرجة يف بور�صة البحرين �سواء التجارية �أو
اال�ستثمارية� ،إ�ضافة �إلى امل�ؤ�س�سات املالية
التي تعنى بالتمويل والإقرا�ض �سواء للأفراد
�أو امل�ؤ�س�سات.
وم���ن املعل���وم �أن البن���وك وامل�ؤ�س�سات
املالي���ة (�إ�سالمي���ة وتقليدي���ة) مدرج���ة يف
بور�صة البحرين ،حت���ت قطاعني هما البنوك
التجاري���ة ،والذي ي�ضم البنك الأهلي املتحد،
اخلليج���ي التج���اري ،البحري���ن الإ�سالم���ي،
البحري���ن الوطني ،البحري���ن والكويت ،وبنك
الإثم���ار (�رشك���ة الإثم���ار القاب�ض���ة) وم�رصف
ال�سالم.
�أم���ا قط���اع اال�ستثم���ار ،في�ض���م بن���ك
امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية ،البحرين وال�رشق
الأو�س���ط� ،إنف�ستكورب ،طي���ب (موقوف عن
الت���داول) ،م��ص�رف الربكة ،جمموع���ة جي �إف
�إت�ش املالية.
وبلغت �أرباح البن���وك التقليدية (جتاري
وا�ستثم���اري) يف الن�ص���ف الأول م���ن الع���ام
اجلاري نحو  264.5مليون دينار ،فيما بلغت
�أرباح البنوك الإ�سالمية (جتاري وا�ستثماري)
يف الف�ت�رة نف�سه���ا نح���و  74.2ملي���ون دينار
فق���ط ،م���ا يعن���ي �أن �أرب���اح التقليدية تفوق
الإ�سالمية بن�سبة .% 256.4

أرباح البنوك التجارية
قفزت �أرب���اح البنوك التجاري���ة املدرجة
عموم���ا خالل الن�صف الأول م���ن العام اجلاري
بن�سب���ة  % 20بدع���م م���ن م�ص���ارف قيادية
(قوي���ة) وحت���ول �إحداه���ا م���ن اخل�سائ���ر �إلى
الربحية.
و�أظه���رت بيان���ات جمعتها “الب�ل�اد” �أن
الأرب���اح املجمعة لقطاع البن���وك التجارية يف
بور�صة البحرين بلغ���ت  225.4مليون دينار
يف الن�ص���ف الأول م���ن  2018مقارن���ة بنح���و
 187.7ملي���ون دين���ار يف الف�ت�رة ذاتها من
العام املا�ضي.
و�أ�ش���ارت البيان���ات �إلى �صع���ود �أرباح 5
بنوك ،يف حني انخف�ضت �أرباح م�رصفني ،الأمر
الذي �أنعك�س على النتائج عموما.
وت�ص���در البن���ك الأهل���ي املتح���د قائمة
البن���وك التجاري���ة الأكرث ربحية ب�ي�ن البنوك
املدرج���ة يف البور�ص���ة .وم���ن املعل���وم �أن
الأهلي املتح���د �صاحب �أكرب قيمة �سوقية يف
البور�صة ،وهو حمافظ على هذه القيادة منذ
�سنوات.
وبلغ���ت �أرب���اح البن���ك الأهل���ي املتح���د،
(تقليدي) يف الن�صف الأول من العام اجلاري
 134.7مليون دينار ،مقارنة بـ  117.4مليون
دين���ار يف الف�ت�رة ذاته���ا من الع���ام املا�ضي
وبزي���ادة قدره���ا � ،% 15إذ دف���ع التح�س���ن
الكبري يف ربحيته �إلى دفع القطاع برمته.
وي�أتي النمو الكب�ي�ر يف الربحية مع �إعالن
عزم البنك الدخ���ول يف مفاو�ضات اندماج مع
بيت التمويل الكويتي ،والذي �سيخلق كيانا
م�رصفيا �إ�سالميا عمالقا باملنطقة.
وج���اء يف املرتب���ة الثانية م���ن حيث حجم
الربحية ،بن���ك البحرين الوطن���ي (تقليدي)،
ال���ذي يعد من �أقدم البن���وك الوطنية العاملة
باململكة� ،إذ ارتفعت �إيراده ال�صافية بن�سبة
 % 16لتبلغ  36.8ملي���ون دينار يف الن�صف
الأول من العام  2018مقارنة بـ  31.7مليون
دينار يف الفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
وا�ستط���اع بن���ك البحري���ن والكوي���ت،
(تقلي���دي) حتقي���ق �أرباح بلغ���ت يف الن�صف
الأول م���ن العام اجل���اري  34.8مليون دينار،
قيا�س���ا ب���ـ 31.7ملي���ون دين���ار يف الف�ت�رة

“الأهل���ي” يقل���ب املوازي���ن ب�أرب���اح تف���وق “الإ�سالمي���ة” جمتمع���ة مرت�ي�ن
ذاتها من � ،2017أي بن�سبة زيادة و�صلت �إلى
.% 8
ورفع بنك البحري���ن الإ�سالمي (�إ�سالمي)
�أرباح���ه الن�صفية بن�سبة  ،% 7من  3.1مليون
دين���ار يف الأ�شه���ر ال�ست���ة الأولى م���ن العام
� ،2017إل���ى  3.34ملي���ون دين���ار يف الفرتة
املقابل���ة من الع���ام اجل���اري .وميتل���ك بنك
البحري���ن الوطن���ي ح�ص���ة كب�ي�رة وم�ؤثرة يف
البحرين الإ�سالمي.
�إلى ذلك ،ا�ستطاع بنك الإثمار (�إ�سالمي)
�أن يخ���رج م���ن نط���اق اخل�سائر الت���ي �سجلها
العام املا�ضي يف الن�صف الأول والبالغة 9.2
مليون دينار �إلى الأرب���اح مبقدار  4.8مليون
دينار يف الن�صف الأول من العام اجلاري.
كم���ا �شه���دت نتائ���ج م��ص�رف ال�س�ل�ام –
البحري���ن (�إ�سالم���ي) انخفا�ض���ا طفيف���ا يف
الربحية مبق���دار  % 0.61لتبلغ  9.47مليون
دينار يف الن�صف الأول من العام  2018مقارنة
بـ  9.53مليون دينار يف العام املا�ضي.
ومل تك���ن ال�صورة وردي���ة متاما ً يف جميع
البنوك� ،إذ تراجع���ت ربحية امل�رصف اخلليجي
التجاري (�إ�سالمي) مبقدار  ،% 54حيث حقق
�أرباح���ا �صافي���ة يف الن�ص���ف الأول م���ن العام
اجل���اري بلغت  1.4مليون دينار ،مرتاجعة من
 3ماليني يف الفرتة نف�سها من العام .2017

أرباح بنوك قطاع االستثمار
�صع���دت �أرباح بن���وك قط���اع اال�ستثمار
املدرج���ة يف بور�ص���ة البحرين خ�ل�ال الن�صف
الأول م���ن العام اجلاري بن�سبة  % 3.9لت�صل
�إل���ى  319.2ملي���ون دوالر ( 120.3ملي���ون

دين���ار) ،قيا�س���ا ب���ـ  307.2ملي���ون دوالر
( 115.8ملي���ون دينار) يف الن�صف الأول من
العام .2017
و�أعلنت جمموعة بن���ك ( ABCامل�ؤ�س�سة
العربية امل�رصفي���ة)( ،تقليدي ،غري �إ�سالمي)
عن حتقيق �أرباح �صافية يف الن�صف الأول من
العام اجلاري بلغت  113مليون دوالر ،بزيادة
 % 11مقارنة ب�أرباح الفرتة املقابلة من العام
املا�ضي والتي بلغت  102مليون دوالر.
كم���ا ارتف���ع �ص���ايف الدخ���ل العائ���د
للم�ساهم�ي�ن ملجموع���ة الربك���ة امل�رصفي���ة
(�إ�سالمي) بن�سبة  % 7ليبلغ  74مليون دوالر
خ�ل�ال الن�صف الأول من الع���ام  2018قيا�سا
بنحو  70مليونا امل�سجل���ة يف بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي.
وربح كذلك بنك البحرين وال�رشق الأو�سط
(تقليدي) ،يف الن�صف الأول من العام اجلاري
نحو  4.7مليون دوالر ،مقابل نحو  3.1مليون
دوالر بالف�ت�رة املماثلة يف الع���ام � ،2017أي
بزيادة ن�سبتها .% 51.6
�أم���ا جمموع���ة ج���ي �إف �إت����ش املالي���ة
(�إ�سالم���ي) ،فقد ربحت خ�ل�ال الن�صف الأول
م���ن العام اجل���اري مبلغ  72.5ملي���ون دوالر،
بزي���ادة  % 16.7عم���ا حققت���ه خ�ل�ال الفرتة
نف�سها من الع���ام  ،2017والتي بلغت 62.1
مليون دوالر.
وم���ن املعل���وم �أن املجموع���ة ال تقر����ض
الأفراد ،كما ال تقر�ض امل�ؤ�س�سات بالطريقة
التقليدية للبن���وك ،و�إمنا تدخل با�ستثمارات
ومتوي�ل�ات مالي���ة للم�رشوع���ات ،الأم���ر الذي
دفعنا �إلى و�ضعها يف تقريرنا.
�أما بنك �إنف�ستك���ورب (تقليدي) ،والذي
تبد�أ �سنت���ه املالية يف �شهر يونيو ،فقد �أعلن

عن ارتفاع �أرباحه ال�صافي���ة ال�سنوية ،بن�سبة
 % 4لت�ص���ل �إلى  125ملي���ون دوالر (نهاية
يونيو  )2018مقارنة بـ  120مليون دوالر يف
عامه املا�ض���ي .وكان الدخل ال�صايف للن�صف
الثاين من ال�سنة املالية  2018هو  70مليون
دوالر ،مقارن���ة ب���ـ  72ملي���ون دوالر للن�صف
الث���اين م���ن ال�سنة املالي���ة  .2017مبعنى �أن
�أرباح���ه بالن�ص���ف الأول م���ن الع���ام (بح�سب
بداية ونهاية �سنته املالية) تكون  55مليون
دوالر.
وفيم���ا يتعلق ببنك طي���ب ،فهو موقوف
عن التداول ،كما ال يوجد بيانات مالية معلنة
يف الع���ام  ،2018وبالت���ايل مت �إخراج���ه م���ن
احل�سابات.

معدالت الفائدة
عل���ى �صعي���د مت�ص���ل ،رفع���ت البن���وك
البحريني���ة معدالت الفائ���دة ب�شكل ملحوظ يف
الن�صف الأول من العام اجلاري وذلك بالتوازي
مع ارتفاع ن�سبة الفائدة التي تقدمها احلكومة
على ال�سندات و�أذونات اخلزانة.
وت�أث���رت ن�سبة الفوائ���د يف البحرين برفع
االحتياط���ي الفي���درايل الأمريك���ي لن�س���ب
الفوائد على الدوالر الأمريكي ،والذي يرتبط
به الدين���ار البحريني ب�سعر ثابت عند 0.376
دينار لكل دوالر.
وارتف���ع متو�سط الفائ���دة على القرو�ض
ال�شخ�صي���ة ،والتي تقدمها البن���وك للزبائن
الأف���راد مبختلف ال�ضمان���ات ،بنحو % 6.22
يف الن�صف الأول .كم���ا ارتفعت الفوائد على
القرو����ض الت���ي تقدمه���ا البن���وك لل�رشكات

بنحو  ،% 35ويف املقابل زادت الفوائد التي
يح�صل عليها املودعون يف البنوك.
و�ست�ش���كل ارتف���اع الودائ���ع وال�سندات
فر�ص���ة للم�ستثمرين للح�ص���ول على قنوات
ا�ستثمار جيدة واحل�ص���ول على عوائد جمزية
ت�صل �إل���ى نحو  ،% 6.5وهو ما مل يكن متاحا
قبل �سنوات.
وبح�سب �أح���دث بيانات م��ص�رف البحرين
املركزي ،ف�إن متو�سط الفائدة على القرو�ض
ال�شخ�صية ارتفع يف الن�ص���ف الأول من العام
اجل���اري �إلى  % 5.29مقارنة ب���ـ  % 4.98يف
الفرتة ذاتها من العام ال�سابق.
�أم���ا فيم���ا يتعل���ق بالودائ���ع ،فت�ش�ي�ر
البيانات �إل���ى ارتفاع الفائدة عل���ى الودائع،
والتي تقدمه���ا البنوك لزبائنها من % 1.55
يف بنهاية الثاين من العام املا�ضي �إلى نحو 2
 %بنهاية الن�صف الأول من .2018
وت�ش�ي�ر البيان���ات �إل���ى ارتف���اع الر�صيد
القائم للقرو�ض ال�شخ�صية بلغ عتبة الت�سعة
ملي���ار لأول م���رة ببل���وغ �إجم���ايل القرو����ض
املقدمة  9.2مليار دين���ار� ،أي بزيادة قدرها
ملي���ار دينار ع���ن الف�ت�رة نف�سها م���ن العام
املا�ضي.
وترافق���ت هذه الزي���ادة يف الفائدة على
الودائع امل�رصفي���ة ،مع رفع احلكومة للفائدة
املقدم���ة لأذون���ات اخلزان���ة ق�ص�ي�رة الأجل،
والتي بلغ���ت  4.18لل�سن���دات التي ت�ستحق
بعد عام وذلك بنهاي���ة الن�صف الأول مقارنة
بـ  % 3.03لفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
وقد منحت احلكوم���ة امل�ستثمرين يف �آخر
�إ�صدار ل�سن���دات التنمية ،والتي ت�ستحق بعد
ثالث �سنوات نحو  % 6.55ما يجعل احلكومة
مناف�س���ا قوي���ا للبن���وك يف جم���ال ا�ستقطاب
ودائ���ع امل�ستثمري���ن ،خ�صو�ص���ا �أن ه���ذه
ال�سن���دات تدرج يف بور�ص���ة البحرين للأوراق
املالي���ة وميك���ن تداوله���ا ،كم���ا وال تتطلب
معدالت ا�ستثمارات كبرية.
وحتظى ال�سندات التي ت�صدرها احلكومة
مبعدالت تغطية قد تفوق % 100؛ كون هذه
ال�سندات من اال�ستثمارات امل�ضمونة.
ورغ���م النم���و الكب�ي�ر يف القرو����ض� ،إال
�أن الودائ���ع مل ت�شه���د �س���وى حت�سن طفيف
خالل عام واحد ،وا�ستق���رت الودائع يف بنوك
التجزئة عند  11.806مليار دينار.
وبح�س���ب البيانات ،ف����إن القرو�ض زادت
بوت�ي�رة �أ��س�رع م���ن الودائع خالل نح���و عام يف
بنوك قطاع التجزئة.
وارتفع���ت ن�سبة الفائدة عل���ى ال�سندات
احلكومية البحرينية خالل العام  2018ب�شكل
ملفت جت���اوزت � 3أ�ضعاف عل���ى �أقل تقدير
قيا�سا بال�سنوات املا�ضية.
ً
و�أظهر ر�صد لـ “البالد” �أن ن�سبة الفائدة
على الدين احلكوم���ي كان يرتاوح يف الأعوام
 2009حت���ى  2015م���ا ب�ي�ن  % 0.8و1.35
 %ب�شقي���ه الأذون���ات وال�صك���وك (ال�سل���م
والت�أج�ي�ر) ،يف حني بلغ يف  10يوليو املا�ضي
 % 4.14عل���ى ال�صكوك ونحو  % 3.33على
�أذونات �أ�صدرت يف �أبريل املا�ضي.
وربط اخلبري االقت�ص���ادي جعفر ال�صائغ
ذل���ك وقتها بعزوف امل�ستثمرين عن �إقرا�ض
البحري���ن م���ا دف���ع امل��ص�رف املرك���زي الذي
ي�صدر ال�سندات نياب���ة عن احلكومة �إلى رفع
الفائدة.
و�أك���د �أن ال�سن���دات احلكومي���ة عموم���ا،
ومبختل���ف �أنواعه���ا مرغوب���ة ومف�ضل���ة لدى
امل�ستثمرين �سواء �أكانوا �أفرادًا �أم م�ؤ�س�سات،
كونها تتمتع بن�سبة خماطرة قليلة جدًّا ،وهي
م�ضمونة من ناحية ال�سداد ،لكن ذلك مرتبط
بالو�ضع املايل واالقت�صادي للدولة.
و�أو�ض���ح “كلم���ا ازدادت املخاطر ترتفع
الفائ���دة جل���ذب امل�ستثمري���ن )...( ،للأ�سف
البحري���ن بات���ت م�ضط���رة لرف���ع الفائدة يف
ظ���ل ارتفاع املديوني���ة وانخفا�ض ت�صنيفها
االئتماين ل�ضمان تغطية الإ�صدارات”.
وبل���غ الدين الع���ام حتى ماي���و املا�ضي،
 11.5مليار دينار ،مقارنة بنحو  8.956مليار
دين���ار للفرتة نف�سها م���ن � ،2017أي بزيادة
.% 28.4
وي�ش���كل الدي���ن الع���ام نح���و  % 95م���ن
الناجت املحلي الإجم���ايل للمملكة والبالغ نحو
 12مليار دينار.

12

االثنين  3سبتمبر  23 - 2018ذو الحجة  - 1439العدد 3611

28/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
اوموت الين ألنشطة التصميم املتخصصة االخرى تضامن
الصحابها مرمي عيسى ابراهيم وشريكتها
سجل جتاري رقم 1-108369

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة كورلداغ لعقود السمسرة السلعية تضامن لصاحبها زهرة حسن وشريكتها
سجل جتاري رقم 108404

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة مومنتا ألنشطة خدمات املعلومات األخرى غير املصنفة في موضع آخر
ش.ش.و ملالكها أميرة عبداألمير علي محمد حسن جمعة
سجل جتاري رقم 100577

29/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة
أوتان لتنظيم املؤمترات واملعارض التجارية الصحابها فاطمة حسن وشريكتها
سجل جتاري رقم 1-102712

بناء على قرار الشركاء في شركة اوموت الين ألنشطة التصميم املتخصصة االخرى
تضامن الصحابها مرمي عيسى ابراهيم وشريكتها املسجلة مبوجب القيد رقم
 ،1-108369بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة /نرجس السيد محمد رضي
ابراهيم مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص املادة  335من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي
مطالباتهم إليه ،مدعومة باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي :نرجس السيد محمد رضي ابراهيم
)+973(39206418
firstclass750@hotmail.com

بناء على قرار الشركاء في شركة كورلداغ لعقود السمسرة السلعية تضامن لصاحبها
زهرة حسن وشريكتها املسجلة مبوجب القيد رقم  ،108404بتصفية الشركة
اختياريا وتعيني السيدة /زهرة حسن ابراهيم عباس حسن مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص املادة  335من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي
مطالباتهم إليه ،مدعومة باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي :زهرة حسن ابراهيم عباس حسن
)+973(39206418
f.atema73@hotmail.com

بناء على قرار املالك شركة شركة مومنتا ألنشطة خدمات املعلومات األخرى غير
املصنفة في موضع آخر ش.ش.و ملالكها أميرة عبداألمير علي محمد حسن جمعة
املسجلة مبوجب القيد رقم  ،100557بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة/
أميرة عبداألمير علي محمد حسن جمعة مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص املادة  335من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي
مطالباتهم إليه ،مدعومة باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي :أميرة عبداألمير علي محمد حسن جمعة
)+973(39206418
منامة  -مملكة البحرين

بناء على قرار الشركاء فيأوتان لتنظيم املؤمترات واملعارض التجارية الصحابها فاطمة
حسن وشريكتها املسجلة مبوجب القيد رقم  ،1-102712بتصفية الشركة اختياريا
وتعيني السادة /فاطمة حسن ابراهيم عباس حسن مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بنص املادة  335من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي
مطالباتهم إليه ،مدعومة باملستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي :فاطمة حسن ابراهيم عباس حسن
)+973(39206418
fatemahas95@hotmail.com

القيد94538 :
التاريخ19/8/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري اف اس دي الزراعية كونسلتنس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
اصحاب شركة املسجلة مبوجب القيد رقم  ،94538طالبني تغيير اإلسم التجاري
من اف اس دي الزراعية كونسلتنس ذ.م.م إلى اف اس دي الستشارات
تنسيق احلدائق الزراعية ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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املجل�س الرئا�سي يعلن
الطوارئ يف طرابل�س
طرابلس ـ أف ب

�أعل����ن املجل�����س الرئا�س����ي حلكوم����ة
الوفاق الوطني الليبية� ،أم�س الأحد ،حالة
الط����وارئ يف العا�صم����ة طرابل�س؛ ب�سبب
املعارك بني التنظيمات امل�سلحة.
وقال املجل�����س يف بيان �إنه �سي�شكل
جلنة لتنفيذ الرتتيب����ات الأمنية اخلا�صة
باالتفاق حول طرابل�����س� ،إذ �أعلنت هدنة
الثالث����اء املا�ضي ،ثم وق����ف لإطالق النار
اخلمي�����س ،لكن����ه مل ي�صم����د �إال ل�ساعات.
ومن����ذ نح����و �أ�سب����وع ت�شه����د طرابل�����س
ا�شتباكات �أدت ملقتل و�إ�صابة الع�رشات.
وح�����ض الأمني الع����ام للأمم املتحدة
�أنطوني����و غوتريي�����ش “جمي����ع الأط����راف
على وق����ف الأعم����ال العدائية ف����ورا” يف
ليبي����ا ،وااللتزام باتفاق����ات وقف �إطالق
الن����ار املربم����ة يف املا�ض����ي برعاية الأمم
املتح����دة .وكان����ت الوالي����ات املتح����دة
وبريطاني����ا و�إيطاليا وفرن�سا قد دعت يف
وقت �سابق �إلى �إنهاء القتال يف ليبيا.

رو�سيا تبد�أ مناورات
وا�سعة يف املتو�سط
موسكو ـ دب أ:

ب����د�أت رو�سي����ا من����اورات ع�سكري����ة
يف البح����ر املتو�س����ط بع����د �أيام م����ن عبور
مدمرة �أمريكية املياه الدولية للمتو�سط.
وتقول القوات الرو�سية �إن من �ش�أن هذه
�ص���� ّد هجم����ات �صاروخية ،قد
املناورات َ
ت�شنه����ا الطائ����رات والغوا�ص����ات .وت�أتي
املن����اورات يف ظ����ل اتهام����ات رو�سي����ة
لوا�شنط����ن ،بالتح�ض��ي�ر ل�رضب����ة ع�سكرية
�ض����د مواقع للنظ����ام ال�س����وري .من جهة
�أخ����رى ،ذك����رت الن���ش�رة الدولي����ة لتحذير
الطائرات وال�سفن� ،أن الأ�سطول الرو�سي
�سيغل����ق منطقة املي����اه الدولية يف البحر
املتو�سط ع�شية مناورات وا�سعة النطاق
يف املنطقة .وكان القائ����د العام للقوات
البحري����ة الرو�سي����ة الأم��ي�رال فالدمي��ي�ر
كورولوف قد ك�شف ب�أن �سفن الأ�سطول
ال�شمايل و�أ�سطول بحر البلطيق امل�شاركة
يف املن����اورات ،قطع����ت �أكرث م����ن 4500
ميل بحري للو�صول �إلى منطقة �إجرائها.

