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يومية سياسية شاملة

املنام���ة  -وزارة اخلارجية� :صدر عن جمل�س
جامع���ة ال���دول العربي���ة ق���رار �أدان التدخ�ل�ات
الإيراني���ة امل�ستم���رة يف ال�ش����ؤون الداخلي���ة
ململكة البحرين ،وم�ساندته���ا للإرهاب وتدريب
الإرهابيني وتهريب الأ�سلحة واملتفجرات و�إثارة
النعرات الطائفية .و�أكد املجل�س يف اجتماع على
امل�ستوى ال���وزاري بالقاهرة �أم����س دعمه مملكة
البحري���ن يف عدد م���ن تر�شيحاته���ا ملنا�صب يف
الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة.
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لأول مرة  3ر�ؤ�ساء �سالم على �أر�ض ال�سالم� ...سمو رئي�س الوزراء حلائزي “نوبل”:

اختياركم للبحرين اعرتاف بدورها يف ال�سلم العاملي

جهود فاعلة للإدارة الأمريكية يف الأمن واال�ستقرار باملنطقة ...العاهل:

البحرين تدعم اجلهود العاملية لإر�ساء ال�سالم

تطلع لعقد م�ؤمتر قمة احلائزين جائزة نوبل لل�سالم يف املنامة

•جاللة امللك م�ستقبال ،بح�ضور �سمو ويل العهد ،اجلرنال املتقاعد �أنتوين زيني وتيموثي لندركنغ

•�سمو رئي�س الوزراء �أقام م�أدبة ع�شاء تكرميا لر�ؤ�ساء الدول واملنظمات احلائزين جائزة نوبل لل�سالم

املنامة  -بنا� :أكد رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة �أن “زيارة
ر�ؤ�س���اء الدول احلائزين جائزة نوبل لل�سالم ململكة
البحرين تع���د زيارة تاريخية ال تن�س���ى؛ لأنها جتمع
ولأول مرة على �أر�ض ال�سالم لي�س  3ر�ؤ�ساء فح�سب
ب���ل  3ر�ؤ�ساء �س�ل�ام قدرهم العامل عل���ى �إجنازاتهم
الكبرية”.

وق���ال �سموه ،يف كلمة له يف م�أدبة ع�شاء �أقامها
�سموه بفندق ريرتز كارلتون تكرميا لر�ؤ�ساء الدول
واملنظم���ات احلا�صلني على جائزة نوب���ل لل�سالم،
�إن الزي���ارة �ستظ���ل يف الذاك���رة؛ مل���ا حتمل���ه م���ن
مع���ان وتوقيت مهم ،ف�ضال ع���ن �أن اختيار البحرين
لزيارتها من قبل رج���ال ال�سالم هو اعرتاف بدورها
يف ال�سلم العاملي.

من جانب���ه� ،أ�ش���ار رئي�س م�ؤ�س�س���ة دي كلريك
اخلريي���ة ورئي����س جلن���ة التخطي���ط يف ال�سكرتارية
الدائمة لقمة احلائزين جائ���زة نوبل لل�سالم ديفيد
�ستي���ورت �إل���ى حر����ص ال�سكرتاري���ة عل���ى توثيق
العالقات مع البحرين خ�صو�صا فيما يتعلق ب�إمكان
عق���د م�ؤمت���ر قم���ة احلائزين جائ���زة نوبل
3
لل�سالم يف البحرين.

املنام���ة  -بن���ا :ا�ستقب���ل عاه���ل البالد
�صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل
خليف���ة ،بح�ض���ور ويل العه���د نائ���ب القائد
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليف���ة ،يف ق��ص�ر ال�صخري �أم����س اجلرنال
املتقاعد �أنتوين زين���ي ،ونائب م�ساعد وزير
اخلارجي���ة الأمريكي ل�ش����ؤون اخلليج العربي
تيموثي لندركنغ؛ مبنا�سبة زيارتهما للمملكة

يف �إطار جولتهما يف عدد من دول املنطقة.
و�أ�شاد جاللته باجله���ود الفاعلة للإدارة
الأمريكي���ة ودورها املحوري يف �إر�ساء دعائم
ال�سالم والأمن واال�ستقرار يف املنطقة ،م�ؤكدًا
جاللته دعم مملكة البحرين وم�ساندتها لهذه
اجله���ود وامل�ساع���ي الإقليمي���ة والعاملي���ة
و�إر�س���اء �آلي���ات التع���اون امل�ش�ت�رك ب�ي�ن
الوالي���ات املتح���دة الأمريكية ودول
2
املنطقة.

اقتصاد البالد
“املركزي” :وقف الفوائد الإ�ضافية
عند ال�سداد املبكر للقرو�ض
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جاللته �أ�شاد بالتعاون الثنائي بني البحرين والواليات املتحدة ...العاهل:

جهود فاعلة للإدارة الأمريكية يف �إر�ساء دعائم ال�سالم باملنطقة

•جاللة امللك م�ستقبال ،بح�ضور �سمو ويل العهد ،اجلرنال املتقاعد �أنتوين زيني ونائب م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون اخلليج العربي

املنامة  -بنا :ا�ستقب���ل عاهل البالد �صاحب
اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى �آل خليفة ،بح�ضور
ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �صاح���ب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ،يف ق�رص ال�صخري
�أم����س اجل�ن�رال املتقاع���د �أنتوين زين���ي ،ونائب
م�ساعد وزير اخلارجي���ة الأمريكي ل�ش�ؤون اخلليج
العرب���ي تيموث���ي لندركن���غ؛ مبنا�سب���ة زيارتهما
للمملك���ة يف �إط���ار جولتهم���ا يف ع���دد م���ن دول
املنطقة.
ورح���ب جالل���ة املل���ك باجل�ن�رال املتقاع���د
�أنت���وين زيني ،وتيموث���ي لندركن���غ ،وا�ستعر�ض
معهم���ا العالقات التاريخية الوثيقة بني البلدين
و�سب���ل تطويره���ا وتنميته���ا على
ال�صديق�ي�نُ ،
ال�صعد كافة ،م�شيدًا مبا ي�شهده التعاون الثنائي
من ازدهار وتقدم م�ستمر يف خمتلف املجاالت.
و�أ�ش���اد جاللت���ه باجله���ود الفاعل���ة ل�ل��إدارة
الأمريكي���ة ودوره���ا املح���وري يف �إر�س���اء دعائم
ال�س�ل�ام والأم���ن واال�ستقرار يف املنطق���ة ،م�ؤكدًا

دعم مملك���ة البحرين وم�ساندته���ا لهذه اجلهود
وامل�ساع���ي الإقليمي���ة والعاملية و�إر�س���اء �آليات
التع���اون امل�ش�ت�رك ب�ي�ن الوالي���ات املتح���دة
الأمريكية ودول املنطقة.

من جهتهم���ا� ،أثن���ى املبعوث���ان الأمريكيان
عل���ى دور جالل���ة املل���ك يف تر�سي���خ العالق���ات
البحرينية الأمريكية املتمي���زة ،وتوثيق التعاون
امل�ش�ت�رك مبا يخدم م�صال���ح البلدين وال�شعبني

ال�صديق�ي�ن ،كم���ا جرى يف اللقاء تب���ادل وجهات
النظ���ر ب�ش����أن عدد م���ن الق�ضاي���ا ذات االهتمام
امل�ش�ت�رك� ،إ�ضاف���ة �إلى بحث جمري���ات الأحداث
وامل�ستجدات الإقليمية والدولية.

ه���ذا و�أق���ام �صاحب اجلالل���ة العاه���ل م�أدبة
ع�شاء؛ تكرميً���ا للجرنال املتقاع���د �أنتوين زيني،
ونائ���ب م�ساعد وزير اخلارجي���ة الأمريكي ل�ش�ؤون
اخلليج العربي تيموثي لندركنغ.

زاروا عددا من املناطق الرتاثية والتاريخية ...وفد “نوبل” لل�سالم:

مدينة خليفة منوذج للطفرة الإ�سكانية والعمرانية يف البحرين
احلكومة برئا�سة �سمو الأمري خليفة بن �سلمان حققت العديد من ق�ص�ص النجاح يف التنمية
املنام���ة  -بنا :قام الوف���د رفيع امل�ستوى من
ر�ؤ�س���اء الدول واملنظمات احلا�صل�ي�ن على جائزة
نوب���ل لل�سالم املوج���ود حاليا يف مملك���ة البحرين،
يرافقهم وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء حممد املطوع
وال�شيخ ح�سام بن عي�س���ى �آل خليفة ،بجولة �صباح
�أم����س يف ع���دد من املناط���ق الرتاثي���ة والتاريخية
يف مملك���ة البحرين وع���دد من املع���امل احل�ضارية
وامل�رشوعات احليوية والتنموية يف اململكة.
وا�سته���ل الوف���د اجلولة بزي���ارة �إل���ى م�رشوع
“مدين���ة خليفة” الإ�سكاني���ة باملحافظة اجلنوبية،
حي���ث اطل���ع الوف���د عل���ى م���ا يت�ضمن���ه امل��ش�روع
م���ن من�ش����آت ومراف���ق وخدم���ات ع�رصي���ة يف البناء
والت�صمي���م جتمع بني ال�ت�راث البحرين���ي العريق
والطرز املعمارية احلديثة ،وا�ستمع الوفد �إلى �رشح
عن �أهمية “مدينة خليفة” يف دعم �سيا�سات مملكة
البحري���ن وتوجه���ات احلكومة يف تلبي���ة احتياجات
املواطنني الإ�سكانية.
و�أع���رب �أع�ضاء الوفد ع���ن �إعجابه و�سعادتهم
بزي���ارة “مدينة خليفة” باعتباره���ا منوذج لالطالع
عن ق���رب على م���دى اجلهود الت���ي تبذلها مملكة
البحري���ن يف حتقي���ق طف���رة �إ�سكاني���ة وعمراني���ة
تتنا�س���ب م���ع املكان���ة املتقدم���ة الت���ي حتتله���ا
اململكة يف جمال التنمية الب�رشية دوليا.
و�أك���دوا �أن حكوم���ة البحري���ن برئا�س���ة رئي�س
ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر خليفة بن
�سلم���ان �آل خليف���ة حقق���ت العدي���د م���ن ق�ص�ص

•وفد من احلائزين على جائزة نوبل لل�سالم يزور عددا من املناطق الرتاثية وامل�رشوعات التنموية يف البحرين

النجاح يف جم���ال التنمية امل�ستدام���ة نالت �إعجاب
وتقدير املنظمات الدولية ،و�أ�ضافوا �أن ما ت�شهده
البحري���ن من نه�ضة ح�ضاري���ة وعمرانية و�إ�سكانية
يع���د دليالً على حج���م هذا الإجن���از املبذول يف كل
القطاعات.
بعده���ا ،زار �أع�ض���اء الوفد ،مبن���ى “جرافيتي
�أن���دور �س���كاي دايفين���غ” للطريان احل���ر الداخلي
مبنطق���ة الزالق .وا�ستمع الوف���د �إلى �رشح من خولة
احلم���ادي املدي���ر الع���ام جلرافيتي ان���دور �سكاي
دايفين���غ عن م���ا يت�ضمنه “جرافيت���ي” من مرافق
وخدمات متميزة تلبي طموحات املهتمني بريا�ضة

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

الط�ي�ران الداخلي احل���ر يف البحرين واملنطقة ،وما
يقدمه “جرافيتي” من خدمات ريا�ضية وترفيهية
تدع���م القطاع ال�سياحي والريا�ض���ي واالقت�صادي
باململك���ة ،ف�ضال عن �آخ���ر اال�ستع���دادات اجلارية
ال�ست�ضاف���ة مملكة البحرين لك�أ����س العامل الثالث
للط�ي�ران احل���ر الداخل���ي  .2018و�أع���رب �أع�ض���اء
الوفد ع���ن �إعجابهم ب�رصح “جرافيت���ي” الذي يعد
�أحد �أطول الأنفاق الزجاجية للطريان احلر الداخلي
يف الع���امل ،م�ؤكدين �أنه يعد �أح���د املعامل املتميزة
الت���ي تعك�س مظاهر النه�ضة احل�ضارية والتنموية
التي ت�شهدها البحرين يف خمتلف املجاالت.

و�أ�شادوا مبا توفره اململكة من فر�ص لت�شجيع
ال�شب���اب والريا�ض���ة وتنمية امل�رشوع���ات املبتكرة
التي تع���زز من تناف�سية االقت�ص���اد البحريني؛ ملا
متثله هذه امل�رشوعات م���ن �أهمية يف توطيد موقع
البحري���ن عل���ى اخلارط���ة الريا�ضي���ة وال�سياحي���ة
�إقليميا وعامليا.
و�أكدوا �أن هذا امل�ستوى املتميز لـ “جرافيتي”
وم���ا يت�ضمن���ه م���ن خدمات متط���ورة �سيك���ون له
�إ�سهام���ه الكبري يف جناح ا�ست�ضافة البحرين لك�أ�س
الع���امل الثال���ث للط�ي�ران احل���ر الداخل���ي ،2018
وي�ؤكد مدى قدرة البحري���ن على ا�ست�ضافة كربى

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

البط���والت الريا�ضية الدولية يف ظل ما متتلكه من
من�ش�آت ريا�ضية وفق �أحدث امل�ستويات العاملية.
بعده���ا ق���ام الوفد بزي���ارة �إلى موق���ع “قلعة
البحري���ن” يف منطق���ة ال�سي���ف ،والتي تع���د �إحدى
املع���امل احل�ضارية يف اململك���ة وتر�صد جانبًا مهما
من تاريخ مملكة البحرين احلديث.
ويف خت���ام اجلول���ة قام الوفد رفي���ع امل�ستوى
بزي���ارة �إلى موق���ع “�شجرة احلياة” الت���ي تعد �أحد
املع���امل ال�سياحي���ة الب���ارزة يف مملك���ة البحري���ن،
وا�ستمع���وا �إلى ��ش�رح عن هذه ال�شج���رة التي يرجح
البع�ض �أن عمرها يزيد عن  400عام.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :
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و�صف زيارة ر�ؤ�ساء الدول احلائزين جائزة نوبل ب�أنها تاريخية� ...سمو رئي�س الوزراء:

اختيار البحرين لزيارتها من رجال ال�سالم اعرتاف بدورها يف ال�سلم العاملي
رج���ال ال�س�ل�ام :البحري���ن واح���ة م���ن الأم���ن والأم���ان ...واحلكوم���ة ط���ورت التعلي���م وال�صح���ة والإ�س���كان

•�سمو رئي�س الوزراء يقيم م�أدبة ع�شاء تكرميا لر�ؤ�ساء الدول واملنظمات احلا�صلني على جائزة نوبل لل�سالم

املنامة  -بن����ا� :أكد رئي�س ال����وزراء �صاحب ال�سمو
امللك����ي الأم��ي�ر خليفة بن �سلم����ان �آل خليف����ة �أن زيارة
ر�ؤ�س����اء ال����دول احلائزين جائ����زة نوبل لل�س��ل�ام ململكة
البحرين تعد زيارة تاريخية ال تن�سى؛ لأنها جتمع ولأول
م����رة على �أر�����ض ال�سالم لي�����س  3ر�ؤ�س����اء فح�سب بل 3
ر�ؤ�ساء �سالم قدرهم العامل على �إجنازاتهم الكبرية”.
و�أعرب �سموه عن خال�����ص �شكره وتقديره لر�ؤ�ساء
ال����دول واملنظم����ات احلا�صلني على جائ����زة نوبل على
تلبية الدع����وة وزيارته����م �إلى مملكة البحري����ن ،م�شيدا
�سموه بكل اجلهود الت����ي يبذلونها من �أجل ن�رش وتعزيز
ال�س��ل�ام يف خمتلف �أرجاء الع����امل يف ظل ما ميتلكونه من
جتارب رائدة �أ�سهمت يف تقدم دولهم وجمتمعاتهم.
وقال �سم����وه �إن الزي����ارة �ستظ����ل يف الذاكرة؛ ملا
حتمله م����ن معان وتوقيت مه����م ،ف�ضال ع����ن �أن اختيار
البحري����ن لزيارته����ا من قب����ل رجال ال�س��ل�ام هو اعرتاف
بدورها يف ال�سلم العاملي.
ج����اء ذلك يف كلمة ل�سم����وه يف م�أدبة ع�ش����اء �أقامها
�سم����وه بفندق ري��ت�رز كارلتون تكرمي����ا لر�ؤ�ساء الدول
واملنظم����ات احلا�صل��ي�ن عل����ى جائزة نوب����ل لل�سالم� ،إذ
ي�ض����م الوفد كال من الرئي�����س الأ�سبق جلمهورية جنوب
�إفريقيا فريدريك ويليام دى كلريك ،ورئي�س جمهورية
بولن����دا الأ�سبق ليخ فالي�سا ،والرئي�����س ال�سابق لتيمور
ال�رشقية جوزيه رامو�س  -هورت����ا ،ووكيلة الأمني العام
واملدي����رة التنفيذي����ة ال�سابقة لربنام����ج الأمم املتحدة
للم�ستوطن����ات الب�رشية (املوئل) �آنا تيباجوكا واحلا�صل
على جائزة نوبل لل�سالم  2014كيال�ش �ساتيارثي.
و�أك����د �سم����وه �أن التحديات الراهن����ة التي متر بها
العدي����د من املناط����ق تتطلب مزيدًا م����ن العمل الدويل
الذي يوف����ر الظروف الالزمة لتحقيق ال�سالم الذي يعزز
من جه����ود ال����دول واملجتمع����ات على �صعي����د التنمية
امل�ستدامة؛ من �أجل م�ستقبل �أكرث تقدمًا.
وتوج����ه �سموه بال�شكر للوفد على كل ما عربوا عنه
للإع��ل�ام وال�صحافة عن مملك����ة البحرين وما ت�شهده من

�سموه ي�ؤكد:
الزيارة �ستظل
يف الذاكرة
لأهمية معانيها
وتوقيتها

ال����زي����ارة جت��م��ع لأول م����رة ع��ل��ى �أر������ض ال�����س�لام  3ر�ؤ�����س����اء ���س�لام
تطلع لعقد م ��ؤمت��ر قمة احل��ائ��زي��ن ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم يف املنامة
�أع�ضاء الوفد :البحرين تت�سم بنه�ضة ترتكز على �أ�س�س متينة من التعاي�ش
تطور ،م�شددا �سموه على حر�ص البحرين على ا�ستمرار
هذا التعاون يف كل م����ا من �ش�أنه خدمة ال�سالم وحتقيق
الأمن واال�ستق����رار يف خمتلف �أنحاء الع����امل ،انطالقً ا من
�إميانها بالر�سالة ال�سامية لل�سالم يف توفري �أ�سباب �أمن
وا�ستقرار ومناء الدول.
م����ن جانبها� ،ألق����ت وكيلة الأمني الع����ام واملديرة
التنفيذية ال�سابقة لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات

الب�رشية (املوئل) �أنا تيباج����وكا كلمة هن�أت فيها عاهل
الب��ل�اد �صاحب اجلاللة امللك حمد ب����ن عي�سى �آل خليفة
عاه����ل الب��ل�اد ورئي�س ال����وزراء �صاحب ال�سم����و امللكي
الأم��ي�ر خليفة ب����ن �سلم����ان �آل خليفة بالنجاح����ات التي
حققته����ا مملك����ة البحرين يف جمال التنمي����ة وعلى جناح
اململكة يف جتاوز كل التحديات.
و�أك����دت �أن البحرين بف�ضل جه����ود �صاحب ال�سمو

امللك����ي رئي�س الوزراء خطت خطوات وا�سعة يف التنمية
امل�ستدامة ومازالت تعمل من �أجل هذا التقدم ،م�شيدة
بتع����اون اململكة فيم����ا يخ�ص جماالت ع����دة ومن بينها
دعم م�شاريع امل�ستوطنات الب�رشية.
وقال����ت �إن البحرين �سباقة ومتقدمة يف م�شاريعها
امل�ستقبلي����ة والتنموية التي �أ�سهمت يف حتول اململكة
�إلى بلد ح�ضاري ومتقدم.

