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املنامة  -بنا� :أعل���ن وزير الرتبية والتعليم
ماجد النعيمي� ،أن قطاع املوارد الب�رشية بالوزارة
�أنه���ى �إج���راءات ترقي���ة  496م���ن املوظف�ي�ن
البحرينيني ،ا�ستع���دادًا للعام الدرا�سي اجلديد
/2019 2018من خالل تعزيز امليدان الرتبوي
ودعم���ه بالك���وادر والقي���ادات املدر�سية ذات
الكفاءة.و�شملت حركة الرتقي���ات مديري املدار�س
واملديري���ن امل�ساعدين ،واملعلمني الأوائل ،ور�ؤ�ساء
ومن�سقي اخلدمات الإدارية واملالية وغريهم.

السنة العاشرة  -العدد 3612

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

..
ucts.. we insist
Trust Traders Prod

ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺠﻌﻞ ﺃﺣﻼﻣﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ
4:00

8:30

8:30

1:00

- Fax: 17704188 - Mob: 36900555

info@trusttraders.com
www.trusttraders.com

“الأعلى الإ�سالمي” يرتجم التزام البحرين بدعم الوحدة ...العاهل:

Trust Traders
Trust_Traders
trust_traders

تعزيز م�سرية التعليم واالهتمام باجلودة� ...سمو رئي�س الوزراء:

دور رائد للعلماء يف تثبيت قيم االعتدال والت�سامح االنتهاء من امل�شاريع اخلدمية باملدن والقرى يف 2019

•جاللة امللك م�ستقبال رئي�س و�أع�ضاء املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية

املنام���ة  -بن���ا :ج���دد عاه���ل البالد
�صاحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليف���ة تقديره للدور الكبري الذي يتواله
املجل����س الأعل���ى لل�ش����ؤون الإ�سالمي���ة،
ومن���ذ بداي���ة ت�أ�سي�سه قب���ل �أكرث من 20
عاما عل���ى يد والد اجلمي���ع الأمري الراحل
ال�شي���خ عي�س���ى ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة

(طي���ب اهلل ثراه) ،حي���ث يرتجم املجل�س
التزام البحري���ن بدعم كل ما من �ش�أنه �أن
يوحد �صف امل�سلمني ويحفظ م�صاحلهم.
وا�ستذك���ر جاللته ،لدى ا�ستقباله يف ق�رص
ال�صافري���ة م�س���اء �أم�س رئي����س املجل�س
الأعل���ى لل�ش����ؤون الإ�سالمي���ة ال�شي���خ
عبدالرحمن ب���ن حممد بن را�شد �آل خليفة

•�سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء

و�أع�ضاء املجل����س ،اجلهود الكبرية ل�سمو
ال�شيخ عبداهلل ب���ن خالد �آل خليفة (رحمه
اهلل) ،يف ت�أ�سي����س عم���ل املجل�س ودوره
الرائ���د بال�سع���ي والإ�سه���ام يف تثبي���ت
قي���م الإ�سالم ال�سامي���ة الداعية لالعتدال
والو�سطي���ة والت�سام���ح ،ق���والً
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ونهجا ً.

مدينة خليفة منوذج فريد ومتميز� ...سمو ال�شيخ خليفة بن علي:

“اجلنوبية” ت�شهد نه�ضـة تنمويـة

•�سمو حمافظ اجلنوبية جمتمعا مع م�س�ؤولني مب�ؤ�س�سة الأمري ت�شارلز اخلريية والوكيل امل�ساعد مل�شاريع الإ�سكان

الرف���اع  -املحافظة اجلنوبية� :شدد حمافظ
اجلنوبية �سمو ال�شي���خ خليفة بن علي بن خليفة
�آل خليف���ة عل���ى �أن مدينة خليف���ة متثل منوذجا
فريد ومتمي���زا يعد تتويج���ا للم�شاريع التنموية
الإ�سكانية ،م�ؤكدا �سم���وه �أن املحافظة اجلنوبية
مقبلة على العديد من امل�شاريع التنموية.

جاء ذل���ك يف اجتماع �سمو حماف���ظ اجلنوبية
مع املدي���ر التنفي���ذي مب�ؤ�س�سة الأم�ي�ر ت�شارلز
اخلريي���ة كي���م هيت����ش ومدي���ر ت�صامي���م �أول
مب�ؤ�س�سة الأم�ي�ر ت�شارلز اخلريية ليزيل والوكيل
امل�ساع���د مل�شاري���ع الإ�س���كان ب���وزارة
4
الإ�سكان �سامي بوهزاع.

مباحثات مع �أمريكا للتزود بالنفط ال�صخري
جا�سم اليو�سف

ق���ال وزي���ر النف���ط ال�شيخ حممد ب���ن خليفة
�آل خليف���ة �إن م���زودي النفط تط���ورت قدراتهم
للتعام���ل م���ع خماط���ر الإم���دادات ،فت���دين
اال�ستثم���ارات الت���ي حت�صل بالتزام���ن مع هبوط
الأ�سعار ،جعل من املزودي���ن �أكرث وعيا ب�أن هذه
النوعي���ة م���ن اال�ستثم���ارات تتطل���ب وقتا لكي

حتقق مردوا عاليا.
وق���ال الوزي���ر يف مقابل���ة �أجرت���ه مع���ه قناة
“�سي ان بي �سي” الأمريكية ،على هام�ش م�ؤمتر
النف���ط الثقيل العاملي يف عُمان� ،إن “ع�رص النفط
الرخي�ص انتهى”.
و�أ�ض���اف �أن “البحري���ن ترك���ز عل���ى تطوير
م�ص���ادر النف���ط ال�صخري ،وه���و ما يعد
10
قطاعا وا�سعا يف الوقت احلا�رض”.

املنامة  -بنا :تاب���ع جمل�س الوزراء
الإج���راءات الت���ي اتخذته���ا وزارة العمل
والتنمية االجتماعي���ة تنفيذا لتوجيهات
رئي����س ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي
الأم�ي�ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة
ب�ش����أن تلبية احتياجات ع���دد من القرى
واملناطق مبحافظات اململكة.

ووج���ه �سم���وه �إل���ى االنته���اء م���ن
امل�شاري���ع االجتماعي���ة الت���ي تخ���دم
عددا م���ن مدن وقرى اململك���ة يف العام
.2019وكان �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي
رئي����س ال���وزراء ق���د تر�أ����س اجلل�س���ة
االعتيادي���ة الأ�سبوعية ملجل����س الوزراء
بق��ص�ر الق�ضيبي���ة �صب���اح �أم����س .وهن�أ

�سم���وه الط�ل�اب والطالب���ات و�أع�ض���اء
الهيئات الإداري���ة والأكادميية مبختلف
امل�ؤ�س�س���ات واملراحل التعليمية بالعام
الدرا�سي اجلديد / 2018  ،2019م�ؤكدا
�سموه ��ض�رورة تعزيز امل�سرية التعليمية
الوطني���ة واالهتم���ام بج���ودة
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التعليم واالرتقاء مبخرجاته.

البحرين تواجه “حروب اجليل اجلديد” ...عبداهلل بن �أحمد:

قطر م�صدر لتمويل الإرهاب وممر للإيرانيني
املنام���ة  -درا�س���ات� :أك���د رئي����س
جمل����س �أمن���اء مركز “درا�س���ات” ،وكيل
وزارة اخلارجي���ة لل�ش�ؤون الدولية ال�شيخ
عبداهلل ب���ن �أحم���د �آل خليف���ة �أن مملكة
البحرين لديها منظومة ناجحة ومتكاملة
يف مكافح���ة التط���رف والإره���اب ،و�أن
اململكة متثل منوذج���ا دوليا يف مواجهة
الإرهاب ب�أ�شكاله املختلفة.
و�أ�ضاف ال�شي���خ عبداهلل بن �أحمد يف
حما�رضة بعنوان “التهدي���دات الإرهابية
ومكافح���ة الإرهاب يف البحري���ن” بنادي
ال�ضب���اط �أم����س �أن م���ا حققت���ه البحرين

م���ن �إجن���ازات ومكت�سب���ات عل���ى جميع
الأ�صعدة ،جعله���ا الأكرث قدرة بني دول
منطق���ة ال��ش�رق الأو�س���ط عل���ى مواجهة
“ح���روب اجلي���ل اجلدي���د” و�إجها�ضه���ا
ا�ستباقيا ً.
وقال“ :هناك رعاية الدول للإرهاب،
وي�أت���ي يف مقدمته���ا �إي���ران الت���ي تتبني
�إره���اب الدول���ة لتنفي���ذ خمططاته���ا
التو�سعي���ة ،وكذل���ك قط���ر الت���ي ت�شكل
م�ص���درا لتموي���ل الإره���اب ،وكانت ممرا
للإيرانيني؛ لت�سهيل دخولهم دول جمل�س
التعاون ،وتنفيذ خمططاتهم”.
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•ال�شيخ عبداهلل بن �أحمد يتحدث يف املحا�رضة

الهيئة لي�ست ع�ضوا بلجنة معادلة ال�شهادات وال دور بقراراتها ...مديرة بـ “جودة التعليم” لـ “:”$

املاج�ستري املهني �أو الدكتوراه املهنية ال يوجدان ب�إطار امل�ؤهالت
را�شد الغائب

قال���ت مدير �إدارة مراجع���ة �أداء م�ؤ�س�سات
التعلي���م الع���ايل ال�شيخ���ة لبنى بن���ت علي بن
عبداهلل �آل خليفة �إن الإطار الوطني للم�ؤهالت

ال يت�ضم���ن م�سميات مث���ل املاج�ستري املهني
�أو الدكت���وراه املهنية .وبين���ت ال�شيخة لبنى
بن���ت عل���ي ل���ـ “الب�ل�اد” �أن اللجن���ة الوطني���ة
لتقومي امل�ؤه�ل�ات العلمية وتنظي���م �إجراءات
عملها م�س�ؤول���ة عن معادلة وتقومي امل�ؤهالت

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

باال�ستن���اد ل�ضوابط ومعاي�ي�ر ،وهذه اللجنة ال
ت�ض���م يف ت�شكيلته���ا �أع�ضاء ع���ن هيئة جودة
التعليم ،ولي�س للهيئة متثيل فيها ،مما يعني
�أنه لي�س للهيئة �أي دور فيما يتعلق بقراراتها
ومناق�شاتها.
7
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ا�ستقبل رئي�س و�أع�ضاء املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ...جاللة امللك:

دور رائد للعلماء والدعاة يف تثبيت قيم االعتدال والت�سامح

جاللة امللك مستقبال رئيس وأعضاء اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية

املنام���ة  -بن���ا :ا�ستقب���ل عاهل الب�ل�اد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�س���ى �آل خليف���ة يف ق�رص
ال�صافرية م�ساء �أم�س رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية ال�شي���خ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد �آل
خليفة و�أع�ضاء املجل�س لل�سالم على جاللته.
ورح���ب جالل���ه امللك برئي����س املجل����س الأعلى
لل�ش����ؤون الإ�سالمية و�أع�ضائه ،جمددا جاللته تقديره
لل���دور الكبري الذي يتواله املجل����س الأعلى لل�ش�ؤون
الإ�سالمية ،ومنذ بداية ت�أ�سي�سه قبل �أكرث من ع�رشين
عاما على يد والد اجلميع الأمري الراحل ال�شيخ عي�سى
ب���ن �سلمان �آل خليفة (طيب اهلل ث���راه) ،حيث يبادر
املجل����س وب�ش���كل الف���ت ،يف ن��ش�ر الفك���ر الإ�سالمي
وتو�ضيح جوه���ر ديننا الإ�سالمي احلني���ف ب�سماحته
و�سعت���ه ،وترجمة الت���زام مملكة البحري���ن بدعم كل
م���ا م���ن �ش�أن���ه �أن يوحد �ص���ف امل�سلم�ي�ن ويحفظ

م�صاحله���م ،وم���ا يق���رب ب�ي�ن الأدي���ان واملذاهب
والثقافات ويحرتم اختالفاتها.
و�أك���د جاللة امللك �أنه ال ي�س���ع احلديث عن هذا
ال�رصح التنويري املهم �إال با�ستذكار اجلهود الكبرية
ل�سمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد �آل خليفة (رحمه اهلل)،
ودوره يف ت�أ�سي����س عمل املجل�س وحمل ر�سالته بكل
�أمان���ة و�إخال�ص ،وليحظ���ى املجل�س الي���وم مبكانته
الرفيعة ودوره الرائ���د بال�سعي والإ�سهام يف تثبيت
قي���م الإ�سالم ال�سامية الداعي���ة لالعتدال والو�سطية
والت�سام���ح ،قوالً ونهجا ً متمني���ا جاللته كل التوفيق
ال�شي���خ عبدالرحم���ن ب���ن حمم���د �آل خليف���ة الرئي�س
اجلديد للمجل�س احلايل يف مهماته املقبلة.
و�أع���رب جالل���ة املل���ك ع���ن �شك���ره لأ�صح���اب
الف�ضيلة العلماء والدع���اة على القيام بدورهم على
الوج���ه الأكم���ل ،ومل���ا يقدمونه م���ن ن�ص���ح و�إر�شاد

القائد العام ي�شيد مبناقب ال�شهيد حممد الأحمر

الرفاع  -ق���وة الدف���اع :ا�ستقبل القائد
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�ش�ي�ر الركن
ال�شي���خ خليف���ة بن �أحم���د �آل خليفة يف مكتبه
بالقي���ادة العامة �صباح ام����س ،نائب امللحق
الع�سك���ري بال�سف���ارة اليمني���ة ل���دى مملكة
البحرين العقيد الركن نا�رص ح�سن القحطاين،
وبرفقته �أ��س�رة امللحق الع�سك���ري بال�سفارة
اليمنية ل���دى مملكة البحرين ال�شهيد العميد
الرك���ن حممد حمم���د �صال���ح الأحم���ر ،وذلك
ل�شك���ره عل���ى تقدمي واج���ب الع���زاء يف وفاة

فقيدهم رحمه اهلل .وخ�ل�ال اللقاء رحبالقائد
الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن ب�أ��س�رة ال�شهيد
حي���ث �أ�شاد مبناقبه الطيبة� ،سائالً اهلل العلي
القدي���ر �أن يتغمده بوا�س���ع الرحمة واملغفرة
و�أن ينزله منازل ال�شهداء وال�صديقني.
ح�رض اللقاء مدير دي���وان القيادة العامة
الل���واء الركن ح�س���ن حممد �سع���د ،واملفت�ش
العام الل���واء الركن عبداهلل ح�س���ن النعيمي،
ومدير التعاون الع�سكري اللواء الركن بحري
حممد ها�شم ال�سادة.

التح�ضري ملنتدى البحرين الدويل للحكومة الإلكرتونية

وتوجيه للم�سلمني ،منطلق�ي�ن يف ذلك من تعاليمنا
الدينية امل�ؤكدة على ف�ض���ل طلب العلم واالجتهاد
يف تعليم���ه ون�رشه ،كم���ا يف قوله تعال���ىَ ( :يرْفَ ِع اهلل
ات)،
ا َّلذِي���نَ �آ َمنُوا مِنكُ��� ْم وَا َّلذِي���نَ �أُوتُوا ال ِعلْ��� َم َدرَجَ ٍ
مو�ضح���ا جاللته �أن الأم���ر الإلهي ج���اء �رصيحا بطلب
العل���م واال�ستزادة من���ه ،ف�أ�صبح فري�ض���ة على كل
م�سل���م وم�سلم���ة ،وف�ضيل���ة ال تخت�ص بطل���ب العلم
ال�رشع���ي فح�سب ،بل متت��� ُّد �إلى كل العل���وم النافعة
لإعم���ار الأر�ض وخدمة الب�رشية مبتهال جاللته �إلى اهلل
ج���ل يف عاله �أن يدمي نعمه و�أف�ضاله على اجلميع و�أن
يوف���ق جاللت���ه و�إياهم ملا فيه خ�ي�ر �أوطاننا و�صالح
�أمتنا ،و�أن احلمد هلل رب العاملني.
وت��ش�رف رئي����س املجل����س الأعل���ى لل�ش����ؤون
الإ�سالمية ال�شي���خ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد �آل
خليف���ة بتقدمي الن�سخة الأولى م���ن �أحدث �إ�صدارات

املجل����س من �أمه���ات الكت���ب الإ�سالمي���ة التي قام
بتحقيقها وهو كت���اب “الوفا بف�ضائل امل�صطفى”
الذي يق���ع يف خم�سة �أجزاء مل�ؤلفه الإمام ابن اجلوزي
املتوفى �سنة 597هـ جلاللته.
وم���ن جانبه ،ق���ال ال�شي���خ عبدالرحمن بن حممد
ب���ن را�ش���د �آل خليف���ة“ :ت�رشفن���ا ه���ذا الي���وم بلقاء
عاهل الب�ل�اد �صاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى
�آل خليف���ة ،و�إنن���ي �أتق���دم با�سمي وبا�س���م �أ�صحاب
الف�ضيلة �أع�ضاء املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية
بخال����ص ال�شك���ر والعرفان جلاللته على ه���ذا اللقاء
املب���ارك ال���ذي كان فر�ص���ة طيبة لتق���دمي ال�شكر
واالمتنان جلاللته على الثقة الغالية التي �أوالنا �إياها
جاللته”.
و�أ�ض���اف “كان هذا اللقاء الكرمي فر�صة ت�رشفنا
فيه���ا باال�ستم���اع �إلى توجيه���ات جاللت���ه ال�سديدة

و�إر�شادات���ه احلكيم���ة .كم���ا كان من دواع���ي فخرنا
واعتزازنا ما �أبداه جاللته يف اللقاء من تقدير ملا قام
به املجل�س الأعل���ى لل�ش�ؤون الإ�سالمي���ة منذ �إن�شائه
وحت���ى الآن من دور فعال يف خدم���ة الدين والوطن،
و�إعالء القيم ال�سامية ،و�صون الثوابت واملقد�سات،
مم���ا �أهل���ه لأن يك���ون منوذجً ���ا للتعاي����ش والأخ���وة
الإ�سالمية ،والو�سطية والوحدة بني امل�سلمني”.
وق���ال “�إننا نعاه���د اهلل تعال���ى ونعاهد جاللته
على امل�ض���ي قدمًا يف خدمة دينن���ا ووطننا ،انطالقً ا
من الأمان���ة وامل�س�ؤولي���ة املنوطة املجل����س الأعلى
لل�ش����ؤون الإ�سالمي���ة ،ووف���ا ًء وتقدي���رًا وعرفانًا ملا
�أكرمن���ا ب���ه �صاح���ب اجلاللة املل���ك من ثق���ة ودعم
وم�سان���دة وتقدي���ر� ،سائل�ي�ن اهلل تعال���ى �أن يحفظ
جاللته ذخ���رًا للدين والوط���ن ،و�أن يعيننا على حمل
هذه الأمانة� ،إنه �سميع جميب”.

النتائج امل�رشفة ترجمت ت�أكيدات نا�رص بن حمد قوالً وفعالً

جاللة امللك يتلقى برقية تهنئة من وزير الأ�شغال
املنامة  -بنا :تلقى عاهل البالد �صاحب اجلاللة
امللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة برقي���ة تهنئة من
وزير الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين
ع�ص���ام خلف مبنا�سبة النتائ���ج امل�رشفة التي حققها
الفري���ق البحريني يف دورة الألعاب الآ�سيوية الثامنة
ع��ش�رة ب�إندوني�سي���ا ومتكن���ه م���ن ح�ص���د العديد من
امليداليات الذهبية يف خمتلف ال�سباقات.
وفيما يلي ن�ص الربقية:
ح�رضة �صاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى �آل
خليفة
عاه���ل مملك���ة البحرين املف���دى  -حفظكم اهلل
ورعاكم
يطي���ب يل �أن �أتق���دم �إل���ى جاللتك���م ب�ص���ادق
التهاين والتربي���كات مبنا�سبة النتائج امل�رشفة التي
حققها الفري���ق البحريني يف دورة الألعاب الآ�سيوية
الثامن���ة ع�رشة ب�إندوني�سي���ا ومتكنه من ح�صد العديد
من امليداليات الذهبية يف خمتلف ال�سباقات.
�إن ت�أكي���دات رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�شباب
الريا�ض���ة رئي����س اللجن���ة الأوملبي���ة البحرينية �سمو

ال�شيخ نا�رص بن حم���د �آل خليفة ب�أن منتخبات و�أندية
اململكة �سرتفع �شعاراً واحداً يف م�شاركاتها اخلارجية
يف عام  2018وهو (ل���ن نر�ضى بغري الذهب بديالً)،
ج���اءت ق���والً وفعالً من خ�ل�ال النتائ���ج امل�رشفة التي
ح�صدته���ا البحرين عرب الثقة الغالي���ة التي تولونها
جاللتك���م واملتابع���ة احلثيث���ة والدع���م الالحم���دود
لتعزي���ز دور الريا�ضة البحريني���ة يف اململكة كقطاع
مهم يعن���ى ب�أغلبية م���ن �شباب جمتمعن���ا والوقوف
خل���ف كل مبدع وموهوب يتخذ م���ن طريق املناف�سة
ال�رشيفة دربا ً للو�صول �إلى الغايات ال�سامية.
�صاحب اجلاللة..
�إن���ه مل���ن دواع���ي الفخ���ر واالعت���زاز �أن �ش���كل
(�آ�سياد جاكرت���ا  )2018حمطة �أخرى واختباراً جديداً
�أم���ام الريا�ض���ة البحرينية عزز خالله���ا �أبطالنا �سجل
مملك���ة البحري���ن امل��ش�رف يف ال���دورات الآ�سيوي���ة،
وكانوا  -بالفعل � -رشكاء حقيقيني يف عام (الذهب
فق���ط) حيث و�ضعت اململك���ة كل ثقتها يف االبطال
والبط�ل�ات من اج���ل م�ضاعفة حجم الإجن���ازات التي
حققتها اململكة يف م�شاركاته���ا الآ�سيوية املختلفة

بع���د �أن حر�صت اللجنة الأوملبي���ة البحرينية برئا�سة
�سمو ال�شي���خ نا�رص على توفري خمتلف ا�شكال الدعم
وامل�سان���دة له���م وتهيئة الأج���واء الفني���ة والإدارية
�أمامهم من �أجل الو�صول �إلى الذهب.
ومم���ا ال�شك فيه� ،إن مثل ه���ذه النتائج الباهرة،
�إمن���ا هي بف�ضل الدع���م والرعاية من ل���دن جاللتكم
لقط���اع الريا�ض���ة يف البحري���ن وبف�ض���ل الت�شجي���ع
واملتابع���ات احلثيث���ة جلاللتك���م ملنت�سب���ي جم���ال
الريا�ضة باململكة مما يعزز مكانة البحرين الريا�ضية
مب���ا يتوافق م���ع الر�ؤية ال�سدي���دة جلاللتكم يف دعم
ال�شب���اب والرقي مبختلف �أنواع الألع���اب الريا�ضية،
كما �أن النتائ���ج التي حققها الفريق البحريني ت�ؤكد
مدى املكانة املتقدم���ة التي و�صلت �إليها الريا�ضة
البحرينية على ال�صعي���د اخلليجي والقاري والعربي
والآ�سيوي.
�سيدي �صاحب اجلاللة..
نك���رر مباركتنا جلاللتك���م وللبحري���ن� ،سائلني
املول���ى القدي���ر �أن يحفظك���م ويحفظ راي���ة مملكة
البحرين عالية خفاقة يف املحافل العاملية.

هن�أ نا�رص وخالد بن حمد بالإجناز الريا�ضي العاملي� ...سمو ويل العهد:
املنام���ة  -بن���ا :عقدت اللجن���ة املنظمة
ملنتدى البحرين الدويل للحكومة الإلكرتونية،
ومعر�ض البحرين لتقنية املعلومات ،2018
ال���ذي �سيق���ام حت���ت رعاي���ة نائ���ب رئي����س
جمل����س الوزراء ،رئي�س اللجن���ة العليا لتقنية
املعلوم���ات واالت�صاالت �سم���و ال�شيخ حممد
ب���ن مب���ارك �آل خليف���ة ،خ�ل�ال الف�ت�رة  7و8
�أكتوبر املقب���ل ،اجتماعها ال���دوري للوقوف
عل���ى �آخ���ر اال�ستع���دادات لتنظي���م ن�سخت���ه
التا�سعة.وتر�أ�س اللجنة املنظمة ملنتدى هذا
الع���ام القائم ب�أعمال مدي���ر �إدارة االت�صاالت
والت�سوي���ق بهيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة

الإلكرتونية لولوة �إبراهيم.
و�أنه���ت اللجن���ة التح�ض�ي�رات الالزم���ة
النط�ل�اق املنتدى ومعر����ض البحرين لتقنية
املعلومات امل�صاحب ،منها تن�سيقها مع نحو
 20متحدثا ً حمليا ً و�إقليميا ً وعامليا ً.
وترتكز حماور املنتدى على مدار يومني
حول جمموعة من اجلل�سات املتخ�ص�صة التي
تتن���اول موا�ضيع احلو�سب���ة ال�سحابية والأمن
ال�سي�ب�راين وتقني���ة  Block chainوحتليل
البيانات والتح���ول الرقمي ،ومن املتوقع �أن
ي�ستقطب املنتدى �أكرث من � 450شخ�صا ً من
خمتلف دول العامل.

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

تطوير الأداء الريا�ضي منح البحرين النتائج امل�رشفة

املنام���ة  -بن���ا :هن����أ ويل العه���د نائ���ب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأمري �سلم���ان بن حم���د �آل خليفة،
ممث���ل جاللة امللك للأعمال اخلريية و�ش�ؤون ال�شباب
رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�شب���اب والريا�ضة رئي�س
اللجنة الأوملبية البحرينية �سمو ال�شيخ نا�رص بن حمد
�آل خليف���ة ،والنائ���ب الأول لرئي����س املجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة رئي����س االحتاد البحريني لألعاب
القوى رئي�س احتاد غرب �آ�سي���ا اللعاب القوى �سمو
ال�شي���خ خال���د بن حم���د �آل خليف���ة ،وذل���ك مبنا�سبة

الإجن���از الريا�ضي العاملي ال���ذي حققته بعثة مملكة
البحري���ن يف دورة الألع���اب الآ�سيوي���ة الثامنة ع�رشة
والتي اختتم���ت فعالياتها بالعا�صم���ة الإندوني�سية
جاكارتا ،حيث حققت مملكة البحرين �أف�ضل م�شاركة
ب�إح���راز ( )26ميدالي���ة متنوعة يف خمتل���ف الألعاب،
لتكون الأولى عربيا يف جدول ميداليات البطولة.
ون���وه �سم���وه يف برقي���ة تهنئ���ة �إل���ى �سموهما
باملتابع���ة امل�ستم���رة وجه���ود �سموهم���ا يف تطوير
الأداء الريا�ض���ي وت�شجيع ال�شب���اب البحريني يف كل
املج���االت والأن�شطة الريا�ضية مما منح اململكة هذه

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

النتائج امل�رشفة .و�أعرب �سموه عن تقديره للقائمني
على البعثة الريا�ضية �إلى بطولة الأ�سياد جلهودهم،
وما قامت به اللجنة الأوملبية البحرينية للإ�رشاف على
توفري كل الإمكانات للريا�ضيني امل�شاركني يف هذه
الفعالية الريا�ضية الآ�سيوية العريقة.
و�أ�ش���اد �سموه مبا �أبداه الريا�ضيون البحرينيون
م���ن �أداء متمي���ز يف البطول���ة ليحمل���وا ا�س���م مملكة
البحرين عاليا ً فيها ،متمنيا ً لهم وجلميع الريا�ضيني
البحريني�ي�ن يف الألعاب الريا�ضي���ة كافة املزيد من
النجاح والتميز.

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

بالدنا

local@albiladpress.com
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جاللة امللك يتلقى
تهنئة رئي�س “النواب”
املنام���ة  -بن���ا :تلق���ى عاه���ل الب�ل�اد
�صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة م���ن رئي����س جمل�س
الن���واب �أحم���د امل�ل�ا ،مبنا�سب���ة الإجن���از
الريا�ضي العاملي الذي حققته بعثة مملكة
البحري���ن يف دورة الألعاب الآ�سيوية الثامنة
ع�رشة ،والتي اختتم���ت فعالياتها بالعا�صمة
الإندوني�سي���ة جاكرتا ،حي���ث حققت مملكة
البحرين �أف�ضل م�شاركة ب�إحراز  26ميدالية
متنوعة يف خمتلف الألعاب ،هذا ن�صها:
ح��ض�رة �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د
ب���ن عي�س���ى �آل خليفة ملك مملك���ة البحرين
املفدى حفظه اهلل ورعاه
ال�س�ل�ام عليك���م ورحم���ة اهلل وبركاته،
وبعد..
يطيب يل يا �صاحب اجلاللة �أن �أرفع �إلى
مقام جاللتكم خال����ص التهاين والتربيكات
مبنا�سب���ة الإجناز التاريخ���ي الرائع وامل�رشف
املتمث���ل يف ح�ص���ول مملك���ة البحرين على
 26ميدالي���ة متنوعة وح�صول اململكة على
املركز احلادي ع��ش�ر يف �سلم الرتتيب العام
بني ال���دول الآ�سيوية واملرك���ز الأول عربيًا
بدورة الألعاب الآ�سيوية  ،18والتي اختتمت
م�ؤخرًا بالعا�صمة الإندوني�سية جاكرتا ،حيث
ي�أت���ي ه���ذا الإجناز امل��ش�رف كثم���رة لرعاية
ودع���م جاللتكم للريا�ض���ة ،والريا�ضيني يف
مملكة البحرين ،متمن�ي�ن ململكتنا العزيزة
مزي���دًا من التقدم واالزده���ار يف ظل قيادة
جاللتكم احلكيمة� ،سائلني اهلل �أن ينعم على
جاللتك���م مبوف���ور ال�صحة وال�سع���ادة ،و�أن
ي�سدد على طريق اخلري خطاكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

رئي�س “ال�شورى”
يهنئ ب�إجناز الأ�سياد
املنام���ة  -بن���ا :تلق���ى عاه���ل الب�ل�اد
�صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة ورئي����س ال���وزراء �صاح���ب ال�سم���و
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل خليفة
وويل العه���د نائ���ب القائد الأعل���ى النائب
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �صاح���ب
ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر �سلمان ب���ن حمد �آل
خليف���ة برقي���ات تهنئة من رئي����س جمل�س
ال�ش���ورى عل���ي ال�صال���ح� ،ضمنه���ا رئي����س
جمل����س ال�ش���ورى �أ�سم���ى �آي���ات الته���اين
والتربي���كات ملنا�سب���ة الإجن���از الريا�ض���ي
العاملي ،ال���ذي حققته بعثة مملكة البحرين
يف دورة الألع���اب الآ�سيوي���ة الثامن���ة ع�رشة
بالعا�صمة الإندوني�سي���ة جاكرتا ،بح�صولها
عل���ى  26ميدالي���ة .واعت�ب�ر ال�صال���ح �إجناز
الريا�ض���ة البحرينية نت���اج الدعم الالحمدود
ال���ذي حتظى به احلرك���ة الريا�ضية من لدن
جالل���ة العاهل ،وثمرة عم���ل متكامل وجهود
متوا�صل���ة من رج���ال البحري���ن املخل�صني،
وهو امت���داد مل�س�ي�رة الإجن���ازات املتميزة
للمملك���ة ،كم���ا ي�ؤكد جن���اح م�س�ي�رة جاللة
املل���ك املباركة الت���ي يقودها ب���كل حكمة
واقتدار من �أجل رفعة وتقدم ومناء مملكتنا
الغالية.
و�أ�ض���اف رئي����س جمل����س ال�ش���ورى �أن
الإجن���از التاريخي اجلديد يع���د م�صدر فخر
واعتزاز للريا�ض���ة البحرينية ،ويعك�س بحق
الرعاية والدع���م الذي حتظى بهما الريا�ضة
البحريني���ة من لدن �صاح���ب اجلاللة امللك،
والتوجيه���ات الكرمي���ة ل�صاح���ب ال�سم���و
امللك���ي رئي�س الوزراء ،والت���ي تعد الدافع
الأول نحو حتقيق هذه النجاحات ،م�شيدا يف
الوقت ذاته بالتو�صي���ات املثمرة ل�صاحب
ال�سمو امللكي ويل العهد يف هذا املجال.
وتلق���ى ممث���ل جالل���ة املل���ك للأعمال
اخلريية و�ش����ؤون ال�شباب رئي����س املجل�س
الأعل���ى لل�شب���اب والريا�ضة رئي����س اللجنة
الأوملبي���ة البحريني���ة رئي����س جمل����س �أمناء
امل�ؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية �سم���و ال�شيخ
نا��ص�ر بن حم���د �آل خليفة برقي���ة تهنئة من
رئي����س جمل����س ال�ش���ورى ،تق���دم خالله���ا
ب�أ�سم���ى �آيات التهاين والتربيكات ملنا�سبة
الإجناز الريا�ضي العاملي الذي حققته بعثة
مملك���ة البحري���ن يف دورة الألعاب الآ�سيوية
الثامن���ة ع��ش�رة بالعا�صم���ة الأندوني�سي���ة
جاكرتا بح�صولها عل���ى  26ميدالية ،م�ؤكدًا
�أن الإجن���از غري امل�سبوق ال���ذي ي�ؤكد مكانة
البحري���ن على خريط���ة الريا�ض���ة العاملية،
ج���اء بف�ض���ل امل�سان���دة والتوجي���ه اللذين
حظ���ي بهم���ا امل�شارك���ون م���ن ل���دن �سموه
الك���رمي ،و�إخال�ص �أبن���اء البلد يف ترجمة هذا
الدعم واالهتمام بتحقيق الإجنازات الكبرية
والتاريخية.

•�سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء

احلكومة تدعم وتقدر دور “الأونروا” يف �إغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني� ...سمو رئي�س الوزراء:

االنتهاء من امل�شاريع اخلدمية باملدن والقرى يف 2019

ال�سماح بالطعن يف قرارات جلنة املنازعات الإيجارية �أمام املحكمة الكربى املدنية
املنام���ة  -بنا :تر�أ�س رئي�س الوزراء �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
اجلل�س���ة االعتيادية الأ�سبوعي���ة ملجل�س الوزراء
وذلك بق�رص الق�ضيبية �صباح �أم�س.
ويف م�سته���ل اجلل�سة� ،أ�ش���اد جمل�س الوزراء
بنتائ���ج الزي���ارة املثم���رة التي قام به���ا رئي�س
جمهوري���ة م��ص�ر العربي���ة ال�شقيق���ة عبدالفتاح
ال�سي�س���ي �إلى الب�ل�اد م�ؤخ���را وباملباحثات التي
�أجراه���ا مع عاه���ل الب�ل�اد �أخيه �صاح���ب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ،م�شيدا املجل�س
مب�ستوى العالقات التاريخية الوثيقة التي تربط
بني مملكة البحرين وجمهورية م�رص العربية ومبا
ت�شكله زيارة الرئي����س امل�رصي من تعزيز ودعم
لهذه العالقات ،منوها املجل�س مبكانة جمهورية
م�رص العربية ومواقفها الداعمة ململكة البحرين
وللق�ضايا العربية ومبا متثله م�رص ال�شقيقة من
ثقل �إ�سرتاتيجي م�ؤثر عربيا و�إ�سالميا.
بعدها ،هن����أ �صاحب ال�سم���و امللكي رئي�س
ال���وزراء الط�ل�اب والطالبات و�أع�ض���اء الهيئات
الإداري���ة والأكادميي���ة مبختل���ف امل�ؤ�س�س���ات
واملراح���ل التعليمي���ة بالع���ام الدرا�سي اجلديد
 ،2019 / 2018متمني���ا للجمي���ع عاما درا�سيا
مكل�ل�ا بالتوفيق والنجاح ،م�ؤك���دا �سموه �رضورة
تعزيز امل�س�ي�رة التعليمية الوطني���ة واالهتمام
بج���ودة التعلي���م واالرتقاء مبخرجات���ه؛ لتحقيق
�أه���داف وتطلع���ات احلكوم���ة مب���ا يتواف���ق مع
االحتياجات التنموية احلالية وامل�ستقبلية ،وقد
اطلع املجل����س على ا�ستع���دادات وزارة الرتبية
والتعليم لبدء العام الدرا�سي اجلديد ومتطلباته
وذل���ك من خ�ل�ال املذك���رة التي عر�ضه���ا وزير
الرتبية والتعليم بهذا اخل�صو�ص.
ثم رح���ب �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س
الوزراء بالإجنازات التي حتققها مملكة البحرين
يف املحافل الدولية الريا�ضية ،م�شيدا �سموه يف
هذا ال�ص���دد بالنجاحات الت���ي حققتها اململكة
يف دورة الألع���اب الآ�سيوي���ة الثامن���ة ع�رشة التي
�أقيم���ت م�ؤخرا ،والتي ح�صدت فيها  26ميدالية
متنوع���ة يف خمتل���ف الألع���اب ،منه���ا  12ذهبية
حمققة بذلك املرك���ز الأول عربيا ،منوها �سموه
بدور رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة،
رئي����س اللجنة الأوملبية البحريني���ة �سمو ال�شيخ
نا��ص�ر بن حمد �آل خليفة يف دعم القطاع ال�شبابي
والريا�ض���ي وتهيئ���ة كاف���ة ال�سبل الت���ي تقود
ملزيد من الإجن���ازات الريا�ضية الدولية ،م�شيدا
�سموه بعطاء الريا�ضيني البحرينيني وقدراتهم
املتفوق���ة التي رفع���ت ا�سم اململك���ة عاليا يف
املحافل الريا�ضية الدولية.
بع���د ذل���ك� ،أك���د �صاح���ب ال�سم���و امللكي
رئي����س الوزراء على دعم احلكوم���ة لوكالة الأمم
املتح���دة لإغاث���ة وت�شغيل الالجئ�ي�ن (الأونروا)
وذل���ك تقدي���را لل���دور الإن�ساين ال���ذي تقوم به
هذه الوكالة يف �إغاثة وتنمية وت�شغيل الالجئني

ت���ع���زي���ز امل�������س�ي�رة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة وااله���ت���م���ام
ب��������ج��������ودة ال����ت����ع����ل����ي����م واالرت�����������ق�����������اء مب����خ����رج����ات����ه
جم���ل�������س ال��������������وزراء ي�������ش���ي���د ب���������إجن��������ازات ال���ب���ح���ري���ن
يف امل���������ح���������اف���������ل ال����������دول����������ي����������ة ال�������ري�������ا��������ض�������ة
ال�������������س������م������اح ل����ب����ع���������ض ال�����������ش���رك�������ات الأج�����ن�����ب�����ي�����ة
ب������ف������ت������ح ف�����������������روع دون �����ش����ري���������ك ب�����ح�����ري�����ن�����ي
الفل�سطينيني.
بعدها ،نظر املجل�س املذكرات املدرجة على
جدول �أعماله واتخذ ب�ش�أنها من القرارات ما يلي:
�أوال :تاب���ع جمل�س ال���وزراء الإج���راءات التي
اتخذته���ا وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة
تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء ب�ش����أن تلبية احتياجات ع���دد من القرى
واملناطق مبحافظات اململكة ،حيث وجه �سموه
�إلى االنتهاء من امل�شاريع االجتماعية التي تخدم
عددا من مدن وقرى اململكة خالل العام ،2019
منها م��ش�روع مرك���ز البديع االجتماع���ي ال�شامل،
وم�رشوع نا ٍد نهاري لرعاية الوالدين يف جدحف�ص
ملحق���ا مبرك���ز جدحف����ص االجتماع���ي ،وم�رشوع
جممع الإعاقة ال�شامل بعايل ،كما وجه �سموه �إلى
الإ��س�راع يف اخلطوات التنفيذي���ة مل�رشوع تطوير
جمم���ع اخلدم���ات االجتماعي���ة مبدين���ة عي�س���ى،
وم��ش�روع جممع الرعاي���ة االجتماعية مبدينة حمد،
وبن���اء مركز اجتماع���ي ل�صالح �أه���ايل املحافظة
اجلنوبي���ة ،وبن���اء دار نهارية لرعاي���ة كبار ال�سن
من ال�سي���دات يف منطقة احلورة ،وذلك من خالل
املذكرة املرفوعة لهذا الغر�ض من وزير العمل
والتنمية االجتماعية.
ثاني���ا� :أح���ال جمل����س ال���وزراء �إل���ى اللجنة
الوزارية لل�ش�ؤون املالية و�ضبط الإنفاق مذكرة
اللجنة الوزاري���ة لل�ش����ؤون القانونية بخ�صو�ص

م��ش�روع ق���رار لتحدي���د �أوج���ه ��ص�رف الغرام���ات
املحك���وم بها يف خمالفات �أح���كام قانون العمل
يف القطاع الأهلي ال�ص���ادر بالقانون رقم ()36
ل�سنة .2012
ثالث���ا :بح���ث جمل����س ال���وزراء م��ش�روع قرار
بتعدي���ل امل���ادة ( )14م���ن الالئح���ة التنفيذية
للمر�س���وم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن
ال�سج���ل التجاري ال�صادرة بالق���رار رقم ()126
ل�سن���ة  ،2016وال���ذي يه���دف �إل���ى ع���دم ت�أثر
معام�ل�ات ال��ش�ركات اململوكة لل��ش�ركاء �أنف�سهم
عند تقدمي طلبات املعامالت يف ال�سجل التجاري
�سواء التجدي���د �أو �إلغاء القي���د �أو �إجراء الت�أ�شري
باملخالفات على ال�رشكات الأخرى ،بحيث يقت�رص
الت�أ�شري فق���ط على الفروع التابعة لذات القيد،
وق���رر املجل����س املوافق���ة عل���ى م��ش�روع القرار
وذل���ك يف �ضوء تو�صية اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون
القانونية.
رابع���ا :وافق جمل����س الوزراء عل���ى ال�سماح
لبع����ض ال��ش�ركات الأجنبي���ة بفت���ح ف���روع له���ا
يف مملك���ة البحري���ن ملمار�س���ة بع����ض الأن�شطة
وا�ستثنائها م���ن �رشط وجود �رشي���ك بحريني ملا
لها من �أهمية اقت�صادي���ة �إ�سرتاتيجية للمملكة
وذل���ك ا�ستن���ادا �إل���ى حك���م امل���ادة ( )345من
املر�س���وم بقان���ون رق���م ( )28ل�سن���ة 2015
بتعديل بع�ض �أحكام قان���ون ال�رشكات التجارية

ال�ص���ادر باملر�س���وم بقان���ون رق���م ( )21ل�سنة
 ،2001وذل���ك من خالل املذكرة املرفوعة لهذا
الغر�ض من وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
خام�س���ا :وافق جمل����س الوزراء عل���ى م�رشوع
قان���ون بتعديل امل���ادة ( )43من قان���ون �إيجار
العق���ارات ال�ص���ادر بالقانون رق���م ( )27ل�سنة
 2014املع���د بن���اء عل���ى االق�ت�راح بقان���ون
املقدم من جمل�س ال�ش���ورى و�أحاله �إلى ال�سلطة
الت�رشيعية ،ويهدف م��ش�روع القانون �إلى ال�سماح
بالطع���ن يف ق���رارات جلنة املنازع���ات الإيجارية
�أم���ام املحكمة الكربى املدني���ة بطريق التمييز،
وذل���ك يف �ضوء تو�صية اللجنة الوزارية لل�ش�ؤون
القانونية.
�ساد�س���ا� :أح���ال جمل�س ال���وزراء �إلى جمل�س
الن���واب م�رشوع���ي قانونني م�شفوع�ي�ن مبذكرة
بر�أي احلكومة حولهما ،الأول ب�ش�أن م�رشوع قانون
بتعدي���ل امل���ادة ( )361من قان���ون العقوبات
ال�ص���ادر باملر�س���وم بقان���ون رق���م ( )15ل�سنة
 1976املع���د بن���ا ًء على اق�ت�راح بقانون مقدم
م���ن جمل�س الن���واب ،والثاين بخ�صو����ص م�رشوع
قانون ب�إلغاء الفق���رة الثانية من املادة ()326
من قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  1971املعد
بن���ا ًء على االق�ت�راح بقانون املق���دم من جمل�س
ال�شورى.
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أيها العلماء ...ادعوا الناس للمشاركة
امل�شارك���ة يف االنتخابات الربملانية والبلدية  2018لي�ست رمية نرد على طاولة
الواق���ع البحريني ،ق���د ت�صيب �أو تخيب .لي�ست ا�صطياف���ا على �شاطئ دميقراطي،
ق���د ال يعجبك فتغريه ،ولي�ست نادي���ا ثقافيا تتبادل فيه �آخ���ر تعليقات املو�ضات
الثقافية ،امل�شاركة تعني �أنك العب يف حلبة التوازنات ال�سيا�سية ،يعني �أنك متتلك
القدرة على تعليق الأجرا�س يف رقبة امللفات التي مت�س هموم النا�س ،وامتالك �إبرة
قانونية يف خياطة اجلروح القدمية.
�ستكون قريبا من حما�سبة �أي وزير ولو يف تراكم �أوراق البريوقراطية يف وزارته.
كل م���ن يتعاط���ى م���ع الدميقراطية باللون الأ�س���ود والأبي�ض يحت���اج �إلى قطع
تذكرة �سفر وحجز مقعد له يف كوكب افرتا�ضي غري م�سكون ب�أحد.
�إن ممار�س���ة دور اجل�ن�رال املتوت���ر على احلامل�ي�ن بالرت�شح ،و�إلق���اء ر�صا�ص
التخوي���ن عل���ى �سمعته���م هي كف���ر بالدميقراطي���ة ،و�ص���ورة من �ص���ور املراهقة
ال�سيا�سية ،واختطاف للم�شهد ال�سيا�سي و�إلقائه يف فم مت�ساح الف�ساد واملح�سوبية،
ونوع م���ن �أنواع الرومان�سية ال�سيا�سية التي ل�ل��آن ال ت�ستطيع التمييز بني الواقعية
املقاتلة والأحالم الوردية.
من يريد تغيري لون الأحزان �إلى اللون الأبي�ض عليه النزول �إلى امليدان وتطويع
الواق���ع واللغة والعقل واملعرفة والثقافة يف �إجن���اح امللفات ولو  % 20فما �أ�سهل
الأحكام القطعية على املتفرج ،واجلال�س يف املدرجات كمن ي�شاهد قتال م�صارع مع
منر يف حلبة رومانية ،ويغ�ضب �إذا حدثت �أخطاء يف احللبة.
كفوا عن التنظ�ي�ر وزج القطعيات العقائدية يف ال�سيا�سة ،وحتويل كل مرت�شح
�إلى “كُ بة نية” و�أكلها� ،أو حتويل �سمعات النا�س و�أعرا�ضهم �إلى باريكيو �سيا�سي.
ال�ساح���ة ال تتحم���ل وجهات النظر ،فقد و�صلن���ا �إلى �رضورة التوقي���ع على �إجراء
العملي���ة ال�سيا�سي���ة وامل�شارك���ة �أو ت���رك اجل���رح ينزف ،وعل���ى العلماء كم���ا روجوا
للمقاطع���ات �أن يروجوا للم�شاركة خدمة للنا����س املطحونني يف طاحونات القرارات
اخلاطئ���ة القدمية ،ال جمال بع���د كل هذه اجلروح �سماع وجهات نظ���ر �أخرى ،وك�أنها
اختيار قائمة طعام يف مطعم �شعبي بقلم ر�صا�ص!
ملاذا الرتدد و�أنتم ت���رون تراكم اجلراح؟ ملاذا ال�صمت يف املنعطفات �أو �إعطاء
فر�صة تعبئة عقل النا�س باملقاطعة كما تعب�أ غرفة بغاز قابل لالنفجار بلحظة؟ ملاذا
�أ�صوات املقاطعني لـ  16عاما هي احلاكمة على امل�صري رغم تراكم الفواتري؟
مل���اذا ي�ستطيع���ون �أن يعبئ���وا ال�ش���ارع �أنه���م ه���م فقط م���ن يت�أمل���ون للجراح
وميتلك���ون �رشعي���ة الرتافع با�سم الأوج���اع ،وملاذا لي�س العك�س؟ م���ن قال املقاطع
�أقرب �إلى اجلراح؟ ومن قال �إن امل�شارك �ضد جراح النا�س؟ �أنا �أعلم عن نائب يو�صل
ليل���ه بنهاره يف خدمة النا�س ،وا�ستط���اع �أن يخدم عاطلني ،وملفات �إ�سكانية ،وخدم
املجتمع البحريني و�س�أذكره الحقا؛ لأكون من�صفا مع التاريخ ،لكن ال�س�ؤال ماذا قدم
املقاطعون ،و�أبطال الكيبورد؟ �أنا ال �أجامل �أحدا ال الدولة وال النا�س ،انتقدنا الوزراء
يف مل���ف التقاع���د ،والبطالة وغريهما و�سن�ستمر وننتقد الأخط���اء ونبارك الإجنازات،
كذلك اليوم ننتقد من يدفع النا�س تخويفا بامل�شاركة.
�أن���ا هن���ا �أقول للنا����س بكل و�ض���وح وبكل جر�أة كم���ا رفعت �صوت���ي يف 2002
و�رصخ���ت بالدعوة للم�شاركة� ،أقول لكم بعد مرور  16عاما من تلك املرحلة �شاركوا،
�شارك���وا ،خ�صو�ص���ا يف القرى� ،أنتم ل�ست���م خمريين بني املقاطع���ة وامل�شاركة ،بل
عليك���م امل�شاركة احلتمية من منطق واقع���ي ووطني وميداين للحفاظ على ما تبقى
من �صبابة يف الإناء.
احلل عب���ارة عن تراكم جهود ،وامللي���ون يبد�أ ب�أرقام قليل���ة ،ال�سيا�سة عالقات
وتوازنات وتوا�صل وجهود وطنية.
�أق���ول ذلك حبا يف اجلمي���ع ومل�صلحة النا�س .يف  2014قل���ت القفز من �سفينة
امل�شارك���ة �سيق���ود �إلى الغ���رق ال�سيا�سي! و�أقول يف  2018املقاطع���ة �ستقود �إلى
الغرق يف قاع املحيط ال�سيا�سي� .صيفوا مع امل�شاركة وا�صطفوا مع الوطن.

ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية مع اليابان

املنام���ة  -وزارة الداخلية :ا�ستقبل
رئي�س الأمن الع���ام اللواء طارق احل�سن،
�صباح �أم�س� ،سف�ي�ر اليابان لدى مملكة
البحرين هيديكي ايتو.
ومت خ�ل�ال اللق���اء ا�ستعرا����ض

العالقات الثنائي���ة القائمة بني البلدين
ال�صديقني ،وبحث عدد من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك.
ح��ض�ر اللق���اء ،م�ساعد رئي����س الأمن
العام ل�ش�ؤون العمليات والتدريب.

“العدل” و ”الداخلية” تناق�شان حقوق النزالء

املنام���ة  -وزارة الع���دل وال�ش����ؤون
الإ�سالمي���ة والأوق���اف :اجتم���ع وكي���ل وزارة
العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ل�ش�ؤون
العدل امل�ست�شار وائل بوعالي �أم�س مع مدير
الإدارة العام���ة للإ�ص�ل�اح والت�أهي���ل ب���وزارة
الداخلية العميدعبدال�سالم العريفي بح�ضور
عدد من م�س�ؤويل الوزارتني.
وا�ستهل بوعالي االجتم���اع بالتنويه �إلى
�أهمية التن�سي���ق والت�شاور الدائ���م يف الأمور
واملوا�ضيع امل�شرتكة بني الوزارتني.

ومت خ�ل�ال االجتماع بحث �أوج���ه التعاون
القائم بني وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف والإدارة العامة للإ�صالح والت�أهيل،
خ�صو�ص���ا ما يتعل���ق باملوا�ضي���ع امل�شرتكة
مع �إدارتي �أم���وال القا�رصين والتوثيق ،حيث
ناق����ش اجلانب���ان �آلية �س�ي�ر العم���ل املتبعة
واملعمول بها بني الطرفني و�أبرز ال�صعوبات
التي تعرت�ض الإجراءات واملعامالت وكيفية
التعام���ل معها ب�أف�ضل طريقة ممكنة .واتفق
اجلانبان على جمموعة من الإجراءات.

local@albiladpress.com

م�ستعر�ضا �أوجه التعاون مع “الأمري ت�شارلز اخلريية”� ...سمو ال�شيخ خليفة بن علي:

“اجلنوبية” ت�شهد نه�ضة تنموية بف�ضل �سيا�سات احلكومة

مدينة خليفة منوذج فريد وتتويج للم�شاريع التنموية الإ�سكانية

•�سمو حمافظ اجلنوبية جمتمعا مع م�س�ؤولني مب�ؤ�س�سة الأمري ت�شارلز اخلريية والوكيل امل�ساعد مل�شاريع الإ�سكان

الرف���اع  -املحافظ���ة اجلنوبي���ة� :أك���د حماف���ظ
اجلنوبي���ة �سمو ال�شيخ خليفة بن عل���ي بن خليفة �آل
خليف���ة �أنه بف�ض���ل توجيهات عاهل الب�ل�اد �صاحب
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليف���ة ،ورئي�س
الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الوالد الأمري خليفة بن
�سلم���ان ال خليفة ،وويل العه���د نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�ر �سلمان بن حم���د �آل خليف���ة ،ت�شهد
املحافظ���ة اجلنوبي���ة تقدما ونه�ض���ة تنموية �شاملة
مبختلف املجاالت ومنها املجال الإ�سكاين.
ج���اء ذلك خالل اجتماع �سمو حمافظ اجلنوبية مع
املدير التنفي���ذي مب�ؤ�س�سة الأم�ي�ر ت�شارلز اخلريية
كيم هيت����ش ومدي���ر ت�صامي���م �أول مب�ؤ�س�سة الأمري
ت�شارل���ز اخلريية ليزيل والوكي���ل امل�ساعد مل�شاريع
الإ�س���كان ب���وزارة الإ�سكان �سامي بوه���زاع� ،إذ �شدد
�سمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة �آل خليفة على
املكان���ة الكب�ي�رة والأهمية البالغة الت���ي حتظى بها
مدينة خليف���ة ،والتي تف�ضل جاللة امللك بت�سميتها
مبدين���ة خليفة تيمن���ا با�سم رئي�س ال���وزراء �صاحب

ال�سم���و امللكي الوال���د الأمري خليفة ب���ن �سلمان �آل
خليف���ة ،م�شددا �سموه بالوق���ت نف�سه على ما متثله
مدين���ة خليفة من من���وذج فريد متميز يع���د تتويجا
للم�شاري���ع التنموي���ة الإ�سكاني���ة ،م�ؤك���دا �سموه �أن
املحافظ���ة اجلنوبية مقبلة على العديد من امل�شاريع
التنموي���ة نظرا ملا تتمي���ز به من بيئي���ة ا�ستثمارية
و�سياحية.
كم���ا بحث �سمو حمافظ اجلنوبية مع كيم هيت�ش
�أوج���ه التع���اون والتن�سيق امل�شرتك ب�ي�ن املحافظة
اجلنوبي���ة وم�ؤ�س�س���ة الأمري ت�شارل���ز اخلريية ،م�ؤكدا
�سمو حماف���ظ اجلنوبية اهتمام املحافظ���ة اجلنوبية
بالتنمي���ة امل�ستدامة و�أولوي���ة امل�شاريع التي تت�سم
بالدميوم���ة وتخ���دم املواطنني على امل���دى البعيد،
م�ش���ددا �سموه عل���ى �أهمية تطبيق �أح���دث املعايري
العاملية يف خمتلف امل�شاري���ع باملحافظة اجلنوبية؛
لتكون �صديقة للبيئة وللم�شاة وممار�سي الريا�ضة.
و�أك���د �سم���و ال�شي���خ خليفة بن علي ب���ن خليفة
�آل خليف���ة �أن املحافظة اجلنوبي���ة على ات�صال دائم
مبختلف ال���وزارات لإي�ص���ال متطلب���ات واحتياجات

املواطنني ومتابعة امل�شاريع اخلدمية ،معربا �سموه
ع���ن بالغ �شكره ل���وزارة الإ�س���كان ملا تق���وم به من
جهود كبرية يف تطوير امل�شاريع الإ�سكانية.
من جهت���ه� ،أعرب املدي���ر التنفي���ذي مب�ؤ�س�سة
الأم�ي�ر ت�شارل���ز اخلريي���ة كي���م هيت����ش ع���ن �شكره
وتقدي���ره ل�سم���و حماف���ظ اجلنوبي���ة عل���ى حف���اوة
اال�ستقب���ال ،مثنيا على ما تطرق ل���ه �سموه من ر�ؤى
تنموي���ة �شامل���ة وحتقي���ق عنا��ص�ر التق���دم يف �شتى
املج���االت م�ؤك���دا تع���اون م�ؤ�س�س���ة الأم�ي�ر ت�شارلز
اخلريي���ة يف كل ما من �ش�أن���ه ازدهار ومناء املحافظة
اجلنوبية.
ح�رض االجتم���اع مدير �إدارة اخلدم���ات الهند�سية
واال�ستثم���ار باملحافظ���ة اجلنوبي���ة خال���د ب���ن عب���د
اللطيف وامل�ل�ازم �أول �أحمد بن علي اجلالهمة �إداري
مكت���ب �سمو حمافظ اجلنوبية ،ورئي�س ق�سم التنمية
اال�ستثماري���ة باملحافظ���ة حمم���د الرميح���ي ،ومرمي
الأن�ص���اري من مكت���ب النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء.

البحرين قادرة على مواجهة “حروب اجليل اجلديد” ...عبداهلل بن �أحمد:

قطر �سهلت دخول الإيرانيني لتنفيذ خمططاتهم بدول التعاون

املنام���ة  -درا�س���ات :قال رئي����س جمل�س
�أمناء مركز “درا�سات” ،وكي���ل وزارة اخلارجية
لل�ش����ؤون الدولي���ة ال�شيخ عبداهلل ب���ن �أحمد �آل
خليفة �إن “هناك رعاية الدول للإرهاب ،وي�أتي
يف مقدمته���ا �إيران التي تتبن���ي �إرهاب الدولة
لتنفي���ذ خمططاته���ا التو�سعي���ة ،وكذلك قطر
الت���ي ت�شكل م�صدرا لتموي���ل الإرهاب ،وكانت
ممرا للإيرانيني؛ لت�سهيل دخولهم دول جمل�س
التع���اون ،وتنفي���ذ خمططاتهم”.ج���اء ذل���ك يف
حما�رضة بعن���وان “التهدي���دات الإرهابي���ة ومكافحة
الإره���اب يف البحرين” ،والتي عق���دت بنادي �ضباط
قوة دفاع البحرين �أم�س يف �إطار ندوة “�إ�سرتاتيجيات
مكافحة الإرهاب” حت���ت رعاية قائد احلر�س امللكي
�سم���و العميد الركن ال�شي���خ نا�رص بن حمد �آل خليفة،
والتي ينظمها احلر����س امللكي بالتعاون مع املعهد
الأوروبي للدرا�سات الأمنية.
و�أع���رب ال�شي���خ عبداهلل ب���ن �أحم���د يف م�ستهل
كلمت���ه ،عن اعت���زازه وامتنانه مب�س�ي�رة و�سرية قوة
دفاع البحري���ن البا�سلة بقيادة عاه���ل البالد القائد
الأعل���ى �صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة ،فعلى م���دار ن�صف قرن ت�ش���كل قوة الدفاع
النم���وذج يف الكف���اءة واالقتدار والتطوي���ر ،واملثل
يف البطول���ة والف���داء ،يف �إط���ار �أداء ر�سالتها النبيلة
وقيمها الأ�صيلة ،ت����ؤدي دورها الوطني بكل عزمية
وعط���اء ،وت�سه���م يف دع���م ركائ���ز الأم���ن وال�س�ل�ام
الإقليم���ي ،بف�ض���ل التوجيه���ات امللكي���ة ال�سامية،
ومتابعة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول

•ال�شيخ عبداهلل بن �أحمد يتحدث يف املحا�رضة

لرئي�س جمل����س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ،وجهود القائد العام لقوة
دف���اع البحرين امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن �أحمد
�آل خليفة ،و�إ�سهامات كل القيادات واملنت�سبني.
وبني �أن “ح���روب اجليل اجلدي���د” �أ�صبحت من
املو�ضوع���ات املهم���ة يف الدرا�س���ات الإ�سرتاتيجية
واالهتمامات الأكادميي���ة ،حيث دخلنا يف طور جديد
م���ع ب���روز “اجلي���ل الرابع” للح���روب ،ال���ذي يتجاوز
احلد الفا�صل بني الع�سك���ري وال�سيا�سي ،والغر�ض
النهائي لي�س االنت�صار يف حرب مبا�رشة ،و�إمنا زعزعة
ا�ستق���رار الدول���ة ،م�ؤك���دا �أن البحرين ق���ادرة على
مواجهة هذه التهديدات و�إجها�ضها.
وعن التهديدات الإرهابي���ة يف البحرين� ،أو�ضح
�أن هناك نوع�ي�ن من الإرهاب يج���ري الت�صدي لهما
يف اململكة ،الأول :يتعلق بتنبي �أفكار مت�شددة �ضد
املجتمع م�ستوردة من اخلارج .والثاين :خاليا �إرهابية

موالية لإيران يت���م جتنيدها وتدريبها يف مع�سكرات
احلر����س الثوري وامليلي�شيات التابعة له يف عدد من
دول املنطق���ة ثم تزويدها بالأ�سلح���ة واملتفجرات؛
ال�ستهداف رجال الأمن واملن�ش�آت واملرافق العامة.
وق���ال“ :منذ �سنوات يجري تدريب الع�رشات من
اجليل اجلدي���د من املقاتلني يف مناط���ق ال�رصاعات،
حي���ث مت تدريب و�إع���داد كوادر ع�سكري���ة يف �إيران
ومع�سك���رات ح���زب اهلل اللبن���اين؛ لإعادته���م الحقا
كقادة ع�سكريني لتنفيذ العمليات الإرهابية”.
وتاب���ع :وبالن�سبة لل�شق امل���ايل ،فبعد �أن و�ضع
م��ص�رف البحري���ن املرك���زي ف���رع (بن���ك امل�ستقبل
الإي���راين) حتت �إدارته ،اكت�شف �أن البنك كان مبثابة
مرك���ز لتمويل الإره���اب ،وبلغ جمم���وع الأموال التي
مت غ�سله���ا واملخالف���ة نح���و  9ملي���ارات دوالر ،و�أن
بع�ض هذه الأم���وال كانت ت�صل �إلى منفذي الأعمال
الإرهابية وامل�شاركني فيها.

تابعت م�ستجدات العمل والإجناز بامل�رشوع ...مي بنت حممد:

مركز زوار “طريق الل�ؤل�ؤ” �سيرثي قلب املح ّرق

املنامة  -هيئ���ة البحرين للثقافة والآثار� :شهد
موق���ع طريق الل�ؤل����ؤ باملحرّق ،امل�سج���ل على قائمة
الرتاث العاملي ملنظمة اليوني�سكو ،م�ساء �أم�س زيارة
ميداني���ة قامت به���ا رئي�سة هيئة البحري���ن للثقافة
والآث���ار ال�شيخة مي بنت حممد �آل خليفة برفقة عدد
من كوادر ومهند�سي الهيئة ،وذلك لإلقاء نظرة عن
كث���ب على �آخر تطورات العمل عل���ى امل�رشوع ومركز
زواره .وم���ن املخطط �أن تنجز هيئة البحرين للثقافة
والآث���ار مركز زوار موق���ع طريق الل�ؤل����ؤ نهاية �شهر
نوفم�ب�ر القادم حيث يفتت���ح برعاية كرمية و�سامية
من عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليف���ة بالتزامن مع اجتم���اع وزراء الثقافة للعامل
الإ�سالمي يف املحرّق عا�صمة الثقافة الإ�سالمية لعام
2018م.
وقال���ت ال�شيخ���ة مي بنت حمم���د“ :نحافظ على
تراثن���ا احل�ضاري والإن�ساين ونروّج له يف �أرجاء العامل
كله ،فهذه طريقتنا يف التعريف ب�أوطاننا و�صورتها

•رئي�سة هيئة الثقافة والآثار تزورموقع طريق الل�ؤل�ؤ

الأجم���ل” ،م�ضيف���ة“ :موق���ع طري���ق الل�ؤل����ؤ ال���ذي
�شهد عل���ى حقبة اقت�صادية هامة م���ن تاريخ مملكة
البحرين� ،سيكون ال�شاهد اجلديد على قدرة مملكتنا
عل���ى �صنع التنمي���ة امل�ستدام���ة و�سي�ستقبل الزوار
م���ن العامل ليعرفهم على كن���وز البحرين الثقافية”.

و�أو�ضح���ت �أن مركز زوار موقع طريق الل�ؤل�ؤ �سيرثي
قلب مدينة املحرّق و�سي�شكل مركزاً ثقافيا ً متكامالً
يتوا�ص���ل مع كافة �أف���راد املجتمع ،م�ش�ي�رة �إلى �أنه
�سي�ساه���م يف تعزي���ز الهوي���ة الوطني���ة البحريني���ة
ويحافظ على الإرث الوطني للمملكة.

بالدنا

local@albiladpress.com

يو�سف بن علوي مبقدمة م�ستقبليه لدى و�صوله م�سقط

وزير اخلارجية يرت�أ�س اللجنة امل�شرتكة مع ُعمان اليوم

املنام���ة  -وزارة اخلارجي���ة :و�ص���ل وزي���ر
اخلارجي���ة ال�شي���خ خال���د ب���ن �أحم���د ب���ن حممد
�آل خليف���ة �إل���ى مدين���ة �صاللة ب�سلطن���ة عمان
ال�شقيق���ة وكان يف مقدم���ة م�ستقبلي���ه الوزير
امل�س�ؤول عن ال�ش����ؤون اخلارجية ب�سلطنة عمان
يو�س���ف بن عل���وي ب���ن عبداهلل.و�سري�أ�س وزير
اخلارجي���ة وفد مملك���ة البحري���ن يف اجتماعات
اللجنة البحرينية  -العمانية امل�شرتكة لدورتها
ال�ساد�س���ة والتي �ستعقد مبدينة �صاللة اليوم.
ويعك����س انعقاد اللجن���ة امل�شرتك���ة العالقات
الأخوي���ة الرا�سخ���ة ب�ي�ن البلدي���ن ال�شقيق�ي�ن
وحر�صهم���ا عل���ى تعزيز خمتلف �أوج���ه التعاون
امل�ش�ت�رك يف جمي���ع املج���االت .وي�ش���ارك يف
اجتماع���ات اللجن���ة امل�شرتك���ة عددا م���ن كبار

تيارات
راشد الغائب
rashed.ghayeb
@albiladpress.com

“كاسيكو” وزارة التربية

•وزير اخلارجية ي�صل �صاللة مرتئ�سا وفد البحرين باجتماعات اللجنة امل�شرتكة

امل�س�ؤول�ي�ن من خمتلف اجله���ات احلكومية يف
البلدي���ن ال�شقيقني ،حيث تت���م مناق�شة م�سار

تط���ور العالقات الأخوية و�سبل توطيد التعاون
الثنائي.

حممد بن عبداهلل قدر الدعم ال�سخي

“بتلكو” ت�ساند تطبيق “ال�ضمان ال�صحي” بـ � 850ألف دينار

املنامة  -املجل�س الأعل���ى لل�صحة :وقع املجل�س
الأعلى لل�صح���ة و�رشكة البحرين لالت�ص���االت ال�سلكية
والال�سلكي���ة (بتلك���و) الأح���د مبق���ر املجل����س مبرف����أ
البحرين املايل اتفاقية تعاون م�شرتكة يف دعم برنامج
ال�ضم���ان ال�صحي الوطن���ي (�صحتي).ووقع االتفاقية
م���ن جانب املجل����س رئي����س املجل�س الأعل���ى لل�صحة
الفري���ق طبي���ب ال�شيخ حمم���د بن عب���داهلل �آل خليفة،
ورئي�س جمل�س �إدارة �رشكة “بتلكو” ال�شيخ عبداهلل بن
خليفة �آل خليفة ،بح�ضور عدد من كبار امل�س�ؤولني يف
الأمانة العامة للمجل����س والإدارة التنفيذية يف ال�رشكة.
ومبوجب االتفاقية� ،ست�ساهم بتلكو بـ � 850ألف دينار
لدعم مبادرات تطوير القطاع ال�صحي يف اململكة.
وتهدف اتفاقي���ة التعاون امل�شرتك���ة �إلى تعزيز
العم���ل الوثي���ق ب�ي�ن املجل����س وال�رشك���ة يف تطبي���ق
م�شاري���ع تخ�ص ال�ضمان ال�صحي والعمل على تو�صيل
اجله���ات ال�صحية بنظام ال�ضم���ان ال�صحي والعمل مع
املجل�س الأعلى لل�صحة على عملية التخطيط يف مرحلة
تطبي���ق وتو�صيل اجلهات ال�صحي���ة ف�ضالً عن متويل
اال�ست�ش���ارات مل�رشوع الت�سيري الذات���ي للم�ست�شفيات
وم�رشوع ال�ضمان ال�صحي.
و�ست�ساه���م بتلك���و يف خدمة القط���اع ال�صحي يف
البحرين من خ�ل�ال ربط امللفات والنظ���م الطبية بني
خمتل���ف املراكز ال�صحي���ة وامل�ست�شفي���ات العاملة يف
البالد ،والتي �ستك���ون �رضورة ملحة بعد البدء بتطبيق
م�رشوع ال�ضمان ،والذي �ستتحول مبوجبه وزارة ال�صحة
�إل���ى منظم ،يف ح�ي�ن تعم���ل املراك���ز وامل�ست�شفيات
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ال �أتفق مع �ضغوط بع�ض النا�شطني ال�سيا�سيني ب�ش�أن مطالبة وزارة الرتبية والتعليم �إعالن �أ�سماء
املعلمني امل�ستجدين باملدار�س احلكومية.
ل���ن تن�رش ال���وزارة الأ�سماء؛ ب�سب���ب موقف قانوين ق���دمي جديد يتعلق بحظر انته���اك اخل�صو�صية.
و�أ�ؤيدها مبوقفها.
كل فريق معت�صم بوجهة نظره .وما اجلدوى من �رصاع ممل متكرر بوجه خمتلف كل مرة .هل �سريدم
احت�س���اب عدد املعلمني ال�سنة وال�شيعة �أو ن�سب���ة مكت�سبي اجلن�سية اجلدد من �إجمايل املوظفني اجلدد
فجوة اخلالف بني الفريقني �أم �سيزيد من �أواره؟ لنبحث عن مفاتيح الثقة ،ولي�س عن �أقفال جديدة.
خط���وة اال�ستغناء عن معلمني �أجانب و�إح�ل�ال مواطنني حملهم مو�ضع حتية وتقدير .ويجب حتولها
لنهج م�ستدمي ليكون البحريني �أوال ودائما.
و�أحتف���ظ عل���ى احلملة املربجمة امل�ضادة من جمموعة نواب للت�ضام���ن مع الوزارة �ضد فريق �أدمن
انتقادها منذ فرتة طويلة.
يتع�ي�ن على ه�ؤالء الن���واب تطوير تكتيكات الدف���اع الذكي والت�صدي املقنع ب���دل حتوّل الع�ضو
املنتخب لـ “كا�سيكو” يردد ما قيل له �أو ي�ستدعي الأر�شيف املر ل�شق املواقف ب�سكني الطائفية عند
كل خالف.
و�إال فم���ا موقف الن���واب من توزيع ال���وزارة كتب مواد اللغ���ة العربية والرتبي���ة الإ�سالمية وتاريخ
وجغرافي���ا البحرين والرتبية للمواطنة جمانا على املدار�س اخلا�صة ،بينما الأخرية م�ستمرة يف بيع بع�ض
الكتب على الطلبة ،وهو ما �أثار �سخطا لدى �أولياء الأمور.
�أعت���ب على املديرة بالوزارة عدم �إمتام املعلومة ب�ش���كل وا�ضح .املدار�س اخلا�صة ت�شرتي الكتب
احلكومي���ة قب���ل ميعاد الع���ودة املدر�سية مبقاب���ل نقدي .وبعد انته���اء الوزارة من توزي���ع الكتب على
املدار����س احلكومية ،ف�إنها تبادر بتوزيع الكمي���ة الفائ�ضة على بع�ض املدار�س اخلا�صة .هذه باخت�صار
ق�صة الكتب املجانية.

تيار
“يجوز الربا يف احلب ،فمن �أعطاك حبا رده �ضعفني”.

• توقيع اتفاقية التعاون امل�شرتكة

كمقدمي خدمة.
وتع���د “بتلك���و” ال�رشك���ة الأول���ى يف اململك���ة يف
جم���ال اخلدم���ات ال�سحابي���ة .و�ستعم���ل “بتلك���و” مع
املجل�س الأعل���ى لل�صحة؛ من �أج���ل التباحث يف كيفية
م�ساع���دة ال�رشك���ة يف الربط واالت�ص���االت بني �سجالت
امل�ست�شفي���ات واملراكز ال�صحي���ة ببع�ضها ،مما يتيح
للمر�ضى اختيار �أي م�ست�شفى يختارونه �ضمن منظومة
امل�رشوع الوطني لل�ضمان ال�صحي.
وقال الفريق طبي���ب ال�شيخ حممد بن عبداهلل �آل
خليفة “�إننا يف املجل�س الأعلى لل�صحة نفخر بالتعاون
م���ع �رشك���ة االت�ص���االت البحريني���ة الرائ���دة “بتلكو”،
ون�شكر م�ساهمته���ا ال�سخية يف دعم وم�ساندة مبادرات
التح���ول يف القط���اع ال�صحي وتوفري احلل���ول التقنية
املتط���ورة وتقدمي اخلدم���ات اال�ست�شاري���ة والتقنية
لربنام���ج ال�ضمان ال�صح���ي الوطن���ي “�صحتي” الذي

دخ���ل حي���ز التنفيذ بع���د �إق���رار عاهل الب�ل�اد �صاحب
اجلالل���ة امللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة للقانون رقم
 23ل�سن���ة  2018املت�ضم���ن �إ�صدار قان���ون ال�ضمان
ال�صح���ي” .ويف تعليق���ه على �إب���رام االتفاقي���ة� ،رص ّح
رئي����س جمل����س �إدارة �رشك���ة “بتلكو” ال�شي���خ عبداهلل
ب���ن خليفة �آل خليفة ،قائ�ًل�ااً “ :ي�رسنا يف بتلكو �أن نعمل
جنبًا �إلى جنب مع املجل����س الأعلى لل�صحة لبحث �أمثل
الطرق لال�ستفادة من تقني���ة املعلومات واالت�صاالت
يف تعزي���ز م�ستوي���ات ال�ضم���ان ال�صح���ي يف مملك���ة
البحري���ن .وت�سع���ى بتلكو �إلى و�ضع �أح���دث التقنيات
يف متن���اول القطاع ال�صحي يف اململكة وذلك كجزء من
م�س�ؤوليتنا االجتماعية والوطني���ة” .و�أ�ضاف “�سنبذل
ق�صارى جهودنا لن�ساهم يف تطوير الدعم اال�ست�شاري
والتقني ال�ل�ازم ملبادرات تطوير القط���اع ال�صحي يف
مملكة البحرين”.

�شم�س الدين التربيزي

جتميل عدد من املواقع يف مدينة عي�سى
الرف����اع  -بلدي املنطق����ة اجلنوبية :قامت
بلدي����ة املنطق����ة اجلنوبي����ة ممثل����ة يف ق�س����م
املتنزه����ات واحلدائق ب�أعم����ال تطوير عدد من
املواق����ع وال�ش����وارع يف مدين����ة عي�س����ى ،حي����ث
انتهت من زراعة �أن����واع خمتلفة من املزروعات
على امتداد م�ساحة  300مرت مربع.
وذكرت البلدية �أن هذا امل�رشوع يهدف �إلى
تطوي����ر م�ساحة تقدر بـ  1000م��ت�ر مربع ،حيث
يتم العم����ل حاليا عل����ى ا�ستكم����ال زراعة باقي
املواق����ع مب�ساحة  700مرت مرب����ع .و�أو�ضحت �أن
�أعم����ال التطوير ت�ضمن����ت �إ�ضافة رم����ل زراعي
للب����دء يف غر�س الأ�شج����ار والزه����ور املو�سمية،
وذل����ك �ضم����ن خط����ة جتمي����ل ال�ش����وارع العامة
والداخلية وتزيني الدوارات وامل�ساحات املطلة

عليه����ا بالأ�شج����ار وال����ورود يف خمتل����ف مناطق
املحافظة اجلنوبية .و�أك����دت بلدية “اجلنوبية”
�أنه����ا مهتمة ب�إب����راز الطابع اجلم����ايل والعمراين
للمناط����ق م����ن خ��ل�ال امل�شاري����ع التطويري����ة
والتجميلية املمتدة طوال العام.

“ال�ش�ؤون الإ�سالمية” ُت�صدر
التقومي البحريني لـ 1440هـ

يومي���ة سياس���ية ش���املة

»

وصاد ِق المواساة
بأحر التعازي
ِ

يومي���ة سياس���ية ش���املة

تتقدم أسرة دار «

تتقدم أسرة دار «

»

وصاد ِق المواساة
بأحر التعازي
ِ
•غالف التقومي

إلى الزميل

عبد الرسول الحجيري
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

خــــــالـــتـه
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع
رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها
وذويها الصبر والسلوان

املنام���ة  -وزارة الع���دل وال�ش����ؤون
الإ�سالمية والأوقاف :تنفيذاً للتوجيه ال�سامي
لعاه���ل الب�ل�اد �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد
ب���ن عي�س���ى �آل خليفة� ،أ�ص���درت وزارة العدل
وال�ش�ؤون الإ�سالمي���ة والأوقاف �أخريا التقومي
البحريني للعام الهجري اجلديد 1440هـ.ورفع
وكيل ال�ش�ؤون الإ�سالمية فريد املفتاح �أ�سمى �آيات
التهاين والتربي���كات مبنا�سبة قرب العام الهجري
اجلديد ،مثمنًا االهتمام البال���غ التي يوليه �صاحب
اجلاللة امللك بال�ش����ؤون الإ�سالمية من خالل الدعم
الكرمي والتوجيه ال�سديد واملتابعة احلثيثة لكافة
براجمها و�أن�شطتها.
وقال املفت���اح�“ :إن ق�سم البح���وث واملعاهد
واملراك���ز الدعوي���ة ب����إدارة ال�ش����ؤون الديني���ة
وبالتن�سي���ق مع اللجن���ة العليا للتق���ومي البحريني
�أ�ص���درت التق���ومي مبختل���ف �أنواع���ه :احلائط���ي
واملكتب���ي والدف�ت�ري ،حي���ث ي�ص���در التق���ومي
البحرين���ي �سنوي���ا ً يف بداية العام الهج���ري بتوجيه
�س���ا ٍم م���ن لدن عاه���ل الب�ل�اد ال���ذي �أول���ى �ضبط
املواقيت والأ�شهر الهجرية عناية خا�صة منذ تويل
جاللته احلكم يف عام .”1999
وا�ستذك���ر “ يف ه���ذا ال�سي���اق ال���دور الرائ���د
للراح���ل الوالد املغف���ور له ب����إذن اهلل تعالى �سمو
ال�شي���خ عبداهلل بن خال���د �آل خليفة طيب اهلل ثراه،
يف ت�أ�سي�س هذه اللجنة املباركة”.

إلى الزميل

عـلي هــالل عـلي
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

بـنـت عمــــه
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع
رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها
وذويها الصبر والسلوان
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م�صانع الفخار تعاين �شح املواد ...املر�شح البلدي عبداجلبار لـ “:”$

جممعات يف �إ�سكان عايل بال �إنارة وغارقة يف الظالم
برنامــج �سياحــي
يربط القرية
ومدافنها

ليلى مال اهلل

قال املر�شح البلدي للدائرة ال�ساد�سة ال�شمالية
(عايل) حمد عبداجلبار ل���ـ “البالد” �إنه ي�سعى لإعادة
قرية عايل �إل���ى خارطة ال�سياحة املحلي���ة وا�ستثمار
امل�ؤه�ل�ات التاريخية يف القرية ع�ب�ر برنامج �سياحي
يرب���ط القري���ة ومدافنها واعتم���اد برنام���ج لإنعا�ش
ال�سياحة الداخلي���ة واخلارجية مبا يدعم مناهج وزارة
الرتبية والتعليم.
ولفت �إلى �أن برناجمه االنتخابي يت�ضمن تطوير
الط���رق وجتميله���ا ،ومنها رب���ط �ش���ارع ال�شيخ زايد
و�ش���ارع ال�شي���ح خليفة ب���ن �سلمان بج��س�ر؛ لت�سهيل
احلرك���ة املرورية .و�أ�ض���اف �أن الدائرة حتتاج تعبيد
الط���رق وجتميله���ا وزي���ادة الرقعة اخل��ض�راء عموما
فيه���ا ،ف�ضال ع���ن �إن�شاء طرق �سياحي���ة يراعى فيها
التجميل مبا يوحي باحل�ضارة الدملونية.

خزانات المياه

انتخابات
“الكراجات” جتاور البيوت يف �سلماباد
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�أو�ض���ح املرت�ش���ح النياب���ي
�إبراهيم �أحم���د �آل �شهاب �أن خدمة
�أه���ايل املناط���ق التابع���ة للدائرة
الرابع���ة باملحافظ���ة ال�شمالي���ة
يف �أعل���ى �سل���م �أولوي���ات برناجمه
االنتخابي؛ ك���ون الرت�شح بحد ذاته
م�س�ؤولي���ة وطني���ة والت���زام �أدب���ي
و�أخالقي بني املرت�شح والناخب.
و�أك���د �أن خطوات���ه تتمث���ل “يف
امل�ساهم���ة يف �سن الت�رشيعات التي
تدعم مكت�سب���ات املواطن ال�سيما
ال�صح���ة والتعلي���م والإ�س���كان،
و�إيج���اد البيئ���ة املالئم���ة للعي����ش
الك���رمي ،م�ستنك���را الو�ض���ع يف
�سلماب���اد ال�سكني���ة عل���ى �سبي���ل
املثال املحاذي���ة ملنطقة كراجات
وم�ؤ�س�س���ات �صناعي���ة ،وه���و ال
يتما�ش���ى وم�سرية التنمية ال�شاملة
يف الب�ل�اد ،فبدال من وج���ود حدائق
و�أماك���ن ترفي���ه حتي���ط باملناطق
ال�سكني���ة نراه���ا حماط���ة مب�ص���در
تل���وث و�إزع���اج ،وهو �أم���ر يجب �أن
نركز عليه يف مرحلة العمل الوطني
القادم���ة؛ ك���ون املواط���ن الكرمي
املحور الأهم يف برامج التنمية.
وق���ال �إن التوا�ص���ل م���ع
املواطن�ي�ن يح���ب �أن يكون ب�شكل
متوا�ص���ل خ�صو�صا عندم���ا يكون
الأم���ر متعلق���ا ب�ش����ؤون حيات���ه
وم�ستقبل �أبنائه”.
ودع���ا لتعميم “مب���ادئ العمل
البل���دي الت���ي تهت���م ب�ش����ؤون
امل�ساح���ات اخل��ض�راء والرتفي���ه يف
املناط���ق ال�سكني���ة ،و�أن ترج���ع
الأندي���ة الوطني���ة �إل���ى م���ا كان���ت
علي���ه يف ال�ساب���ق ،وال تقت�رص على
الريا�ض���ة ،ولك���ن تهت���م كذل���ك
بالثقاف���ة ،فنح���ن يف ه���ذا الوقت

وق���ال عبداجلب���ار �إن تطوير البني���ة التحتية يف
قط���اع االت�ص���االت ال�سلكي���ة والال�سلكي���ة م���ن �أهم
م�ش���اكل الأه���ايل املتك���ررة ،حيث �ضع���ف التغطية
خا�ص���ة يف جممع���ات القرية القدمي���ة ،ولفت الى ان
جممع���ي 740و 742يف القري���ة الأم يحتاجان تطوير
�شبك���ة املي���اه؛ ل�ضم���ان و�صولها ب�ضغ���ط منا�سب
للمنازل،
حي���ث ي�ضطر الأه���ايل �إلى اال�ستعان���ة بخزانات
ل�ضخ املي���اه ملنازلهم التي يقل �ض���خ املياه �إليها
مبعدل � 4أيام �أ�سبوعيا.
و�أ�ض���اف �أنه ينطل���ق يف برناجم���ه االنتخابي عل
�ش���كاوى الأهايل و�أغلبها تتعلق بالإنارة و�إعادة �إنارة
�ش���وارع ،حيث تقبع القرية القدمية وبع�ض جممعات
�إ�سكان عايل يف الظالم ال�شديد.
كم���ا يركز عبداجلبار على تطوير �شبكة املجاري
وربطه���ا باخلط الرئي����س الناقل على �ش���ارع ال�شيخ

يجــــب تطـــويــــــر
الطـرق و�شبكة
املجاري

•حمد عبداجلبار

الدائــــــرة حتتـــــــاج
تعبيد الطرق
وجتميلها

زاي���د؛ حلل م�شكلة جتم���ع مياه الأمط���ار يف جممعات
الدائرة.
وق���ال �إنه “�سي�سع���ى �إلى تطوي���ر حديقة عايل
الك�ب�رى وزي���ادة الرقع���ة اخل��ض�راء و�إ�ضاف���ة �ألعاب
جدي���دة وعم���ل مم�ش���ى مطاط���ي لال�ستف���ادة م���ن
امل�ساح���ات الكبرية به���ا ،كما �سي�سع���ى لتخ�صي�ص
مواق���ف عامة لل�سيارات يف القرية التي تعاين كثافة
�سكانية كبرية”.
وب�ي�ن “�أن من �ضمن خطط���ه االنتخابية ال�سعي
لزيادة عدد احلدائق العام���ة و�إن�شاء �سوق على غرار
ال�س���وق ال�شعبية يف مدينة عي�سى؛ حل���ل �أزمة الباعة
اجلائل�ي�ن من الآ�سيويني ،وا�ستغ�ل�ال ال�سوق للباعة
املتنقلني البحرينيني لت�أجريها ب�أ�سعار رمزية”.
كم���ا وي�سع���ى �إلى العم���ل على توف�ي�ر املواد
الأولي���ة ل�صناعة الفخار للمعامل م���ن املناطق التي
تتوف���ر فيها ه���ذه املواد ،حيث تع���اين املعامل من
�ش���ح املواد التي تعينهم على اال�ستمرارية يف الإرث
التاريخي و�صناعة الفخاريات.
وت�شمل الدائ���رة ال�ساد�سة باملحافظة ال�شمالية
 7جممع���ات (740 ،738 ،736 ،734 ،732 ،730
و ،)742موزع���ة عل���ى كل من ع���ايل القدمية وهورة
عايل و�إ�سكان عايل.
وميثل الدائرة حاليا البلدي عبداهلل عا�شور.

تطوير البنية التحتية
يف قطاع االت�صاالت
ال�سلكية
�أهايل ي�ستعينون
بخزانات ل�ضخ املياه
�أ�سبوعيا
عمل مم�شى مطاطي
وتخ�صي�ص “باركات”
بالقرية

ا�ستقطاب “�آيفون” و ”�سام�سوجن” للبحرين ...مر�شح “البحري” اليحيى لـ “:”$

فر�ض �رضيبة على � ّأي �رشكة �صايف ربحها مليون دينار
•�إبراهيم �آل �شهاب

لديــــــه خبـــــــرة
�إداريــــــــــة ملـــــــدة
 38عاما

مروة خمي�س

نحتاج جيال واعي���ا يرتبط بالوطن،
ويع���رف �أن البحري���ن وطن���ه التي
يج���ب �أن يكون ج���زءا منها ،ويقدر
املكت�سب���ات الت���ي حتقق���ت ل���ه،
فالثقاف���ة متثل ركن���ا �أ�سا�سيا يف
بناء جيل امل�ستقبل”.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة الرابع���ة
باملحافظة ال�شمالي���ة النائب غازي
�آل رحمة.
وتبل���غ الكتلة الناخب���ة بالدائرة
قرابة  9277ناخب���ا وفق �إح�صاءات
انتخابات برملان .2014
وكان���ت جممع���ات الدائ���رة
منق�سم���ة ب�ي�ن الدائ���رة الأول���ى
باملحافظة ال�شمالية وم�ضاف �إليها
 7جممع���ات م���ن الدائ���رة الثاني���ة
باملحافظة الو�سطى امللغية.
ومتث���ل الدائ���رة املجمع���ات
واملناط���ق الآتي���ة :جبل���ة حب�ش���ي
( ،)435 ،433 ،431وال�سهل���ة
ال�شمالي���ة ( 439و ،)441والق���دم
( ،)447و�أبوق���وة ( 455و،)457
و�سلماب���اد (،706 ،704 ،702
 ،708و ،)712وهورة عايل (،)714
وعايل (.)744

مقعد نائب �سلماباد وجبلة حب�شي وال�سهلة ال�شمالية بالربملان
برملان

النائب الفائز

عدد �أ�صواته

2002

عبدالنبي �سلمان

1327

2006

ال�سيد عبداهلل جميد

5779

2010

ال�سيد عبداهلل جميد

7242

االنتخابات التكميلية 2011

�أحمد ال�ساعاتي

595

2014

غازي �آل رحمة

853

2018

؟

؟

�أ�ش���ار املر�ش���ح النياب���ي املحتم���ل للدائ���رة
الثالث���ة يف املحافظة اجلنوبية ع���ادل اليحيى �إلى
�أنه �سي�ساهم يف دعم االقت�صاد البحريني من خالل
خربت���ه التي تربو على � 38سن���ة من خالل عمله يف
ال�ش�ؤون الإدارية والتنفيذية.
وق���ال �إن���ه �سيق���دم اقرتاح���ات وتو�صي���ات
م���ن املمكن �أن حت���ل عبء الدين الع���ام يف مملكة
البحرين ،وعلى ر�أ�سها ا�ستبدال املوظفني الأجانب
يف ال���وزارات بالبحرين���ي ذوي اخل�ب�رة� ،إلى جانب
�إعادة النظر برواتب وتقاعد كبار موظفي الدولة.
و�أردف “�سنق���وم بت�شكي���ل منطق���ة �إقليمية
للخدم���ات اللوج�ستية امل�سان���دة مثل لتكنولوجيا
املعلومات يف البحري���ن ،و�سيتواجد فيها منظومة
معلومات من كبار ال��ش�ركات مثل املايكرو�سوفت
والأي فون وال�سام�س���وجن ،حيث �ستعمل البحرين،
وت�شتهر على نطاق عاملي”.

أموال خليجية
وق���ال“ :يف حال خو�ض���ي االنتخابات وفوزي،
�س�أ�ض���ع حل���وال واقرتاحات بالتع���اون مع احلكومة
و�أفت���ح املل���ف االقت�ص���ادي عل���ى ر�أ�س���ه الدي���ن
الع���ام للبحري���ن� ،إذ ل���دي الكثري م���ن االقرتاحات
والتو�صيات تقوم مبعاجلة الدين العام”.
و�أ�ض���اف�“ :سنق���وم بت�سهي���ل الت�رشيع���ات
والقوانني جلذب ر�ؤو�س �أموال خليجية �إلى مملكة
البحري���ن من خالل ت�أ�سي����س م�صانع ،و�سنخلق من
خاللها فر�ص عمل”.
�إل���ى جان���ب �أن���ه �سيق���وم ب�إع���ادة النظ���ر يف
الر�سوم وال�رضائ���ب ،ودعم وم�سان���دة امل�رشوعات
االقت�صادي���ة ال�صغرية واملتو�سطة التي ميتلكها
املواطن البحريني.
وح���ول م�شكل���ة الإ�س���كان� ،أن وزارة الإ�سكان
قائم���ة بدوره���ا ،ولك���ن يج���ب �أن تق���وم مبراجعة
ال�سق���ف الأعلى للمواطنني ،فال تكفي ت�سهيالتها
ل��ش�راء من���زل وي�ضطر املواط���ن �أن يق���وم باتخاذ
قر�ض �آخر من بنك �آخر.
وق���ال حول الدي���ن الع���ام �إنه يج���ب ت�شكيل
جلن���ة ت�ض���م اخت�صا�صي�ي�ن م���ن وزارة املالي���ة،
وجمل����س التنمي���ة االقت�ص���ادي ،ووزارة ال�صناعة
والتج���ارة وغرفة جت���ارة البحرين وخ�ب�راء ماليني
واقت�صادي�ي�ن ،لتعم���ل عل���ى و�ض���ع احلل���ول
واالقرتاحات وو�ض���ع �إ�سرتاتيجية ملعاجلة الدين
العام للبحرين.