 3قتلى بهجوم
انتحاري يف مقدي�شو
مقديشو ـ رويترز:

قتل � 3أ�شخا�ص على الأقل و�أ�صيب
�آخرون يف هجوم انتحاري ب�سيارة ملغومة
ا�سته����دف مكتب����ا حكومي����ا يف العا�صم����ة
ال�صومالي����ة مقدي�ش����و �أم�����س الأح����د مما
�أ�سف����ر ع����ن تدم��ي�ر املبن����ى ومدر�س����ة
مواجه����ة ل����ه .وق����ال �شاهد ل����ـ “رويرتز”
�إن عربات الإ�سعاف نقل����ت ال�ضحايا �إلى
امل�ست�شفي����ات ،يف ح��ي�ن جت����رى عمليات
بحث ب��ي�ن الأنقا�ض ع����ن �أي ناجني ،بعد
االنفجار الذي �أط����اح �أي�ضا ب�سقف م�سجد
و�أحلق �أ�رضارا مبنازل قريبة.
وقال �ضابط ال�رشطة عبداهلل ح�سني:
“�سيارة ملغومة يقودها انتحاري �صدمت
مديرية هولوداغ يف مقدي�شو”.
ويعانى ال�صومال من العنف وانعدام
�سيادة القانون منذ العام .1991
وتقات����ل حركة ال�شب����اب ال�صومالية
الإرهابية لإطاح����ة احلكومة املدعومة من
الغرب التي حتميه����ا قوات حفظ ال�سالم
املفو�ضة من االحتاد الإفريقي.

قائد جديد لقوات
“الناتو” ب�أفغان�ستان
كابول ـ رويترز:

تول����ى اجل��ن�رال الأمريك����ي �سك����وت
ميلر قيادة قوات حل����ف �شمال الأطل�سي
يف �أفغان�ستان �أم�س الأحد يف الوقت الذي
تواجه في����ه وا�شنطن ت�س����ا�ؤالت متزايدة
�إزاء �إ�سرتاتيجيته����ا حلم����ل طالب����ان على
�إجراء حمادثات تهدف �إل����ى �إنهاء ال�رصاع
املندلع منذ  17عاما.
ويتول����ى ميلر القائد ال�سابق لقيادة
العملي����ات اخلا�ص����ة امل�شرتك����ة باجلي�ش
الأمريك����ي من�صب����ه يف وقت ميت����زج فيه
الأمل باخلوف لدى احلكومة املدعومة من
الغرب يف كابول.
وق����ال ميلر يف مرا�سم تغيري القيادة
مبق����ر مهم����ة الدعم احلازم بقي����ادة حلف
�شم����ال الأطل�سي ”كي تكون ناجحا عليك
التعل����م با�ستم����رار والتكي����ف م����ع العدو
والأج����واء ،لي�س هناك جم����ال للركون �إلى
الأمر الواقع .ال ميكن �أن ن�ست�سلم مل�شاعر
الر�ضا عن الذات“.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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ال�سي�سي :الإ�سالم ال�سيا�سي ا�ستغل فراغ “الثورات العربية”
بكين ـ وكاالت

اعت�ب�ر الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�س���ي� ،أن الفراغ الذي �أفرزته “ث���ورات الربيع العربي” ا�ستغلته
بع����ض التي���ارات الديني���ة املعروفة با�سم “الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي” .وق���ال ال�سي�سي� ،أم�س الأح���د ،خالل زيارته
�أكادميي���ة احل���زب ال�شيوعي ال�صين���ي يف العا�صم���ة ال�صينية بكني� ،إن ه���ذه التيارات الديني���ة “�سعت �إلى
ا�ستغالل الفر�صة للو�صول �إلى احلكم وتويل ال�سلطة ،دون اكرتاث منها ب�أهمية احلفاظ على الدولة الوطنية
�أو �سقوطها ،وبفهم خاطئ حلقيقة الواقع الذي تعي�شه املنطقة و�شعوبها وملفهوم الدولة” .و�شدد ال�سي�سي،
يف ح���وار مفت���وح مع طلبة الأكادميية ،عل���ى �أن “ال�شعب امل�رصي اختار ب�إرادته الواعي���ة طريق الإ�صالح لين�أى
مب��ص�ر عن خط���ر االنزالق واالنهيار” ،ح�سب ت�رصيحات���ه التي نقلتها �صفحة املتحدث با�س���م الرئا�سة امل�رصية
عل���ى موقع “في�سبوك” .وا�ستعر�ض ال�سي�سي ،يف الزيارة ذاتها ،التطورات التي �شهدتها م�رص خالل ال�سنوات
الأخ�ي�رة� ،إذ جاء تركيز الدولة امل�رصية خالل ال�سنوات الأربع الأخرية على احلفاظ على �أركان الدولة واحليلولة
دون انهيارها ،وذلك من خالل �إعادة بناء امل�ؤ�س�سات ،ف�ضال عن �إعادة اال�ستقرار والأمن والت�صدي للإرهاب.

بغداد تنفي تزويد طهران جلماعات م�سلحة بال�صواريخ

حيدر العبادي :لن جنازف ب�شعبنا لإر�ضاء �إيران
بغداد ـ وكاالت:

قال رئي�س ال��وزراء العراقي حيدر العبادي �أم�س الأح��د �إنه لن يجازف ببالده من
�أجل �إر�ضاء �إيران ،يف �إ�شارة �إىل تدخالت طهران يف ت�شكيل احلكومة العراقية اجلديدة.
و�سبق للمكت����ب الإعالمي الئتالف الن�رص
�أن نف����ى ،اجلمع����ة ،عالقته مب����ا راج من �أخبار
ب�ش�أن تر�شي����ح االئت��ل�اف للفيا�ض ملن�صب
رئي�س الوزراء.
وكان العب����ادي ،الذي ير�أ�����س االئتالف،
ق����د �أ�صدر ،اخلمي�س ،ق����رارا ب�إعفاء الفيا�ض
من مهام����ه كم�ست�شار للأمن الوطني ورئي�س
لهيئة احل�شد ال�شعبي.
وتاب����ع“ :ائت��ل�اف الن�رص �سيح���ض�ر اليوم
الإثنني �إل����ى الربملان ،و�أن����ا كذلك ب�صفتي
رئي�����س جمل�����س وزراء وفائ����ز يف االنتخابات،
لكنني لن �أ�ؤدي اليمني الد�ستوري؛ لأن ذلك
�سيمنعني من �أداء مهامي التنفيذية”.
وتوا�ص����ل الق����وى ال�سيا�سي����ة العراقية
م�شاوراته����ا ،لت�شكيل الكتل����ة الأكرب ،قبيل
جل�سة الربملان اليوم الإثنني.
ويف حماول����ة منه����ا للحيلولة دون فر�ض
اخلي����ار الإي����راين ،دخلت وا�شنط����ن على خط
الأزمة ،حيث �أع����رب وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو ،عن دعم بالده مل�ساعي العراق
ت�شكيل حكومة معتدلة ت�شمل جميع الأطياف
ال�سيا�سي����ة وحتق����ق طموح����ات ال�شع����ب
العراقي.
من جان����ب �آخ����ر ،قال����ت وزارة اخلارجية
العراقي����ة �أم�����س الأحد �إنه����ا ”ت�ستغرب“ من
تقري����ر “رويرتز” ب�أن �إي����ران نقلت �صواريخ
للع����راق ،م�ش��ي�رة �إل����ى �أن ه����ذه التقارير ”ال
متتلك دليال ملمو�سا“� ،إال �أنها مل تذهب حلد
نفي فحوى التقرير.
وقال����ت ال����وزارة يف بي����ان ”ويف الوقت
ال����ذي ت�ؤك����د في����ه ال����وزارة �أن الع����راق غري
مل����زم بال����رد على تقاري����ر �صحفية ال متتلك
دلي��ل�ا ملمو�س����ا عل����ى ادعاءاته����ا ومزاعمها،

وردا على �س�ؤال خالل ت�صريحات ل�صحفيني ،قال العبادي �إن “الأمانة التي نحملها
ت�ستدعي منا عدم املجازفة مب�صري �شعبنا ل�صالح �إر�ضاء �إيران �أو �أي دولة جارة �أخرى”.
و�أكد العبادي �أن م�ست�شار الأمن الوطني ورئي�س احل�شد ال�شعبي املقال ،واملدعوم من
�إيران ،فالح الفيا�ض “الميثل ائتالف الن�صر و�سنقا�ضيه �إن حتدث با�سم االئتالف”.

�أمري الكويت �إلى وا�شنطن للقاء
الرئي�س الأمريكي اليوم

• حيدر العبادي

ف�إنه����ا ت�ؤك����د �أن جمي����ع م�ؤ�س�س����ات الدول����ة
العراقية ملزمة وملتزمة باملادة ال�سابعة من
الد�ست����ور ،والتي تن�ص عل����ى عدم ا�ستخدام
الأرا�ض����ي العراقية مقرا �أو ممرا لأي عمليات
ت�ستهدف �أمن �أي دولة �أخرى“.
وكان����ت م�صادر �إيرانية وعراقية وغربية
قالت لـ “رويرتز” �إن طهران قدمت �صواريخ
بالي�ستية جلماع����ات �شيعية تقاتل بالوكالة
عنه����ا يف الع����راق ،و�إنها تطور الق����درة على
�صن����ع املزيد من ال�صواريخ هناك .ورف�ضت
احلكومة واجلي�ش العراقيان التعليق �آنذاك.
وج����اء يف البي����ان ال�ص����ادر �أم�����س الأح����د
”ت�ستغ����رب وزارة اخلارجي����ة العراقي����ة م����ن
االدعاءات التي �ساقه����ا تقرير �صحفي حول
تلقي (جماع����ات م�سلحة عراقي����ة) �صواريخ
بالي�ستية من �إيران“ .ورف�ضت �إيران ال�سبت
التقري����ر وقال����ت �إن����ه يه����دف �إل����ى الإ�رضار
بعالقات طهران مع جريانها.

�أعلن���ت وكال���ة الأنباء الكويتي���ة �أم�س
الأحد �أن �أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلاب���ر ال�صب���اح �سي�ساف���ر �إل���ى وا�شنطن
الي���وم الإثن�ي�ن و�سيعق���د حمادث���ات م���ع
الرئي����س الأمريك���ي دونال���د ترام���ب .ومل
يت�ضح بعد ما الذي �سيناق�شه الزعيمان.
ون��ش�رت رويرتز تقري���را يف يوليو نقال
ع���ن م�س�ؤولني �أمريكيني وع���رب قالوا �إن
�إدارة ترام���ب مت�ض���ي قدما ��س�را يف م�ساع

لت�شكيل حتال���ف �أمني و�سيا�سي جديد مع
ال���دول اخلليجي���ة وم��ص�ر والأردن لأهداف
م���ن بينها الت�ص���دي للتو�س���ع الإيراين يف
املنطقة.
وقالت م�ص���ادر �إن �إدارة ترامب ت�أمل
�أن تتم مناق�ش���ة ذلك التحالف الذي �أُطلق
علي���ه م�ؤقتا ا�سم “حتال���ف ال�رشق الأو�سط
الإ�سرتاتيجي” خالل قمة تق���رر مبدئيا �أن
تعقد يف وا�شنطن يف  12و� 13أكتوبر.

•�أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح يف �صورة من �أر�شيف رويرتز

كروبي :خامنئي غير الدستور ليحكم مدى الحياة
خامنئي ي�ستبعد “فر�ضية” احلرب

دبي ـ العربية نت:

ق���ال مهدي كروبي ،رئي����س الربملان الإيراين
ال�سابق و�أحد زعم���اء احلركة اخل�رضاء اخلا�ضع حتت
الإقام���ة اجلربي���ة� ،إن املر�شد الأعل���ى للنظام علي
خامنئ���ي ،قام بتغيري الد�ست���ور العام 1989عقب
وفاة اخلميني ،م�ؤ�س�س نظام والية الفقيه ،ليحكم
مدى احلياة.
كم���ا طالب جمل����س خ�ب�راء القي���ادة الإيرانية
بـ”م�ساءل���ة” خامنئ���ي “ب���دل كيل امل���دح والثناء
علي���ه” ،وذل���ك خالل ر�سال���ة مفتوح���ة موجهة �إلى
�أع�ضاء املجل����س ن�رشها ،الأحد ،موقع “�سحام نيوز”
التابع حلزب “اعتماد ملّي (الثقة الوطنية)” الذي
يتزعمه كروبي .وانتقد كروبي “عدم التزام جمل�س
اخل�ب�راء بالد�ست���ور وعدم الإ��ش�راف الفع���ال على
املر�ش���د وامل�ؤ�س�س���ات اخلا�ضعة ل���ه ،مبا يف ذلك
جمل�س �صيانة الد�ستور واحلر�س الثوري والبا�سيج
والق�ض���اء والإذاع���ة والتلفزي���ون وم�ؤ�س�س���ات
االقت�صاد على مدى العقود الثالثة املا�ضية”.
وك�شف كروبي �أن خامنئي مت انتخابه كمر�شد
عقب وف���اة اخلميني الع���ام  1989ب�ص���ورة “غري
د�ستورية” ،حي���ث �إنه مل يكن مقررا �أن يتم اختيار
ويل فقيه بل يتم انتخاب جمل�س قيادي.
و�أ�ضاف �أن خامنئ���ي مت اختياره مر�شدا م�ؤقتا
رغم ع���دم امتالكه ال�رشوط ،لكنه وجمموعته بقيادة
�أك�ب�ر ها�شمي رف�سنجاين ،قام���وا بتغيري الد�ستور
و�أ�ضاف���وا عليه  3بن���ود ،وه���ي� 1- :إ�ضافة لفظة
“املطلق���ة” لوالي���ة الفقي���ه � 2-إلغاء م���دة الع�رش
�سنوات لوالية املر�شد  3-تخويل املر�شد حق حل
جمل�س ال�شورى (الربملان).
و�أ�ش���ار كروب���ي �إل���ى �أن نتيج���ة �سيا�س���ات
خامنئي ط���وال العقود الثالث���ة املا�ضية �أدت �إلى
الأزمات االقت�صادية واملعي�شية يف �إيران ،واندالع

•مهدي كروبي

االحتجاج���ات وانهي���ار العمل���ة املحلي���ة وتف�ش���ي
الفق���ر والبطالة واملجاع���ة ،وطالب جمل�س اخلرباء
مب�ساءلته بدل تربير �سيا�ساته.
كم���ا ق���ال �إن موج���ة القمع واالعتق���االت �ضد
املتظاهرين والنا�شطني وال�صحافيني واملحتجني
م���ن خمتلف فئ���ات ال�شع���ب ،يف عه���د خامنئي ،ال
تقارن بعهد ال�شاه بق�سوتها.
وو�صف الأح���كام ال�صادرة ع���ن الق�ضاء الذي
يرت�أ�س���ه �ص���ادق الريج���اين ب�أنها “ الأ�س���و�أ ،حيث
يع���اين النا�س من فق���دان العدالة كل ي���وم با�سم
احلف���اظ عل���ى ال�سلط���ة” .يف الوقت نف�س���ه ،قال
كروبي �إنه ال يزال ي�ؤمن بـ “الإ�صالحات” لكن فقط
يف حال �أدت �إلى “تعديل الد�ستور” و”�إ�صالح بنية
النظام م���ن �أجل تقري���ر م�صري ال�شع���ب” و”�إنهاء
ت�سلط فرد �أو جمموعة معينة”.
وذكر �أن “تعديل الد�ستور ممكن ،حيث �سبق
�أن مت تعديل���ه بع���د � 10سنوات م���ن الثورة ،والآن
بع���د  29عامً���ا ميك���ن �أن تت���م مراجعت���ه وتعديله
م���ن �أجل �إنه���اء احتكار ال�سلطة بي���د الفرد و�إ�رشاك
ال�شعب يف تقرير م�صريه” ،ح�سب تعبريه.

•املر�شد الإيراين علي خامنئي

طهران ـ وكاالت:

نق���ل املوق���ع الر�سم���ي للمر�ش���د
الإي���راين علي خامنئ���ي قوله �أم����س الأحد
�إن احل���رب غري مرجح���ة ،مطالبا يف الوقت
نف�س���ه القوات امل�سلح���ة بتعزيز قدراتها
الدفاعية.
وق���ال املوقع �إن خامنئ���ي ي�ؤكد “�أنه
وفق���ا للح�ساب���ات ال�سيا�سي���ة ،فم���ن غري
املحتم���ل ن�ش���وب ح���رب ع�سكري���ة ،لكنه
�أ�ض���اف �أن على القوات امل�سلحة �أن تكون
يقظ���ة ،و�أن ترفع م���ن قدراتها يف الأفراد
والعتاد”.
و�أو�ضح امل�ص���در �أن ت�رصيح خامنئي
ج���اء خالل حديث���ه مع قادة ق���وات الدفاع
اجلوي الإيراين.
وحت���دت طه���ران املجتم���ع ال���دويل،

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

بعدم���ا �أعلن���ت عزمه���ا تعزي���ز قدراته���ا
املتعلق���ة بال�صواري���خ البالي�ستي���ة
وال�صواري���خ املوجهة� ،إل���ى جانب امتالك
جيل جديد م���ن املقات�ل�ات والغوا�صات،
بح�سب وكالة “�إرنا” الر�سمية للأنباء.
ونقل���ت الوكال���ة ع���ن م�س����ؤول كبري
بوزارة الدفاع الإيراني���ة ،قوله �إن اخلطط
اجلدي���دة لل���وزارة ترك���ز عل���ى زي���ادة
القدرة املتعلق���ة بال�صواريخ البالي�ستية
و�صواريخ كروز املوجهة.
وكان الرئي����س الأمريك���ي ،دونال���د
ترام���ب ،الذي ان�سحب يف مايو من االتفاق
الن���ووي املربم الع���ام  2015ب�ي�ن �إيران
وقوى العامل ،قد دعا �إلى اتفاق جديد يحد
من قدرات طهران ال�صاروخية وتدخالتها
الإقليمية.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

opinion@albiladpress.com
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نح���ن نعب���ئ الق���وى ونتهي�أ للدف���اع عن
البحرين يف كل امليادين و�سالحنا يف املعركة
هو القلم ،فمنذ حماولة االنقالب الفا�شلة �أيام
“الدوار العف���ن” والأقالم ال�رشيفة واملخل�صة
للوطن تدافع ب�رشا�سة و�رضاوة وتف�ضح العمالء
واخلون���ة واالنقالبي�ي�ن يف الداخ���ل واخل���ارج،
وقام���ت بواجبه���ا كما يج���ب ،ومازلن���ا الدرع
احل�صني للبحرين وقيادتها.
قب���ل يومني ن�رش منت���دى البحرين حلقوق
الإن�س���ان التاب���ع للعم�ل�اء ومرتزق���ة النظ���ام
الإي���راين الإرهاب���ي الئح���ة ب�أ�سم���اء الكت���اب
وال�صحافي�ي�ن و�أطقل���ت عليه���ا “خط���اب

الدفاع عن البحرين عندهم “خطاب الكراهية”

الكراهية” يف ال�صحاف���ة الر�سمية ،منهم على
�سبي���ل املثال كات���ب هذه ال�سط���ور ورئي�س
حتري���ر “الب�ل�اد” م�ؤن����س امل���ردي ،و�سو�سن
ال�شاع���ر ،و�سعيد احلمد ،وعبداملنعم �إبراهيم،
وال�سي���د زه���رة ،وغريهم م���ن الزم�ل�اء كتاب
الأعم���دة يف ال�صح���ف املحلية ،وعل���ى ما يبدو
ه���ذه الالئح���ة ت�ص���در �شهري���ا ،فق���د اعت���اد
اخلونة والعمالء حتري���ر الأرقام بقلب يفي�ض
باحلق���د والقه���ر ،وهم منت��ش�رون كالذباب يف
�إي���ران ولبنان وعدد م���ن العوا�صم الأوروبية،
يعي�شون االنك�س���ار تلو االنك�س���ار ،والهزمية
بعد الهزمية ،و�أدركوا �أن الرجوع �إلى البحرين

“حام����ض على بوزهم” وعليه���م التعود على
العي�ش يف الظالم والب�ؤ�س والت�رشد.
ال�س�ؤال ه���و ..ملاذا ال تعجبه���م كتاباتنا،
وتثريه���م وترف���ع �ضغطهم وجترجره���م �إلى
هاوية اجلحيم؟ اجل���واب باخت�صار لأننا ندافع
ع���ن البحري���ن ونف�ض���ح املخط���ط الإي���راين
والعم�ل�اء واملرتزق���ة وكل املرتب�ص�ي�ن بهذا
الوط���ن اجلميل ،فالكتابة �ض���د ماليل طهران
و�أبواق الت�ضلي���ل والدجل التي حتاول يائ�سة
ت�شوي���ه �سمعة البحرين تكون عندهم “خطاب
الكراهي���ة”� ،إدان���ة الإرهابي�ي�ن واملخرب�ي�ن
واملطالب���ة ب�إن���زال �أق�س���ى عقوب���ة يف حقهم

تتحول يف لغتهم ونظامهم �إلى خطاب كراهية،
ف�ض���ح زي���ف وادع���اءات املنظم���ات العميلة
واملهرج�ي�ن يف دكاكني حقوق الإن�سان خطوة
من خطوات خطاب الكراهية عندهم.
�سنكتب وندافع عن وطنن���ا ولكم التوتر
املتفجر يف نفو�سكم ال�سوداء والرهبة واخلوف
والإع���دام� ،أج���ل� ..سرنميكم ب�سه���ام متوهجة
كاجلم���ر يف قلوبك���م احلاق���دة عل���ى البحرين
و�إجنازاته���ا ،ولن تروا �إال حرائ���ق القهر وهي
تغطي حقول خيانتكم وم�ؤامراتكم� ،ستهزكم
�أقالمن���ا وحناجرنا وه���ي كال�سوط اململح على
ظهوركم.