وم����ن جانب����ه� ،أ�ش����اد رئي�����س م�ؤ�س�س����ة دي كلريك
اخلريي����ة ورئي�س جلنة التخطيط يف ال�سكرتارية الدائمة
لقمة احلائزي����ن جائزة نوبل لل�س��ل�ام ديفيد �ستيورت،
مبملك����ة البحري����ن وو�صفها ب�أنها دول����ة متقدمة وذات
�إجنازات كبرية على �صعيد التنمية والتطور.
و�أ�ش����ار �إل����ى حر�����ص ال�سكرتاري����ة الدائم����ة لقم����ة
احلائزين جائزة نوب����ل لل�سالم على توثيق العالقات مع
البحرين خ�صو�صا فيما يتعلق يف �إمكان عقد م�ؤمتر قمة
احلائزين عل����ى جائزة نوبل لل�س��ل�ام يف البحرين ،منوها
بجه����ود البحري����ن الت����ي تعمل م����ن �أجل م�ستقب����ل �أكرث
�إ�رشاقا للأجيال القادمة.
م����ن ناحيت����ه� ،أك����د رئي�����س معه����د الأم����ن العاملي
جوناث����ان غران����وف �أن م����ا �شاهده من تعاي�����ش من قبل
خمتل����ف مكونات �شعب البحرين يع����د منوذج للتعاي�ش
والت�سام����ح .و�أ�ش����اد مبواق����ف �صاح����ب ال�سم����و امللكي
رئي�س ال����وزراء ،م�ؤكدا �أنها دليل ثق����ة وحكمة �أ�سهمت
يف م����ا ت�شهده البحرين م����ن تطور وا�ض����ح وملمو�س يف
جماالت التعليم وال�صحة وغريها.
من جانبهم� ،أعرب �أع�ضاء الوفد عن خال�ص �شكرهم
وتقديرهم ل�صاحب ال�سم����و امللكي رئي�س الوزراء على
حفاوة اال�ستقبال ،م�شيدين مبا يوليه �سموه من اهتمام
بكل ما ي�سهم يف تر�سيخ ال�س��ل�ام والتعاي�ش والتقارب
بني ال����دول وال�شعوب ،كم����ا �أبدوا �إعجابه����م مبا تت�سم
به مملكة البحرين م����ن نه�ضة ح�ضارية وعمرانية ترتكز
عل����ى �أ�س�����س متينة م����ن التعاي�ش ب��ي�ن �أبن����اء املجتمع
البحرين����ي ،م�ؤكدي����ن �أن البحري����ن تعد منوذج����ا للدول
الرائ����دة يف جمال التنمية والتق����دم .و�أ�شادوا كذلك مبا
متتلكه البحرين من تطور وما قامت به احلكومة يف �أهم
العنا���ص�ر وهي التعليم وال�صحة والإ�س����كان ،والأهم من
كل ذلك �أن مملكة البحرين �أ�صبحت واحة للأمن والأمان
لكل الأديان.
ح���ض�ر م�أدب����ة الع�ش����اء عدد م����ن كب����ار امل�س�ؤولني
والوزراء يف مملكة البحرين.
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�إ�شادة بتجربة البحرين يف دعم املر�أة ومتيزها

الرفاع  -املجل�س الأعلى للمر�أة :عقدت
الأم�ي�ن الع���ام للمجل�س الأعلى للم���ر�أة هالة
الأن�ص���اري اجتماع عمل م���ع رئي�س جمموعة
ال�صداق���ة الفرن�سي���ة اخلليجي���ة ج���ان ماري
بوكيل مبكتبه يف العا�صمة الفرن�سية باري�س
بح�ض���ور �سفري مملكة البحري���ن لدى فرن�سا
حممد عبدالغفار ،واملدي���ر العام ل�سيا�سات
والتطوي���ر يف املجل����س ال�شيخ���ة دين���ا بنت
را�شد �آل خليفة ،وامل�ست�شار القانوين حممد
امل�رصي .وثمنت الأن�صاري الدور املهم الذي
ينه����ض به بوكيل من �أج���ل تعزيز العالقات
ب�ي�ن اجلمهوري���ة الفرن�سية م���ن جهة ودول
اخلليج العرب���ي ومملكة البحرين حتديدا من
جهة �أخرى ،وخ�صت الأن�صاري بالذكر حر�ص
اجلان���ب الفرن�سي على التع���رف على جتربة
البحرين يف جمال نهو�ض املر�أة ،واال�ستفادة
من التج���ارب امل�شرتكة يف خمتل���ف ق�ضايا
دعم املر�أة .و�أ�شاد رئي�س جمموعة ال�صداقة

الفرن�سية اخلليجية بتجرب���ة مملكة البحرين
يف دع���م امل���ر�أة ومتيزه���ا عل���ى م�ست���وى
املنطق���ة ،مو�ضحا �أنه �أطلع عن كثب على ما
يقدمه املجل�س الأعلى للمر�أة برئا�سة قرينة
عاه���ل البالد �صاحبة ال�سم���و امللكي الأمرية
�سبيك���ة بن���ت �إبراهيم �آل خليف���ة من برامج
دعم للم���ر�أة البحرينية خالل زي���ارة قام بها
ململكة البحرين يف نوفمرب املا�ضي ،وحر�ص
على دع���وة الأمان���ة العامة للمجل����س لزيارة
باري����س ملزيد من التع���اون يف املو�ضوعات
امل�شرتكة ذات االخت�صا�ص.
ون���وه بوكي���ل مب���ا حتظ���ى ب���ه امل���ر�أة
البحريني���ة من دعم خا�ص �ساهم يف متكينها
و�إي�صاله���ا �إل���ى مراتب �صنع الق���رار ،مرحبا
بفت���ح قن���اة دائم���ة لتب���ادل اخل�ب�رات يف
جم���ال الت�رشيعات اخلا�صة بامل���ر�أة وتفعيل
التعاون مع املجل�س الأعلى للمر�أة على كافة
الأ�صعدة.

الزعيم البو�سني يت�سلم �أوراق اعتماد �سفري البحرين

local@albiladpress.com

دعمت تر�شيحات البحرين يف منا�صب الأمم املتحدة

اجلامعة العربية تدين ا�ستمرار التدخالت الإيرانية يف البحرين

املنام���ة  -وزارة اخلارجية� :ش���ارك ال�شيخ خالد
ب���ن �أحمد بن حمم���د �آل خليف���ة ،وزي���ر اخلارجية ،يف
اجتماع جمل�س جامعة ال���دول العربية على امل�ستوى
ال���وزاري يف دورته العادية ( )150والذي عقد �أم�س،
يف مقر الأمان���ة العامة مبدينة القاه���رة يف جمهورية
م�رص العربية.
و�ص���در عن جمل����س جامعة ال���دول العربية قرار
�أدان التدخ�ل�ات الإيراني���ة امل�ستم���رة يف ال�ش����ؤون
الداخلي���ة ململك���ة البحري���ن ،وم�ساندته���ا للإرهاب
وتدريب الإرهابي�ي�ن وتهريب الأ�سلحة واملتفجرات
و�إثارة النع���رات الطائفي���ة ،وموا�صل���ة الت�رصيحات
عل���ى خمتل���ف امل�ستويات لزعزع���ة الأم���ن والنظام
واال�ستق���رار ،وت�أ�سي�سه���ا جماع���ات �إرهابية مبملكة
البحري���ن ممولة ومدربة من احلر����س الثوري الإيراين
وذراعيه كتائب ع�صائب �أهل احلق الإرهابية وحزب
اهلل الإرهاب���ي ،و�أك���د عل���ى دعم مملك���ة البحرين يف
جمي���ع م���ا تتخذه م���ن �إج���راءات وخط���وات ملكافحة
الإرهاب واجلماع���ات الإرهابية ،للحف���اظ على �أمنها
وا�ستقرارها.
ورحب املجل�س بو�ض���ع �أ�سماء بع�ض الأ�شخا�ص
الذين ينتم���ون ملا ي�سمى ب�رسايا الأ�شرت الإرهابية يف
مملكة البحرين على قائمة الإرهابيني ،م�ؤكدًا �أن هذا
املوقف يعك�س �إ�رصار دول العامل على الت�صدي لكل
�أ�شكال الإرهاب على ال�صعيدين الإقليمي والدويل،
وكل من يقوم بدعمه �أو التحري�ض عليه �أو التعاطف
معه ،وميثل دعما ً جلهود مملكة البحرين والإجراءات
الت���ي تقوم بها يف تعزيز الأم���ن واال�ستقرار وال�سلم
فيها .و�أكد املجل����س دعمه ململكة البحرين يف عدد
من تر�شيحاتها ملنا�صب يف الأمم املتحدة ووكاالتها

•وزير اخلارجية ي�شارك يف اجتماع جمل�س جامعة الدول العربية بالقاهرة

املتخ�ص�ص���ة وهي ع�ضوية جلنة املخ���درات التابعة
للمجل����س االقت�ص���ادي واالجتماع���ي للف�ت�رة 2020
  ،2023ولع�ضوي���ة جلن���ة الأمم املتح���دة للقانونالتجاري الدويل للف�ت�رة  ،2025 - 2020ولع�ضوية
املجل����س االقت�صادي واالجتماع���ي للفرتة - 2021
 ،2023ولع�ضوية املجل�س التنفيذي ل�صندوق الأمم
املتحدة للطفولة للفرتة .2022 - 2020
ومت يف االجتماع ،بحث �سبل تعزيز العمل العربي
امل�ش�ت�رك ،ومتابعة تطورات الق�ضي���ة الفل�سطينية
وال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي وتفعيل مبادرة ال�سالم
العربي���ة ،كم���ا مت بح���ث �آخ���ر تط���ورات وم�ستجدات
الأو�ض���اع يف �سوري���ا و�أهمية عدم التدخ���ل يف ال�ش�أن
الداخل���ي ال�سوري ،وعن ال���دور العربي يف حل الأزمة
ال�سورية ،كما ناق�ش االجتماع �آخر التطورات يف ليبيا
واليمن وال�سودان ،وغريها من الق�ضايا.
كم���ا �ش���ارك ال�شيخ خالد بن �أحم���د بن حممد �آل

خليف���ة ،وزي���ر اخلارجي���ة ،يف اجلل�س���ة اخلا�صة التي
عقدها وزراء خارجية ال���دول العربية ب�ش�أن الأونروا،
على هام�ش اجتماع جمل�س جامعة الدول العربية على
امل�ستوى الوزاري يف دورته العادية (.)150
ويف االجتم���اع� ،أك���دت ال���دول العربي���ة عل���ى
مواقفه���ا الداعمة لل���دور املح���وري والإمنائي الذي
تق���وم ب���ه وكال���ة الأم���م املتح���دة لغ���وث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطيني�ي�ن يف ال�رشق الأدنى (الأونروا)
والتي تواج���ه منذ ب�ض���ع �سنوات �أزم���ة مالية خانقة
تفاقم���ت م�ؤخ���رًا ،معربي���ن ع���ن �أمله���م يف دعمه���ا
ب�أف�ض���ل الأ�سالي���ب الت���ي متكنه���ا م���ن التغل���ب
على ه���ذه ال�صعوب���ات وموا�صل���ة قيامه���ا بدورها
الإن�س���اين ،و�صدر بيان �أكد في���ه الوزراء على �رضورة
ا�ستم���رار وكال���ة الأون���روا القيام بدوره���ا املحوري
يف تلبي���ة االحتياجات احلياتي���ة والإن�سانية لالجئني
الفل�سطينيني وفق تكليفها الأممي.

وزير اخلارجية قدم ملفا يت�ضمن دعم طهران لـ“�رسايا الأ�شرت” الإرهابية

“الرباعية” ت�ستنكر الأعمال الإيرانية التخريبية يف اململكة

�رساييف���و  -بن���ا :ت�سلم زعي���م املجل�س
الرئا�س���ي يف البو�سن���ة والهر�سك باكر عزت
بيغوفيت����ش� ،أم����س ،مبكتب���ه يف العا�صم���ة
�سرياييف���و� ،أوراق اعتم���اد ال�سف�ي�ر �أحم���د
ال�ساعات���ي ك�سف�ي�ر مملك���ة البحري���ن لدى
البو�سن���ة والهر�س���ك املقي���م يف رو�سي���ا
االحتادي���ة .ويف اللق���اء ،نق���ل ال�ساعات���ي
حتيات عاه���ل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك
حم���د ب���ن عي�س���ى �آل خليفة ،ومتنيات���ه �إلى

زعي���م املجل����س الرئا�سي و�شع���ب البو�سنة
والهر�س���ك ال�صدي���ق مزي���دا م���ن التق���دم
والرخاء .و�أعرب زعي���م املجل�س الرئا�سي يف
البو�سن���ة والهر�س���ك عن اعت���زازه وتقديره
لعالق���ات ال�صداق���ة املتمي���زة ب�ي�ن مملكة
البحري���ن والبو�سن���ة والهر�س���ك ،م�شيدا مبا
و�صل���ت �إلى العالقات م���ن تطور ومناء على
الأ�صعدة كافة ،متمنيًا ململكة البحرين دوام
التطور واالزدهار.

املنام���ة  -وزارة اخلارجي���ة� :ش���ارك وزي���ر
اخلارجي���ة ال�شي���خ خال���د ب���ن �أحمد بن حمم���د �آل
خليفة ،يف اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية
املعنية مبتابعة تط���ورات الأزمة مع �إيران و�سبل
الت�صدي لتدخالتها يف ال�ش����ؤون الداخلية للدول
العربي���ة واملكونة من مملك���ة البحرين واململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة ودول���ة الإم���ارات العربي���ة
املتح���دة وجمهورية م�رص العربي���ة والأمني العام
جلامعة الدول العربية ،والذي عقد ام�س يف مدينة
القاه���رة بجمهوري���ة م��ص�ر العربي���ة ،وذل���ك على
هام�ش اجتماع جمل�س جامع���ة الدول العربية على
امل�ستوى الوزاري يف دورته العادية ( .)150ويف
االجتماع ،قدمت مملكة البحرين ملفًا ،حول تورط
�إيران يف دعمها ملا ي�سمى ب�رسايا الأ�شرت الإرهابية
والت���ي تتخ���ذ من �إي���ران مق���راً له���ا وتعمل على
زعزعة الأم���ن واال�ستقرار يف اململك���ة ،وذلك من
خالل تزويدهم بالأ�سلحة واملتفجرات ،ومتويلهم
وتدريبه���م يف مع�سك���رات برعاي���ة م���ن احلر����س
الثوري الإيراين وح���زب اهلل الإرهابي ،وقد رحبت
اللجنة بالتقرير املقدم من مملكة البحرين.
و�ص���در ع���ن اللجن���ة بيانً���ا ا�ستنك���رت فيه
و�أدان���ت التدخالت والأعم���ال الإيرانية التخريبية
وامل�ستمرة يف ال�ش�ؤون الداخلية ململكة البحرين،
وثمنت جهود مملكة البحرين يف حماربة الإرهاب،
ونوهت بتمكن الأجهزة الأمنية يف مملكة البحرين
من �إحباط عدد من الأعمال واملخططات الإرهابية،
والقب�ض عل���ى  116من العنا��ص�ر الإرهابية التي
تنتم���ي �إلى تنظيم �إرهاب���ي ،عَ ِم َل احلر�س الثوري
الإيراين و�أذرع���ه اخلارجية ومنها كتائب ع�صائب
�أه���ل احلق الإرهابي���ة وح���زب اهلل الإرهابي ،على

•وزير اخلارجية ي�شارك يف اجتماع اللجنة العربية الرباعية املعنية مبتابعة تطورات الأزمة مع �إيران

ت�شكيل���ه ومتويل���ه وتدريب عنا��ص�ره وتزويدهم
بالأ�سلح���ة والعب���وات النا�سفة ،للقي���ام ب�سل�سلة
م���ن الأعم���ال الإرهابية اخلطرية والإخ�ل�ال بالأمن
واال�ستقرار و��ض�رب االقت�صاد يف مملكة البحرين.
كم���ا رحب���ت اللجن���ة بق���رارات ع���دد م���ن الدول
بت�صني���ف ما ي�سم���ى ب�رسايا الأ�ش�ت�ر الإرهابية يف
مملك���ة البحرين والتي تتخذ من �إي���ران مقرًا لها،
كمنظمة �إرهابي���ة ،وعدد من �أع�ضائها على قائمة
الإره���اب ،ويعك�س هذا املوقف �إ�رصار دول العامل
على الت�صدي للإرهاب على ال�صعيدين الإقليمي
وال���دويل ،وكل م���ن يق���وم بدعم���ه �أو التحري�ض
عليه والتعاطف مع���ه ،وميثل دعمًا جلهود مملكة
البحري���ن والإج���راءات الت���ي تقوم به���ا يف تعزيز
الأمن واال�ستقرار وال�سلم فيها.
كم���ا �أدان���ت اللجن���ة موا�صل���ة دع���م �إي���ران
للأعم���ال الإرهابية والتخريبية يف تدخالتها الدول
العربي���ة ،مب���ا يف ذلك ا�ستم���رار عملي���ات �إطالق
ال�صواريخ البالي�ستية من داخل الأرا�ضي اليمنية

عل���ى اململكة العربية ال�سعودي���ة .ونددت اللجنة
با�ستم���رار التدخ���ل الإي���راين والرتك���ي يف الأزمة
ال�سورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطرية على
م�ستقبل �سورية و�سيادته���ا و�أمنها وا�ستقرارها
ووحدتها الوطنية و�سالمته���ا الإقليمية و�أن مثل
ه���ذا التدخل ال يخ���دم اجلهود املبذول���ة من �أجل
ت�سوي���ة الأزمة ال�سوري���ة بالط���رق ال�سلمية وفقًا
مل�ضامني جنيف (.)1
و�أعرب���ت اللجن���ة ع���ن الت�ضام���ن م���ع ق���رار
اململك���ة املغربية بقطع عالقاته���ا الدبلوما�سية
مع �إي���ران؛ مل���ا متار�سه ه���ذه الأخ�ي�رة وحليفها
حزب اهلل الإرهابي من تدخالت خطرية ومرفو�ضة
يف ال�ش����ؤون الداخلي���ة لل���دول العربي���ة للمملكة
املغربي���ة ،كم���ا �أعرب���ت اللجن���ة ع���ن �إدانته���ا
للتهديدات الإيرانية املبا�رشة للمالحة الدولية يف
اخلليج العربي وم�ضي���ق هرمز ،وكذلك تهديدها
للمالح���ة الدولية يف البحر الأحم���ر عرب وكالئها يف
املنطقة.