ا�ستبدال املوظفني
الأجانب يف الوزارات
بالبحرينيني
•عادل اليحيى

�إعادة النظر برواتب
وتقاعد كبار موظفي
الدولة

إصالحات اقتصادية
و�أ�ضاف “يج���ب �أن تقوم ب�إ�صالحات اقت�صادية
مرتبط���ة ب�إنت���اج وا�ستثم���ار وخدمات عام���ة ،والتي
بدورها �ست�ؤدي �إلى تقليل العجز يف امليزانية”.
ودعا �إلى فر�ض �رضيبة على �أرباح ال�رشكات التي
تتجاوز �صايف �أرباحها مليون دينار ،وتر�شيد الإنفاق
الع���ام للدولة والتحول نحو موازن���ة الربامج والأداء؛
بهدف ربط الإنفاق بالعائد منهم بجانب تقليل عجز
املوازنة.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن���ه يج���ب �أن يت���م تعزي���ز النم���و
االقت�صادي واحلد من الإنفاق احلكومي وتعزيز الثقة
يف القط���اع اخلا�ص وامل�ستثمرين م���ن خالل تب�سيط
الأنظمة الأنظمة املتعلقة باال�ستثمار من خالل توفري
املن���اخ اجل���اذب لال�ستثم���ارات االقت�صادية املالية
والإدارية مما �سيح�سن الأو�ضاع االقت�صادية.
ووج���ه �إل���ى الرت�شي���د احلكوم���ي يف امل�رشوعات
القائمة التي لي�ست �رضورية ،وتنويع م�صادر الدخل
من خ�ل�ال تخ�صي�ص ع���دد كبري من اخلدم���ات التي
حتتكرها احلكومة وتوفري فر�ص عمل جديدة.
و�أ�ضاف يج���ب �إعطاء امل�شاري���ع الإ�سكانية �إلى
القط���اع اخلا�ص و�إل���ى امل�ستثمرين م���ن دون ت�أثري

ت�سهيالت “الإ�سكان”
ال تكفي ل�رشاء منزل
�سلبي على املواطن البحريني.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة الثالث���ة باملحافظ���ة اجلنوبية
حاليا النائب عبداحلليم مراد.
ويبلغ قوام الدائرة  7227ناخبا وفق �إح�صاءات
انتخابات برملان .2014
ومتث���ل مناط���ق وجممع���ات الدائ���رة :الرف���اع
ال�شمايل ( 922و ،)934والرفاع والبحري (937 ،933
و ،)941واحلجيات (.)935

نائب مقعد الرفاع والبحري واحلجيات بالربملان
برملان

النائب الفائز

عدد �أ�صواته

2002

علي مطر

2669

2006

عبداحلليم مراد

2915

2010

عبداحلليم مراد

3178

2014

عبداحلليم مراد

3716

2018

؟

؟

ملـــف
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ملف يناقش االعتراف بالدراسات المهنية مع الجهات الرسمية

(الحلقة الثالثة)

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

الهيئة لي�ست ع�ضوا بلجنة معادلة ال�شهادات وال دور بقراراتها ...مديرة بـ “جودة التعليم” لـ “:”$

املاج�ستري املهني �أو الدكتوراه املهنية غري موجودة ب�إطار امل�ؤهالت
را�شد الغائب

قالت مدير بهيئة جودة التعليم والتدريب
ل���ـ “الب�ل�اد” �إن الإط���ار الوطن���ي للم�ؤه�ل�ات
(�أداة ملعرف���ة م�ست���وى كل م�ؤه���ل �أو �شه���ادة
وال�ساع���ات املعتمدة ل���ه) ال يت�ضمن م�سميات
مثل املاج�ستري املهني �أو الدكتوراه املهنية.
و�أو�ضح���ت �أن جمي���ع م���ا يو�ض���ع �أو ي�سند
�إل���ى الإطار الوطن���ي للم�ؤهالت يت���م من خالل
اللجنة اال�ست�شارية امل�شكلة مبوجب قرار �سمو
رئي�س الوزراء ،والتي ترفع تو�صياتها ملجل�س
�إدارة الهيئة ،وم���ن ثم املجل�س الأعلى لتطوير
التعليم والتدريب ،وهذا من منطلق ال�شفافية
وامل�شارك���ة يف اتخ���اذ الق���رارات م���ع اجلهات
املعنية يف اململكة.
ولفتت لوج���ود معايري و�ضواب���ط قانونية
و�إداري���ة وطني���ة ملعادل���ة امل�ؤه�ل�ات وذل���ك
مبوج���ب قان���ون معادل���ة امل�ؤه�ل�ات العلمي���ة
الأجنبي���ة بامل�ؤهالت الوطنية �أو تقوميها علميًا
�إذا مل يتوفر لها نظائر بامل�ؤهالت الوطنية.
وبينت �أن اللجنة الوطنية لتقومي امل�ؤهالت
العلمية وتنظي���م �إجراءات عمله���ا م�س�ؤولة عن
معادلة وتق���ومي امل�ؤهالت باال�ستناد ل�ضوابط
ومعايري ،وه���ذه اللجنة ال ت�ض���م يف ت�شكيلتها
�أع�ضاء ع���ن هيئة جودة التعليم ،ولي�س للهيئة
متثيل فيها ،مما يعني �أنه لي�س للهيئة �أي دور
فيما يتعلق بقراراتها ومناق�شاتها.
وفيم���ا ي�أت���ي ن�ص احل���وار مع مدي���ر �إدارة
مراجع���ة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل ال�شيخة
لبن���ى بنت علي ب���ن عبداهلل �آل خليف���ة ،والتي
ت�شارك باحللقة الثالثة من ملف ال�صحيفة ،عن
اعرتاف اجله���ات الر�سمية بالدرا�س���ات العليا
املهني���ة حت���ت عن���وان “الدكت���وارة املهنية..
فقاعة الدال قبل الأ�سماء”:

الشفافية والمشاركة
هل يعتمد النظام اإلداري القانوني
الوطني درجة الماجستير المهني
أو الدكتوراه المهنية أو الدبلوم
المهني؟
 بغ����ض النظر عن امل�سمي���ات املطروحةللم�ؤه�ل�ات الأكادميي���ة واملهني���ة ،توج���د
معاي�ي�ر و�ضواب���ط قانوني���ة و�إداري���ة وطني���ة
ملعادل���ة امل�ؤه�ل�ات وذلك مبوج���ب املر�سوم
بقان���ون رقم ( )14ل�سن���ة  1984ب�ش�أن معادلة
امل�ؤهالت العلمية الأجنبية بامل�ؤهالت الوطنية
�أو “تقوميه���ا علميً���ا �إذا مل يتوف���ر له���ا نظائر
يف امل�ؤه�ل�ات الوطني���ة” ،وال���ذي مت تعديل���ه
مبوج���ب املر�س���وم بقان���ون رق���م ( )19ل�سنة
� ،1995إ�ضاف���ة �إلى القرار ال���وزاري رقم ()1
ل�سنة  1998بت�شكي���ل اللجنة الوطنية لتقومي
امل�ؤه�ل�ات العلمي���ة وتنظيم �إج���راءات عملها،
واملع���دل بالق���رار الوزاري رق���م ( )337ل�سنة

 2016والق���رار ال���وزاري رق���م ( )887ل�سن���ة
.2018
وتتم معادلة وتقومي امل�ؤهالت باال�ستناد
�إل���ى عدة �ضواب���ط ومعايري وال���وارد ذكرها يف
املادة التا�سعة من القرار الوزاري رقم ()337
بع�ض من بنودها يف
ٍ
ل�سنة  2016واملع���دل يف
املادة الثانية من الق���رار الوزاري رقم ()887
ل�سنة .2018
كم���ا ي�شار �إل���ى �أن تلك اللجن���ة ال ت�ضم يف
ت�شكيلته���ا �أع�ض���اء ع���ن هيئة ج���ودة التعليم
والتدري���ب ،ولي����س للهيئة متثي���ل فيها ،مما
يعن���ي �أن���ه لي�س للهيئ���ة �أي دور فيم���ا يتعلق
بقراراتها ومناق�شاتها.
وبالنظ���ر �إل���ى الإط���ار الوطن���ي للم�ؤهالت
لهيئة جودة التعليم والتدريب ،والذي �أ�ضيفت
مهامه �إلى مهام الهيئة ،مبوجب املر�سوم رقم
( )83ل�سن���ة  2012بتنظي���م الهيئة ،جند �أنه ال
يت�ضم���ن م�سميات مثل املاج�ست�ي�ر املهني �أو
الدكت���وراه املهنية ،حيث يُع���د الإطار الوطني
للم�ؤه�ل�ات �أداة لت�صنيف امل�ؤه�ل�ات الوطنية
وفقً���ا ملجموعة م���ن ال��ش�روط واملعايري ،فهي
منظوم���ة لر�ص���د جميع �أمن���اط التعلم من خالل
م�ؤهالت وطنية معتم���دة وم�صنفة على �أ�سا�س
ع�رش م�ستويات مت�سل�سلة ومرتابطة من خمرجات
التعل���م لتغط���ي ت�صاعديا و�أفقي���ا جميع �أنواع
امل�ؤهالت املمنوحة باململك���ة ،والتي تت�ضمن
تلك الت���ي يتم �إ�سناده���ا للإطار م���ن م�ؤهالت
ممنوحة من خارج اململكة وتطرح حمليا.
يذك���ر �أن جمي���ع ما يو�ض���ع �أو ي�سن���د �إلى
الإطار الوطني للم�ؤه�ل�ات يتم من خالل اللجنة
اال�ست�شارية امل�شكلة مبوجب قرار �سمو رئي�س
الوزراء ،والتي ت�ضم يف ع�ضويتها ممثال عن كل
جهة معنية ،وبالتحديد وزارة الرتبية والتعليم،
جمل�س التعليم العايل ،ديوان اخلدمة املدنية،
ووزارة العم���ل� ،إ�ضافة �إلى ع�ضو من اجلامعات
احلكومية ،اجلامعات اخلا�صة ،املعاهد اخلا�ص،
والقطاع اخلا�ص.
وترف���ع ه���ذه اللجن���ة تو�صياته���ا ملجل�س
�إدارة الهيئ���ة ومن ثم املجل����س الأعلى لتطوير
التعليم والتدريب ،وهذا من منطلق ال�شفافية
وامل�شارك���ة يف اتخ���اذ الق���رارات م���ع اجلهات
املعنية يف اململكة.

شهادات تقنية
هل تقدم جامعات معروفة عالميا
أو عريقة برامج الدكتوراه المهنية؟
ما هي – أن وجدت؟
 يف اململكة املتح���دة والواليات املتحدةوبع�ض البلدان الأخرى ،هناك بع�ض ال�شهادات
املهني���ة �أو التقني���ة ،والتي ي�ش���ار �إليها با�سم
الدكت���وراه املهني���ة يف جم���االت معين���ة مث���ل
التعلي���م والهند�س���ة والط���ب ،وه���ي م�ؤهالت
معرتف بها يف هذه البلدان.

ما هو الإطار الوطني للم�ؤهالت؟
ميكن تبسيط مفهوم “اإلطار الوطني للمؤهالت” بأنه أداة ملعرفة مستوى
كل مؤهل والساعات املعتمدة له.
وميكن تشبيهه بالسلم ،حيث يتم تصنيف املؤهالت عليه ،بحسب
مخرجات التعلم.
ويعمل اإلطار على تقليل الفجوة بني تلك اخملرجات واحتياجات سوق العمل.

�إطـــــار امل�ؤهـــالت
�أداة لت�صنيف
ال�شهادات
جميع ما يو�ضع ب�إطار
امل�ؤهالت يرفع
ملجل�س تطوير التعليم
�شفافية وم�شاركة
يف اتخاذ القرارات مع
اجلهات املعنية
معايري و�ضوابط
قانونية و�إدارية وطنية
ملعادلة امل�ؤهالت

•ال�شيخة لبنى بنت علي

جامعة نوتنجهام(  (Nottingham Un i
 )versityمث�ًل�اً يف اململك���ة املتح���دة لديه���ا
برنام���ج دكتوراه مهني���ة يف التعلي���م ،وجامعة
لي�س�ت�ر ( )Leicesterمتنح م�ؤه���ل الدكتوراه
املهني���ة .وه���ذه امل�ؤه�ل�ات مع�ت�رف به���ا يف
اململكة املتحدة واالحتاد الأوروبي.

الجهة المانحة
ما الحد الفاصل بين اعتمادية
الدراسة بالجامعات عن بُعد
والحصول على مؤهل أكاديمي
(مثال :اإلمارات تعتمد هذا النظام
من بعض الجامعات) وبين الدراسة
للحصول على الماجستير أو
الدكتوراه المهنية؟
 يتمثل الفرق بني امل�ؤهل الأكادمييواملهن���ي يف تركيز الدرا�سة على اجلوانب
املهني���ة التطبيقي���ة ب�ش���كل �أ�سا����س يف
امل�ؤه���ل املهن���ي ،ولي�س نظ���ام الدرا�سة
�سواء كان جزئي �أو عن بُعد.
وم���ن املهم النظ���ر يف كل احلاالت �إلى
امل�ستوى العلم���ي للجهة املانحة للم�ؤهل،
حيث ال يتم اعتماد �أي م�ؤهل �إال من جهات
معروف���ة بر�صانته���ا الأكادميية واملهنية
ومعرتف بها.
علمً���ا �أن يف مملك���ة البحري���ن امل�ؤه�ل�ات
العلمي���ة املمنوحة ع���ن طريق التعل���م عن بُعد
غري معرتف بها ،وذلك بناء على القرار الوزاري
رق���م ( )812ل�سنة  2010ب�ش����أن وقف معادلة
وتق���ومي بع����ض امل�ؤه�ل�ات الأجنبي���ة ،ال���ذي
ين�ص على�“ :إيق���اف معادلة وتقومي ال�شهادة
اجلامعية الأول���ى (البكالوريو�س �أو اللي�سان�س
�أو الدبل���وم) التي متنحها م�ؤ�س�س���ات التعليم
الأجنبي���ة ع���ن طريق نظ���ام التعلي���م املفتوح

ونظ���ام الدرا�سة باالنت�ساب ونظام التعليم عن
بُعد”.

جهة رصينة
هل يجوز أن يطلق أي شخص على
نفسه “دكتور” إذا حصل على
الدكتوراه المهنية أم يقتصر اللقب
على الدكتوراه التقليدية؟
 من حق ال�شخ�ص �أن يطلق على نف�سهذلك اللقب يف حال ح�صوله عليها من جهة
ر�صينة علميًا ومعرتف بها ومب�ؤهالتها يف
دولته.

أخذ الحيطة
هل يفتح حصول الشخص على
الماجستير أو الدكتوراه المهنية
الباب أمامه بجهة العمل للترقي
أم إنها مؤهل ال يعتمد به بأنظمة
الموارد البشرية؟
 هذه امل�ؤهالت معرتف بها يف بع�ضال���دول ،وبالت���ايل ف�إن���ه من املتوق���ع �أن
تعتمده���ا �أنظم���ة املوارد الب�رشي���ة التابعة
له���ا .وتتوقف فر�ص التوظي���ف والرتقي
ب�صفة عامة على جهة العمل واحتياجاتها.
ويجب ب�صفة عامة �أخذ احليطة واتخاذ
الإج���راءات الالزم���ة م���ن جان���ب الأف���راد
وامل�ؤ�س�س���ات؛ للت�أك���د م���ن امل�ؤه�ل�ات
الأكادميي���ة �أو املهنية واجله���ات املانحة
له���ا ،حي���ث تتوف���ر العدي���د م���ن املواقع
الإلكرتوني���ة احلكومي���ة الت���ي ميك���ن
م���ن خالله���ا التحق���ق م���ن اجله���ة املانحة
وامل�ؤهالت التي تطرحها.

جامعات بريطانية و�أمريكية
متنح دكتوراه مهنية
بالتعليم والهند�سة والطب
لدى جامعة “نوتنغهام”
برنامج دكتوراه مهنية
بالتعليم
جامعة “لي�سرت” متنح
م�ؤهل الدكتوراه
املهنية ومعرتف به
ال اعرتاف بالبحرين
ب�شهادات التعليـــم
عن ُبعد
لقب “دكتور” ملن ح�صل
عليه من جهة ر�صينة
ومعرتف به بالبحرين
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لهذا يموت المواطن باكرا
م���ا الذي يعني���ه �أن تكون ح�صة الأجانب من الوظائ���ف اجلامعية بالقطاع اخلا�ص
% 73؟
م���ا الذي يعني���ه تف�ضي���ل �أ�صحاب الأعم���ال ،وال��ش�ركات ،وامل�ؤ�س�س���ات الكربى
واملتو�سطة الأجنبي على ابن البلد؟
م���ا ال���ذي يعنيه �أن ن���رى الأجانب على م���دار ال�شهر وهم يت�سوق���ون باملجمعات
التجاري���ة ،ويتواف���دون على املطاع���م ،ودور ال�سينم���ا ،واملقاه���ي ،وال �أثر للمواطن
بينهم؟
م���ا الذي يعني���ه �أن يتعال���ج الأجنب���ي ،و�أفراد عائلت���ه ،بامل�ست�شفي���ات اخلا�صة
جمان���ا ،ويتزاحم املواطنون وعوائلهم و�أطفالهم يف املراكز ال�صحية ،وامل�ست�شفيات
احلكومية ،بحالة �أقرب لأن تو�صف بالرثة؟
يعن���ي �أن هنال���ك خلال كبريا يف البلد ،تق���ف �أمامه كل الأجه���زة الر�سمية ،عاجزة،
مكبل���ة ،مبح�صلة تف�ضي �إلى ما ن�شاه���ده ،ون�سمعه ،اليوم ،وكل يوم ،عن تزايد �أرقام
العاطلني ع���ن العمل ،عن تزايد الإفال�س ،واالقرتا�ض ،والط�ل�اق ،و�أمرا�ض ال�سكري،
وال�ضغط ،والقلب ،وال�شيخوخة املبكرة.
بنتائج م�ؤ�سفة ،خل�صت الإح�صاءات اجلدي���دة لهيئة الت�أمينات االجتماعية لعدد
وافر من الأرقام ،والنتائج الريا�ضية املخيفه ،عنوانها العري�ض ب�أن الوظائف بالبلد،
يف القطاع اخلا�ص حتديدا ،هي للأجنبي ،ولي�ست للمواطن.
املواط���ن الغ���ارق دائما يف �سيناريوه���ات البطالة ،واملراك�ض ،م���ا بني معار�ض
التوظيف ،وال�رشكات ،وامل�ؤ�س�سات التجارية.
ه���ذا الواقع املرير ،هو بطليعة �أ�سباب الرحيل املبك���ر للمواطن ،بطليعة �أ�سباب
ال�سكت���ات القلبي���ة لل�شب���اب ،ولأرب���اب الأ��س�ر املغلوبني عل���ى �أمره���م ،ال�صابرين،
وامل�صابرين ،على �أمل ،بواقع وم�ستقبل جديد ،لهم ولأبنائهم.

وكيل الإعالم :تفعيل ال�رشاكة مع املراكز الأهلية

املنام���ة -بن���ا :ا�ستقب���ل وكي���ل وزارة
�ش�ؤون الإعالم عبدالرحم���ن بحر مبكتبه وفدا
من مركز بتلكو لرعاي���ة حاالت العنف الأ�رسي
برئا�سة مدير املركز حمد ال�شهابي.
ويف بداية اللقاء� ،أعرب وكيل الوزارة عن
خال�ص �شكره وتقديره ملا قدمه مركز بتلكو
لرعاية حاالت العنف الأ�رسي من جهود وعطاء
�أ�سه���م يف �إجن���اح الربنام���ج التدريب���ي الذي
قدم���ه املركز بالتع���اون مع مرك���ز التدريب
الإعالم���ي ،م�شي���دا باجله���ود املتمي���زة التي
يبذلها املركز للحد من حاالت العنف الأ�رسي،
ودوره يف تعزيز التعاون امل�شرتك مبا يحقق
امل�صلحة العامة.
وخالل اللقاء� ،أكد الوكيل حر�ص الوزارة

عل���ى تفعيل ال�رشاك���ة مع كاف���ة امل�ؤ�س�سات
الوطني���ة واملراك���ز الأهلي���ة ،والت���ي ت�أت���ي
�ضم���ن �إ�سرتاتيجي���ة ال���وزارة لرف���ع كف���اءة
العن��ص�ر الب��ش�ري و�إع���داد وت�أهي���ل الك���وادر
ال�شبابي���ة ،وال���ذي ميث���ل حم���ورًا �أ�سا�سيًا يف
خط���ط و�إ�سرتاتيجي���ات ال���وزارة .م���ن جانبه،
�أع���رب مدير ع���ام مركز بتلك���و لرعاية حاالت
العن���ف الأ�رسي ع���ن خال�ص �شك���ره وتقديره
لوكيل وزارة الإعالم عل���ى ح�سن اال�ستقبال،
مبدي���ا تطلعه لتحقي���ق املزيد م���ن التعاون
مع ال���وزارة لتنظيم ور�ش العم���ل والدورات
التدريبي���ة والربام���ج الإذاعي���ة والتلفزيون،
والت���ي ت�ساه���م يف رقي وبناء الف���رد والأ�رسة
واللذين ي�شكالن �أ�سا�س املجتمع.

local@albiladpress.com

�سمو رئي�س الوزراء وجه ب�إعادة بنائه يف �أبريل

�أهايل املنامة ينتظرون اخلطوات التنفيذية ب�ش�أن جامع املهزع
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�سب���ق �أن وجه رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�ر خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة يف
نهاي���ة �أبري���ل املا�ضي ب�رسع���ة اتخ���اذ الإجراءات
لإعادة بناء جامع املهزع باملنامة ب�شكل يحفظ له
مكانته التاريخية ودوره الديني.
و�شدد �سموه على �رضورة الإ�رساع يف اخلطوات
التنفيذي���ة التي تكفل الن�أي بهذا املعلم الديني
ع���ن �أن يك���ون مكان���ا للممار�س���ات اخلارج���ة عن
القان���ون لتوقف �إقامة ال�صالة فيه ب�سبب و�ضعه
الإن�شائ���ي ،ور�ص���دت “الب�ل�اد” اخلط���وات التي
اتخذته���ا ال���وزارة املعني���ة به���ذا ال�ش���ان �إال �أن
�شيئ���ا فعليا مل ي���ر الواقع لغاي���ة اليوم.ويتطلع
املواطن�ي�ن و�أهايل املنامة خ�صو�ص���ا الإ�رساع من
تطوير اجلامع .وكان توجيه �سموه قد جاء على اثر
ما ن�رشته “البالد” ب�ش���ان الو�ضع الإن�شائي جلامع
املهزع وما ميار�س فيه من �أعمال خملة.

•جامع املهزع

يفتتح م�ؤمتر البحرين للمدن الذكية امل�ستدامة اليوم ...خلف:

توجه عاملي لتوفري بيئة رقمية حمفزة للإبداع
املنامة  -وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات
والتخطي���ط العم���راين :يفتت���ح وزي���ر الأ�شغال
و�ش����ؤون البلديات والتخطي���ط العمراين ع�صام
خل���ف الي���وم (الثالثاء) فعالي���ات م�ؤمتر املدن
الذكي���ة امل�ستدام���ة مب�شارك���ة خ�ب�راء دوليني
م���ن املكت���ب الإقليمي لربنامج الأم���م املتحدة
للبئية (� )UNEPإ�ضافة �إلى �أكرث من  13جهة
بحريني���ة خمت�صة يف جم���ال التطبيقات الذكية
واال�ستدامة البيئية.
ويقام امل�ؤمتر لل�سن���ة الثالثة على التوايل
برعاية “متك�ي�ن” ك�رشي���ك ا�سرتاتيجي والرعاة
الأ�سا�سي�ي�ن ك�رشكة بتلكو وديار املحرق و�رشكة
اوربي��س�ر البحري���ن .كم���ا ي�ش���ارك يف امل�ؤمتر ما
يقارب  100ممثل عن اجلهات املعنية بتحويل
املدن الذكية امل�ستدامة �إلى واقع ملمو�س ،من
اجلهات احلكومية ،وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
و�أكد خلف �أهمية امل�ؤمتر وقال “هذه ال�سنة
الثالثة على الت���وايل للم�ؤمتر تنفيذا لتوجهات
احلكومة برئا�سة رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�ر خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة،
وبالأخ�ص ت�سلي���ط ال�ضوء على جتارب البحرين
يف هذا املجال الرائد والذي ي�شكل �أ�سا�س مدن
امل�ستقب���ل ،كم���ا �أن توجه���ات امل�ؤمت���ر ت�سهم
يف متابع���ة تنفي���ذ الأه���داف الإمنائي���ة للتنمية
امل�ستدامة”.
و�أ�ض���اف “يتمي���ز امل�ؤمت���ر له���ذه ال�سن���ة
ب�إ�ضاف���ة اجلوائ���ز امل�صاحبة ل���ه والتي تهدف
�إلى ت�شجي���ع املبادرات وامل�شاري���ع الناجحة يف
جمال امل���دن الذكي���ة امل�ستدام���ة يف قطاعات

•ع�صام خلف

املب���اين الذكي���ة واحلل���ول امل�رصفي���ة الذكي���ة
والطاق���ة النظيفة وغريه���ا� ،إذ �سيت���م الإعالن
ع���ن امل�ؤ�س�س���ات الفائ���زة به���ذه اجلوائز خالل
اجلل�س���ة االفتتاحي���ة” ،وتاب���ع “كم���ا يحظ���ى
امل�ؤمتر مب�شاركة متميزة من م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا����ص واحلكومي التي �ستعر����ض �أوراق عمل
خالل جل�سات���ه فيما يتعل���ق بتكنولوجيا املدن
الذكية وحل���ول �إدارة املخلفات و�إدارة املرافق
الذكية وا�ستخدام���ات الأل���واح ال�شم�سية ودور
امل�ؤ�س�س���ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة يف املدن
الذكية امل�ستدامة”.
و�أردف “يواجه الع���امل حتديات كبرية فيما
يتعلق بالطاقة النا�ضبة يف ظل الطلب املتزايد
واملطرد وزي���ادة �أعداد ال�س���كان يف العامل ،لذا
كان توجه العامل احلديث نحو الطاقة املتجددة

محاكم

�إعداد :عبا�س �إبراهيم

لوجود مانع قانوين

ت�أجيل حماكمة جماعة �إرهابية خطرية

نظ����را لوجود مان����ع قانوين يخ�����ص رئي�س
حمكم����ة اال�ستئن����اف العلي����ا اجلنائي����ة الأولى،
وعدم جل����ب امل�ست�أنفني ،فقد قررت املحكمة
املذكورة ت�أجيل حماكمة  14م�ست�أنفا من �أ�صل
 17مدانا ،واملحكوم عل����ى ثالثة من املدانني
منه����م بالإع����دام؛ حت����ى جل�س����ة � 17سبتم��ب�ر
اجلاري� ،إذ لن يح���ض�ر رئي�س املحكمة يف جل�سة

حماكمتهم؛ كونه �أ�صدر حكم �أول درجة بحقهم،
مما مينع����ه م����ن امل�شارك����ة يف �إ�ص����دار احلكم
اال�ستئن����ايف ك�إجراء قانوين ،كما �أمرت املحكمة
بجلب امل�ست�أنفني يف اجلل�سة القادمة .وكانت
حكمت �أول درجة عليهم بواقعة ت�أ�سي�س جماعة
�إرهابية مبنطقة ال ُق َريّة ،ارتكب �أع�ضا�ؤها �أكرث
م����ن  16واقعة �إرهابية منه����ا �إحداث تفجريات

و�إطالق �أع��ي�رة نارية وال���ش�روع يف قتل �رشطي،
ف�ضال ع����ن ت�صنيع العب����وات املتفجرة وحيازة
�سالح الكال�شينكوف وذخريته بال�سجن امل�ؤبد
لأربعة متهمني ،منهم وعلى  6متهمني �آخرين
بال�سج����ن مل����دة  15عام����ا ،ومبعاقب����ة متهمني
�آخري����ن يف الق�ضية بال�سجن مل����دة � 10سنوات
فقط.

ملجرد �أنه نظر �إليه

�شاب م�ستهرت يقود ببطء وي�سبب عاهة لآ�سيوي
تنظر املحكمة الكربى اجلنائية الأولى يف
واقعة اعتداء �شاب على عامل �آ�سيوي مبلكمة
حديدية “بونيه” ملجرد �أن الأخري نظر �إليه� ،إذ
كان املتهم قد حجز م�سارين يف الطريق العام
ويقود فيهما ببطء �شدي���د مانعا الآخرين من
العبور ،وقررت حج���ز الق�ضية للحكم عليه يف
جل�سة � 26سبتمرب اجلاري.وتتح�صل التفا�صيل
يف �أن دوري���ة �أمنية كانت قد الحظت توقف �سيارة
يف �أح���د الط���رق مبنطق���ة �سلماب���اد ،وللت�أك���د من

وبناء ا�سرتاتيجيات املدن يف العامل على �أ�سا�س
ما ي�سمى باملدن الذكية ،وهناك جتارب كثرية
يف هذا املجال من املمكن توظيفها واال�ستفادة
منه���ا للو�صول نحو املدن الذكية وهذا امل�ؤمتر
فر�ص���ة ال�ستعرا����ض ه���ذه التج���ارب وتب���ادل
اخلربات بني املهتمني بهذا املجال”.
وذك���ر الوزي���ر �أن الع���امل يتوج���ه الي���وم
نحو م���دن ذكي���ة وم�ستدام���ة �صديق���ة للبيئة،
ت�سع���ى �إلى توفري بيئة رقمي���ة �صديقة للبيئة
وحمف���زة للتعل���م والإب���داع ،كم���ا ت�سه���م يف
توفري بيئ���ة م�ستدامة تعزز ال�شع���ور بال�سعادة
وال�صح���ة ل�ساكنيه���ا ،منوه���ا ً �إل���ى �أن م�صطلح
املدن الذكية وامل�ستدام���ة هو ا�صطالح �شامل
لو�سائل التطوير بغر����ض دعم املدن و�إدارتها
بطريق���ة ح�سنة وبتقنية جدي���دة بحيث تتح�سن
ظروفه���ا االجتماعية يف ظل حماي���ة البيئة ،و�أن
تل���ك الأف���كار والو�سائ���ل تت�ضم���ن جتديدات
تكنولوجية واقت�صادية واجتماعية.
و�أ�شار �إل���ى �أن البحرين متتل���ك الكثري من
املقوم���ات التي ت�ؤهلها لأن تكون �ضمن املدن
الذكية امل�ستدامة� ،إذ �إنها متتلك البنى التحتية
املجه���زة واملقوم���ات الطبيعي���ة املنا�سب���ة،
واالقت�صاد الذي ي�ساعد على التحول �إلى املدن
الذكية ،كما كان للقيادة الر�شيدة دورها الرائد
يف جم���ال االهتمام بالعن��ص�ر الب��ش�ري؛ باعتباره
املك���ون الرئي����س للنه�ض���ة ،من خ�ل�ال توفري
اخلدم���ات ال�صحي���ة واالجتماعي���ة والتعليمي���ة
وخمتلف االحتياجات ما مكن اململكة من احتالل
مكانة مرموقة يف الأ�صعدة كافة.

وجود خط���ب بها من عدم���ه ،فقد ارت����أت الدورية
اال�ستفهام من قائدها ع���ن �سبب التوقف �إن كان
بحاجة للم�ساعدة �أم ال.
�إال �أن �أف���راد الدورية الحظ���وا �أن قائد املركبة
الآ�سيوي م�صاب يف وجهه والدماء ت�سيل منه ،وعند
�س�ؤاله عن املت�سبب بذلك قرر لهم �أنه كان مي�شي
يف الطري���ق ب�سيارت���ه ومع���ه �أربعة م���ن �أ�صدقائه،
�إال �أن���ه تفاج����أ ب�سيارة مت�شي �أمام���ه ببطء يف و�سط
امل�ساري���ن ومتنعه من التق���دم ،فما كان منه �إال �أن

حاول تفادي ال�سيارة وجتاوزها ،لكن قائدها منعه
م���ن املرور .وبعد م�سافة ب�سيط���ة �سمح له املتهم
بالتق���دم ،و�أثن���اء ذلك نظ���ر �إليه متعجب���ا من عدم
ال�سم���اح له باملرور� ،إال �أن ذل���ك مل يعجب املتهم،
فتقدم���ه بالطري���ق وقط���ع عليه م�س���اره ونزل من
�سيارته قادم���ا نحوه ،ففتح زجاج النافذة للتحدث
معه� ،إال �أن ال�شاب عاجله ب�رضبه على الفم بوا�سطة
ملكمة حديدية “بونيه” م���ا ت�سبب له بك�رس �أ�سنانه
وغادر اجلاين املكان مبا�رشة.

� 30سبتمرب احلكم يف ا�ستئناف
“املحامني” �ضد “غ�سيل الأموال”
حج���زت ي���وم �أم����س حمكم���ة اال�ستئناف
العلي���ا املدني���ة ،ا�ستئن���اف رئي����س جمعي���ة
املحام�ي�ن البحرينية املحام���ي ح�سن بديوي
ب�ش����أن رف�ض دع���واه املُطالِبة ب�إلغ���اء القرار
رق���م ( )64ل�سن���ة  2017ال�ص���ادر من وزير
العدل ،للنطق باحلك���م يف جل�سة � 30سبتمرب
اجلاري.
وخالل جل�سة �سابقة تقدم بديوي بدفاع
مف���اده وجود م�صلح���ة للمحام�ي�ن يف الطعن
عل���ى ق���رار الوزير ،وال���ذي يلزمهم بتوظيف
�شخ����ص حتت م�سمى “م�س����ؤول التزام” ،ردا
عل���ى مذكرة ممث���ل وزي���ر الع���دل وال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف.
وكان���ت حكمت املحكمة الكربى املدنية
الأولى (الدائرة الإدارية) بعدم قبول الدعوى
الت���ي تق���دم به���ا رئي����س جمعي���ة املحامني
البحرينية ،ب�ش�أن طلبه ب�صفة م�ستعجلة وقف
تنفي���ذ القرار رق���م ( )64ل�سنة  2017ب�ش�أن
االلتزامات املتعلقة ب�إجراءات حظر ومكافحة
غ�س���ل الأم���وال ومتوي���ل الإره���اب يف مهن���ة
املحام���اة ومكات���ب اال�ست�ش���ارات القانونية
الأجنبية يف مملكة البحرين و�ضوابط التدقيق
والرقاب���ة عليه���ا ،ال�صادر من وزي���ر العدل،

و�إلغائ���ه مع م���ا يرتتب عل���ى ذلك م���ن �آثار،
و�ألزمت املدعي بامل�رصوفات.
وبررت املحكم���ة عدم قبوله���ا للدعوى
بع���دم تق���دمي املدع���ي امل�ستن���دات الدالة
عل���ى م�صلحته ال�شخ�صي���ة واملبا�رشة ومركزه
القان���وين الذات���ي ال���ذي اعتُ���دِيَ علي���ه ،مما
ينتفي معه ��ش�رط امل�صلحة الذي يربر جلوءه
للق�ضاء ورفع الدعوى.
يف حني نعى امل�ست�أنف على ذلك احلكم
ب�أنه خال���ف الثابت بالأوراق و�أحكام الد�ستور
والقان���ون حينم���ا ق�ضى بعدم قب���ول دعواه
النتف���اء م�صلحت���ه ال�شخ�صي���ة الت���ي رفعها،
بينم���ا القرار الطعني م����س م�صلحة ذاتية له
ح���ال كونه حماميا م�شتغال لأكرث من  35عاما،
وبالتايل فهو من جملة املخاطبني ب�أحكام هذا
ملعِي���ب ،وعلى ذلك ت�ضحى م�صلحته
القرار ا َ
يف �إلغ���اء ه���ذا الق���رار قائمة واقع���ا وقانونا.
ه���ذا �إ�ضافة �إل���ى م�صلحت���ه كرئي�س جلمعية
املحام�ي�ن البحرينية� ،إذ يحق ل���ه الدفاع عن
ا�ستقالل مهنة املحاماة وح�صانة مبد�أ ال�سادة
املحامون وحماية حريته���م وحرمة مكاتبهم؛
ملا يف ذلك من �صيانة ملبد�أ العدالة و�سيادة
القانون وال�ضمانات الد�ستورية باململكة.
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قطر ...الدولة الوحيدة التي ال تنظم
مؤتمرات عن اإلرهاب

Osama.almajed

@albiladpress.com

كثرية ه���ي امل�ؤمترات والن���دوات التي
تقيمه���ا البحري���ن ع���ن مكافح���ة الإره���اب،
و�آخره���ا ن���دوة “ا�سرتاتيجي���ات مكافح���ة
الإرهاب” التي �أُقيم���ت برعاية �سمو العميد
الرك���ن ال�شيخ نا�رص بن حم���د �آل خليفة قائد
احلر����س امللك���ي بن���ادي �ضباط ق���وة دفاع
البحري���ن وبالتعاون م���ع املعه���د الأوروبي
للدرا�س���ات الأمنية ،والتي ت�ستمر لعدة �أيام
بتنظيم م���ن احلر�س امللكي ،وي�شرتك فيها
عدد م���ن �ضباط قوة دف���اع البحرين ووزارة
الداخلية واحلر�س الوطني ،ويف كلمة له �أكد
�سمو ال�شي���خ نا�رص بن حمد �أنها فر�صة طيبة

لإيجاد م�ساحة م�شرتكة و�رشاكة نوعية بهدف
بناء الق���درات واملهارات ،وتب���ادل الأفكار
والر�ؤى ،حول ال�سب���ل الكفيلة مبواجهة هذا
اخلط���ر ،والإ�سهام يف حماي���ة �أمننا امل�ستدام
وقيمنا الأ�صيلة.
يف مقاب���ل ذل���ك ،هل �سمعت���م ذات يوم
�أن قط���ر نظمت م�ؤمت���را �أو ندوة عن مكافحة
الإره���اب ومواجهة ما يحي���ط بالعامل العربي
من حتديات وخماطر؟ هل قر�أمت يف ال�صحافة
القطري���ة �أو �شاهدمت يف قنواتهم الف�ضائية
�أن قطر �ستنظم م�ؤمترا دوليا �أو حتى حمليا
عن مواجهة الإرهاب والتطرف؟ �أبدا ...فقطر

الدولة الوحي���دة يف العامل العربي التي تريد
للإره���اب والتط���رف االزده���ار ،وللجماعات
والت�شكي�ل�ات الإرهابي���ة اال�ستق�ل�ال الت���ام
فه���ي يف عرف نظام احلمدي���ن دول م�ستقلة
كمنظم���ة الإخ���وان امل�سلم�ي�ن الإرهابي���ة
وحزب ال�شيط���ان اللبناين ...له���ذا تدعمهم
بق���وة وحت�ش���د كل طاقاتها لي����س ملواجهة
خطر الإره���اب� ،إمنا لن�رش الإره���اب و�صياغة
ا�سرتاتيجية تهدد الدول العربية.
قب���ل �أي���ام ك�ش���ف �صح���ايف �إ�رسائيل���ي
يدعى �إي���دي كوهني ح�سب “الي���وم ال�سابع
امل�رصية” �أن وزير خارجية قطر اجتمع �رسا يف

قرب�ص مع وزير الدف���اع الإ�رسائيلي بح�ضور
وزير الدفاع القطري خالد العطية ،ومت بحث
�أمري���ن يف اللقاء ،الأول بحث تعاون ع�سكري
حمتم���ل �ض���د �أي غ���زو خارجي عل���ى قطر يف
امل�ستقبل ب���دل تركيا ،والث���اين �إعادة فتح
مكتب �إ�رسائيلي يف قطر.
ه���ذه ه���ي قط���ر ودوره���ا الطليع���ي يف
دعم الإره���اب والتطرف وح�ص���ون العدوان
عل���ى الأمة العربي���ة ،ف�إن كان هن���اك م�ؤمتر
�ستنظم���ه حتم���ا �سيكون بعن���وان ...ال�رشيعة
ال�سمحاء للإرهاب والت�آمر والتواط�ؤ ،وبرعاية
حملل الإرهاب الإخواين القر�ضاوي.

خيراهلل
خيراهلل

حوار يمني...
من أجل الحوار ()1
لي�س اللق���اء املتوق���ع يف ال�ساد�س من
�أيلول (�سبتم�ب�ر) حتديداً ،ب�ي�ن احلوثيني،
عل���ى الرغم من عدم ذكرهم باال�سم من جهة
و”ال�رشعي���ة” يف اليمن من جه���ة �أخرى �سوى
حماول���ة يُظه���ر من خالله���ا مبع���وث الأمني
العام للأمم املتحدة مارتن غريفيث �أنّه قادر
على حتقيق تقدّم م���ا ،يريد املبعوث �إثبات
�أنّ مهمت���ه ال تراوح مكانه���ا ،و�أنّه قادر على
جمع الطرف�ي�ن اللذين يخو�ضان املعارك يف
اليمن يف مدينة حمايدة مثل جنيف.
اقت�رص خي���ار غريفيث عل���ى “ال�رشعية”
واحلوثي�ي�ن الذي���ن مل ي�سمه���م با�سمه���م،
�سماه���م “القيادة ال�سيا�سي���ة امل�شرتكة يف
�صنع���اء” �أي ق���وة الأمر الواق���ع ،ترك بذلك
الب���اب مفتوح���ا ً �أم���ام م�شارك���ة قياديني يف
امل�ؤمت���ر ال�شعب���ي العام من الذي���ن يُ�سيطر
عليهم “�أن�ص���ار اهلل” وممثلني لـ”ال�رشعية”
يف لقاء جنيف ،جتاهل �أن هناك �أطرافا ً �أخرى
على عالقة باحلرب بطريقة �أو ب�أخرى ،جتاهل
�أي�ض���ا ً وجود قي���ادة ل���ـ “امل�ؤمت���ر ال�شعبي
العام” خارجة عن �سيطرة احلوثيني.
يف�ضل االبتعاد
يبدو �أن غريفيث مازال ّ
عن لبّ الأزمة� ،أي عن وجود م�رشوع �إيراين يف
اليمن ال ينفع معه �أي حوار من �أيّ نوع كان.
مرّة �أخرى ،يتب�ّي�ننّ كم �أن الأزمة اليمنية
مُعق���دة ،وكم ال ي���زال املبع���وث اجلديد يف
مرحلة ا�ستطالعي���ة بعدما اعتقد يف املا�ضي
�أنّه �سيك���ون قادراً على النج���اح حيث ف�شل
الل���ذان �سبقاه يف مهمت���ه ،وهما جمال بنعمر
و�إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد.
ما ال���ذي �سيج���ري يف جني���ف؟ �سيكون
هن���اك حوار ال �أفق له ،ح���وار من �أجل احلوار.
ه���ذا عائ���د �إل���ى �سبب�ي�ن ،الأوّل �أنّ���ه لي�ست
هناك قوا�سم مُ�شرتكة ميكن الو�صول �إليها
ب�ي�ن ال�رشعي���ة واحلوثي�ي�ن الذي���ن يُ�سمّون
�أنف�سه���م �أن�صار اهلل ،وذلك بغ�ض النظر عن
العذاب���ات التي يتعرّ�ض له���ا اليمنيون� ،أمّا
ال�سبب الآخ���ر ،فهو عائد �إل���ى �أن عبدامللك
احلوثي ميتل���ك م�رشوعا ً وا�ضح���ا ً ال ي�ستطيع
الرتاج���ع عنه� ،إ�ضافة �إل���ى �أن قراره لي�س يف
ي���ده .يتمثّل هذا امل�رشوع ،املرتبط بامل�رشوع
التو�سع���ي الإي���راين ،يف �أنّ���ه يري���د البقاء يف
ّ
مناط���ق معين���ة وحتويلها �شوك���ة يف خا�رصة
الدول اخلليجية العربية ويف مقدّمها اململكة
العربية ال�سعودية.
ال ميكن يف الواقع احلوار مع طرف ال يريد
م���ن احلوار �سوى متري���ر الوقت ،يف املقابل،
ال ميكن لط���رف ا�سمه “ال�رشعي���ة” النجاح يف
�أيّ ح���وار مع ط���رف مثل الط���رف احلوثي من
دون امت�ل�اك القدرة على �إثب���ات �أنّها متتلك
بالفع���ل و�سائ���ل �ضغط على الط���رف الآخر،
امل�ؤ�س���ف �أن “ال�رشعية” مل تظه���ر �إلى اليوم
�أنّه���ا ق���ادرة عل���ى لع���ب دور �إيجاب���ي يف �أي
منطقة من املناطق اليمنية ،و�أن تكون بديالً
عن احلوثيني ،جنحت “ال�رشعية” يف �أن تكون
موجودة يف مناطق معيّنة نتيجة اجلهود التي
ق���ام به���ا “التحالف العربي” ال���ذي ا�ستطاع
وقف تقدّم امل�رشوع الإي���راين يف اليمن الذي
انك�شف على حقيقته يف الواحد والع�رشين من
�أيلول (�سبتمرب)  2014عندما و�ضع “�أن�صار
اهلل” يدهم على �صنعاء.