باإلذن..
علي نون

إدلب واالستحالة
لي�س���ت �إدل���ب نهاي���ة مط���اف ب���ل نقط���ة
حت���وّل� ..سقوطه���ا �أو حماول���ة �إعادته���ا �إل���ى
القف�ص ال�سلط���وي لي�سا خيارَين واقعيَّني رغم
كل الظواه���ر املعاك�سة ،ورغ���م ال�شبق الأ�سدي
لإكمال “حتري���ر” �سوريا م���ن ال�سوريني! ورغم
التفاهم���ات “املبدئي���ة” الكب�ي�رة والعري�ض���ة
الإقليمية والدولية املتحكّمة مب�سار هذه النكبة
يف عامها ال�سابع!
كان يُفرت����ض وف���ق احل�ساب���ات املنظورة
�أن تُ�ستكم���ل املذبحة حتت �ستار و�شعار احلرب
على الإرهاب ،و�أن يكون ذلك جزءاً من ترتيبات
�أ�شم���ل تط���ال النف���وذ الإي���راين وح���دود �أدوار
معظم املعني�ي�ن باخلريطة ال�سوري���ة وما يدور
عليها ،ثم مدخالً �إلى الفرتة االنتقالية الفا�صلة
(افرتا�ضي���ا ً!) بني انتهاء مرحل���ة الع�سكرة وبدء
احل���ل ال�سيا�سي الأخري ال���ذي يعني (بالإذن من
�أهازيج االنت�ص���ارات املمانعة) �إ�س���دال ال�ستار
عل���ى حكم �آل الأ�سد بعد قرابة خم�سة عقود على
بدئه!
لكن تبينّ ويتبينّ �أنّ الأمور ال ت�رسي ب�سال�سة
كافي���ة! و�أن ال�شياطني الكامن���ة يف التفا�صيل
لي�ست ب�سيطة وال من النوع الذي تطرده حفالت
التبخ�ي�ر :ال النفوذ الإيراين طيّ���ع على املعاجلة
الرو�سي���ة! وال الف�صل املن�ش���ود ممكن ب�سهولة
�أو بالهينّ بني “الن��ص�رة” و�أخواتها امل�صنفّات
يف خان���ة الإرهاب وبني القوى املعار�ضة الأخرى
املرعيّة تركيا ً وغري تركي ،وال اجلغرافيا مطواعة
مثلما كانت يف مناط���ق القتال الأخرى ..بل رمبا
يك���ون هذا املعط���ى املت�صل به���ذه اجلغرافيا
�أ�صع���ب العقب���ات و�أخطره���ا ،مبعن���ى �أن �إدلب
كان���ت املق�ص���د �شبه الوحي���د يف الداخل بداية،
ث���م الوحي���د الحقا ً ،ل���كل الق���وى امل�سلّحة التي
رف�ض���ت الت�سوي���ات �أو ما يُ�سم���ى امل�صاحلات،
مثلم���ا كانت مق�صداً لنازح�ي�ن باجلملة ،ما جعل
عدد القاطن�ي�ن فيها ويف ق�ضائها يقارب ثالثة
ماليني ،وبالتايل ف����إن �أية مقاربة على الطريقة
الأ�سدي���ة (الرو�سي���ة؟) لهذه املنطق���ة ال تعني
�شيئا ً غري اال�ستحالة� ..إلى �أين �سينزح النازحون
�إليه���ا �أ�ص�ل�اً؟ و�إل���ى �أي���ن �سيذه���ب راف�ض���و
امل�صاحل���ات والت�سوي���ات؟ وكي���ف �سرت�ض���ى
تركيا �أو ميك���ن �أن تر�ضى بتلقّ���ف تبعات هذه
الكارث���ة وتعقيداته���ا؟ وكي���ف ميك���ن جتاهل
احلقيق���ة القائل���ة �إن ح��ش�ر جماع���ة “الن�رصة” يف
الزاوي���ة لن يعن���ي �شيئا ً �س���وى مقارعة ملحمية
متتد طويالً ،ونتائجها غري حا�سمة؟!
ورغ���م ذل���ك ،تب���دو �إدل���ب عنوان���ا ً خارجيا ً
لأزم���ة �أ�شمل منها و�أكرب تت�صل حتديداً بانعدام
الثقة �أمريكيا ً وغربي���ا ً بالرو�س يف �سوريا� ،أكان
يف �ش����أن النف���وذ الإي���راين �أو امل����آالت الأخ�ي�رة
املتّ�صل���ة بالنظ���ام والرتكيب���ة الت���ي �ستخلف
بقاي���ا ال�سالل���ة الأ�سدي���ة ،به���ذا املعنى ميكن
تف�س�ي�ر “الع���ودة” �إل���ى ت�أكيد ا�ستحال���ة دوام
تل���ك ال�ساللة يف م�ستقبل حك���م �سوريا من قبل
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ثم من قبل
وزي���ر الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س بعد فرتة
�صمت و�إبهام مل تكن ق�صرية.
ما تعني���ه ه���ذه املناحة يف جملته���ا هو �أن
“الن���زاع م�ستم���ر” و�أن اخلال�ص���ات االنت�صارية
التي يحاول املحور الإيراين – الأ�سدي �إ�شاعتها
باعتبارها ثوابت و�أكيدة ،لي�ست �سوى تخرّ�صات
ال يُعت��� ّد به���ا ،و�أن الأمريكي�ي�ن ال ين���اورون وال
ميزح���ون يف مواقفه���م الراهن���ة وي�ستع���دّون
للأ�سو�أ ...والآتي �أعظم“ .امل�ستقبل”.
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حرب إعادة إعمار سوريا
بين موسكو وطهران

عطا الشعراوي

و�س���ط �شب���ه غي���اب عرب���ي ح���ول حا�رض
وم�ستقبل �سوريا وك�أنها لي�ست دولة عربية،
هناك �رصاع �شديد وتناف�س �رش�س بني الدول
الت���ي جنح���ت يف ت�رشي���د ال�شع���ب ال�س���وري
وحتطي���م دولت���ه وخ�صو�صا رو�سي���ا و�إيران،
حي���ث حتاول ه���ذه ال���دول م���ن الآن تر�سيخ
وجودها يف �سوري���ا امل�ستقبل بالدخول بقوة
يف عمليات �إعادة الإعمار.
��ش�ركاء الأم����س �سيتحولون لأع���داء الغد،
هذا هو املتوقع ،فبعد �أن كان الهدف موحدًا
وه���و الق�ض���اء على ح���راك ال�شع���ب ال�سوري
ل�ضمان �سيطرة النظام احلليف الذي �سيحقق
م�صالح هذه الدول �إم���ا طوعً ا �أو كرهً ا ،باتت
امل�صال���ح مت�ضاربة لدرجة قد ال حتتمل بقاء
جمي���ع �رشكاء الأم����س ،لأن ذل���ك يعني تقليال
�شديدًا للغنائم واملكا�سب ،فالكعكة حمددة

ومعروف���ة وال��ص�راع ح���ول من يح�ص���د اجلزء
الأكرب منها وينجح يف �إبرام ال�صفقات الأغلى
التي تدع���م اقت�صاده وتق���وي دولته وتولد
لديه القناعة والر�ضا ب�أنه ح�صل على املقابل
املنا�سب ال�شرتاكه يف �سنوات احلرب.
�صحيفة “ه�آرت����س” الإ�رسائيلية ،توقعت
�أن ت�ص���ل ح���دة ال��ص�راع �إلى ا�شتع���ال معركة
�سيط���رة عل���ى الأر�ض ب�ي�ن رو�سي���ا و�إيران،
م�ستن���دة ال�صحيف���ة �إل���ى عدة م�ؤ��ش�رات من
بينه���ا :ح���دوث توتر ب�ي�ن الدولت�ي�ن م�ؤخرا
عندما �أر�سلت رو�سي���ا �أ�سطوال من ع�رش �سفن
على الأقل وغوا�صت�ي�ن �إلى �شواطئ �سوريا،
بعد يوم من التوقي���ع على اتفاق �أمني جديد
ب�ي�ن �إي���ران و�سوري���ا ،وكذلك اخل�ل�اف بني
النظام ال�س���وري و�إيران ،حي���ث قامت قوات
النظ���ام م�ؤخ���را مبهاجم���ة ق���وات �إيراني���ة يف

تقرير مشوه
ن���ش�رت منظم����ة الأمم املتح����دة م�ؤخ����رًا تقريرًا عن
�أح����داث احلرب يف اليمن ،واته����م التقرير زورا التحالف
العربي ب�شن هجمات على املدار�س وامل�ست�شفيات عام
2016م ،وذك����ر التقرير �أن هدف ن�رشه هو دفع �أطراف
ال�رصاع يف اليم����ن لتنفيذ �إجراءات حلماية الأطفال �أثناء
احل����رب ...مع عدم عدالة هذا التقري����ر واحلياد ال�سلبي
جله����ة �إعداده ون���ش�ره نُ�ضي����ف �أن هذا التقري����ر تغافل
ع����ن الكثري من الأم����ور التي حدثت وحت����دث يف اليمن
م����ن قبل احلرك����ة احلوثي����ة الإيرانية والنظ����ام الإيراين
وامليلي�شيات التابعة للنظام الإيراين يف اليمن.
فقد تغاف����ل التقرير عن دور النظ����ام الإيراين يف
�إذكاء احل����رب اليمنية ب���ش�راء الأفراد وتغي��ي�ر مذهبهم
وتهري����ب الأ�سلحة �إليه����م ،ومل يَذكر التقرير دور حزب

اهلل وامليلي�شي����ات الأخ����رى يف تدريب العنا�رص احلوثية
و�صناعة بع�ض الأ�سلحة املحلية �أو تركيب امل�ستوردة،
وزرع الألغ����ام يف املناط����ق التي مت طرده����م منها ،ومل
يتحدث التقرير عن مالحق����ات احلر�س الثوري الإيراين
يف اليم����ن العنا���ص�ر اليمني����ة العربي����ة الراف�ض����ة للمد
الفار�سي يف اليمن ويف كل الأقطار العربية الأخرى ،وال
قي����ام امليلي�شيات الأخرى برتهيب �أبناء اليمن وتدمري
حياتهم و�إجباره����م على االلتحاق بالق����وات الع�سكرية
احلوثية.
تغاف����ل التقري����ر ع����ن جتني����د احلرك����ة احلوثي����ة
الإيرانية الأطفال ومنعهم متابعة درا�ستهم باملدار�س،
وا�ستخدام املدار�س كثكنات ع�سكرية حوثية ،وتغافل
عن �إجب����ار املُعلمني على االنخ����راط ع�سكريًا يف احلرب
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بل���دة �أبوكمال ،يف �إطار ال��ص�راع على الهيمنة
على املعرب الربي الإي���راين املمتد من �إيران
عرب الع���راق ،و�صوال �إلى دم�ش���ق ،ومنها �إلى
بريوت.
وت�ش�ي�ر ال�صحيف���ة �إل���ى �أن ال��ش�ركات
الإيراني���ة ح�صل���ت على امتي���ازات لل�سيطرة
عل���ى مناج���م الفو�سف���ور ،و�أن �إي���ران حتاول
ال�سيط���رة على �سوق االت�ص���االت يف �سوريا،
لأهمي���ة ه���ذا القط���اع يف م�ساع���دة �إي���ران
اقت�صاديا وا�ستخباراتيا ،ومتكينها من �إقامة
خ���ط متوا�صل من الق���وات الع�سكرية يبد�أ يف
العراق وينتهي يف لبنان.
�إن كان���ت احل���رب قد ح�سم���ت يف �سوريا
دون ح�ض���ور عرب���ي ،ف�إننا ن�أم���ل �أن يت�شكل
واقع �سوري���ا اجلديد مب�شارك���ة عربية فاعلة
ت�ضمن بقاء �سوريا عربية متما�سكة وموحدة.

جمهورية الكذب
والتضليل
لي����س هن���اك �أي نظ���ام �سيا�سي
يف الع���امل كله مغرم ومول���ع مبمار�سة
الك���ذب والدج���ل والت�ضليل مبختلف
الطرق والأن���واع والو�سائل كما احلال
م���ع جمهوري���ة الدجال�ي�ن الكذاب�ي�ن
يف �إي���ران ،ب���ل �إنن���ا واثقون ب����أن من
الدعائ���م واملرتك���زات الأ�سا�سي���ة
الت���ي بن���ي عليه���ا ه���ذا النظ���ام منذ
ت�أ�سي�س���ه وحل���د يومنا ه���ذا ممار�سة
الكذب والت�ضلي���ل واخلداع .املجتمع
ال���دويل الذي تبني �أن���ه كان هو الآخر
مموه���ا مبمار�سة هذا النظ���ام الكذب
والدج���ل واخل���داع والتزيي���ف� ،أف���اق
�أخريا م���ن غفوته عل���ى التقرير الذي
ن�رشت���ه جمل���ة فوري���ن �أف�ي�رز ،حي���ث
ذكرت �أن “في�سب���وك” و”تويرت” من
ب�ي�ن املن�ص���ات التي �أعلن���ت تطهري
و�إزالة مئ���ات احل�سابات امل�شبوهة يف
و�سائ���ل الإع�ل�ام االجتماعية ،وبح�سب
ه���ذه ال�رشكات ،احل�ساب���ات التي متت
�إزالته���ا كان���ت مرتبط���ة بحمل���ة ن��ش�ر
الأكاذي���ب املنظمة م���ن جانب النظام
الإيراين يف اخلارج ،وبح�سب �رشكة واي
فاي للأمن ال�سيرباين� ،أن املجموعات
الت���ي ت�شتغ���ل يف هذه ال�رشك���ة كانت
تق���دم نف�سها حتت عن���وان “و�سائل
الإع�ل�ام الإخباري���ة امل�ستقلة” عموما،
غ�ي�ر �أنه���ا كان���ت مرتبط���ة بو�سائ���ل
الإع�ل�ام احلكومي���ة الإيراني���ة ،وه���ذا
يدعم مرة �أخرى وبكل قوة ما حر�صت
املقاوم���ة الإيراني���ة عل���ى الت�أكي���د
عليه مرارا وتكرارا ب����أن �أ�ساليب هذا
النظام التمويهية وممار�سته عمليات
الك���ذب واخل���داع والت�ضلي���ل عل���ى
خمتلف الأ�صعدة من �أجل �إدامة حكمه
الال�رشعي واملكروه من جانب ال�شعب
الإيراين.
ه���ذا النظ���ام الك���ذاب ال���ذي ال
يكتف���ي ب�إط�ل�اق الأكاذي���ب بط���رق
خمتلف���ة ال تخط���ر حت���ى عل���ى ب���ال
ال�شيط���ان نف�س���ه والذي نعتق���د ب�أنه
“�أي ال�شيط���ان” جم���رد تلميذ �صغري
للماليل الدجالني يف طهران ،ا�ستفاد
كثريا م���ن حتجيم ت�أثري دور املقاومة
الإيراني���ة يف الن�ضال �ضده �إلى جانب
ا�ستفادت���ه وا�ستغالله �أب�شع ا�ستغالل
�سيا�س���ات املما�ش���اة واملهادنة معه
كم���ا تفع���ل دول �أوروبية حل���د الآن،
لك���ن يب���دو �أن ه���ذا التقري���ر ك�شف
املعدن القذر له���ذا النظام و�أنه قوة
عدوانية �رشي���رة ال ميكن �أبدا �أن تكف
ع���ن ت�صدي���ر ال��ش�ر الأ�س���ود املتمثل
يف التط���رف الدين���ي والإره���اب ،و�أنه
لي�س هن���اك حل حازم وفعال �إال بدعم
ن�ضال ال�شعب الإيراين من �أجل احلرية
والدميقراطي���ة واالع�ت�راف الر�سم���ي
باملقاوم���ة الإيرانية و�سحب االعرتاف
به���ذا النظ���ام والك���ف ع���ن م�سايرته
ومهادنته“ .احلوار”.

عبدعلي الغسرة
�ضد جي�ش احلكومة ال�رشعية ،وعدم دفع �أجورهم و�أجور
جمي����ع املوظفني اليمنيني الراف�ضني لهم ،مل يتحدث
التقري����ر الأمم����ي ع����ن عدد الأطف����ال الذي����ن خطفتهم
احلرك����ة احلوثية وجندتهم و�ألقته����م يف �سعري احلرب،
وال ع����دد م����ن قت����ل منه����م ،ومل ير�ص����د التقري����ر عدد
الأطفال الذين ميوتون يف امل�ست�شفيات ب�سبب نق�ص
الأدوي����ة واملع����دات ال�صحية ،ومل يذكر ع����دد الأطفال
الذي����ن يت�أثرون �صحيًا وبدنيًا م����ن نق�ص املياه وبيئة
احلرب التي دمرت كل �شيء يف اليمن.
تغافل التقرير عن ال�صواريخ الإيرانية البالي�ستية
الت����ي يطلقها احلوثي����ون عل����ى املناط����ق ال�سعودية،
ومل ي�رش التقري����ر �إلى عدد �ضحاياها م����ن ال�سعوديني،
كم����ا تغاف����ل ع����ن املمار�س����ات الإداري����ة واجلمركي����ة

الت����ي يمُ ار�سها احلوثي����ون ملنع دخول �أي����ة م�ساعدات
�إن�سانية لل�شعب اليمن����ي ،كما تغافل عن عدد ال�سجناء
ال�سيا�سي��ي�ن الراف�ضني له����ذه احلركة وما يالقونه من
تعذيب ،وتغافل عن �أ�سباب النزاع اليمني� ،أي االنقالب
احلوثي على احلكومة ال�رشعية.
�إن التحال����ف العرب����ي لدع����م ال�رشعي����ة يف اليم����ن
بقي����ادة اململك����ة العربي����ة ال�سعودية الت����زم من ُذ بدء
ملحم����ة احلزم والعزم و�إع����ادة الأمل لل�شعب اليمني يف
حترير �أر�ضه باتخاذ الإجراءات التي ت�ضمن عدم وقوع
الإ�صابات ب��ي�ن املَدنيني يف كل عمليات����ه الع�سكرية،
كم����ا �أن التحال����ف تعاون م����ع كل ال����دول واملنظمات
الدولي����ة لإي�ص����ال امل�ساعدات الإن�ساني����ة �إلى ال�شعب
اليمني.
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ي����د ال���ب���ح���ري���ن ت��س��ت��ع��ي��ر ط��������رادة وإب���راه���ي���م
علي مجيد

أعلنت إدارة نادي البحرين عن تعاقدها مع العبي النادي األهيل األول لكرة اليد سلامن طرادة وعيل
إبراهيم لتمثيل صفوف الفريق األول يف املوسم الريايض .2019 - 2018
وجرت مراسم توقيع العقد الذي ميتد ملوسم واحد عىل سبيل اإلعارة بحضور رئيس جهاز اللعبة
بنادي البحرين أحمد األحمدي واملدرب بدر مريزا والالعبان أنفسهام.
ودون شك ،تسعى اإلدارة البحرينية لتدعيم صفوفها بالشكل األمثل من الالعبني وسد احتياجاتها؛ من
أجل الظهور املرشف يف منافسات املوسم الجديد والذي ميحي الصورة التي ظهر عليها خالل املوسمني
املاضيني .وانتداب طرادة وإبراهيم سيصب يف مصلحة “الغزال” كونهام من الخامات الجيدة واملدرب
بدر مريزا عىل دراية تامة بإمكاناتهام الفنية التي سيستفيد منهام من خالل إرشافه عليهام سابقا ،كام
أن الالعبني مل يحصال عىل فرصتهام الحقيقية يف صفوف األصفر خالل املواسم املاضية.

سلمان طرادة خالل مراسم توقيع العقد

أشاد بدور محمد بن راشد في استحضار أسباب النجاح ...الجودر:

دعم جهود اللجنة المنظمة إلنجاح بطولة العالم الثالثة للطيران الحر
أشاد وزير شؤون الشباب والرياضة
هش��ام الجودر بالدور الكبري الذي
يق��وم ب��ه رئي��س مجل��س إدارة
جرافيت��ي ان��دور س��كاي دايفينغ
الش��يخ محمد بن راشد بن خليفة
آل خليفة ،والتي س��اهمت بصورة
واضح��ة يف اس��تكامل التحضريات
الستضافة مملكة البحرين لبطولة
العامل الثالثة للطريان الحر الداخيل
للم��رة األوىل يف مملك��ة البحرين
ومنطقة ال�شرق األوس��ط ،وذلك
بتنظيم من جرافيتي اندور س��كاي
دايفين��غ بالتع��اون م��ع االتح��اد
البحريني للرياضات الجوية خالل
الفرتة من  25ولغاية  28من ش��هر
أكتوبر املقبل ،مبشاركة  100فريق

ميثل��ون  25دولة من مختلف دول
الع��امل ،مش�يرا إىل أن اس��تضافة
مملك��ة البحري��ن له��ذه البطولة
العاملية الكبرية تؤكد املكانة الكبري
التي باتت تحتلها مملكة البحرين
يف اس��تضافة البط��والت الرياضية
املختلف��ة باعتباره��ا باتت مقصدا
ل��كل من يس��عى لتنظي��م حدث
ريايض عاملي ناجح ومتميز.
وبني هش��ام الجودر أن اس��تضافة
مملك��ة البحري��ن لبطول��ة العامل
يف نس��ختها الثالث��ة ستس��اهم يف
تعزيز مكانة البحرين عىل خريطة
الرياض��ة العاملي��ة وس��يجعلها يف
دائ��رة األض��واء العاملي��ة ،كام أن
هذه االس��تضافة س��تمثل وس��يلة

مثالية لرتويج اسم اململكة يف العامل
عالوة عىل املس��اهمة يف نرش مثل
ه��ذه الرياضات ،عل�ما أن مملكة
البحرين متتلك البحرين أحد أطول
األنفاق الهوائية الزجاجية يف العامل
وهو األمر الذي سيمثل إثارة وقوة
لجميع املنافس�ين يف البطولة لنيل
رشف تحقيق املراك��ز املتقدمة يف
البطولة.
وأش��ار وزي��ر ش��ؤون الش��باب
والرياضة إىل أن اس��تضافة مملكة
البحري��ن لبطول��ة الع��امل الثالثة
تدعم جهوده��ا يف نرش مثل هذه
الرياض��ات بني الش��باب البحريني
وس��يمنحهم دافع��ا قوي��ا؛ م��ن
أجل مامرس��تها بصورة مس��تمرة،

مع مش��اركة فري��ق بحريني فيها
سيتنافس بكل قوة مع بقية الفرق
العاملية للحصول عىل املراكز األوىل.
وأكد الجودر حرص وزارة ش��ؤون
الش��باب والرياضة ع�لى الوقوف
إىل جانب اللجن��ة املنظمة لبطولة
العامل الثالثة للطريان الحر الداخيل؛
م��ن أجل توف�ير مختل��ف عوامل
النج��اح الس��تضافة التظاه��رة
الرياضي��ة ،األم��ر ال��ذي يحم��ل
الجميع مسؤولية مضاعفة من أجل
محمد بن راشد مواصلة السري عىل خطى التميز يف
هشام الجودر
مجال اس��تضافة البطوالت العاملية
باعتبارها باتت من الرياضات التي والخليج��ي ،مؤك��دا أن البطول��ة وإب��راز الصورة املرشقة عن مملكة
تس�ير بصورة رسيعة يف االنتش��ار العاملية س��تمثل انطالق��ة حقيقية البحرين عند اس��تضافتها مختلف
ب�ين أوس��اط الش��باب البحريني لهذه الرياضة يف اململكة ،خصوصا الفعاليات الرياضية العاملية.

المنتخب يواصل اإلعداد بقيادة سكوب

يـــد أم الحصـــم تتعاقــد
مع حسين علي

صاف��رة إماراتي��ة لودي��ة األحم��ر م��ع الفلبي��ن

علي مجيد

تعاقدت إدارة نادي أم الحصم
مع الالعب حسني عيل؛ ليمثل
صفوف الفريق األول لكرة اليد
يف املوسم الريايض - 2018
.2019
وجرت مراسم توقيع العقد الذي
ميتد ملوسم واحد مساء أمس
حسين علي
األول يف مقر النادي وبحضور
اإلداري سامل عواد والالعب نفسه.
وتعترب هذه الصفقة هي الرابعة عىل التوايل ألم
الحصم ،الذي سبق وأن أمتم  3صفقات مع كل من
أحمد رجب وعيل عباس وأحمد عباس .وسيفتقد
الفريق بكل تأكيد يف املوسم الجديد إىل العب
الدائرة عيىس مشاخيل ،الذي انتقل للدير ،والحارس
تيسري محسن الذي انتقل هو اآلخر للنادي األهيل.
وانضم حسني عيل ،الذي مثل باربار يف النصف
األخري من املوسم املايض ،إىل تدريبات أم الحصم
الذي انطلقت منذ منتصف شهر أغسطس املايض،
بقيادة املدرب التونيس الصبحي بن ماجد الذي
يقود الفريق ألكرث من  3مواسم متتالية.
وكان حسني عيل قد وقع رسميا يف مطلع املوسم
ال بعدما
املايض مع أم الحصم ،لكن هذا مل يدم طوي ً
تم فك االرتباط بني الطرفني؛ ليعود األخري لصفوف
االتفاق وبعدها انتقل لباربار وتحديدا منذ رباعي
الدوري وحتى نهاية املوسم عرب بطولة الكأس.