�أ�صبحت منوذجا يف املنطقة ...م�ساعد وزير اخلارجية:

البحرين ل�ؤل�ؤة احلرية وحقوق الإن�سان

املنام���ة  -وزارة اخلارجية :ح��ض�ر م�ساعد وزير
اخلارجية عبداهلل الدو�رسي افتتاح �أعمال الدورة 39
ملجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة بجنيف،
حي���ث ت�أتي �أهمية الدورة بت���ويل املفو�ض ال�سامي
حلقوق الإن�س���ان مي�شيل با�شلي���ه واليتها اجلديدة
بع���د تر�شيحها م���ن جانب الأم�ي�ن الع���ام وموافقة
اجلمعي���ة العام���ة للأمم املتح���دة عل���ى تعيينها يف
�أغ�سط����س املا�ضي.و�أع���رب م�ساعد وزي���ر اخلارجية
عن تطلعه للعمل البناء واملثمر مع مكتب مفو�ضية
حق���وق الإن�س���ان؛ خللق �رشاك���ة �إ�سرتاتيجي���ة ناجحة
وتفعي���ل �آلي���ات التعاون الفن���ي والتقني وحتقيق
الأه���داف امل�شرتك���ة يف تطوي���ر وتعزي���ز حق���وق
الإن�س���ان على كل الأ�صع���دة .و�أكد �أن احرتام حقوق
الإن�سان وكرامت���ه ميثل نهج���ا �إ�سرتاتيجيا ثابتا يف

�إط���ار امل�سرية الإ�صالحي���ة املتوا�صلة لعاهل البالد
�صاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�س���ى �آل خليفة،
مو�ضح���ا �أن مملك���ة البحرين �أ�صبح���ت ل�ؤل�ؤة احلرية
وحق���وق الإن�س���ان ومنوذجا يف املنطق���ة ملا حققته
من �إجن���ازات كبرية ومبادرات نوعية متميزة .وعلى
هام����ش انعقاد الدورة  39للمجل����س ،التقى م�ساعد
وزير اخلارجي���ة كال من املن���دوب الدائم جلمهورية
تركمن�ستان ال�سفري اتاغيلدي هاجلانوف ،واملندوب
الدائ���م جلمهورية روماني���ا ال�سفري ادريان فرييتا،
م�ستعر�ضا العالق���ات الثنائية و�سبل تطويرها بني
مملكة البحرين وكل من اجلمهوريتني ال�صديقتني
تركمن�ست���ان ورومانيا ،حي���ت مت ا�ستعرا�ض �سجل
و�إجنازات مملكة البحرين الرائدة يف احلقوق املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية.

•م�ساعد وزير اخلارجية مع مندوب تركمن�ستان
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عادل عيسى المرزوق

سمو الشيخ عيسى بن علي يؤسس مستقبل كرة السلة
تتزاي����د جمالية ك����رة ال�سلة يوما بع����د �آخر يف
مملكة البحري����ن ،وك�أن اللعب����ة اجلماهريية عادت
من جديد لتالم�س وجدان �أبناء الوطن بعدما خفت
بريقها وقل �صخبها.
الآن ،ب�إمكان����ك �سم����اع �ضجي����ج اجلماه��ي�ر يف
ال�ص����االت املغلق����ة و�أن����ت تق����ود �سيارت����ك على
ال�ش����ارع الع����ام ..ب�إمكان����ك انتظ����ار نتيج����ة طيب����ة
ملنتخبنا الوطني الذي �أ�صبح املناف�سون يهابونه
بعدما كان احللقة الأ�ضعف.
الآن فقط ،ت�ستطيع اجلزم على حل �أي م�شكلة
يواجهها العب بحريني ،و�أن �أي عقبة يواجهها ناد
بحرين����ي �سوف يتجاوزه����ا ،و�أن �أي �صعوبات �أمام
منتخباتن����ا �ستتال�ش����ى مبجرد �أن يتب����ادر �إلى علم
رئي�س احتاد ال�سلة �شيئا من هذا القبيل.
�إنه����ا م�س�أل����ة ثقة ي�صع����ب �أن تبن����ى دون �أن
يكون رئي�س االحت����اد �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي
�آل خليف����ة ال����ذي يدير اللعب����ة ،كما ت����دار ال�ساعة
ال�سوي�رسي����ة يف دقتها وفخامته����ا :م�سابقات قوية
ومكاف�����آت جمزي����ة ،رعاي����ة املنتخب����ات الوطني����ة
وتطويره����ا ،احت�ضان املواهب وتقوي����ة القاعدة،
�إنه����ا ثالثي����ة عق����ارب ال�ساعة الت����ي ي�سابق احتاد
ال�سلة بها الزمن.
لقد وج����دت اللعب����ة اجلماهريي����ة �ضالتها يف
�سم����و ال�شي����خ عي�سى ب����ن علي الذي رت����ب البيت
ال�س��ل�اوي وانت�شله م����ن ال�ضي����اع ،فكانت خطواته
الفري����دة من نوعها تهدف �إل����ى ت�أ�سي�س م�ستقبل
واعد لكرة ال�سلة بل وت�ؤثثه بالأمنيات.

وبالفع����ل ،عندما نتابع اخلط����وات التي يقوم
به����ا �سم����وه لتطوير اللعب����ة منذ ا�ستالم����ه رئا�سة
احت����اد ال�سلة �أواخر الع����ام  2016ينتابنا الذهول،
ونبق����ى يف ت�سا�ؤل يتكرر مرة بعد �أخرى “ :ما الذي
يفعله هذا ال�شاب؟ �إنه يقهر امل�ستحيل!”.
لك����ن كلم����ة “م�ستحيل” مل توق����ف �سموه عن
امل�ض����ي يف م�رشوعه الواعد للعبة الت����ي �أحبها منذ
نعومة �أظفاره ،عندما كان والده �سمو ال�شيخ علي
ب����ن خليفة �آل خليفة يدير احت����اد كرة ال�سلة الذي
ت�أ�س�س عل����ى يديه يف �سبعين����ات القرن املا�ضي،
قب����ل �أن ت�أخذه م�شاغله احلكومي����ة الرفيعة خلدمة
بل����ده و�شعب����ه من خ��ل�ال مرك����زه كنائ����ب لرئي�س
جمل�س الوزراء.
وبعد م�ض����ي �سن����وات طويلة ،تع����ود الأقدار
لتهب قيادة اللعب����ة �إلى جنله �سمو ال�شيخ عي�سى
بن علي ،الذي ي�س��ي�ر على خطى والده يف التعامل
مع الرئا�سة على �أنها تكليف وطني ي�ستحق البذل
والعطاء ،فلي�س ثمة ما هو �أعظم من �أن ت�ساهم يف
رفعت ا�سم الوطن يف املحافل الدولية ،و�أن تر�سم
الفرحة على حميا الأطفال وال�شباب وال�شيوخ ممن
يع�شقون الكرة الربتقالية.
وهكذا عكف الرئي�س ال�شاب الطموح على �أن
ير�س����م م�سارا وا�ضح����ا يف عمله ،ذل����ك �أن الأهداف
الوا�ضحة واملح�سو�سة تقود �إلى م�سارات وا�ضحة،
ولي�����س �إلى دهالي����ز ي�صعب ف����ك طال�سمها ،ومن
هن����ا �أ�صبح اجلميع يدرك متام����ا كيف يعمل احتاد
ال�سل����ة ،فاجلمي����ع يتاب����ع اخلطوات الت����ي يتخذها

جمل�س الإدارة برئا�سة �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي
ب����كل �شفافي����ة يف ال�صحافة والإع��ل�ام ،ف�ضال عن
و�سائل التوا�صل االجتماعي.
ومن ين�س����ى ذلك املوق����ف النبيل م����ن �سمو
ال�شي����خ عي�س����ى عندما تكف����ل مب�شارك����ة منتخبنا
الوطن����ي الأول يف البطولة العربية يف القاهرة على
نفقت����ه اخلا�ص����ة لي�ؤك����د للجميع معن����ى �أن تكون
م�س�����ؤوال عن خط����ط و�إ�سرتاتيجي����ات لي�ست قابلة
للرتاجع حتى و�إن كان ذلك له ثمن.
كان �سم����و ال�شي����خ عي�سى بن عل����ي �سخيا يف
عطائ����ه متفانيا يف ت�صدي����ه لل�شدائد التي تواجها
�أ���س�رة كرة ال�سل����ة ،ليذكرنا مبواقف ج����ده �صاحب
ال�سم����و الأمري خليفة بن �سلم����ان �آل خليفة رئي�س
ال����وزراء املوق����ر ،الذي ما تعر�ض �شع����ب البحرين
ملع�ضل����ة �إال وكان �أول من يف����ك عقدتها بحكمته
حفظ����ه اهلل ورع����اه وقربه من النا�����س واملواطنني
دون تفرقة �أو متييز.
عل����ى ذات النهج ،ي�سري �سم����و ال�شيخ عي�سى
ب����ن علي يف قيادة احتاد ال�سل����ة ،معتنقا فكر جده
املحب ل�شعبه ،فكانت زيارات����ه امليدانية للأندية
املن�ضوي����ة حت����ت مظلة احت����اد ال�سل����ة واحدة من
اخلط����وات البارزة يف بداية ت�سلم����ه زمام الرئا�سة،
وكان حري�ص����ا عل����ى �أن يتع����رف ع����ن ق����رب على
امل�ش����اكل وال�صعوب����ات م����ن قبل املنتم��ي�ن �إلى
الأندية يف القرى واملدن على حد �سواء.
لذل����ك ،مل يكن غريب����ا �أن تتحرك ك����رة ال�سلة
به����ذه ال�رسع����ة نحو التط����ور املتنام����ي ب�شكل غري

يف املرحلة الأولى من م�رشوع “�سعادة” ب�ساحل املحرق

 7مبان ملحالت جتارية ومقا ٍه ووجهات �سياحية

املنامة  -وزارة الأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين :تفقد وزير الأ�شغال و�ش�ؤون
البلديات والتخطيط العم���راين ع�صام خلف �سري
العمل يف املرحلة الأولى مل��ش�روع “�سعادة” على
�ساحل املحرق يرافق���ه رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
“�إدام���ة” خال���د الرميحي والرئي����س التنفيذي لـ
“�إدام���ة” �أم�ي�ن العري�ض و�أحمد ج�ل�ال من �رشكة
حمم���د ج�ل�ال للمق���اوالت وممثل���ون �آخ���رون من
ال�رشكة.
و�أعق���ب الزي���ارة تعيني “�رشك���ة حممد جالل
للمقاوالت” لتنفيذ �أعمال امل�رشوع اال�سرتاتيجي
الذي يتميز مبوقع���ه احليوي على �ساحل املحرق
بالقرب من ج�رس ال�شيخ عي�سى بن �سلمان .و�سيتم
تنفي���ذ امل��ش�روع على مراح���ل ،حي���ث �ستت�ضمن
املرحل���ة الأولى منه ت�شييد  7مبان ت�شمل حمالت
جتارية ومقاهي ومطاعم ووجهات �سياحية �أخرى
�إ�ضافة �إلى مبنى مواقف �سيارات متعدد الأدوار.
يذك���ر �أن���ه يف فرباي���ر  2018مت االنتهاء من
ردم املرحل���ة الأول���ى م���ن امل��ش�روع �إ�ضاف���ة �إلى
ت�شيي���د املين���اء بع���د �أن مت تعي�ي�ن “�رشكة دار
اخلليج للهند�سة” كا�ست�ش���اري رئي�سي للم�رشوع
�إ�ضافة �إلى �رشكة  AECOMللإ�رشاف على �أعمال
البني���ة التحتي���ة ،بينم���ا مت تعي�ي�ن “�رشكة حممد

•وزير الأ�شغال يتفقد �سري العمل يف املرحلة الأولى م�رشوع “�سعادة” برفقة رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لـ “�إدامة”

جالل للمقاوالت” لتنفيذ �أعمال امل�رشوع من خالل
مناق�صة عامة .ومت البدء ب�أعمال الإن�شاء للمرحلة
الأول���ى من م�رشوع “�سعادة” يف مطلع �شهر يوليو
 ،2018وحت���ى �شهر �سبتمرب احل���ايل فقد كانت
الأعم���ال املنج���زة ت�س�ي�ر وف���ق اجل���دول الزمني
املخط���ط له ،وم���ن املتوقع �أن يت���م االنتهاء من
امل�رشوع يف الربع الأخري من .2019
ومت التن�سي���ق مع جمي���ع اجله���ات الر�سمية
ب�ش�أن توف�ي�ر خدم���ات البنية التحتي���ة للم�رشوع،

و�سوف يت���م البدء بتنفيذ �أعم���ال البنية التحتية
خالل �شهر �سبتمرب اجلاري.
وقد ع�ب�ر وزير الأ�شغال عن امتنانه وتقديره
جلمي���ع القائم�ي�ن على امل��ش�روع الوطن���ي الذي
يندرج �ضمن �سل�سلة من امل�شاريع اخلدمية التي
توليه���ا احلكومة الر�شي���دة كل الدعم واالهتمام
واملتابع���ة ،متمني���ا ً �أن ي�أت���ي امل��ش�روع بالنتائج
املرجوة يف �سبيل تقدمي خدمات جمتمعية فريدة
للمواطنني والقاطنني.

م�سب����وق ،والآن ما علينا �إال متابعة �أخبار كرة ال�سلة
قب����ل انطالق املو�سم ال�س��ل�اوي التي ت�سيطر على
امل�شهد الريا�ضي برمته يف ظل �صمت وهدوء من
بقية الألعاب.
لق����د �أ�صبح����ت ك����رة ال�سل����ة حدي����ث ال�شارع
البحرين����ي؛ لأنه����ا يف واقع احلال اللعب����ة اجلماعية
التي متتاز بفكر متنور يعالج ال�صعوبات بطريقة
حكيمة مت�أنية بع����د �أن ي�ستمع �إلى جميع الأطراف،
حتى يزن الأمور وي�ضعها يف ميزان العدل.
الي����وم ،ن�ستطيع اجلزم عل����ى �أن احتاد ال�سلة
يق����ف عل����ى م�ساف����ة واح����دة م����ن جمي����ع الأندية،
ون�ستطيع التباهي �أنه االحت����اد الذي مل يط َغ عليه
ل����ون �أو انتم����اء� ،إنه بب�ساطة �شدي����دة احتاد يديره
حفيد خليفة بن �سلمان الذي يحج النا�س من جميع
�أطياف املجتمع وطبقات����ه ملجل�سه العامر لينهلوا
العلم واملعرفة من �أحاديث �سموه القيمة.
وال غراب����ة يف االرتقاء املتنامي لك����رة ال�سلة،
ف�سم����و ال�شي����خ عي�سى بن علي رئي�����س احتاد هذه
اللعبة اجلميلة يعد م����ن ال�شخ�صيات املالزمة �إلى
جمل�س جده ،فنال من نال من معرفة ودرو�س كان
لها دور يف نبوغ ملكت����ه القيادية وح�سه امل�س�ؤول
جتاه وطنه و�أبنائه.
�إن م����ا يبعث عل����ى االطمئن����ان بالن�سبة لكرة
ال�سلة �إنه����ا يف عهدة �شاب طموح يريد ب�أن ي�صنع
الأحالم من الع����دم ،فهو ي�صنع من كرة ال�سلة كرة
ثلجية عمالق����ة م�ستعدة لتحط����م كل ما يعرت�ضها
م����ن حتديات ،ول����ن يكون م�ستغرب����ا بعد فرتة من

الزم����ن �أن ت�صب����ح ه����ذه اللعب����ة �صاحب����ت الكعب
العايل يف بلوغ الإجنازات الوطنية.
ويب����دو وا�ضح����ا �أن �سم����و ال�شي����خ عي�سى بن
علي يقود لعبة ك����رة ال�سلة �إلى واقع خمتلف كليا
ع����ن الواقع ال�ساب����ق ،وذلك من خ��ل�ال تهيئة بيئة
تناف�سي����ة �رشيف����ة ب��ي�ن الأندي����ة وم�ساعدتها على
اجتي����از ال�صعوبات التي تعرت�����ض طريقها ،وهذا
الأمر ح�صل بالفعل يف خطوات غري م�سبوقة ،بلغت
�أن ي�ساع����د احت����اد ال�سل����ة يف جتهيز ف����رق الأندية
باملالب�����س والأحذية؛ لتخفيف الأعب����اء املالية عن
كاهلها ،ودون �ش����ك �أن �سيا�سة من هذا النوع من
�ش�أنه����ا �أن ت�شكل حافزا معنويا للأندية؛ لأنها ترى
�أنها م�سنودة من جمل�س �إدارة قوي وفاعل.
لق����د غري �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي مفاهيم
كان����ت �سائ����دة يف االحت����ادات ،منها عل����ى �سبيل
املث����ال �أن يك����ون الرئي�����س م�شغ����وال وبعي����دا عن
متابعة �أحوال اللعب����ة ،و�أن تلقى بامل�سئولية على
�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
هذه امل�س�ألة بالن�سبة ل�سموه مرفو�ضة ،فهو
حري�ص على �أن يتاب���ع الأحداث ب�صفة �شخ�صية،
وهذه خ�صلة حميدة ورثها عن جده �صاحب ال�سمو
رئي�س الوزراء املوقر الأمري خليفة بن �سلمان �آل
خليف���ة الذي ما ترك �شربا يف هذه الأر�ض الطيبة
�إال و�أحاطها بعنايته ورعايته واهتمامه ،فلبى نداء
املنا�شدي���ن و�أنه���ى معان���ات املحتاجني .حفظه
اهلل الأم�ي�ر خليفة ومن لف لف���ه يف خدمة الوطن
و�شعبه.

جتميل مدخل الزالق على امتداد  3000مرت مربع

الرف���اع  -بلدي���ة اجلنوبية :ق���ام املدير
الع���ام لبلدي���ة املنطقة اجلنوبي���ة املهند�س
عا�ص���م عبداللطيف عب���داهلل ،بجولة تفقدية
ملتابع���ة الب���دء يف املرحلة الأول���ى من زراعة
وجتميل مدخل الزالق ،بح�ضور ع�ضو املجل�س
البل���دي ممثل الدائرة التا�سعة بدر الدو�رسي،
وعدد م���ن املهند�س�ي�ن واالخت�صا�صيني يف
البلدية.
وا�ستمع املدي���ر العام �إلى �رشح عن �سري
املرحل���ة الأول���ى من امل��ش�روع ال���ذي يهدف
لإب���راز الطاب���ع اجلمايل وواجه���ة مدخل قرية
ال���زالق ،على امتداد م�ساح���ة تبلغ  3000مرت
مربع.
وت�شم���ل ه���ذه املرحل���ة الت���ي ت�ستغرق
�شه���ر واح���د م���ن العم���ل ،زراع���ة احل�شي����ش

الطبيع���ي والزه���ور املو�سمي���ة والنخي���ل
الوا�شنط���وين ،ف�ض�ل� ًا ع���ن م���د �شبك���ة الري
وتوف�ي�ر الأتربة الزراعية وامل���واد التجميلية
والأ�شجار املتنوعة.
ووج���ه املدي���ر الع���ام لبلدي���ة املنطقة
اجلنوبية �إل���ى االهتمام بتنوي���ع املزروعات،
و�إجن���از �أعم���ال التجمي���ل يف الوق���ت املحدد
ح�سب اخلطة الت���ي و�ضعها ق�سم املنتزهات
واحلدائ���ق .من جانب���ه� ،أ�شاد ع�ض���و املجل�س
البل���دي بدر الدو��س�ري بجهود املدي���ر العام
واهتمام���ه بتو�سيع الرقع���ة اخل�رضاء وجتميل
مدخ���ل و�ش���وارع املنطق���ة ،الأمر ال���ذي �أثار
ارتياح الأهايل وا�ستح�سانهم ،مقدرا للبلدية
حر�صها على �إبراز الوجه احل�ضاري والعمراين
ملختلف مناطق اجلنوبية.