لمحات

منظرو اإلعالم
االجتماعي
م���ا ابتكره الآخرون ليك���ون نعمة ،يغدو
يف �أغلب الأحايني نقم���ة علينا! ال�شاهد� ،أن
ا�ستخ���دام و�سائل التوا�ص���ل االجتماعي �أو
ما ي�سمى بالإع�ل�ام االجتماعي �أو “ال�سو�شل
ميدي���ا” ،ج���اء لي�سه���ل عملي���ات التوا�صل
املختلفة ،خدمة للمجتمعات والبيئات على
اختالفه���ا ،باال�ستخدام املت���زن واملعقول،
بينم���ا ن�شهد الي���وم ح���االت ه�ستريية غري
طبيعي���ة م���ن بع����ض �أف���راد جمتمعاتن���ا،
م���ن خمتل���ف الطبق���ات والآيديولوجي���ات
وامل�ستوي���ات االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة
والعلمية والعمرية و�إلى �آخره من الفروقات
الإن�سانية الطبيعي���ة ،ك ٌل يحاول دون �أدنى
�إدراك �أن يكون بطالً و�شهريا ً يف “ال�سو�شل
ميدي���ا” ،ودون التفك�ي�ر ملي���ا ً يف املحتوى
املق���دم �إلى النا�س ،النا����س الذين ميثلون

علي الصايغ
اجلمهور املتلقي واملتاب���ع لهذه الر�سائل
�سواء �أكانت منتقاة ب�شكل جيد �أم ال!
هن���اك جمموع���ة كب�ي�رة ج���دا ً ـ���ـ عل���ى
امل�ست���وى العام ـ���ـ ن�صبوا �أنف�سه���م دعاةً،
منظرين م���ن الدرجة الأول���ى ،متفل�سفني،
يحاول���ون �إيه���ام النا�س ب�أن م���ا يقولونه ال
تعل���وه �أية �شائبة ،وال خط����أ يذكر! بع�ضهم
�صغ���ار يف ال�س���ن ،يتحدث���ون بلغ���ة الكبار،
والبع����ض الآخر ير�سلون من خالل �شهرتهم
اله�ش���ة ر�سائ���ل يتقبله���ا قليل���و الإدراك
والفطن���ة عل���ى �أنها حقائ���ق م�سلم���ة ،كما
ي�سهمون يف ن�رشها �أي�ضا ً.
ال ننكر �أننا بحاجة �إلى التوعية والإر�شاد
م���ن خالل هذه التكنولوجيا الهائلة اجلبارة،
لنا ولأبنائنا ،ولعم���وم جمتمعاتنا� ،سوى �أن
الطالح زاد عن ن�سبته الطبيعية ،وغدت ثلة

مجزرة أشرف جعلت إيران كلها أشرف
متر يف الأول م���ن �أيلول ،الذكرى اخلام�سة
للمج���زرة الدموية الت���ي ارتكبها نظام املاليل
وعم�ل�ا�ؤه امل�أج���ورون يف الع���راق �ض���د �سكان
مع�سك���ر �أ�رشف يف ع���ام  ،2013عندم���ا بادرت
قوة القد�س الإرهابية م���ع ميلي�شيات عراقية
خا�ص���ة مدججة بال�س�ل�اح بالهج���وم فجرا على
 100م���ن �س���كان �أ�رشف من �أع�ض���اء املقاومة
الإيراني���ة الذين كان���وا قد بق���وا يف املع�سكر
مبوجب اتفاق دويل من �أجل ت�صفية ممتلكات
ال�سكان يف املع�سكر ،حيث ا�ست�شهد  52فردا
منه���م واختطف � 7آخرون كرهائن ،وكان هدف
النظ���ام الإيراين من وراء ذل���ك �إلقاء الرعب يف

قل���وب �سكان �أ��ش�رف الذين كانوا ق���د انتقلوا
رغما عنهم �إل���ى مع�سكر ليربتي والت�أثري على
معنوياته���م العالي���ة وعل���ى ت�صميمه���م على
الن�ض���ال �ض���د الفا�شي���ة الديني���ة احلاكمة يف
�إيران �إلى الرمق الأخري من حياتهم.
هذه املجزرة التي هي و�صمة عار يف جبني
الأم���م املتحدة ب�شكل خا����ص لأنها جرت حتت
�أنظاره���ا يف ح�ي�ن مل حت���رك �ساكنا ،كم���ا �أنها
و�صم���ة ع���ار �أي�ضا يف جب�ي�ن الإدارة الأمريكية
وقتئ���ذ واالحت���اد الأوروب���ي اللذي���ن اكتفي���ا
مبوق���ف غام�ض وغري م�س����ؤول ،لكن املقاومة
الإيرانية مل تلت���زم ال�صمت بل بادرت بف�ضح

Ali.alsayegh15

@gmail.com

من ممتهني التنظ�ي�ر الوهاج �شكالً ،الفارغ
م�ضمون���ا ً ،يرتبع���ون عل���ى مناب���ر و�سائ���ل
التوا�ص���ل االجتماع���ي وا�سع���ة االنت�ش���ار،
وين�رشون بذلك �أفكارهم ال�ساذجة ،ويعيثون
يف الإع�ل�ام االجتماعي عُتمةً ،يف الوقت الذي
يج���دون لهم �آذانا ً �صاغي���ة؛ ممن ال مييزون
بني ال�صواب وما جانبه.
اجلدير باالعرتاف� ،أنه ال ميكن ال�سيطرة
عل���ى هذه املنابر الإعالمية ،كما نعرتف ب�أن
لها ت�أثريا ً قويا ً على املجتمعات ،و�أن حماية
النا�س منهم ومن �أفكارهم ،لن تت�أتى �إال من
خالل حم�ل�ات التوجيه والتوعي���ة امل�ستمرة
م���ن جه���ات حكومي���ة وخا�ص���ة م���ن ب���اب
امل�س�ؤولي���ة االجتماعية� ،إل���ى جانب الرتبية
الأ�رسية كجهة م�س�ؤولة �أولية عن مدى الفهم
ودرجة الوعي لدى �أفراد املجتمع.

علي نون

“حزب اهلل” ولبنان! ()1
ا�ستثنائية حتى باملقايي�س املتّ�صلة
بو�ضعيّ���ة “ح���زب اهلل” يف جمهوري���ة
الطائ���ف ،تل���ك الدع���وة “اجلليل���ة” التي
�أطلقتها كتلته النيابية �إلى لبنان “حكومة
وقوى �سيا�سية” من �أج���ل �إعادة النظر يف
عالقاته الإقليمية والدولية و”الإفادة من
تط���ورات الأو�ض���اع يف املنطق���ة ملراجعة
متو�ضعه اال�سرتاتيجي” ...كذا.
�أي �أن احل���زب يف ه���ذه الدع���وة ال
يكتف���ي باملطالبة بن�س���ف الد�ستور الذي
يُحدّد هويّة لبنان وي�ؤكّ د التزاماته العربية
العام���ة املُندرج���ة يف �سي���اق الإجم���اع �أو
املتناغمة وامل�ؤتلفة مع م�صاحله وتاريخه
وبديهيّات���ه ،وال يكتف���ي بكون���ه م�س���ح
بالأر����ض مبد�أ “الن����أي بالنف����س” بعد �أن
حل�س توقيعه عليه يف �أرفع مقام د�ستوري
ور�سمي ولي�س خارج���ه (جمل�س الوزراء!)،
وال يكتف���ي ب�أخذ غ�ي�ره غ�صب���ا ً عنهم �إلى
م���ا يريده ه���و يف �سيا�سات���ه و”ن�ضاالته”
و”مقاومته” و�أدواره العابرة فوق الكيان
واحلدود وال�سدود! وال يكتفي ب�أنّه يحتكر
لنف�س���ه �صالحيات م�صريية خ���ارج �رسدية
وروحية العق���د الوطني املر�س���وم نظريا ً
عل���ى امل�سط���رة واملُ�سماة �أعراف���ا ً موازية
للد�ست���ور مب���ا يتنا�س���ب ويتنا�س���ق م���ع
تعدّدية طوائفية ومذهبية �أوالً و�سيا�سية
ثاني���ا ً ومب���ا يحف���ظ م�صال���ح اجلمي���ع..
هواج�سهم وخماوفهم وخ�صو�صياتهم.
وال يكتفي احلزب بنق�ض ذلك كلّه من
حيث املبد�أ ،بل يجد نف�سه يف موقع القادر
عل���ى اجلهر ب����إرادة تعمي���م خ�صو�صياته
عل���ى غ�ي�ره! مبا يعي���د الألق �إل���ى توجّ �س
حقيق���ي م���ن �أدائ���ه “الأخ�ي�ر” والعميق!
و�إل���ى االتهام���ات الت���ي ت�س���وّق �إليه ويف
زبدتها �أنّ���ه يمُ ار�س “الت�سوي���ة” م�ضطراً
ال خمت���اراً ،و�إذعانا ً حلقائ���ق الدميوغرافيا
واجلغرافي���ا ولي����س اقتناع���ا ً ،و�أن���ه يف
اخلال�ص���ة ،لو كان قادراً على ت�سييل وزنه
التنظيم���ي واحلدي���دي وال�صاروخ���ي يف
الداخ���ل الوطني ،ملا ت���ردّد حلظة واحدة!
وملا اعتمد التورية يف �سعيه اال�ستحواذي!
وملا “ارتك���ب” االعت���دال ال�سيا�سي على
ح�س���اب �أدجلته الآخ���ذة به �إل���ى التزامات
ديني���ة �أك�ب�ر و�أعمق و�أ�شم���ل يف عرفه من
االلت���زام مبوجبات الد�ست���ور اللبناين ،ثم
بالأع���راف املُكمل���ة له���ذا الد�ست���ور! بل
يذه���ب التوجّ ����س �إلى ح ِّد الظ���نِّ التعي�س
ب�أن���ه ل���و ح�س���ب �أن للفتن���ة “املذهبية”
م���ردوداً ربحيا ً �أكرب من خ�سائرها ملا تردّد
يف اعتماده���ا؟! قدّم يف �سوري���ا مثاالً على
ذل���ك! و”يُ�ساه���م” يف الع���راق حت���ت هذا
املث���ال! ويف اليم���ن ح�س���ب املق���ام! ويف
�أدائه �إزاء املجموع العربي العام واخلليجي
خ�صو�ص���ا ً ،م���ا يدلّ عل���ى “�صدقيّة” هذه
الق���راءة ال�شامل���ة لتوجّ هات���ه وطريق���ة
تفك�ي�ره وخلفيّ���ات �أدجلت���ه الوا�ضحة ،يف
كل حال! لكن يف دعوته الراهنة والفريدة
يف ا�ستثنائياته���ا ،ويف ظ���ل اال�شتب���اك
ال�سيا�س���ي الدائ���ر ح���ول احلكوم���ة �شكالً
وم�ضمونا ً و�أوزان���ا ً وتوجّ هات و�سيا�سات،
يذهب يف الغل ّو �إلى م�صاف عبثيّة ،تن�سف
ال�سيا�س���ة واملنط���ق يف جملتهما وتعر�ض
عل���ى اللبنانيني خي���اراً انتحاري���ا ً مقفالً!.
“امل�ستقبل”.

فالح هادي الجنابي
املج���زرة وك�ش���ف تفا�صيله���ا املروع���ة �أمام
الع���امل ،حي���ث �أ�صيب���ت الأو�س���اط ال�سيا�سية
والإعالمي���ة والثقافي���ة بالذه���ول عندما ر�أت
الفيديوه���ات الت���ي جت�س���د كيفي���ة قت���ل
وت�صفية ال�سكان الع���زل الآمنني يف �سابقة ال
ميكن �أن يرتكبها �إال القتلة واملجرمون الذين
ال ميتلك���ون ذرة من الإن�سانية ولي�ست لديهم
قيم �أو مبادئ نبيلة ي�ؤمنون بها.
جمزرة الأول من �أيلول  ،2013والتي �أبرق
الإرهاب���ي قا�س���م �سليم���اين لكب�ي�ر الدجالني
وبطانت���ه املجرم���ة قائال �إنها عملي���ة �أكرب من
عملي���ة ال�ضي���اء اخلال���د �أو “املر�ص���اد” كم���ا

ي�سمونه���ا ،وقد اعتقد النظ���ام وقتها بل جزم
ب�أن ملف جماهدي خلق بات مطويا ،لكن الذي
�ص���دم النظ���ام و�أرعبه �إل���ى �أبعد ح���د �أن هذه
املجزرة مل تط���و ملف جماهدي خل���ق وت�سدل
ال�ست���ار علي���ه ،ب���ل �إنه���ا وكملحم���ة ن�ضالي���ة
ل�شهداء قاوم���وا الر�صا�ص واحلراب بدمائهم،
�صارت حمفزا لك���ي ت�صبح ق�ضية �أ�رشف منارا
لبناء �ألف �أ�رشف �أخرى ،بل �إن �إيران �أ�صبحت يف
 28كان���ون الأول � ،2017أ�رشف بوجه النظام،
ودم���اء الأ�رشفي�ي�ن �ستبقى خميم���ة ككابو�س
مرع���ب على ر�أ�س امل�ل�ايل الدجالني حتى يوم
مقا�ضاتهم“ .احلوار”.

ُعمان تطرح �سندات حكومية
بـ  389مليون دوالر
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كونا – �أعلن البن���ك املركزي العماين عن طرح
�إ�صدار جدي���د من ال�سن���دات احلكومي���ة لالكتتاب
العام عن طريق املزاد بقيمة  389مليون دوالر.
وق���ال البنك يف بيان �أن االكتتاب �سيبد�أ يف 11
�سبتمرب اجلاري و�سيغلق يف  20من ال�شهر ذاته و�إن
املزاد �سيعقد يف  23من �شهر �سبتمرب اجلاري.
و�أ�ض���اف �أن ه���ذه ال�سن���دات �ست�ص���در يف 25
من �سبتم�ب�ر اجلاري «الت�سوي���ة» وت�ستحق ال�سداد
يف �سبتم�ب�ر يف  2025وب�سعر فائ���دة �أ�سا�سي قدره
 5.75باملئة �سنويا.
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الدوالر قرب �أعلى م�ستوى يف �أ�سبوع
لن���دن  -رويرتز :ا�ستقر الدوالر قرب �أعل���ى م�ستوى يف �أ�سبوع �أم�س و�سط خماوف ب�ش�أن
التج���ارة العاملي���ة بعد �أن و�صلت مفاو�ض���ات التجارة بني الواليات املتح���دة وكندا لطريق
م�سدود.و�أقب���ل املتعاملون على �رشاء الدوالر مقاب���ل الإ�سرتليني والدوالر الكندي .والدوالر الأمريكي
�أكرب م�ستفيد من النزاعات التجارية بف�ضل و�ضعه كعملة احتياطي رئي�سة.
وق���ال الرئي����س الأمريكي دونالد ترام���ب ال�سبت �إنه ما من حاج���ة لبقاء كن���دا يف اتفاقية التجارة
احل���رة لأم�ي�ركا ال�شمالية (نافتا) وح���ذر الكوجنر�س من التدخ���ل يف املحادثات التجاري���ة و�إال �سيلغي
اتفاق التجارة الثالثي كليا .وارتفع الدوالر يف التعامالت املبكرة يف لندن �إلى  95.22مقرتبا من �أعلى
م�ستوى منذ � 27أغ�سط�س مقابل �سلة عمالت .وارتفعت العملة الأمريكية نحو  % 7منذ منت�صف �أبريل
حني بد�أت اخلالفات التجارية.
وانخف�ض اليورو  % 0.1مقابل الدوالر بعد �أن �أبقت م�ؤ�س�سة فيت�ش الت�صنيف االئتماين لإيطاليا
عند ” ،“BBBولكنها عدلت التوقعات امل�ستقبلية �إلى �سلبية من �إيجابية اجلمعة.

“�ضبابية” يف �آلية التطبيق ...لكن الزيادة واردة

“الغرفة” تنهي درا�سة “ر�سوم ال�سجالت” وت�ستعد لرفع مرئياتها
بت�صور م�شرتك بخ�صو�ص ه���ذه الر�سوم التي
ت�ش���كل قلقا لل�ش���ارع التج���اري ،ونقطة اختبار
�صعب���ة ملجل����س الإدارة اجلدي���د بقي���ادة رجل
الأعمال �سمري عبداهلل نا�س.
وت�أتي ت�رصيحات امل�س�ؤول يف الوقت الذي
يداه���م فيه الوق���ت الغرفة ،قب���ل انتهاء مهلة
رفع ت�صوراتها �إلى الوزارة لتبيان ر�أيها ب�ش�أن
�آلي���ة �أو مق���دار الر�سوم التي ينبغ���ي فر�ضها،
بح�سب وجهة نظر ال�شارع التجاري.
وكان وكي���ل وزارة التجارة وال�صناعة نادر
امل�ؤي���د �أجاب عن �س�ؤال ل���ـ “البالد” بخ�صو�ص
الت�صورات التي تتعل���ق ب�سجل التجاري ،قائال
�إن الوزارة بانتظار ا�ستالم ت�صورات ومقرتحات
من غرف���ة التجارة التي متث���ل م�صالح القطاع
اخلا�ص وال�شارع التجاري.
وارتفع عدد ال�سجالت التجارية يف البحرين
بنهاي���ة يوني���و املا�ضي نح���و � 82.5ألف �سجل
جتاري بزيادة قدره���ا  % 22عن الفرتة ذاتها
م���ن العام  ،2017يبلغ عدد ال�رشكات نحو 31.9
�ألف �رشكة ( )% +28وال�سجالت الفردية 50.6
�ألف م�ؤ�س�سة (.)% +18

علي الفردان من املنامة

انته���ت غرفة جتارة و�صناع���ة البحرين من
�إع���داد الدرا�س���ة اخلا�صة برفع ر�س���وم ال�سجل
التج���اري متهي���دا لعر�ضها عل���ى امل�س�ؤولني
ب���وزارة التج���ارة وال�صناع���ة؛ لبل���ورة ر�ؤي���ة
بخ�صو�صه���ا .وكان رئي����س ال���وزراء �صاح���ب
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل
خليف���ة� ،أمر يف مار�س املا�ضي بتجميدها ريثما
يتم الت�شاور مع القطاع اخلا�ص ب�ش�أنها.
و�أبلغ م�ص���در م�س����ؤول يف الغرفة “البالد”
�أن الغرف���ة انتهت م���ن و�ضع الدرا�س���ة والتي
عين���ت من �أجله���ا �إحدى ال��ش�ركات اال�ست�شارية
لت�ساعدها يف و�ضع الت�صورات.
وق���ال امل�ص���در �إن م�س����ؤويل الغرف���ة
�سيعق���دون اجتماع���ا مع امل�س�ؤول�ي�ن يف وزارة
التج���ارة وال�صناع���ة وال�سياح���ة خ�ل�ال الأي���ام
القليل���ة املقبل���ة ،لبلورة �أف���كار م�شرتكة فيما
يتعلق بالر�سوم اجلديدة ،والتي كانت احلكومة
قد �أقرت رفعها يف وقت �سابق.
وتوقع امل�صدر �أن تخ���رج الغرفة والوزارة

“امل�صارف” :جلنة لدعم منتدى التكنولوجيا املالية
املنام���ة  -جمعي���ة امل�ص���ارف� :أعلن���ت
جمعي���ة م�ص���ارف البحرين ع���ن ت�شكيل جلنة
تن�سيقي���ة ت�ض���م عددا م���ن ك���وادر اجلمعية
وممثل�ي�ن ع���ن ال��ش�ركاء يف تنظي���م منتداها
امل��ص�ريف ال�سن���وي ال���ذي يق���ام � 31أكتوب���ر
املقبل حتت عن���وان “التكنولوجي���ا املالية:
الفر�ص والتحديات يف ال�صناعة امل�رصفية يف
مملكة البحرين” .وته���دف اللجنة �إلى توفري
الدع���م اللوج�ستي لأعم���ال املنتدى وتي�سري
�أعماله و�ضمان حتقي���ق الأهداف واملخرجات
املن�ش���ودة منها ،وتت�ألف اللجن���ة التوجيهية
م���ن � 8أع�ض���اء ميثل���ون القط���اع امل��ص�ريف
والتكنولوجي���ا املالية وغريه���ا من جماالت،
وت�ضم يف ع�ضويتها كل من :جمموعة الربكة
امل�رصفي���ة ،خلي���ج البحري���ن للتكنولوجي���ا
املالية ،معهد البحرين للدرا�سات امل�رصفية،
جمعية م�ص���ارف البحرين ،و�رشك���ة “فنمارك
كوميونيكي�شنز” منظم املنتدى.
وقالت مدير �ش����ؤون الأع�ضاء باجلمعية
�أفراح عج���اج �إن هذه اللجنة التن�سيقية ترمي
�إلى �ضم���ان �إع���داد برنامج �شام���ل للمنتدى
مب�ستوى عالٍ م���ن اجلل�سات ومن�صة تفاعلية
لتبادل الآراء واخلربات.
وم���ن املتوق���ع �أن ي�ستقط���ب املنتدى
�أكرث من  500خبري م�رصيف ،منهم ممثلون عن

ويتوق���ع �أن تنته���ي ف�ت�رة جتمي���د زيادة
ر�س���وم ال�سجل التج���اري ،والتي �أم���ر بها �سمو
رئي�س الوزراء مار����س املا�ضي على �أثر اجتماع
مع رئي����س غرفة جتارة و�صناعة البحرين �سمري
نا�س وال���ذي فاز بهذا املن�صب بالتزكية عقب

انتخابات �شهدت مناف�سة حممومة متكن خاللها
نا�س م���ن اكت�س���اح ن�سبة كبرية م���ن الأ�صوات
ليقود كتله للفوز ب�أغلبية املقاعد.
ويف مطل���ع يونيو املا�ضي عق���دت الغرفة
لق���اء ت�ش���اوري ع���ام ح�رضه جمموع���ة كبرية من

“انتهى ع�رص النفط الرخي�ص” ...حممد بن خليفة:

مباحثات مع �أمريكا للتزود بالنفط ال�صخري
ترجمة وحترير :جا�سم اليو�سف

•�أفراح عجاج

 52بن���ك وم�ؤ�س�سة مالية �أع�ضاء يف اجلمعية،
ومديرو م�ؤ�س�سات نقد.
و�ست�ض���م �أجندة عمل املنتدى متحدثني
بارزي���ن يف �صناع���ة التكنولوجي���ا املالي���ة
وال�صريف���ة� ،إ�ضاف���ة �إلى عدد م���ن اجلل�سات
احلواري���ة الت���ي �ستناق����ش التط���ور ال�رسي���ع
احلا�ص���ل ب�صناع���ة التكنولوجي���ا املالي���ة،
ووق���ع التقنيات املالية النا�شئة على البنوك
البحريني���ة وم�ستقب���ل ال�صناع���ة امل�رصفية،
كما �ستناق����ش اجلل�سات ب�ص���ورة تف�صيلية
التكنولوجي���ا املالي���ة م���ن حي���ث متطلب���ات
التعلي���م ور�أ����س امل���ال الب��ش�ري ،االعتبارات
القانوني���ة والت�رشيعي���ة ،جاهزي���ة العم�ل�اء
وا�ستعرا�ض ق�ص�ص النجاح يف هذه ال�صناعة.

ندوة عن دور املر�أة يف التعاون االقت�صادي مع ال�سعودية
املنامة � -أل���واين� :أعلنت جمعية “�ألواين
البحري���ن” عزمه���ا تنظي���م ن���دوة بعن���وان
“دور امل���ر�أة يف تعزيز التع���اون االقت�صادي
البحرين���ي ال�سع���ودي” ،مب�شارك���ة متحدثني
ومتحدثات من البلدين ،وذلك منت�صف �شهر
�سبتمرب اجلاري.
و�أو�ض���ح رئي����س اجلمعي���ة ،اخلب�ي�ر
االقت�ص���ادي عمار عواج���ي� ،أن الندوة تهدف
�إلى ا�ستك�ش���اف �أف�ضل طرق زيادة الت�شبيك
بني رائ���دات و�سيدات الأعم���ال البحرينيات
ونظرياته���ن ال�سعودي���ات ،والدخ���ول يف
مزي���د م���ن امل�شاري���ع امل�شرتك���ة ،وت�شجيع
�إط�ل�اق املزي���د م���ن م�ؤ�س�س���ات الأعم���ال
البحريني���ة الق���ادرة عل���ى تلبي���ة احتياجات
امل���ر�أة ال�سعودي���ة بع���د التغ�ي�رات الهيكلة
يف االقت�ص���اد واملجتم���ع ال�سع���ودي ،مث���ل
احتياجات التعليم والتدريب وغريها.
و�أ�ش���ار �إلى �أن �أهمية ه���ذه الندوة ت�أتي
بعد ق���رار ال�سماح للم���ر�أة ال�سعودية بقيادة
ال�سي���ارة ،وم���ا له���ذا الق���رار م���ن �آث���ار على
االقت�ص���اد البحرين���ي ،و�أو�ض���ح �أن الن���دوة
ته���دف �أي�ض���ا �إل���ى عر����ض لأف�ض���ل �سب���ل

•ت�أجل تطبيق الر�سوم اجلديدة على ال�سجالت التجارية مرتني �سابقا.

�أ�صح���اب الأعمال� ،ضم���ن م�ساعي الغرفة؛ لأخذ
مقرتح���ات القط���اع اخلا����ص ب�ش����أن “احل���دود
املعقول���ة” مل�ستوى رف���ع الر�س���وم اجلديدة،
وذل���ك متهي���دا لرفع املقرتح���ات �إل���ى وزارة
التجارة وال�صناعة من �أجل هيكلتها.
وكان���ت البحري���ن رفع���ت ر�س���وم ال�سجل
التجاري يف  2012من  30دينارا �إلى  50دينارا،
�إال �أن���ه يف النظام احلايل �سيتم فر�ض ر�سوم ما
ب�ي�ن  50و�ألف دين���ار على الأن�شط���ة التجارية
ولي�س���ت ال�سجالت ،مبعنى �أن���ه ميكن �أن يدفع
�سج���ل جتاري واحد ر�سوم �أكرث من ن�شاط ،وهو
ما مل ميكن موجودا من ذي قبل.
وق�ضي���ة الر�س���وم التجاري���ة ه���ي �أك�ث�ر
الق�ضاي���ا املحل���ة واجلدلية عل���ى طاولة غرفة
جتارة و�صناع���ة البحرين ،و�سيك���ون احل�صول
عل���ى تنازالت من احلكومة مبثاب���ة انت�صار �إلى
نا����س الذي ي�شهد بع�ض االنتقادات حاليا على
خلفي���ة توزيع منا�ص���ب جلان الغرف���ة وتنفيذ
الق���رارات التي خرجت به���ا اجتماعات اجلمعية
العمومية �أبريل املا�ضي ،والتي �شهدت خاللها
�أحداثا دراماتكية.

•عمار عواجي

زيادة الرتويج للبحري���ن يف �أو�ساط العائالت
ال�سعودي���ة وامل���ر�أة حتدي���دا� ،إ�ضاف���ة �إل���ى
معرف���ة يكف ميك���ن �أن ينعك�س ه���ذا القرار
على رائدات و�صاحب���ات الأعمال البحرينيات
بعد �أن �أ�صبحن قادرات على قيادة �سيارتهن
ب�أنف�سهم يف ال�سعودية.
ولف���ت �إل���ى �أن الن���دوة �ستجي���ب عل���ى
�س�ؤال حول ما قطاع���ات االقت�صاد البحريني
الأك�ث�ر تر�شيح���ا لال�ستفادة من ه���ذا القرار
مثل قطاع���ات ال�ضيافة وال�صحة وال�سيارات
واخلدمات؟

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

قال وزي���ر النفط ال�شيخ حمم���د بن خليفة
�آل خليف���ة �إن مزودي النف���ط تطورت قدراتهم
للتعام���ل م���ع خماط���ر الإم���دادات ،فت���دين
اال�ستثمارات التي حت�ص���ل بالتزامن مع هبوط
الأ�سع���ار ،جع���ل م���ن املزودين �أك�ث�ر وعيا ب�أن
ه���ذه النوعية م���ن اال�ستثم���ارات تتطلب وقتا
لكي حتقق مردوا عاليا .وقال الوزير يف مقابلة
�أجرت���ه معه قناة “�سي ان ب���ي �سي” الأمريكية،
على هام����ش م�ؤمتر النفط الثقي���ل العاملي يف
عُمان� ،أن احتمالية ارتف���اع �أ�سعار النفط تبقى
م�ؤكدة ،لكنه �أ�شار يف الوقت ذاته �إلى �أن هنالك
جانب���ا ت�سوده املخاطرة ،و�أن امل�سائل التجارية
اخلالفية �سوف ت�ؤثر على الطلب ب�صورة �سلبية
�إذا ا�ستم���ر الو�ضع على ما هو عليه ،كما �أن قوة
ال���دوالر و�أ�سع���ار النف���ط عام�ل�ان �إ�ضافيان يف
الت�أث�ي�ر على م�س�ألة الطلب.و�أ�شار الوزير �إلى �أن
“ع�رص النفط الرخي�ص انتهى ،و�أن البحرين تركز
عل���ى تطوير م�صادر النفط ال�صخري ،وهو ما يعد

•وزير النفط م�شاركا يف م�ؤمتر النفط الثقيل العاملي يف عُمان

قطاع���ا وا�سع���ا يف الوقت احلا��ض�ر� ،إذ �إن اململكة
تعق���د حمادثات م���ع �رشكات �أمريكي���ة عدة جللب
خربائها لال�ستعانة به���م يف هذا اجلانب يف �سبيل
�سيا�سة التعزيز املايل الطويل الأجل”.

وفيم���ا يخل����ص جان���ب العر�ض� ،أك���د الوزير
“�أن���ه حتد م�ستمر ،وعلينا ب���ذل مزيد من اجلهود
يف اال�ستثمار ب�ص���ورة �أكرب من خالل االكت�شافات
وزيادة التطوير”.

يزيد التعاون بني �رشكات التكنولوجيا املالية

ان�ضمام “فينا�سرتا” العاملية لـ “خليج البحرين”
لن���دن  -خلي���ج البحري���ن� :أعلن���ت �رشك���ة
فينا�سرتا ،املتخ�ص�صة يف جمال التقنيات املالية
ع���ن ان�ضمامها �إل���ى خليج البحري���ن للتكنولوجيا
املالية.
وي�ض���م مركز خليج البحري���ن واحدة من �أكرث
ال�شبكات تنوعا وحيوية يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
فه���و يحت�ضن �أه���م مزودي اخلدم���ات املالية من
البن���وك وامل�ستثمري���ن ،و��ش�ركات التكنولوجي���ا
املالي���ة ،اجلمعي���ات املالي���ة وامل�ؤ�س�س���ات
الأكادميية؛ لدفع عجلة االبتكار ،وخلق فر�ص منو
جديدة.
وقال ع�ضو املنت���دب يف ال�رشكة و�سام خوري
“لي����س هناك وقت �أف�ضل من هذا الوقت لنكون
ج���زءا من ه���ذا املجتمع ،والذي ي�شه���د فيه قطاع
التكنولوجيا املالية يف البحرين ت�صاعدا ملحوظا.
و�سيتيح لنا العمل مع خليج البحرين للتكنولوجيا
املالي���ة املزيد م���ن الفر�ص للتع���اون مع �رشكات
التكنولوجيا املالية املحلية والبنوك ،حيث ي�شهد
القطاع حت���وال نحو بنية م�رصفي���ة مفتوحة .ون�أمل
م���ن خالل هذه اخلطوة� ،أن حتتل من�صتنا لالبتكار
 FusionFabric.cloudموقع���ا جي���دا ،ويكون
له���ا دور �أ�سا����س يف تعزي���ز البيئ���ة الإيكولوجية

•خالد �سعد

•و�سام خوري

يف مرحلته���ا التحولية” .و�ستتي���ح هذه الع�ضوية
فر�ص���ة ل�رشكة فينا�سرتا للتواجد يف �أهم فعاليات
هذا القطاع والفعالي���ات اخلا�صة بخليج البحرين
للتكنولوجي���ا املتعلق���ة بتكنلوجي��� ا “Bloc k
 ”chainوتكنولوجي���ا الت�أم�ي�ن “”InsurTech
والتكنولوجي���ا الرقابي���ة “� ،”RegTechإ�ضاف���ة
الى فر�ص التع���اون مع ال�رشكاء والأطراف الفاعلة
يف هذا املجال .و�ستتخذ ال�رشكة من خليج البحرين
للتكنلوجي���ا املالي���ة مق���را له���ا لتك���ون يف قلب
النظام الإيكولوجي.
من جانب���ه� ،أكد خالد �سعد الرئي�س التنفيذي

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

ل���ـ “خلي���ج البحري���ن للتكنولوجيا املالي���ة”�“ :أن
ان�ضم���ام فينا�س�ت�را ،خللي���ج البحري���ن �سيزي���د
التع���اون م���ع البيئ���ة الأيكولوجي���ة للخدم���ات
املالي���ة داخ���ل اململك���ة .تواجدنا يف ه���ذه البيئة
احليوي���ة واملتنوعة يحتم علينا التعاون مع �رشكاء
ي�شاطرونن���ا الر�ؤي���ة ال�ستقط���اب كل الأط���راف
الفاعلة يف مكان واح���د؛ من �أجل ا�ستلهام الأفكار
والتجارب املبتكرة”.
وي�ض���م “خليج البحري���ن” �أكرث من � 50رشيكا
مث���ل البن���وك وال��ش�ركات والهيئ���ات احلكومية،
واجلامعات ،و�رشكات التكنولوجيا املالية.

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

اقتصاد

business@albiladpress.com

حلملة الأ�سهم العادية ومتثل  % 9.6من ر�أ�س املال

“انف�ستكورب” يقرتح توزيع  19.1مليون دوالر �أرباحا نقدية
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توفري املوا�صفات واللوائح الفنية عرب متجر البحرين

املحرر االقت�صادي

يناق����ش اجتم���اع اجلمعية العام���ة العادية لبنك
انف�ستك���ورب توزيع نح���و  19.1ملي���ون دوالر على
حمل���ة الأ�سهم العادي���ة (با�ستثناء �أ�سه���م اخلزينة)
مبع���دل  0.24دوالر لكل �سهم عادي ،مما ميثل 9.6
 %م���ن ر�أ�س امل���ال املدفوع للأ�سه���م العادية .ويف
حال املوافقة عل���ى الأرباح ،ف�إنه يتعني توزيعها يف
تاريخ ال يتجاوز � 4أكتوبر املقبل.
كم���ا يناق����ش االجتماع الذي يعقد ي���وم الثالثاء
� 25سبتمرب اجل���اري توزيع �أرباح على حملة الأ�سهم
املمت���ازة فئ���ة “ب” املتبقي���ة والبال���غ عدده���ا
� 123.239أل���ف �سهم مبوجب �رشوط وبنود الإ�صدار
لتلك الأ�سهم لف�ت�رة الأرباح  1يوليو � 2017إلى 30
يونيو  ،2018مببلغ �إجمايل نحو  14.34مليون دوالر.
ويف حال املوافقة على الأرباح ،ف�إنه يتعني توزيعها
يف تاريخ ال يتجاوز � 4أكتوبر املقبل.
وكذل���ك يناق����ش االجتم���اع توزي���ع نح���و 7.93
ملي���ون دوالر �أرباح على حمل���ة الأ�سهم املمتازة فئة
(بي( ،)-1بي ،)-2و(بي ،)-3والتي مت ا�سرتدادها
م���ن قبل ال�رشكة يف تاريخ  7مار�س املا�ضي ،مبوجب
�رشوط وبن���ود الإ�صدار لتلك الأ�سه���م (البالغة 100
�أل���ف �سهم م�س�ت�رد) ،عل���ى النحو الت���ايل :ا�سرتداد
� 30.869أل���ف �سه���م ممتاز من فئ���ة (بي )-1بنحو
 2.45مليون دوالر كمبل���غ الأرباح الإجمايل للأ�سهم
امل�سرتدة ،و� 51.682ألف �سهم ممتاز من فئة (بي-
 )2بنح���و  4.1مليون دوالر كمبل���غ الأرباح الإجمايل
للأ�سه���م امل�س�ت�ردة ،و� 17.449أل���ف �سهم من فئة
(ب���ي )-3بنح���و  1.38ملي���ون دوالر كمبل���غ الأرباح
الإجم���ايل للأ�سهم امل�سرتدة .ويف حال املوافقة على
الأرب���اح ،ف�إنه يتعني توزيعه���ا يف تاريخ ال يتجاوز 4
�أكتوبر املقبل .وكذلك ينظر االجتماع يف حتويل مبلغ
 83.77مليون دوالر تقريبا ك�أرباح م�ستبقاة لل�سنة

املالي���ة التالي���ة .ويناق����ش االجتم���اع تقرير جمل�س
الإدارة عن �أعم���ال ال�رشكة لل�سنة املالية املنتهية يف
 30يوني���و املا�ضي ،والقوائم املالية لل�سنة املالية
املنتهية يف  30يونيو املا�ضي.
كما يوافق االجتماع عل���ى �أتعاب جمل�س الإدارة
مببل���غ �إجم���ايل ق���دره  1.52ملي���ون دوالر مقاب���ل
خدمتهم خالل ال�سنة املالي���ة املنتهية يف  30يونيو
 . 2018وعل���ى �صعي���د �آخ���ر ،من املق���رر �أن يوافق
االجتماع على االنتماءات التناف�سية لثالثة �أع�ضاء من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبوجب املادة  191من قانون
ال��ش�ركات التجارية ،وكذلك خدمة ع�ضو واحد كع�ضو
جمل�س �إدارة لأكرث من ثالث �رشكات بحرينية عامة.
ووفقً���ا لدعوة االجتماع ،ف�إن ل���دى ثالثة �أع�ضاء
من �أع�ض���اء جمل�س الإدارة ،وه���م :عبداهلل املزروعي
وعبداهلل احلمي�ض���ي وه�شام ال�ساع���ي ،انتماءات مع
م�ؤ�س�س���ات مالية �أخرى .وتل���ك امل�ؤ�س�سات هي على
الت���وايل :ذي نا�شيون���ال انف�سرت ،بن���ك اي.بي�.سي،
و�رشكة امل�رصف العاملي.
�أن جميع هذه امل�ؤ�س�سات املالية تدير �أعماال قد
تتناف�س مع �أعمال ال�رشكة .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن

جمل����س الإدارة ال يعلم ب�أية حال���ة تناف�س مبا�رشة قد
ح�صلت بالفعل بني ال�رشكة و�أي من هذه امل�ؤ�س�سات
املالي���ة ،ومع ذلك ف�إن جمل�س الإدارة يطلب موافقة
امل�ساهمني على العالقات االنتمائية املذكورة.
�إ�ضاف���ة ،ين�ص ق�سم ال�ضوابط رفيعة امل�ستوى
ال�صادر عن م�رصف البحرين املركزي على �أنه ال يجوز
لع�ضو يف جمل�س �إدارة بنك بحريني �أن تكون له �أكرث
من ثالث ع�ضويات يف جمال�س �إدارة ل�رشكات بحرينية
عامة� .أن �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة انف�ستكورب ،يتبو�أ
مرك���ز ع�ض���و جمل����س �إدارة لأكرث من ث�ل�اث �رشكات
بحريني���ة عام���ة ،وهي �رشك���ة جممع ال�س���وق احلرة يف
البحري���ن ،و�رشكة البحرين الوطني���ة القاب�ضة ،وبنك
البحرين الوطن���ي وجمموعة فنادق اخلليج .ال يعتقد
جمل����س الإدارة ب�أن هنالك �أي ت�ض���ارب يف امل�صالح
نتيج���ة ع�ضوي���ة ال�شخ����ص املعني يف جمل����س �إدارة
ال�رشك���ة ويف الوقت ذاته ع�ضويته يف ال�رشكات العامة
أي�ض���ا يعتقد ب����أن الع�ضو
الأخ���رى ،ف����إن املجل����س � ً
يكر����س وقتًا كافيًا للقيام مبهامه كع�ضو يف جمل�س
�إدارة ال�رشك���ة� ،إال �أن جمل����س الإدارة يطل���ب موافقة
امل�ساهمني على هذه الع�ضويات.

“املركزي” يتعهد ب�ضبط ال�سيا�سة النقدية

تركيا :الت�ضخم يرتفع �إلى  % 18يف �أغ�سط�س
ا�سطنب���ول  -وكاالت� :أظه���رت بيان���ات
ر�سمية يوم الإثنني �أن معدل الت�ضخم يف تركيا
ارتف���ع �إل���ى  % 17.9عل���ى �أ�سا����س �سن���وي يف
�أغ�سط�س ،م�سجال �أعلى م�ستوى يف نحو  15عاما،
مبا ي�سلط ال�ضوء عل���ى توقعات تقلب الأ�سعار
مع تفاقم �أزمة العملة.
و�ضعف���ت العمل���ة الرتكي���ة ف���ور �ص���دور
البيان���ات ،وه���ي �أعلى قراءة �سنوي���ة منذ �أواخر
 .2003و�سجلت الل�ي�رة  6.6500لرية للدوالر
مرتاجع���ة �أكرث من  % 1.5ع���ن الإغالق ال�سابق.
وبح�س���ب بيانات معهد الإح�صاء الرتكي ،قفزت
الأ�سع���ار  % 2.3مقارن���ة بال�شهر ال�سابق ،وهي
ن�سب���ة �أعلى م���ن التوقعات يف ا�ستط�ل�اع �أجرته
رويرتز ،والتي �أ�شارت �إلى ت�ضخم ن�سبته 2.23
.%
وتراجع���ت الل�ي�رة نح���و  % 40من���ذ بداية
الع���ام جراء خم���اوف من �سيط���رة الرئي�س رجب
طيب �أردوغ���ان على ال�سيا�سة النقدية واخلالف
الدبلوما�س���ي مع الواليات املتحدة ،وهو ما �أدى

الرتفاع �أ�سعار كل ال�سلع من الغذاء �إلى الوقود.
وقال البنك املركزي الرتكي �إن التطورات
الأخ�ي�رة يف �آف���اق الت�ضخ���م �أظه���رت ”خماط���ر
كب�ي�رة“ على ا�ستق���رار الأ�سع���ار ،م�ضيف���ا �أنه
�سي�ضبط �سيا�ست���ه النقدية يف اجتماعه املقبل
يف � 13سبتمرب مبا يتوافق مع �أحدث التوقعات.

وف���اق معدل الت�ضخ���م يف تركيا التوقعات
يف �أغ�سط����س مرتفعا �إل���ى  ،% 18لي�سجل �أعلى
م�ستوياته منذ دي�سمرب .2003
وق���ال املرك���زي يف بي���ان ن��ش�ره يف �أعقاب
�صدور بيانات الت�ضخم ”�سيتخذ البنك املركزي
الإجراءات ال�رضورية لدعم ا�ستقرار الأ�سعار“.

املنام���ة  -التج���ارة :وقع���ت وزارة
ال�صناع���ة والتج���ارة وال�سياح���ة اتفاق���ا
م���ع هيئ���ة التقيي����س اخلليجي���ة لتوفري
املوا�صف���ات واللوائح الفني���ة الوطنية
والإقليمي���ة والدولي���ة �إلكرتونيا ً ،وذلك
عل���ى هام����ش م�ؤمتر االبت���كار يف التنقل
امل�ستدام.

ويت�ضمن االتف���اق تطوير وت�شغيل
عمليات ن�رش وا�ستخراج وبيع املوا�صفات
واللوائ���ح الفني���ة ع�ب�ر متج���ر البحري���ن
للموا�صف���ات .ووق���ع العق���د م���ن جانب
الهيئ���ة� ،أمينها العام �سع���ود اخل�صيبي
وعن ال���وزارة حميد يو�سف رحمه الوكيل
امل�ساعد للتجارة املحلية.

“�سمارت�سك” لأمن املعلومات و “بلوكت�شني” اليوم
انطالق
ِ

•�أحمد احلجريي

املنام���ة  -جمعي���ة “بت���ك” :تنطلق
الي���وم �أعم���ال الن�سخ���ة الأول���ى م���ن
م�ؤمت���ر “�سمارت�سِ ك” للأم���ن ال�سيرباين
وبلوكت�ش�ي�ن ،ال���ذي تنظم���ه جمعي���ة
البحري���ن ل��ش�ركات التنقي���ة “بِت���ك”
بالتعاون مع �رشكة “وورك �سمارت”.
ويلقى امل�ؤمتر الذي ي�ستمر يومني،
دعم���ا م���ن �صن���دوق العم���ل “متكني”،
وهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.
وي�شه���د امل�ؤمت���ر ،م�شارك���ة وا�سعة
من جهات حكومي���ة ،وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص.
و�أكد رئي�س جمعي���ة “بتك” عبيديل
العبي���ديل �أن امل�ؤمت���ر يه���دف �إلى دعم
جه���ود التح���ول الرقم���ي يف البحري���ن،
وت�شجي���ع امل�ؤ�س�س���ات ال�ستخ���دام
التقني���ات احلديث���ة مثل بل���وك ت�شني،
�إ�ضاف���ة �إل���ى دع���م االقت�ص���اد الرقمي،
وامل�ساهم���ة يف عملي���ة تنوي���ع م�ص���ادر
الن���اجت املحلي ،وتعزيز و�ض���ع البحرين
على امل�ؤ�رشات الدولية ذات ال�صلة.

•عبيديل العبيديل

و�أو�ض���ح �أن امل�ؤمت���ر �سيبح���ث �أهم
ما و�صل���ت �إليه تقني���ات املعلومات يف
نط���اق �أمن املعلومات و�سالمتها ،و�سبل
وتوط�ي�ن التطبيق���ات العاملية يف جمال
�أم���ن تقني���ة املعلوم���ات واالت�ص���االت،
ف�ض�ل�ا ع���ن ت�شخي����ص التحدي���ات التي
تواجه خط���ط حماية بيان���ات ومعلومات
امل�ؤ�س�س���ات ،وحمايتها م���ن االخرتاق �أو
الت�شويه.
من جانب���ه ،قال الرئي����س التنفيذي
ل���ـ “وورك �سم���ارت” �أحم���د احلج�ي�ري،
�إن امل�ؤمت���ر ي�ستقط���ب متحدث�ي�ن
م���ن البحري���ن وخارجه���ا من خ�ب�راء �أمن
املعلومات ،الذين ي�سلطون ال�ضوء على
امل�ستج���دات احلديث���ة العلمي���ة يف هذا
املجال ،واملمار�سات الأمنية ال�صحيحة،
واال�ستخدام الأمث���ل لأنظمة املعلومات،
�إ�ضاف���ة �إلى ت�سلي���ط ال�ض���وء على عد ٍد
من التج���ارب واحلوادث الت���ي تعرَّ�ضت
لها اجلهات الر�سمي���ة ،وغريها يف جمال
االخرتاق الأمني.