طاقم تحكيم بحريني إلدارة
ودية األردن ولبنان
اتحاد الكرة  -املركز اإلعالمي:
يدير طاقم تحكيمي دويل
بحريني مباراة ودية دولية
بني منتخب األردن األول لكرة
القدم ونظريه منتخب لبنان ،يف
املواجهة التي تقام يف العاصمة
(عمن) يوم الخميس
األردنية اّ
محمد بونفور
املقبل املوافق  6سبتمرب الجاري.
وتقام املباراة ضمن “أيام الفيفا” ،وسيحتضنها استاد
امللك عبدالله الثاين.
ويتكون طاقم تحكيم املباراة من :حكم الساحة
محمد بونفور ،الحكم املساعد األول محمد جعفر،
الحكم املساعد الثاين فيصل علوي ،والحكم الرابع
عيىس عبدالله.
وتأيت إدارة الطاقم البحريني للمباراة الودية بناء
عىل خطاب االتحاد األردين لكرة القدم لالتحاد
البحريني لكرة القدم لرتشيح حكام بحرينيني دوليني
إلدارة املباراة.
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

أحمد مهدي

واصل منتخبنا الوطني األول لكرة
القدم ،سلسلة تدريباته اإلعدادية؛
استعدادا ملواجهة منتخبي الفلبني
والصني وديا خ�لال “أيام الفيفا”
يف شهر سبتمرب الجاري.
ومن املؤم��ل أن يخوض املنتخب
لقاء الفلب�ين يوم الخميس املقبل
املواف��ق  6س��بتمرب الجاري ،عىل
أن يواجه الصني ي��وم الثالثاء 10
سبتمرب ،وكال اللقاءين عىل استاد
البحرين الوطني عند  7:30مساء.
وق��اد تدري��ب املنتخ��ب أم��س
امل��درب التش��ييك مريوس�لاف
س��كوب والطاقم املع��اون ،عىل
املالعب الخارجية التابعة لالتحاد
البحريني لكرة القدم ،وهو املران
الث��اين للمنتخب يف التجمع الذي
بدأ  1سبتمرب.
ومن املتوق��ع أن تكتمل صفوف
“األحمر” بدءا من تدريب اليوم،
إذ س��يلتحق الالعب��ان املحرتفان
س��يد ضي��اء س��عيد وعبدالل��ه
يوس��ف ،فيام انتظم ي��وم أمس
الع��ب النجم��ة عيل م��دن بعد

من تدريبات المنتخب

الراح��ة التي منحها إي��اه الجهاز
الفني؛ بسبب زواجه.
من جه��ة أخرى ،س��يدير مباراة
منتخبن��ا م��ع نظ�يره منتخ��ب
الفلب�ين الحكم ال��دويل اإلمارايت
حمد عيل ،وسيكون يف مساعدته
طاق��م بحريني ،يف حني أن مباراة
منتخبنا مع الصني
س��يقودها طاق��م أردين مك��ون
من حكم الس��احة أحمد فيصل،
ويعاون��ه عيىس ع�ماوي وحمزة
ع��ادل ،وس��يكون الحك��م الرابع
بحرينيا.

وكان س��كوب قد استدعى قامئة
مكونة م��ن  25العب��ا للمبارتني
الوديت�ين ،والالعبون ه��م :وليد
الحي��ام ،عبدالل��ه عب��دو ،جامل
راشد ،أحمد جمعة ،عبدالوهاب
ع�لي ومحم��د البن��اء (املحرق)،
سيد هاشم عيىس (املالكية) ،عيل
مدن وسيد شرب علوي (النجمة)،
أبوبك��ر آدم ،مه��دي عبدالجبار،
ع�لي حرم ،كميل األس��ود ،س��يد
رض��ا عي�سى ،محم��د مره��ون
وحمد شمس��ان (الرفاع) ،أرشف
وحي��د وأحمد م��وىس (املنامة)،

ع�لي عي�سى وحس�ين جمي��ل
(الشباب) ،أحمد بوغامر (الحد)،
جاس��م الش��يخ (األهيل) ،محمد
الحردان (فايله الدامناريك) ،س��يد
ضياء س��عيد (الن�صر الكويتي)،
عبدالله يوسف (بوهيميانز براغ
التشييك).
وس��يواصل “األحم��ر” سلس��لة
تدريباته ع�لى املالعب الخارجية
اس��تعدادا للمبارتني الوديتني ،يف
حني سيخوض تدريبه األخري قبل
املب��اراة األوىل أم��ام الفلبني عىل
استاد البحرين الوطني ،وسيدخل
فب��ل املب��اراة يف معس��كر داخل
أيضا.
وت��أيت املبارات��ان الوديت��ان
للمنتخ��ب الوطن��ي يف “أي��ام
الفيف��ا” ضم��ن اس��تعدادات
املنتخ��ب لالس��تحقاقات املقبلة،
والتي يتمثل أبرزها يف املش��اركة
بنهائي��ات كأس آس��يا  ،2019إذ
كان��ت القرعة أوقع��ت منتخبنا
إىل جانب املستضيف (اإلمارات)
وتايلند والهند.

فريق البحرين للتحمل  13يحقق فوزا تاريخيا
اس��تطاعت متس��ابقة فري��ق
البحرين للتحمل  13دانييال رايف
للم��رة الثانية ،أن تدافع عن لقبها
يف بطولة الع��امل للرجل الحديدي
 70.3الت��ي أقيم��ت يف ب��ورت
أليزابيث بجنوب إفريقيا ،محققة
زمنا وقدر  .4:01:12وقد س��اهم
ه��ذا االنتصار يف تعزي��ز موقعها
يف تاريخ رياضة الرجل الحديدي،
حي��ث أصبحت أول ام��رأة تفوز
ببطول��ة العامل للرج��ل الحديدي
ألربع مرات.
وواجهت املتس��ابقة السويرسية
تحدي��ا كب�يرا م��ن املتس��ابقة
الربيطاني��ة ل��ويس تش��ارليز التي
اس��تطاعت أن تتصدر السباق مع
ختام جولة السباحة بفارق زمني
ق��دره  90ثانية .ومل يس��بب ذلك

أي قلق لرايف التي استطاعت أن
تتقدم للصدارة يف السباق الدراجة
عىل الرغم من إبقاء تشارليز عىل
مس��افة ثانيت�ين فق��ط .ولكن يف
س��باق الجري ،واستطاعت رايف
أن تصنع فارق بزمن دقيقة كاملة
بينها وبني تشارليز ،وأصبح الفارق
أرب��ع دقائ��ق م��ع وصولها خط
النهاية.
ويف هذا السياق ،قالت رايف“ :أنا
سعيدة للغاية بهذا االنتصار ،لقد
كان صعبا للغاية مع وجود الكثري
من أقوى املنافس��ات ،لقد قدمت
أفضل ما عندي اليوم لتحقيق هذا
االنتص��ار وأود أن أتق��دم بجزيل
الش��كر إىل منافس��ايت ،خصوص��ا
لويس تش��ارليز عىل م��ا بذلوه يف
السباق”.

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

لقطة للمتسابقة دانييال رايف
(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

إث������ارة ك��ب��ي��رة ف���ي ال���ج���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ل���ب���راع���م ال��س��ل��ة

االثنين  3سبتمبر 2018
 23ذو الحجة 1439
العدد 3611

اتحاد السلة المركز اإلعالمي

شهدت مباريات الجولة
الثانية لدوري الرباعم لكرة
السلة إثارة كبرية يف معظم
اللقاءات وأسفرت عن
النتائج التالية :تغلب املنامة
(أ) عىل فريق البحرين
بنتيجة عريضة قوامها 74-
 ،20فيام تغلب املحرق عىل
املنامة (ب) بفوز كبري كذلك

بلغ  52نقطة مقابل ،16
وانترص صغار األهيل عىل
البنفسج االتحادي ،69-38
وسرتة عىل سامهيج 38-33
بعد مواجهة قوية مل تُحسم
إال يف آخر الثواين من اللقاء
بعد أن قدم الفريقان أدا ًء
وأيضا ويف اللحظات
ً
الفتًا،
األخرية حقق الحالة فوزًا

مثينًا بفارق نقطة واحدة عىل
صغار النويدرات وبنتيجة 33
مقابل  32يف أقوى لقاءات
الجولة الثانية ،بينام حقق
مدينة عيىس االنتصار األول
بالتغلب عىل براعم الرفاع
وبنتيجة مضاعفة بلغت
.34-17
وللجولة الثانية عىل التوايل

تشهد املباريات إثارة كبرية،
باإلضافة إلرصار النجوم
الصغار عىل تقديم أفضل ما
لديهم يف هذه اللقاءات وهو
ما انعكس عىل األداء املميز
لفرقهم.
وستقام مباريات الجولة
الثالثة يوم السبت املقبل
 8سبتمرب ،إذ سيلعب عىل

17

صالة نادي املحرق كل من:
الحالة وسامهيج ،سرتة مع
األهيل واملحرق مع االتحاد،
وعىل صالة نادي املنامة
سيلتقي املنامة (أ) مع مدينة
عيىس ،البحرين واملنامة (ب)
والرفاع مع النويدرات ،ثم
سيتوقف الدوري حتى يوم 6
أكتوبر املقبل.

بمناسبة انطالق دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم

ناصر ب��ن حمد :نس��تند إلى االهتم��ام الملكي
لتطوي��ر ك��رة الق��دم البحريني��ة محلي��ا وخارجيا
اهتمام األندية يبشر بمباريات تنافسية وإثارة قوية على المراكز المتقدمة
نسعى لتعامل خ���اص ت��ج��اه الجماهير وسنتبنى ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ب��ادرات
تسويق الدوري وكأس جالله الملك بصورة مشتركة محليا وخارجيا ووسائل اإلعالم ستكون داعمة
تغطية المكتب اإلعالمي

أك��د ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد آل
خليف��ة أن الدعم الذي يوليه عاهل البالد
جاللة املل��ك حمد بن عي�سى آل خليفة
للحرك��ة الرياضي��ة والش��بابية البحرينية
عموما ،ورياضة كرة القدم خصوصا شكل
ع�لى الدوام العامل األبرز يف وصول الكرة
البحرينية إىل مراحل متقدمة مثلام غرس
روح اإلرادة والتصميم يف نفوس الجميع؛
من أج��ل االرتقاء بالك��رة البحرينية نحو
آف��اق رحبة م��ن التطور والتميز وس��ط
الدعم املبارش من جانب الحكومة برئاسة
رئيس الوزراء صاحب السمو املليك األمري
خليف��ة بن س��لامن آل خليفة ،واالهتامم
والواض��ح من جان��ب ويل العه��د نائب
القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن
بن حمد آل خليفة.
وقال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل
خليفة يف ترصيح مبناس��بة انطالق دوري
سموه املمتاز لكرة القدم ”2019 / 2018
نؤمن بأن مس��ألة تطوير لعبة كرة القدم
يف اململك��ة تعرب بكل جالء عن طموحات
الش��ارع الريايض البحريني؛ لذا سعينا إىل
بناء إس�تراتيجية مثالي��ة وواقعية وقابلة
للتنفيذ نتطلع من خاللها إىل وضع األسس
املتينة واملرتكزات التي ترتقي بكافة أركان
كرة القدم ونحن نس�ير حاليا يف الطريق
األمثل لتطوي��ر ما جاء يف اإلس�تراتيجية،
وبدأن��ا نش��عر بنتائجه��ا اإليجابية عىل
مس�يرة كرة الق��دم البحريني��ة خصوصا
املنتخب الوطني الذي ظهر يف العديد من
املناسبات بصورة فنية طيبة ونحن عاقدو
العزم عىل مواصلة املس�يرة يف سبيل رؤية
كرة الق��دم البحرينية قوي��ة وقادرة عىل
املنافسة يف مختلف األصعدة”.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليف��ة “بدأن��ا بالفعل باتخ��اذ خطوات
تطويرية وتصحيحية يف مس��ار كرة القدم
البحريني��ة ،وم��ن بينها تل��ك الخطوات
املس��ابقات املحلي��ة خصوص��ا ال��دوري
املمت��از لكرة الق��دم بعد أن ت��م إدخال
حزمة كبرية م��ن التطوير اإلداري والفني
عليه؛ األمر الذي سيشكل املنطلق األساس
نحو اكتشاف املزيد من املواهب الكروية

وصناع��ة عدد كبري من الالعبني املتميزين
القادرين عىل إثراء كرة القدم البحرينية،
وتشكيل نواة املنتخب الوطني ،إضافة إىل
إدخ��ال التنافس واإلثارة والتش��ويق عىل
مباري��ات الدوري كافة ،وتحقيق التنافس
عىل مراكزه املتقدمة”.
وتابع س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل
خليفة “ننظ��ر إىل ال��دوري املمتاز لكرة
القدم الذي سينطلق قريبا باعتباره خطوة
متقدم��ة تؤك��د اهتاممنا الواض��ح بكرة
الق��دم البحرينية ،والرتكيز عليها يف الفرتة
املقبلة ،والعمل مع كاف��ة أركانها بصورة
واضحة واحرتافية؛ من أجل مواصلة بلورة
مالمح خطة تطوير الكرة البحرينية ،والتي
من أبرزها الدوري املحيل بصورة واضحة
للعيان والجامهري الرياضية التي ستشعر
بف��رق كبري يف كيفي��ة تنظيمه إداريا ،كام
أننا ع�لى موعد لتقديم األداء الفني املثري
الذي يتناس��ب مع خطط تطوير الدوري
املحيل لكرة القدم”.

بصورة مغاي��رة واحرتافية ،ومنح مبارياته
وأحداثه مساحة كبرية وواسعة ،وإبرازها
بشكل متميز يتوافق مع التطور الحاصل
للدوري يف مختل��ف أركانه ،كام أننا عىل
ثقة كاملة بأن الصحف املحلية ومندوبيها
سيجتهدون من أجل تقديم أفضل األفكار
التي تس��اهم يف تغطية الدوري بش��كل
واس��ع ،وس��يتمكنون من تحقيق التنوع
واإلثارة”.
النقل التلفزيوني

وبني س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل
خليفة “يعترب النق��ل التلفزيوين من أهم
املقومات التي ستس��هم يف نجاح الدوري
لهذا العام ونحن نس��عى إىل تحقيق نقل
تلفزيوين متمي��ز للدوري يك��ون بصورة
متميزة جدا ،ويستخدم فيه وسائل النقل
الحديث��ة واملتط��ورة ،إضاف��ة إىل تقديم
حزمة من الربامج التي تسلط الضوء عىل
ال��دوري ومبارياته وتحليله��ا فنيا عالوة
عىل تسليط الضوء عىل الربامج املصاحبة
له”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

اهتمام الجهات الداعمة

وبني س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل
خليفة “هن��اك التفاف كب�ير من جانب
الجهات الرس��مية الداعم��ة لتطوير كرة
الق��دم البحريني��ة ،حي��ث عمل��ت تلك
الجه��ات عىل توف�ير البيئ��ة املثالية التي
ميكن من خاللها االس��تمرار يف تطوير كرة
القدم ،والوصول بها إىل أعىل املستويات،
ويتض��ح لنا حج��م ال��دوري والدعم من
جانب املجلس األعىل للشباب والرياضة،
والتي جاءت إسرتاتيجية تطوير كرة القدم
البحريني��ة متوافقة مع سياس��اته الرامية
إىل تطوي��ر الرياض��ة البحريني��ة يف بناء
اإلس�تراتيجية املستقبلية للكرة البحرينية،
وهو األم��ر الذي ترجم��ه االتحاد بصورة
واقعية من خالل إطالق نس��خة الدوري
الجديد ،والتي تحم��ل بني طياتها العديد
من األف��كار التطويرية من الناحية الفنية
واإلدارية ،والتي س��تكون لها انعكاس��ات
إيجابي��ة عىل الدوري املح�لي ،إضافة إىل
االهتامم الواضح من جانب وزارة ش��ؤون
الشباب والرياضة يف توفري البنية التحتية
وتطوي��ر وصيانة املالع��ب الرياضية التي
ستس��تضيف مباريات ال��دوري وإبرازها
بحلة مناسبة”.

منتخبنا الوطني لكرة القدم

وسائل التواصل االجتماعي
مشاركة إيجابية لألندية

وبني س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل
خليفة “إن املتتبع ملس�يرة تحضري األندية
الوطنية للمش��اركة يف الدوري للموس��م
الري��ايض الج��اري  2019 / 2018ي��درك
متام��ا أن تلك األندية عىل ق��در عال من
املس��ؤولية ،وتبدي اهتامما كبريا من أجل
تنفيذ إس�تراتيجية كرة الق��دم البحرينية،
وتس��عى بكل م��ا متلك من أج��ل تطوير
فرقه��ا الرياضي��ة ،وجعله��ا أك�ثر ق��وة
للمش��اركة يف ال��دوري البحرين��ي له��ذا
العام ،والعمل عىل إعدادها بصورة مثالية
م��ن الناحية الفنية والبدنية ،واالس��تعانة
مبدربني وطنني وأجانب يف س��بيل االرتقاء
بكافة جوانب الفريق ،كام أن تلك األندية
وضعت أم��ام عينها التنافس عىل تحقيق
املراكز املتقدمة؛ األمر الذي يبرش مبوس��م
ق��وي فنيا ومثري يف جمي��ع مبارياته ،كام
أننا سنس��عى إىل تقديم الدعم واملساندة
لهذه األندية يف س��بيل إعانتها عىل تنفيذ

جاللة الملك

خططها وبرامجها الداعمة واملتوافقة مع
تطوير كرة القدم خصوصا الدوري املحيل،
وال��ذي ننظر له بإيجابية يف هذا املوس��م
االستثنايئ”.
تسويق الدوري
محليا وخارجيا

وتحدث سمو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليفة عن تس��ويق الدوري ،وقال “نؤمن
متاما أن أي نجاح سيتحقق للدوري املحيل
لكرة القدم سيكون مرهونا بتضافر جميع
الجه��ود والعمل ب��روح الفري��ق الواحد
من جان��ب كافة الجه��ات ذات العالقة،
وم��ن بينها القطاع الخاص الذي تقع عىل
عاتقه مسؤولية وطنية كبرية تجاه شباب
البحري��ن عموما ،وكرة الق��دم خصوصا،
ودعمنا يف مس�يرة تنفيذ إسرتاتيجية كرة
القدم؛ لذا فقد قمنا بالتواصل مع العديد
م��ن ال�شركات الوطني��ة من أج��ل دعم
ال��دوري وتقديم مس��اهامتهم ،ووصلتنا

لقطة من الدوري الممتاز

العدي��د من ال��ردود اإليجابية التي تبرش
بالحص��ول ع�لى رعاي��ة متمي��زة يف هذا
املوس��م ،ومبا يتوافق مع إسرتاتيجية تلك
ال�شركات يف دعم الرياضة البحرينية ،كام
أننا قمنا بالتواصل أيضا مع بعض الرشكات
الخارجية ،ونأمل أن نوفق أيضا يف التوافق
معهم حول دعم الدوري ورعايته”.
وأض��اف س��موه أن التس��ويق س��يكون
بص��ورة مش�تركة ل��كأس جالل��ة املل��ك
والدوري املمتاز.
الصحف المحلية

وأبدى س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل
خليفة ثقته يف الصحف املحلية من خالل
إفرادها مس��احة كبرية وواس��عة لتغطية
الدوري ،وق��ال “كانت ومازالت الصحف
املحلي��ة العنوان األبرز يف دعم كرة القدم
املحلية وإبراز اإلنجازات الرياضية بصورة
كبرية ،ونحن عىل ثقة كاملة بأن الصحف
املحلية س��تقوم بتغطية فعاليات الدوري

وأش��ار س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد
آل خليف��ة “إميان��ا من��ا بأهمي��ة مواقع
التواص��ل االجتامعي ورسعته��ا يف إيصال
املعلومات س��يتم يف هذا املوس��م الرتكيز
عىل تلك املواقع والتعاون معها؛ من أجل
بث النتائ��ج الخاصة بال��دوري واملقاطع
واألهداف؛ األمر الذي سيمهد الطريق إىل
تحقيق مساحة واسعة يف االنتشار”.
الجمهور أساس النجاح

وتابع س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل
خليفة “س��نعتمد يف هذا الوسم خطوات
خاصة تجاه الجامهري ،وس��نتبنى العديد
م��ن املبادرات التي س��تقدم لهم؛ كونهم
األس��اس لتحفيز الالعبني ،وتقديم أفضل
املس��تويات يف املباريات ،وسنس��عى إىل
إثارة اهتامم الجمهور مبباريات كرة القدم
من خالل ابت��كار أفكار جديدة تعزز من
منس��وب الحضور الجامهريي للمباريات،
وتقديم املحفزات التي تسهم يف اجتذاب
الجامهري”.

لقطة للجمهور
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مهنئا جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ...خالد بن حمد:

إنجاز أسياد جاكرتا مصدر فخر للرياضة البحرينية
سموه يعرب عن اعتزازه بحصاد أبطال المملكة
أل���ع���اب ال���ق���وى ح��ق��ق��ت إن����ج����ازا ب���اه���را س��ي��خ��ل��ده ال��ت��اري��خ
الرفاع

رف��ع النائ��ب األول لرئيس املجلس
األعىل للش��باب والرياض��ة ،رئيس
اتحاد دول غرب آسيا أللعاب القوى،
رئي��س االتح��اد البحرين��ي أللعاب
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليفة أطيب التهاين والتربيكات إىل
مقام عاهل الب�لاد صاحب الجاللة
امللك حم��د بن عي�سى آل خليفة،
ورئي��س ال��وزراء صاح��ب الس��مو
املل�كي األمري خليفة بن س��لامن آل
خليف��ة ،وويل العه��د نائ��ب القائد
األعىل النائ��ب األول لرئيس مجلس
الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري
س��لامن بن حمد آل خليفة ،وممثل
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون
الش��باب رئي��س املجل��س األع�لى
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص

بن حمد آل خليفة مبناسبة اإلنجاز
التاريخ��ي ململك��ة البحرين بدورة
األلع��اب اآلس��يوية الثامن��ة عرشة
والتي اختتمت مؤخ��را ،بحلولها يف
املركز الحادي عرش يف الرتتيب العام
م��ن اصل  45دولة آس��يوية واألوىل
عربيا بعد الحص��اد املتميز ألبطالها
الذي��ن أهدوا اململك��ة  26ميدالية
م��ن بينها  12ذهبية و 7فضيات و7
برونزيات لتس��جل البحرين افضل
مشاركة لها بالدورة.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليفة أن اإلنج��از يعترب مثرة لدعم
جاللة امللك واهتامم س��مو الش��يخ
نارص بن حم��د آل خليفة ،مش�يرا
س��موه إىل أن اإلنج��از التاريخ��ي
الجدي��د يعترب مص��در فخر واعتزاز
للرياضة البحرينية ،كام عرب س��موه

عن اعتزازه بالنجاح الباهر واإلنجاز
املتميز ملنتخب ألعاب القوى للرجال
والس��يدات الذي احرز  25ميدالية
ملونة للمملكة من بينها  12ذهبية
و 7فضيات و 6برونزيات ليتس��اوى
م��ع الص�ين يف ع��دد امليدالي��ات
الذهبية مبسابقة أم األلعاب.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل
خليف��ة أن الحص��اد الكبري ملنتخب
ألعاب القوى يجسد الوعود الصادقة
التي أعلنه��ا االتحاد س��ابقاً بزيادة
حص��اد اململك��ة مقارنة بالنس��خة
املاضية بإنشيون  2014التي كسب
فيه��ا املنتخب  9ميدالي��ات ذهبية
كام س��اهم أبطال ألعاب القوى يف
االتق��اء مبركز البحري��ن يف الرتتيب
الع��ام م��ن املرك��ز الث��اين عرش إىل
الح��ادي عرش ومتكنوا م��ن مقارعة

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الصني ،مشيدا يف الوقت ذاته بإنجاز
منتخبن��ا الوطني لك��رة اليد الحائز
ع�لى امليدالي��ة الفضي��ة منوها مبا
أظهره الالعبون من روح وعطاء أمثر
ع��ن تحقيق تل��ك النتيجة املرشفة.
وأض��اف س��موه “ إن اإلنجاز الذي
تحقق يف أس��ياد جاكرتا  2018جاء
ليؤكد من جديد املستوى التصاعدي
املتطور للرياضة البحرينية ،كام أنه
عزز املكانة العالي��ة أللعاب القوى
البحرينية والتي كانت رقام صعبا يف
الدورة بفض��ل األداء الكبري ملختلف
العدائني والعداءات وجهود الطواقم
الفنية واإلدارية لتؤكد رياضة ألعاب
القوى ريادتها عىل مس��توى القارة
اآلسيوية.”..
وأكد س��مو الش��يخ خالد بن حمد
آل خليفة أن اإلنجاز جس��د ش��عار

“ع��ام الذهب فقط” ال��ذي أطلقه
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد آل
خليفة ،حي��ث كان أبطال البحرين
خري س��فراء لوطنهم يف هذا املحفل
الق��اري ونجح��وا يف اعت�لاء منصة
التتوي��ج ورف��ع علم بالده��م عالياً
م��ن خ�لال ف��وزه ب  12ميدالي��ة
ذهبي��ة كتب��ت تاريخ��ا جدي��دا
للرياضة البحريني��ة عىل اعتبار أنها
افضل نتيجة للمملكة عىل مس��توى
الدورات اآلسيوية.
وأشاد س��موه بالجهود الكبرية التي
بذلته��ا اللجنة األوملبي��ة البحرينية
برئاسة س��مو الشيخ نارص بن حمد
آل خليف��ة يف التحض�ير واإلع��داد
للدورة وتقديم كل ما من ش��أنه أن
يسهم يف تحقيق هذا اإلنجاز ،منوها
كذلك ب��دور األم�ين الع��ام للجنة

سمو الشيخ خالد بن حمد

عبدالرحم��ن صادق عس��كر وكافة
األعض��اء والوف��د اإلداري والطاقم
اإلعالمي والطب��ي الذين عملوا عىل
تهيئة األرضية الخصبة لتحقيق هذا
اإلنج��از الذي س��يكتب بأحرف من
ذهب يف سجل الرياضة البحرينية.