جامعات اململكة خارج ت�صنيف “تاميز” لأف�ضل  1000جامعة يف العامل ...وهيب النا�رص:

معيار “الأبحاث العلمية” �أق�صى جامعة البحرين من الت�صنيف
“�أوك�سفورد” الأع����ل����ى ت��ق��ي��ي��م��ا و 63ج���ام���ع���ة ���ص��ي��ن��ي��ة ب��ال��ق��ائ��م��ة
�سيد علي املحافظة

�أق�ص���ى ت�صنيف ال���ـ “تامي���ز” لأف�ضل
 1000جامعة يف العامل جامعات البحرين من
القائم���ة ،حيث ت�صدرت جامع���ة �أوك�سفورد
الربيطانية جامعات العامل يف هذا الت�صنيف.
ويف الوقت ال���ذي �أق�صيت فيه جامعات
مملك���ة البحري���ن م���ن الت�صني���ف املذكور،
�ضم���ت القائم���ة  12جامع���ة خليجي���ة ،و19
جامعة عربية.
و�شمل���ت القائم���ة  63جامع���ة �صينية،
حل���ت الأول���ى منه���م يف املرتب���ة  27عامليا
والثاني���ة يف املرتب���ة  30عاملي���ا ،يف الوقت
ال���ذي لوحظ في���ه غياب هات�ي�ن اجلامعتني
عن قائمة وزارة الرتبية والتعليم للجامعات

املو�صى بها عرب اخلدم���ة الإلكرتونية التي
توفرها عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية.
ويف تعليق له على املو�ضوع ،قال نائب
رئي����س جامعة البحري���ن للربامج الأكادميية
والدرا�س���ات العليا وهي���ب النا�رص يف ر�سالة
ل���ه عرب و�سائ���ل التوا�ص���ل االجتماع���ي� ،إن
ال�سب���ب من ع���دم �إدراج جامع���ة البحرين يف
الت�صني���ف هو ع���دم حتقيق اجلامع���ة لأحد
معاي�ي�ر التقييم �ضم���ن  10معايري حققتها
اجلامعة.
وب�ي�ن �أن هذا املعيار ه���و املتعلق بن�رش
 200بحث يف جمالت عاملية ير�صدها حمرك
البح���ث �سكوبا�س �سنويا ومل���دة � 5سنوات
متتالية.
و�أو�ض���ح �أن اجلامعة تن��ش�ر �سنويا 300

بح���ث� ،إال �أن املح���رك ال يك�ش���ف �سوى نحو
 % 50من تل���ك الأبحاث التي كتبت باللغة
الإجنليزي���ة ،يف ح�ي�ن �أنه ال ير�ص���د الأبحاث
املكتوبة باللغة العربية.
ولفت �إل���ى امتالك���ه ر�سائل م���ن �إدارة
ت�صنيف التاميز تثني على برامج ون�شاطات
وخدمات اجلامع���ة وج���ودة التدري�س فيها،
وتعدد جن�سيات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
و�أ�ش���ار �إلى �أن اجلامع���ة و�ضمن خطتها
االنتقالي���ة تعم���ل بكثافة على زي���ادة الن�رش
باللغ���ة االجنليزي���ة يف التخ�ص�ص���ات ذات
التدري�س والبحث باللغة العربية.
ويعد ت�صني���ف التاميز الربيطاين الذي
تن��ش�ره جمل���ة التامي���ز الربيطانية �أح���د �أبرز
الت�صنيف���ات العاملية التي تعن���ى ب�ش�ؤون

اجلامع���ات والرتتي���ب له���ا وف���ق معاي�ي�ر
�شمولي���ة� ،إلى جان���ب ت�صنيف (كي���و �إ�س)
الذي تن��ش�ره م�ؤ�س�سة كواك���واريل �سيموندز
الربيطاني���ة� ،إ�ضاف���ة �إل���ى الت�صني���ف
الأكادميي للجامعات العاملية.
وح�س���ب مق���ال ن�رشت���ه جري���دة ال���ر�أي
الأردنية للتعريف بت�صنيف التاميز �أ�شارت
في���ه �إلى �أن معايري الت�صنيف تنق�سم �إلى 5
ويتفرع عنها  13م�ؤ�رشا فرعيا.
ولفتت ال�صحيف���ة �إلى �أن هذه املعايري
الت���ي تعتمده���ا تتمث���ل يف اال�ست�شه���ادات
العلمي���ة ،والأبح���اث ،والبيئ���ة التعليمي���ة،
والنظ���رة العاملي���ة للجامع���ة� ،إل���ى جان���ب
الدخل املايل الناجت عن التعاون مع القطاع
ال�صناعي.

•�أف�ضل  3جامعات �شملها الت�صنيف العاملي
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و�صيف النائب البلدي مبجل�س  2014يعيد تر�شحه ...مرت�شح “�سلماباد” �إبراهيم لـ “:”$

ملعاجلة م�شكلة �شح “الباركات” و�إن�شاء حدائق ومما�ش
�أداء املجل�س البلدي
متو�سط

مروة خمي�س

�أ�ش���ار املرت�ش���ح البل���دي املحتم���ل للدائرة
الرابعة باملحافظ���ة ال�شمالية (�سلماباد وال�سهلة
ال�شمالي���ة وجبلة حب�ش���ي والقدم) حم���د �إبراهيم
�إل���ى �أن املجل�س البلدي ال�شم���ايل احلايل مل يكن
م�ست���واه متوقع���ا ً عن���د الأه���ايل� ،إذ �إن تقييم���ه
متو�سط يف �أداء العمل البلدي.
وق���ال “ح�صلت يف انتخابات املجل�س البلدي
يف العام  2014على املركز الثاين للجولة الثانية
بن�سبة �أ�صوات عالية ،وه���ذا ما دفعني ملوا�صلة
دوري خلدم���ة �أه���ايل الدائ���رة الرابع���ة ال�شمالية
وذل���ك ما دفعن���ي لرت�شي���ح نف�س���ي لالنتخابات
البلدية املقبلة”.
و�أ�ض���اف �أ�سعى �إلى الرتكيز من �أجل حت�سني
وا�ستكم���ال �شبكات الطرق يف الدائرة ،واالهتمام
بالبنية التحتية للدائرة ورفع م�ستوى كفاءتها.

شح المواقف

انتخابات
مر�شح “ال�سناب�س” �شمطوط :تقدير لكل ال�شباب
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�أ�شاد النائ���ب ال�سابق علي �شمطوط
مبوق���ف ممث���ل جالل���ة املل���ك للأعم���ال
اخلريية و�ش�ؤون ال�شباب رئي�س املجل�س
الأعلى لل�شب���اب والريا�ضة �سمو ال�شيخ
نا�رص بن حم���د �آل خليفة باهتمامه �سموه
الكبري وتقديره لكل �شباب هذا الوطن،
وذلك بعد لقائه البح���ار الذي �أنقذ حياة
العائلة البحرينية و�سط البحر.
وكان �شمطوط قد نا�شد امل�س�ؤولني
واملعن�ي�ن لتكرمي هذا ال�ش���اب ملوقفه
البطويل.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة الثالث���ة مبحافظة
العا�صمة حاليا النائب عادل حميد.
ويبل���غ قوام الدائ���رة قرابة 10225
ناخب���ا وفق �إح�ص���اءات انتخابات برملان
.2014
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات
الآتي���ة :ال�سناب����س (،406 ،404 ،402
 408و ،)410والدي���ه ( 412و،)414

المساحات الخضراء
تر�شحه -للمرّة الثانية� -أفاد ب�أنه
وعن �سبب ّ
ي�سعى �إلى امل�شارك���ة الإيجابية يف م�سرية العمل
الوطن���ي والنه�ض���ة ال�شامل���ة �إ�ضافة �إل���ى تلبية

•علي �شمطوط

وجدحف����ص ( 424 ،422و،)426
و�ضاحي���ة ال�سي���ف ( 428و،)436
وكرباب���اد ( 432 ،430و ،)434والقلعة
( ،)438ونورانا (.)592
وكان ترقي���م الدائ���رة الرابع���ة
مبحافظ���ة العا�صم���ة قب���ل انتخاب���ات
 ،2014و�أ�ضيف���ت للدائ���رة اجلديدة 7
جممعات من الدائ���رة الأولى باملحافظة
ال�شمالية.

مرت�شحة “عايل” معتوق واثقة من مثالية امل�آمت بـ “عا�شوراء”
ثمّن���ت مرت�شح���ة الدائ���رة ال�ساد�سة
باملحافظة ال�شمالية ملياء معتوق حر�ص
عاهل البالد �صاح���ب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة ودعم رئي�س الوزراء
�صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن
�سلم���ان �آل خليفة ،وم����ؤازرة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل����س ال���وزراء �صاحب ال�سم���و امللكي
الأم�ي�ر �سلمان ب���ن حم���د �آل خليفة على
�إجناح مو�س���م عا�شوراء وتوفري اخلدمات
الالزم���ة وتوجيه �أجهزة الدولة كافة ذات
العالقة لتي�سري �إقام���ة ال�شعائر الدينية
يف مملكتن���ا الغالي���ة ،مملك���ة الت�سام���ح
والتنوع والتعاي�ش الديني.
وقال���ت معت���وق� :إن �إحي���اء مو�س���م
عا�ش���وراء يع ُّد م���ن املنا�سب���ات الدينية
الت���ي حتظى باهتمام اجلمي���ع� ،ضمن ما
ج���رت علي���ه الع���ادة ال�سنوي���ة يف تعزيز
احلريات الدينية وتوفري املناخات الآمنة
ن�ص
ملمار�سة ال�شعائ���ر الدينية وفق ما ّ
عليه القانون لكل الأديان واملذاهب.
و�أ�ش���ادت معت���وق بال���دور ال���ذي
ت�ضطلع ب���ه اجلهات الر�سمي���ة والأهلية
كاف���ة الت���ي ال ت�أل���و جه���دًا يف توف�ي�ر
الت�سهي�ل�ات والإمكان���ات الالزمة لإجناح
مو�سم عا�شوراء كل عام.
واختتم���ت معتوق ت�رصيحه���ا قائلة:
ثقتنا كب�ي�رة بر�ؤ�ساء امل����آمت احل�سينية
يف احلفاظ عل���ى وحدة ال�ص���ف والدعوة
�إلى القيم الإن�سانية ال�سامية التي يتميز

ولف���ت �إل���ى �أن انخراط���ه يف امل�شارك���ة يف
االنتخاب���ات املقبلة مل�شاركت���ه يف م�سرية العمل
الوطن���ي والنه�ض���ة ال�شاملة حتت نه���ج �صاحب
ال�سم���و امللكي جالل���ة امللك حمد ب���ن عي�سى بن
�سلم���ان �آل خليفة ،ولتلبية حاج���ات �أهل الدائرة
الرابعة باملحافظ���ة ال�شمالي���ة واخلدمات العامة
والبنية التحتية.
ولفت �إل���ى �أن الدائ���رة الرابع���ة باملحافظة
ال�شمالية بحاجة ملعاجلة م�شكلة مواقف ال�سيارات
يف املجمعات من خالل توفري مواقف عامة مظللة.
و�أردف ب����أن احلدائق العامة يف الدائرة بحاجة
�إلى االهتمام وكذلك يف م�ضامري امل�شي بالدائرة.
وق���ال الدائ���رة بحاج���ة �إل���ى �إن�ش���اء مالع���ب
ريا�ضي���ة لل�شب���اب ،وطالب با�ستثم���ار املحالت
التجارية ل�صالح احتاد املالك.

لتح�سني وا�ستكمال
�شبكات الطرق واالهتمام
بالبنية التحتية
•حمد �إبراهيم

حاجات �أه���ل دائرته من اخلدم���ات العامة والبنى
التحتية وزيادة امل�ساحات اخل�رضاء بالدائرة.
وحول حظوظ���ه االنتخابية قال “بعد خو�ضي
االنتخاب���ات البلدي���ة املا�ضي���ة  2014وح�صويل
عل���ى املركز الثاين للجولة الثانية بن�سبة �أ�صوات
عالية ،ف�إن احلظوظ تب���دو ممتازة ومب�شرّ ة بالفوز
ب�إذن اهلل”.
وع���ن برناجمه االنتخابي� ،أف���اد ب�أن الربنامج
ي�أت���ي �ضمن �شعار “يدا بيد لبناء مدينة �أف�ضل”،
قائال� :سوف يتن���اول برناجم���ي االنتخابي �إ�رشاك
املواط���ن يف تعزي���ز عملي���ة الرقاب���ة وتطويرها
وتعزيز مفه���وم ال�شفافية ،كما �سريكز الربنامج
على حت�سني وا�ستكمال �شبكات الطرق وتعبيدها
يف الدائرة.
كما ذك���ر �أنه ي�سع���ى �إلى العم���ل اجلاد حلل
م�شكلة مواق���ف ال�سيارات يف املجمعات من خالل
توفري مواق���ف عامة مظللة واالهتم���ام باحلدائق
العامة وم�ضامري امل�ش���ي بالدائرة و�إن�شاء مالعب
ريا�ضي���ة لل�شب���اب وكذل���ك ا�ستثم���ار املح�ل�ات
التجارية ل�صالح احتاد امل�ل�اك واالهتمام بالبنى
التحتية للدائ���رة ورفع م�ست���وى كفاءتها و�أخريا
التقليل م���ن �أخطار التلوث البيئ���ي وال�سعي من
�أجل زيادة امل�ساحات اخل�رضاء.

نتائج
وت�أه���ل حم���د �إبراهيم والنائ���ب البلدي حمد

بها �أبناء البحرين الك���رام لإظهار مو�سم
عا�ش���وراء بال�ص���ورة املثالي���ة كم���ا يف
الأعوام ال�سابقة.

عن الدائرة
وميثل الدائرة ال�ساد�سة باملحافظة
ال�شمالي���ة حالي���ا مبجل����س الن���واب ر�ؤى
احلايكي.
وتبلغ الكتل���ة الناخبة قرابة 10704
ناخبا وف���ق �إح�ص���اءات انتخابات برملان
. .2014
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات
الآتية :ه���ورة عايل ( )730وعايل (،732
 740 ،738 ،736 ،734و. .)742
وكان���ت الدائ���رة تعت�ب�ر الثاني���ة
باملحافظة الو�سطى قبل �إلغاء املحافظة
باالنتخابات الأخرية.

�أقرتح ا�ستثمار املحالت
التجارية ل�صالح احتاد املالك
الدو��س�ري جلولة ثانية للح�سم .وح�صل الأول على
� 384صوتا باجلولة الأولى ،و� 710صوتا باجلولة
الثانية.
�أما الدو�رسي فح�صل على � 741صوتا باجلولة
الأول���ى ،و� 769صوتا باجلولة الثانية ،ومتثل 52
 %م���ن �أ�ص���وات الناخبني ،وتقرر ف���وزه مبقعد
الدائرة.

عن الدائرة
ومتثل الدائرة الرابع���ة باملحافظة ال�شمالية
املناطق واملجمعات الآتي���ة :جبلة حب�شي (،431
 433و )435وال�سهل���ة ال�شمالي���ة ( 439و)441
والقدم ( )447و�أبو قوة ( 455و )457و�سلماباد
( 708 ،706 ،704 ،702و )712وه���ورة ع���ايل
( )714وعايل (.)744
وتبلغ الكتلة الناخبة من املواطنني بالدائرة
قرابة  9277ح�سب �إح�صاءات انتخابات .2014
وكان ترقيم الدائرة الأول���ى بال�شمالية قبل
تعديل الدوائر بالعام .2014

من�صب النائب تكليف ولي�س ت�رشيفا وال�شعب �سيحا�سب املق�رصين ...مرت�شحة “جنو�سان” احلايكي:

�أنا موالية للوطن ومعار�ضة لكل ما يخالف الوطنية
ح���ب الوطن لي�س بالعبارات وال�شع���ارات �إمنا بالأفعال والإجنازات
ال ل��ت�����ص��ن��ي��ف امل�ت�ر����ش���ح�ي�ن ب����أن���ه���م م���ع���ار����ض���ة �أو م�����واالة
امل�شارك���ة لو�ض���ع حلول للم�ش���كالت و�إ�صدار ت�رشيع���ات نه�ضوية
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

•ملياء معتوق

الدائرة بحاجة ملالعب
ريا�ضية لل�شباب

قالت مرت�شحة الدائرة الأولى باملحافظة
ال�شمالي���ة (جنو�سان وبارب���ار وكرانة) كلثم
احلايك���ي �إن حب الوط���ن لي����س بالعبارات
وال�شعارات �إمنا بالأفع���ال والإجنازات التي
نقدمه���ا للوطن فال نقب���ل من �أي طرف كان
�أن يزايد على وطنيه �أحد من املواطنني.
و�أك���دت �أنها ترف�ض ت�صني���ف ال�شارع
للمرت�شح�ي�ن ب�أن هذا م���ن جماعة املعار�ضة
�أو هذا من جماعة املواالة.
وت�ساءلت احلايكي� :أال يوجد خيار ثالث
ب�ي�ن اخليارين وهي اجلماع���ة الوطنية التي
تقدم �أجندتها الوطنية على الأجندة احلزبية
وال�شخ�صي���ة و�أنه���ا لتت��ش�رف �أن تك���ون من
اخليار الثالث الوطني.
وتابع���ت� :إنن���ي موالي���ة لكل م���ا يخدم
الوطن واملواطنة ،ومعار�ضة لكل ما يخالف
املب���ادئ الوطنية ،و�إن البحرين لي�ست حكرا
عل���ى ما ي�سمى باملعار�ضة �أو املواالة و �أنها
ترف����ض الت�شكيك يف وطني���ة �أي مرت�شح �أو
ناخب مهما كان توجه.
وذك���رت ان تر�شحه���ا ج���اء �إميانا منها
بالتغي�ي�ر الإيجابي مبا يخدم م�صلحة الوطن
واملواطن وتفعيل ثقافة الدميقراطية و�أنها
ترى ب�أن هناك ب���ذره �صاحله ميكن البدء يف
زراعته���ا وح�ص���د ثماره���ا يف تفعي���ل طاقة
ال�شباب واال�ستفادة م���ن الكوادر البحرينية
بو�ض���ع احللول للم�شكالت املواطن وت�رشيع
و�س���ن القوانني التي ترتقي بطموح ال�شارع
و تنه�ض بح�ضارة البحرين من جميع جوانبها
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.

•كلثم احلايكي

واعت�ب�رت من�صب النائ���ب يف الربملان
تكليف ولي�س ت�رشيفا و�أن ال�شعب �سيحا�سب
املق�رصين.
ونبه���ت �إل���ى �أنه���ا �ست�سع���ى لتقلي�ص
الفج���وة بني ��ش�ركاء الوط���ن بتعزي���ز الثقة
املتبادل���ة وتغليب م�صلح���ة الوطن على �أي

�أجندة ،وال يوجد خا�رس �إذا فاز الوطن.
يذك���ر �أن الدائ���رة الأويل يف حمافظ���ة
ال�شمالية متث���ل املناطق وجممعاتها الآتية:
حل���ة العبدال�صالح ( ،)444املق�شع (،)450
كران���ة (  458 ،456 ،454و ،)460جنو�سان
(  506 ،504 ،502و ، )508ج���د احل���اج
( ، )514بارب���ار ( ،524 ،522 ،520 ،518
 528 ،526و ، )530والدراز (.)536
ومتث���ل الدائ���رة حالي���ا النائ���ب فاطمة
الع�صفور.
وتبل���غ الكتل���ة الت�صويتي���ة بالدائ���رة
 10749ناخب���ا ح�س���ب �إح�ص���اءات انتخابات
برملان .2014
وكان���ت �أغل���ب جممع���ات ه���ذه الدائرة
تعت�ب�ر الثاني���ة باملحافظ���ة ال�شمالي���ة،
ولك���ن ج���رى حتريكها مع تعدي�ل�ات ببع�ض
املجمعات قبل اال�ستحقاق الأخري.