زيادة الإنتاج تهبط ب�أ�سعار النفط

 1198.43دوالر للأوقية

التوترات التجارية ت�سحب الذهب �إلى االنخفا�ض

بنجال���ورو  -روي�ت�رز :هب���ط الذه���ب �أم����س مع
احتف���اظ ال���دوالر بقوته بفع���ل املخ���اوف املرتبطة
بت�صاعد التوت���رات التجارية بني ال�صني والواليات
املتح���دة ،خ�صو�صا بع���د و�صول مباحث���ات التجارة
الأمريكية الكندية �إلى طريق م�سدود.
وانخف����ض الذه���ب يف التعام�ل�ات الفورية 0.2
� %إل���ى  1198.43دوالر للأوقية (الأون�صة) بعد �أن
�سجل �أدن���ى م�ستوى خالل التعامالت عند 1195.36
دوالر للأوقية.
وهب���ط الذه���ب  % 0.2يف العق���ود الأمريكي���ة
الآجلة �إل���ى  1204.90دوالر للأوقية .و�أبلغ الرئي�س
الأمريك���ي دونال���د ترام���ب م�ساعدي���ه �أن���ه م�ستعد
لفر�ض ر�سوم جمركية عل���ى واردات �إ�ضافية بقيمة
 200ملي���ار دوالر م���ن ال�ص�ي�ن فور انته���اء الفرتة
املحددة للتعليقات العامة على اخلطة يف وقت الحق
من هذا الأ�سبوع.
كما ق���ال ترامب يوم ال�سبت �إن���ه ال حاجة لإبقاء
كن���دا يف اتفاقي���ة التج���ارة احلرة لأم�ي�ركا ال�شمالية
(نافت���ا) ،وحذر الكوجنر�س من �أنه �سيلغي االتفاقية
الثالثي���ة بالكامل .وهبطت �أ�سع���ار الذهب نحو % 8

من���ذ بداية العام مع ارتفاع �أ�سعار الفائدة الأمريكية
ويف ظ���ل خالف���ات جتاري���ة دولي���ة و�أزم���ة العمل���ة
الرتكية ،حيث �ضخ امل�ستثمرون �أموالهم يف الدوالر
الأمريك���ي .وارتف���ع م�ؤ�رش الدوالر ،ال���ذي يقي�س �أداء
العملة الأمريكي���ة مقابل �سلة عمالت ،بن�سبة % 0.1
�إل���ى  .95.188ومن بني املع���ادن النفي�سة الأخرى،
انخف�ض���ت الف�ضة  % 0.2يف التعامالت الفورية �إلى

 14.47دوالر للأوقية بعد �أن هبطت يف وقت �سابق
�إل���ى �أدنى م�ستوى يف �أكرث من �أ�سبوعني عند 14.37
دوالر للأوقية .وارتفع البالتني � % 0.5إلى 786.60
دوالر للأوقي���ة ،بينما انخف�ض البالديوم � % 0.3إلى
 978.50دوالر للأوقي���ة بعد �أن �سجل �أعلى م�ستوى
يف ع��ش�رة �أ�سابي���ع ي���وم اجلمعة عن���د  984.97دوالر
للأوقية.

�سنغاف���ورة  -رويرتز :هبط���ت �أ�سعار
النف���ط �أم�س بفع���ل زيادة الإم���دادات من
“�أوب���ك” والوالي���ات املتح���دة ،مم���ا ب���دد
املخاوف م���ن �أن هبوط �إنتاج �إيران �سي�ؤثر
عل���ى الأ�سواق مبج���رد ت�شدي���د العقوبات
الأمريكية يف نوفمرب.
و�سجلت العق���ود الآجلة خلام القيا�س
العامل���ي مزي���ج برن���ت  77.43دوالر
للربمي���ل ،بانخفا�ض بل���غ � 21سنتا �أو 0.3
 %عن �سعر الت�سوية ال�سابقة.
و�سجل خ���ام غرب تك�سا����س الو�سيط
الأمريك���ي  69.62دوالر للربمي���ل،
بانخفا�ض بلغ � 18سنتا �أو  % 0.3عن �سعر
الت�سوية ال�سابقة .و�أظهر م�سح لرويرتز �أن
�إنت���اج منظم���ة البلدان امل�ص���درة للبرتول
(�أوب���ك) ارتفع � 220أل���ف برميل يوميا يف
الف�ت�رة من يوليو و�أغ�سط����س �إلى م�ستوى
قيا�سي يف العام  2018بلغ  32.79مليون
برميل يوميا .وع���زز زيادة الإنتاج انتعا�ش

الإنت���اج الليب���ي يف حني حقق���ت �صادرات
جن���وب الع���راق رقم���ا قيا�سيا� .إل���ى ذلك،
�أظهرت بيانات رويرتز �أن عالوة خام برنت
فوق خام دبي بلغ���ت �أعلى م�ستوى لها يف
�شهرين بعد حتول العقود �إلى �شهر جديد.
و�أف���ادت م�ص���ادر جتاري���ة وبيان���ات
روي�ت�رز �أن عالوة برنت ل�شهر نوفمرب فوق
خام دبي ارتفعت �إلى  3.25دوالر للربميل
�صباح �أم�س وبلغ���ت  3.14دوالر للربميل،
وه���و �أعلى م�ستوى من���ذ  11يوليو .ويزيد
ذلك �أك�ث�ر من دوالر ع���ن املتو�سط البالغ
 1.83دوالر لعالوة عقود �أكتوبر التي جرى
تداولها ال�شه���ر املا�ضي .وذكرت م�صادر
جتاري���ة �أن م���ن املتوقع �أن ي����ؤدي ارتفاع
الفارق �إل���ى تعزيز الطل���ب الآ�سيوي على
خامات ال��ش�رق الأو�سط ورو�سي���ا امل�سعرة
ا�ستن���ادا خل���ام دب���ي ،وتقلي����ص تدف���ق
اخلام���ات املرتبط���ة بربن���ت م���ن حو����ض
الأطل�سي �إلى �آ�سيا.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018 -125944
تسجيل اسم جتاري

القيد100793 :
التاريخ2/9/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )444لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة تيتاس تاور للمقاوالت ذ.م.م

القيد - 90372 :التاريخ2/9/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )124519لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :علي عبداهلل علي سلمان
االسم التجاري احلالي :مركز بوابة كرستوفر للتجارة
االسم التجاري اجلديد :ورشة سماء اخلليج لالملنيوم

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة اصحاب شركة تيتاس تاور للمقاوالت ذ.م.م ،املسجلة مبوجب القيد رقم
 ،100793طالبني تغيير اإلسم التجاري
من  :شركة تيتاس تاور للمقاوالت ذ.م.م
إلى :تيتاس تاور ملواد البناء ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
شركة إنفورميشن سيتي للمقاوالت تضامن لصاحبها عفاف علي وشريكتها
سجل جتاري رقم 97812

30/8/2018

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها إليها شركة
إنفورميشن سيتي للمقاوالت تضامن لصاحبها عفاف علي وشريكتها
واملسجلة مبوجب القيد رقم  97812بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيني
عفاف علي محمد حسن جمعة كمصفي للشركة.
بهذا يعلن املصفي ان 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 الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة
باملستندات الالزمة خالل  15يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
املصفي :عفاف علي محمد حسن جمعة
الهاتف )+973( 39206418:
البريد االلكترونيafafjuma7000@hotmail.com.com :
املنامة  -البحرين

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري ،فعلى كل من لديه اعتراض قانوني
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز
اعتراضه.
اسم التاجر :علي محمد رفيع عبدالكرمي العوضي
االسم التجاري احلالي :علي رفيع ملقاوالت البناء
االسم التجاري اجلديد :ابراج تارا للتنظيفات
النشاط .1:أنشطة متكاملة لدعم املرافق (ال شيمل احلراسة واألنشطة األمنية)
 .2التنظيف العام للمباني

قيد رقم42226-10 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم () CR2018 -125109
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم
3-49799

محل
1393

بناية
-

شارع/طريق/ممر
1625

مجمع
216

السادة الشركاء في شركة كيو سي سي اس خلدمات اجلودة ذ.م.م املسجلة
مبوجب القيد رقم  90372طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة
إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره  20000عشرين ألف دينار بحريني،
لتصبح مملوكة من السيد عمير شبير.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية
شركة فورتشن ميم للمقاوالت تضامن الصحابها مرمي عيسى وشريكتها
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد
تقدم إليها السيدة /مرمي عيسى عبداهلل عيسى علي باعتبارها
املصفي القانوني لشركة  -فورتشن ميم للمقاوالت تضامن
الصحابها مرمي عيسى وشريكتها ،املسجلة كشركة تضامن ،
مبوجب القيد رقم ،----98787-1طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية
الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21
لسنة .2001

القيد1-100967 :
التاريخ30/8/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة االثنني للتغليف ذ.م.م

القيد101816 :
التاريخ29/7/2018 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )106654لسنة 2018
بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة الفصاحة ملقاوالت صيانة برك السباحة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة اصحاب لشركة االثنني للتغليف ذ.م.م ،املسجلة مبوجب القيد رقم
 ،100967طالبني تغيير اإلسم التجاري
من  :شركة االثنني للتغليف ذ.م.م
إلى :سبارتسا ألنشطة التغليف ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة اصحاب للشركة الفصاحة ملقاوالت صيانة برك السباحة ذ.م.م،
املسجلة مبوجب القيد رقم  ،101816طالبني تغيير اإلسم التجاري
من  :الفصاحة ملقاوالت صيانة برك السباحة ذ.م.م
إلى :بازل لتشييد املشاريع اخلاصة باملنافع 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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الكرملني :بدء التح�ضري
لزيارة بوتني لل�سعودية
موسكو ـ تاس:

�أعل���ن الكرمل�ي�ن� ،أم����س االثنني ،عن
ب���دء الإع���داد لزي���ارة الرئي����س فالدميري
بوت�ي�ن للمملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة،
وذكر املتح���دث الر�سمي با�س���م الرئا�سة
الرو�سي���ة ،دميرتي بي�سك���وف� ،أنه مل يتم
حتديد موعد الزيارة بعد.
وق���ال بي�سك���وف� ،إن “الرئي����س
فالدمي�ي�ر بوتني ،يخطط لزي���ارة اململكة
ولكن مل يتم بعد حتديد موعد الزيارة”.
وذكّ ر ممثل الكرمل�ي�ن ،ب�أن “العاهل
ال�سعودي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،خالل زيارته ال�سابقة لرو�سيا ،دعا
الرئي�س بوتني لزيارة الريا�ض”.
و�أ�ش���ار بي�سك���وف� ،إلى �أن���ه مت بحث
املو�ضوع خ�ل�ال االت�ص���االت الأخرية بني
وزارتي اخلارجية يف الدولتني.
وق���ال لل�صحفي�ي�ن ”:و�سنق���وم
ب�إبالغكم ،فور االتفاق على موعد الزيارة”.

احلريري يقدم “�صيغة”
لت�شكيل حكومة جديدة
بيروت ـ رويترز:

ق���ال رئي�س ال���وزراء اللبناين املكلف
�سع���د احلري���ري �إن���ه ق���دم �أم����س االثنني
للرئي�س مي�شال ع���ون ”�صيغة“ لت�شكيل
حكومة جديدة بعد امل�أزق ال�سيا�سي الذي
مير به لبنان منذ نحو � 4أ�شهر.
وتتناف����س الأح���زاب الرئي�سي���ة على
احلقائ���ب الوزاري���ة من���ذ االنتخاب���ات
الت�رشيعي���ة التي ج���رت يف ماي���و املا�ضي
بينم���ا يب���دي امل�س�ؤول���ون واملانح���ون
الدوليون القلق من �أن الت�أخري �سيزيد من
حدة امل�شاكل االقت�صادية يف البالد.
وق���ال احلريري �أم�س بع���د اجتماع مع
عون يف ق�رص بعبدا ”هذه ال�صيغة �سلمتها
لفخام���ة الرئي�س و�إن �شاء اهلل ب�صري حكي
مع فخامة الرئي�س .نحن ت�شاورنا و�سنكمل
ت�شاورات و�سرنى“.
ومن املتوقع �أن ت�ضم حكومة الوحدة
الوطنية املقبلة معظم الأحزاب الرئي�سية
يف �إطار نظ���ام تقا�سم ال�سلط���ة الطائفي
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن احلكومة الأخرية.

ليربمان :ال جدوى من
التباحث مع الفل�سطينيني
القدس المحتلة ـ أ ف ب:

�أعلن وزير الدفاع الإ�رسائيلي افيغدور
ليربم���ان �أم����س االثن�ي�ن �أن ال ج���دوى من
التفاو�ض م���ع الفل�سطينيني ب�ش�أن قطاع
غ���زة �أو ال�ضفة الغربي���ة املحتلة و�أن على
�إ�رسائيل الت�رصف ب�شكل �أحادي.
من���ذ �أ�سابيع حت���اول الأم���م املتحدة
وم��ص�ر التفاو�ض حول وق���ف لإطالق النار
بني �إ�رسائيل وحرك���ة حما�س التي ت�سيطر
على قطاع غزة.
و��ص�رح ليربمان يف م�ؤمت���ر �صحايف يف
القد����س “�أنا على اطالع بكل املفاو�ضات
و�أع���رف كل الو�سط���اء وكل م���ا يح�صل”،
بح�سب ما نقل عنه مكتبه.
و�أ�ضاف “لن ت�ؤدي هذه املفاو�ضات
�س���واء كان���ت ح���ول رام اهلل �أو غ���زة �إل���ى
نتيجة”.
و�ش���دد ليربم���ان عل���ى �أن ب�ل�اده
م�ستع���دة يف حال عودة اله���دوء �إلى قطاع
غ���زة لل�سم���اح مبزي���د م���ن التب���ادالت مع
اجليب املحا�رص منذ �أكرث من عقد.

دوتريتي يزور ن�صب
املحرقة يف القد�س املحتلة
القدس المحتلة ـ اف ب:

ق���ام رئي����س الفلب�ي�ن رودريغ���و
دوتريت���ي ام����س االثن�ي�ن بزي���ارة ن�صب
الهولوك�س���ت يف القد����س لتخلي���د ذكرى
�ضحايا املحرقة النازية.
وق���ال دوتريتي �إن بالده �ستعمل كل
ما بو�سعه���ا ملنع تكرار اجلرمي���ة الب�شعة
الت���ي وقعت خ�ل�ال �أ�سو�أ ف�ت�رة يف تاريخ
الب�رش .و�أ�ضاف �أنه ال ي�ستطيع ت�صور دولة
تخ�ضع حلاكم جمنون كما حدث.
و�أعرب عن �أمله يف �أن يكون العامل قد
ا�ستخل�ص العرب م���ن الهولوكو�ست .ومن
املق���رر �أن يجتمع الرئي�س الفلبيني اليوم
الثالث���اء م���ع نظ�ي�ره الإ�رسائيل���ي رئوفني
ريفلني.
�إلى ذلك ندد معار�ضو حكومة اليمني
بزعامة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياه���و ،ومدافعون عن حق���وق الإن�سان،
بالزي���ارة التي ت�ستغ���رق � 3أيام ،للرئي�س
املعروف ب�رصاحته و�ألفاظه الفجة.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :
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فو�ضى يف العا�صمة الليبية والأمم املتحدة تتدخل
طرابلس ـ أ ف ب:

ا�ستم����رت املعارك �أم�����س االثنني لليوم الثامن على التوايل بني جمموع����ات م�سلحة يف ال�ضاحية اجلنوبية
للعا�صم����ة الليبية طرابل�����س حيث �أوقعت املواجهات من����ذ �أ�سبوع  47قتيال على الأقل بح�س����ب وزارة ال�صحة.
و�سُ م����ع دوي انفج����ارات خالل ال�صباح من و�سط طرابل�س .وقال م�س�����ؤول ق�ضائي �إن نحو � 400سجني فروا من
�سجن يف العا�صمة الليبية بعدما ا�شتد القتال بني جماعات م�سلحة متناحرة بينما دعت الأمم املتحدة الأطراف
املتحاربة لالجتماع اليوم الثالثاء .و�أ�ضاف امل�س�ؤول �أن ال�سجناء فتحوا �أبواب �سجن عني زارة بالقوة ومل يتمكن
احلرا�����س من �إيقافهم ،لي�ؤكد بيانا لل�رشطة الق�ضائية على مواقع التوا�صل االجتماعي .يقع �سجن عني زارة يف
جن����وب طرابل�س يف منطق����ة �شهدت معارك �ضارية ا�ستمرت �أ�سبوعا بني جماع����ات متناحرة .و�أكدت امل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط تعر�ض �أحد خزانات البنزين التي ت�ستخدمها يف �إمداد حمطة كهرباء ل�رضبة �صاروخية .و�أعلنت
احلكوم����ة املدعومة من الأمم املتحدة ومقرها طرابل�س حالة الطوارئ يف العا�صمة ب�سبب خطورة الو�ضع .ورغم
�أن هذه احلكومة هي امل�س�ؤولة ر�سميا �إال �أنها ال تب�سط �سيطرتها الكاملة على العا�صمة.

التحالف العربي يتخذ عددا من الإجراءات عقب حادثة �صعدة

قوات ال�رشعية ت�ستعيد مناطق مهمة مبعقل احلوثيني
دبي ـ وكاالت:

نفذت قوات ال�شرعية مدعومة بقوات حتالف دعم ال�شرعية� ،أم�س االثنني ،عملية مباغتة
�سيطرت من خاللها على جبال م�سائل وجبال الر�صيفة يف مديرية كتاف مبحافظة �صعدة ،معقل
احلوثيني �شمايل اليمن .و�سيطرت القوات امل�شرتكة اليمنية وب�إ�سناد من التحالف العربي على
و�أ�ضاف���ت امل�ص���ادر �أن الق���وات امل�شرتك���ة
دفعت تعزيزات جديدة �إلى حميط مدينة الدريهمي
عل���ى جبه���ة ال�ساحل الغرب���ي ،حيت توا�ص���ل �ألوية
العمالق���ة ح�ص���ار املتمردي���ن الذي���ن يتح�صن���ون
باملدنيني داخل املدينة.
وت�أت���ي هذه التط���ورات امليدانية ،بعد يومني
من �إعالن ق���وات ال�رشعية اليمنية ،وبدعم من قوات
التحالف� ،سيطرتها على �سل�سلة جبلية يف الكدحة.
و�شنت طائرات حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن،
عدة غارات على مناطق متفرقة يف �صعدة وعمران،
و�شملت الغ���ارات �أهدافا يف مديري���ات �شدا وباقم
وحرف �سفيان.
من جانب �آخ���ر ،قال املتح���دث الر�سمي با�سم
التحال���ف العربي ،العقي���د الركن ترك���ي املالكي،
�أم����س االثنني� ،إنه �سيتم اتخ���اذ عدد من الإجراءات،
وذل���ك يف �أعقاب �ص���دور نتائج الفري���ق امل�شرتك
لتقيي���م احلوادث ب�ش����أن ارتكاب �أخط���اء يف عملية
نفذت مبحافظة �صعدة.

الطريق الدويل باجتاه �أم الرياح يف حمور كتاف يف �صعدة ،ونقل عن م�صادر ميدانية قولها �إن
العملية ما تزال م�ستمرة حتى هذه اللحظة .وعلى �صعيد �آخر �سيطرت �ألوية العمالقة على قرية
الكوعة جنوب مدينة الدريهمي مبحافظة احلديدة ،بعد معارك عنيفة مع ميلي�شيات احلوثي
املوالية لإيران ،وفقما �أفادت به م�صادر حملية.

•ال�رشعية ت�ستعيد مناطق وا�سعة من معقل احلوثيني

و�أو�ض���ح املالك���ي ،خ�ل�ال م�ؤمتر �صح���ايف� ،أن
الإج���راءات تهم  3جماالت هي القانوين والعملياتي
والإن�س���اين ،م�ضيف���ا “قيادة ق���وات التحالف تقبل

نتائ���ج الفري���ق امل�ش�ت�رك لتقييم احل���وادث التي
ن�صت على م�رشوعية الهدف الع�سكري لكن مع خط�أ
يف التوقيت”.

وتابع “يف املجال القانوين :بعد ت�سلم النتائج
من الفريق �ستتم حما�سبة كل من ثبت وجود �أخطاء
له���م يف هذه العملية .يف املج���ال العملياتي� ،ستتم
مراجعة قواع���د اال�شتباك و�سنعم���ل على تطويرها
لتف���ادي �أي حوادث يف امل�ستقب���ل �ضمن العمليات
امل�شرتكة”.
و�أردف “يف املج���ال الإن�س���اين� ،سيت���م تكليف
اللجن���ة امل�شرتك���ة لتق���دمي التعوي�ض���ات لأه���ايل
�ضحايا هذا احلادث”.
وكان الفري���ق امل�شرتك لتقيي���م احلوادث قد
خل�ص �إلى وجود �أخطاء يف التقيد بقواعد اال�شتباك،
حيال �إح���دى العمليات التي نفذتها قوات التحالف
يف �صعدة.
م���ن جه���ة �أخ���رى� ،أو�ضح ترك���ي املالك���ي �أن
“قوات اجلي�ش اليمني توا�صل تقدمها على جبهات
عدة ،م�شريا �إلى �أن املنافذ البحرية واجلوية والربية
لليمن تعمل بكامل طاقتها لإدخال امل�ساعدات”.

قطر و”اللوبي اإلسرائيلي” ..سر الوثائقي الذي منعت الدوحة بثه
أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

ما تزال �أ�ص���داء حتقيق ن�رشته �صحيفة “وول
�سرتي���ت جورنال” عن خمطط قطري للت�أثري على
جماع���ات �ضغ���ط مقربة م���ن الرئي����س الأمريكي
دونالد ترامب ترتدد ،خا�ص���ة بعد ربطه ب�أ�سباب
حجب الدوحة لفيلم وثائقي عن اللوبي الإ�رسائيلي
يف �أمريكا كان مقررا بثه على قناة �إخبارية �شهرية
مملوكة لها.
فبعد �أ�سبوع من حتقيق ال�صحيفة الأمريكية
عن حماول���ة قطر الت�أثري عل���ى الرئي�س الأمريكي
بـ 16مليون دوالر ،ت�رسبت �أجزاء من فيلم وثائقي
�أنتجت���ه القناة القطري���ة يف ع���ام  ،2017ومنعت
الدوحة بثه دون �أن تو�ضح �أي �سبب.
ويت�ضمن الفيلم لقطات �صورها حمقق �رسي
يُفرت�ض �أنه يك�شف جماع���ات ال�ضغط الإ�رسائيلي
يف الواليات املتحدة.
وتق���ول �صحيف���ة “جريولي���زم بو�س���ت” �إن
خمط���ط الت�أثري على ترام���ب ووقف بث الوثائقي
ي�سبب���ان �إحراجا لقطر ،ويظه���ران �أي�ضا حماوالت
الدوحة امل�ستميت���ة لإيجاد ت�أييد لها يف وا�شنطن
بعد اتهامها بدعم ومتويل الإرهاب.

النهايات تكشف البدايات
ويف � 29أغ�سط����س املا�ضي ،ن��ش�رت �صحيفة
“وول �سرتي���ت جورنال” تقريرا مف���اده �أن قطر
“ا�ستهدفت � 250شخ�صا من امل�ؤثرين املقربني
من ترامب لتغيري ال�سيا�سة الأمريكية”.
ون��ش�ر التقرير بع�ض الأ�سم���اء امل�ألوفة ،مثل
رجل الأعمال يف نيويورك جوي �ألهام و�رشيكه نيك
موزين امل�ساعد ال�سابق لل�سيناتور تيد كروز.
وذك���ر مق���ال “وول �سرتي���ت” �أن “��ش�ركات
ال�ضغ���ط التابعة لألهام وموزين ك�سبت ما ال يقل
عن  3ماليني دوالر من عملها ل�صالح قطر”.
وكان جزءا م���ن ا�سرتاتيجيتهما هو التو�صل
�إلى �أ�سم���اء “� 250شخ�صا يعتقدان �أنهم ي�ؤثرون
على الرئي�س دونالد ترامب”.
وجل����أت قط���ر �إلى ه���ذا املخط���ط ال�ستغالل
جماعات مقربة من ترامب ،بعد مقاطعة ال�سعودية
وم�رص والإمارات والبحري���ن لها ،يف يونيو ،2017
ب�سب���ب متويله���ا الإره���اب ،و�سعيه���ا لتقوي�ض
اال�ستقرار يف املنطقة العربية.
ومن �أجل “الت�أثري على ال�سيا�سة الأمريكية”
وملحاول���ة �إبع���اد �شبه���ات الإره���اب عنه���ا �أمام
ترامب� ،أنفقت الدوحة  16مليون دوالر.
ومن ب�ي�ن � 250شخ�صية م�ؤث���رة ،كان هناك
� 24شخ�ص���ا ذهب���وا يف رح�ل�ات �إلى قط���ر ،مبا يف
ذل���ك حاك���م �أركن�سا����س ال�سابق ماي���ك هاكابي،
وكذلك املحامي املع���روف بت�أييده لإ�رسائيل �آالن

اتفاق جديد
ي�ستنزف قطر
ل�صالح تركيا
أبوظبي ـ سكاي ينوز عربية:

•منظر جوي ملنطقة يف قطر

دير�شوفيتز.
وذك���ر بع�ض مم���ن �سافروا �إنه���م مل يعرفوا
�سب���ب ه���ذه الرح�ل�ات ،بينم���ا ق���ال دير�شوفيتز
لل�صحيف���ة الأمريكية “لو كن���ت �أعرف �أن هدفهم
مني هو الت�أثري على الرئي�س ،ملا كنت ذهبت”.

وذكر �سوي�رش يف مقالته املحامي دير�شوفيتز،
باعتب���اره “يهودي �أمريكي حت���دث (خالل زيارته
للدوح���ة) عم���ا يعتربه اليه���ود مع���اداة لل�سامية
م���ن قبل القناة القطرية يف تل���ك االجتماعات (يف
الدوحة)”.

أهمية القائمة

تعهد للمنظمة الصهيونية

وتتمث���ل �أهمي���ة ه���ذه القائم���ة يف ك�شفه���ا
تفا�صيل جديدة ب�ش�أن جهود ال�ضغط التي تبذلها
قطر من �أجل حت�سني �صورته���ا �أمام ترامب ،بعد
اتهامها با�ستمرار دعم الإرهاب ،وانتهاج �سيا�سة
ت�ساهم يف زعزعة الأمن واال�ستقرار ،والتقرب من
�إيران.
ويف العام املا�ضي ،برزت �شخ�صيات يهودية
�أمريكي���ة م�ؤي���دة لإ�رسائيل يف حمل���ة قطر لإ�صالح
�صورتها ،لك���ن مل يك�شف عن �سبب ذلك من قبل
الدوحة �أو جماعات ال�ضغط التابعة لها.
ويوم اجلمع���ة املا�ضي ،انت��ش�رت على نطاق
وا�س���ع لقط���ات م�رسب���ة من فيل���م وثائق���ي لقناة
ف�ضائية قطري���ة عن “اللوب���ي الإ�رسائيلي” الذي
�أُنتج يف عام  ،2017لكن الدوحة جتاهلت بثه.
وبينما مل تو�ضح قطر �أ�سباب منع بث الفيلم
�آن���ذاك ،كتب كاليت���ون �سوي�رش ،ال���ذي لعب دورا
�أ�سا�سي���ا يف �إخ���راج الوثائق���ي للقن���اة القطرية،
مقالة افتتاحية يف جملة “ذا فوروورد” ،يف مار�س
املا�ضي ،يت�ساءل عن �سبب عدم �إذاعة الوثائقي.

ويف �أبري���ل املا�ض���ي� ،أك���دت املنظم���ة
ال�صهيوني���ة الأمريكية �أنها �أقنع���ت قطر “بعدم
بث حلق���ات فيلم مع���اد لل�سامية ب�ش���كل عنيف،
وي�أتي حتت ا�سم اللوبي اليهودي الأمريكي”.
وال ترتب���ط ق�ص���ة من���ع الفيل���م باملخط���ط
القط���ري للت�أث�ي�ر فح�سب ،ب���ل متتد �أي�ض���ا �إلى
حماول���ة الدوح���ة جتن���ب اجله���ود املبذول���ة يف
الكونغر����س لت�سمي���ة القن���اة القطري���ة كوكي���ل
�أجنبي ،مبوجب قانون ت�سجيل الوكالء الأجانب.
فف���ي مار����س املا�ض���ي ،ق���اد الن���واب يل
زيلدين ،وجو�ش غوتهامير ،وتيد كروز جهودا من
احلزب�ي�ن (الدميقراطي واجلمهوري) للتحقيق يف
و�ضع هذه القناة.
وكتب الن���واب يقول���ون“ :التقارير الأخرية
الت���ي تفي���د ب����أن عم�ل�اء ه���ذه ال�شبك���ة �ص���وروا
املنظم���ات الأمريكية غري الهادف���ة للربح �رسا يف
وا�شنط���ن ،تُظه���ر احلاج���ة امللحة لإج���راء حتقيق
لتحدي���د ما �إذا كانت القن���اة قد نفذت (ن�شاطات
�سيا�سي���ة) يف الواليات املتحدة ،ويجب �أن ت�سجل
نف�سها كعميل �أجنبي”.
و�أر�سل الن���واب هذا اخلطاب قبل يومني من
مقال���ة �سوي�رش ،وقبل �أ�سابيع م���ن ت�أكيد املنظمة
ال�صهيونية �أن قطر �أوقفت بث الفيلم الوثائقي.
وي�ؤك���د العدي���د من ه����ؤالء امل�ؤثري���ن �أنهم
�أخربوا قطر ب�سح���ب الفيلم الوثائقي ،الأمر الذي
يثب���ت �أن الدوحة جل����أت �إلى بع����ض الأمريكيني
اليهود املقربني من ترام���ب ،لتح�سني �صورتها
�أمامه و�إبعاد �شبهة دعم الإرهاب عنها.

وج���اء وقف ب���ث الفيلم يف وق���ت كانت فيه
قطر ت�سع���ى �إلى حت�سني �صورته���ا بعد مقاطعة
ال���دول الداعي���ة ملكافح���ة الإرهاب له���ا ،ب�سبب
دعمها ومتويلها للجماعات املت�شددة.
ويف حماول���ة م���ن �سوي�رش لتف�س�ي�ر �سبب منع
الدوح���ة لب���ث الفيل���م ،ق���ال يف مقالت���ه“ :وفقا
للتقارير� ،سعت قطر لتقدمي ر�ؤيتها لأزمتها” مع
حميطها العربي ،وذلك “من خالل ا�ست�ضافة قادة
الفك���ر ،مبا يف ذلك ق���ادة من اجلالي���ة اليهودية
الأمريكية”.

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

يف خ�ض���م �أزم���ة اقت�صادي���ة طاحنة
مت���ر به���ا تركي���ا� ،أعلن���ت �إدارة الرئي�س
رج���ب طي���ب �أردوغ���ان �أنه���ا �ستوق���ع
اتفاق���ا اقت�صاديا لل�رشاك���ة التجارية مع
قط���ر ،لت�أم�ي�ن �إم���دادات �أرخ����ص ثمن���ا
من املنتج���ات النفطية املك���ررة والغاز
الطبيعي ،يف خط���وة و�صفها خرباء ب�أنها
حماول���ة م���ن الدوح���ة لتخفي���ف فاتورة
الطاقة املتفاقمة على �أنقرة.
وقال���ت وزارة التج���ارة الرتكي���ة يف
بي���ان� ،أم�س االثن�ي�ن� ،إن االتفاق يهدف
�إل���ى حتري���ر �شام���ل للتج���ارة يف ال�سل���ع
واخلدم���ات بني البلدي���ن ،وي�شمل قطاع
االت�ص���االت واخلدمات املالية ،دون ذكر
مزيد من التفا�صي���ل .وتعليقا على هذه
اخلطوة ،قال خب�ي�ر اقت�صادي لـ”�سكاي
نيوز عربية” �إن قطر بهذا االتفاق حتاول
م�ساع���دة احلكومة الرتكي���ة بطريقة غري
مبا�رشة ،النت�شالها من الأزمة االقت�صادية
اخلانق���ة التي تعي�شها جراء انهيار اللرية
وتراكم الديون وارتفاع الت�ضخم.
و�أ�ش���ار اخلب�ي�ر �إل���ى �أن االتف���اق
�سيخف���ف عج���ز املوازن���ة الرتكي���ة التي
تعترب م�ستوردا خال�صا للطاقة� ،إذ متثل
واردات النف���ط والغ���از عبئ���ا كبريا على
حكومة �أردوغان ،تفاقم مع انهيار اللرية
الت���ي فق���دت  42يف املئ���ة م���ن قيمتها
خالل الأ�شهر املا�ضي���ة .وقال �إن مردود
االتف���اق �سيك���ون �أق���ل بالن�سب���ة لقطر،
لكنها تعول على فت���ح �رشاكة جتارية مع
تركيا التي ت�شكل �سوقا كبريا للطاقة.
وه���ذه �أح���دث حماول���ة قطري���ة
مل�ساع���دة تركي���ا� ،إذ �أعلن���ت الدوحة يف
�أغ�سط�س املا�ضي ،اتفاقا لتبادل العملة
املحلية مع �أنقرة عن���د �سقف  3مليارات
دوالر� ،ضمن حزمة م�ساعدات من الدوحة
لأنق���رة بقيم���ة  15ملي���ار دوالر ،بعد �أن
�أع���رب الأتراك ع���ن غ�ضبه���م �إزاء �صمت
الدوحة على �أزمتهم االقت�صادية.

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

�إرهابيو العامل يعيدون جتميع �أنف�سهم ب�أفغان�ستان
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�أطلق���ت بريطانيا حتذيراً جدي���داً ومثرياً مفاده ب�أن الإرهابيني واملت�شددي���ن الذين يتم طردهم من العراق
و�سوري���ا بع���د �أن تكبدوا هزائم هناك ،يقوم���ون حاليا ً ب�إعادة جتمي���ع �أنف�سهم وتنظيم خالياه���م يف �أفغان�ستان،
ويت�أهب���ون ل�ش���ن هجمات قد ت�سته���دف �أماكن خمتلفة من العامل ،مب���ا فيها بريطانيا .وج���اء التحذير على ل�سان
وزي���ر الدفاع الربيطاين غافني ويليام�سون الذي ك�شف يف حدي���ث نقلته جريدة “التاميز” �أن لندن �أر�سلت 440
جندي���ا �إلى �أفغان�ستان م�ؤخراً ملواجهة التهدي���د الإرهابي املتزايد الذي ي�ستهدف بريطانيا .وبح�سب الوزير ف�إن
مت�شددين يف �أفغان�ستان يحاولون �إقامة عالقة مع نظراء لهم داخل بريطانيا من �أجل ت�شكيل خاليا و�شن هجمات
عل���ى غرار الهج���وم الإرهابي الذي ا�ستهدف م�رسح���ا ً يف مدينة مان�ش�سرت �شمايل �إجنلرتا الع���ام املا�ضي و�أدى �إلى
�سقوط عدد من القتلى واجلرحى .وتقول “التاميز” �إن التقارير اال�ستخباراتية تك�شف عن ا�ستمرار التهديد الذي
ب���ات ميثله اجلهاديون يف �أفغان�ست���ان على بريطانيا ،فيما ك�شف الوزير �أنه “خ�ل�ال الأ�شهر القليلة املا�ضية مت
الك�شف �أكرث من مرة عن وجود �صالت بني الإرهابيني يف �أفغان�ستان وبريطانيا”.

“غارة جمهولة” تقتل  8م�سلحني موالني للنظام ال�سوري

رو�سيا و�إيران تقرعان طبول احلرب على �إدلب
عواصم ـ وكاالت:

يزداد احلديث عن الهجوم الذي حت�ضر له القوات ال�سورية على حمافظة �إدلب (�شمايل غرب
البالد)� ،آخر �أبرز معاقل املعار�ضة يف �سوريا ،بدعم من رو�سيا و�إيران.
فقد نقلت وكالة الإعالم الرو�سية ،عن وزير اخلارجية �سريغي الفروف قوله� ،أم�س االثنني،
وو�ص���ل ظري���ف �صب���اح االثن�ي�ن �إل���ى دم�شق
لإج���راء حمادث���ات حول الهج���وم ،كما ق���ال الناطق
با�سم اخلارجية الإيرانية بهرام قا�سمي خالل م�ؤمتر
�صحايف يف طهران.
وق���ال قا�سم���ي �إن �إي���ران “�ستوا�ص���ل دع���م
احلكوم���ة ال�سوري���ة يف جهوده���ا ال�ستئ�ص���ال
الإرهابيني من �أرا�ضيها ،و�ستوا�صل تقدمي الن�صح
وم�ساع���دة احلكومة ال�سوري���ة يف حملتها املقبلة يف
�إدلب”.
و�أ�ضاف “هذه امل�سائل �ستكون بني تلك التي
�سيبحثها ظريف خالل حمادثاته يف �سوريا اليوم”.
وبح�سب وكالة الأنب���اء �إي�سنا� ،سيلتقي ظريف
يف دم�شق الرئي����س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،ثم رئي�س
الوزراء عماد خمي�س ،ووزير اخلارجية وليد املعلم.
ويف � 29أغ�سط�س ،زار ظريف �أنقرة حيث التقى
الرئي����س الرتكي رجب طيب �أردوغ���ان ،وبحث معه
املل���ف ال�س���وري .وتر�سل ق���وات النظ���ام ال�سوري
تعزي���زات ،منذ عدة �أ�سابيع� ،إل���ى �أطراف املحافظة
الت���ي ت�سيط���ر هيئة حتري���ر ال�شام (جبه���ة الن�رصة
�سابقا) على اجلزء الأكرب منها ،بينما تنت�رش ف�صائل
�أخ���رى يف مناطق فيه���ا� ،أبرزها تل���ك املن�ضوية يف
حتالف “اجلبه���ة الوطنية للتحري���ر” ،وعلى ر�أ�سها
حركة �أحرار ال�شام.
وت�أت���ي زي���ارة ظريف الت���ي مل تعل���ن م�سبقا،
بينم���ا ت�ست�ضيف طهران ،اجلمعة املقبلة ،قمة بني
الرئي�س الإي���راين ح�سن روح���اين ونظرييه الرو�سي
فالدمي�ي�ر بوتني والرتك���ي رجب طي���ب �أردوغان،
تخ�ص�ص للو�ضع يف �سوريا.
ميداني���ا ،قت���ل  8م�سلح�ي�ن موال�ي�ن للنظ���ام
ال�سوري ن�صفه���م �أجانب ،يف غارة جوية ا�ستهدفت

�إنه ال ميكن تقبل الو�ضع يف حمافظة �إدلب ال�سورية لأجل غري م�سمى.
ون�سبت وكالة �إنرتفاك�س �إىل الف��روف قوله �أم��ام طالب جامعيني يف مو�سكو �إن للحكومة
ال�سورية ،حليفة مو�سكو ،كل احلق يف الق�ضاء على امل�سلحني يف املحافظة ال�شمالية.
ويف ال�سياق نف�سه  ،ق��ال وزي��ر اخلارجية الإي��راين حممد ج��واد ظريف ،ال��ذي يقوم بزيارة
مفاجئة لدم�شق� ،إنه يجب “تطهري” �إدلب من امل�سلحني.

الواليات المتحدة

�إلغاء م�ساعدات لباك�ستان
بـ  300مليون دوالر
واشنطن ـ اب:

�أعلن���ت وزارة الدف���اع الأمريكي���ة
“البنتاغ���ون” �أم�س االثن�ي�ن �أنها اتخذت
خطوات نهائية لإلغ���اء  300مليون دوالر
من امل�ساعدات املقررة لباك�ستان.
اخلطوة التي اتخ���ذت يف وقت �سابق
من هذا ال�صي���ف تعك�س عدم ر�ضاء �إدارة
الرئي����س الأمريك���ي دونال���د ترام���ب عن
التزام باك�ستان مب�ساع���دة اال�سرتاتيجية
الأمريكي���ة اخلا�صة بال�ضغ���ط على حركة
طالب���ان التي ي�ستخدم قادته���ا باك�ستان
كمالذ �آمن.
وق���ال م�س�ؤول���و البنتاغ���ون �إن���ه مت
تق���دمي طلب للكونغر����س يف وقت �سابق
من ه���ذا ال�صي���ف للح�صول عل���ى ت�رصيح
با�ستخدام الـ 300ملي���ون دوالر لأغرا�ض
�أخرى .ومل تتم املوافقة على الطلب حتى
الآن.
وكان البنتاغ���ون �أعل���ن يف يناي���ر
املا�ضي تعليق���ه امل�ساع���دات املعروفة
با�س���م �أم���وال دع���م التحال���ف لباك�ستان،
لكنه���ا مل تتخ���ذ خط���وات نهائي���ة ب�ش�أن
الـ 300مليون دوالر حتى هذا ال�صيف.

ميانمار

�سجن �صحافيني ن�رشا
حتقيق عن الروهينغا
يانجون ـ رويترز:

•�إدلب تتحول الى ثكنة ع�سكرية مع قرب معركة احل�سم

قافلته���م نهاي���ة الأ�سب���وع املا�ضي ق���رب منطقة
التن���ف جن���وب �رشق���ي الب�ل�اد ،وحيث تق���ع قاعدة
للتحالف الدويل.
وي�ستخ���دم التحالف ال���ذي تق���وده وا�شنطن،
القاع���دة القريبة م���ن احلدود العراقي���ة والأردنية،
لتنفي���ذ عملي���ات �ض���د تنظي���م “داع����ش” ،وكان
ا�ستخدمه���ا �سابق���ا لتدري���ب م�سلح�ي�ن �سوري�ي�ن
معار�ض�ي�ن .وق���ال مدير املر�ص���د ال�سوري حلقوق
الإن�س���ان رام���ي عب���د الرحم���ن لـ”فران����س بر�س”:
“ا�ستهدفت �رضبات جوية ليل ال�سبت  -الأحد رتال
لقوات �إيرانية وميلي�شيات تابعة لها �شمال منطقة
التنف” ،مما �أ�سفر عن مقت���ل “�إيراين و� 4سوريني
و 3عراقيني �أو �أفغان”.

فرن�سا :الأ�سد فاز باحلرب ولي�س ال�سالم
باريس ـ اف ب:

قال وزي���ر اخلارجية الفرن�سي �إن الرئي�س
ب�ش���ار الأ�سد ف���از يف احلرب الأهلي���ة يف بالده
لكنه “لن يف���وز بال�سالم” دون ح���ل �سيا�سي
يتو�سط فيه املجتمع الدويل.
وكرر ج���ان �إيف لودري���ان تهديداته بث�أر
غربي �إذا ا�ستجاب الأ�سد “لإغراءات” ا�ستخدام
الأ�سلح���ة الكيميائي���ة يف املعرك���ة الو�شيك���ة
ال�ستع���ادة ال�سيطرة على حمافظ���ة �إدلب� ،آخر
معق���ل كب�ي�ر للمعار�ضة .وق���ال لودريان عرب

حمط���ة فران�س� -إنرت الإذاعي���ة �إن “الأ�سد فاز
يف احلرب ،علينا �أن نق���ر بذلك ،لكنه لن يفوز
بال�س�ل�ام” .و�أ�ضاف �أن فرن�س���ا �سوف ت�ضغط
خ�ل�ال اجتماع اجلمعي���ة العامة للأم���م املتحدة
املزمع هذا ال�شه���ر للتو�صل الى حل �سيا�سي
يف �سوري���ا ،و�أنه يج���ري حمادثات م���ع �سوريا
وتركي���ا و�إي���ران لدفع تلك ال���دول ال�ستخدام
نفوذه���ا مع الأ�س���د ل�ضمان �إج���راء مفاو�ضات
�سيا�سية بعد انتهاء احلرب.

اجلل�سة الأولى لربملان العراق“ ...الكتل” تن�سحب واملحكمة تتدخل
بغداد ـ وكاالت:

�شهدت �أوىل جل�سات الربملان العراقي املنتخب حديثا� ،أم�س االثنني ،ان�سحاب كتل �سيا�سية،
�أولها حتالف الفتح ودول��ة القانون ون��واب �سنة و�أك��راد ،اعرتا�ضا على �آليات ت�شكيل الكتلة
الأكرب يف جمل�س النواب .وتتناف�س كتلتان -كلتاهما تزعم ح�صولها على معظم املقاعد -ب�ش�أن

احلق يف ت�سمية حكومة جديدة .لكن رئي�س اجلل�سة الأوىل للربملان قال �إن املحكمة االحتادية
هي من �ستح�سم ملف الكتلة الأكرب .ورفعت جل�سة الربملان ،على �أن جترى اليوم الثالثاء.
وكان رئي�س ال��وزراء املنتهية واليته حيدر العبادي تقدم بطلب لإع�لان الكتلة الأك�بر ،التي
ت�ضم  187نائبا� ،إىل رئي�س الربملان ،يف وقت قال به النواب الأك��راد �إنهم �سين�ضمون للكتلة
الأكرب حال �إعالنها.

�إ�رسائيل تهدد� :سنالحق
�صواريخ �إيران يف العراق
القدس المحتلة ـ رويترز:

•من اجلل�سة الأولى للربملان العراقي اجلديد

وقال العبادي ،يف كلمة �أمام الربملان“ :يجب
�أن نرك���ز يف املرحل���ة املقبلة على �إع���ادة الإعمار
واخلدمات وتوف�ي�ر الوظائف ..لق���د حان الوقت
للإ�صالح���ات االقت�صادي���ة وتو�سي���ع �إجنازاتن���ا
الأمنية”.
وطال���ب العب���ادي الق���وى ال�سيا�سي���ة بعدم
ا�ستخدام معاناة ال�شعب لتحقيق مكا�سب ،م�شددا
عل���ى �أنه ال جم���ال لل�سالح خ���ارج نط���اق الدولة.
بينم���ا قال الرئي����س العراقي ف����ؤاد مع�صوم ،يف
كلمة �أم���ام الربملان العراق���ي� ،إن الدولة ت�سعى
لت�شكيل حكومة تلبي مطالب ال�شعب.
و�شدد مع�صوم على �رضورة احرتام �صالحيات
امل�ؤ�س�سات الت�رشيعي���ة والتنفيذية والق�ضائية،
ودح���ر �أي فكر تكف�ي�ري ي�ستغل الدي���ن للإ�رضار
بالعراق .وافتتحت اجلل�سة ب�أداء الن�شيد الوطني،
وجل����س الن���واب للم���رة الأول���ى من���ذ االنتخابات
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العامة التي عقدت يف مايو.
ويواج���ه الربمل���ان اجلدي���د مهم���ة مزدوج���ة
تتمث���ل يف �إع���ادة بناء �شمال الب�ل�اد عقب احلرب
�ضد تنظي���م داع�ش ،و�إع���ادة ت�أهيل اخلدمات يف
اجلن���وب ،حي���ث �أدى النق�ص ال�شدي���د يف املياه
والكهرب���اء �إلى �إ�شع���ال االحتجاج���ات املناه�ضة
للحكومة.
ويتعني عل���ى امل�رشع�ي�ن الآن اختيار رئي�س
الربمل���ان ،قبل انتخاب رئي����س للبالد .وبعد ذلك
�سيكلف الرئي�س رئي�س وزراء بت�شكيل احلكومة.
وقالت جماعت���ان �سيا�سيتان عراقيتان ،يوم
الأحد� ،إنهما �شكلتا حتالفني يف الربملان اجلديد
ب�إمكان كل منهما ت�شكيل حكومة.
وق���ال ن���واب ،بقي���ادة زعيم كتل���ة �سائرون
مقت���دى ال�صدر ،ورئي�س ال���وزراء حيدر العبادي،
�إنه���م �شكل���وا حتالف���ا �سيمثل الكتل���ة الأكرب يف

الربملان .و�أظه���رت وثيقة ن�رشته���ا وكالة الأنباء
العراقي���ة �أن حتالف ال�صدر والعبادي ي�ضم 187
نائبا من  20قائمة انتخابية .و�أ�صبح هذا التحالف
يف موقع يتيح له ت�شكيل احلكومة املقبلة.
وي�ض���م التحال���ف ائت�ل�اف الوطني���ة بزعامة
�إي���اد ع�ل�اوي نائ���ب الرئي����س ،وتي���ار احلكم���ة
الوطن���ي بزعامة عم���ار احلكي���م ،بالإ�ضاف���ة �إلى
ع���دد من النواب ال�سنة ،ونائب لكل من الرتكمان
والإيزيديني وال�صابئة والأقليات امل�سيحية.
ويف املقاب���ل قال تكتل �آخ���ر مناف�س بقيادة
ه���ادي العام���ري ،رئي����س منظم���ة ب���در ،ورئي�س
الوزراء ال�سابق ن���وري املالكي� ،إنه �شكل حتالفه
اخلا����ص الذي �سيكون الكتلة الأكرب يف الربملان،
بع���د ان�ضمام بع�ض النواب عقب ان�شقاقهم على
التحال���ف الآخ���ر .والعام���ري واملالكي هم���ا �أبرز
حليفني لإيران يف العراق.