نوه برؤية ناصر بن حمد وجهود خالد بن حمد ...سلمان بن إبراهيم:

إنجازات “األسياد” تعزز مكانة البحرين على الخريطة القارية
المنامة

رف��ع األم�ين الع��ام للمجل��س األعىل
للش��باب والرياضة نائب رئيس اللجنة
األوملبي��ة البحريني��ة الش��يخ س��لامن
ب��ن إبراهيم آل خليف��ة خالص التهاين
والتربيكات إىل القيادة الرشيدة مبناسبة
املش��اركة التاريخية ململك��ة البحرين
يف منافس��ات دورة األلعاب اآلس��يوية
الثامن��ة ع�شرة يف إندونيس��يا ،والتي
ش��هدت الحصيلة األكرب من امليداليات
يف تاريخ املشاركات البحرينية بدورات
األلعاب اآلس��يوية من خالل إحراز 26
ميدالية متنوع��ة ،من بينها  12ميدالية
ذهبي��ة ،و 7ميدالي��ات فضي��ة ،و7
ميداليات برونزية.
واعترب الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل
خليف��ة إنج��ازات مملك��ة البحرين يف
دورة األلعاب اآلس��يوية ترجمة حقيقة

ملا تحظى به الحركة الرياضة من رعاية
متواصل��ة من ل��دن القيادة الرش��يدة،
وتجس��يدا لحرص القيادة الواضح عىل
توفري الظروف املثالي��ة أمام الرياضيني
البحريني�ين لتمثي��ل اململك��ة بصورة
مرشفة يف املحافل الرياضية الخارجية.
وأك��د األمني الع��ام للمجل��س األعىل
للشباب والرياضة أن حلول البحرين يف
املركز الحادي عرش عىل س��لم الرتتيب
العام للدول املش��اركة وإحرازها املركز
األول عربيا وخليجيا يتوافق مع ش��عار
(عام الذهب فقط) الذي أطلقه ممثل
جالل��ة امللك لألعامل الخريية وش��ؤون
الش��باب رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبي��ة
البحرينية سمو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة ع�لى صعيد ترس��يخ مكانة

ناصر بن حمد يشيد بالمشاركة الفاعلة
تغطية  -اللجنة اإلعالمية  :أشاد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ،باملشاركة
الفاعلة التي شهدها األسبوع األول من موسم سموه للموروث البحري،
الذي يقام عىل كأس نجله سمو الشيخ حمد بن نارص بن حمد آل
خليفة ،وتنظمه لجنة رياضات املوروث الشعبي.
مشاركة مميزة
وقال سموه “شهد افتتاح املوسم مشاركة مميزة من قبل الشباب
البحريني عكست حرصهم واهتاممهم الواضح عىل املشاركة الحقيقية
لدعم إحياء املوروث البحري ،الذي يشكل إرثنا الحضاري املتوارث عن
األجداد واآلباء ،والذي ميز مملكة البحرين منذ القدم ونفتخر به جميعا
ونستمد منه قوتنا وتاريخنا من أجل املحافظة عىل هويتنا األصيلة”.
صفحة المعة
وأضاف سموه “هذا الحدث بجميع فعالياته يشكل للمشاركني بوابة
بحث عن كنوز املعرفة والعراقة واألصالة باملوروث البحري ،التي ال تزال
صفحة المعة يف سامء الهوية البحرينية ،كام أنها فرصة لجميع الشباب
والناشئة للتعرف عن قرب عىل ما يتضمنه هذا املوروث من مسميات
شعبية ،نسعى لرتسيخها يف أذهان األجيال القادمة من خالل النهوض
برياضات املوروث عىل الشكل الذي يحافظ عىل مكانة تراثنا الوطني”.
توثيق الموروث
وواصل سموه حديثه قائال “إننا نوجه الدعوة لجميع الشباب مبختلف
أعامرهم للمشاركة باملنافسات ،والتي بكل تأكيد ستساهم يف تشجيعهم
ودفعهم الكتساب املزيد من املعرفة بألوان املوروث البحري ،وستهيئهم
ليكونوا قادرين عىل حمل لواء املسؤولية لتأريخ وتوثيق هذا املوروث”،
مشيدا سموه مبشاركة أصغر متسابق مبسابقة “اليزوه” شاهني رائد
املاجد ،مقدرا سموه دور اآلباء يف تحفيز أبنائهم عىل املشاركة يف مثل
هذه الفعاليات الرتاثية الرياضية ،مام يساهم يف تأصيل الرتاث يف نفوس
األبناء ودفعهم نحو التمسك بهويتهم الوطنية.

اململكة عىل الس��احة الرياضية القارية
من خالل تقديم مختلف أشكال الدعم
واملس��اندة لالتح��ادات الرياضية ورفع
كف��اءة املنتخبات الوطني��ة ،وصوال إىل
املنافسة الجادة عىل املراكز املتقدمة.
وأشار أن الحصيلة الكبرية من امليداليات
التي حققتها ألعاب القوى البحرينية يف
دورة األلعاب اآلسيوية تعكس السمعة
املوقع الريادي الذي تحتله اململكة عىل
الصعيد اآلسيوي ،مشيدا يف هذا اإلطار
بجه��ود النائ��ب األول لرئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد
البحريني أللعاب القوى س��مو الش��يخ
خالد بن حمد آل خليفة ،ورعاية سموه
ألبطال (أم األلعاب) يف ظل إسرتاتيجية
البناء والتطوير التي ينتهجها االتحاد.
وأوضح الش��يخ سلامن بن إبراهيم آل

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

خليفة أن نتائج ألعاب القوى البحرينية
تشكل محطة انطالق متجددة لألبطال
واألبط��ال؛ من أج��ل مضاعف��ة البذل
والعطاء ورفع مستوياتهم الفنية وصوال
للمش��اركة املهم��ة يف دورة األلع��اب
األوملبية املقبلة يف طوكيو العام ،2020
والتي نتطلع فيها إىل نتائج طيبة تساير
تنامي إنج��ازات العدائني يف البطوالت
الرياضة مبختلف مستوياتها.
ون��وه األمني الع��ام للمجل��س األعىل
للش��باب والرياض��ة بإنج��از املنتخب
الوطن��ي لك��رة الي��د بحصول��ه ع�لى
امليدالي��ة الفضية يف الدورة اآلس��يوية،
ووصف هذا اإلنج��از بأنه دليل جديد
عىل تطور مس��توى كرة اليد البحرينية
بفض��ل النتائ��ج اإليجابي��ة يف املحافل
القاري��ة ،مثنيا عىل جهود مجلس إدارة

الشيخ سلمان بن إبراهيم

االتحاد وعط��اء الالعبني وحرصهم عىل
ترشيف اململكة يف الدورة.
وأكد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل

خليف��ة أن امليدالي��ة الفضي��ة ملنتخب
كرة اليد تشكل تطورا إيجابيا يف مسرية
املنتخب قياسا بامليدالية الربونزية التي
حققها يف النس��خة الس��ابقة من دورة
األلعاب اآلسيوية ،كام أن اإلنجاز املميز
ميث��ل دفعة جيدة للمنتخ��ب يف رحلة
استعداده للمش��اركة يف نهائيات كأس
الع��امل املقبلة ،متمني��ا للمنتخب دوام
التقدم والنجاح.
ووج��ه األمني الع��ام للمجل��س األعىل
للش��باب والرياضة التحية والتقدير إىل
كادر بعثة مملكة البحرين املشاركة يف
دورة األلعاب اآلس��يوية عىل جهودهم
املتميزة أثناء الدورة وأدوارهم الحيوية
يف تهيئة الظروف املثالية أمام الرياضيني
املش��اركني؛ من أج��ل متثي��ل البحرين
بصورة مرشفة يف التظاهرة القارية.

أشاد بإستراتيجية ناصر بن حمد في دعم أبطال المملكة ونوه برؤية خالد بن حمد

الــجـــودر :اإلنــجـــاز عــالمـــة فــارقـــة فــي
مــســيـــرة الــريــاضـــة البــحــريــنــيـــة
رفع وزير ش��ؤون الشباب والرياضة
هشام الجودر أس��مى آيات التهاين
والتربي��كات إىل مق��ام عاهل البالد
جالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس آل
خليف��ة ،ورئي��س ال��وزراء صاحب
السمو املليك األمري خليفة بن سلامن
آل خليف��ة ،وويل العهد نائب القائد
األعىل النائ��ب األول لرئيس مجلس
الوزراء صاحب الس��مو املليك األمري
سلامن بن حمد آل خليفة؛ مبناسبة
فوز مملك��ة البحرين بـ  26ميدالية
متنوع��ة ( 12ذهبي��ة7 ،فضيات7 ،
برونزيات) ،بدورة األلعاب اآلسيوية
الثامن��ة ع�شرة ،والت��ي اختتم��ت
مؤخرا يف مدينت��ي جاكرتا وباملبانغ
بإندونيس��يا ،ومتكن��ت م��ن خاللها
مملكة البحرين م��ن تحقيق املركز
الحادي عرش يف س��لم الرتتيب العام
واملركز األول عربيا.
وقال وزير شؤون الشباب والرياضة
“إن اإلنج��از النوع��ي للرياض��ة
البحرينية يف دورة األلعاب اآلسيوية
ميثل عالمة فارقة يف مسرية الرياضة

البحريني��ة باعتبار أن ه��ذا اإلنجاز
التاريخي األول م��ن نوعه يف تاريخ
مش��اركات مملك��ة البحري��ن يف
الدورات اآلسيوية ،وما هو إال نتيجة
حتمية ملا يحظى به القطاع الريايض
يف اململك��ة م��ن رعاي��ة ودع��م ال
محدود من لدن جاللة امللك ،والذي
يح��رص دوما ع�لى تهيئ��ة األرضية
الخصبة إلع��داد األبطال الرياضيني،
وتعزيز قدراتهم عىل متثيل اململكة
بصورة مرشف��ة يف املحافل الرياضية
الدولية”.
وتابع الجودر “يجسد اإلنجاز الكبري
يف دورة األلعاب اآلس��يوية بجاكرتا
الفكر الخ�لاق ملمث��ل جاللة امللك
لألعامل الخريية وش��ؤون الش��باب
رئي��س املجل��س األع�لى للش��باب
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليف��ة بأهمية وض��ع الخطط
الت��ي تكفل وص��ول البحرين ألعىل
املراتب يف الرياضة الدولية والقارية،
وهو األمر الذي متثل يف وضع سموه

هشام الجودر

إس�تراتيجية تحقيق اإلنجازات وبناء
قدرات األبط��ال واالرتقاء مبهاراتهم،
وظهرت س�لامتها عرب صعود أبطال
اململك��ة ع�لى منص��ات التتويج يف
دورة األلعاب اآلس��يوية وتحقيق لـ
 26ميدالية متنوع��ة أكدت التطور
التصاعدي للمشاركات البحرينية يف
الدورات اآلسيوية”.
وأشار وزير شؤون الشباب والرياضة
“ظهرت ألع��اب الق��وى البحرينية

مبظهر متمي��ز يف الدورة اآلس��يوية
وذل��ك نتاج��ا حقيقيا إلس�تراتيجية
النه��وض ب��أم األلع��اب البحرينية
التي يقودها س��مو الشيخ خالد بن
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة
رئي��س االتح��اد البحرين��ي أللعاب
القوى وحرص س��موه عىل تس��خري
كافة اإلمكانات أم��ام أبطال اللعبة؛
لتحقي��ق اإلنجاز األب��رز وحصولهم
ع�لى  25ميدالي��ة ،والذي��ن قدموا
مس��تويات متمي��زة يف املس��ابقات
كافة”.
وب�ين الج��ودر “لقد ق��دم منتخب
كرة اليد مس��توى متميزا يف الدورة
اآلس��يوية ،ومتكن ش��ق طريقه نحو
الوصول إىل املباراة النهائية بكل قوة
واقتدار ،ونافس بصورة باهرة ،وقدم
العبوه مس��تويات كبرية ،وصوال إىل
تحقي��ق امليدالية الفضية يف الدورة،
وهو إنجاز متميز ينم عن قدرة أبناء
البحري��ن عىل التناف��س يف مختلف
البطوالت”.

رياضة
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وفد المملكة شارك في االحتفال

إندونيسيا تودع  16ألف رياضي بدورة األلعاب اآلسيوية
أمطار قوية لم تأثر على حفل الختام ...وجاكرتا وبالمبانغ تكسبان الرهان
المملكة تسجل أفضل مشاركة في تاريخها بنيل المركز  11بالترتيب العام
إندونيسيا

ودعت إندونيس��يا حوايل  16ألف ريايض
م��ن  45دولة آس��يوية تنافس��وا يف 465
مس��ابقة موزعة عىل ح��وايل  50رياضة،
بعدم��ا انفضت دورة األلعاب اآلس��يوية
الثامنة ع�شرة التي أقيمت عىل مدار 23
يوم��ا تقريب��ا مبدينتي جاكرت��ا وباملبانغ؛
ليسدل الستار عىل ثاين أكرب حدث ريايض
متع��دد الرياض��ات بع��د دورة األلعاب
األوملبية.
وسيلتم شمل رياضيي آسيا بعد  4سنوات
مبدينة هانغزهو الصينية التي س��تحتضن
النس��خة التاس��عة ع�شرة م��ن األلعاب
اآلسيوية العام .2022
وس��جلت مملك��ة البحري��ن مش��اركة
تاريخي��ة بعد أن حقق��ت املركز الحادي
عرش يف الرتتيب العام لجدول امليداليات؛
لتقفز مركزا واحدا إىل األمام بعد أن كانت
يف املرك��ز الث��اين عرش بالنس��خة املاضية
التي أقيمت مبدينة إنش��يون  ،2014كام
احتلت اململكة املرك��ز األول عربيا بـ 26
ميدالي��ة ملونة من بينه��ا  12ذهبية و7
فضيات و 7برونزيات لتتخطى مشاركاتها
املاضية وتحقق أفضل حصيلة لها بتاريخ
مش��اركاتها بال��دورة من��ذ أول ظهور يف
نيودلهي .1982
عىل ستاد “غيلورا بونغ كارنو” يف سينايان
وس��ط العاصمة جاكرتا وال��ذي احتضن
ذاته حفل االفتت��اح وتحت زخات املطر،
ودعت إندونيسيا أمس رياضيي قارة آسيا
بحف��ل خت��ام رائع ح�ضره كل من نائب
الرئيس اإلندونييس يوسف كالكاال ورئيس
املجلس األوملبي اآلس��يوي الش��يخ أحمد
الفهد الصباح وعدد من كبار املس��ؤولني
يف إندونيسيا ومختلف القيادات الرياضية
اآلسيوية وممثيل اللجان األوملبية الوطنية.
وش��ارك يف حف��ل الخت��ام وف��د مملكة
البحرين يتقدمهم مدير البعثة بدر نارص
محمد وأعضاء الوف��د اإلداري واإلعالمي
والجه��از اإلداري ملنتخ��ب ألعاب القوى،
وتضم��ن الحفل عددا من العروض الفنية
واالس��تعراضية واملوس��يقية واأللع��اب
الناري��ة إىل جان��ب دخ��ول طابور عرض
الدول املشاركة.
ك�ما تم ع��رض كلم��ة مس��جلة للرئيس
اإلندونييس اديدو وديدو.
وألقى نائ��ب الرئي��س اإلندونييس كلمة
شكر فيها جميع الجهات الداعمة والرعاة،
معرب��ا عن س��عادته بنجاح االس��تضافة
تبعتها كلمة رئيس املجلس األوملبي الذي
أش��اد هو اآلخ��ر بنجاح ال��دورة وتعاون
الجميع؛ لينتهي الحفل عىل وقع األلعاب
النارية.
ورغم األمطار الغزي��رة التي هطلت قبل
الحفل بس��اعتني وحتى س��اعة االنطالق
إال أن الحف��ل أقيم بكل سالس��ة وتنظيم
وب��دت اللجنة املنظمة جاه��زة للتعامل
مع هطول األمطار.

وفاء قناطي

حسن علي وعيسى عباس (تصوير :علي الحلواجي)

الوفد اإلداري واإلعالمي في جاكرتا

الوفد البحريني في حفل ختام الدورة

وبع��د أن أس��دل الس��تار ع�لى ال��دورة
وتربعت الصني عىل عرش القارة اآلسيوية
بحلولها يف املرك��ز األول يف الرتتيب العام
بحصولها ع�لى  289ميدالي��ة ملونة من
بينها  132ذهبية ،جاءت اليابان يف املركز
الث��اين بحصولها ع�لى  205ميداليات من
بينه��ا  75ذهبية ،وكوري��ا الجنوبية ثالثة
بحصوله��ا ع�لى  177ميدالي��ة بينها 49
ذهبية ،بين�ما جاءت إندونيس��يا الدولة
املس��تضيفة يف املرك��ز الراب��ع بنيلها 98
ميدالية بينها  31ذهبية.
وعموم��ا نجحت  37دولة م��ن أصل 45
دول��ة مش��اركة يف اعتالء منص��ة التتويج
وحصد إحدى امليداليات امللونة.
حسابات التواصل لألولمبية..
جهود كبيرة في نقل الحدث
اآلسيوي

بذل قسم املحتوى اإللكرتوين التابع للجنة
األوملبية البحرينية جهودا كبرية يف س��بيل
نقل الحدث إىل جميع مش�تريك حسابات
مواق��ع التواصل االجتامعي التابعة للجنة
(اإلنس��تغرام ،تويرت ،الفيس بوك ،س��ناب
ش��ات) ،إذ ارتدت تلك الحس��ابات حلة
آس��ياد جاكرت��ا بعدما قام فري��ق العمل
بنقل الحدث باستخدام مختلف التقنيات
الحديثة ومهارات التواصل الفاعلة لوضع
الجمهور يف قلب الحدث.

وكان فري��ق التواص��ل االجتامعي املكون
من وفاء قناطي واختصايص أول املحتوى
اإللكرتوين عامد املس��عيدين واختصاصية
املحتوى اإللكرتوين مري��م عبدالجبار من
أهم الداعمني للطاقم اإلعالمي املوجود يف
جاكرتا من خالل توفري املعلومات والصور
والفيديوهات للمتابعني أوال بأول؛ ليقربوا
الصورة بشكل كبري للمتابعني.
الوفد اإلداري ..عطاء بارز أثمر
عن نجاح المشاركة

قام الوف��د اإلداري لبعثة مملكة البحرين
ب��دور كب�ير من��ذ أول ي��وم لوصوله إىل
إندونيسيا يف سبيل دعم جميع املنتخبات
الوطنية املشاركة.
الوف��د برئاس��ة مدي��ر البعثة ب��در نارص
ومري��م مردان��ه ويعقوب عبداملحس��ن
وحسن جمعة وطبيب البعثة فرانشيسكو
تش��امبان عمل ليال نهارا؛ م��ن أجل راحة
الجمي��ع وتوف�ير مختل��ف االحتياجات
واملتطلب��ات للرياضي�ين يف جاكرتا ،وهو
األم��ر ذاته يف مدينة باملبانع بوجود نائب
مدير البعثة عيل ياس�ين والزميل الصحايف
عي�سى عباس الذي قام ه��و اآلخر بأدوار
إدارية إىل جانب عمله.
وأكرث ما كان مييز الوفد اإلداري واإلعالمي
هو العمل بروح األرسة الواحدة والتعاون
املثمر وتذليل العقبات والصعوبات ،وهو

الوفد البحريني في حفل ختام الدورة

شعارات الصحف المحلية

ما استدعى السهر لس��اعات متأخرة من
الليل الستقبال العبي منتخبنا واالستيقاظ
يف وقت مبك��ر لحضور اجتامعات اللجنة
املنظم��ة وزي��ارة مختل��ف الفعالي��ات
الرياضي��ة األخ��رى م��ن اجتامع��ات
ومنافس��ات وتوفري الخدمات اللوجستية
بشتى أنواعها.
وسائل اإلعالم المحلية
شريك رئيس في نجاح
التغطية

ش��كلت وس��ائل اإلعالم املحلية املختلفة
رشي��كًا رئيسً ��ا يف نج��اح تغطي��ة الوفد
اإلعالم��ي املراف��ق للبعث��ة واملكون من
اإلعالميني حسن عيل وعيىس عباس إضافة
إىل املص��ور الفوتوغرايف ع�لي الحلواجي
واملخ��رج التلفزيوين محم��د الرمييل ،إذ
أبرزت الصحف املحلية الرس��الة اليومني
الت��ي يقدمها الوف��د اإلعالم��ي بالصورة
املثالية ،من حيث املساحة واإلخراج ونرش
الرسالة من خالل قسم “األونالين” ،وهو
ما شكل قوة كبرية للتغطية اإلعالمية التي
قدمها الوفد خالل هذه الدورة.
وبدورنا نش��كر الصح��ف املحلية (أخبار
الخليج ،األيام ،الوطن ،البالد) عىل تعاونها
الكب�ير م��ن جمي��ع النواح��ي ،وإبرازها
للرس��الة اليومي��ة ،ك�ما نش��كر الطواقم
التحريري��ة وأقس��ام الدس��ك واإلخ��راج

والتنفي��ذ يف جميع الصح��ف ،إضافة إىل
قس��م األونالين؛ ملس��اهمتها الب��ارزة يف
نج��اح تغطية الوف��د اإلعالم��ي املرافق
للبعثة البحرينية يف إندونيسيا.
ك�ما ال نغف��ل املس��اهمة الكب�يرة التي
قامت بها حس��ابات التواصل االجتامعي
لالتح��ادات املحلية املش��اركة يف الدورة،
إضافة إىل حس��اب مجل��ة األحمر وبقية
الحس��ابات املتخصصة واملعنية بالرياضة
املحلي��ة ،إذ كان له��ذه الحس��ابات دور
ب��ارز يف نجاح التغطي��ة امليدانية للدورة
واملس��اهمة يف نرش الرس��الة اليومية مبا
يتناس��ب مع وسائل التواصل االجتامعية،
فش��كرًا لكل هذه الحسابات عىل تعاونها
الكبري مع الوفد اإلعالمي.
لوحة شرف خاصة بأبطال
ألعاب القوى البحرينية

لوحة رشفٍ خاص��ة وضعها الوفد اإلداري
املراف��ق للمنتخ��ب الوطن��ي أللع��اب
الق��وى يف املبن��ى ( )5بالقري��ة الرياضية
بجاكرتا ،إذ تم وضع ص��ور أبطال ألعاب
الق��وى املتوج�ين بامليدالي��ات امللونة يف
لوحة خاصة رتبه��ا الوفد اإلداري املرافق
للمنتخ��ب ،والقت هذه اللوح��ة ترحيبًا
كب ًريا من قبل الالعب�ين والوفد اإلداري يف
البعثة.
وش��كلت ألعاب القوى الرقم الصعب يف

ه��ذه ال��دورة ،من خالل تحقي��ق أبطال
البحري��ن إىل  12ميدالي��ة ذهبي��ة و6
فضي��ات و 7برونزي��ات ،يف ح�ين كانت
امليدالية السادس��ة والعرشون من نصيب
منتخ��ب كرة اليد ،وحققت ألعاب القوى
إنجازًا غري مس��بوق وكب ًريا عىل مس��توى
دورات األلع��اب اآلس��يوية ،م��ن حيث
منافس��تها للصني ومعادلته��ا لها يف عدد
امليدالي��ات الذهبي��ة ،وتحقيقه��ا صدارة
العرب يف هذه الدورة وكرس الرقم السابق
للمملكة يف دورات األلعاب والذي تحقق
يف الدورة الس��ابقة الت��ي أقيمت بكوريا
الجنوبية مبدينة آنشون.
جاكرتا تودعكم

• ح��رص رئيس اللجن��ة األوملبية الدولية
توماس باخ عىل زيارة القرية الرياضية يف
جاكرتا قبل حفل الخت��ام الذي أقيم يوم
أمس ،حيث تناول وجبة الغداء يف املطعم
العام املخصص للوفود.
جمي��ع التامئم والت��ذكارات
•
املتعلق��ة بال��دورة نف��ذت من��ذ قراب��ة
أس��بوعني من القرية الرياضية س��واء يف
جاكرت��ا أو باملبانغ إضاف��ة إىل املجمعات
التجارية يف إندونيس��يا ،حيث القت هذه
كب�يرا من جميع الوفود
التذكارات إقبالاً ً
وأبناء اندونيسيا.
• غ��ادر آخ��ر وف��د بحريني��ة يف مدينية
باملبانغ عائدًا عىل اململكة بعد مش��اركته
يف ال��دورة ،وكان ه��ذا الوفد هو منتخب
الرتايثلون الذي كان آخر منتخب مشارك
يف املدينة التي احتضنت منتخبات الرماية
والبولينغ يف وقت س��ابق ،فيام استضافت
املدينة العديد من الوفود.
رئيس��ة االتح��اد ال��دويل
•
للرتايثل��ون ماريس��ول كاس��ادو كان��ت
موج��ودة يف املدين��ة الرياضي��ة بباملبانغ
يوم أمس األول ،حيث حرضت منافس��ات
س��باقي الس��يدات والرج��ال ،والتق��ت
باملشاركني يف مطعم الدورة.
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برشلونة يكتسح هويسكا
واصل برشلونة تحقيق العالمة
الكاملة ،عندما دك شباك هويسكا
الصاعد حديثاً  8-2يف الجولة
الثالثة من مسابقة الدوري اإلسباين،
وتساوى برصيد  9نقاط مع غرميه
ريال مدريد الذي فاز السبت عىل
ليغانيس  .4-1واحرز ليونيل مييس
ليونيل ميسي
ولويس سواريز ثنائية لكل منهام
فيام توزعت األهداف األخرى عىل عثامن دميبيل وجوردي البا
وايفان راكيتيتش وجورج بوليدو (بالخطأ يف مرمى فريقه).