نائب مقعد جنو�سان وباربار وكرانة بالربملان
برملان

النائب الفائز
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الأمر امللكي يعك�س ا�ستمرار الدميقراطية بخطى ثابتة ...حمزة:

“الت�رشيع” �أمتت اال�ستعدادات لتنظيم االنتخابات

املنامة  -هيئة الت�رشيع والإفتاء القانوين:
قال رئي����س هيئة الت�رشي���ع والإفت���اء القانوين
امل�ست�شار نواف حم���زة �إن �صدور الأمر امللكي
ال�سام���ي بدع���وة املواطن�ي�ن لالنتخ���اب ي�ضع
التجربة الدميقراطية يف موقع رائد يف املنطقة،
حيث �إن ثباتها وا�ستقراره���ا وتطورها الذاتي
وتقدمه���ا املطرد جعل منه���ا منوذجا ً للإ�صالح
والتح���ول الدميقراطي.علم����ا ً �أن����ه ومن����ذ العام
 2002وحتى العام اجلاري ويف توقيت د�ستوري
ثاب����ت ،وبتجرب����ة م�ستق����رة ومتج����ددة ،انتظمت
االنتخاب����ات النيابية حيث �ش����ارك املواطنون يف
�أربع دورات انتخابية.
و�أعل����ن �أن هيئة الت�رشيع والإفت����اء القانوين
�أمت����ت ا�ستعداداته����ا لإقام����ة ال����دورة اخلام�سة
لالنتخابات النيابية.
وذكر امل�ست�شار نواف حمزة �أن ثبات التجربة
االنتخابية ململك����ة البحرين دليل را�سخ على �أن
م�رشوع جاللة املل����ك الإ�صالحي يقوم على �أ�س�س
ثابت����ة حتقق �أر�ضي����ة خ�صب����ة للنم����و والريادة،
م�ضيف����ا ً �أن حِ كم����ة وحِ نكة جاللة املل����ك و�إميانه
الرا�سخ بامل�شاركة ال�شعبية يف احلياة ال�سيا�سية
وف����رت الأر�ضي����ة الالزم����ة لثب����ات وا�ستق����رار
ودميومة الدميقراطية يف مملكة البحرين.
و�أ�ش����ار �إلى �أن “الدورة اخلام�سة لالنتخابات
ت�أكيد عل����ى ا�ستم����رار التجربة وعل����ى ا�ستدامة
جناح نهجنا الدميقراطي”.
و�أو�ض����ح �أن الأم����ر امللكي ال�سام����ي لدعوة
املواطن��ي�ن لالنتخ����اب ي�شكل �إع��ل�ان بدء حمطة
جدي����دة من حمط����ات امل���ش�روع الإ�صالح����ي ،كما
�أن����ه دلي����ل عل����ى �أن جترب����ة مملك����ة البحري����ن
الدميقراطي����ة م�ستم����رة وتلقى من ل����دن جاللته

•نواف حمزة

كل الرعاية واالهتمام ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك فهو
بح����ق يعد الت����زام �سامي ب�إ���ش�راك املواطنني يف
ال�ش�ؤون العامة بانتظام.
و�أ�ض����اف رئي�����س هيئ����ة الت�رشي����ع والإفت����اء
القان����وين امل�ست�شار نواف حم����زة “وكمواطنني
ندخل ال����دورة االنتخابية اخلام�س����ة ب�إ�رصار وعزم
عل����ى االرتق����اء بالتجرب����ة البحريني����ة يف املجال
الدميقراطي ،مرتكزين على مبادئ ميثاق العمل
الوطني وحمطاتنا الوطنية امل�ضيئة”.
ون����وه عل����ى �أن م�شارك����ة املواطن��ي�ن يف
االنتخاب����ات واج����ب وطني وحق كفل����ه الد�ستور
يف امل�شاركة يف ال�شئون العامة باختيار املر�شح
الأكف�����أ ،م�ضيف����ا” وق����د �أثب����ت البحريني��ي�ن يف
حمط����ات عدة �أنهم ال�سد املني����ع والداعم الأكرب
للم�ض����ي بالدميقراطي����ة وبالبالد �إل����ى م�ستقبل
م�رشق بقيادة جاللة امللك”.
و�أ�ض����اف رئي�����س هيئ����ة الت�رشي����ع والإفت����اء
القانوين قائال “وفرن����ا للعملية االنتخابية كافة
اجله����ود والرتتيب����ات الالزم����ة يف �سبي����ل �إجناح
ه����ذه االنتخابات الت����ي تعد لبنة مهم����ة ت�ضاف

�إل����ى امل�س��ي�رة الدميقراطية يف مملك����ة البحرين
م����ع احلر�ص عل����ى ا�ستمرار توف��ي�ر �أعلى معايري
ال�شفافي����ة والنزاهة واحليادية التي امتازت بها
العملي����ة االنتخابية منذ انطالقته����ا” ،الفتا ً �إلى
�أن اال�ستع����دادات انطلقت مبكراً يف �شهر مار�س
املا�ضي.
علما ً ب�����أن الإرادة امللكية ال�سامية ارت�أت يف
الع����ام � 2007إحل����اق �إدارة االنتخاب واال�ستفتاء
بهيئة الت�رشي����ع والإفتاء القانوين حر�صا ً على �أن
تكون اجلهة املعنية بتنظيم العملية االنتخابية
م�ستقلة متاما ً عن ال�سلطة التنفيذية.
و�أ�شار امل�ست�شار نواف حمزة �إلى �أن الهيئة
حر�ص����ت انطالق����ا َ م����ن طبيعته����ا الق�ضائية �أن
حتي����ط كافة التجهي����زات اللوج�ستي����ة والتقنية
بال�ضمان����ات واملعاي��ي�ر الالزم����ة لتوف����ر بيئ����ة
حماي����دة و�شفافة ت�ضمن اقام����ة عملية انتخابية
حرة ونزيهة يف كافة املراحل.
و�أك����د �أن العملي����ة االنتخابي����ة يف مملك����ة
البحري����ن تعقد ب�����إدارة و�أ���ش�راف ق�ضائي كامل
بقول����ه “ا���ش�راف و�إدارة ال�سلط����ة الق�ضائي����ة
الكامل����ة للعملي����ة االنتخابية يف مملك����ة البحرين
ت�ش����كل �ضمان����ة عالي����ة النتخابات ح����رة ونزيهة
ت�أ�ص����ل الدميقراطي����ة وت�ضم����ن ممار�س����ة
املواطن��ي�ن حلقه����م الد�ست����وري يف امل�شارك����ة
يف ال�شئ����ون العامة و�سالمة اختي����ار ممثليهم يف
جمل�س الن����واب” .واختتم حديث����ه قائال “انعقاد
االنتخاب����ات يف مدده����ا الد�ستوري����ة يف مملك����ة
البحرين بف�ضل امل�رشوع اال�صالحي جلاللة امللك
دومن����ا �أي انقطاع �أو ت�أخري خري دليل على م�ضي
مملكة البحرين يف م�سريتها الدميقراطية بخطى
ثابتة وم�ستدمية”.

االنتخابات املقبلة تعك�س ن�ضج التجربة ...احلايكي:

عازمون وبكل وطنية على تطوير م�سريتنا الدميقراطية
قال���ت النائ���ب ر�ؤى احلايك���ي �إن �شع���ب
البحرين عازم وبكل وطنية على تطوير امل�سرية
الدميقراطي���ة بف�ضل الثقة الت���ي يوليها عاهل
الب�ل�اد �صاح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى
�آل خليف���ة لأبن���اء �شعب���ه الذي ميلك م���ن الوعي
والإمي���ان بواجبة الوطن���ي وما تتطلب���ه املرحلة
املقبلة من بناء وتطوي���ر للم�سرية الدميقراطية
والتنموية.
و�أك���دت احلايك���ي ،يف بيان �أم����س تزامنا مع
اق�ت�راب الي���وم العامل���ي للدميقراطي���ة ال���ذي
ي�ص���ادف � 15سبتم�ب�ر م���ن كل ع���ام� ،أن �شعب
البحرين كان وال ي���زال متم�سكا بوحدته الوطنية
ومتفاني���ا يف خدم���ة ه���ذا الوط���ن ول���ن يرتاجع
ع���ن عزميت���ه و�إ�رصاره الدائ���م على التق���دم �إلى

•ر�ؤى احلايكي

الأم���ام ليك���ون يف الطليع���ة م���ع ال���دول �صاحبة
الدميقراطي���ات العريق���ة .و�أ�ش���ادت احلايك���ي
بتوجيه���ات وت�أكي���د جالل���ة امللك ل���دى تر�ؤ�سه

جل�س���ة جمل�س الوزراء �أم����س الأول ،اال�ستمرار يف
تطوير احلياة ال�سيا�سية والدميقراطية يف مملكة
البحرين .وكذلك نوهت بثقة ال�شعب الكبرية يف
الدور ال���ذي كان���ت وال تزال احلكوم���ة تلعبه يف
تهيئ���ة كل الإمكاني���ات والت�سهيالت لدعم �سري
العملية االنتحابية بكل �شفافية ونزاهه.
وقال���ت“ :كل���ي ثق���ة �أن �شع���ب البحري���ن
عل���ى دراية ووعي كام���ل مب�س�ؤوليات���ه الوطنية
وب����أن املجل����س النيابي املقب���ل �سيكون مطعما
باخل�ب�رات املتنوع���ة والكف���اءات الوطنية التي
�ست�ضع م�صلحة الوطن ف���وق كل اعتبار ،وقريبا
�سن�شهد عر�سا دميقراطيا جميل املالمح يعك�س
ن�ض���ج التجربة ون�ض���ج ال�شع���ب ويك�شف طموح
امل�ستقبل وجموح الأمل الواعد بالأف�ضل”.

انتقد االنحياز جلهات راديكالية توايل �إيران ...الغامن:

ادعاءات با�شيليت تثري الريبة ب�ش�أن ا�ستقاللية املفو�ضية

الق�ضيبي����ة  -جمل�����س الن����واب :و�صف
نائ����ب رئي�����س جلن����ة ال�ش�����ؤون اخلارجي����ة
والدف����اع والأم����ن الوطني مبجل�����س النواب
خليفة عبداهلل الغ����امن ،ت�رصيحات مفو�ضة
الأم����م املتح����دة ال�سامية حلق����وق الإن�سان
مي�شي����ل با�شيلي����ت ع����ن املل����ف احلقوقي
البحرين����ي ،بالأحادي����ة واملنف�صل����ة ع����ن
الواقع.
و�أكد الغ����امن �أن ال�سيا�سة التي تتبعها
املفو�ضي����ة ال�سامي����ة مع املل����ف البحريني
ي�شوبه����ا ال�ش����ك والريب����ة ،ح����ول م����دى
ا�ستقالليته����ا ونزاهته����ا ،م����ع ا�ستمراره����ا
املمنه����ج باالعتم����اد عل����ى وجه����ة النظ����ر
الأحادي����ة ،جلهات راديكالي����ة توايل العدو

•خليفة الغامن

الإي����راين .واك����د �أن ال�ش����وط الكب��ي�ر الذي
قطعت����ه مملك����ة البحري����ن يف جم����ال حماية
ورعاية حقوق الإن�سان ،وا�ستحداث الأجهزة

امل�ستقل����ة لذل����ك ،كامل�ؤ�س�س����ة الوطني����ة
حلقوق الإن�سان ،والأمانة العامة التظلمات،
ومفو�ضي����ة حقوق ال�سجن����اء ،واالنت�صارات
التي حققتها البحرين يف املراجعة الدورية
الأخ��ي�رة للملف احلقوق����ي بجنيف ،وبو�سم
اكرث م����ن  75دولة ،متثل كله����ا ردا حازما
على ادعاءات با�شيليت الفارغة.
واعترب الغامن ان اال�ستقاللية ال�سيا�سية
ململكة البحرين ،ت�����ؤرق م�ضجع الكثريين،
داعيا املفو�ضية ال�سامية لأن حتافظ على
ماء وجهها ،من ه����ذه ال�سلوكيات املربية،
وان توجه م�ؤ�رش البو�صلة للدول التي تهني
حقوق الإن�س����ان على مدار ال�ساعة ،ك�إيران،
و�سوريا واجلماعات احلوثية.
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ال توزعوا مصابيح عالء الدين في الخيم االنتخابية
موع����د فتح باب الرت�شح على الأبواب ،وكث��ي�رون �شحذوا �سيوف هممهم للدخول
يف �ساح����ة الرت�شح ،وم����ا �سيالزمها من ت�سوي����ق ذاتي� .إنه عر�س وطن����ي ،لكن ال نريد
نح����ن كمنتخبني فا�شني�ستا الت�رصيح����ات ،وال �أحالما وردية يوزعها املر�شحون يف علب
بال�ستيكي����ة يف خيمه����م .نريد واقعي����ة ،برامج مدرو�سة� .صحي����ح �أن بع�ض املر�شحني
يه����ز يدك عند االنتخابات وكيان����ك عن الفوز ،ولكن ال�صحيح كما يعرب علماء الربجمة
اللغوي����ة �أن ق����درك �أنت ت�صنعه .ال �أح����د ي�ضع امل�سد�س الكامت لل�ص����وت على ر�أ�سك
ليج��ب�رك �أن تنتخب طائفي����ا� ،أو نرج�سيا مغرورا� ،أو مر�شحا يتغ����ذى على التناق�ضات
اليومية� ،أو افتعال الأزمات .يجب �أن تدر�سوا كل مر�شح.
و�أثبت عل����م النف�س ال�سلوكي �أن كل مر�شح ي�ستعر�����ض بع�ضالت وهمية ،و�أحالم
خارق����ة يعني �أنه ال ميتلك �ألف باء التغي��ي�ر .ومتثيل دور املنقذ �أو املخل�ص وتقم�ص
�شخ�����ص عنرتة لأي مر�شح عالمة متثل بعدا نف�سيا �أنه يعاين فراغا داخليا ،وت�رصيحاته
عبارة عن حيلة دفاعية لتغطية عجز ذاتي ،وحتايل يدل على قلة حيلة اليد .ال تنتخبوا
الفنتازيني ،ومن يوزعون م�صابيح عالء الدين يف خيمهم االنتخابية ،فاملارد ال�سحري
يكم����ن بواقعي����ة الربام����ج االنتخابية ،وتاريخ املر�ش����ح وحجم الأرقام مل����ا ميتلكه من
�أر�شيف تاريخي يف خدمة منطقته .الربملان لي�س جمعية خريية لتوزيع علب ب�سكويت
املنا�ص����ب� ،أو الرواتب وال “ج����م” مايل لإزالة �شحوم الفق����ر ،الربملان :موقف ،ثقافة
عالي����ة ،قدرة فائقة يف معرفة التوازنات� ،أكادميي����ة معتربة م�صداقية ،وطنية� ،سعي
حثيث لل�صداق����ة مع ملفات النا�س العالقة ،جر�أة من�ضبط����ة يف عالج الق�ضايا .مقدرة
عالية يف اخلطابة وقدرة على فهم الرتافع عن امللفات .ال نريد تكرار برملان .2014
ال�شارع يطمح بربملان يكون نوابه مفوهني ،يركزون على الوحدة الوطنية ،وغري
متورط��ي�ن يف �صناعة وت�أليب املجتم����ع �أو توزيع �أعواد كربيت تاريخية بني النا�س �أو
�صناعة الثقوب يف الوحدة الوطنية.
برمل����ان  2018ي�أت����ي مع اكتئ����اب اقت�صادي ،و�صدم����ة ثقافية يعانيه����ا ال�شارع
م����ن �سقوط املثل الأعل����ى للنائب املن�ص����ف� .إن انف�صام بع�ض الن����واب يف املواقف
املعي�شية ،وانتفاخ ال�شوزفرينيا ب�شكل عال لدى بع�ض النواب �ساهم يف تكدي�س �أمل
الناخب وقاده ملا ي�سمى يف علم النف�س بـ “مرحلة الالمعنى”.
برمل����ان  2018يحتاج نوابا ي�سقطون ال�صورة النمطي����ة ،وحمو �سوداوية الذاكرة
املتورم����ة التي �أخذها الناخب عن نواب ترافع����وا عن �أمور عادية و�سكراب �أو م�ضحكة
عززت من الكوميديا ال�سوداء .نتطلع جميعا �إلى نواب جدد� ،أو بع�ض من نواب قلبهم
عل����ى النا�����س ،وهم قلة يف حال �إع����ادة تر�شحهم �أن يرمموا الذاك����رة ،و�أن ي�ساهموا يف
توزيع ربطات اخلبز ،و�أن يكون���وا و�سطيني ،يعي�شون ت�صاحلا مع الذات والوطن
دون �أن يعبث���وا بذيل ما يوج���ع النا�س يف ملفات م�صريية لها انعكا�س اقت�صادي
على جيوبهم.

الدفاع املدين يكرم فريق اجلودة

املنام���ة  -وزارة الداخلي���ة :كرم مدير
ع���ام الإدارة العام���ة للدفاع امل���دين العميد
عبدالعزي���ز العام���ر ،فري���ق اجل���ودة و�إدارة
احلماي���ة وال�سالمة؛ مبنا�سب���ة احل�صول على
�شه���ادة اجل���ودة  ISO9001:2015للم���رة
الرابع���ة على الت���وايل ،حيث ت�ضم���ن تقرير
املدقق اخلارج���ي بع�ض نقاط القوة ،والتي
متثل���ت يف الت���زام الإدارة العلي���ا بتطبي���ق
�سيا�سة اجل���ودة� ،إدراكا لأهميته���ا� ،إ�ضافة
�إلى وجود دليل ت�شغيلي �شامل ووا�ضح.
و�أ�شار �إل���ى �أن هذا التكرمي ،يعد حافزا

لبقي���ة الإدارات للمثابرة واالجتهاد يف جمال
العمل وتنمية املهارات والقدرات ،مبا يعزز
من االحرتافية واملهنية يف تقدمي اخلدمات
للمواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن واالرتقاء مب�ستوى
الأداء وتعزي���ز البيئة التناف�سي���ة ،من خالل
متك�ي�ن املوظفني م���ن تق���دمي املبادرات
واملقرتحات لتحقيق ر�ؤية ور�سالة و�أهداف
الإدارة .و�أك���د مدي���ر الإدارة العام���ة للدفاع
املدين على ب���ذل املزيد من اجلهد والعطاء
للحفاظ على هذه الإجنازات وتقدمي �أف�ضل
اخلدمات.

وكيل ال�صحة يهنئ بنجاح مهمة “الطبية للحج”

منا�شدا �سمو رئي�س الوزراء التوجيه لتثبيت ال�سعر احلايل ...الدو�رسي:

ا�ستمرار ارتفاع �أ�سعار الديزل يكبد ال�صيادين خ�سائر كبرية
حمرر ال�ش�ؤون املحلية

ق���ال رئي����س جمعي���ة ال�صيادي���ن
املحرتف�ي�ن وحي���د الدو��س�ري �إن ا�ستم���رار
ارتفاع �أ�سع���ار الديزل �سيت�سبب يف حتميل
العامل�ي�ن يف قط���اع ال�صي���د الكث�ي�ر م���ن
اخل�سائر.
و�أ�شار الدو��س�ري �إلى �أن االرتفاع الأخري
يف �سع���ر الديزل �أثر �سلب���ا على ال�صيادين
رغم الدعم الذي �أمر به �سمو رئي�س الوزراء

لل�صيادين والذي بلغت ن�سبته .% 60
ور�أى �أن ا�ستم���رار ارتفاع �سعر الديزل
�إل���ى  180فل�سا لليرت املق���رر العمل به يف
يناير املقب���ل �سيعود بال��ض�رر الكبري على
هذا القطاع احليوي واملهم والعاملني فيه.
ونا�ش���د �سمو رئي����س ال���وزراء التوجيه
لتثبي���ت �أ�سعار الدي���زل ،وذل���ك بالعدول
ع���ن رفع �أ�سع���اره مع بداية الع���ام اجلديد؛
انطالق���ا م���ن كون���ه الداع���م الأب���رز لقطاع
ال�صيد والعاملني فيه.