ه���ددت �إ�رسائي���ل ب�ش���كل �ضمن���ي،
ب�رضب قط���ع ع�سكري���ة �إيراني���ة يف العراق
كم���ا فعلت م���رات عدة يف �سوري���ا ،بعد �أن
ذك���رت تقاري���ر م�ؤخ���را �أن طه���ران نقلت
�صواريخ بال�ستية �إل���ى ميلي�شيات �شيعية
تقات���ل بالوكال���ة عنها هناك .وق���ال وزير
الدف���اع الإ�رسائيل���ي �أفيغ���دور ليربمان ،يف
م�ؤمت���ر بالقد����س� ،أم�س االثن�ي�ن“ :نراقب
كل ما يحدث يف �سوريا بالت�أكيد ،وبالن�سبة
للتهدي���دات الإيرانية ف�إننا ال نق�رص �أنف�سنا
عل���ى الأرا�ض���ي ال�سوري���ة فح�س���ب” ،وفق
“روي�ت�رز” .وردا على �س�ؤال عم���ا �إذا كان
هذا ي�شم���ل العراق ،قال ليربم���ان�“ :أقول
�إنن���ا �سنتعام���ل م���ع �أي تهديد �إي���راين وال
يهم م�صدره .حرية �إ�رسائيل كاملة ونحتفظ
بحرية الت�رصف” .و�أواخر �أغ�سط�س املا�ضي
ذك���رت تقاري���ر �أن �إيران نقل���ت �صواريخ
بال�ستي���ة ق�ص�ي�رة امل���دى للميلي�شي���ات
املوالي���ة له���ا يف الع���راق ،خ�ل�ال الأ�شه���ر
املا�ضية .وقالت م�ص���ادر عراقية و�إيرانية
�إن���ه ف�ضال عن نقل ال�صواريخ ،ف�إن طهران
ت�ساعد امليلي�شيات عل���ى البدء يف ت�صنيع
ال�صواريخ يف �إطار خطة بديلة لردع هجمات
حمتملة على م�صاحلها يف ال�رشق الأو�سط.

دان قا����ض يف ميامنار �صحافيني من
وكالة “رويرتز” بخرق قانون �أ�رسار الدولة،
وحكم عليهما بال�سجن � 7سنوات ،االثنني،
يف ق�ضية مهمة ينظر لها كاختبار للتقدم
نح���و الدميقراطي���ة يف الدول���ة الواقعة يف
جنوب �رشق �آ�سيا.
وق���ال القا�ضي يي لوي���ن �إن وا لون
( 32عام���ا) وكي���او �س���وي �أو ( 28عام���ا)
انتهكا قانون الأ�رسار الر�سمية الذي يعود
لعهد اال�ستعمار ،عندما جمعا وثائق �رسية.
ودعت الأمم املتحدة �إلى الإفراج عن
ال�صحفيني اللذين �أدينا بتهمة “امل�سا�س
ب�أ�رسار الدول���ة” ،بعدما �أجريا حتقيقا حول
جم���زرة ارتكبه���ا اجلي�ش بح���ق الروهينغا
امل�سلمني.
وق���ال ممثل الأمم املتح���دة يف بورما
ن���وت �أو�ستب���ي ،بعي���د النط���ق باحلك���م:
“نوا�ص���ل املطالب���ة بالإف���راج عنهم���ا .وا
ل���ون وكياو �س���و �أو يج���ب �أن ي�سمح لهما
بالعودة �إلى عائلتيهما ،وموا�صلة عملهما
ك�صحفيني”.
وكان ال�صحفي���ان يحققان يف جمزرة
راح �ضحيته���ا  10من م�سلم���ي الروهينغا
يف قري���ة اي���ن دي���ن بوالية راخ�ي�ن ،العام
املا�ضي ،خالل عملية ع�سكرية ا�ستهدفت
م�سلحني من الروهينغا.

بريطانيا

ماي :طرح بريك�ست
للت�صويت خيانة كربى
لندن ـ رويترز:

رف�ضت رئي�سة الوزراء الربيطانية
تريي���زا ماي� ،أم�س االثن�ي�ن ،الدعوات
املطالب���ة ب�إج���راء ا�ستفت���اء �آخر حول
قرار بريطاني���ا االنف�صال عن االحتاد
الأوروبي.
كتب���ت م���اي يف �صحيف���ة
“تليغ���راف”�“ :سيك���ون م���ن اخليانة
الكربى لدميقراطيتنا �إجراء ت�صويت
�آخر”.
و�أ�ضاف���ت “لق���د خ���رج املاليني
ليقول���وا كلمته���م يف ت�صويت يونيو
الع���ام  ،2016وه���و م���ا �أدى للم�ضي
قدما يف �إجراءات بريك�ست”.
واجه���ت احلكوم���ة الربيطاني���ة،
التي تواجه �صعوبات بالفعل ،دعوات
متزايدة لإج���راء ت�صوي���ت �آخر مبجرد
معرف���ة ��ش�روط عالق���ات بريطاني���ا
امل�ستقبلية مع االحتاد الأوروبي.
ا�ستخدم���ت رئي�س���ة ال���وزراء
عموده���ا يف ال�صحيف���ة للدف���اع ع���ن
اقرتاحها ب�إقامة بع����ض العالقات مع
االحت���اد الأوروب���ي ،وقال���ت �إنه���ا لن
تتلقى تعليمات من مفاو�ضي االحتاد
الأوروبي .يتوقع �أن تغ���ادر بريطانيا
االحت���اد يف مار�س من الع���ام القادم،
وتدخل يف مرحلة انتقالية.
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األه����ل����ي وال����دي����ر ي��ط��ل��ب��ان ود م���ه���دي م���دن
علي مجيد

أشار العب منتخبنا الوطني السابق لكرة اليد مهدي مدن إىل أن نادييّ األهيل والدير قد فتحا معه باب
املفاوضات للتعاقد معه للموسم الريايض الجديد .2019 / 2018
وقال مدن يف ترصيح لـ “البالد سبورت” إنه تلقى اتصاالً من أحد مسؤويل اللعبة بالنادي األهيل يفيد برغبتهم
باللعب معهم ومتثيل قميصهم األصفر يف املوسم املقبل ،واألمر نفسه بالنسبة لنادي الدير ،وهو إىل اآلن يف دراسة
تامة للعرضني؛ من أجل الوصول للقرار والخيار األنسب ملشواره الريايض.
وكان مدن قد مثلّ صفوف األهيل خالل املواسم املاضية ،وله أدوار دفاعية وهجومية قوية ،ولكنه حتى اآلن تبقى
وجهته مجهولة رغم نشاط سوق اللعبة يف اآلونة األخرية عىل صعيد األندية املحلية.
ودون شك ،سيكون وجود مدن مع أي فريق عنرص إضافة ملا ميثله من ثقل فني وخربة ميدانية واسعة اكتسبها
خالل احرتافه الخارجي ومتثيله ملنتخبنا الوطني يف مختلف املحافل الخارجية ،إضافة لعودته للدوري املحيل.

مهدي مدن

مش��يدا بنتائج اآلس��ياد ...سمو الش��يخ عيسى بن علي:

إنجاز جاكرتا انعكاس لالهتمام الكبير بالرياضة
اتحاد كرة السلة

رف��ع رئيس االتح��اد البحريني لكرة
الس��لة سمو الش��يخ عيىس بن عيل
آل خليف��ة أس��مى آي��ات الته��اين
والتربي��كات إىل مق��ام عاهل البالد
جالل��ة امللك حم��د ب��ن عيىس آل
خليف��ة ،رئي��س ال��وزراء صاح��ب
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
س��لامن بن حمد آل خليفة؛ مبناسبة
النتائج املتميزة التي حققتها مملكة
البحرين يف مشاركتها بدورة األلعاب
اآلس��يوية الت��ي اختتم��ت أم��س

يف العاصم��ة اإلندونيس��ية جاكرت��ا
ومبدين��ة باملبانغ كذلك ،إذ ش��هدت
املشاركة تحقيق  26ميدالية ملونة،
( 12ذهبي��ة ،و 7فضي��ات ،ومثله��ا
برنزي��ة) ،ولتُحق��ق اململك��ة املركز
الحادي عرش يف س��لم الرتتيب العام
للدول املش��اركة ،واملركز األول عىل
صعي��د الدول العربي��ة ،وهو أفضل
إنج��از يتحق��ق بتاريخ املش��اركات
البحرينية يف (األسياد).
وقال س��موه إن تحقيق هذا اإلنجاز
وحص��د ه��ذا الع��دد الكب�ير م��ن
امليداليات والوصول للمركز الحادي
عرش يف س��لم الرتتي��ب العام للدول

املشاركة يأيت انعكاسا لالهتامم الكبري
الذي تتلق��اه الرياضة البحرينية من
ل��دن عاه��ل الب�لاد جالل��ة امللك،
وس��مو رئي��س الوزراء ،وس��مو ويل
العه��د ،وليُثبت ه��ذه اإلنجاز مرة
أخ��رى م��دى الدع��م ال��ذي توليه
القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيني
يف مملكة البحرين.
ونوه س��موه باألفكار الخالقة ملمثل
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون
الش��باب ،رئي��س املجل��س األع�لى
للش��باب والرياضة ورئي��س اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص
بن حمد آل خليفة ،والتي ساهمت

كث�يرا يف تطوير الرياض��ة البحرينية
والوصول بها ألع�لى املراتب ،مؤكدا
س��موه أن س��مو الش��يخ نارص بن
حمد دامئ��ا ما يحرص ع�لى تطبيق
اإلس�تراتيجيات والخط��ط الداعمة؛
لجعل الرياض��ة البحرينية يف أفضل
صورة.
وأش��اد س��موه كذلك برؤية النائب
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة ،رئي��س االتحاد البحريني
أللعاب القوى س��مو الش��يخ خالد
بن حم��د آل خليف��ة ،والتي بدأت
تؤيت مثارها ع�لى الصعيد الخارجي،
إذ ظه��رت ألعاب الق��وى البحرينية

المركز اإلعالمي

بأفضل حلة يف أس��ياد جاكرتا ،وكان
له��ا نصيب األس��د م��ن امليداليات
الت��ي تحقق��ت ململك��ة البحرين،
مش��يدا س��موه يف الوقت نفسه مبا
ظهر به منتخب البحرين لكرة اليد،
وال��ذي حق��ق املركز الث��اين وحصد
امليدالي��ة الفضي��ة ،وكان قريبا من
حص��د الذه��ب ،مضيف��ا “االتحاد
البحريني لكرة الي��د يحظى برئيس
مميز وعارف ب��كل تفاصيل اللعبة،
واملنتخبات الوطنية يف عهد الرئيس
الحايل عيل عيىس حققت العديد من
اإلنج��ازات للمملكة ،وهو ما يوضح
مدى العمل الذي يقوم به االتحاد”.

سمو الشيخ عيسى بن علي

طالبوا مجددا أصحاب القرار بالتدخل الحازم ...أبناء سماهيج:

الثقة مفقودة والخالف كبير والنادي يتجه للضياع
البالد سبورت

أكد أبناء قرية سامهيج وممثلو
ال��ن��ادي أن تعقيب أم�ين الرس
واألم�ين املايل بناديهم الذي نرش
يوم األحد املايض وردا عىل ما نُرش
مسبقا بشأن مطالباتهم بتدخل
ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس
األع��ل�ى للشباب
وا لر يا ضة
رئيس

اللجنة األوملبية البحرينية ،ما هو
إال دليل ثانٍ واضح بوجود خالف
كبري للغاية داخل مجلس اإلدارة
بعدما جاء ذلك يف تعقيب وزارة
شؤون الشباب والرياضة.
وق��ال ممثلو سامهيج لـ “البالد
سبورت” أن تعقيب أم�ين الرس
واألم�ي�ن امل��ايل ج��اء فيه
ال���ك���ث�ي�ر م��ن
ا ملغا لطا ت
وت��دوي��ر

الحقائق التي ل��ن تنطيل عىل
م��ن يعيشها وي��ع��ارصه��ا داخ��ل
القرية من منتسبي هذا الكيان
ال��ذي بات يتجه للضياع بسبب
االنفالت اإلداري وافتقاده ثقة
التواصل وحسن التدبري ،وإذا ما
استمر هذا األمر عىل ما هو عليه
يف ظل مناظرة املسؤولني بوزارة
ش��ؤون الشباب والرياضة ،فإن
النتائج ستكون وخيمة للغاية،
وسترضب مبفهوم الرياضة عرض
الحائط ،وستكون سببا يف تفتيت
النادي بأبنائه .وبينوا أن الطرفني
املذكورين يفعالن كل ما يريدانه
تحت حجة القانون وهذا مخالف
للقانون وروح القانون الذي يؤكد
التوافق التام يف اتخاذ القرارات
والنظر للمصلحة العامة.
وتطرق ممثلو سامهيج إىل نقاط
عدة يف حديثهام ردا عىل ما تم
ذكره يف تعقيب أمني الرس واألمني
املايل ،األوىل :أن امليزانية التي تم

إقرارها من قِبل األمني املايل ورفعت
إىل وزارة شؤون الشباب والرياضة مل
تحصل عىل موافقة تامة من مجلس
اإلدارة ،بل كان قرارا شخصيا منه.
الثانية :الحديث عن تجهيز الفريق
منذ شهر رمضان ،كيف سيحدث
ذلك ،والصورة غري واضحة حول
هوية الالعب وامل��درب واإلداري
الذي سيكون موجودا من عدمه
وخصوصا أن العقود قد انتهت
فعالياتها مع انتهاء املوسم ،إضافة
إىل أن التجهيزات تتطلب معرفة
كل صغرية وكبرية ح��ول أقمصة
وأحذية األجهزة الفنية واإلدارية،
إضافة لالعبني وهذا من الصعب
حدوثه يف ظل توقف األنشطة يف
شهر رمضان.
ثالثا :بشأن عقد االجتامعات ملناقشة
استعدادات املوسم الجديد ،نؤكد
أن هذه الحلقة مفقودة بسبب
التفرد بالقرارات من جانب الطرفني
املذكورين دون االكرتاث لتوجيهات

وق���رارات رئيس ال��ن��ادي وباقي
أعضاء اإلدارة ،كام حدث أيضا يف
اجتامع ممثيل وزارة شؤون الشباب
والرياضة ،وهذا ما أوصل الحال
ألن يكون نادي سامهيج “عىل كف
عفريت”.
رابعا :تقارير نهاية املوسم لفرق
لعبتيّ السلة واليد موجودة لدى
املدير التنفيذي للنادي قبل شهر
رمضان ،وكان بها كل التوصيات
واملقرتحات للعمل عليها للموسم
الجديد ،ولكن الطرفني املذكورين
ولسبب عدم تواجدهام الدائم يف
النادي ،فإنهام مل يطلعا عليها ،وإال
ملا قاال إنهام وج��دا تلكؤا وعدم
استجابة.
أخريا وليس آخرا ،لقد بدأ إعداد
الفرق ومباريات الفرق لهذا املوسم
من دون تجهيز ،كام حدث اختالف
عند توقيع العقود للعبة كرة اليد
وتحديدا حينام تم طلب إضافة
عقد للمدرب املساعد ،ما جعل

رئيس النادي مضطرا أن ينهي ذلك
وفق صالحياته املناطة تجاه ناديه
مع النظر للمصلحة العامة ،بخالف
الطرفني املذكورين اللذين يريدان
امليض يف عملهام لوحدهام دون
االكرتاث لرئيسهام وباقي األعضاء.
لقد انكشف املستور للجميع وبات
حديث الفوىض اإلداري��ة عىل كل
لسان داخل وخارج قرية سامهيج،
بل ووصل لكافة منتسبي النادي
وخصوصا الالعبني الذين أصبحوا
“كبش فداء” جراء القرارات العنرتية
واالنفرادية الالمسؤولية ،ورسالتنا
اليوم نجددها إىل سمو الشيخ
نارص بن حمد آل خليفة وإىل وزير
ش��ؤون الشباب والرياضة هشام
الجودر ألن يكون هناك تدخل
حازم وإيجاد حل فوري ملشكلتهام،
وإنقاذ ما تبقى من مفهوم الرياضة
يف ناديهم قبل أن يصيب الجميع
اإلحباط واليأس ،وتغرق السفينة
مبن فيها.

 4مباريات في الجولة الثانية للدور المؤهل لكأس الملك
أحمد مهدي

تتواصل اليوم الثالثاء ،منافسات
الدور املؤهل ملسابقة كأس
جاللة امللك لكرة القدم للموسم
الريايض  ،2019 - 2018بإقامة
 4مباريات عند  7مساء لحساب
الجولة الثانية.
ففي مباريات املجموعة األوىل
يلعب التضامن مع االتحاد
عىل ملعب الرفاع ،االتفاق مع
البحرين عىل استاد النادي األهيل،
فيام يلعب يف املجموعة الثانية
قاليل مع األهيل عىل ملعب
النجمة ،مدينة عيىس مع سرتة
عىل ملعب مدينة حمد.
ويغيب البسيتني عن الجولة
الثانية للمجموعة األوىل؛ لخضوعه
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

للراحة اإلجبارية.
مباريات اليوم

بالعودة إىل مباريات اليوم ،فإن
مواجهة التضامن واالتحاد تجمع
الجريحني يف الجولة األوىل،
بعدما تلقيا خسارة من البحرين
والبسيتني عىل التوايل.
يرشف عىل الطرفني مدربان
وطنيان :سيد حسن شرب مع
التضامن وهشام املاحوزي مع
االتحاد.
ويف املباراة الثانية ،يسعى
البحرين ملواصلة نتائجه اإليجابية
واالقرتاب من دور الـ  ،16حينام
يواجه االتفاق الذي يظهر للمرة

األوىل بعد غيابه عن الجولة األوىل
للراحة اإلجبارية.
ويقود االتفاق املدرب الوطني
برير الشهايب ،والبحرين املدرب
الرصيب دراجان.
ويف املباراة الثالثة ،يطمح األهيل
يف تعزيز موقفه والوصول للنقطة
السادسة حينام يواجه قاليل الذي
خرس بصعوبة يف الجولة األوىل.
ويرشف عىل الطرفني مدربان
وطنيان :صالح حبيب مع االتفاق
وعيىس السعدون مع األهيل.
أما املباراة الرابعة ،فإنها تجمع
مدينة عيىس بقيادة املدرب
جاسم محمد مع سرتة بقيادة
املدرب عيل منصور ،وفيها يسعى

املدينة لتعويض خسارة الجولة
الثانية ،وفريق “البحارة” يطمح
لتحقيق الفوز الثاين عىل التوايل.

 5فرق هي االتحاد والبسيتني
والبحرين والتضامن واالتفاق،
والثانية ضمت  4فرق هي األهيل
ومدينة عيىس وسرتة وقاليل.

نتائج الجولة األولى

طريقة التأهل

وكانت الجولة األوىل التي
انطلقت  30أغسطس املايض،
أسفرت عن فوز البسيتني عىل
االتحاد ( ،)3-2البحرين عىل
التضامن ( ،)4-2األهيل عىل
مدينة عيىس ( )4-1وسرتة عىل
قاليل (.)1-0
نظام جديد

وكان االتحاد البحريني لكرة
القدم قد استحدث نظاما مغايرا

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

للدور املؤهل ملسابقة كأس امللك،
إذ يقام هذا املوسم بعد توزيع
الفرق إىل مجموعتني ضمت األوىل

وبحسب لوائح الدور املؤهل،
فإن أول  3فرق يف الرتتيب العام
لفرق كل مجموعة يتأهلون إىل
دور الـ  16لكأس امللك؛ لينضموا
بذلك إىل الفرق العرشة املوجودة
يف دوري نارص بن حمد املمتاز،
والفرق العرشة هي املحرق،
النجمة ،املنامة ،املالكية ،الشباب،
الحد ،الرفاع ،الرفاع الرشقي،
البديع والحالة.

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

ن�������ادي ال���ب���ح���ري���ن ل��ل��ت��ن��س ي���ن���ظ���م ورش�������ة ت��دري��ب��ي��ة
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نادي البحرين للتنس

يف إطار برنامج نادي البحرين
للتنس لخلق قيادات رياضية
جديدة وإعداد الصف الثاين من
اإلداريني ،يقيم النادي يوم السبت
املقبل ورشة تدريبية يف تنظيم
البطوالت والفعاليات ،رصح بذلك
نائب رئيس النادي مريزا السامك،
مشريا إىل أن هذه الورشة تأيت
تنفيذا لرؤية نادي البحرين التنس

اإلسرتاتيجية  ،2030والتي تتضمن
إقامة العديد من الورش التدريبية
املتخصصة يف إدارة الفعاليات
وإدارة األندية.
ويقيم النادي هذه الورشة
التدريبية بالتعاون مع وزارة شؤون
الشباب والرياضة ومشاركة إدارة
الرتبية الرياضية بوزارة الرتبية
والتعليم واالتحاد البحريني للتنس

يوم السبت  8سبتمرب 2018
من الساعة العارشة صباحا إىل
الساعة الثانية عرشة ظهرا مبقر
النادي بالجفري ،ويحارض فيها
املدير التنفيذي للنادي حمدي
عبدالجواد ،وسيكون التسجيل
مجانا ،وسيحصل املشاركون عىل
شهادات مشاركة من نادي البحرين
للتنس.

ومن جانبه ،أوضح املدير التنفيذي
للنادي حمدي عبدالجواد أن
النادي يسعى من خالل هذه
الورش التدريبية إىل إتاحة الفرصة
للشباب البحريني الراغب يف
احرتاف العمل يف إدارة الفعاليات
وإدارة األندية ،حيث سيتم
اختيار عدد من املشاركني يف هذه
الدورات التدريبية للعمل يف النادي

يف إدارة البطوالت والفعاليات
مبكافآت مالية ،كام سيتم اختيار
املتميزين منهم للعمل يف الجهاز
التنفيذي للنادي.
وملن يرغب يف التسجيل االتصال
هاتف النادي  17729561أو عىل
واتساب رقم  36333720أو عن
طريق الربيد اإللكرتوين
(.)bahrain.tennisclub@gmail.com
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حمدي عبدالجواد

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع الشيخ أحمد بن علي

أشاد بدعم جاللة الملك للحركة الشبابية والرياضية ...ناصر بن حمد:

هدفنا رؤية منتخب البحرين في نهائيات كأس العالم 2022
نتطلع لمبادرات من القطاع الخاص والمصرفي لدعم الشباب والرياضة
تغطية

نق��ل ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة
رئيس اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة
تحيات وتقدير عاه��ل البالد جاللة
املل��ك حمد ب��ن عي�سى آل خليفة
إىل ممثيل القطاع الخاص واملرصيف،
مؤكدا س��موه أن جاللة امللك يثمن
عاليا الجه��ود الكبرية التي يقوم بها
القطاع الخ��اص لالرتق��اء مبختلف
أركان التنمية املستدامة يف اململكة،
إضاف��ة إىل دع��م الحركة الش��بابية
والرياضي��ة يف اململكة والوقوف إىل
جانبه��ا؛ من أج��ل مواصلة تطورها
بص��ورة مس��تمرة مب��ا يتواف��ق مع
التط��ور الحاصل يف مس�يرة الحركة
الشبابية والرياضية العاملية.
جاء ذلك خالل اللق��اء الذي عقده
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة
مع ممثيل القط��اع الخاص والقطاع
املرصيف يف اململك��ة؛ للتباحث حول
السبل الكفيلة بزيادة حجم التعاون
والتنس��يق؛ من أجل دع��م الحركة
الش��بابية والرياضي��ة يف اململك��ة
ودخ��ول القطاع الخ��اص واملرصيف
كرشيك إسرتاتيجي يف دعم القطاعني
الشبايب والريايض يف اململكة.
وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة يف حديث��ه م��ع ممثيل
القطاع الخاص واملرصيف “إن الحركة
الش��بابية والرياضة يف اململكة تسري
بخطى ثابت��ة نحو التط��ور والنامء
بفض��ل الرعاي��ة الفائق��ة من لدن
عاه��ل البالد جالل��ة امللك حمد بن
عي�سى آل خليف��ة ،ورؤي��ة جاللته
الثاقب��ة نح��و االرتق��اء بالقطاعني
الحيوي�ين؛ األم��ر الذي س��اهم يف
بلوغه��م مس��تويات رفيع��ة ع�بر
مختلف املجاالت وتحقيق أبطالهم
إلنجازات مرشفة كان آخرها تحقيق
املركز الح��ادي عرش ع�لى الرتتيب
العام ،واملرك��ز األول عربيا يف دورة
أللعاب اآلس��يوية ،والتي أقيمت يف
جاكرتا بحصولهم ع�لى  26ميدالية
متنوعة”.
وبني سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة “أن لدع��م الحكومة املوقرة
برئاس��ة صاحب السمو املليك األمري
خليفة بن س��لامن آل خليفة رئيس
الوزراء األثر الكبري يف تحقيق التقدم
للقطاع الشبايب والريايض من خالل
تضم�ين برنام��ج عم��ل الحكوم��ة
املوقرة العديد من املبادرات الرامية
إىل ض�مان س�ير االرتق��اء بالحركة

المكتب اإلعالمي

من اللقاء

الرياضية والشبابية بالشكل املتميز
وس��ط االهتامم الواضح من جانب
ويل العه��د نائ��ب القائ��د األع�لى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحب الس��مو املليك األمري سلامن
ب��ن حم��د آل خليف��ة ،وتوجيهات
سموه املستمرة لتوفري الدعم الالزم
الذي ميهد الطري��ق ألبناء البحرين؛
م��ن أج��ل مواصلة مش��وار التطور
والنامء”.
وأضاف س��مو الشيخ نارص بن حمد
آل خليف��ة “ال ميك��ن الحديث عن
عم��ل ناجح مهام كان نوعه س��واء
كان يف املجال الش��بايب والريايض أو
أي مجال آخر دون تش��ابك األيدي
وتكات��ف الجمي��ع والوق��وف صفا
واحدا؛ للوصول إىل األهداف النبيلة
التي وج��د من أجله��ا وتقديم كل
جهة س��واء القطاع الخاص أو العام
الدعم الالزم ،وهو األمر الذي اتضح
من خ�لال نجاح العديد من الربامج
واملس��ابقات الش��بابية والرياضية،

والتي متكن القط��اع الخاص والعام
م��ن تقدي��م من��وذج وطن��ي كبري
والتفاف حول تلك املش��اريع؛ كونها
تس��اهم يف دعم منتس��بي القطاع
الشبايب والريايض ،األمر الذي ساهم
يف ظهور نتائج إيجابية متميزة”.
وتابع سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليف��ة “خالل الف�ترة املاضية قمنا
بتطبيق إس�تراتيجية جديدة للحركة
الش��بابية والرياضي��ة يف اململك��ة،
ونس��عى من خالله��ا تقديم هذين
القطاعني منطا معتمدا عىل األساليب
العلمية الصحيحة والعلوم الحديثة
يف هذين املجالني املهمني ،وقد بدأنا
بالفعل يف تطبيق هذه اإلسرتاتيجية
الرائدة عىل مس��توى املنطقة ،ومن
املؤم��ل أن تظهر نتائجها واضحة يف
القري��ب العاجل من خ�لال تواجد
منتسبي القطاعني الشبايب والريايض
يف مختلف البطوالت واملس��ابقات،
وتحقي��ق نتائ��ج مرشف��ة باس��م
اململكة”.

جانب من الحضور

وأشار سمو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة “تعتم��د اإلس�تراتيجية
الجديدة للقطاعني الشبايب والريايض
ع�لى إحداث نقل��ة نوعية يف أركان
هذي��ن القطاعني ومنظومة عملهام
والتحول بش��كل اح�ترايف؛ لالرتقاء
به��م يف مختلف املج��االت ،عالوة
عىل التدريب املس��تمر لكوادرهام
ليكونوا قادرين عىل إحداث التطور
املنش��ود مع االس��تعانة بالتجارب
العلمي��ة الناجحة يف ه��ذا املجال،
والتي س��توفر لن��ا قاع��دة بيانات
مناس��بة تتواف��ق مع إس�تراتيجية
البحري��ن يف النه��وض بالش��باب
والرياضة”.
وكش��ف سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليف��ة أهمي��ة دور القط��اع
الخ��اص وامل�صريف يف إس�تراتيجية
تطوير للحركة الش��بابية والرياضية
بالق��ول “نتطلع ملش��اركة دامئة من
القط��اع الخاص ودع��م أكرب الحركة
الش��بابية والرياضية يف اململكة من

خالل الدخ��ول يف رشاك��ة حقيقية
مع الجه��ات املرشفة عىل القطاعني
وتأم�ين املزيد م��ن الدع��م املادي
واملعنوي لهم ،واملس��اهمة يف دعم
األندي��ة الوطنية واملراكز الش��بابية
واالتح��ادات الرياضي��ة املختلف��ة
والعمل عىل تحس�ين كفاءة املرافق
والبنية التحتية للقطاعات املختلفة،
إضاف��ة إىل املش��اركة يف عملي��ة
التخطي��ط اإلس�تراتيجية لالرتق��اء
بالقط��اع الش��بايب والري��ايض يف
اململكة”.
وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليف��ة “أن اإلس�تراتيجية الجديدة
لتطوير الرياض��ة مبنية عىل تطوير
كاف��ة منظوم��ة الحركة الش��بابية
والرياضي��ة يف اململك��ة بص��ورة
متوازي��ة ،ولكنن��ا سنس��عى بصورة
كبرية إىل حضور املنتخب البحريني
لك��رة القدم يف كأس الع��امل ،2022
ونحن نعمل منذ ف�ترة طويلة عىل
تحقيق هذا الحل��م ،ونأمل بتضافر

جانب من حضور ممثلي القطاع الخاص والمصرفي

جمي��ع الجه��ود يف رؤي��ة منتخب
البحرين يف كأس العامل املقبل”.
وبني س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليفة “أنن��ا نتطلع من القطاع
الخ��اص واملرصيف التق��دم مببادرات
تج��اه القطاع الش��بايب والريايض يف
اململك��ة ميكن م��ن خالله��ا تنفيذ
برام��ج مش�تركة وقابل��ة للتنفي��ذ،
ونحن نؤمن متاما أن املس��ؤولني يف
القط��اع الخاص وامل�صريف يدركون
متاما املس��ؤولية امللقاة عىل عاتقهم
يف دعم ش��باب البحرين واالهتامم
بتنمية قدراتهم”.
وش��هد اللقاء ،نقاش��ات ومداخالت
من جانب العديد م��ن الحارضين،
حيث ح��رص رئيس مجل��س إدارة
رشكة  DHLالش��يخ أحمد بن عيل
آل خليف��ة ،ورشكة زي��ن ،والرئيس
التنفي��ذي ملجموعة الربك��ة عدنان
عبداملل��ك ،والرئي��س التنفي��ذي
لرشك��ة إنفوناس حم��د العامر عىل
تقديم مداخلة يف اللقاء أشادوا من
خاللها بدع��م عاهل الب�لاد جاللة
امللك للحركة الش��بابية الرياضية يف
اململكة ،وتحقيق منتس��بيها العديد
من اإلنجازات يف ظل ما يقدمه جاللة
امللك من اهتامم ورعاية فائقة ،كام
أشادوا بدور س��مو الشيخ نارص بن
حمد آل خليفة يف بناء إسرتاتيجيات
التقديم للحركة الشبابية والرياضية،
وتحقيق البحرين إنج��ازات نوعية
ب��ارزة يف العدي��د م��ن امللتقي��ات
الش��بابية والرياضي��ة ،مؤكدين أن
القطاع الخاص واملرصيف حريص عىل
دعم الحركة الش��بابية والرياضية يف
اململكة ،وإعطاء الش��باب البحريني
أولية ب��ارزة ضمن إس�تراتيجيته يف
دعم شباب البحرين.
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إحراز  26ميدالية تماشيا مع “عام الذهب فقط” ...رئيس اتحاد الكرة:

إنج��از األس��ياد رس��خ مكان��ة البحري��ن رياضي��ا
اتحاد الكرة

رف��ع رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم
الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة
أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل عاهل
الب�لاد جالل��ة امللك حمد ب��ن عيىس آل
خليفة ،وإىل رئيس الوزراء صاحب السمو
املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة،
وإىل ويل العهد نائب القائد األعىل النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء صاحب
الس��مو املليك األمري سلامن بن حمد آل
خليفة؛ مبناس��بة اإلنجاز الرتيخي ململكة
البحري��ن يف منافس��ات دورة األلع��اب
اآلس��يوية الثامنة عرشة الت��ي اختتمت
حديثا يف إندونيس��يا ،وش��هدت حصيلة

ميداليات هي األكرب يف تاريخ املشاركات
البحرينية بدورات األلعاب اآلسيوية من
خ�لال إحراز  26ميدالية ملونة ،بينها 12
ذهبية ،و 7فضية ،و 7برونزية.
كام ق��دم رئيس االتح��اد البحريني لكرة
القدم التهاين والتربيكات إىل ممثل جاللة
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب
رئيس املجلس األعىل للش��باب والرياضة
رئي��س اللجنة األوملبية البحرينية س��مو
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة ،وإىل
النائ��ب األول لرئي��س املجل��س األعىل
للش��باب والرياض��ة رئي��س االتح��اد
البحرين��ي أللعاب القوى س��مو الش��يخ

خالد بن حمد آل خليفة.
وأكد الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل
خليفة أن إنجاز “آس��ياد جاكرتا” يعكس
ما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية
كرمي��ة ودعم كبري وخاص من لدن جاللة
املل��ك الريايض األول يف مملكة البحرين،
إضافة إىل دعم سمو رئيس الوزراء ودعم
س��مو ويل العهد ،وهو م��ا يرتجم الرؤى
الس��ديدة لالرتقاء بالرياضة البحرينية يف
مختلف املحافل.
وأش��ار إىل أن إحراز مملكة البحرين 26
ميدالي��ة ملون��ة ،بينه��ا  12ذهبية يأيت
متاش��يا مع ش��عار (عام الذهب فقط)،

فيصل بن راشد :إستراتيجية متميزة
هنأ رئيس االتحاد املليك للفروسية
وسباقات القدرة نائب رئيس
املجلس األعىل للبيئة سمو الشيخ
فيصل بن راشد آل خليفة عاهل
البالد جاللة امللك حمد بن عيىس
آل خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب
السمو املليك األمري خليفة بن
سلامن آل خليفة ،وويل العهد
نائب القائد األعىل النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء صاحب
السمو املليك األمري سلامن بن
حمد آل خليفة ،وممثل جاللة
امللك لألعامل الخريية وشؤون
الشباب رئيس املجلس األعىل
للشباب والرياضة رئيس اللجنة
األوملبية البحرينية سمو الشيخ
نارص بن حمد آل خليفة؛ مبناسبة
اإلنجاز التاريخي ململكة البحرين

يف منافسات دورة األلعاب
اآلسيوية الثامنة عرشة التي أقيمت
يف إندونيسيا ،والتي حققت فيها
اململكة إنجازا تاريخيا بإحراز 26
ميدالية ملونة ،بينها  12ذهبية،
و 7فضية ،و 7برونزية ،مؤكدا
سموه أن اإلنجاز املرشف يؤكد
اإلسرتاتيجية املتميزة التي ينفذها
سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة باالرتقاء بالحركة الرياضية
البحرينية لتحقيق اململكة املزيد
من اإلنجازات.
ونوه سمو الشيخ فيصل بن راشد
آل خليفة بجهود سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة النائب
األول لرئيس املجلس األعىل
للشباب والرياضة رئيس االتحاد
البحريني أللعاب القوى يف تهيئة

بعث محافظ املحرق سلامن بن
عيىس بن هندي املناعي بربقية
تهنئة إىل ممثل جاللة امللك
لألعامل الخريية وشؤون الشباب
رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية سمو الشيخ نارص بن
حمد آل خليفة مرفق نصها:
سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة حفظكم الله ورعاكم
ممثل جاللة امللك املفدى لألعامل
الخريية وشؤون الشباب
رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية
تحيايت وتقديري لسموكم
الكريم ...وبعد،،،
يسعدين أن أرفع لسموكم باسمي
وباسم أهايل محافظة املحرق
بكافة مدنها وقراها خالص
التهاين وعظيم التربيكات مبناسبة
املشاركة الناجحة واإلنجاز

بن هندي :نتائج متميزة
رفع مستشار جاللة امللك لشؤون الشباب
والرياضة صالح عيىس بن هندي أسمى آيات
التهاين والتربيكات إىل مقام عاهل البالد صاحب
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة ،ورئيس
الوزراء صاحب السمو املليك األمري خليفة بن
سلامن آل خليفة ،وويل العهد األمني نائب
القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس
صالح بن هندي
الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن بن
حمد آل خليفة ،وممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة مبناسبة النتائج املتميزة التي حققتها
مملكة البحرين يف مشاركتها بدورة األلعاب اآلسيوية التي أقيمت يف
العاصمة اإلندونيسية جاكرتا ،إذ شهدت مشاركة مملكة البحرين تحقيق
 26ميدالية ملونة ( 12ذهبية و 7فضيات ومثلها برونزية) ،ولتُحقق
اململكة املركز الحادي عرش يف سلم الرتتيب العام للدول املشاركة ،واملركز
األول عىل صعيد الدول العربية .وأشاد بن هندي بجهود النائب األول
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يف دعم أبطال وبطالت
البحرين يف مسريتهم بالدورة اآلسيوية والحصول عىل  25ميدالية متنوعة.

البحريني��ة .ولفت إىل أن إنجاز منتخبات
ألعاب الق��وى يف الدورة ع�بر إحراز 25
ميدالي��ة ملونة ،بينه��ا  12ذهبية ،وهو
ذات الرقم الذي أحرزته منتخبات الصني
أللع��اب الق��وى يعك��س م��ا تحظى به
ألع��اب القوى من دعم خاص من جانب
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة.
ونوه بجهود س��مو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة يف االرتقاء مبسرية ألعاب القوى
البحريني��ة عرب قيادتها إىل كس��ب مزيد
علي بن خليفة
م��ن اإلنجازات املتعددة ،وذلك مبا قدمه
سموه وسخره ألجل رقي أم األلعاب عىل أن منتخب ك��رة اليد صاح��ب امليدالية
جمي��ع األصعدة ،الفتا يف الوقت ذاته إىل الفضية قدم مستويات مميزة أيضا.

عيسى بن راشد :إنجازات مشرفة
هنأ النائب الثاين لرئيس املجلس
األعىل للشباب والرياضة الرئيس
الفخري للجنة األوملبية البحرينية
الشيخ عيىس بن راشد آل خليفة
القيادة الرشيدة؛ مبناسبة اإلنجاز
الريايض اآلسيوي الذي حققته البعثة
البحرينية املشاركة يف دورة األلعاب
اآلسيوية الثامنة عرشة التي اختتمت
مؤخرا يف العاصمة اإلندونيسية
جاكرتا ،حيث احتلت البحرين املركز
الحادي عرش عىل قامئة الرتتيب العام
برصيد  26ميدالية ،بينها  12ميدالية
ذهبية ،وهو ما يعد إنجازا تاريخيا
تصدرت به مملكة البحرين قامئة
الدول العربية اآلسيوية املشاركة يف
هذه الدورة .وأشاد الشيخ عيىس بن
راشد آل خليفة بدور القيادة الرشيدة

سمو الشيخ فيصل بن راشد

األجواء املثالية أمام أبطال وبطالت
البحرين؛ لتحقيق اإلنجاز الرائد
بالحصول عىل  25ميدالية متنوعة
األمر الذي يؤكد نجاح إسرتاتيجية
سموه باالرتقاء برياضة ألعاب
القوى.
كام أثنى سمو الشيخ فيصل بن
راشد آل خليفة عىل أداء منتخب
كرة اليد وتحقيقه امليدالية الفضية
يف الدورة اآلسيوية.

محافظ وأهالي المحرق :إنجاز تاريخي
التاريخي الذي حققته البعثة
البحرينية يف دورة األلعاب
اآلسيوية الثامنة عرشة ،والظفر
بست وعرشين ميدالية ملونة،
منها اثنتا عرشة ميدالية ذهبية.
سمو الشيخ نارص،،،
إن هذا اإلنجاز ما كان ليتحقق
لوال الدعم والتوجيهات امللكية
من لدن سيدي صاحب الجاللة
عاهل البالد املفدى حفظه الله
ورعاه الريايض والداعم األول
ألبناء هذا الوطن الغايل يف
كافة املجاالت ،ولوال وجهودكم
حفظكم الله وجهود سمو الشيخ
خالد بن حمد آل خليفة النائب
األول لرئيس املجلس األعىل
للشباب والرياضة رئيس االتحاد
البحريني أللعاب القوى حفظكم
الله.
إننا يف الوقت الذي ننقل لسموكم
مشاعر أهايل املحرق بجميع
مدنها وقراها ندعو املوىل عز

والذي أطلقه سمو الشيخ نارص بن حمد
آل خليفة ،وال��ذي يهدف لتعزيز املكانة
الرياضية ململك��ة البحرين عىل مختلف
األصع��دة مب��ا يعك��س التط��ور الالفت
للرياض��ة البحريني��ة يف العه��د الزاه��ر
لعاهل البالد.
وأك��د أن دعم س��مو الش��يخ ن��ارص بن
حمد آل خليفة عرب إس�تراتيجية س��موه
املميزة ق��ادت البحري��ن ألفضل حصاد
يف تاري��خ مش��اركاتها ب��دورة األلع��اب
اآلس��يوية ،مؤكدا أن ما تحقق يف جاكرتا
رسخ مكانة اململكة رياضيا عىل مستوى
الق��ارة ،وأكدت التطور الكب�ير للرياضة

المركز اإلعالمي

فيام تحقق للرياضة البحرينية من
إنجازات مرشفة عىل مختلف األصعدة
وما تقدمه من دعم سخي للرياضة
والرياضيني ،كام أثنى عىل الدور
القيادي املتميز ملمثل جاللة امللك
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس
املجلس األعىل للشباب والرياضة
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية
سمو الشيخ نارص بن حمد ال خليفة
وتوجيهات سموه السديدة التي
نقلت الرياضة البحرينية إىل العاملية
كام أشاد بجهود النائب األول لرئيس
املجلس األعىل للشباب والرياضة
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
التي أسهمت يف االرتقاء برياضة
ألعاب القوى البحرينية ،وجعلتها

عيسى بن راشد

يف الطليعة العربية والقارية والربوز
العاملي.
وأشار الشيخ عيىس بن راشد آل
خليفة إىل الدور الكبري الذي تلعبه
اللجنة األوملبية البحرينية يف دعمها
ومتابعتها لالتحادات الرياضية؛ األمر
الذي جعل بوصلة املشاركات الرياضية
البحرينية تتحول إىل طموح املنافسة
بعد أن اجتازت مجرد املشاركة.

عبداهلل بن خالد :أفضل اإلنجازات

سلمان بن هندي

وجل أن يسدد عىل طريق الخري
خطاكم يف دعم شباب هذا
الوطن وأبنائه ورفع راية اململكة
عالية خفاقة يف جميع املحافل
اإلقليمية والدولية ،وكام ذكرتكم
سموكم بأنه عام اإلنجازات
والذهب ،وها نحن نحصد
الذهب يف محفل قاري وسط
أنظار العامل أجمع.
حفظكم الباري وسدد عىل طريق
الخري خطاكم.
الداعي لسموكم بطول العمر
سلامن بن عيىس بن هندي املناعي
محافظ محافظة املحرق

الحنينية  -نادي الرفاع :رفع رئيس
الشباب والرياضة من جانب القيادة
مجلس إدارة نادي الرفاع الشيخ
الرشيدة .كام شدد الشيخ عبدالله
عبدالله بن خالد آل خليفة أسمى
بن خالد آل خليفة عىل الدور الكبري
أيات التهاين والتربيكات إىل عاهل
الذي يلعبه ممثل جاللة امللك لألعامل
البالد جاللة امللك حمد بن عيىس آل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس
خليفة ،وإىل رئيس الوزراء صاحب
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة
السمو املليك األمري خليفة بن سلامن األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص
آل خليفة ،وإىل ويل العهد نائب القائد بن حمد آل خليفة ،والذي يعمل عىل
األعىل النائب األول لرئيس مجلس
تنفيذ التوجيهات السديدة للقيادة
الوزراء صاحب السمو املليك األمري
الحكيمة.
سلامن بن حمد آل خليفة؛ مبناسبة
وأشاد رئيس نادي الرفاع بالجهود
اإلنجاز غري املسبوق الذي حققته
الحثيثة التي يقوم بها النائب األول
مملكة البحرين يف دورة األلعاب
لرئيس املجلس األعىل للشباب
األوملبية اآلسيوية التي اختتمت األحد والرياضة رئيس االتحاد البحريني
املايض يف جاكرتا وبلمبانغ بإندونيسيا .أللعاب القوى سمو الشيخ خالد
وأكد الشيخ عبدالله بن خالد آل
بن حمد آل خليفة بعد تحقيق 25
خليفة أن هذا اإلنجاز الجديد بتحقيق ميدالية ملونة يف األسياد ،منها 12
 26ميدالية ملونة ،منها  12ذهبية،
ذهبية ،وذلك للمرة األوىل يف تاريخ
و 7فضيات ،و 7برونزيات يعد من
اململكة بتحقيق هذه الغلة من
أفضل اإلنجازات الرياضية التي
امليداليات ،مؤكدا أن هذا النتيجة
تحققها مملكة البحرين ،منوها بأن
املرشفة تدل عىل القيادة املتميزة
هذه امليداليات املتميزة جاءت بفضل لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع ألم األلعاب.