هاميلتون يتوج في إيطاليا
(وكاالت) :انتزع بطل العامل سائق مرسيدس الربيطاين لويس
هاميلتون أمس األحد الفوز يف جائزة إيطاليا الكربى ،املرحلة
الرابعة عرشة من بطولة العامل للفورموال واحد ،بعد انطالقه
من املركز الثالث خلف ثنايئ فرياري الفنلندي كيمي رايكونن
واألملاين سيباستيان فيتل.
ووسع هاميلتون الفارق يف صدارة الرتتيب العام من  17اىل
 30نقطة ،اذ اكتفى منافسه املبارش فيتل بالحلول رابعا خلف
رايكونن الثاين وزميل هاميتلون الفنلندي فالتريي بوتاس
الثالث .وتراجع فيتل بعد احتكاك مبكر مع هاميلتون ،مل
يحل دون تحقيق األخري الفوز الخامس يف مسريته عىل حلبة
مونزا ،معادال رقم أسطورة فرياري األملاين ميكايل شوماخر.
وسطر هاميلتون الفوز الـ 68يف مسريته والسادس هذا
املوسم ،وحرم فريق فرياري من تحقيق أول فوز عىل الحلبة
التي تعد مبثابة معقل له وملشجعيه ،منذ فوز سائقه السابق
اإلسباين فرناندو ألونسو بسباق .2010
وأىت السباق عىل الحلبة اإليطالية الشهرية والرسيعة ،حامسيا
وشهد العديد من التجاوزات والحوادث وتبدل الصدارة.

جدل ريبيري وروبن
(وكاالت) :قلل املدير الفني لبايرن
ميونخ نيكو كوفاتش من رد فعل
العبيه فرانك ريبريي وآريني روبن،
بعدما أبديا غضبهام يف مواجهة
شتوتجارت ،يوم السبت ،ضمن
منافسات البوندسليجا.
وأبدى ريبريي انزعاجه بعدما
نيكو كوفاتش
استبدل يف الدقيقة  77من عمر
اللقاء ،فيام فضل روبن الخروج من امللعب باتجاه غرفة
املالبس مبارشة دون الذهاب إىل دكة البدالء بعدما تم
أخراجه .وقال كوفاتش ،يف ترصيحات نقلها موقع “فوكس”
األملاين“ :هذه هي كرة القدم ،هناك  17ناديًا أيضا قد
يحدث لهم األمر نفسه ولكنهم ال يعلقون ،ال أعلم ملاذا نحن
مطالبون بالحديث عن ذلك باستمرار”.
وأضاف املدرب الكروايت“ :كل العبي فريقي من الطراز
العاملي ،ومن الصعب استبعاد أحد الالعبني من أسبوع
ألسبوع ،إنه يشء مؤمل جدًا” .وتابع“ :كمدرب يجب أن أتخذ
القرارات ولكن يؤسفني ذلك ،يف األسابيع املقبلة ،سوف أقوم
باملداورة ،أعرف أن بعض الالعبني خاب ظنهم ،لكن الجميع
سيلعب” .يذكر أن روبن دائم الغضب عندما يجلس بدي ًال أو
يتم استبداله إذ سبق أن أبدى غضبه يف مناسبات عدة ومع
مدربني مختلفني مثل لويس فان جال ويوب هاينكس وكارلو
أنشيلويت.

دليل “براءة” إنريكي
(وكاالت) :دافعت صحيفة كتالونية عن املدير الفني ملنتخب
إسبانيا لويس إنرييك بعد االتهامات التي وُجهت له ،بسبب
استبعاده جوردي ألبا ،ظهري برشلونة ،من قامئة املاتادور،
استعدادا ملواجهة إنجلرتا .ونفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”
أن يكون استبعاد ألبا نابعًا من ترصيحات سابقة لألخري التي
أبدى فيها سعادته برحيل إنرييك عن تدريب البارسا .وذكرت
الصحيفة“ :إذا كان إنرييك حاقدًا عىل ألبا ،فلامذا استدعى
سريجيو بوسكيتس ،رغم أن األخري انتقد النهج التكتييك
الذي اتبعه املدرب أمام باريس سان جريمان ،يف املباراة التي
خرسها الفريق الكتالوين برباعية نظيفة ،عرب وسائل اإلعالم؟”.
وأضافت“ :إنرييك كان سيتجاهل بوسكيتس ،إذا فكر بهذه
الطريقة تجاه ألبا” .وتابعت“ :حتى يف روما ،أثني دي رويس
وتويت أساطري الفريق هناك عىل شخصية إنرييك”.

sports@albiladpress.com

واتفورد يسقط توتنهام ...وفوز أرسنال ويونايتد
(وكاالت) :س��جل واتف��ورد هدف�ين من
ركلت�ين ثابتتني ليع��وض تأخ��ره ويهزم
توتنهام هوتس��بري  2-1باستاد فيكاريدج
رود أم��س األح��د ويض��ع حدا لس��جل
الضي��وف املث��ايل ويحافظ ع�لى عالمة
النج��اح الكامل��ة يف ال��دوري االنجليزي
املمتاز لكرة القدم هذا املوسم.
وبعد ش��وط أول فات��ر ،تلق��ى توتنهام
هدية حني سجل عبد الله دوكوري العب
وسط واتفورد بالخطأ يف شباك فريقه يف
الدقيقة .53
لكن واتفورد رد بش��كل جيد بعد تأخره
وتعادل يف الدقيق��ة  69برضبة رأس من
ت��روي دين��ي عق��ب ركلة ح��رة نفذها
خوسيه هوليباس.
وأكمل كريج كاث��كارت االنتفاضة بعدما
س��جل برأس��ه م��ن ركل��ة ثابت��ة أخرى
لهوليب��اس قبل  14دقيقة ع�لى النهاية،
ليتقدم واتف��ورد إىل املرك��ز الثالث بعد
فوزه ب��أول أرب��ع مباري��ات يف الدرجة
األوىل ألول م��رة يف تاريخ��ه بينام تراجع
توتنهام إىل املركز الخامس.
ويف مباراة أخرى ،س��جل روميلو لوكاكو
هدفني ليعيد مانشسرت يونايتد إىل طريق
االنتص��ارات عق��ب هزميت�ين متتاليتني

روميلو لوكاكو

بعدما ق��اده للفوز 2-صف��ر عىل برينيل
باستاد تريف مور.
لكن املباراة مل تك��ن بأكملها أنباء جيدة
للمدرب جوزي��ه موريني��و ،الذي تلقى
دعام م��ن جامهري يونايتد يف امللعب ،إذ
تلق��ى البديل ماركوس راش��فورد بطاقة
حم��راء يف الدقيقة  71بس��بب احتكاك

اختفاء كريستيانو
(وكاالت) :رك��زت الصح��ف اإليطالي��ة
الص��ادرة ،أم��س األحد ،عىل ع��ودة إنرت
ميالن بع��د تحقيقه أول ف��وز يف بطولة
الدوري عىل حساب بولونيا .3-0
وعنون��ت صحيف��ة “الجازيت��ا ديلل��و
س��بورت”“ :إنرت يعود ...وينجح يف عبور
عقبة بولوني��ا ،بدون إي��كاردي ولوتارو
مارتينيز ،ناينجوالن يفتتح األهداف ...ثم
كاندريفا وبرييسيتش يسجالن .”3-0
وأضافت “يوفنتوس أيضً ا يعود بفوز من
بارما ...ب��دون أه��داف لرونالدو ،هناك
ماندزوكيتش وماتويدي”.
وأردفت “قائد حتى لو مل يسجل ...ميالن
يع��ود ويكتش��ف هيجواين آخ��ر ،بعد
الفوز ليلة الجمعة عىل روما .”2-1

وخرج��ت صحيف��ة “كوري��ري ديلل��و
سبورت” بعنوان“ :كريستيانو  ..5.5الفوز
الثالث عىل الت��وايل ليوفنتوس أمام بارما
( ،)2-1لكن رونالدو يفش��ل يف تس��جيل
أول أهدافه بقميص البيانكونريي للمباراة
الثالثة عىل التوايل”.
وأضافت “يوفنت��وس يف الصدارة بأقىص
عدد من النقاط ،ماندزوكيتش وماتويدي
يحسامن اللقاء ...والنجم الربتغايل يختفي
وال يسجل مرة أخرى”.
وتابع��ت “النريات��زوري يف��وز  3-0عىل
بولونيا ،وييضء مش��وار سباليتي ..لحظة
الس��حر من ناينجوالن تفتح األبواب ،ثم
كاندريفا وبرييسيتش يسجالن”.
ونقلت الصحيفة ترصيح لوتشيانو ،قائالً:

بدون كرة مع فيل بريدسيل العب برينيل.
وافتتح لوكاكو التس��جيل يف الدقيقة 27
برضبة رأس بسيطة عند الزاوية البعيدة
بعد متريرة عرضية من اليكسيس سانشيز
وضاع��ف النتيجة من م��دى قريب قبل
نهاية الشوط األول.
وأهدر الفرنيس بول بوجبا العب وس��ط

يونايتد ركلة جزاء يف الدقيقة  69أنقذها
جو هارت حارس برينيل لكن رغم النقص
العددي نج��ح فريق مورينيو يف الصمود
بدون متاعب ليحقق انتصاره الثاين هذا
املوسم.
ويف مباراة مثرية ،فاز ارسنال عىل كارديف
.3-2

“هن��اك الكثري من العمل الش��اق الذي
يجب القيام به”.
وعنون��ت صحيف��ة “توتو س��بورت”:
“يا ل��ه من يوفنت��وس ...ماندزوكيتش
وماتويدي يقهران بارما .”2-1
وأضاف��ت “س��وبر ماري��و يس��جل
ويس��اهم يف إحراز الفرنيس ماتويدي
للهدف الحاسم بعد تعادل جريفينيو
لبارم��ا ...البيانكون�يري يف املقدمة
بأقىص عدد من النقاط”.
وتابعت “س��وبر ناينجوالن ميكننا
غالف كور
ير
ي
دي
لل
و
من رؤي��ة إنرت الكبري ...لقد انتهت
سبورت
 3-0للنريات��زوري يف بولونيا” .وس��لطت أيضً ��ا..
الصحيفة الضوء ع�لى نتائج الربمييريليج :بينام س��اري يرتفع مع تشيليس،
“الدوري اإلنجليزي :ليفربول يف الصدارة  12نقطة من  4جوالت”.

تنافس طبيعي
(وكاالت) :اعت�بر الح��ارس البلجييك تيبو
كورت��وا أن التنافس عىل حراس��ة مرمى
ناديه ريال مدريد اإلس��باين أمر طبيعي،
وذلك يف ترصيح��ات بعد خوضه املباراة
األوىل بقميص الن��ادي املليك يف الدوري
اإلسباين لكرة القدم.
وب��دأ الحارس الذي اخت�ير أفضل حارس
مرم��ى يف نهائي��ات كأس العامل  2018يف
روس��يا ،بعدما س��اهم يف قيادة منتخب
ب�لاده اىل املركز الثالث للم��رة األوىل يف
تاريخه ،أساس��يا ضد ليغانيس الس��بت
يف املرحل��ة الثالثة من الدوري ،يف مباراة
حق��ق فيه��ا ريال ف��وزه الثال��ث تواليا،
بنتيجة  .4-1وكان��ت هذه املباراة األوىل
لكورتوا ( 26عاما) مع ريال هذا املوس��م
من��ذ انضاممه هذا الصيف من تش��ليس
اإلنجليزي يف صفقة ق��درت بـ 35مليون
يورو .وبدأ البلجييك أساسيا عىل حساب
الكوس��تارييك كيلور ناف��اس الذي اختري

ه��ذا األس��بوع أفضل ح��ارس مرمى يف
املوسم الس��ابق ،يف حفل توزيع الجوائز
السنوية لالتحاد األورويب للعبة.
وق��ال كورت��وا “لدين��ا  3ح��راس مرمى
جيدي��ن (هو وناف��اس واإلس��باين كيكو
كاسيا) ونقدم أفضل ما لدينا يف كل حصة
تدريبية ،ونقوم بكل ما ميكن ليكون لدى
املدرب خيارات صعبة للقيام بها (بش��أن
من يبدأ أساسيا)”.
أضاف “نافاس ،كاسيا ،وأنا نقدم األفضل
خ�لال التمرين .يف ريال من الطبيعي أن
يكون مثة تنافس يف كل املراكز”.
وأىت اله��دف يف مرمى كورت��وا من ركلة
جزاء حص��ل عليها ليغان��س بعد عرقلة
العب الوسط الربازييل كاسيمريو لخافيري
إيراسو ،وترجمها األرجنتيني غيدو كاريو
املع��ار م��ن س��اومثبتون اإلنكلي��زي ،يف
الدقيقة .24
وقال كورتوا الذي س��بق ل��ه الدفاع عن

تيبو كورتوا وكيلور نافاس

أل��وان أتلتيكو مدريد لثالثة مواس��م ،أن
مباراته األوىل بقمي��ص ريال عىل ملعبه
سانتياغو برنابيو كانت مميزة.
وأوض��ح “أنا س��عيد ج��دا لتمكني من
اللع��ب هنا لصال��ح ري��ال مدريد ،هذا
أفضل ناد يف العامل ( )...سبق يل أن أتيت
اىل هنا مرارا مع الطرف اآلخر (يف إش��ارة
اىل أتلتيك��و) لكن اللع��ب يف برنابيو مع
تشجيع الجمهور ،هو أمر مميز جدا وأنا
س��عيد جدا ألنني حقق��ت بداية جيدة

وألننا فزنا”.
وتابع “األمر مميز جدا ،يف البداية عليك
االعتي��اد ع�لى موقعك ألنن��ي مل ألعب
منذ شهر ونصف ش��هر (منذ نهاية كأس
العامل) .شعرت براحة بشكل رسيع جدا.
مل يك��ن أمامي الكثري م��ن العمل للقيام
به (نظ��را لتف��وق فريق��ه وأفضليته يف
املباراة) ،لكن ما كان يجدر يب القيام به،
قمت به بش��كل جيد .ركلة الجزاء كانت
مؤسفة لكن هذه هي الحياة”.

 20سنة أخرى
(وكاالت) :متنى الربازييل
رونالدينيو ،أسطورة نادي برشلونة،
أن يستمر األرجنتيني ليونيل
مييس ،العب البلوجرانا ،يف املالعب
ملدة  20عامًا أخرى.
وقال رونالدينيو ،يف ترصيحات
لصحيفة “موندو ديبورتيفو”“ :آمل
أن يستمر مييس باللعب عىل هذا
النحو ملدة  20عامًا أخرى ،بالنسبة
لنا ممن يحبون كرة القدم نود
الحصول عىل املزيد من السنوات

عىل هذا املستوى”.
وأضاف“ :عندما يعتزل مييس
والذي آمل أن يكون بعد وقت
طويل ،يجب عىل النادي تعليق
الرقم  10وأال يلمسه أحد مرة
أخرى”.
وحول إذا ما كان مييس األفضل يف
التاريخ ،قال“ :من الصعب قول
ذلك؛ ألن هناك العديد من العصور
املختلفة ،كان بيليه يف زمانه،
مارادونا يف زمانه ،زيدان ورونالدو

نازاريو لكن من الواضح ودون
شك ،مييس هو أحد أعظم الالعبني
يف التاريخ”.
وواصل“ :بدون أدىن شك ،مييس
األفضل يف تاريخ النادي وخالل
كل هذه السنوات قام مبا مل يفعله
أحد ،إنه األفضل”.
وعن فوز برشلونة بدوري األبطال،
أوضح“ :بالتأكيد ميكنه ذلك ،إنه
فريق قوي للغاية كام قلت ،ولقب
دوري األبطال هو أكرب هدف له”.

رونالدينيو وليونيل ميسي

وأكمل“ :هذا الفريق ال يزال من
أفضل الفرق يف العامل ،وال يزال
لديه أفضل الالعبني يف العامل لذلك

ميكنك أن تطمح إىل كل يشء كام
هو الحال دامئًا”.
أما عن ذكرياته مع النادي

الكتالوين ،فقال“ :سيكون من
الصعب للغاية البقاء مع ذكرى
واحدة من كل يشء عشته هنا
ألن كل يشء كان مثاليا ،مسرييت
يف برشلونة ال تنىس وكام قلت من
قبل ،عندما أعود إىل هنا أكون
سعيد جدًا” .وأتم ترصيحاته عن
لويس إنرييك ،قائالً“ :كان لويس
ام وقائداً رائعاً وهو
دوماً العباً عظي ً
اآلن مدرب رائع ،آمل أن يسري كل
يشء بشكل جيد معه”.

ملتقى األعمال

إعداد :هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com
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“إبراهيم خليل كانو” تدشن لكـزس  ES 2019الجديـدة كليـا
�أعلن���ت �رشك���ة �إبراهي���م خلي���ل كان���و،
الوكيل احل�رصي ل�سي���ارات لكز�س يف مملكة
البحرين ع���ن و�صول �سي���ارة لكز�س 2019
 ESاجلديدة كليًا �إلى معر�ضها يف اململكة،
حي���ث قامت ب�إطالق موديالت لكز�س ES35
و ES300hومودي���ل  F SPORTال���ذي
مت �إطالق���ه للمرة الأولى يف الع���امل ،بح�ضور
وفد رفيع من �رشك���ة لكز�س العاملية ،وكبار
امل�س�ؤول�ي�ن من �رشك���ة �إبراهي���م خليل كانو
وجمموعة من ال�صحافيني.
وو�ض���ع الفريق الهند�س���ي بقيادة كبري
املهند�س�ي�ن يا�سوهريو �سكاكيب���ارا ،هدفً ا
وا�ضحً���ا لعملي���ة تطوير �سي���ارة لكز�س ES
 ،2019وه���و االرتق���اء به���ا �إل���ى م�ستويات
جدي���دة كليً���ا ،مم���ا يعن���ي تعزي���ز �سي���ارة
ال�سي���دان الفاخ���رة والتي لطامل���ا ا�شتهرت
بتوف�ي�ر درجات متقدمة من الراحة والهدوء،
ب�ش���كل يق���دم جتربة قي���ادة تفاعلي���ة �أكرث

ت�شويقً���ا ميكن���ك �أن ت�شع���ر به���ا وت�سمعها
مبجرد اجللو�س داخلها.
م���ن جانبه ��ص�رح املدي���ر الأول لت�سويق
لكز����س �أمين �شح���ادة قائ�ًل�اً “تتمتع لكز�س
 ESمبكانة وح�ض���ور قويني يف اململكة منذ
عق���ود لذلك نحن متحم�س���ون للغاية لإطالق
�أح���دث مودي�ل�ات لكز����س  ESالت���ي جتم���ع
بني جمالية الت�صمي���م والأداء العايل .كذلك
تتمي���ز لكز�س  ESاجلديدة كليًا بالعديد من
التقني���ات املتط���ورة والتي توف���ر لل�سائق
والركاب جتربة قيادة واثقة وممتعة”.
وكان م���ن ب�ي�ن �إح���دى الإ�ضافت�ي�ن
الرئي�ستني لط���رازات لكز����س  ESاجلديدة
كليً���ا للع���ام  2019ط���راز ES 300h
“الـكهربائ���ي الهاي�ب�رد” ال���ذي يجمع بني
م�صدري���ن للطاق���ة هم���ا حمرك يعم���ل على
البنزين وموتورين كهربائي�ي�ن .و�سي�ساعد
ه���ذا الط���راز الرائ���د يف فئت���ه العم�ل�اء على

•من حفل الك�شف عن ال�سيارة اجلديدة يف البحرين

امل�ساهم���ة يف حتقيق م�ستقب���ل م�ستدام مع
اال�ستمتاع بتجربة قيادة �شيقة ،وال�سيما من
خ�ل�ال ما يتمتع به من تقني���ات متقدمة� ،إلى

“تسهيالت” تقدم مزيدا من الخدمات بعد توسعة فرع البديع
�ساه���م افتتاح فرع ت�سهيالت البحرين يف
البدي���ع الكائن على ال�شارع الرئي�س �أخريا ،يف
حتقيق رغبة العمالء ب�إيجاد فرع قريب لل�رشكة
يف املنطق���ة مم���ا مك���ن م���ن تق���دمي خدمات
ال�رشك���ة جلمي���ع زبائ���ن املحافظ���ة ال�شمالية
وتلبي���ة احتياجاته���م م���ن خ�ل�ال م�ساحة �أكرب
و�سهولة يف الو�صول.
وذكر رئي����س �شبكة الف���روع بت�سهيالت
البحري���ن ح�س�ي�ن املا�ض���ي �أن الف���رع ملتزم
بتقدمي جميع خدم���ات ال�رشكة وفقًا ل�شعارها
متويل �رسيع ومي�رس ،م�شرية �إلى زبائن املنطقة
كانوا بحاجة �إلى م�ساحة �أكرب خلدمتهم وذلك
ب�سب���ب تزايد الكثافة ال�سكاني���ة ال�سيما بعد
افتت���اح مدين���ة �سلم���ان وتواف���د املزيد من
املواطنني واملقيمني �إلى املنطقة.