•وحيد الدو�رسي

املنام���ة  -وزارة ال�صح���ة :عقد وكيل
وزارة ال�صح���ة وليد املانع ،لقا ًء مع �أع�ضاء
اللجنت�ي�ن التن�سيقي���ة والطبي���ة لأعم���ال
بعثة احلج الطبية برئا�س���ة �إبراهيم عبيد،
وهن�أه���م مبنا�سبة جناح مهمتهم الإن�سانية
خ�ل�ال مو�س���م احل���ج للع���ام 2018م -
1439ه���ـ ،كم���ا نق���ل لهم حتي���ات وزيرة
ال�صح���ة واعتزازه���ا وفخره���ا وتقديره���ا
للجه���د الكب�ي�ر وامللمو����س ال���ذي قام به
�أع�ضاء اللجنتني التن�سيقية والطبية للحج
من رعاي���ة وعناية �صحي���ة متكاملة حلجاج
مملكة البحرين.
ويف اللقاء� ،أثنى الوكيل على اجلهود

املخل�ص���ة الت���ي قدمها �أع�ض���اء اللجنتني
التن�سيقي���ة والطبي���ة خلدم���ة حج���اج بيت
اهلل احل���رام ،ب���دءًا م���ن احلم�ل�ات ال�صحية
التوعوي���ة واملحا��ض�رات التثقيفي���ة التي
تُ�سه���م يف م�ساع���دة احلج���اج عل���ى معرفة
�سبل الوقاية م���ن الأمرا�ض قبل توجههم
�إل���ى �أداء منا�س���ك احلج ،واحل���ث على �أخذ
التطعيمات من املراكز ال�صحية يف الوقت
املنا�س���ب حتى ي�أخ���ذ مفعوله للوقاية من
الأمرا�ض ،ومن ثم احل�ضور يف جميع مواقع
احلج ال�ستقب���ال احلجاج الذي���ن يحتاجون
الع�ل�اج ومتابعته���م من حلظ���ة و�صولهم
وحتى عودتهم �إلى �أر�ض الوطن �ساملني.
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بالدنا

النعيمي يطمئن على �سري العمل باملدار�س

مدين���ة عي�س���ى  -وزارة الرتبي���ة
والتعلي���م :ا�ستمرت املدار�س احلكومية
يف �إع���داد برام���ج خا�ص���ة ال�ستقبال 12
�ألف طالب م�ستجد ،ت�ضمنت العديد من
الأن�شطة الرتحيبية مب�شاركة �أولياء �أمور
الطلبة ،ويف هذا الإطار قام وزير الرتبية
والتعليم ماجد النعيمي بزيارات تفقدية
�إلى عدد من املدار����س ،لالطمئنان على
�س�ي�ر العملية التعليمي���ة ،التقى خاللها

ع���ددا ً م���ن �أع�ض���اء الهيئ���ات الإداري���ة
والتعليمية و�أولياء الأمور ،كما اطلع على
الأن�شط���ة الت���ي تنفذها تل���ك املدار�س
والت���ي ت�سته���دف طلب���ة ال�ص���ف الأول
االبتدائي ،لتعريفهم باحلياة املدر�سية
و�إدماجه���م فيه���ا� ،إل���ى جان���ب تعريف
�أولياء الأمور باخلدم���ات التعليمية التي
تقدمه���ا و�سب���ل التوا�صل م���ع الهيئات
الإدارية والتعليمية بها.

تعزيز �أداء املدار�س ال�صناعية يف املراجعات

�ضاحية ال�سيف  -هيئ���ة جودة التعليم
والتدري���ب :عق���دت هيئ���ة ج���ودة التعلي���م
والتدري���ب لق���ا ًء ت�شاوريًّا م���ع وزارة الرتبية
والتعليم؛ للتباحث ب�ش�أن مراجعات املدار�س
ال�صناعي���ة و�آلي���ات التعام���ل معه���ا يف �إطار
املراجع���ة املطور ،الإثنني مببن���ى الهيئة يف
منطقة ال�سيف .وي�أتي اللقاء الت�شاوري الذي
جم���ع كال من �إدارت���ي مراجع���ة �أداء املدار�س
احلكومي���ة واخلا�ص���ة وريا����ض الأطف���ال مع
�إدارة التعل���م الفن���ي واملهن���ي ،ا�ستكم���الاً

جله���ود الهيئ���ة ،يف الوق���وف عل���ى مرئيات
ال��ش�ركاء الإ�سرتاتيجي�ي�ن ع���ن معايري تقييم
ج���ودة الأداء املدر�س���ي ،وتنفي���ذًا لتو�صية
اللجن���ة التن�سيقي���ة بني ال���وزارة والهيئة يف
اجتماعه���ا الث���اين للع���ام الدرا�س���ي 2017
  .2018كم���ا تب���ادل احل�ض���ور مرئياته���مومقرتحاته���م التطويري���ة عن �إط���ار مراجعة
�أداء املدار����س لل���دورة املقبل���ة ،للم�ساهمة
يف االرتق���اء مب�ستوى فاعلي���ة �أداء املدار�س
ال�صناعية يف املراجعات.

تكرمي املتفوقني يف “اجلنبية اخلريية”

مدين���ة عي�سى  -وزارة العم���ل والتنمية
االجتماعية :حتت رعاية وزير العمل والتنمية
االجتماعي���ة جميل حمي���دان� ،أقام���ت جمعية
اجلنبية اخلريية حفل التك���رمي الـ 15للطلبة
والطالب���ات املتفوق�ي�ن بعن���وان “تفوق���ي
لوطن���ي” ،يف �صالة “الأي���ام” باجلنبية ،حيث
�أن���اب الوكي���ل امل�ساع���د لتنمي���ة املجتم���ع
بال���وزارة خال���د �إ�سح���اق لتك���رمي الطلب���ة
املتفوقني.
ومت يف احلف���ل تك���رمي ( )136طالب���ا ً
وطالبة يف جميع املراحل الدرا�سية واجلامعة،

بح�ضور رئي����س جمل�س �إدارة اجلمعية �صادق
الغ�رسة� ،إلى جانب عدد من ممثلي ال�صناديق
واجلمعي���ات الأهلي���ة واخلريي���ة واملراك���ز
ال�شبابي���ة باملنطق���ة ،و�أولي���اء �أم���ور الطلبة.
و�أك���د الوكي���ل امل�ساع���د لتنمي���ة املجتم���ع
بالوزارة ،دعم وت�شجي���ع ن�شاطات املنظمات
الأهلية امل�سجلة حتت مظل���ة الوزارة ،م�شرياً
�إلى �أهمية احت�ض���ان الطلبة وتنمية معارفها
ومواهبها ،لت�صبح عنا�رص �إيجابية يف املجتمع
ق���ادرة على تق���دمي علمها للمجتم���ع بكفاءة
واقتدار.

“الأطباء” ت�شكل رابطة ال�صحة املهنية

local@albiladpress.com

يف �إطار دعم قطاع تقنية املعلومات يف البحرين

راع ما�سي ملنتدى احلكومة الإلكرتونية
“هواوي”
ٍ

املنام���ة  -هيئ���ة املعلوم���ات واحلكوم���ة
الإلكرتوني���ة� :أعلن���ت اللجن���ة املنظم���ة ملنت���دى
البحري���ن ال���دويل للحكومة الإلكرتوني���ة ومعر�ض
البحري���ن لتقني���ة املعلوم���ات  ،2018املق���ام
حت���ت رعاي���ة كرمي���ة م���ن نائ���ب رئي����س جمل�س
ال���وزراء رئي�س اللجن���ة العليا لتقني���ة املعلومات
واالت�ص���االت �سم���و ال�شي���خ حمم���د بن مب���ارك �آل
خليف���ة ،ع���ن ان�ضمام �رشكة ه���واوي ك���را ٍع ما�سي
للمنتدى ،يف �إطار مبادراتها الرامية �إلى دعم قطاع
تقنية املعلومات يف مملكة البحرين.
وق���ع اتفاقي���ة الرعاي���ة املا�سي���ة كل م���ن
رئي�س���ة اللجنة املنظمة ملنت���دى هذا العام القائم
ب�أعم���ال مدير �إدارة االت�ص���االت والت�سويق بهيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتوني���ة لولوة �إبراهيم
م���ع املدير التنفيذي ل�رشكة ه���واوي البحرين جون
لويودنق بح�ضور نائب رئي�س اللجنة �أحمد نعيمي.
من جانبها ،قالت لولوة �إبراهيم “نفخر بوجود
�رشك���ة ه���واوي كرا ٍع ما�س���ي للمنتدي مل���ا لها من
ثق���ل ري���ادي عاملي يف قط���اع تقني���ة املعلومات
واالت�ص���االت” ،م�ؤك���دة �أن هذه ال�رشاك���ة �إمنا هي
ا�ستمرار للتعاون املثمر القائم بني اجلهتني على
خمتلف الأ�صعدة ،وتق���دم مثاالً جيداً لل�رشاكة بني
القطاع العام واخلا�ص”.
و�أ�ضاف���ت �أن الهيئة تتطلع ملزيد من �أطر
التعاون يف امل�ستقب���ل ،وعليه يت�رشف املنتدى
بالدع���م املا�سي الذي حظي به من قبل ال�رشكة.
من جهت���ه ،قال املدير التنفيذي ل�رشكة هواوي
يف البحرين ج���ون لويودنق “نت�رشف برعاية هذا

•جانب من توقيع االتفاقية

املنت���دى ،خ�صو�ص���ا ً �أن���ه وا�صل جناح���ه لت�سع
�أع���وام ،و�أثبت قيمته عل���ى ال�صعيدين املحلي
والإقليم���ي عل���ى م�ست���وى تنمية �أعم���ال قطاع
تقنية املعلومات ،و�إط�ل�اق التحول الإلكرتوين
احلكوم���ي منذ ذل���ك احلني .كما ن�سع���د بكوننا
�رشكاء ا�سرتاتيجيني ملب���ادرات وبرامج الهيئة
عل���ى وجه العموم ،ولي�س جم���رد رعاة للمنتدى
فح�سب ،ونفخر مب�س�ي�رة التعاون املمتدة بني
الطرفني التي نرجو له���ا �أن ت�ؤتي ثمارها على
�صعي���د حتقيق �أه���داف اململكة �ضم���ن م�سار
الرقمنة والإجن���ازات املن�شودة بح�سب الربامج
والر�ؤي���ة الوطني���ة حلكوم���ة اململكة”.و�أ�ضاف
لويودن���ق “ن�سعى يف ه���واوي لدعم م�سرية مملكة
البحري���ن على �صعي���د م�ضاعفة ن�سب���ة الإيرادات

وحت�س�ي�ن الإنتاجية و�إحداث نقل���ة نوعية يف البالد
وحتويلها �إلى دولة مناف�سة على خارطة االقت�صاد
العامل���ي ،من خ�ل�ال اتب���اع اخلط���وات املدرجة يف
الر�ؤية االقت�صادية  .2030وال�شك �أن حمور رعاية
وتنمي���ة مهارات تقني���ة املعلوم���ات واالت�صاالت
ال���ذي نركز عل���ى دعم���ه يف اململكة ،يلع���ب دوراً
حموريا ً يف تطور قطاع االت�صاالت وكل القطاعات
احليوي���ة الأخ���رى� ،إذ ال تتمك���ن االقت�صادي���ات
يف ع�رصن���ا احلدي���ث م���ن حتقي���ق �أه���داف التنمية
طويل���ة الأمد مبن�أى عن االبت���كار التقني واحللول
واملنتج���ات واخلدمات التي تفرزها �صناعة تقنية
املعلومات واالت�صاالت ل�صالح خمتلف ال�صناعات
والقطاع���ات الأخرى ،مبا يتما�ش���ى مع املتطلبات
الع�رصية للأفراد وال�رشكات”.

�شم�س :تعزيز و�سيلة م�ستدامة لال�ستثمار يف الكوادر الوطنية

“بيبا” يد�شن خمتربات االبتكار بالتعاون مع “الإمنائي”

�ضاحي���ة ال�سيف  -معه���د الإدارة العام���ة� :أكد
املدير العام ملعهد الإدارة العامة (بيبا) رائد �شم�س
�أهمي���ة ا�ستح���داث املعهد لآلية خمت�ب�رات االبتكار،
يف دع���م امل�س���ار اال�سرتاتيجي املتكام���ل ملنظومة
العمل احلكوم���ي ،نحو حتقيق ا�ستدام���ة �شاملة ،من
خالل رفع كفاءة وفعالية الأداء احلكومي ،عرب تهيئة
البيئة املنا�سبة للنخبة م���ن الكوادر الوطنية لو�ضع
�أجندة مبتك���رة لأبرز احللول املقرتح���ة للإ�شكاليات
احلكومي���ة ،ومنحه���م الفر�ص���ة ل�صناع���ة �سيا�سات
مبني���ة على �أ�س����س علمية تُ�سه���م يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة.
جاء ذلك خالل توقيع املعهد على وثيقة م�رشوع
خمتربات االبتكار احلكومي م���ع مكتب برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي.
و�أو�ض���ح �شم�س �أن معه���د الإدارة العامة ي�سعى
م���ن خالل خمت�ب�رات االبتكار احلكوم���ي� ،إلى حتويل
مفه���وم االبتكار �إل���ى عمل وثقاف���ة م�ؤ�س�سية فعّالة
ودائم���ة يف منظوم���ة العم���ل احلكوم���ي يف مملك���ة
البحرين ،ع�ب�ر تعزيز و�سيل���ة م�ستدام���ة لال�ستثمار
يف الك���وادر الوطنية احلكومية ،م���ن خالل حتفيزهم
عل���ى الإبداع واالبتكار احلكومي ،وتعزيز التناف�سية،
ومنحه���م الأدوات املنا�سب���ة للخ���روج مب�شاري���ع
ومب���ادرات مبتك���رة مبنية على �أ�سالي���ب ومنهجيات
علمية ،ودرا�سة علمية للو�ض���ع احلايل يف م�ؤ�س�سات
القط���اع العام مب���ا يُ�سه���م يف و�ضع حل���ول منهجية
فعالة.
م����ن جهته� ،رصح املن�سق املقي����م لأن�شطة الأمم
املتح����دة واملمثل املقي����م لربنامج االم����م املتحدة

•توقيع االتفاقية

الإمنائ����ي �أم��ي�ن ال�رشق����اوي� ،أن التوقي����ع عل����ى هذا
امل���ش�روع امل�ش��ت�رك ي�أت����ي لي�ضيف لبن����ة �أخرى من
التع����اون امل�شرتك م����ع معه����د الإدارة العامة الذي
ميتد التعاون معه منذ افتتاحه ،كما �أنه ي�أتي ليدلل
م����رة �أخرى عل����ى جهود مملك����ة البحري����ن يف مقاربة
�أه����داف التنمي����ة امل�ستدام����ة ،ال �سيم����ا يف اله����دف
التا�سع املتعلق باالبتكار� ،إ�ضافة �إلى الهدفني 12
و.16
وب�ي�ن ال�رشق���اوي �أن م�رشوع املخت�ب�ر االبتكاري
يف الإدارة العام���ة ي�ؤ�س����س لن�رش مفه���وم م�ستجد يف
الأداء احلكوم���ي يرتكز على ثقاف���ة مواجهة خمتلف
التحدي���ات بطرق تطبيقية ابتكاري���ة يف بيئة العمل
امل�ؤ�س�سي والتعريف مبجموعة متكاملة من الأدوات
واملنهجي���ات و�صولاً ال�ستنباط حل���ول مبتكرة قابلة
للتطبيق يف اجلهات احلكومية امل�ستهدفة.

و�أ�ض���اف �أن هذه اجلهود من التعاون هي بداية
لتع���اون لإن�ش���اء خمت�ب�رات ابت���كار ترك���ز على عدة
موا�ضي���ع مع �رشكاء كجامعة البحرين ووزارة ال�شباب،
لأن لغة امل�ستقبل هي لغة االبتكار واملعرفة بامتياز
�سواء كان ذلك يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص.
واختتم حديث���ه بالقول ب�أنه �سيت���م ،ومن خالل
�شبكة مكاتب الأمم املتحدة ،التعرف على منهجيات
علمي���ة و�أدوات عملي���ة ت�ستند �إلى بع����ض الدرو�س
امل�ستف���ادة يف �إن�ش���اء مثل ه���ذه املختربات يف دول
خمتلف���ة حتقيقًا لال�ستدامة يف �إيج���اد احللول حا�رض ًا
وم�ستقب�ًل�ااً  ،م�شريًا �إل���ى �أن ذلك �سيُمك���ن من �إيجاد
قيادات وطنية قادرة على مقاربة احللول للتحديات
التي تواجههم ب�آلي���ات عمل جديدة ،يح�سب ململكة
البحري���ن �أخذ ال�سب���ق والري���ادة يف مقارب���ة �آلياتها
و�أدواتها.

هددوه بالقتل �إن مل يدفع

 6متهمني يختطفون �آخر ب�سبب قر�ض فوائده % 800

اجلف�ي�ر  -جمعي���ة الأطب���اء البحريني���ة:
�أعلنت جمعية الأطباء البحرينية عن الت�شكيل
اجلديد ملجل����س �إدارة رابطة ال�صحة املهنية
البحريني���ة يف اجلمعي���ة للعام�ي�ن - 2018
 ،2020بتزكية حممد �صليل برئا�سة الرابطة
بالتزكي���ة ،وعبداحلكي���م �آل حممود مبن�صب
نائب الرئي�س ،وحممد �صالح ملن�صب الأمني
امل���ايل ،وحمم���د جربي���ل �أمينا لل��س�ر ،وحممد
املطوع ع�ضوا �إداريا.
ج���اء ذل���ك عقب اجتم���اع عقدت���ه اللجنة
العمومي���ة لرابط���ة �أطباء ال�صح���ة املهنية يف
مق���ر جمعية الأطباء ،ب�إ�رشاف �أمني �رس اجلمعية
ن���زار بوكم���ال ،وال���ذي �أك���د يف ت�رصيح على
هام����ش االجتم���اع�،أن جمعي���ة الأطب���اء تهدف
م���ن وراء �إن�ش���اء الرواب���ط الطبي���ة داخله���ا
�إل���ى ت�شجيع البح���ث العلم���ي والطبي وعقد

الن���دوات واملحا��ض�رات الطبي���ة ،وامل�ساهمة
مع جمل�س �إدارة اجلمعية يف تنظيم املهنة يف
االخت�صا�ص الواحد ،ومتتني �أوا�رص التعا�ضد
والت�ضام���ن وتقوية ال�صالت ب�ي�ن الأع�ضاء،
وامل�ساهم���ة يف توثيق ال�صالت مع اجلمعيات
املماثل���ة يف البل���دان العربي���ة والأجنبية من
خالل عق���د امل�ؤمت���رات العلمي���ة وامل�شاركة
فيها .من جانبه���م� ،أكد �أع�ضاء رابطة ال�صحة
املهني���ة البحريني���ة عق���ب �إع�ل�ان الت�شكيل
اجلدي���د للرابط���ة �أهمي���ة العم���ل عل���ى عقد
املزيد من امل�ؤمت���رات العلمي���ة وامل�ساهمة
يف رف���ع م�ست���وى الوع���ي الطب���ي والتثقيف
ال�صحي ،و�إقامة املزيد م���ن الندوات الطبية
التي ت�ساهم يف رفع كف���اءة الطبيب� ،إ�ضافة
�إل���ى توطيد ال�صالت وتطوي���ر �أوجه التعاون
بني الهيئة الإدارية و�أع�ضاء الرابطة.