عبداهلل بن خالد

وأضاف الشيخ عبدالله بن خالد
آل خليفة أن هذه النتائج املميزة
ستكون قاعدة لتحقيق ميدالية أخرى
يف دورة األلعاب األوملبية الصيفية
املزمع إقامتها يف طوكيو  2020ليستمر
مسلسل حصد امليداليات البحرينية يف
األوملبياد منذ استالم سمو الشيخ نارص
بن حمد آل خليفة لدفة قيادة اللجنة
األوملبية البحرينية.
كام أثنى الشيخ عبدالله بن خالد آل
خليفة عىل مستوى املنتخب الوطني
لكرة اليد الذي حقق امليدالية الفضية،
مشريا بجهود االتحاد البحريني لكرة
اليد الذي استطاع أن يضع البحرين يف
موقع مميز عىل صعيد القارة الصفراء.

مشيدا بالجهود المتميزة لناصر وخالد بن حمد

رئيس  :BMMAFإنجاز جاكرتا ثمرة دعم القيادة
اتحاد فنون القتال المختلطة

رف��ع عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية
البحريني��ة رئي��س االتح��اد البحرين��ي
لفنون القتال املختلطة  BMMAFخالد
الخياط أس��مى آيات التهاين والتربيكات
إىل عاه��ل البالد جالل��ة امللك حمد بن
عي�سى آل خليف��ة ،وإىل رئي��س الوزراء
صاحب الس��مو املليك األمري خليفة بن
سلامن آل خليفة ،وإىل ويل العهد نائب
القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء صاحب الس��مو املل�كي األمري
س��لامن بن حم��د آل خليفة؛ مبناس��بة
تحقيق البعثة الرياضية ململكة البحرين
إنج��ازا تاريخيا مبش��اركتها يف النس��خة
الثامنة عرشة من دورة األلعاب األوملبية

اآلس��يوية التي اختتمت منافساتها يوم
األحد املايض يف العاصمة اإلندونيس��ية
جاكرت��ا ،بالحص��ول ع�لى  26ميدالي��ة
ملون��ة ،منه��ا  12ذهبي��ة ،و 7فضيات،
و 7برونزي��ات ،والذي يعد أفضل نتيجة
رياضية تحققها مملكة البحرين ،والذي
يأيت متامشيا مع شعار “عام الذهب”.
وأكد الخياط أن ه��ذه النتيجة املرشفة
هي مثرة للرعاي��ة والدعم الذي تحظى
به الرياضة البحريني��ة من لدن القيادة
الحكيم��ة ،والجهود املتميزة التي يبذلها
ممث��ل جاللة املل��ك لألع�مال الخريية
وشؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية

المركز اإلعالمي

البحرينية س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة ،والنائ��ب األول لرئي��س
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس
االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس
الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال
املختلطة س��مو الش��يخ خالد بن حمد
آل خليف��ة ،الت��ي س��اهمت يف تعزيز
الحض��ور والتواجد البحريني يف مختلف
املش��اركات واملحاف��ل الرياضية القارية
والدولي��ة ،والت��ي أس��فر عنه��ا إحراز
إنجازات متميزة تضاف للسجل الريايض
الحاف��ل للرياضة البحريني��ة ،مضيفا أن
ما تحقق م��ن إنج��از يف دورة األلعاب
اآلسيوية الثامنة عرشة ،هو دافع معنوي

خالد الخياط

كبري س��تدفع املنتخب��ات الوطنية؛ لبذل
قص��ارى جهده��ا يف أن تك��ون حارضة
وبقوة يف النس��خة الثاني��ة والثالثني من
دورة األلعاب االوملبية التي س��تحتضنها
العاصمة اليابانية طوكيو صيف .2020
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المشاركون بمسابقة “اليزوه” و”القفال” على كأس حمد بن ناصر:

نشيد بدعم جاللة الملك وجهود ناصر بن حمد إلحياء الموروث البحري
تغطية

مث��ن املش��اركون مبس��ابقة “الي��زوه”
و”القف��ال” يف األس��بوع األول م��ن
منافس��ات موس��م ن��ارص ب��ن حمد
للموروث البحري الذي أقيم عىل كأس
س��مو الش��يخ حمد بن نارص بن حمد
آل خليف��ة ،ودعم عاهل البالد صاحب
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة
إلحي��اء امل��وروث الش��عبي ،والجهود
املتميزة التي يبذلها ممثل جاللة امللك
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس
املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ
ن��ارص بن حمد آل خليفة برتجمة رؤى
جاللة امللك بتعزيز ثقافة هذا املوروث
والنهوض بالرياضات الرتاثية البحرية.
وق��ال الط��واش أحم��د محم��د بحر:
“بداي��ة ،نوّد أن نش��يد بتوجيه س��مو
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة
بإقامة موسم سموه للموروث البحري،
وال��ذي ل��ه دالالت كثرية م��ن أبرزها
حرص واهتامم س��موه عىل إيحاء هذا
املوروث ،والذي يأيت ترجمة لتوجيهات
س��يدي عاهل الب�لاد باالهت�مام بهذا
الجانب وإيحاء الرتاث الوطني”.
وأض��اف“ :لقد ب��دأت مزاول��ة مهنة
الطواش��ة بعدم��ا كنت بح��ارا أغوص
الس��تخراج هذا املحار للحصول اللؤلؤ
الثم�ين ،الذي يعد واجه��ة من الرتاث
البحرين��ي وتراث دول مجلس التعاون
بدول الخليج العربية ،والبحرين سباقة

يف إحياء ه��ذا الرتاث م��ن الثامنينات
بفضل دع��م القيادة الرش��يدة ،حيث
متت��از البحري��ن بوج��ود أفض��ل لؤلؤ
بالع��امل اس��تنادا للخرباء الذي��ن أكدوا
ذلك من خالل دراس��اتهم” ،مشريا إىل
أن حكام البحرين والرواد حرصوا عىل
مر الس��نني املاضية بإحياء هذا الرتاث
ال��ذي يعترب هويتن��ا الوطنية ،موضحا
أن صيد اللؤلؤ يعد قدميا من املدخول
القوم��ي للبحري��ن ،منوها باملش��اركة
الفاعل��ة للش��باب البحرين��ي إلحي��اء
ه��ذا الجانب امليضء يف س�ماء الرتاث
البحريني األصيل.
م��ن جانبه ،قال الط��واش أحمد مطر:
“ ب��ادرة طيبة أطلقها س��مو الش��يخ
نارص بن حم��د آل خليفة إلحياء هذا
امل��وروث البحريني األصي��ل ،املرتبط
بهويتنا الوطنية العريقة املستمدة من
األج��داد واآلباء ،وه��ذه فرصة لنوجه
الش��كر والتقدير لس��موه عىل جهوده
الواضحة يف دعم رياضات املوروث”.
وأضاف“ :انا س��عيد مبشاركتي يف هذا
الح��دث ،فق��د كن��ا ننتظره م��ن فرتة
طويل��ة ،أدخلت ه��ذه الب��ادرة التي
أطلقها س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد
آل خليف��ة ،الفرح��ة يف قلوبنا وقلوب
البح��ارة والغاصه ،والتي تعترب عرس��ا
تراثيا س��يكون له األثر اإليجايب يف دعم
إحياء الرتاث البحريني”.
من جهته ،قال نوخ��ذة فريق “جزيرة

اللجنة اإلعالمية

الطواش أحمد مطر

النوخذة عبداهلل داود

الطواش أحمد بحر

حوار” النوخذة عبدالله س��لامن داود:
“نتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان
لسيدي جاللة امللك ،عىل دعمه إلحياء
ت��راث أه��ل البحري��ن ،ك�ما ونتوجه
بالش��كر والتقدير لنجله س��مو الشيخ
نارص بن حم��د آل خليفة ،عىل إطالق
س��موه لهذه املب��ادرة بإقامة موس��م
س��موه للموروث البح��ري ،الذي يأيت
اس��تمرارا للنهج الراس��خ الذي تنتهجه
القي��ادة الرش��يدة ،مبواصل��ة الجهود
الرامية لتعزيز ثقافة املوروث وإحياءه
بني األجيال تلو األجيال”.
وأضاف“ :أن مملكة البحرين اشتهرت
منذ الق��دم مبهنة الغوص واس��تخراج
املح��ار وصيد اللؤلؤ ،ال��ذي يعد ثروة
حقيقي��ة للدخ��ل البحرين��ي يف ذلك

الزم��ان وقد امت��ازت البحرين بجودة
لؤلؤها” ،مش�يرا إىل أن مسابقة اليزوه
شهدت منافسة قوية بني املشاركني.
وق��ال نوخ��ذة فريق جزي��رة “اليارم”
النوخذة خالد س��لامن عجالن“ :نوّد يف
البداية ،أن نش��يد مببادرة سمو الشيخ
نارص بن حم��د آل خليفة ،فقد كانت
املنافس��ة قوي��ة يف مس��ابقة الي��زوه،
هذه املسابقة منحت الفرصة للشباب
البحريني للمشاركة ،وساهمت يف إبراز
ما يتمتع��ون به من ق��درات كبرية يف
مهنة األجداد واآلباء.
وق��ال نوخذة فريق “جزي��رة الجليع”
النوخذة محمد عبدلله سلامن“ :بداية،
نش��كر س��مو الش��يخ نارص بن حمد
آل خليف��ة عىل توجيه س��موه بإقامة

هذه املس��ابقة ،ونوجه الش��كر للجنة
املنظم��ة يف اإلعداد والتنظي��م املميز
إلقامة املنافسات ،مثل هذه املسابقات
ستس��اهم بتعزي��ز ه��ذه الثقاف��ة يف
املجتمع وتدفعن��ا نحو تحقيق الهدف
األبرز وهو توريث الش��باب والناش��ئة
من أبنائنا له��ذا املوروث األصيل الذي
يعد جزءا ال يتجزأ من هويتنا الوطنية”.
وق��ال مجدمي فري��ق “ج��زر الدار”
املجدم��ي دعي��ج خليف��ة بط��ي“ :يف
البداي��ة ،كلمة ش��كرا ال ت��ويف الجهود
الكب�يرة واملتواصلة التي يبذلها س��مو
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة لدعمه
للش��باب والرياض��ة ،ومبادرته الطيبة
بإحياء الرياضات البحرية الرتاثية نابعة
من اهتامم وحرص س��موه عىل تعزيز

ثقافة هذه الرياضات باملجتمع السيام
عند الشباب والناشئة ،والذي يسهم يف
استمرارها والنهوض بها”.
وقال والد أصغر مش��ارك يف مس��ابقة
“الي��زوه” البحار رائد املاجد من فريق
“جزي��رة حوار”“ :ش��عوري ال يوصف
عندم��ا س��محت يل اللجن��ة املنظمة
مبشاركة ابني شاهني يف هذه املسابقة
كـ”تبات” ليكتس��ب الخربة ويس��اعد
طاقم السفينة.
فعندم��ا كن��ت صغريا كن��ت أحلم أن
أش��ارك مبثل هذه املس��ابقات ،إال ان
الظ��روف مل تس��مح يل ،ولك��ن عندما
كربت أصبح��ت أزاول هذه املهنة وقد
ش��اركت يف العدي��د من املس��ابقات
واملهرجان��ات بدول املنطق��ة ،وعندما
أصبحت أبا كنت أتطلع دامئا بالحصول
عىل فرص��ة إلرشاك أبنايئ يف مثل هذه
املس��ابقات ،الت��ي تع��رف األبناء عىل
تراثه��م ال��ذي تناقلت��ه األجي��ال عن
األجداد واآلباء.
وها قد تحقق حلمي يف هذه املسابقة،
التي انتهز فيها الفرصة ألوجه ش��كري
وتقديري لس��مو الشيخ نارص بن حمد
آل خليف��ة عىل مبادرت��ه بإطالق هذه
املنافس��ات ،كام أوجه ش��كري لرئيس
وأعض��اء اللجنة املنظم��ة عىل منحهم
الفرصة مبش��اركة ابني يف هذا الحدث
ال�ترايث الجميل ،ال��ذي يعكس هويتنا
البحرينية األصيلة”.

أشاد بجهود محمد بن راشد في دعم الرياضات الجوية ...سلمان بن عبداهلل:

فخورون باستضافة بطولة العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي
أع��رب رئي��س االتح��اد البحرين��ي
للرياض��ات الجوي��ة الش��يخ س��لامن
ب��ن عبدالل��ه آل خليف��ة ع��ن بال��غ
فخ��ره واعتزازه مبناس��بة نجاح مملكة

يف وض��ع اس��م مملك��ة البحرين عىل
خارطة األلعاب والبط��والت الرياضية
س��واء عىل الصعيد املحيل أو العاملي،
وقد أمثرت جه��وده يف نجاح جرافيتي
يف تنظي��م مختلف البط��والت املحلية
والعاملية ،وظهور العبني ينافسون كبار
أبطال العامل هذا ،إضافة إىل اكتش��اف
مواهب وقدرات الشباب البحريني يف
مجال رياضة الطريان الحر واستقطاب
الجمه��ور ومحبي ه��ذه الرياضة من
مملكة البحرين وخارجها.
ون��وه رئي��س االتح��اد البحرين��ي
للرياضات الجوية الش��يخ س��لامن بن
عبدالله آل خليفة بالدور الذي تضطلع
ب��ه “جرافيت��ي” يف مملك��ة البحرين،
والت��ي متتل��ك اح��د أط��ول األنف��اق

البحري��ن يف اس��تضافة بطول��ة العامل
الثالث��ة للطريان الح��ر الداخيل ،والتي
س��تقام يف نفق جرافيتي أندور سكاي
دايفين��غ من  25إىل  28أكتوبر املقبل،
مشريا أن هذا النجاح جاء بعد السمعة
الرياضية الطيبة التي يتمتع بها القطاع
الري��ايض البحرين��ي س��واء يف مجال
االستضافة أو التنظيم أو املنافسة.
وأش��اد رئيس االتح��اد البحريني
للرياض��ات الجوي��ة بالجه��ود
املتمي��زة الت��ي يبذله��ا رئي��س
مجل��س إدارة جرافيت��ي أن��دور
س��كاي دايفينغ الشيخ محمد بن
راش��د بن خليفة آل خليفة ،ودوره
الب��ارز يف دع��م وتطوي��ر الرياضات
الجوي��ة م�ما كان ل��ه األث��ر الطيب

كف��اءة املحلقني املحرتفني واكتش��اف
املحلقني الج��دد ،خصوصا وأن رياضة
القف��ز اله��وايئ تعترب م��ن الرياضات
املعرتف بها عامليا.
وأكد رئيس االتحاد البحريني للرياضات
الجوية اس��تعداد االتح��اد لتقديم ك
أنواع الدع��م والتعاون م��ع جرافيتي
أندور س��كاي دايفينغ من أجل نجاح
استضافة وتنظيم هذه البطولة العاملية،
حيث يعترب ذلك واجبا وطنيا يقع عىل
عاتق كافة مؤسسات اململكة؛ من أجل
إنج��اح هذا الحدث الري��ايض العاملي،
الشيخ محمد بن راشد متمني��ا التوفي��ق والنج��اح لفعاليات
الشيخ سلمان بن عبداهلل
البطولة إلب��راز الصورة املرشفة ململكة
الهوائية الزجاجية يف العامل ،حيث يربز الحضارية والسياحية من خالل تحقيق البحري��ن وقدرتها عىل اس��تضافة مثل
هذا الرصح الري��ايض واجهة البحرين حلم التحليق الداخيل ،ويسهم يف رفع هذه البطوالت العاملية.

لجنة التحضير للمنتدى الرياضي تتابع آخر المستجدات
ضاحية السيف

تواصل لجنة اإلعداد والتحضري
للمنتدى الريايض الذي سيقام
يومي األحد واإلثنني القادمني
بفندق كراون بالزا اجتامعاتها؛
للوقوف عىل آخر املستجدات،
حيث عقدت اللجنة يوم أمس
اجتامعها الرابع برئاسة املدير
التنفيذي للشؤون الرياضية
عبدالجليل أسد ،وحضور أعضاء
اللجنة خالد الشيخ  -محمد لوري
– أحمد العمري – محمود يتيم –
أحمد حافظ عيل ومحمود بحران؛
لوضع اللمسات األخرية عىل
الجوانب التنظيمية لهذا املنتدى
الذي يشمل ثالثة محاور رئيسة
هي محو األمية البدنية – مكافحة
املنشطات – واالحرتاف الريايض،
حيث قسمت محارضات هذه
املحاور عىل يومي التاسع والعارش
من شهر سبتمرب الجاري يف قاعتني

اللجنة األولمبية البحرينية

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمنتدى الرياضي

منفصلتني.
محور محو األمية البدنية سيكون
تحت إرشاف األكادميية األوملبية
البحرينية ،وسيحارض فيه ثالثة
من املحارضين التابعني ملنظمة
الرياضة من أجل الحياة ،وهم
الكندي ريتشارد وين ،ومواطنه

توم جونز ،واألسرتايل دين دوديل،
بينام سيتوىل املركز الوطني
للطب الريايض مسؤولية اإلرشاف
عىل محور مكافحة املنشطات
يف املجال الريايض ،والذي
سيحارض فيه محمد الدورسي
من دولة الكويت الشقيقة،

وهذا املحور يأيت ضمن برنامج
التضامن األوملبي التابع للجنة
األوملبية الدولية .أما املحور
الثالث واملتعلق باالحرتاف
الريايض ،فسوف يكون بالرشاكة
مع أكادميية “ونرز” البحرينية،
وسيحارض فيه مدير األكادميية
فواز البنمحمد .وقد قامت اللجنة
األوملبية البحرينية بتعميم دعوات
املشاركة يف املحاور الثالثة كل يف
مجال اختصاصة واهتامماته ،ومن
املتوقع أن يشهد املنتدى حضورا
كبريا؛ نظرا ألهمية املوضوعات
التي ستغطيها املحاور الثالثة.
من جانب آخر ،انتهت اللجنة
التحضريية من توزيع املهام عىل
األعضاء؛ لضامن رسعة اإلنجاز كام
اطلعت عىل آلية عمل املتطوعني
الذين سيشاركون يف الجانب
التنظيمي للمنتدى.

يوم ترفيهي لالعبي منتخب
األكاديمية لكرة القدم

صورة جماعية لالعبي منتخب األكاديمية خالل الجولة الترفيهية

اتحاد الكرة  -املركز اإلعالمي :ضمن إطار الربنامج الخاص املعد ملنتخب
األكادميية (مواليد  2006و ،)2007قىض العبو املنتخب جولة ترفيهية
السبت  1سبتمرب الجاري يف جنة دملون املفقودة بالصخري .وجاءت
الجولة الرتفيهية ضمن إطار الربنامج املعد من قبل االتحاد البحريني
لكرة القدم ،وذلك بعد دعوة من إدارة جنة دملون املفقودة ألفراد
املنتخب لقضاء يوم يف املرافق املائية .وزار أفراد املنتخب جنة دملون
املفقودة ،وقىض الالعبون الجولة الرتفيهية يف مختلف املرافق الرياضية
املائية التابعة للمنشأة عرب األلعاب املائية املتعددة .وقدم رئيس قسم
الشؤون الفنية باالتحاد البحريني لكرة القدم عابد األنصاري هدايا
تذكارية ملدير املبيعات يف جنة دملون “محمد كاشف” ،وعبارة عن
درع وشعار االتحاد وقميص املنتخب الرسمي .ويرشف عىل منتخب
األكادميية كل من املدرب التشييك بافل ،املساعد عيىس حسني ،مدرب
اللياقة محسن الغانم ومدرب الحراس رشيد بخاري ،عالوة عىل الجهاز
اإلداري املكون من مدير املنتخب أحمد مال الله واإلداري خالد شاهني.
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جـرس إنـذار حقيقـي
(وكاالت) :أق��ر مدرب ن��ادي توتنهام
هوتس�بر اإلنجلي��زي لك��رة الق��دم
األرجنتين��ي ماوريتس��يو بوكيتينو بأن
خسارة فريقه أمام واتفورد  1-2األحد،
وهي األوىل بعد  3انتص��ارات متتالية
منذ مطلع املوس��م الح��ايل يف الدوري
االنجلي��زي املمتاز ،ه��ي مبثابة جرس
إنذار لالعبيه.
ودخ��ل فريق ش�مال لن��دن ،الذي مل
ينش��ط يف ف�ترة االنتق��االت الصيفية،
مبارات��ه ض��د واتفورد ع�لى خلفية 3
انتص��ارات بينه��ا هزمية قاس��ية بحق
مضيفه مانشسرت يونايتد بثالثية نظيفة
يف عق��ر داره ملعب أول��د ترافورد يف

املرحل��ة الثالثة ،كانت األقىس للمدرب
الربتغايل لـ “الش��ياطني الحمر” جوزيه
مورينيو عىل ملعب أح��د الفرق التي
أرشف عىل تدريبها.
وق��ال بوكيتينيو بعد مباراة األحد التي
تقدم فيها فريقه بهدف س��جل العب
الوسط الفرنيس عبدالالي تراوري خطأ
يف مرمى فريقه قبل ان تتلقى ش��باكه
هدفني من كرتني رأس��يتني يف  7دقائق
يف الش��وط الثاين “أعتقد بان ما حصل
هو جرس إن��ذار حقيقي للجميع ()...
إذا كنت تريد أن تكون منافس��ا يتعني
عليك أن تفوز .الفوز بس��هولة ،ألن كل
يشء كان مهيأ لنا لنفوز باملباراة”.

تأهل سيرينا وستيفنز
(وكاالت) :احتاجت األمريكية سريينا وليامس اىل  3مجموعات
لتخطي منافستها األستونية كايا كانيبي بنتيجة ،4-6 ،6-0
 6-3يف الدور الرابع من بطولة الواليات املتحدة املفتوحة،
آخر البطوالت األربع الكربى يف كرة املرضب.
وتأهلت سريينا ( 36عاما) للدور ربع النهايئ ملواجهة
التشيكية كارولينا بليسكوفا الثامنة والفائزة عىل األسرتالية
آشيل باريت بنتيجة  ،6-4 ،6-4علام أن بليسكوفا أقصت
سريينا من الدور نصف النهايئ للبطولة يف  ،2016وخرست
املباراة النهائية أمام األملانية أنجيليك كريبر.
كذلك تأهلت األمريكية سلون ستيفنز املصنفة ثالثة وحاملة
اللقب بفوزها عىل البلجيكية أليز مريتنز املصنفة  15بنتيجة
 .6-3 ،6-3وتلتقي يف ربع النهايئ الالتفية أناستازيا سيفاستوفا
الفائزة عىل األوكرانية إيلينا سفيتولينا السابعة بنتيجة ،6-3
6- ،1-6صفر.
وبدت سريينا حاملة لقب  23بطولة يف الغراند سالم يف
طريقها إىل تحقيق فوز رسيع عىل كانيبي التي أقصت
الرومانية سيمونا هاليب املصنفة أوىل من الدور األول ،إذ
أنهت املجموعة األوىل يف  18دقيقة .لكنها تخلفت  2-5يف
الثانية ،ثم خرستها قبل أن تستعيد أنفاسها يف املجموعة
الثالثة وتحقق الفوز يف مباراة حققت فيها  18إرساال ساحقا.
وقالت سريينا أن املباراة “مل تكن سهلة ( )...الفوز مبباراة
كبرية ومهمة ومتقاربة املستوى ،كان أمرا يسبب االرتياح”.
أضافت “لقد حققت (كانيبي) العديد من االنتصارات يف
مسريتها .وبكل رصاحة أنا سعيدة للغاية ألنني متكنت من
العبور”.
يف املقابل ،مل تواجه ستيفنز مقاومة حقيقية من مريتنز،
وتتطلع إىل تخطي سيفاستوفا مرة ثانية يف طريقها إىل الدفاع
عن لقبها ،بعدما تغلبت عليها يف الدور نفسه العام املايض.
ويف حال فوز ستيفينز ،قد تكون عىل موعد مرتقب مع
سريينا يف نصف النهايئ ،يف حال تخطي األخرية ربع النهايئ.
وقالت ستيفنز التي تسعى اىل أن تكون الالعبة األوىل التي
تنجح يف االحتفاظ بلقبها منذ قامت سريينا بإحراز لقب
فالشينغ ميدوز ثالث مرات متتالية بني  2012و“ 2014من
الواضح أن األمر لن يكون سهال ( )...الدور ربع النهايئ لبطولة
كربى غالبا ما يكون صعبا ،والوصول إليه مرة أخرى أمر ال
يصدق .وسأحاول امليض قدما يف هذه البطولة”.
من جهتها ،بلغت سيفاستوفا الدور ربع النهايئ للبطولة
للسنة الثالثة تواليا ،من دون أن تتمكن من عبوره .وأعربت
عن أملها يف أن تكون “الثالثة ثابتة”.

وانتقد بوكيتينو العبيه واتهمهم بشكل
غ�ير مب��ارش باالس��تخفاف باملنافس،
بقول��ه “علين��ا أن نظه��ر احرتاما أكرب
لهذه البطولة .علينا أن ننافس بش��كل
أفض��ل بكث�ير ( )...يصع��ب عيل فهم
ما حصل بع��د أربع س��نوات كنا فيها
مرش��حني للقب .عليك إظهار االحرتام،
التنافس للفوز ،األمر ليس سهال”.
وناش��د العبيه إظهار قوة شخصية أكرب
بقوله “يتعني علينا أن ننافس بش��كل
أفض��ل” ،معت�برا أنه يف مب��اراة األحد
“كان يتعني علينا من البداية أن نكون
كاألس��ود ونح��اول التس��جيل من كل
فرص��ة” .أض��اف “بالطب��ع ،نقدم كرة

(وكاالت) :أبدى مدافع برشلونة جوردي
ألب��ا اندهاش��ه من قرار لوي��س إنرييك
م��درب ناديه الس��ابق باس��تبعاده من
تش��كيلة منتخب إس��بانيا لك��رة القدم
وقال إنه ال يجد تفسريا لهذا األمر.
وش��ارك ألبا م��ع إس��بانيا يف  4بطوالت
ك�برى لكن يوم الجمع��ة املايض مل يكن
ضم��ن أول تش��كيلة للم��درب الجديد
لوي��س إنرييك للع��ب يف بطولة دوري
األم��م األوروبية أمام إنجل�ترا وكرواتيا.
وكان م��ن املفاجئ أيضا اس��تبعاد كويك
العب وسط أتليتيكو مدريد.
وانضم خوس��يه جاي��ا مدافع فالنس��يا
بدال من ألبا يف تش��كيلة إسبانيا كام قرر
لويس إنرييك استدعاء ماركوس ألونسو

منزعج جدا ألن��ه حذر العبيه والبعض
مل يتلق الرسالة .ال أذكر بأنه كان غاضبا
اىل ه��ذه الدرجة كام ب��دا يف املقابلة
(الصحافية) بعد املباراة”.
وتاب��ع “اذا أردت أن تك��ون منافس��ا
حقيقيا ع�لى اللقب ،يتع�ين عليك أال
تخىش أحدا .رمبا يكون ما حصل رضبة
قوي��ة أو جرس إن��ذار لالنط�لاق من
جدي��د” ،معتربا أن توتنه��ام يف حاجة

برشلونة تحت قيادة لويس إنرييك وتوج
النادي بال��دوري اإلس��باين وكأس امللك
دوري أبط��ال أوروبا لكنه فقد مكانه يف
بعض مباريات املوس��م األخري للمدرب
لصالح الالعب الفرنيس لوكاس ديني.
وب��دا أن ألب��ا انتق��د لوي��س إنرييك يف
مقابلة العام املايض وقال إنه يعرف أنه
كان سيظهر بش��كل أفضل تحت قيادة
املدرب الحايل إرنس��تو فالبريدي مقارنة
بس��لفه .ورفض لويس إنرييك الحديث
عن س��بب استبعاد ألبا يف مؤمتر صحايف
يوم الجمعة وقال إن��ه لن يتحدث عن
أي العب غري موجود يف التشكيلة.
وق��ال ألبا ”ال أعرف مل��اذا مل أنضم ألين
أعرف عندما ألعب بشكل جيد وعندما

الظهري األيرس لتشيليس.
وقال ألب��ا بعدما صنع هدفني وس��جل
هدف��ا آخر يف ف��وز برش��لونة  8-2عىل
ويسكا يف الدوري اإلسباين يوم األحد ”مل
أتوقع ذلك لكني أيضا مل أتوقع املشاركة
يف بطولة أوروبا  2012بعد مستواي مع
فالنس��يا .األمر ال يتوقف عيل بخصوص
قرار املدرب بضمي أو ال“.
وأض��اف ”أود اللعب للمنتخب الوطني
لكنه ق��رار املدرب ويج��ب أن أحرتمه.
يف املوس��م املايض كنت جيدا جدا وهذا
املوس��م بدأت بش��كل جيد .أنا أقدّر ما
أفعله مع النادي وسرنى ما سيحدث مع
املنتخب الوطني“.
وكان ألبا العبا أساسيا يف أول موسمني يف

نيوكاسل يتمسك باألسلوب الدفاعي
(وكاالت) :قال العب وس��ط نيوكاس��ل
يونايتد محم��د ديامي إن العبي فريقه
لديه��م ثق��ة يف امل��درب رفائي��ل بنيتز
ونج��اح أس��لوبه الدفاع��ي يف التعامل
مع الف��رق الكبرية يف الدوري اإلنجليزي
املمتاز لكرة القدم.
وأرشك نيوكاسل  5العبني يف خط الدفاع
يف آخر مبارات�ين لكن ذلك مل مينعه من
الخس��ارة  2-1أمام تشيليس ومانشسرت
س��يتي حامل اللقب بينام تعرض بنيتز
النتقادات من وس��ائل اإلع�لام وبعض
املشجعني.
وق��ال ديامي لوس��ائل إع�لام بريطانية
”كلن��ا ندعم��ه ونثق فيه .س��نفعل كل
يشء ممكن حتى نضمن أنه عندما نصل
إىل نهاية املوسم س��نحقق النتائج التي
نريدها“.
وأض��اف ”ميكن للناس أن تتحدث وهذا

اىل العب�ين يتمتع��ون بخص��ال قيادية
للنهوض بالفريق لدى العودة من فرتة
الراح��ة بعد املباريات م��ع منتخباتهم
الوطنية.
ويتوىل األرجنتيني البالغ من العمر 46
عام��ا ،اإلرشاف عىل النادي اللندين منذ
صيف الع��ام  ،2014وقاده اىل احتالل
املرك��ز الثال��ث عىل األق��ل يف الدوري
املحيل يف املواسم الثالثة املاضية.

رفائيل بنيتز

جزء من كرة الق��دم .أهم يشء هو اننا
كمجموع��ة نتمس��ك بأس��لوبنا ونحن
متحدون معا“.
وخ�سر نيوكاس��ل  2-1أم��ام توتنه��ام
هوتس��بري يف الجول��ة االفتتاحية وحصد

نقطة واح��دة من التعادل دون أهداف
مع كارديف سيتي الوافد الجديد.
وسيلعب نيوكاسل يف الجولة املقبلة مع
أرس��نال يف  15سبتمرب بعد فرتة التوقف
إلقامة مباريات دولية.

جوردي ألبا

ال أفعل .كل ما ميكنني فعله هو احرتام
القرار“ .وأضاف ”ليس لدي مشكلة مع
أي ش��خص عىل املس��توى االحرتايف .أنا
ألعب بش��كل جيد عىل مستوى النادي
وهذه وظيفتي .إذا سارت األمور بشكل
جيد فرمبا أعود ملنتخب إسبانيا“.

استبعاد ثنائي
األرجنتين
(وكاالت) :أعلن االتحاد
األرجنتيني لكرة القدم ،تعرض
نجمي املنتخب لإلصابة ،التي
ستبعدهام عن مباريات الفريق
الودية املقبلة ،خالل فرتة
التوقف الدويل .وذكر الحساب
الرسمي ملنتخب التانغو ،مبوقع
“تويرت” ،أن جابرييل مريكادو
وإدواردو سالفيو ،لن يشاركا
الفريق جولته بالواليات املتحدة
بسبب اإلصابة .وأضاف أن
ليونيل سكالوين ،املدير الفني
للمنتخب ،قرر استدعاء رينزو
سارافيا ،مدافع راسينج كلوب،
لالنضامم للقامئة .ويستعد
منتخب األرجنتني ملواجهة نظريه
غواتيامال يوم  8من الشهر
الجاري ،ثم كولومبيا يوم  12من
الشهر ذاته.

يايا توريه يعود
إلى أولمبياكوس

روميلو لوكاكو

بأقىص عدد من النقاط ،ماندزوكيتش
وماتويدي يحسامن اللقاء ...والنجم
الربتغ��ايل يختف��ي وال يس��جل مرة
أخ��رى” .وتابع��ت “النريات��زوري
يف��وز  3-0ع�لى بولوني��ا ،وي�ضيء
مش��وار س��باليتي ..لحظة الس��حر
م��ن ناينج��والن تفتح األب��واب ،ثم
كاندريفا وبرييسيتش يسجالن”.
ونقلت الصحيفة ترصيح لوتش��يانو،
قائ ًال “هناك الكثري من العمل الشاق
الذي يجب القيام به”.
وعنون��ت صحيفة “توتو س��بورت”:
“يا له من يوفنتوس ...ماندزوكيتش

من مواجهة واتفورد توتنهام

ألبا مندهش من استبعاده

لوكــاكــو يتوقــع الصحــوة
(وكاالت) :رك��زت الصحف اإليطالية
الص��ادرة ،أمس األحد ،ع�لى عودة
إنرت ميالن بع��د تحقيقه أول فوز يف
بطولة الدوري عىل حس��اب بولونيا
 .3-0وعنون��ت صحيف��ة “الجازيتا
ديللو سبورت”“ :إنرت يعود ...وينجح
يف عبور عقبة بولونيا ،بدون إيكاردي
ولوتارو مارتيني��ز ،ناينجوالن يفتتح
األهداف ...ثم كاندريفا وبرييسيتش
يسجالن .”3-0
وأضافت “يوفنتوس أيضً ا يعود بفوز
من بارم��ا ...بدون أهداف لرونالدو،
هناك ماندزوكيتش وماتويدي”.
وأردفت “قائد حتى لو مل يس��جل...
ميالن يع��ود ويكتش��ف هيجواين
آخ��ر ،بعد الفوز ليل��ة الجمعة عىل
روم��ا  .”2-1وخرج��ت صحيف��ة
“كوري��ري ديللو س��بورت” بعنوان:
“كريستيانو  ..5.5الفوز الثالث عىل
الت��وايل ليوفنت��وس أم��ام بارما (2-
 ،)1لكن رونالدو يفش��ل يف تسجيل
أول أهداف��ه بقمي��ص البيانكونريي
للمباراة الثالثة عىل التوايل”.
وأضاف��ت “يوفنت��وس يف الص��دارة

ق��دم جميلة لكن يتعني علينا أن نظهر
رشاس��ة أكرب ( )...اذا كنت تريد الفوز
فعلي��ك أن تظه��ر قوة ش��خصية أكرب.
يتعني عليك الدفاع بشكل جيد ،وحتى
عندم��ا ال تلعب بطريق��ة جيدة يجب
أن تف��وز بهذا النوع من املباريات ليك
تكون مرشحا” .وأكد بوكيتينو أنه حذر
العبيه يف األسبوع املايض بقوله “كنت
أحاول أن أرشح لهم بأننا لس��نا رائعني
كام يصور البعض”.
واعترب الالعب الس��ابق لنادي ليفربول
واملعلق يف ش��بكة “س��كاي سبورتس”
الربيطانية غرايم س��ونس عىل خسارة
توتنهام بالقول “ال شك بأنه (بوكيتينو)

وماتويدي يقهران بارما .”2-1
وأضاف��ت “س��وبر ماري��و يس��جل
ويساهم يف إحراز الفرنيس ماتويدي
للهدف الحاسم بعد تعادل جريفينيو
لبارم��ا ...البيانكون�يري يف املقدم��ة
بأق�صى عدد من النق��اط” .وتابعت
“سوبر ناينجوالن ميكننا من رؤية إنرت
الكبري ...لقد انتهت  3-0للنرياتزوري
يف بولوني��ا” .وس��لطت الصحيف��ة
الض��وء ع�لى نتائ��ج الربمييريلي��ج
“ال��دوري اإلنجلي��زي :ليفرب��ول يف
الصدارة أيضً ا ..بينام ساري يرتفع مع
تشيليس 12 ،نقطة من  4جوالت”.

(وكاالت) :عاد العب الوسط
العاجي املخرضم يايا توريه
إىل ناديه السابق أوملبياكوس
بعد  12عاما عىل رحيله
اىل موناكو الفرنيس ومنه
إىل برشلونة اإلسباين ثم
مانشسرت سيتي اإلنجليزي،
بحسب ما أعلن النادي
اليوناين ،دون أن يكشف
مدة العقد أو قيمته.
ولعب توريه ( 35عاما) يف
صفوف أوملبياكوس موسم
 2006 - 2005وسجل له 3
أهداف يف  20مباراة.
وانتقل توريه من اليونان إىل
نادي موناكو ،قبل أن مييض
 3أعوام مع برشلونة (2007
 .)2010وبلغ توريه ذروة تألقه يف
صفوف مانشسرت سيتي،
إذ أحرز معه لقب الدوري

اإلنجليزي املمتاز لكرة
القدم  3مرات يف  8مواسم
قضاها يف صفوف الفريق
الشاميل ،حيث خاض 230
مباراة وسجل  59هدفا.
وترك توريه النادي
اإلنجليزي يف نهاية املوسم
املايض ،بعد تراجع مشاركاته
كأسايس يف عهد املدرب
اإلسباين جوسيب غوارديوال
الذي توىل اإلرشاف عىل
النادي يف صيف العام
.2016
ومل تكن العالقة بني توريه
وغوارديوال  -مدربه السابق
يف برشلونة  -بأحسن
أحوالها .فالعاجي أوضح
أن العالقة بينهام يف النادي
الكاتالوين شهدت توترا.
ويف يونيو املايض ،وجه
الالعب انتقادات الذعة

يايا توريه

لغوارديوال ،قائال يف حديث
صحايف إن لديه “مشكالت
مع (الالعبني) األفارقة”.
وسبق لتوريه أن لعب يف
مطلع مسريته مع ميتالورك
دونتسك األوكراين (- 2003
 )2005وبيفريين البلجييك
(.)2003 - 2001
أما عىل الصعيد الدويل،
فخاض مع منتخب ساحل
العاج  101مباراة وسجل 19
هدفا.

ملتقى األعمال

إعداد :هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com

21

الثالثاء  4سبتمبر 2018
 24ذو الحجة 1439
العدد 3612

للعام الثاني على التوالي

“ديار المحرق” الراعي البالتيني لمؤتمر المدن الذكية

�أعلن����ت �رشك����ة ديار املح����رق� ،إحدى �أكرب
�رشكات التطوير العقاري يف مملكة البحرين،
ع����ن م�شاركتها ورعايته����ا البالتينية مل�ؤمتر
البحري����ن للمدن الذكي����ة امل�ستدامة ،2018
لل�سن����ة الثاني����ة عل����ى الت����وايل حت����ت رعاية
كرمية من وزير الأ�شغ����ال و�ش�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين ع�ص����ام خلف ،بتاريخ 4
و 5م����ن �شهر �سبتمرب اجل����اري يف فندق �آرت
روتانا بجزر �أمواج.
وي�ست�ضيف امل�ؤمت����ر يف ن�سخته الثالثة،
نخب ًة من الأكادمييني والباحثني واملهنيني
واملطوري����ن العقاري��ي�ن وامل�ستثمري����ن
واجلهات الت�رشيعية على امل�ستوى الإقليمي

“بيتك” يوفر التدريب المباشر مع الشركات العالمية
يعل����ن مرك����ز (بيت����ك) للتدريب عل����ى هند�سة
�صيانة الطائ����رات ،عن بدء قب����ول طلبات االلتحاق
باملركز للع����ام الدرا�سي اجلدي����د� .إذ يقدم املركز
التابع ل�رشكة خدمات مطار البحرين (با�س) برناجمًا
متخ�ص�ص����ا يف جم����ال هند�س����ة الطائ����رات ،مدته 4
ً
�سن����وات يكت�س����ب خالله����ا الطال����ب خ��ب�رة نظرية
وعملية عميقة.
ه����ذا ويفت����ح املركز �أبواب����ه يوم ًي����ا ال�ستقبال
الراغبني بالت�سجيل� ،إذ ميكنهم االطالع مبا�رشة على
�آلي����ة الدرا�سة والتدريب ،مع �إم����كان احل�صول على
معلوم����ات متكاملة ح����ول رخ�صة ممار�س����ة هند�سة
�صيانة الطائرات الأوروبية ،والتي تعد �أهم رخ�صة
عاملية ،يعتد بها يف خمتلف مطارات العامل.
وميك���ن للطلب���ة الراغب�ي�ن يف االن�ضم���ام
للدرا�س���ة ،التق���دم بطلبه���م ب��ش�رط �أن يتج���اوزوا
امتحان���ات القبول واملقابالت ال�شخ�صية ،و�أال يقل
عمر الطالب عن � 18سنة ،فيما ال ت�شرتط �شهادات
الثانوية العامة لاللتح���اق يف الربنامج؛ لأن العلوم
الت���ي يحتاجها الطال���ب يف هذا املج���ال عبارة عن
علوم تطبيقية مبا�رشة ملعرف���ة كيفية التعامل مع
الطائرات.
وت�سهيلاً من مركز (بيتك) التابع ل�رشكة خدمات

مطار البحرين (با�س) على الطلب���ة و�أولياء الأمور،
ف����إن هن���اك �إمكانا للدف���ع ال�شه���ري “التق�سيط”
ملبل���غ الدرا�س���ة ،وذلك مل���دة � 4سن���وات هي مدة
اجتي���از الرخ�ص���ة .وي�أتي هذا الت�سهي���ل �إميانًا من
�رشكة “با����س” ب�أهمية دعم التعلي���م والتدريب يف
مملك���ة البحرين ،وفتح املجال ال�ستقطاب الكوادر
الوطنية وت�أهيلها لتكون مناف�سة يف �سوق العمل.
يع���د (بيت���ك) ث���اين مرك���ز يف الع���امل ميتلك
ترخي�ص���ا لتهيئ���ة املهند�س�ي�ن للح�ص���ول عل���ى
ً

الرخ�ص���ة الأوروبي���ة ملمار�س���ة هند�س���ة �صيان���ة
الطائ���رات ( )EASA Part 66والت���ي يوفره���ا
املرك���ز من خالل �رشك���ة با�س التي متتل���ك من�ش�أة
ل�صيانة الطائرات� ،إذ تقوم بخدمة عدد من �رشكات
الطريان العاملية و هذا يوفر املكان املالئم للخربة
العملية وهي اجلزء الثاين من �رشوط احل�صول على
الرخ�صة يف العامني الثال���ث والرابع من الربنامج،
�إذ ميك���ن للطالب اال�ستفادة م���ن التجربة العملية
املبا�رشة� ،إ�ضافة �إلى توفري التدريب مع ال�رشكات.

“تويوتا البحرين” ترعى مؤتمر Mobility 360
�أعلنت �رشكة �إبراهيم خليل كانو ،الوكيل احل�رصي
ل�سيارات تويوتا يف مملكة البحرين عن رعايتها م�ؤمتر
“ ”Mobility 360ال���ذي نظمت���ه وزارة ال�صناع���ة
والتج���ارة وال�سياح���ة بالتع���اون م���ع هيئ���ة التقيي�س
اخلليجي���ة .و�أقي���م امل�ؤمت���ر برعاي���ة وزي���ر ال�صناعة
والتج���ارة وال�سياح���ة زاي���د الزياين يف مرك���ز البحرين
الدويل للمعار����ض وامل�ؤمترات يوميي  2و� 3سبتمرب.
ويه���دف امل�ؤمتر لرف���ع الوعي العام ب��ض�رورة خف�ض
ن�سبة التلوث البيئ���ي واالنبعاثات الكربونية من جهة
وت�سلي���ط ال�ض���وء على املب���ادرات الرامي���ة للرتويج
ال�ستخدام املركبات ال�صديقة للبيئة من جهة �أخرى.
م���ن جانب���ه ،حت���دث املدي���ر التنفي���ذي يف �رشكة
�إبراهيم خليل كانو ،مايكل برايتمور عن اجلهود التي
تبذله���ا �رشك���ة تويوتا موت���ور كوربوري�ش���ن يف جمال
التنق���ل امل�ست���دام وعن التقني���ات املتط���ورة التي
ت�ستخدمها يف �صناع���ة �سيارات الهايربد الكهربائية،
قائ�ل� ًا “ ي�سعدن���ا تقدمي الدعم مل�ؤمت���ر “Mobility
 ”360ال���ذي ي�شكل فر�صة فري���دة لتعريف اجلمهور
ب�سيارات الهايربد الكهربائية وبالتقنيات املتطورة
الت���ي تتميز بها .وب���د�أت تويوت���ا يف الرتويج للتنقل

امل�ست���دام وا�ستخدام �سيارات الهاي�ب�رد الكهربائية
من���ذ ظهور �سيارة تويوت���ا  Priusالعام  1997ك�أول
�سي���ارة هاي�ب�رد كهربائية يف العامل .والي���وم نوا�صل
ه���ذه امل�س�ي�رة يف البحري���ن من خ�ل�ال العم���ل ب�شكل
د�ؤوب عل���ى تثقي���ف عمالئن���ا باملزاي���ا االقت�صادية
والبيئية لهذه ال�سيارات”.
ح��ض�ر امل�ؤمتر نخب���ة م���ن العامل�ي�ن يف قطاعات
�صناع���ة ال�سي���ارات والبني���ة التحتي���ة بجان���ب

اال�ست�شاريني والباحثني يف جمايل التنقل وال�سيارات،
�إذ �شه���د امل�ؤمت���ر م�شاركة وا�سعة م���ن الوفود الذين
قدم���وا م���ن دول اخللي���ج العرب���ي والهن���د و�إ�سبانيا
مل�شاركة خرباتهم يف هذه القطاعات.
وخالل م�شاركتها يف امل�ؤمتر قامت �رشكة �إبراهيم
خليل كان���و بعر�ض تويوت��� ا  Priusوتويوتا Ca m
 ry HEVووف���رت �سي���ارة لتجرب���ة نظ���ام الهايربد
الكهربائي.