•�صدّيقة عبدالرزاق

وقال���ت مديرة ف���رع ت�سهيالت البحرين
بالبدي���ع �صدّيـق���ة عبدال���رزاق “تتن���وع

اخلدم���ات الت���ي نقدمه���ا للزبائ���ن ب�ي�ن
خدمات التموي���ل :مثل القرو�ض ال�شخ�صية
وقرو�ض ال�سيارات اجلدي���دة وامل�ستعملة،
بالإ�ضاف���ة �إل���ى قرو�ض الت�أثي���ث الذي مت
تد�شينه���ا م�ؤخ���رًا للحا�صل�ي�ن على وحدات
�سكنية من وزارة الإ�سكان ،وكذلك خدمات:
بطاقات امتياز االئتمانية والت�أمني مبختلف
�أنواعهما .كما �أنه ب�إمكان عمالء ال�رشكة زيارة
الف���رع لإمتام عمليات الدفع النقدي �إما عن
طريق �أمني ال�صن���دوق �أو جهاز الدفع الآيل
املي�رس.
ه���ذا وي�ستقبل فرع البديع زبائنه طوال
�أيام اال�سبوع م���ن ال�ساعة � 8صباحً ا لغاية 1
ظه���رًا ومن ال�ساعة  3:30ع�رص ًا �إلى  6م�ساءًا
ما عدا يومي اجلمعة وال�سبت.

“السيف” يعلن أسماء الفائزين لشهر أغسطس
�أعلن جمم���ع ال�سيف �أ�سماء الفائزين ل�شهر
�أغ�سط����س  2018وذل���ك بحملت���ه الرتويجي���ة
“ت�س���وق يومي���ا وارب���ح  1000دين���ار نق���دا
�أ�سبوعي���ا” والت���ي �ست�ستم���ر حت���ى تاريخ 31
دي�سم�ب�ر  2018يف جمم���ع ال�سي���ف – �ضاحية
ال�سي���ف واملحرق .ومت �إقام���ة ال�سحب بح�ضور
م�س�ؤولني م���ن �إدارة جممع ال�سيف ،وممثل عن
وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
وف���از عب���داهلل جا�س���م ،وكرمي���ة احل���داد،
ووليد عثم���ان ،ونورهان حممد يف �سحب جممع
ال�سي���ف – �ضاحي���ة ال�سيف بينما ف���از كل من
ح�سن يو�سف ،ويا�رس احلمادي ،و�إميان بوجريي،
وفرزان���ة ح�س���ن يف �سح���ب جمم���ع ال�سي���ف –
املحرق ،حيث حظي جميع الفائزين املذكورين
بجائزة نقدية مقدارها  1000دينار لكل منهم.
وقال الرئي����س التنفيذي ل�رشك���ة عقارات
ال�سيف �أحمد يو�س���ف “�أود يف البداية �أن �أُهنئ
الفائزي���ن ل�شهر �أغ�سط����س  ،2018كما �أتقدم

بال�شك���ر جلمي���ع م���ن �ش���ارك يف ه���ذه احلملة.
و�أود �أن �أ�ؤك���د حر�صنا الد�ؤوب لتقدمي حمالت
ترويجي���ة متمي���زة وفري���دة من نوعه���ا طوال

الع���ام؛ بهدف جت���اوز توقعات زبائنن���ا الأعزاء
�إ�ضافة �إلى مكاف�أتهم على دعمهم واختيارهم
الت�سوق يف جممع ال�سيف”.

جان���ب مق�صورته الهادئة وت�سارعه ال�سل�س،
خ�صو�صا عند بدء الت�شغيل.
�أم���ا الإ�ضاف���ة الثاني���ة ،فه���ي الط���راز

الريا�ض���ي “ ”F SPORTم���ن لكز����س
 ESال���ذي يتمي���ز بالعديد م���ن التجهيزات
الريا�ضي���ة مث���ل ال�ضب���ط اخلا����ص لنظ���ام
التعلي���ق ،والعج�ل�ات والإط���ارات الكب�ي�رة
قيا����س  19بو�ص���ة ،ف�ضلاً ع���ن التجهيزات
الداخلية الفريدة من الأملنيوم التي ت�ضفي
على ال�سيارة مظهرًا و�شعورًا �أكرث ديناميكية
وريا�ضية.
وتتميز �سيارة لكز�س  ESاجلديدة كليًا
بطابع قيادة �أكرث ج���ر�أة يعززه خياراتها من
�أنظمة الدفع ،بداي���ة من طراز �سيارة لكز�س
 ES 350والت���ي ت�أت���ي مبح���رك �سدا�س���ي
الأ�سطوانات � V6سعة  3.5لرت ،مت ت�صميمه
ليقدم ا�ستجابة ت�س���ارع عالية وهدير حمرك
ي�شعل احلما�س .ومع تزويده بتقنية D-4S
حلق���ن الوقود ،ف����إن هذا املح���رك ذو الأداء
ال�سل����س يولد قوة  300ح�صان وعزم دوران
�أق�صى يبلغ  36.4كيلوغرام /مرت.

“اليوسف للصرافة” تفتتح فرعها الـ  11في عراد

افتتح���ت �رشك���ة “اليو�س���ف لل�رصاف���ة”
فرعها احلادي ع�رش مبنطقة عراد يوم الأربعاء
املا�ض���ي وذل���ك متا�شي���ا ً مع خط���ط ال�رشكة
التو�سعي���ة الت���ي تهدف �إلى تق���دمي �أف�ضل

اخلدمات لعمالئها الك���رام .وق�ص امل�ؤ�س�س
ورئي�س جمل����س الإدارة ح�سن اليو�سف �رشيط
االفتت���اح و�س���ط تربي���كات ع���دد م���ن كبار
املدعوين وموظفي ال�رشكة.

بوخوة تفوز بجائزة رواد التميز من “الشباب العربي”
ح�صلت املدي���ر التنفيذي ملجمع
�س���ار التج���اري ا�سمهان بوخ���وة على
جائ���زة رواد التمي���ز لدع���م ال�شب���اب
العرب���ي واالفريق���ي يف املج���االت
االقت�صادية والثقافية واالجتماعية.
وي�أت���ي التك���رمي تقدي���را ً م���ن
املجل����س لبوخ���وة على م���ا تقدمه من
دعم ال حمدود لل�شباب يف عدة جماالت
منها دعم ال�شب���اب يف انتخابات غرفة
جت���ارة و�صناعة البحري���ن ا�ضافة الى
الربنام���ج التدريب���ي بالتع���اون م���ع
اجلهات الر�سمي���ة يف تدريب ومتكني
ال�شب���اب يف جم���االت �س���وق العم���ل
وتوف�ي�ر فر����ص اال�ستثم���ار الناج���ح
لل�شباب كما ان ال�سمهان دور كبري يف
دعم الفعاليات الثقافية واالجتماعية
والتطوعي���ة للجمعي���ات والف���رق

•ا�سمهان بوخوة

واملب���ادرات التطوعي���ة الت���ي تنم���ي
ق���درات ال�شب���اب وتلبي���ة الطموحات
وت�سخري الطاق���ة الكاملة عند ال�شباب
مبا يخدم املجتمع.

لعدد من طالب جامعة البحرين

“كـــريـــــدي مكـــــس” تختتـــــم برنـــامجـــهــا الصيفــــي

اختتمت “كري����دي مَ ك�س”
�أخ��ي�را برناجمه����ا التدريب����ي
ال�صيف����ي لع����دد م����ن ط��ل�اب
جامع����ة البحري����ن يف �إط����ار
برناجمها التدريب����ي ال�صيفي
املتوا�صل.
و�رصح الرئي�س التنفيذي لـ
“كريدي مك�س” يو�سف مريزا
“نح����ن ن�ؤم����ن ب�����أن ا�ست�ضافة
مثل هذه الربامج تدعم وتهيئ
الط��ل�اب للم�ستقب����ل من خالل
تزويدهم بفر�����ص يف اكت�ساب
اخلربة يف العمل والتعرف على
امله����ارات املطلوبة للنجاح يف
حياتهم املهنية”.

للتواصل مع المحررة 17111509 :

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س( )17580939 :اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

BUZZ

انستغرام ال ّنجوم

السنة العاشرة  -العدد 3611

االثنين

حققت �أغنية “هدا هدا” ،للمطربة املغربية طاهرة ،ن�سب
م�شاهدة مرتفع���ة و�صلت �إلى �أكرث من ملي���ون م�شاهدة ،بعد
طرحه���ا بـ � 48ساع���ة .وقامت طاه���رة بت�صوي���ر الأغنية على
طريق���ة الفيدي���و كليب ب�ش���كل يتنا�سب م���ع كلماتها ،حيث
ظه���رت مرتدي���ة ال���زي املغربي يف معظ���م م�شاه���د الكليب.

 3سبتمبر 2018
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مسافات

الأغني���ة من كلم���ات و�أحل���ان توفي���ق املغرب���ي ،وتوزيع بدر
املخلوقي ،و�إنتاج م�صطفى �سكرات�ش.
و�أطلقت طاهرة الكليب ،بالتزامن مع طرح الأغنية ،حيث
قام���ت بت�صويره يف م�رص ،و�أخرجه يون����س ،ومنتج منفذ حممد
�رسور.
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بعد رفضه الزواج منها

شيالء سبت ترد الصاع صاعين لصالح الراشد
ت�سبب���ت �إجابة الفنانة �شي�ل�اء �سبت عن �س�ؤال
يخ����ص الإعالمي �صالح الرا�ش���د ،يف تلميح البع�ض
�إنها ترغ���ب يف االنتقام منه بعد رده املفاجئ على
�س�ؤال يخ�صها.
وكان���ت �شي�ل�اء �سبت فتح���ت باب ال���رد على
�أ�سئلة متابعيها على “ان�ستغرام” ،فجاء �س�ؤال لها
يقول�“ :شي�ل�اء تتزوجي �صال���ح الرا�شد؟” وردت
هي بدوره���ا قائلة“ :ادعي علي باملوت وال الزواج
من �صالح”.
واعترب البع�ض �أن رد �شيالء �سبت القا�سي جاء
بع���د �أن طُ رح هذا ال�س�ؤال عل���ى �صالح الرا�شد من
�أحد متابعيه ،على �إثر �شائعة جمعت بينهما �أفادت

ب�أنهم���ا مرتبط���ان ،ورد على �س����ؤال“ :فكرة تزوج
�شيالء” قائالً“ :ال طبعا”.
ومن جه���ة �أخرى ،ك�شف���ت الفنان���ة البحرينية
عن �أعلى �أج���ر ح�صلت عليه يف حياتها ،وهو مليون
دين���ار كويت���ي كان مقاب���ل م�شاركته���ا يف �إع�ل�ان
لفندق الباملز.
كم���ا نف���ت �شي�ل�اء �سب���ت �أن تك���ون خ�ضعت
لعمليات جتميل ،م�شددة على �إنها حقنت �شفتيها
فقط بالفيلر ،ورفعت حاجبيها بالبوتوك�س.
وع���ن ارتباطها عاطفي���ا� ،أكدت �شي�ل�اء �سبت
ملتابعيه���ا �إنه���ا ترغ���ب يف �أن تعي����ش ق�صة حب،
وال تتعج���ل على زواجها فهي ترغ���ب يف �أن ترتبط

بالرجل املنا�سب لها.
ويف �سي���اق مت�صل تعرّ�ض���ت املمثلة احل�سناء
لالنتق���ادات ،بعد �أن ن�رشت ع�ب�ر �صفحتها اخلا�صة
على احد مواقع التوا�صل االجتماعي� ،صورة جديدة
له���ا احتفاالً بعيد ميالده���ا ،حيث ظهرت ب�شفتني
منتفختني ب�شكل ملحوظ.
وعلّق���ت �سبت على ال�ص���ورة“ :كل ع���ام و�أنا
بخري”.
ع���دد كبري م���ن متابع���ي �سبت انهال���وا عليها
بتعليق���ات التهنئ���ة� ،إال �أن البع�ض هاجمها ب�شدة،
حي���ث اتهموها بنفخ �شفتيه���ا ،وطالبوها بالعودة
لإطاللتها الطبيعية.

أهم أفالم سبتمبر في السينما المحلية والعالمية
حمرر م�سافات

تعر����ض �رشكة فوك����س �سينكو يف
البحرين هذا ال�شهر جمموعة من �أف�ضل
�أفالم هوليوود الكب�ي�رة والتي تتنوع
ما بني االك�ش���ن والرعب واالك�شن ،يف
هذه القائمة �أبرز هذه الأفالم:

NUN THE
ت���دور �أحداث فيلم NUN THE
ح���ول كاه���ن يت���م �إر�سال���ه �إل���ى روما
للتحقي���ق يف الوف���اة الغام�ضة لإحدى
الراهبات.
كما يعر�ض فيل���م الإثارة والرعب
 NUN THEيف � 7سبتم�ب�ر املقبل،
وه���و للمخ���رج كوري���ن ه���اردي ،ومن
بطول���ة بون���ى �أرون���ز وجون���ى كوينى
و�شارلوت هوبي وغريهم.

“”PEPPERMINT
ت���دور �أح���داث العم���ل يف �سي���اق
درام���ي �أك�ش���ن ح���ول �أم �شابة مل يكن
لديها �ش���يء لتخ�رسه بعد مقتل زوجها
وابنته���ا فتح���اول االنتق���ام ب�شت���ى
الطرق .الفيلم م���ن �إخراج بيار موريل
وت�أليف �شاد �سان ج���ون ،وي�شارك يف
بطولت���ه عدد كبري من جنوم العامل من
�أبرزهم للنجمة جنيفر جارنر وتاي�سون
رايرت ويت�شارك كاب���رال وغريهم .من
املقرر عر�ضه � 7سبتمرب املقبل.

PREDATOR THE
ينتظ���ر ع�ش���اق �أف�ل�ام الأك�ش���ن
والرعب عر�ض فيلم PREDATOR
 THEللمخرج �شاين بالك وذلك يوم
� 14سبتم�ب�ر املقب���ل ،والفيل���م م���ن

الفيلم م���ن بطولة بلي���ك ليفلي
و�آن���ا كوندري���ك بطول���ة الفيلم عدد
كبري من النجوم العاملني من �أبرزهم
هرني جولدينج وجون �سمارت و�سارة
بيك���ر وكيل���ى ماكورم���اك و�إيري���ك
جون�س���ون وغريهم ،و�سيعر�ض يف 14
�سبتمرب.

THE SISTERS
BROTHERS
بطولة عدد من جنوم هوليوود �أبرزهم
�أوليفيا م���ان وجاكوب ترمبالي والفي
الني ونيال ماتر وغريهم.

WHITE BOY RICK
العم���ل م���ن �إخ���راج ي���ان دميوجن،

وت���دور �أحدثه حول مراه���ق خمرب �رسي
ملكت���ب التحقيق���ات الفي���درايل خالل
ف�ت�رة الثمانيني���ات ،ث���م يت���م �إلق���اء
القب�ض عليه الجتاره باملخدرات.
ويعر�ض فيل���م WHITE BOY
 RICKيف � 14سبتمرب

A SIMPLE
FAVOR
ت���دور �أحداثه حول �سي���دة تعمل
مدونة �إلكرتونية ت�سعى الكت�شاف �رس
اختفاء �صديقتها ،والفيلم من �إخراج
بول فيج.

من بطولة ج���اك جلينهال وجوكان
فونيك�س وكارول كاين وكريد براتون،
الفيلم م���ن ت�أليف و�إخراج جاك �أوديار،
وتدور الأحداث عن منقبني عن الذهب
يدخل���وا يف �سل�سلة م���ن الأحداث تغري
الكثري من تفا�صي���ل حياتهم .يعر�ض
الفيلم يف � 21سبتمرب.

تامر حسني يشعل أجواء “نادي الشمس” وسط عشاقه

�أحيا النجم امل��ص�ري تامر ح�سني حف�ًلغاً غنائيًا �ضخمًا
م�ساء � 30أغ�سط�س املا�ضي يف “نادي ال�شم�س” يف م�رص.
ح�رض احلفل �أكرث م���ن � 60ألف �شخ�ص من حمبّي تامر
ح�سن���ي ومن الفئ���ات العمري���ة كافّ ة ،و�س���ط �أكرب جتمّع
جماهريي يف تاريخ النادي .وفور �صعود تامر �إلى امل�رسح
ا�شتعلت الأجواء وتعالت �صيحات حمبّيه الذين احت�شدوا
حوله من كل االجتاهات ورفعوا �صوره ال�ضخمة و�شعارات
احلب والتقدير ،تعبريًا عن �سعادتهم بلقائه.
تامر ح�سني قدّم خالل احلفل جمموعة كبرية من �أجمل
و�صول �إلى
اً
�أغني���ات �أر�شيفه الفن���ي احلافل بالنجاح���ات
�أغ���اين �ألبومه اجلديد “عي�ش ب�شوقك” ،فردّد اجلميع معه

كلماتها عن ظهر قلب .هذا وفاج�أ تامر ح�سني احل�ضور يف
احلفل ب�أطفال فريقه يف برنامج “ذا فوي�س كيدز” الذين
غن���وا معه ،كم���ا وا�ستقبل على امل��س�رح الطفل عمر الذي
ظه���ر معه يف �إعالن  57وب���د�أ بالتعايف من مر�ض ال�رسطان
والفت���اة �آيه بطلة الع���امل يف ال�سباحة ل���ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
يذك���ر �أن تام���ر ح�سن���ي يح�صد خالل الف�ت�رة الراهنة
جناحً ا منقطع النظري على ال�صعيدين الغنائي والتمثيلي،
فيت�صدّر الأ�سواق الفنية ب�ألبوم “عي�ش ب�شوقك” ويحتلّ
املرتبة الأولى يف �شباك تذاكر ال�سينما بفيلم “البدلة”.

tariq_albahhar
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ال���ق���وات العثمانية
حتقق انت�صار كبري
يف م���ع���رك���ة ف��ي��ي��ن��ا
ع��ن��دم��ا مت��ك��ن��ت من
فتح ثغرة يف الدفاع
ع���ن امل��دي��ن��ة ال��ت��ي
كانت واحدة من �أهم
العوا�صم الأوروبية.

23
الحمل:

1783

ادر�س خطواتك امل�ستقبلية جيداً.

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة
ت���وق���ع���ان ات��ف��اق��ي��ة
ب�����اري�����������س ال�������ذي
م�������ث�������ل ن�����ه�����اي�����ة
ح�����رب اال����س���ت���ق�ل�ال
الأم��ي�رك����ي����ة وذل����ك
ب����اع��ت�راف امل��م��ل��ك��ة
امل��ت��ح��دة با�ستقالل
امل���������س����ت����ع����م����رات
الأم�ي�رك���ي���ة ال��ث�لاث
ع�رش.

الثور:
ح���اول �أن ت�س���د الثغ���رة يف جمال���ك
املهني.

الجوزاء:
يط���رح مدي���رك علي���ك الكث�ي�ر م���ن
الأ�سئلة.

السرطان:
حافظ عل���ى �شبابك وجتدي���د ن�شاطك
دائما.

األسد:
م���ا علي���ك �إال اتب���اع ن�صائ���ح مفي���دة
ل�صحتك.

1852

العذراء:
ت�أخذ على عاتقك مهمة القيام ب�إ�صالح
�إداري.

الميزان:
تخل����ص م���ن ال�شوائ���ب الت���ي ت�سود
ال�سجالت.

العقرب:
ال ميك���ن حتقي���ق الأمنيات ب�ي�ن ليلة
و�ضحاها.

القوس:
ت�شعر ب���دوار �شبه م�ستم���ر� ،سببه قلة
النوم.

الجدي:
�إياك واملتاعب واجل���دال فال يف بداية
الأمر.

الدلو:
تن�شغ���ل الي���وم ب�إيجاد حل���ول لبع�ض
امل�شاكل.

الحوت:
ق���م ببع����ض الن�ش���اط غ�ي�ر االعتيادي
اليوم.

•تكرمي في�صل العمريي

مواصفات الحاسوب “ ”Google PixelBook 2الجديد
من بني املنتجات الت���ي يتوقع �أن
تق���وم �رشكة جوج���ل ب�إطالقها يف خريف
ه���ذا الع���ام ،جن���د احلا�س���وب املحمول
.Google PixelBook 2
قام���ت �رشك���ة جوج���ل ب�إط�ل�اق
احلا�س���وب Google PixelBook
يف الع���ام املا�ض���ي ،لذا فم���ن الآمن �أن
نفرت����ض ب�أن���ه �سيك���ون هن���اك خليفة
له���ذا اجلهاز ه���ذا العام .هن���اك تقرير
جدي���د يذك���ر �أن املوا�صف���ات التقنية
للحا�س���وب Google PixelBook 2
قد تت�ضمن �شا�شة بدقة .4K
املطوري���ن يف منت���دى XDA
 Developersيعتق���دون �أن
احلا�سوب Google PixelBook 2
اجلديد هو اجلهاز الذي يحمل اال�سم

الرم���زي  Atlasوي�ضم معالج Intel
 ،Kaby Lakeوذاك���رة ع�شوائي���ة
بحجم  .8GBقد ال ي�ضم هذا اجلهاز
منف���ذ للذاكرة اخلارجية ،SD Card

ولكن يقال ب�أنه �سي�ضم �شا�شة بدقة
 4Kولوحة مفاتيح ب�إ�ضاءة خلفية مع
زر فعلي للم�ساعد الرقمي Google
.Assistant

�شا�ش���ة  4Kوالذاك���رة الع�شوائي���ة
التي يبل���غ حجمه���ا � 8GBستجعل هذا
اجلهاز متميزًا عن الأجهزة الأخرى التي
تعمل بنظام .ChromeOS
تعد ه���ذه املوا�صف���ات بعيدة عن
املوا�صف���ات امل�ستخدم���ة يف حوا�سيب
 Chromebookالتقليدية التي متيل
�إلى الت�ضحية باملوا�صفات التقنية من
�أجل خف�ض التكاليف.
وعالوة عل���ى ذلك ،عدم توفر منفذ
الذاكرة اخلارجية  SD Cardيعد م�ؤ�رش ًا
كبريًا �أي�ض���ا على �أن اجلهاز املعني هنا
ه���و  Google PixelBook 2نظ���رًا
�إل���ى �أن  Google PixelBookو�صل
ب���دوره يف العام املا�ض���ي من دون هذا
املنفذ.

•تكرمي علي ال�رشقاوي

•�أع�ضاء جلنة التحكيم

ان�������دالع م���ظ���اه���رات
م��ع��ادي��ة ل��ل��ي��ه��ود يف
�ستوكهومل.

1905

ال���ي���اب���ان ورو���س��ي��ا
ت���وق���ع���ان م��ع��اه��دة
ب��ورت�����س��م��وث ال��ت��ي
�أن�������ه�������ت احل�������رب
اليابانية الرو�سية.

1925

�إق���ام���ة �أول م��ب��اراة
دولية يف كرة اليد.

1936

ان����دالع م��ع��رك��ة بلعة
ب��ي��ن امل���ج���اه���دي���ن
ال����ع����رب واجل���ي�������ش
الإجن�������ل�������ي�������زي يف
فل�سطني.