عبا�س �إبراهيم

�أم���رت املحكم���ة الك�ب�رى اجلنائي���ة الأول���ى
با�ستدعاء �شاهد �إثب���ات بواقعة اختطاف  6متهمني
�آ�سيويني و�آخر جمهول ،لآخر من جن�سيتهم ،وهددوا
�شقيقته �أثن���اء �سماعها �رصخاته بقتل���ه �إن مل ت�سدد
لهم مبل���غ قر�ض كان �أخذه �شقيقه���ا من �أحدهم مع
فوائ���ده التي فاقت املبلغ نف�سه ب���ـ � 8أ�ضعاف قبل
التفاو����ض لت�ص���ل �إلى �أق���ل  ،% 100و�أجلت النظر
يف الق�ضي���ة حت���ى جل�سة � 1أكتوبر املقب���ل ،مع الأمر
با�ستمرار حب����س املتهمني من الأول حتى ال�ساد�س،
يف حني �أن ال�سابع مازال هاربا من قب�ضة العدالة.
وتتح�ص���ل تفا�صي���ل الق�ضي���ة فيم���ا �أبلغت به
�شقيق���ة املجن���ي عليه ل���دى مركز لل�رشط���ة ،والذي
قال���ت �إنها الحظت اختفاء �أث���ر �شقيقها ،فتوا�صلت
م���ع �أحد �أ�صدقائه وطلبت من���ه م�ساعدتها يف العثور
عليه� ،إال �أنها تفاج����أت بتلقيها ات�صاال من �أ�شخا�ص
�آ�سيويني يهددونها بقتل �شقيقها يف حال مل تدفع

�إليه���م مبلغ  5000دينار ،فحاول���ت مبختلف الطرق
توفري املبلغ �إال �أنها ف�شلت بذلك.
و�أ�ضاف���ت �أنها تفاو�ضت م���ع خاطفي �شقيقها
وه���ي ت�سم���ع �رصاخه وه���و يتلق���ى �رضباته���م ،حتى
اتفقت معهم على ت�سليمهم مبلغ  900دينار مقابل
�إطالق �رساحه م���ن قب�ضتهم ،وعندها مل حتتمل ذلك،
فقرر �صديق �شقيقها �إبالغ �سفارة بالدهم وال�رشطة
بالأمر .وبالفعل مت تكثي���ف التحريات حول الواقعة
من قبل �أف���راد ال�رشطة املكلف�ي�ن ،والذين تو�صلوا
�إل���ى مق���ر تواج���د اجلن���اة واملجن���ي علي���ه� ،إذ تبني
�أنه���م يف غرف���ة ب�إحدى العم���ارات ،ومت القب�ض حني
مداهمته���م عل���ى  6متهمني ،فيم���ا ات�ضح من خالل
التحقيقات �أنه قد �شاركهم متهم �سابع جمهول ومل
يت���م القب�ض عليه �أو التعرف على هويته حلني �إحالة
الدعوى للمحكمة.
وب�س����ؤال املجن���ي عليه عن �سب���ب اختطافه من
قب���ل املتهمني� ،أف���اد ب�أنه كان مي���ر ب�ضائقة مالية
وبحاج���ة لإر�س���ال الأموال �إلى عائلت���ه يف بالده ،ومنا

�إل���ى علمه �أن �شخ�ص���ا �آ�سيويا يعم���ل يف �أحد مكاتب
تخلي�ص املعام�ل�ات ي�ستطيع �إقرا�ض���ه املبلغ ،لكن
مقابل فوائد.
ل���ذا فق���د توا�صل مع ذل���ك ال�شخ����ص (املتهم
الأول) واتف���ق مع���ه على ت�سليفه مبل���غ  500دينار،
عل���ى �أن يعيدها �إلي���ه بعد �شهر واح���د  550دينارا،
لكنه مل يتمكن من �سداد املبلغ �إليه يف ذلك الوقت،
فظل املتهم الأول يطالبه بت�سديد املبلغ.
ويف ي���وم الواقع���ة ح��ض�ر �إل���ى م�سكن���ه املتهم
الأول ومع���ه باق���ي املتهم�ي�ن ،والذي���ن طلب���وا منه
التوجه معه���م �إلى خارج م�سكن���ه� ،إال �أنهم اختطفوه
و�أخ���ذوه �إلى غرفة يف �سطح �إح���دى البنايات ،وهناك
تعر����ض لوجبات م���ن ال�رضب .وق���د �أحال���ت النيابة
العامة املتهمني ال�ستة للمحاكم���ة على اعتبار �أنهم
يف غ�ضون الع���ام  ،2018حجزوا و�آخ���ر جمهول حرية
املجن���ي عليه وحرموه منها بغري وجه حق ،وكان ذلك
با�ستعمال القوة ،ووقع هذا الفعل حال كونهم �أكرث
من �شخ�صني وبغر�ض الك�سب.

opinion@albiladpress.com
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مب���ادئ م�ضيئ���ة للم��ش�روع الإ�صالح���ي
ل�سي���دي �صاح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن
عي�س���ى �آل خليف���ة عاهل الب�ل�اد حفظه اهلل
ورع���اه ،هذا امل�رشوع الذي م���ن حق البحرين
�أن تفخر كل الفخ���ر به ،وتعتز �أبلغ االعتزاز،
لأن���ه م�رشوع رائ���د يف املنطق���ة �سجله تاريخ
الع���رب احلدي���ث ،ووقف���ت ال���دول �أمام���ه
مبه���ورة بالربام���ج الإ�صالحي���ة والتطوي���ر
بكل املجاالت ،وخ�ل�ال تر�ؤ�س جاللته جل�سة
جمل�س الوزراء يوم االثنني املا�ضي بح�ضور
�سيدي �سم���و رئي�س ال���وزراء و�سيدي �سمو
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء جدد جاللته (الت�أكيد
الرا�سخ على امل�ضي بكل عزم للحفاظ على
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سيدي جاللة الملك وبناء مجتمع
ديمقراطي متقدم
 16عام���ا �إال �أنها �أحدثت نقلة نوعية �شاملة
يف م�س�ي�رة التحدي���ث والتنمي���ة ،و�س���ارت
البحري���ن على نح���و يحقق التكام���ل وي�ضع
الإج���راءات واخلط���وات التي تهي���ئ املزيد
من التق���دم والنماء على ال�صعيد ال�سيا�سي
واالقت�ص���ادي واالجتماع���ي ويف خمتل���ف
القطاعات.
و�أ�شاد جاللته �أيده اهلل يف كلمته بالوعي
االنتخابي الذي يتمتع به املواطن البحريني
يف اختي���ار ممثليه حتت قب���ة الربملان بكل
�أمانة وحياد وم�س�ؤولية وامل�شاركة يف �صنع
الق���رار وحماية الإجن���ازات الت���ي حتققت،
حيث نوه جاللته (بالوعي الوطني امل�س�ؤول
ال���ذي يتمت���ع ب���ه املواطن���ون يف الإقب���ال

املكت�سبات الدميقراطية الوطنية وتنميتها
ع�ب�ر البناء على ما حتقق يف ظل امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية ،معربا ً جاللته عن الفخر واالعتزاز
ب���دور و�إ�سهام���ات ال�سلط���ة الت�رشيعي���ة يف
النه�ض���ة التنموية ال�شاملة ،م�ش�ي�را ً جاللته
�إل���ى �أن  16عاما ً من العم���ل النيابي ت�شكل
مك�سب���ا ً ور�صيدا ً مهم���ا ً يف تطوير املمار�سة
الدميقراطي���ة وتعزيز امل�شارك���ة ال�شعبية،
جمددا ً جاللته الت�أكي���د الثابت على امل�ضي
قدما ً يف امل�رشوع الإ�صالحي امل�ستمر).
�إن النه���ج الدميقراط���ي يف البحري���ن
�أ�صبح منوذجا يحتذى به على م�ستوى العامل
ال���ذي تتقاذفه ري���اح التغي�ي�ر والتحديات
والأحداث الدامية ،فتجربتنا و�إن كان عمرها

على ه���ذه االنتخاب���ات وامل�شاركة الوا�سعة
فيها الختي���ار الأكف�أ والأق���در على �إي�صال
�صوته���م ،داعيا ً جاللته �إل���ى و�ضع م�صلحة
الوطن ف���وق كل اعتبار �آخ���ر ،مبديا ً جاللته
االرتياح مل���ا يبديه املواطن���ون من حما�س
خلو����ض هذا املعرتك االنتخابي مما يعك�س
الثقة العالي���ة يف امل�ؤ�س�س���ات الد�ستورية
والر�سمي���ة والر�ض���ا مب���ا حققت���ه احلي���اة
النيابية).
نعم ...فاختيار النائب م�س�ؤولية وطنية
كربى والت�صويت �أمانة يف عنق كل بحريني
لدف���ع م�س�ي�رة التنمي���ة ال�شامل���ة قدما نحو
مزيد من التطور والنجاح لهذا الوطن العزيز
وبناء جمتمع دميقراطي متقدم.

زبدة القول
بثينة
خليفة قاسم
B7747

@hotmail.com

ارفعوا يد التحية
لألجهزة األمنية
م���ا قام���ت ب���ه الأجه���زة الأمني���ة
البحريني���ة بك�شف عدد من الإيرانيني
الذي���ن دخل���وا الب�ل�اد ع���ن طري���ق
التحاي���ل� ،أم���ر يدع���و للفخ���ر وتوجيه
التحي���ة وال�شكر لل�ساهري���ن على �أمن
هذا البل���د يف ظل امل�ؤام���رات التي ال
تنتهي والتي تهدف �إلى الق�ضاء على
ا�ستقرار بلدنا.
رمبا ي���رى البع�ض �أن ما حدث هو
عملية �أمني���ة اعتيادية �أوقعت به�ؤالء
الإيراني�ي�ن الذي���ن خالف���وا القان���ون
وقام���وا بتزوي���ر وثائ���ق ال�سفر حتى
يتمكنوا من دخول البحرين و�أن ه�ؤالء
فعل���وا م���ا فعل���وه لتحقي���ق م�صالح
�شخ�صية ال عالقة لها ب�أية جهة �إيرانية
ر�سمي���ة ،لكن هذا غ�ي�ر مقبول يف ظل
احلروب وامل�ؤامرات التي نعي�ش فيها
ويف ظ���ل ما نعرفه ع���ن طرق وو�سائل
الإيراني�ي�ن يف اخرتاق وتخريب الدول
العربي ،فهن���اك �ألف �س����ؤال و�س�ؤال
الب���د �أن يتب���ادر لذه���ن كل �صاح���ب
عقل ح���ول دواف���ع ه����ؤالء الأ�شخا�ص
لدخول بالدنا بهويات مزورة؟ ما الذي
يجعلهم يعر�ض���ون �أنف�سهم للعقاب
به���ذه الطريق���ة؟ م���ن وراءه���م؟ وما
اخلط���ط التي جاءوا من �أجل تنفيذها؟
وهل الذين ا�ستقدموهم وا�ستقبلوهم
عل���ى عل���م ب�أنه���م �إيراني���ون و�أنه���م
حتايلوا من �أجل الدخول �إلى �أرا�ضينا؟
لذل���ك ،فنح���ن �إذ نق���دم التحي���ة
واالح�ت�رام لرجال �أمنن���ا وعلى ر�أ�سهم
وزير الداخلية على يقظتهم و�سهرهم
عل���ى �أمنن���ا ،نطل���ب ن��ش�ر التفا�صيل
الكاملة مل���ا تتمخ�ض عنه التحقيقات
مع ه����ؤالء الأ�شقياء وم���اذا �أرادوا من
فعلتهم هذه ومن وراءهم.

نقطة أول السطر

عودة خفافيش
الظالم
مل �أك���ن �أنوي تغي�ي�ر عنوان مق���ايل هذا
اليوم و�أنا خ���ارج البالد ،لكن تداعيات خروج
خفافي�ش الظالم م���ن �أقبيتهم �أجربتني على
ذلك.
لق���د ت�أخرمت كن���ا يف انتظارك���م ،هذا ما
قال���ه الراحل امللك عبداهلل رحمه اهلل لرئي�س
الوزراء �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة
بن �سلم���ان �آل خليفة رع���اه اهلل ،فيما كانت
البحري���ن خمتطفة م���ن قبل الفتن���ة وكانت
حت���ت ح�صار املحن���ة املدمرة الت���ي ت�سببت
فيه���ا بالدرج���ة الأول���ى جمعي���ات اخليان���ة
املنحلة والتي ال ت�ستحق حتى ذكرها باال�سم،
وقد تعلمنا در�سا من �سموه منذ تلك ال�ساعة
وهو ال ميكن العودة للوراء ،وال�سماح بتكرار
االنقالب الذي كان �سببه الرتاخي والت�ساهل
وغ����ض الطرف ع���ن املح���اوالت التي جترى
خلط���ف البالد حتت �سم���ع وب��ص�ر الدولة من
دون �أن تتح���رك �أو تتخ���ذ م���ن الإج���راءات ما

أحمد جمعة
ي���ردع ه���ذه ال�رشذمة من اجلمعي���ات التي مت
حله���ا ،وها هي حت���اول العودة م���ن الأبواب
اخللفي���ة ،وهذا م���ا حاولت �أن تفعل���ه م�ؤخرا
ه���ذه اجلمعي���ات الت���ي حل���ت وانتهين���ا من
�أمره���ا ،وها هي حتاول الع���ودة م�ستغلة كل
الطرق امللتوي���ة وموظفة كل الو�سائل التي
تدربت عليها من �إيران وحزب اهلل.
م���ا لفت نظري ه���و اكتف���اء امل�س�ؤولني
ب�إن���ذار ه���ذه اجلمعي���ات املنحل���ة ،وامللفت
�أي�ض���ا �أنه���م ب���د�أوا اتخ���اذ ط���رق خمادع���ة
للع���ودة كا�ستغالل جمعي���ة مكافحة التطبيع
التي �أغلب �أع�ضائها م���ن اجلمعيات املنحلة
للعودة �إلى ال�ضوء ،بل الأدهى �أنه �سمح لأحد
الوزراء امل�س�ؤولني يف الدولة با�ستقبال هذه
اجلمعي���ة ،ومنهم رموز يف اجلمعيات املنحلة،
وترافق هذا الأمر مع عودة الطرق على وترية
احلوار وهو مطلب ميثل حماولة للت�سلل �إلى
الواجهة بعدما حل���ت وزارة العدل اجلمعيات

ahmedjuma44

@yahoo.com

امل�ؤزمة.
م�شكلتن���ا لي�س���ت م���ع ه���ذه اجلمعيات
الإرهابية ،امل�شكلة للأ�سف مع �أجهزة الدولة
الت���ي تغ����ض الط���رف ع���ن كل املح���اوالت
اخلادعة وامل�ضللة حتى �إذا ما وقع الف�أ�س يف
الر�أ�س حتركنا مت�أخرين.
عب���ارة رئي�س ال���وزراء �صاح���ب ال�سمو
امللكي الأمري خليف���ة بن �سلمان �آل خليفة
حفظ���ه اهلل الذي �أف�ش���ل امل�ؤام���رة و�أبطل
مفعول ه���ذه القوى املخرب���ة ،هي “ال عفا
اهلل عما �سلف” ،ه���ذه العبارة يجب �أن ترن
يف �آذان كل بحريني حتى ال ين�سى ما قامت
به هذه اجلمعيات وحتى ينتبه امل�س�ؤولون،
�أولئ���ك الذي���ن ي�سمح���ون �أو يرتاخ���ون عن
حماوالت الت�سلل التي بد�أت تطل بر�أ�سها.

تنويرة:
ال ت�أمل الن�رص ما دمت �ألقيت �سالحك.
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َو ْخـ َز ُة ُحب
د .زهرة حرم

في موسم
الشائعات!
ما فت����ئ ديننا الإ�سالم����ي ي�ؤكد على
التحقق من كل لفظ وقول؛ فمنذ بدايات
الدعوة النبوية ،والر�س����ول (�ص) يعلمنا
�أال جنه����ر بقول ال نعرف ل����ه م�صدرا ،و�أال
نرم����ي املح�صنني واملح�صنات دون حجة
ظاهرة �أو بيّن����ة ،وغلّظ العقوبات الناجمة
ع����ن القذف والق����ذع ،وبع����د � 1400سنة
وتزيد ،وبعد كت����ب الرتبية الإ�سالمية يف
املدار�����س واجلامعات ،وبعد “�صياحات”
امل�ساج����د وخط����ب اجلمع����ات؛ ال �أرانا �إال
مرتدين يف هذا ال�سياق!
نح����ن �أمة تحُ ����ب الق�ص�����ص والأخبار،
وتراق����ب املَ�شاه����د ،ف�إن نق�����ص م�شهد
�أ�ضاف����ت �إلي����ه ،وعدّلت����ه �أو بهرجت����ه �أو
أرادت – مبزاجه����ا و”على
�شوّهت����ه – �إذا � ْ
كي����ف كيفه����ا” ،وحيث ت����دور رحاها! وال
يحلو لها ذلك �إال حني تنتع�ش ال�رصاعات؛
االجتماعي����ة �أو ال�سيا�سي����ة غال ًب����ا! ونظرا
�إل����ى �أن النا�����س فيما يع�شق����ون مذاهب
ومل����ل ونح����ل ،وطوائف وجماع����ات؛ ف�إن
م����ا �سي����دور من مَ�شاه����د؛ ل����ن يتعدى ما
يتنا�س����ب م����ع هواه����ا؛ تزيّن����ه ،وتكحله،
وتُلب�سه احلِل����ي واحلرير! وما عداه؛ مما ال
يوافقه����ا؛ ترميه �إلى قع����ر جهنم ،بقبيح
الفعل ،وغليظ القول!
هذه املَ�شاهد املعدّل����ة �أو امل�شوّهة
هي م����ا يُعرف بال�شائعة �أو الإ�شاعة ،وهي
– يف كل الأح����وال – ال متث����ل احلقيق����ة
الأ�صلي����ة� ،أو اخل��ب�ر الفعلي ،ب����ل هي ما
يزيد علي����ه� ،أو ينق�����ص� ،أو يُكيّف ح�سب
مل����رادة ،ف��ت�رى اخل��ب�ر – �إِنْ
امل�صلح����ة ا ُ
كان �صحاف ًي����ا �أو “وات�سب ًي����ا” مثال – غري
وا�ضح املع����امل ،ومنقو�����ص املعلومات،
�أو ين���ش�ر �أخبارًا قدمي����ة ال متت للتاريخ �أو
ِ�صلةٍ ،ويقدمه
املرحلة الزمنية احلالي����ة ب ِ
بو�صف����ه حديثًا! �أو تراه ُي����رّوج ل�شخ�صية
م����ا ،ويربط به����ا جمموعة م����ن الإجنازات
التي تُخرجها يف �ص����ورة البطل ،وينتهي
الأم����ر بتداول ه����ذا اخل��ب�ر �أو ذاك يف كل
القن����وات الإعالمي����ة ،وهو ما ي�����ؤدي �إلى
ت�شوي�����ش املعلوم����ة الأ�صلي����ة ،ومن ثم؛
ت�ضليل اجلمهور!
وم����اذا بع����د الت�ضلي����ل!؟ ه����ل
�ست�سمح����ون لأنف�سك����م �أن تكون����وا جمرد
متلق��ي�ن ،يت����م التالع����ب بعقولك����م،
فت�ستقبل����ون الأخب����ار بو�صفه����ا حقائق!
و َت ُكوْن����ون �أداة طيّع����ة ليّن����ة له�����ؤالء
امل�ضلل��ي�ن! ماذا �سيك����ون دورك (�أنت)
م����ن هذا كل����ه؟ هناك كت����اب جميل ا�سمه
(ال�شائع����ات الو�سيل����ة الإعالمي����ة الأقدم
يف الع����امل) ،يق����ول �صاحب����ه �إن �أ�صح����اب
ال�شائع����ة يلعب����ون �أدوارًا خمتلفة ،منها:
“املُح ِرّ�ض” الذي يمُ ثل املثري� ،أي مُبتكر
ال�شائع����ة ،ومنها “املُرتج����م” الذي ي�رشح
تفا�صيله����ا ،وهن����اك “املُنع�����ش” ال����ذي
ي�سعى جلعل ال�شائعة طازجة على الدوام،
وكذلك “املُغازل” ال����ذي يلهو بالر�أي �أو
الفك����رة ،ومنهم “القائد” ال����ذي يتبناها
ُوج����ه النا�س �إليها ،و�أخ��ي�را “املقاوم”
وي ِّ
الذي يح����ارب ال�شائعات الت����ي ال تكتمل
عنا�رصه����ا �أو حُججه����ا ،ويح����اول التحق����ق
منه����ا .فما ه����و دورك �أنت؟ اع��ت�رف �أنك
تت�أرجح بينها جميعها!.