والدويل للتباحث والت�ش����اور ب�ش�أن حتديات
بن����اء مدن ذكي����ة م�ستدام����ة ،وت�أكي����د �أهمية
التفك��ي�ر الإبداعي اجلامع لكاف����ة القطاعات
من �أجل �إيجاد حلول مبتكرة وعملية.
و�سي�شم����ل امل�ؤمت����ر ه����ذا الع����ام توزيع
عدد من اجلوائز امل�صاحبة ،التي تهدف �إلى
ت�شجيع املب����ادرات وامل�شاري����ع املتميزة يف
جمال املدن الذكية امل�ستدامة يف القطاعني
احلكوم����ي واخلا�����ص� ،إ�ضافة �إل����ى مناق�شته
للعديد من املوا�ضيع املهمة والبارزة ومنها
�سبل العي�ش الذكي امل�ست����دام ،واالقت�صاد
والتنق����ل الذك����ي� ،إ�ضاف����ة للمب����ادرات
احلكومي����ة ،والبيئة الذكي����ة امل�ستدامة� ،إلى

جان����ب ري����ادة الأعم����ال واالبت����كار يف املدن
الذكية.
وبهذه املنا�سبة� ،رص ّح الرئي�س التنفيذي
ل�رشك����ة دي����ار املح����رق ماه����ر ال�شاع����ر قائال
“ي�سعدنا جدًا يف �رشكة ديار املحرق �أن نعلن
ع����ن جتدي����د رعايتن����ا وم�شاركتن����ا يف م�ؤمتر
البحري����ن للمدن الذكي����ة امل�ستدامة .2018
وت�أتي هذه الرعاية للعام الثاين على التوايل،
من منطلق �إمياننا ب�أهمية الدور الذي ي�ؤديه
امل�ؤمت����ر يف تعزي����ز التنمي����ة االقت�صادي����ة
مبملكة البحري����ن ،والذي يتما�ش����ى مع ر�ؤية
دي����ار املح����رق وما تولي����ه من عناي����ة خا�صة
ب�أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية”.

“هواوي” تطلق جهاز
HUAWEI AI Cube
�أعلن���ت جمموع���ة ه���واوي لأعمال
امل�ستهلكني عن دخولها ر�سميًا �إلى
�سوق مك�ّب�ررّ ات ال�ص���وت الذكية من
خالل �إطالق جه���از HUAWEI AI
 Cubeاملدع���وم ب�إمكان���ات ال���ذكاء
اال�صطناعي ،والذي ميكن ا�ستخدامه
كمك�ّب�رّ �صوت املدمج �أو حتويله �إلى
راوتر الت�صاالت اجليل الرابع  4Gمع
نظام م�ساعد �أمازون الذكي واملُدمج
(�أليك�سا).
وميثّ���ل جه���از HUAWEI
مت الك�ش���ف
 - AI Cubeال���ذي ّ
عن���ه يف معر����ض �إيف���ا برل�ي�ن 2018
اال�ستهالكي���ة
للإلكرتونيّ���ات
والرتفيهي���ة ال���ذي انطل���ق �أخ�ي�را -
طريقة جديدة و�أكرث طبيعية ومالئمة
للم�ستهلك�ي�ن م���ن �أج���ل االت�ص���ال
بالإنرتن���ت والتحك���م يف الأجه���زة
الذكية ،ناهيك عن قدرته على توفري
�ص���وت نقي وعايل اجل���ودة من خالل
ومب�سط و�صغري احلجم.
ّ
ت�صميم عملي
وتعليقً���ا على ذلك ،قال الرئي�س
التنفي���ذي ملجموعة ه���واوي لأعمال
امل�ستهلكني ريت�شارد يو “باعتبارها
�رشك���ة رائدة عل���ى م�ست���وى القطاع،
تلتزم هواوي بتوفري �إمكانات ات�صال
�سل�س���ة ،ومتك�ي�ن امل�ستخدمني من
االت�ص���ال ب�شبك���ة الإنرتن���ت بط���رق
ذكيّ���ة ومتكامل���ة .ولتحقي���ق ه���ذه
الأه���داف ،تعمل ه���واوي على تعزيز
القيم���ة احلقيقية ملحفظة منتجاتها،
وطرح جمموع���ة وا�سعة من املنتجات
املدعوم���ة ب�أح���دث �إمكان���ات الذكاء
اال�صطناع���ي ،ويعترب جها ز HU A
 WEI AI Cubeالأح���دث من نوعه
يف ه���ذا الإط���ار� ،إذ ي�ض���م جمموع���ة
متكاملة من الوظائ���ف واملزايا التي
تعك����س التزام ه���واوي الرا�سخ جتاه
االبتكار ومبادرات ال�رشاكة والتعاون.
ون�ؤك���د �أن جه���از HUAWEI AI
 Cubeميثل منتجً���ا فريدًا �سيجذب
بالت�أكيد اهتمام امل�ستهلكني ،حيث
يجمع بني تقنيات االت�صاالت الرائدة

ل�رشك���ة ه���واوي ومن�ص���ة �أليك�سا من
�أمازون”.
وبف�ض���ل دعم���ه لالت�ص���ال
بالإنرتن���ت الال�سلك���ي (واي ف���اي)
عرب �شبكات ات�ص���االت اجليل الرابع،
ي�ستطي���ع جه���از HUAWEI AI
 Cubeتلبي���ة متطلب���ات االت�ص���ال
املتنوع���ة يف املنازل الذكيّة .وميكن
ب���كل �سهولة ومرون���ة حتويل اجلهاز
�إلى راوت ٍر ع�ب�ر تزويده ب�رشيحة SIM
خم�ص�ص���ة الت�صاالت اجلي���ل الرابع،
واال�ستمت���اع ب�إنرتن���ت ع���ايل ال�رسعة
(من فئ���ة  )6وب�رسع���ات حتميل تبلغ
 300ميجابت يف الثانية.
كما ويتواف���ق اجلهاز م���ع معيار
( ،)Wi-Fi 802.11acمم���ا يتي���ح
ا�ستخ���دام الراوتر يف نط���اق مزدوج،
والعم���ل عل���ى قن���وات ب�رسع���ة 2.4
جيجاهرت���ز و 5جيجاهرت���ز ،ونق���ل
البيانات عرب ال�شبك���ة املحلية ب�رسعة
ت�صل �إلى  1200ميجابت يف الثانية.

يمول
“البحرين اإلسالمي” ّ
شراء مساكن “فونتانا”
املنام���ة  -البحرين الإ�سالم���ي� :أعلن
بنك البحرين الإ�سالمي ( )BisBعن �إبرام
اتفاقية تعاون مع �رشكة رويال �أمبا�سادور
لإدارة العق���ارات ،تن����ص عل���ى تق���دمي
متوي���ل خا����ص للراغب�ي�ن ب��ش�راء وحدات
�سكنية يف م�شاريع فونتانا.
وقال���ت املدي���ر الع���ام للخدم���ات
امل�رصفي���ة للأفراد بالبن���ك دالل الغي�ص
“ت�أت���ي االتفاقية �ضم���ن جهودنا الرامية
�إل���ى موا�صلة تق���دمي جمموع���ة مرنة من
حل���ول التمويل العق���اري الت���ي تنا�سب

للتواصل مع المحررة 17111509 :

احتياج���ات الزبائ���ن؛ به���دف م�ساعدتهم
عل���ى اال�ستثم���ار م�ستقب�ل�ا ،و�سيحظ���ى
املواطن���ون العامل���ون بالبحري���ن مبي���زة
دف���ع  % 5فق���ط كمقدم للوح���دات التي
يختارونه���ا” .م���ن جانبه���ا ،قال���ت �إميان
املناعي املدير الع���ام للمبيعات وتطوير
الأعم���ال يف روي���ال �أمبا�س���ادور “�ستفتح
االتفاقي���ة �أبوابا للبحرينيني واخلليجيني
والأجان���ب الذي���ن يرغب���ون يف التملك يف
م�شاريعنا ،ولكن ال�سيولة كانت تعوقهم
لالمتالك”.
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 3612

الثالثاء

قال الفن���ان عبا�س �أبواحل�سن� ،إن���ه ي�ستعد لكتابة
ج���زء ثان م���ن فيل���م “�إبراهي���م الأبي�ض” حت���ت عنوان
“الزرازي���ر” .و�أ�ضاف �أبواحل�س���ن� ،،أنه و�ضع مع املخرج
م���روان حامد ع���دداً من الأ�سماء املُر�شح���ة للم�شاركة يف
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مسافات

الفيلم� ،أبرزها �أم�ي�ر كرارة وعمرو يو�سف وزينة وحممد
ال�رشنوبي و�سيد رجب وحممد ممدوح وخالد كمال و�أحمد
مال���ك ،م�شرياً �إلى �أن ق�صة اجلزء اجلديد خمتلفة جذريا ً
عن الأول منه.
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فـي محــل ال تتجـــاوز مساحتـــه  3أمتــار

اإلسـكافـــي يــداهلل مــن أشهـــــر معالــــم المنامـــة
طارق البحار

تعتم����د مهنة �صيان����ة الأحذي����ة �أو “الإ�سكايف” �أو
“اخل����راز” �إلى جانب اخلربة عل����ى عمل يدوي ،مطرقة
و�سندان ،وم�سلة وخي����وط وم�سامري ،وكما�شة و�أدوات
ب�سيط����ة �أخرى ،بعك�س م����ا حتتاج له م����ن التف�صيالت
وماكينات هذه الأيام يف امل�صانع الكبرية.
ويف حمله يف �أحد �أزقة �شارع ال�شيخ عبداهلل �أو عند
البع�ض معروف ب�سوق املنامة ،كان من الالفت قدميا
وج����ود �إحدى عالم����ات هذا ال�سوق العري����ق وهو يداهلل
�أمر اهلل علي جال�س����ا يف دكانه ال�صغري ،يوا�صل العمل
مبهنت����ه يف حمل ال تتجاوز م�ساحت����ه � 3أمتار ،وارتفاعه
م��ت�ر و� 30سم� ،إذ ال يتمكن من الوقوف فيه النخفا�ض
�سقفه ،مم�سكا مبطرقته و م�سامري �صغرية وبت�رسيحته
املعروفة التي كانت تقدمه للنا�س �إ�ضافة �إلى �شكله
اخلارج����ي اخلا�����ص ،فق����د كان ال يف����ارق “ال�شنط����ة”

ال�صغ��ي�رة على كتف����ه قبل �أن يفتح ه����ذا املحل الذي
يعت��ب�ره �أهل املنام����ة من عالمات العا�صم����ة ،ي�شخ�ص
�أمرا�����ض احل����ذاء ،ويغ����زل يف جلودها به����دوء مع مهنة
انقر�ضت اليوم يف املنطقة تقريبا.
كان يبد�أ عمله قبل دوام املوظفني ويغلق املحل
وق����ت الغروب ،ومنذ ال�صباح ي����كاد حمله ال�صغري جدا
ال يخل����و من الزبائن الذي����ن يق�صدونه ب�سب����ب �إتقانه
عمل����ه ،كث��ي�رون ال يعرفون ا�سم����ه ولكنه����م يعرفون
مهارته وموقع حمل����ه ال�صغري ،مار�س هذه املهنة منذ
�صغره قب����ل �أن يزاحمه فيها الهن����ود والباك�ستانيون
الذي����ن ي�شكلون الي����وم الن�سبة الأك��ب�ر يف هذه املهنة
االحرتافي����ة م����ع الأحذي����ة� ،إذ يق����وم ي����داهلل بت�صليح
الأحذية ويجمّلها ويعدل عيوبها ويعيدها �إلى هيئتها
الأول����ى ،ويلب����ي بوجه����ه الب�شو�����ش طلب����ات الزبائ����ن
اليومي����ة ،فكل منهم له حاجة ،فه����ذا لديه حذاء جلدي
يحتاج �إلى كعب جديد ،وذاك حذا�ؤه مثقوب بحاجة �إلى

احلياكة ،وتلك حتمل حقيبة ممزقة يلزمها ترميم وهو
جال�����س يف مكانه ي�صلح ما ميك����ن �إ�صالحه ويوفر لهم
حاجاتهم عل����ى �أكمل وجه ،ون�صائح����ه ال�صادقة جتعل
الزبائن يعودون �إليه فقراء و�أغنياء ،فهو متقن لعمله،
يجدد الأحذي����ة التي ت�صلح للتجدي����د ،كما يعمل على
قولبة اجلديد منها.
لعل م����ن �أجمل �ساع����ات العمل كان����ت تلك التي
متت����د م����ن الثالثة حت����ى ال�ساد�س����ة م�س����اء� ،إذ تزدحم
ال�س����وق بال�سيارات وامل����ارة ،وتختلط رائح����ة الطعام
والع�صري املنبعثة من حمل قريب منه مع رائحة اللحم
امل�شوي م����ن مطعم منديل ومع مط����ارق حمل الرباويز
“فخ����راوي” ،ويف ه����ذه الأثن����اء يكون ه����و منهمكا يف
ت�صليح الأحذية على م����ع �أحاديثه القدمية مع الزبائن
الذي����ن كان����وا يتخ����ذون حمله ملتق����ى �رسيع����ا للكالم
واملعلوم����ات ب�صحب����ة املو�سيق����ى ..ذكري����ات جميلة
يع�شقها جيل املنامة ولن ين�ساها �أبدا.

أثيــــر النشمــــي ...روائيــــة اتخــــذت الحــــزن لونًا لـروايـــتـــها
الكاتب����ة ال�سعودي����ة �أث��ي�ر عب����داهلل الن�شم����ي فلتغفري

الأ�سع����دي العتيبي ،وهي روائية وكاتبة من مدينة
الريا�ض م����ن مواليد � ،1984أ�صدرت عدة روايات
ه����ي “�أحببتك �أك��ث�ر مم����ا ينبغ����ي”“ ،فلتغفري”،
“ذات فق����د”“ ،عتمة الذاكرة”� ،أغنت بهم الرواية
ال�سعودية الن�سائية ب�أحا�سي�سها الأنثوية العميقة

أحببتك أكثر مما ينبغي
الرواي���ة الت���ي ك�شف���ت �إب���داع �أث�ي�ر عب���داهلل
الن�شم���ي و�سب���ب �شهرته���ا ،و�إبداعه���ا احلقيق���ي
بنقل حوا�س امل���ر�أة العا�شقة املت�أمل���ة ،ال�سعيدة،
املنتظ���رة ،والباكي���ة� ،إنَها تنق���ل �أحا�سي�س �أنثوية
ري جدا
رقيق���ة وعميقة للغاية ،لقد عبرَ ت ب�شك ٍل كب ٍ
ماذا يعني �أن حتب الأنثى ،وذلك عرب �رسدها لق�صة
الفتاة جمان التي تغادر الريا�ض �إلى كندا لدرا�سة
علوم احلا�سوب ،فتلتقي �شابا �سعوديا �أي�ضا يدعى
عبد العزيز ،والذي يقلب حياتها ر�أ�سا على عقب.

ن�ستطي����ع القول �إ َن����ه اجلزء الثاين م����ن رواية
“�أحببتك �أكرث مما ينبغي” ،ففي حني كانت الأولى
بل�س����ان جمان البطل����ة ،كانت ه����ذه الرواية حتكى
عل����ى ل�سان البطل ،ق����د تقلب ه����ذه الرواية ر�أيك
متاما مبا يخ�ص �شخ�صية “عبد العزيز” و�شخ�صية
“جمان” �أي�ضا ،ف�أن����ت الآن ت�ستمع للطرفني ،كل
منهما على �شخ�صيته ،كل منهما على حبه ،االثنان
و�ضع����وا قن����اع التك��ب�ر � ،اَإل �أنَ يف قل����ب كل منهما
عا�شق بائ�س ينتظر الرحمة والر�أفة ممن يحب.

في ديسمبر تنتهي كل األحالم
الرواية الثانية للكاتب����ة �أثري عبداهلل الن�شمي
الت����ي حقق����ت جناحا باه����را �أي�ض����ا لأث��ي�ر � ،اَإل �أنَها
خرجت هنا من النمط متاما املعتادة عليه ،تناولت
�شخ�صي����ة ذكوري����ة تائه����ة �ضائع����ة ذاق����ت ما لذ

وطاب من مل����ذات الدنيا ،كما مزج����ت يف روايتها
الرومان�سية مع ال�سيا�سة.

ذات فقد
ت����روي ق�صة فتاة فقدت والده����ا التي حتبه،
وكيف �أث����ر ذلك على حياتها م����ن �ضعف وانك�سار
وخ����وف م����ن ك ِل ما هو خ����ارج حدود منزله����ا ،وب�أنَ
هناك دوما �شيء ما ينق�صه����ا ،كالدفء ،واحلنان،
كال�سن����د ،والأم����ان الذي عا�شته م����ع والدها ،فهي
ترى نف�سها �ضعيفة جدا ال ت�ستطيع حماية نف�سها.

عتمة الذاكرة
تروي هنا ق�صة �شاب يعي�ش يف �أ�رسة متفككة
للغاي����ة ،بني �أب غائب و�أم متحجرة القلب ال متلك
يف قلبها من العاطف����ة ما يروي �أطفالها ،فر�سمت
يف �أذهانه����م من����ط جدي����د غ��ي�ر متوقع ع����ن ما هو
مع����روف عن الأمه����ات ،منط الوح�����ش ال�رشير الذي

تريد الهروب منه ال �أن ت�أخذه ب�أح�ضانك حني تغدر
فيك الدنيا بح�سب موقع �أراجيك الإلكرتوين.

المايسترو وحيد الخان يستعد لرفع اسم البحرين في هنغاريا

ي�ستع���د املاي�سرتو وحي���د اخلان لتق���دمي حفل يوم
الأربع���اء املقبل واملقام يف قاع���ة “”Kodaly Center
مدين���ة “بيت�ش” عا�صم���ة الثقافة الأوروبي���ة يف هنغاريا
بع���د �أن و�ض���ع اللم�س���ات الأخ�ي�رة للحفل بالتع���اون مع
مركز عي�سى الثقايف ،والذي احت�ضن الأعمال املو�سيقية
للم�ؤل���ف املو�سيقي وحيد اخلان بغر����ض �إي�صال الإبداع
البحرين���ي للع���امل و�إي�ص���ال ر�سال���ة وثقاف���ة الت�سام���ح
والتعاي�ش واملحبة ب�ي�ن �شعوب العامل ب�أ�سلوب ح�ضاري
وثقايف راقي وممي���ز حيث ت�شارك ممث���ل العرب الوحيد
وهي البحرين ك�ضيف �رشف يف االحتفال وخ�ص�صت �إدارة
املهرجان يوما كامال للبحرين حتت ا�سم “يوم بحريني”.
من جهته ،ق���ال املاي�سرتو وحيد اخلان �إن احلفل املقدم
�سيت�ضم���ن مو�سيقى من البوم “العودة  -روح البحرين”
متمنيا جناح احلفل الذي من �ش�أنه رفع ا�سم البحرين عاليا
كعنوان للت�سامح الديني والتعاي�ش ال�سلمي واملحبة بني
�أطياف بني الب�رش.
و�أ�ض���اف “هناك �إمي���ان عميق يف قلب���ي مبو�سيقاي
الت���ي ميكن �أن تن��ش�ر ر�سالة الت�سام���ح واحلب واالختالف
لكل الع���امل و�أن تعرب كل احلدود واحلواجز ،فاملو�سيقى
ف���ن راق له ر�سال���ة عميقة ،تتج���اوز العن�رصية والطائفية

والتع�ص���ب واحل���روب والكراهي���ة ،وله���ا الق���درة عل���ى
التعليم وال���ردع ون�رش املحبة” ،خمتتما بالقول “حلمي �أن
نعي�ش �شعبًا واحدًا مت�ساحمني على �أر�ض واحدة و�أن يعم
ال�سالم ربوع العامل”.
و�سيق���ود املاي�سرتو وحيد اخل���ان �أورك�سرت ا Pa n
 non Philharmonicوالتي ت�أ�س�ست يف العام ،1811
بقيادة املخرج واملدير الفني تاما�س برايترن ،وت�ضم 92
مو�سيقيا وكانت لديه���ا �سل�سلة من العرو�ض املباعة يف
بوداب�ست “كما �أديت يف �أهم قاعات احلفالت املو�سيقية
يف العوا�صم الأوروبية من زيوريخ وفيينا وبرلني”.
و�سيفاج���ئ املاي�سرتو وحيد اخلان ال�شعب الهنغاري
ب�أغني���ة �شعبي���ة هنغاري���ة بعن���وان ()Tavaszi szél
و�سيق���وم ب�أدائه���ا �شاب بحرين���ي باللغ���ة الهنغارية مع
فنان���ة هنغارية �ست�ؤديها باللغة العربية ومن املتوقع �أن
تفاج�أ احل�ضور وتلقى تفاعال كبريا.
ويت�ضم���ن اليوم البحرين���ي (� 9 - 3سبتمرب اجلاري)
معر�ضا فنيا لإبداعات عدد من امل�صورين والت�شكيليني
البحريني�ي�ن� ،إذ �سيق���دم املعر����ض نح���و � 120ص���ورة
ولوح���ة فنية تعرب عن واقع البحري���ن احلقيقي ومعاملها
وما�ضيها العريق.
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�إع���دام الثائر امل�رصي
حم��م��د ك���رمي ع��ل��ى يد
قائد احلملة الفرن�سية
نابليون بونابرت.

23

1870

�إم���ب��راط������ور ف��رن�����س��ا
نابليون الثالث ينهزم
�أم��ام القوات الأملانية
وي���ق���ع �أ�����س��ي�ر يف ي��د
الأملان.

الحمل:
الغثي���ان �سبب���ه ا�ضط���راب يف اجلهاز
اله�ضمي.

الثور:

الإره���اق يعر����ض �صحت���ك للخط���ر
ويلزمك �أن تنتبه.

1888

الجوزاء:

جورج �إي�ستمان ي�سجل
امل�����ارك�����ة ال���ت���ج���اري���ة
كوداك.

�أم���ورك ت�س�ي�ر كم���ا حتب ،فح���اول �أن
ت�ستغلها.

السرطان:

1899

الن�شاط���ات الواع���دة يزده���ر به���ا
م�ستقبلك.

اجلي�ش امل����صري يرفع
ال���راي���ت�ي�ن امل����صري��ة
والربيطانية فوق ق�رص
حاكم ال�سودان.

األسد:
تكون جمرباً على االنعزال واالبتعاد.

العذراء:
يج���ب �أن تتعامل به���دوء ،و�أن تتجنب
النزاعات.

الميزان:
ال تقع �ضحية �ضعفك �أمام احللويات.

العقرب:
ال ت�ستخف بالن�صائح التي تقدم �إليك
و�أنت يف البداية.

القوس:
حاول �أن مت�ضي يوما من الراحة عو�ضا
عن االنفعاالت الأخرية.

الجدي:
العمل اجلماع���ي ثماره وف�ي�رة ،لكنك
متيل للفردية.

الدلو:
يوم غني وحافل بالتقدم والنجاح.

الحوت:
ينتظ���ر ال�رشيط فر�ص���ة لتربير موقفه
لكنك ال متنحه الوقت الكايف.

حفل زفاف النجم محمد عادل إمام“ ...كاجول” جدا
بالرغ���م م���ن التحذي���رات ال�شدي���دة
وال�رسية الت���ي فر�ضها حممد ع���ادل �إمام
حت���ى عل���ى �أ�صدقائ���ه املقرب�ي�ن ال���ذي
دعاهم حل�ضور حفل زفافه ب�إحدى القرى
ال�سياحية بال�ساحل ال�شمايل� ،إال �أن ال�صور
التذكاري���ة كانت �شيئ���ا �أ�سا�سيا للنجوم
يف ه���ذا احلف���ل الذي���ن رغب���وا يف توثيق
ح�ضورهم �إلى جان���ب جنل الزعيم يف يوم
زفافه وكانت احلفلة غري ر�سمية ومعظم
احل�ضور لب�سو “كاجول”.
وح��ض�ر احلفل ع���دد من جن���وم الفن،
منه���م� :أحم���د �ص�ل�اح ال�سع���دين ،و�أحم���د
رزق ،ودينا ال�رشبيني ،و�أحمد فهمي ،وهنا
الزاه���د ،ويا�سم�ي�ن عبد العزي���ز ،وكرمي
حمم���ود عبدالعزيز ،واملخ���رج �أحمد خالد
مو�سى ،وحمم���د �أنور ،وحممد عبدالرحمن،
و�أحم���د حلمي ،و�شيك���و ،وبيوم���ي ف�ؤاد،

1932

فرن�سا وبولندا توقعان
على اتفاقية للم�ساعدة
املتبادلة بينهما.

1948

ال���ن���ازي���ون ي��ح��ا��صرون
مدينة ليننغراد.

1952

جمل�س قيادة الثورة يف
م�رص ي�صدر قراراً يلغي
ف��ي��ه ج��م��ي��ع الأل���ق���اب
املدنية الر�سمية.
ور�ش���ا مهدي ،وحممد ث���روت ،و�أحيا حفل
الزف���اف اله�ضبة عمرو دياب الذي حر�ص
الكثريون عل���ى التقاط ال�صور التذكارية
معه �أي�ضا.
وكان���ت املالحظ���ة الأهم ه���ي غياب

الزعيم عادل �إمام وجنوم جيله عن ال�صور
التي التقطت يف حف���ل الزفاف ،ومل تن�رش
�إال �ص���ورة واحدة للمخ���رج رامي �إمام جنل
الزعيم الأكرب.
ومن املفرت�ض �أن يعود حممد عادل

�إم���ام ملوا�صلة ن�شاطه الفني عقب انتهاء
فرتة �شه���ر الع�سل ،الت���ي من املفرت�ض
�أن يق�ضيه���ا خ���ارج م�رص ،وبعده���ا يعود
للبدء يف التح�ض�ي�ر لفيلمه اجلديد “ل�ص
بغداد”.

1953

انعقاد ال���دورة الأول��ى
ملجل�س الدفاع العربي
امل�شرتك يف القاهرة.

توقيع كتاب مفارقة الممثل

مسرحية “وقت للتجوال” في رابع أيام “الصواري” الدولي
�أ�سامة املاجد

تتوا�صل فعاليات مهرجان ال�صواري امل�رسحي
ال���دويل لل�شباب  12على �صالة البحرين الثقافية،
حي���ث �سيك���ون اجلمهور عل���ى موعد م���ع العر�ض
الرو�سي “وق���ت للتجوال” لفرقة البوراتوري اوف
ثي�ت�ر .الفك���رة والإخراج ليدي���ا كوبين���ا والت�أليف
املو�سيق���ي اليك�سي نادزهاروف وم�صمم الإ�ضاءة
ايفان ميلوفانوف ومتثيل ليدي���ا كوبينا وتاتيانا
زوخاف وك�سي�سنيا �سامو يولفا.
وملخ�ص العمل ..عندما �أعطت جميع الكائنات
احلية الوق���ت كعق���اب املخلوق الوحي���د الذي مل
يت�صال���ح �أبدا مع فقدان اخللود ،فهذا الكائن كان
وال ي���زال ه���و الإن�سان� .إن العم���ل امل�رسحي “وقت
للتج���وال” مت تد�شينه كنتيجة م���ن الفرتة الأولى
من العم���ل يف الفرقة وه���و م�ستوحى م���ن ال�صور
املرتبطة مبو�ضوع العالقة بني الإن�سان والوقت.

توقيع كتاب “مفارقة الممثل”
كم���ا �سيت���م الي���وم الثالث���اء تد�ش�ي�ن الن�سخة
العربي���ة م���ن كتاب “مفارق���ة املمث���ل” ترجمة نورا
�أم�ي�ن ،وت�أليف ديني�س دي���درو .الكتاب الذي �صدر
برتجم���ة م�رصية و�إنتاج بحرين���ي جلمهور عربي ممتد
يعد نافذة للت�سا�ؤل ع���ن موا�ضيع التمثيل العربية،
وموقع علم الفل�سفة وعلم اجلمال من نظرتنا لعملنا
كممثلني بل من نظرتنا لأنف�سنا كب�رش.

ورشة الشبكات ..الشراكات المسرحية
وم���ن الفعاليات امل�صاحب���ة للمهرجان ور�شة

•علي باقر وح�سن من�صور وح�سني الرفاعي

بعنوان “ور�ش���ة ال�شبكات..ال��ش�راكات امل�رسحية”
والتي تقام يف الفرتة من � 5 - 3سبتمرب وتقدمها
روبريت���ا ليفيت���او بدعم م���ن ال�سف���ارة الأمريكية
م���ن ال�ساعة الرابعة ع��ص�را ولغاي���ة ال�سابعة م�ساء.
واملحا�رضة ت�شغل حالي���ا من�صب كبري امل�شاركني
يف الربام���ج الدولية ل�صالح برنام���ج امل�رسح الذي
ينظم���ه معه���د �سوندان����س .كما ه���ي م�س�ؤولة عن
امل�شارك���ة يف ت�صمي���م وتنفي���ذ برنام���ج “��ش�رق
�إفريقي���ا” التاب���ع ملعهد �سوندان����س ،وهو مبادرة
مدته���ا  12عاما لتحقي���ق التب���ادل والتعرف بني
فناين امل�رسح يف الواليات املتحدة و�رشق �إفريقيا.

المسرح وما بعد اإلنسانية
كم���ا �سيعق���د يف الف�ت�رة م���ن � 7 - 6سبتمرب
م�ؤمتر ال�ص���واري الدويل امل�رسحي لل�شباب بعنوان
“امل��س�رح وما بع���د الإن�ساني���ة” مب�شاركة نخبة من

•حبيب غلوم وزوجته هيفاء واحمد جملي وجمعان الرويعي

امل�رسحيني واملفكرين من حول العامل وهم عبداهلل
ال�سع���داوي ،ح�سني الرفاعي ،ن���ادر كاظم ،في�صل
القحطاين ،عبداحلليم امل�سع���ودي ،حممد الروبي،
حمم���ود �سعيد ،عب���داهلل العابر ،نورا �أم�ي�ن� ،أحمد
خمي�س ،ناي���ف البقمي ،روبريتا ليفياتو� ،إذ ي�سلك
امل�ؤمتر ال�ض���وء على �أه���م امل�ستج���دات الفكرية
والفني���ة يف العامل به���دف ردف التجارب امل�رسحية
بالتوجهات الفني���ة املعا�رصة يف احلركة امل�رسحية،
وتبن���ي م�رشوع م�شرتك يف ختام امل�ؤمتر يهدف �إلى
�إثراء احلركة امل�رسحية ،ومكان امل�ؤمتر �سيكون يف
مقر �إقامة الوفود ومن ال�ساعة الرابعة ع�رصا ولغاية
ال�سابعة م�ساء.

ضيوف المهرجان
وج���ه م��س�رح ال�ص���واري دع���وات للعدي���د من
الفنانني واملخرجني حل�ض���ور فعاليات املهرجان

•غالف كتاب مفارقة املمثل

وهم عبداهلل عبدالر�سول من الكويت رئي�س جمل�س
�إدارة �أكادميية ال�شباب للفنون ،والناقد امل�رسحي
الكويتي حمد الرقع���ي ،ومي�سون حمفوظ من م�رص
مدي���رة الربام���ج ب�صن���دوق الثقاف���ة ال�سوي�رسية،
�سام���ي الزهراين خمرج م�رسح���ي وم�ؤ�س�س جمموعة
امل��س�رح ثقافة ورئي����س فرقة الطائ���ف ،و�سلطان
الن���وه خمرج م�رسحي �سعودي ،عبا�س احلايك م�ؤلف
م�رسح���ي �سع���ودي ،حامت درب���ال رئي����س مهرجان
قرطاج ال���دويل للم��س�رح بتون�س ،وم���ازن غرباوي
رئي����س مهرج���ان ��ش�رم ال�شي���خ ال���دويل للم��س�رح،
و�إبراهي���م ع�سريي فنان م�رسحي �سعودي ،والفنانة
امل�رسحية امل�رصية غادة طلعت ،والنا�شطة الثقافية
الرو�سي���ة روزيتا مو�سيلوفا ،واملخ���رج ال�سعودي
نوح اجلمع���ان ،واملخرج وامل�ؤل���ف ال�سعودي يا�رس
احل�س���ن ،ومدي���ر حترير جمل���ة ال�شارق���ة الثقافية
نواف يون����س ،وامل�ؤلف والكات���ب ال�سعودي فهد

ردة احلارثي ،والإعالمي الكويتي علي جنم.

أيام صفراء
يف ث���اين اي���ام املهرج���ان املواف���ق الأح���د 2
�سبتمرب مت عر����ض م�رسحية “�أيام �صفراء” للمخرج
تينجن���ز خوخي���ا ومتثي���ل جانولزوري���ا وجيورج���ي
�سورمافا و�سينوغرافيا تامار اوخيكان .

قالوا في المهرجان
الفن���ان عل���ي باق���ر� :إن مهرجان به���ذا احلجم
وال�ضخام���ة م���ن امل�ؤكد �أن���ه �سيكون راف���دا مهما
للحرك���ة امل�رسحي���ة يف البحري���ن ،نب���ارك للإخوة يف
م�رسح ال�صواري على هذا التجمع امل�رسحي العاملي
وبالت�أكي���د �سن�شه���د �أ�سبوع���ا حاف�ل�ا بامل�رسحيات
املميزة.

دانة السالم
يعت�ب�ر مهرجان ال�ص���واري امل�رسح���ي الدويل
لل�شب���اب من�ص���ة للإب���داع احلقيقي وم���ن امل�ؤكد
�سن�ستفي���د من العرو����ض الدولية الت���ي �ستقدم
ومن هذا الكم الكبري من الفنانني واملخرجني.

عبدالرحمن محمود

•جمعان الرويعي ودانة ال�سامل

للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

•الناقد الكويتي حمد الرقعي وال�سعداوي

•عر�ض جورجيا

•�أنور احمد و�إبراهيم خلفان

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

مهرج���ان مهم جدا ويرثي ال�ساحة امل�رسحية يف
البحري���ن و�سينع�ش الو�سط الفن���ي بكل ما حتمله
الكلمة م���ن معنى� ..شكرا م�رسح ال�صواري على هذا
التجمع العاملي.

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

مواقيت
الصالة

الفجــر3:57 :
الظهـر11:37 :
العصــر3:07 :
المغرب5:55 :
العشاء7:25 :

األخيرة

لإلعالن على

الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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ارتفاع املوج من قدم �إلى قدمني قرب ال�سواحل ومن � 2إلى
� 4أقدام يف عر�����ض البحر .درجة احلرارة العظمى  40وال�صغرى
 .31الرطوبة الن�سبية العظمى  % 90وال�صغرى .% 35
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الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.
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درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم
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السنة العاشرة  -العدد 3612

إدارة الرصاد الجوية
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طلب �أحد مزارعي ا�سكتلندا يد حبيبته بكتابة “تزوجيني” على �إحدى �أبقاره .وقال املزارع �إن �صديقته
حت���ب هذه البقرة بالتحديد �أكرث من غريها ،ومل ت�ستطع الفت���اة قراءة الطلب يف البداية؛ لأن البقرة كانت
واقف���ة من اجلانب الآخر ،لك���ن عندما اقرتبت البقرة م���ن العرو�سني ،ر�أت الفتاة املكت���وب و�آنذاك وقف
املزارع على ركبة واحدة مقدما اخلامت طالبا يدها للزواج .ووافقت الفتاة على طلب ال�شاب ،ون�رشت �صورة
البقرة مع النق�ش على جانبها يف �شبكة التوا�صل االجتماعية ،وقال املزارع �إنه �سري�سل دعوة حلفل الزفاف
للبقرة ،لكنه غري مت�أكد مما �إذا كانت �ستقبله.

 4سبتمبر 2018
 24ذو الحجة 1439
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حرين

مزارع يطلب يد فتاة بوا�سطة “بقرة”

الجمعة

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.

�أعلن���ت الإم���ارات �أم�س الإثنني اختي���ار رائدي ف�ضاء للتوجه �إلى حمط���ة الف�ضاء الدولية
يف مهم���ة مدتها � 10أيام تنطل���ق يف �أبريل  2019على منت مركب���ة ف�ضائية رو�سية من طراز
“�سوي���وز ام ا����س  .”12وقال���ت وكالة الأنباء الإماراتي���ة “وام” �إن هزاع عل���ي عبدان خلفان
املن�ص���وري ( 34عاما) ،و�سلطان �سيف مفتاح حمد النيادي ( 37عاما) اختريا من بني � 4آالف
�شاب و�شابة �إماراتيني تقدموا لالختبارات �ضمن “برنامج الإمارات لرواد الف�ضاء”.
وق���ال رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي ال�شي���خ حممد بن را�شد �آل مكت���وم �إن ال�شابني
“ميثّالن مرحلة جديدة ل�شباب الإمارات ،ويرفعان �سقف طموحات �أجيال جديدة بعدهما”.
ويبلغ هزاع علي عبدان خلفان املن�صوري من العمر  34عاما ،وهو طيار ع�سكري وحا�صل
عل���ى بكالوريو�س علوم الطريان يف كلية خليفة بن زايد اجلوية .واملن�صوري لديه خربة تزيد
ع���ن  14عاما يف الطريان احلربي ،وخ�ض���ع ملجموعة برامج تدريبية داخ���ل الإمارات وخارجها.
�أم���ا �سلطان �سيف مفتاح حم���د النيادي ،فعمره  37عاما ،وح�صل على بكالوريو�س يف هند�سة
الإلكرتوني���ات واالت�ص���االت من جامع���ة برايتون يف اململك���ة املتح���دة ،و�أمت برنامج التعليم
الع���ام يف تكنولوجيا املعلومات م���ن اململكة املتحدة الع���ام  ،2001وح�صل على املاج�ستري
والدكت���وراة م���ن جامعة جريفي���ث يف �أ�سرتاليا .وكانت الإمارات �أعلن���ت يف يونيو املا�ضي �أن
�أول رائد ف�ضاء �إماراتي �سيتوجّ ه العام املقبل �إلى حمطة الف�ضاء الدولية التي ت�سبح يف مدار
الأر����ض على ارتفاع � 400ألف مرت .و�أكد مركز حممد بن را�شد للف�ضاء �أن الرحلة �ستنطلق يف
�أبريل  ،2019و�ستكون على منت املركبة الف�ضائية “�سويورز ام ا�س”.

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

�أطفال هنود (حمرومون) يح�رضون درو�سا جمانية يف نيودلهي ،الهند (اب )

فرن�سا حتظر اجلواالت يف
املدار�س
ع���اد �أك�ث�ر م���ن  12ملي���ون تلمي���ذ �إل���ى
مدار�سهم يف فرن�سا �أم�س الإثنني يف بداية عام
درا�سي جديد يُحظر فيه حمل الهواتف؛ تنفيذا
مل���ا تعهّ د ب���ه الرئي����س �إميانوي���ل ماكرون يف
حملته االنتخابية .وين�ص هذا القانون الذي �أق ّر
يف �آخ���ر يوليو على منع حم���ل �أي جهاز مو�صول
بالإنرتنت ،من هواتف و�أجهزة لوحية و�ساعات،
يف املدار�س االبتدائية واملتو�سطة.
ويقول م�ؤيدو القرار �إن الهواتف والأجهزة
تُ�شتّ���ت االنتب���اه يف ال�ص���فّ  ،وجتع���ل التالميذ
قليل���ي احلرك���ة يف امللعب ،عدا عم���ا ميكن �أن
تنقله من م�ضامني عنيفة �أو �إباحية.

اكت�شاف ثوري ...دواء يطيل العمر حتى  150عاما
يو�ش���ك العلماء على التو�صل �إلى اكت�شاف
ثوري م���ن �ش�أنه مكافح���ة ال�شيخوخ���ة ،و�إطالة
متو�سط �أعمار الب�رش حتى  150عاما ،و�إعادة منو
�أع�ضائهم.
وذكرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية،
�أن الربوفي�س���ور ديفي���د �سينكلري م���ن جامعة
هارف���ارد وباحثون من جامع���ة نيو �ساوث ويلز
ط���وروا عملية جدي���دة ،تت�ضمن �إع���ادة برجمة
اخلاليا بالأع�ضاء الب�رشية.
وق���ال �سينكل�ي�ر �إن العق���ار املرتق���ب لن

�أول طالبة حمجبة ت�صل نهائيات ملكة جمال �إجنلرتا

م�صرع جنمة �أ�سرتالية
على منت قارب

لقيت جنمة �أ�سرتالي���ة م�رصعها يف ظروف
غام�ض���ة قبالة ال�شواطئ اليونانية� ،أثناء عملها
على م�ت�ن ق���ارب ف���اره يع���ود لأح���د الأثرياء
املك�سيكي�ي�ن .وعرثت ال�رشط���ة اليونانية على
جنم���ة مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي� ،سين���اد
ميكنامارا ،وه���ي يف و�ضع �صحي حرجة جدا� ،إذ
توفي���ت يف مروحية النجدة الت���ي كانت تقلها
من القارب �إلى امل�ست�شف���ى .وفتحت ال�رشطة
حتقيق���ا مو�سعا عن احل���ادث ،مبا يف ذلك حول
ال�ساع���ات الأخ�ي�رة الت���ي �أم�ضته���ا ميكنامارا
يف جزي���رة كيفالوني���ا ،قبي���ل �صعوده���ا �إل���ى
القارب الفاره الذي تع���ود ملكيته للملياردير
املك�سيكي� ،ألربتوا بايلريز.

يج���دد الأع�ض���اء الب�رشية فح�سب ،ب���ل �سي�سمح
للم�صابني بال�شلل باحلركة مرة �أخرى ،م�ضيفا
�أن التجارب الب�رشي���ة للدواء �ستجرى يف غ�ضون
عامني.
وعن���د جتربة ال���دواء عل���ى الفئ���ران ،وجد
الباحث���ون زيادة عمر الفئران بن�سبة  % 10بعد
�إعطائهم حبة م�شتقة من فيتامني “بي”.
وبح�سب ما ن�رشته “ديلي ميل” ،ف�إن العقار
�سيك���ون متاح���ا للجمه���ور بعد � 5سن���وات من
خ�ضوعه لالختبارات الب�رشية.

وق���ال الباحثون �إن الدواء اخلا�ضع لالختبار
�أدى �إل���ى انخفا�ض يف فق���دان ال�شعر املرتبط
بالعمر ،وفق ال�صحيفة.
لكن الأ�ست���اذ يف ق�سم عل���م الوراثة بكلية
الطب بجامع���ة هارفارد حذر النا�س من حماولة
عك����س م�س���ار عملي���ة ال�شيخوخة قب���ل حتقيق
ا�ستيفاء الأبحاث العلمية.
وق���ال “نحن ال نن�صح النا����س ب�أخذ عينات
من الدواء حاليا؛ لأنها مل تخترب ر�سميا من �أجل
ال�سالمة”.

ت�شارك م�سلمة حمجبة عمرها  20عاما يف نهائيات م�سابقة ملكة جمال �إجنلرتا ،يف ظاهرة
تع���د الأولى من نوعها .ويف حال فازت �سارة افتخار ،وهي طالبة حقوق يف جامعة هدر�سفيلد
م���ن غرب يورك�شاير ،ميك���ن �أن متثل البالد يف م�سابقة ملكة جم���ال العامل ،املقرر عقدها يف
ال�ص�ي�ن .و�ست�شارك �س���ارة يف نهائيات م�سابقة جمال �إجنلرتا الت���ي �ستُعقد يف نوتينغم�شري
الثالث���اء املقبل .ويف ح�ي�ن �أنها لي�ست �أول مت�سابقة حمجبة ت�شارك يف ملكة جمال �إجنلرتا� ،إال
�أن �سارة افتخار �ستكون �أول م�سلمة حمجبة ت�صل �إلى املرحلة النهائية من امل�سابقة.

والتقني���ة اجلديدة مبنية على جزيء ي�سمى
النيكوتينامي���د الأدينني ثنائ���ي النوكليوتيد
( ،)NADوال���ذي يلع���ب دورا يف تولي���د
الطاق���ة يف ج�س���م الإن�س���ان .وت�ستخ���دم املادة
الكيميائي���ة بالفع���ل كمكم���ل ملعاجل���ة مر�ض
باركن�س���ون واال�ضط���راب الناجت ع���ن الرحالت
اجلوي���ة الطويلة .وق���ال الربوفي�سور �سنكلري،
الذي ي�ستخدم جزيئ���ه اخلا�ص لتقلي�ص عملية
ال�شيخوخة� ،إن عمره البيولوجي قد انخف�ض 24
�سنة بعد تناول احلبوب.

حريق �ضخم يلتهم متحف ريو دي جانريو

ن�ش���ب حري���ق هائل يف متحف مت ت�شيي���ده قبل  200عام يف ريو دي جان�ي�رو ،ويُحتمل �أن
يك���ون احلريق ق���د �أتى على حمتوي���ات املتحف التي ترب���و على  20مليون قطع���ة من الآثار
والت���ذكارات التاريخية .وقال الرئي����س مي�شيل تامر يف بيان �إن دم���ار املبنى الذي كان يوما
م���ا ق�رصا للأباطرة يع���د ”خ�سارة ال حت�صى فادحة للربازيل .لقد فُقدت �أعمال و�أبحاث ومعرفة
 200عام”.
ومل ي�ص���در �أي ت�رصيح عن ال�سبب املحتمل للحريق الذي ن�شب يف املتحف يف وقت مت�أخر
ي���وم الأحد كم���ا مل يت�ضح حجم الدمار بالتحدي���د وما �إذا كانت هناك خ�سائ���ر ب�رشية .و�أظهرت
�صور حية بثت على التلفزيون احلريق الذي بد�أ بعد انتهاء �ساعات الزيارة يف اخلام�سة م�ساء،
وه���و يت�صاع���د خارج نطاق ال�سيطرة يف �أنح���اء املبنى .وت�أ�س�س املتح���ف املرتبط بجامعة ريو
دي جانريو االحتادي���ة ووزارة التعليم يف العام  .1818وي�ضم املتحف العديد من املجموعات
املميزة من بينها قطع �أثرية م�رصية و�أقدم حفرية ب�رشية عرث عليها يف الربازيل.

عبدالنبي ال�شعلة

الرئي�س التنفيذي
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