•تكرمي ح�سني الرفاعي

عروض محلية وعربية ودولية وفعاليات منوعة في دورته الـ 12

مهرجان الصواري المسرحي الدولي للشباب ينطلق بـ “المفتاح”
�أ�سامة املاجد

بح�ض����ور املدير العام للثقاف����ة واالثار ال�شيخة
ه��ل�ا بنت حممد �آل خليف����ة ،انطلقت يوم �أم�س الأول
عل����ى �صال����ة البحري����ن الثقافية فعالي����ات مهرجان
ال�ص����واري امل�رسح����ي الدويل لل�شب����اب يف دورته 12
ب�رشاك����ة ا�سرتاتيجية م����ع متكني وبرعاي����ة بالتينية
من بن����ك البحرين الوطني وبرعاية ف�ضية من بتلكو
ومب�شارك����ة  10عرو�����ض م�رسحية من خمتل����ف �أنحاء
العامل و�س����وف ي�ستمر لغاية � 9سبتم��ب�ر .وقبل بدء
فعاليات املهرجان وقف اجلميع دقيقة �صمت على
روح الفن����ان الأردين يا���س�ر امل�رصي ال����ذي تويف قبل
�أ�سبوع ،ثم عر�ض فيلم ق�صري عن �سرية املكرمني،
وبعده����ا �ألقى رئي�س جمل�����س �إدارة م�رسح ال�صواري
ورئي�س املهرجان خالد الرويعي كلمة قال فيها:
يف كل م���رة ويف كل ن�سخ���ة من ن�س���خ املهرجان
�أق���ف لأرى امتداد امل�رسح ،امت���داد هذه اخل�شبة على
وج���وه اجلمه���ور ،يت�سع �أف���ق هذا املهرج���ان يف كل
ن�سخة ب�أيديكم التي ال تنفك عن م�ساندتنا ،رغم كل
م���ا يواجهه العامل يف الآونة الأخ�ي�رة ما زلنا نقف من
�أجل الف���ن ،من �أجل امل�رسح ،من �أج���ل الإن�سانية ،من
�أجل �أن ن�ستمر بالإبحار حتى و�إن غرقت يف البحر �آمال
كث�ي�رة ،نق���ف يف كل ن�سخ ٍة من مهرج���ان ال�صواري،
نرف���ع معك���م �رشاعًا تل���و الآخ���ر ،ميتد بنا ه���ذا الكم
الهائل من الإبداع �إلى �أن ن�صل للن�سخة التي لطاملا
حلمنا بها ،الن�سخة الدولية من مهرجان ال�صواري.
و�أ�ضاف الرويع����ي “ 10عرو�ض م�رسحية ،حملية
عربية ودولية ،نفتتحها معكم من ال�صالة الثقافية
مي من هيئة البحرين للثقافة والآثار التي
وبدع ٍم كر ٍ
ال تنفك عن دعم املهرجان ن�سخة تلو الأخرى� ،شكرًا
للداعم��ي�ن (متكني/ بنك البحري����ن الوطني/ �رشكة
بتلك����و) الذي����ن �آمن����وا بخطانا املتع��ث�رة ونحن نعد
للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

•وقفة حداد على روح الفنان الأردين يا�رس امل�رصي

•�أحمد املقلة مهنئا ال�رشقاوي

يل على وج���� ٍل ولكن بحبٍ
لهذا املهرج����ان كلقا ٍء دو ٍ
له����ذه اخل�شب����ة التي نق����ف عليها ،الت����ي نعيد خلق
احلياة عربه����ا� ،أو نعر�ضها كما نود �أن تكون� ،شكرًا
لإدارة املهرج����ان �أ�صدق����اء ال����درب الطوي����ل الذي
ل����ن ينقطع �أبدًا� ،شك����رًا للمتطوعني الذين يرممون
خطان����ا املك�سورة �أحيانًا ،والذين يجعلونا ننظر بكل
طم�أنين���� ٍة مل�ستقبل هذا امل�رسح م����ا دام يف �أيديهم،
�شك����رًا لعلي ال�رشقاوي ،نورا �أمني ،في�صل العمريي،
ح�سني الرفاع����ي ،الذين هم �أكرب م����ن هذا التكرمي
والذي����ن �آمنوا بامل�رسح و�آمنا به����م لكل ما بذلوه من

•�إبراهيم خلفان بعد العر�ض

•تكرمي نورا امني

�أجل �أن يبقى امل�رسح.
�شك����را للأ�صدق����اء امل�رسحيني الذي����ن يلتقون
بن����ا على �أر�����ض البحرين مودع��ي�ن �أوطانهم لتكون
البحرين وطنهم الثاين.
�شك����رًا للم���س�رح ،الذي يعيد لن����ا �صورته يف كل
مهرج����ان كلم����ا �أو�شكنا عل����ى فقدان الأم����ل ،الذي
ي����دب احلي����اة يف �أج�ساد م����ن يقفون علي����ه ،والذي
يدفعن����ا لئ����ن ن�رصخ ،ن�ضح����ك ،نبكي ،نق����ع ثُم نقف
جم����ددًا لنق����ول� :شك����رًا للم���س�رح .ثم ب����د�أت مرا�سم
تكرمي �شخ�صي����ات بحرينية وخليجية وعربية رفدت

•جانب من الندوة التطبيقية

•“املفتاح” ...عر�ض االفتتاح

التجرب����ة امل�رسحية وه����م ال�شاعر البحرين����ي القدير
علي ال�رشق����اوي ،والفنان البحريني ح�سني الرفاعي،
والفن����ان الكويت����ي في�ص����ل العم��ي�ري ،والفنان����ة
امل�رصية نورا �أمني.

“المفتاح”
افتتح العر�ض البحريني “املفتاح“ ت�أليف نور
الدين الها�شم����ي و�إخراج �إبراهي����م خلفان فعاليات
املهرج����ان ،والي����وم االثن��ي�ن ثالث �أي����ام املهرجان
�ستعر�����ض م�رسحية “يف احلل����وة واملرة“ من البحرين

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

�صور احلفل بعد�سة :يو�سف �سلطان

�أي�ض����ا ،وهي م����ن متثيل عب����داهلل �سوي����د و�شفيقة
يو�س����ف� .أما يف عر�����ض يوم غدا الثالث����اء � 4سبتمرب
ف�ستعر�����ض م�رسحي����ة “وقت للتجوال“ م����ن رو�سيا،
والعر�����ض م�ستوحى من ال�ص����ور املرتبطة مبو�ضوع
العالق����ة بني الإن�س����ان والوقت ،تل����ك العالقة التي
دائم����ا متناق�ض����ة وم�ؤمل����ة وم�أ�ساوي����ة ومت�ضارب����ة
�أبدي����ة .يذكر �أن العرو�ض امل�شارك����ة تتناف�س على
عدد من اجلوائز يف جماالت التمثيل ،ال�سينوغرافيا،
املو�سيقى ،الإخراج� ،أف�ض����ل عر�ض ،جائزة �إبراهيم
بحر للن�ص امل�رسحي ،جائزة عبداهلل ال�سعداوي جلنة
التحكيم اخلا�صة ،كما �ستقام الدورة الأولى مل�ؤمتر
ال�ص����واري ال����دويل امل�رسح����ي لل�شباب وه����و من�صة
دولي����ة للم�رسحي��ي�ن تق����ام بالتزامن م����ع املهرجان
وجتمع �أ�صحاب التجارب امل�رسحي����ة املتميزة حمليًا
وعربيًا ودوليًا وتنطلق الدورة الأولى للم�ؤمتر حتت
�شع����ار “امل���س�رح ...وما بع����د الإن�ساني����ة”� ،إذ ي�سلط
امل�ؤمت����ر ال�ض����وء عل����ى �أه����م امل�ستج����دات الفكرية
والفني����ة يف العامل به����دف رفد التج����ارب امل�رسحية
بالتوجه����ات الفنية املعا���ص�رة يف احلركة امل�رسحية،
وتبن����ي م�رشوع م�شرتك يف خت����ام امل�ؤمتر يهدف �إلى
�إثراء احلركة امل�رسحية.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

مواقيت
الصالة

مواقف إدارية

الفجــر3:57 :
الظهـر11:37 :
العصــر3:08 :
المغرب5:57 :
العشاء7:27 :

األخيرة

لإلعالن على

واحل
ض

الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

12:14
10:44

05:08

ال تقل شيئا ..ال تعمل شيئا ..ال تكن شيئا...
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الطق�س حار ورطب مع فر�صة بيروت الري���اح متقلب���ة االجتاه من 5
بغدادبع�ض 28º� 23ºإلى  10عقد ،ولكنها عموما �رشقية
لت�ش���كل �ضباب خفي���ف يف
46º 29º
من � 10إلى  15عقدة �أحيانا.
الباكر.
املناطق عند ال�صباح
الكويت

أبوظبي

كادت احل�سا�سي���ة املفرط���ة وغري العقالنية جتاه النق���د والنظرة املتعالية غري
الواقعي���ة لتقدير ال���ذات وتفخيمها ،كادت �أن تطيح ب�أحالم و�أم���ال �أحد الزمالء بعد
اتخ���اذه ق���رارا باالن�سحاب من الدرا�سة اجلامعية على �إثر نق���د �أ�ستاذه لأدائه بهدف
حت�سني م�ستواه واالرتقاء بتح�صيله الأكادميي.
زميلن���ا ذاك كان يثمّ���ن ويقيّم قدراته عالي���ا جدا بعيدا ع���ن الواقع واحلقيقة،
ولهذا كانت ردة فعله جتاه نقد الأ�ستاذ لأدائه قوية كادت �أن حترق �آماله وطموحاته
وتطيح ب�أهم قواعد امل�ستقبل الناجح.
يف اعتقادي �أن �صاحبن���ا كان م�صابا حينها مبا يعرف بالتمحور حول الذات وهو
كما يعرّفه معجم امل�صطلح���ات الإدارية ،االعتقاد ب�أن خ�صائ�ص ال�شخ�ص �أو �سماته
تفوق خ�صائ�ص غريه ،الأمر الذي يبعده عن الغري وال يتقبل �آراءهم ووجهات نظرهم
و�أفكارهم .انتهى.
الآن وعندما يت���م تذكري زميلنا العزيز بتلك احلادثة يعلق �ضاحكا :كنت وقتها
حتت �سطوة ال�سذاجة و�شيء من الغباء امل�ؤقت.
نقي�ض تلك احلالة ال�سابقة ما �رصح به النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي
اع�ت�رف بت�أث�ي�ر النقد يف و�صول���ه للنجومية وفوزه بجائزة �أف�ض���ل العب يف العامل 5
م���رات حيث ق���ال �إن النقد الذي ناله م���ن مدربه ال�سابق ال�سي���د �أليك�س فريج�سون
�ساعده على التطور ب�شكل كبري (امل�صدر “البالد” العدد .)3601
�إذن البع�ض ينظر �إلى النقد نظرة �إيجابية ويعتربه �أداة فاعلة للتطوير والبع�ض
الأخر يرف�ضه ويعتربه انتقا�صا لذاته .طبعا نحن نتحدث هنا عن النقد الهادف الذي
يك�ش���ف ال�سلبيات ب�أ�سلوب علم���ي عقالين وي�ضعها �أمام متخ���ذي القرار �أو ي�ضعها
�أمام امل�س�ؤول �أو الفرد؛ ليتعامل معها ويحولها �إلى فر�ص للتقدم والتطوير.
يف احلقيق���ة ال���ذي دعاين �إلى تناول ه���ذا املو�ضوع� ،أق�ص���د النقد ،هو حما�رضة
�ألقاه���ا �أحد الزمالء ال�صحافيني قبل فرتة وكان مو�ضوعها يدور حول دور ال�صحافة
يف الك�ش���ف ع���ن ال�سلبيات وم���ن ثم حتريك �أ�صح���اب القرار للتعام���ل معها .و�شدد
املحا��ض�ر عل���ى �أن هذا هو �أح���د الأدوار الأ�صيلة لل�صحافة .ولكنن���ا ،ال يزال احلديث
للزمي���ل ،نواجه معادلة �صعبة للقيام بتلك امله���ام وهي :كيف ميكنك االنتقاد ويف
نف����س الوقت حتافظ عل���ى عالقتك مع امل�ؤ�س�س���ة وبالتايل ي�ستم���ر الدعم الإعالين
لل�صحيفة؟ هذا اخليط الرفيع بيننا كيف نحافظ على �سالمته وا�ستمراريته؟
ما احلل؟ الكثري منا رمبا يتفق مع ما قاله العامل الربت اين�شتاين يف هذا املقام
‘‘حتى تتجنب االنتقاد ال تقل �شيئا ،ال تعمل �شيئا ،التكن �شيئا‘‘ ،انتهى.
ما ر�أيك �سيدي القارئ؟ هل هذا حل معقول؟
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تحذير كسر أحد قدامى المحاربين البريطانيين
ليوجد .الغواص راي وولي ( 95عاما) رقمه
القياسي كأكبر غواص سنا بعدما غاص
الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة
الستكشاف حطام سفينة “زنوبيا” قبالة
الجمعة
الخميس
ساحل قبرص (رويترز)40º 32º
39º 32º

متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شرقية من  10الى  15ولكنها عموما شمالية شرقية من 10
عقدة احيانا.
الى  15عقدة احيانا.

وفاة عميدة
�سن الربيطانيني
توفي����ت عميدة �س����ن الربيطانيني ،وهي
ام����ر�أة رحلت ع����ن  113عاما ،بع����د �أن عا�رصت
�أحداث����ا كبرية يف القرن الع�رشين منها احلربان
العامليت����ان الأول����ى والثاني����ة وخم�س����ة ملوك
بريطانيني و 22رئي�س وزراء .وكانت ال�سيدة
�أوليف����ا �إيفلن بوار يف الثانية من عمرها عندما
مت اخ��ت�راع الراديو ،وبلغت ال����ـ  21من عمرها
مع اخرتاع التلفزي����ون .وتعترب �أحد �أكرب ع�رشة
من املعمري����ن يف تاريخ الب��ل�اد على الإطالق.
وق����د ولدت ال�سيدة الت����ي كانت تعمل مبهنة
اخلياطة يف � 29أغ�سط�س  .1904وتزوجت من
زوجها الراحل كلود بور يف العام .1932

عمان

ارتف���اع املوج من قدم �إل���ى � 3أقدام .درجة
احلرارة العظمى  42م و ال�صغرى  31م والرطوبة
الن�سبية العظمى  % 95وال�صغرى.% 30

القاهرة

35º 21º

38º 21º

38º 32º

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.
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الرياض
43º 31º

صنعاء
22º 18º

السبت
43º 33º
متقلبة التجاة من  05الى  10عقد
ولكنها عموما شمالية من  10الى 15
عقدة احيانا خلل النهار.

حتذير� ...إجهادك يف العمل يجعلك على �أعتاب مر�ض خطري
دقت درا�سة جدي���دة ناقو�س اخلطر لكل جمهد
يف العم���ل ،ولكل م���ن ينجز عمل���ه �رسيع���ا ،ولكل من
يكتب ب�صورة �رسيعة على لوحة املفاتيح كي يتمكن
من �إمتام عمله ب�أ�رسع وق���ت .ن�رشت �صحيفة “الديلي
مي���ل” الربيطاني���ة درا�سة جديدة �أعده���ا باحثون يف
جامعة “ت�شارلز �ستورت” يف كوينزالند� ،أ�شارت فيها
�إلى �أنهم ر�صدوا �أن من يحر�صون على الكتابة ب�رسعة

على لوح���ة املفاتيح ،يكونوا �أك�ث�ر عر�ضة للإ�صابة،
يف املراح���ل املبك���رة ،مبر����ض “باركن�س���ون” �أو م���ا
يطلق علي���ه “ال�شلل الرعا����ش” .و�أو�ضحت الدرا�سة
�أن ن�سب���ة  % 75من عينة الدرا�سة ،التي كانت عبارة
ع���ن جمموعة من النا�س الذين يحر�صون على الكتابة
ب�ص���ورة م�ستمرة على لوحة املفاتيح ب�صورة �رسيعة،
كان���وا ي�صابون ب�أعرا����ض تكون عبارة ع���ن م�ؤ�رشات

�أولية للإ�صابة بـ “ال�شلل الرعا�ش”.
وحل���ل الباحث���ون ب�صورة متعمقة نح���و  76حالة
لأ�شخا�ص يكتبون ب�صورة �رسيعة على لوحة املفاتيح،
ليكت�شف���وا �أن  27منه���م يعانون فعلي���ا من �أعرا�ض
خفيفة ملر�ض “باركن�س���ون” ،فيما يعاين � 15آخرين
م���ن رع�شات يف �أيديهم قد تك���ون عبارة عن م�ؤ�رشات
�أولية ملر����ض “باركن�سون” .وتو�ص���ل الباحثون �إلى

النا دل ري تلغي حفلها يف �إ�سرائيل

“فائدة مذهلة”
لل�شاي الأخ�ضر
لطامل���ا اعترب العلم���اء �أن لل�ش���اي الأخ�رض
فوائ���د �صحية كب�ي�رة ل�صحة الإن�س���ان� ،أهمها
م�ساعدته على فقدان الوزن� ،إال �أن بحثا جديدا
تو�صل �إلى فائدة تبدو �أهم بكثري لهذا النبات.
وقالت �صحيف���ة “ديلي ميل” الربيطانية
�إن جترب���ة علمي���ة �أجراه���ا باحثون وج���دت �أن
ا�ستخدام م�سح���وق ال�شاي الأخ��ض�ر (املات�شا)،
ميكن �أن يكون مفيدا لعالج ال�رسطان.
وك�شفت التجارب �أن تناول ال�شاي الأخ�رض
ميكن �أن يبقي اخلاليا ال�رسطانية يف حال خمود،
حيث ي�ستنفذ قدرته���ا على االنت�شار ومينعها
من “جتديد طاقتها”.

تل���ك النتائج عق���ب تثبي���ت برنامج مع�ي�ن لقيا�س
م���دى رع�ش���ات �أيدي عين���ة الدرا�سة عق���ب كتابتهم
على لوحات املفاتي���ح على مدى ت�سعة �أ�شهر كاملة.
وقال���ت الدرا�سة �إن الباحث�ي�ن جمعوا �أي�ضا نتائج مت
�إجرا�ؤها على نحو � 350شخ�ص بالغ �آخرين يف اململكة
املتح���دة ،وبيان���ات نحو مليون �شخ����ص يف الواليات
املتحدة ،وتو�صلوا �إلى النتائج نف�سها تقريبا.

وفاة عار�ضة �أزياء باك�ستانية ..و�أنباء عن انتحارها
جرى العث����ور عل����ى العار�ضة وم�صمم����ة الأزياء
الباك�ستاني����ة �أنام تانويل ميتة يف ظروف غام�ضة يف
مقر �إقامتها يف الهور� ،أم�س الأحد.
وبح�سب �صحيفة “ديل����ي تاميز” الباك�ستانية،
وج����دت جث����ة تان����ويل ،البالغة م����ن العم����ر  26عاما،
م�شنوق����ة يف �إحدى الغرف يف م�سكنه����ا ،فيما يُعترب
انتحارًا حمتمالً.
و�أ�ش����ارت ال�رشطة �إل����ى �أنه وفقا لبي����ان م�سجل
نقلته و�سائل الإعالم عن والدة الراحلة ،ف�إن تانويل
كان����ت “حتت �ضغ����ط عقل����ي ...وكان لديه����ا موعد
حمدد يف نف�س اليوم مع طبيب نف�سي” .وبعد انت�شار خرب وفاة تانويل ،نعى م�ستخدمو و�سائل الإعالم
االجتماعي����ة العار�ض����ة ال�شابة ،م�شيدين ب�أخالقها ومناقبها ،وم�شددي����ن يف الوقت نف�سه على �رضورة
التعامل امل�شاكل العقلية وال�صحة للنا�س بجدية �أكرب.

وا�شنطن ومو�سكو تنت�صران لـ “الروبوتات القاتلة”

“غوغل” يحتفل
بالعودة �إلى املدار�س
احتف���ل حمرك البحث العامل���ي“ ،غوغل”،
�أم�س الأحد ،بالع���ودة �إلى املدار�س والدرا�سة،
خالل �شهر �سبتمرب يف عدد من البلدان العربية.
وبه���ذه املنا�سب���ة ،غري “غوغ���ل” �شعاره
ال�شه�ي�ر واملمي���ز عل���ى �صفحت���ه الر�سمي���ة،
ليتما�ش���ى م���ع “الع���ودة �إل���ى املدار����س”� ،إذ
ت�ضمن كتبا درا�سية و�أدوات مكتبية.
كذل���ك �أطلق���ت “غوغ���ل” خ�ل�ال �شه���ر
�أغ�سط����س ،جمموعة من التحديث���ات اجلديدة،
ملن�صته���ا التعليمي���ة“ ،كال����س رووم” ،وهي
خدم���ة وي���ب تعم���ل عل���ى �إدارة الف�ص���ول
الدرا�سية ،من خالل رب���ط املدر�سني بالطلبة؛
بغر����ض م�شارك���ة املعلوم���ات والواجب���ات
والتوا�صل العام ،وفقا ملوقع “تيكران�ش”.

�ألغت املغنية الأمريكية ،النا دل ري ،عر�ضها املزمع يف مهرجان مو�سيقي �إ�رسائيلي ،بعد �ضغوط
من ن�شطاء فل�سطينيني يدعون للمقاطعة.
وغ����رّدت ،دل ري ،ع��ب�ر “توي��ت�ر” ،قائل����ة �إنه����ا �ست�ؤج����ل عر�ضه����ا يف �إ�رسائيل “�إل����ى حني حلول
الوق����ت املنا�سب” .ومل يت�ض����ح ما �إذا كانت اخلطوة الت����ي اتخذتها دل ري ا�ستجاب����ة مبا�رشة لدعوة
حرك����ة املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوب����ات (بي دي �إ�س) ،بيد �أن الأمر ميثل انتكا�سة
لإ�رسائي����ل ،التي ت�سعى �إلى منع ت�سلل ال�سيا�س����ة �إلى الفنون .وكان من املقرر �أن تكون دل ري على
ر�أ�س امل�شاركني يف افتتاح مهرجان “ميتيور” يف �شمال �إ�رسائيل الأ�سبوع املقبل.

رف�ض���ت الواليات املتح���دة ورو�سيا مبادرة دولية ،كانت تهدف �إل���ى حث الأمم املتحدة
عل���ى عقد حمادثات ب�ش�أن حظر ما ي�سم���ى “الروبوتات القاتلة”.وقال موق���ع “بوليتيكو” �إن
اجتماع���ات عقدت الأ�سبوع املا�ض���ي يف جنيف ،وانتهت يف ال�ساعات الأول���ى من يوم ال�سبت،
ناق�ش���ت اتفاقي���ة الأمم املتحدة حول الأ�سلح���ة التقليدية ( ،)CCWوم���ا �إذا كان يجب عقد
مفاو�ض���ات ر�سمي���ة حول �أ�سلحة م�ستقل���ة بالكامل مدعومة بال���ذكاء اال�صطناعي ،م�ضيفا �أن
املفاو�ض���ات ،يف ح���ال مت عقدها ،قد ت�ؤدي �إلى حظر هذه الأ�سلح���ة ،املعروفة بـ “الروبوتات
القاتلة”.وتوا�ص���ل امل�صدر م���ع قائمة للدول التي �شاركت يف االجتم���اع ،وجتنبت الإجابة عن
�س�ؤال حول ما �إذا كان يجب عقد حمادثات ر�سمية �أو ال.وقالت من�سقة احلملة حلظر الروبوتات
القاتلة ماري ويرام� ،إن رو�سيا والواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية و�إ�رسائيل و�أ�سرتاليا.
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