باإلذن..

نتيجة واحدة لحربَين؟! ()1
معه ح���ق الرئي����س ال�شي���خ ح�س���ن روحاين
يف “اكت�شاف���ه” �أن �إي���ران تتعرّ����ض ل���ـ ِ “حرب
اقت�صادية ونف�سية ودعائية” من قبل “جمموعة
جديدة يف البيت الأبي�ض” ،و�أكرث من ذلك ،معه
ح���ق يف تو�صيف املوق���ف الأمريكي� :ضغط من
جهة ودعوات �إلى التفاو�ض من جهة ثانية.
وه���ذا يف ال�ش���كل �صحيح ووا�ض���ح ...لكنه
ال يحج���ب امل�ضم���ون املغيّ���ب يف كالم رئي����س

�إي���ران ،ال يف الأ�سب���اب التي �أو�صل���ت �إلى هذه
الو�ضعي���ة ال�صعب���ة واحلرج���ة واخلطرية ،وال يف
النتائ���ج ،باعتب���ار �أن الرئي����س دونال���د ترامب
“�شفّ���اف” و”وا�ضح” وميكن اتهامه ب�أي �شيء
�سوى بكونه خبيث���ا �أو �صاحب مواقف مزدوجة،
�أي �أنه منذ ما قب���ل و�صوله �إلى البيت الأبي�ض،
كان يقول �إنه �سيلغي االتفاق النووي “ال�سيّ ء”
مع �إيران م���ن �أجل ا�ستبداله بواح���د جيد ،وهذا

يف ر�أي���ه “ال�صحيح باملنا�سب���ة” يجب �أن يكون
�شام�ل� ًا ولي����س جمت���ز�أ وال مُقت�رصاً عل���ى جزئية
امللف الن���ووي ،ويجب �أن يط���ال “كل �سلوك”
الإدارة الإيرانية ولي�س �ش�أنا ً وحداً فقط! باعتبار
�أن “امل�شكل���ة” تط���ال منهج���ا ً متكام�ل� ًا ي���كاد
يك���ون وحيد ع��ص�ره يف الزمان الراه���ن ،ويقوم
على التدخ���ل ال�سافر يف �ش�ؤون الغري و�أحوالهم
و�أنظمتهم وقيمهم �سعيا ً �إلى بناء ريادة قطبية

علي نون
كربى ومدّعاة!
ومن���ذ اللحظ���ة الأول���ى لإلغائ���ه االلت���زام
الأمريك���ي بذل���ك االتف���اق� ،أعل���ن ترام���ب �أن���ه
“يري���د التفاو����ض” عل���ى البدي���ل املناف����س،
ولي����س القتال وال احل���رب! و�أن هدف���ه املُعلن
و”ال�شف���اف” ه���و تغي�ي�ر �سلوك �إي���ران ولي�س
تغيري نظامها! �أي �أن قول روحاين عن ازدواجية
يف موق���ف وا�شنطن لي�س دقيق���ا ً! وال ح�صيفا ً!

وال يع�ّب�رّ عن “م�ضم���ون” املو�ض���وع املفتوح
على و�سع���ه .بل ميكن “تفهّ ���م” موقف ال�شيخ
الرئي�س يف طهران من زاوية اال�ستمرار يف “بيع”
الإيراني�ي�ن الناقم�ي�ن والغا�ضبني من الظروف
املعي�شية التي و�صلوا �إليها ،معنويات دعائية
كب�ي�رة ،مطلوب منها تعوي�ضه���م “نف�سيا ً” عن
تل���ك الظ���روف امللمو�س���ة واحل�سي���ة واملادية
الكارثية!“ .امل�ستقبل”.

ال�صني تطالب بفر�ض
عقوبات على �أمريكا
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األربعاء

جني���ف  -روي�ت�رز� :أظهر ج���دول �أعمال اجتم���اع �أم�س �أن
ال�ص�ي�ن �ستطل���ب من منظم���ة التج���ارة العاملي���ة ال�سماح لها
بفر����ض عقوب���ات على الوالي���ات املتحدة ب�سبب ع���دم التزام
وا�شنطن باحلكم ال�ص���ادر يف خالف على ر�سوم �إغراق �أمريكية
بعد �شك���وى قدمتها ال�صني يف  .2013ومن املتوقع �أن يقود
الطل���ب �إل���ى �سجال قان���وين ل�سن���وات ب�ش�أن م�ب�رر العقوبات
وحجمه���ا .ويف الع���ام املا�ض���ي ح�صل���ت ال�ص�ي�ن عل���ى حك���م
ل�صاحله���ا من منظم���ة التج���ارة العاملية يف ن���زاع يتعلق بعدة
�صناعات من بينها الآالت والإلكرتونيات وال�صناعات اخلفيفة
واملعادن ب�صادرات �سنوية ت�صل �إلى  8.4مليار دوالر.
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العراق يخف�ض م�ساحة القمح املروية للن�صف
بغ���داد  -روي�ت�رز :قال م�س�ؤول حكوم���ي �إن العراق� ،أحد كبار م�ش�ت�ري احلبوب يف ال�رشق
الأو�س���ط� ،سيقل�ص امل�ساحة املروي���ة املزروعة بالقمح �إلى الن�صف يف مو�سم الزراعة 2018
  ،2019يف ظل �شح املياه الذي تعاين منه البالد.وا�ضطر العراق ملن���ع املزارعني من زراعة الأرز وغريه من املحا�صيل ال�صيفية الكثيفة
اال�سته�ل�اك للمياه ب�سبب اجلفاف وتناق����ص تدفقات الأنهار .ومن املرجح �أن ت�ؤدي اخلطوة
اجلديدة �إلى زيادة واردات القمح كثريا.
و�أفاد نائب وزير الزراعة العراقي مهدي القي�سي ب�أن م�ساحة الأرا�ضي املروية املزروعة
باحلب���وب ال�شتوية ،وحتديدا القم���ح وال�شعري� ،ستنخف�ض �إلى الن�ص���ف .وقال يف مقابلة �إن
نق�ص موارد املياه والتغري املناخي واجلفاف هي الأ�سباب الرئي�سية لهذا القرار.
وت�ضمنت خطة العراق الزراعية  1.6مليون هكتار من القمح يف املو�سم املا�ضي 2017
 .2018 -ورُوي نحو مليون هكتار من تلك امل�ساحة بينما اعتمد الباقي على مياه الأمطار.

بنوك ت�ستخدم “القاعدة  ”78لتقليل عوائد الزبائن

“املركزي” يدعو للتوقف عن احت�ساب فوائد �إ�ضافية عند ال�سداد املبكر للقرو�ض
أي�ضا با�سم
طريقة جمموع الأرق���ام ،واملعروفة � ً
القاعدة  ،78حل�ساب الفائدة واملبلغ الرئي�سي
فيما يتعل���ق بت�سهيالت التموي���ل بالتق�سيط،
�إذ �إن���ه با�ستخدام ه���ذه الطريقة ،ف����إن العمالء
الذي���ن يخت���ارون ت�سوي���ة كل �أو ج���زء من قبل
�أون���ه ،يتم التعامل معه ب�شكل غري عادل ب�سبب
توزي���ع الفائدة غري املتنا�سب على الأق�ساط يف
حال���ة حدوث الدفع امل�سبق خ�ل�ال فرتة ال�سداد
الأولية.
وح���ذر امل��ص�رف املرك���زي م���ن �أن ه���ذه
املمار�س���ة ال تتواف���ق م���ع متطلب���ات م��ص�رف
البحري���ن املرك���زي ،ومع���دل الن�سب���ة ال�سنوية
( )APRاملن�صو�ص عليه وفق قواعد امل�رصف
املركزي
ودع���ا امل��ص�رف البن���وك الت���ي تتب���ع هذه
الإج���راءات بالتوقف على الف���ور ،عن ا�ستخدام
ه���ذه الطريقة يف معاجلة القرو�ض .كما طالبهم
باالمتث���ال الكام���ل للمتطلب���ات والإف�ص���اح
لعمالئه���ا بخ�صو�ص الأ�سا����س الذي يتم فر�ض
الفائ���دة ويطب���ق عل���ى احل�س���اب م���ع تو�ضيح

علي الفردان

طالب م��ص�رف البحري���ن املرك���زي البنوك
التجاري���ة العاملة يف الب�ل�اد باحت�ساب معدالت
القرو����ض وفق معدل الفائ���دة ال�سنوي ،APR
والتي �أعدها امل�رصف املركزي بعد ورود تقارير
�إل���ى امل�رصف بقي���ام بع����ض البن���وك التجارية
خ�صو�صا
ً
بالتزام مع���دالت غري تلك املعتم���دة
عند ال�سداد املبكر.
وبح�س���ب م�ص���ادر م�رصفية ،ف����إن امل�رصف
املرك���زي الح���ظ وج���ود بع����ض البن���وك الت���ي
ت�ستخ���دم “القاع���دة � ”78إن وه���ي طريق���ة
ي�ستخدمه���ا بع�ض املقر�ض�ي�ن حل�ساب ر�سوم
الفائ���دة على القر����ض عند ال�س���داد املبكر� ،إذ
تتطل���ب قاع���دة الـ  78عل���ى املقرت����ض دفع
ن�سب���ة �أك�ب�ر من الفائ���دة يف اجل���زء ال�سابق من
دورة القر�ض مما يقلل من الوفورات املحتملة
للمقرت�ض عند �سداد القر�ض.
و�أ�ش���ار م��ص�رف البحري���ن املرك���زي �إلى �أن
بع����ض البن���وك و��ش�ركات التموي���ل ت�ستخ���دم

 % 91من ا�شرتاكات الإنرتنت بالبحرين عرب “النقال”
�أظه���رت بيان���ات هيئ���ة تنظي���م
االت�صاالت �إل���ى �أجهزة النق���ال ت�سيطر
على نحو  % 91من ا�شرتكات الربودباند
يف الب�ل�اد ،يف حني تبلغ ن�سبة ا�شرتاكات
اخلطوط الثابتة (ال�سلكية والال�سكلية)
نحو  % 9فقط.
وبنهاية الربع الأول من عام ،2018
كان هناك حوايل  2.34مليون ا�شرتاكات
بالنطاق العري����ض (الربودباند) والتي
توفر االنرتنت ،بانخفا�ض قدره % 1.3
على �أ�سا�س �سنوي .وبلغت ن�سبة النفاذ
�إلى خدمات النطاق العري�ض  % 152يف
نهاية الربع الأول .2018
وال ت���زال حرك���ة البيان���ات ت�ش���كل
املح���رك الأول ل��ش�ركات االت�ص���االت

يف البحري���ن واملنطق���ة م���ع توج���ه
امل�ستهلك�ي�ن خلدم���ات الفيدي���و
والرتا�س���ل ع�ب�ر تطبيق���ات التوا�ص���ل
االجتماعي� ،إل���ى جانب م�شاهدة الأفالم
(�أون الين)� ،إذ زادت حركة البيانات من
 95.7ملي���ون غيغابايت يف الربع الأول
 2017لتبل���غ  129.7مليون غيغابايت
يف الرب���ع الأول من العام  ،2018بزيادة
قدرها .% 35
وبل���غ املتو�س���ط ال�شه���ري حلركة
النطاق العري�ض املتنقل لكل ا�شرتاك
�أو ل���كل �شخ����ص نح���و  10غيغاباي���ت
يف ح�ي�ن بلغ متو�س���ط حرك���ة البيانات
ا�ش�ت�راكات اخلطوط الثابت���ة نحو 113
غيغابايت.

لطريق���ة احل�س���اب .و�أ�ضاف املرك���زي �إلى �أنه
ي�ؤك���د �أهمية االمتث���ال الكام���ل للمتطلبات� ،إذ
يت���م النظر يف هذه امل�س�ألة على حممل اجلد من
قبل امل�رصف و�أن ع���دم الوفاء بها �سي�ؤدي �إلى

تنفيذ �إجراءات �ضد املرخ�ص لهم امل�شاركة يف
مثل هذه املمار�سات .وطلب امل�رصف املركزي
م���ن البنوك التي ت�ستخدم ه���ذه الطريقة حاليا
�أو يف املا�ض���ي �أ�سالي���ب ح�سابي���ة مماثل���ة عند

ال�س���داد املبكر للقرو����ض� ،إلى �أب�ل�اغ اجلهات
الرقابي���ة بامل��ص�رف لتحدي���د التاري���خ من �أجل
تقييم الإجراءات .ي�شار �إلى �أن معدالت الفائدة
على القرو�ض املقدمة عرب البنوك يف البحرين،
ارتفع���ت ب�شكل ملح���وظ يف الن�ص���ف الأول من
الع���ام اجل���اري �إذ وت�أث���رت ن�سب���ة الفوائ���د يف
البحرين برفع االحتياط���ي الفيدرايل الأمريكي
لن�س���ب الفوائد عل���ى ال���دوالر الأمريكي والتي
ترتب���ط به���ا العملة الوطني���ة البحريني���ة ب�سعر
ثاب���ت� ،إذ ارتفع���ت متو�س���ط الفائ���دة عل���ى
القرو����ض ال�شخ�صي���ة والت���ي تقدمه���ا البنوك
للزبائن الأفراد مبختلف ال�ضمانات ،بنحو 6.22
 %يف الن�صف الأول .كما ارتفعت الفوائد على
القرو����ض التي تقدمها البن���وك لل�رشكات بنحو
.% 35
وت�شري البيانات �إلى ارتفاع الر�صيد القائم
للقرو�ض ال�شخ�صية بل���غ عتبة  9مليارات لأول
مرة ببلوغ �إجم���ايل القرو�ض املقدمة  9.2مليار
دينار� ،أي بزيادة قدره���ا مليار دينار عن نف�س
الفرتة من العام املا�ضي.

مب�شاركة  200من رجال الأعمال

مريزا متحدثا رئي�سا يف املنتدى البحريني الربيطاين
�سيك���ون وزي���ر �ش����ؤون الكهرب���اء واملاء
عبداحل�سني مريزا املتحدث الرئي�س يف منتدى
رج���ال الأعم���ال البحرين���ي الربيط���اين ال���ذي
ت�ست�ضيفه البحرين ي���وم الثالثاء � 18سبتمرب
اجل���اري  2018وال���ذي ي�شارك في���ه �أكرث من
 200ع�ض���وا ً م���ن رج���ال الأعم���ال البحرينيني
والربيطاني�ي�ن م���ن خمتلف قطاع���ات الإنتاج
واخلدمات.
و�سيتحدث الوزي���ر خالل هذا املنتدى عن
خطط وم�شاريع الطاق���ة املتجددة يف اململكة
وفر����ص اال�ستثمار املتاح���ة لل�رشكات املحلية
والعاملية وبالأخ�ص الربيطانية يف هذا املجال.
وبه���ذه املنا�سبة رحب الوزير مريزا بعقد
ه���ذا املنت���دى م�ؤك���دا ً عل���ى عم���ق العالقات
التاريخي���ة الت���ي ترب���ط البحرين م���ع اململكة

•عبداحل�سني مريزا

املتح���دة والت���ي متت���د لأك�ث�ر م���ن  200عاما ً
خ�صو�ص���ا يف جم���ال الكهرباء وامل���اء والطاقة

املتج���ددة ف�ض�ل� ًا ع���ن العالق���ات التجاري���ة
العريق���ة ،معرب���ا ً ع���ن �شك���ره اجلزي���ل للجنة
املنظمة لهذا املنتدى على ما بذلوه من جهو ٍد
وا�ضحة يف التح�ضري واال�ستعداد التام من �أجل
حتقيق املنفعة والفائ���دة لالقت�صاد الوطني
وتعزي���ز العالق���ات التاريخي���ة يف البلدي���ن
ال�صديقني.
م���ن جان���ب �آخ���ر ،ع�ب�ر املنظم���ون له���ذا
املنت���دى عن بال���غ �شكره���م وامتنانهم لوزير
�ش����ؤون الكهرب���اء وامل���اء لتجاوب���ه الإيجاب���ي
معهم حول جمي���ع الأمور التنظيمي���ة ورعايته
للمنتدى ،ف�ضالً عن موافقته لتقدمي حما�رضته
كمتح���دث رئي����س يف املنت���دى متمن�ي�ن ل���ه
التوفيق وال�سداد وللبحرين املزيد من التطور
واالزدهار.

لتطوير ال�سلم الوظيفي وت�أهيل املواهب البحرينية ال�شابة

 100مهني وخبري ي�شاركون يف لقاء للإر�شاد االحرتايف والت�شبيك
املنام���ة  -فنمارك� :أعلن �صن���دوق العمل
“متكني” ،بالتعاون مع بنك البحرين الإ�سالمي
و�رشك���ة “فنم���ارك كوميونيكي�شن����س” ،ع���ن
جناح تنظيم لقاء للإر�ش���اد والت�شبيك بح�ضور
�أك�ث�ر م���ن  100خب�ي�ر وخمت�ص م���ن املهنيني
والنا�شئني من ال�شباب ،بهدف ت�سليط ال�ضوء
عل���ى فوائد الإر�شاد االح�ت�رايف يف تطور ال�سلم
الوظيفي وت�أهيل املواهب البحرينية ال�شابة.
و�شهد احلدث الذي مت تنظيمه يف “جالريي
 ،”21مب�شاركة خ�ب�راء يف عدة قطاعات ت�شمل
ال�صريفة ،الت�أمني ،االت�صاالت ،املالحة اجلوية،
ال�صناعة ،التدريب والتطوير ،الرعاية ال�صحية،
ال�سفر ،الإع�ل�ام ،والقطاع الع���ام ،بينهم مدراء
من البحرين وال�سعودية ،خرباء موارد ب�رشية من
��ش�ركات رائ���دة يف اململكة� ،إ�ضاف���ة �إلى تواجد
عدد كبري من املر�شدين املحتملني والراغبني
ب�أن ي�صبحوا مر�شدي���ن والذين متت توعيتهم
ب�أبرز برامج الإر�شاد االح�ت�رايف املتوفرة حاليا ً
�أو قيد التطوير يف البحرين.
وم���ن املرتق���ب �أن تطل���ق متك�ي�ن قريبا ً
برنام���ج الإر�ش���اد املهني� ،إ�ضاف���ة �إلى برنامج
“ريت����ش” .وتعت�ب�ر “ريت����ش” �أول منظمة غري
حكومي���ة خم�ص�صة لإر�شاد اخل�ب�راء من الن�ساء
يف منطق���ة ال��ش�رق الأو�سط ،حي���ث ت�أ�س�ست يف
للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

•م�شهد عام للقاء

املركز املايل العاملي يف دبي ،و�أطلقت م�رشوع
الإر�شاد االحرتايف يف البحرين يف فرباير .2018
وا�شتمل���ت فعاليات اللق���اء على الت�شبيك
بني امل�شاركني و�إقامة جل�سة نقا�شية تفاعلية
حية لتبادل ر�ؤى وق�ص����ص جناح الإر�شاد لدى
عدد من خرباء امل���وارد الب�رشية .و�ضمت قائمة
املتحدثني الرئي�سيني كل م���ن :مدير ال�رشاكة
املجتمعي���ة يف “متك�ي�ن”� ،أحم���د جناحي ،مدير
امل���وارد الب�رشي���ة واخلدم���ات العام���ة يف بن���ك

البحري���ن اال�سالم���ي ،داوود الأ�شه���ب ،والذي
يعت�ب�ر نا�شطا ً يف جمال الإر�شاد ،ومدير املوارد
الب�رشية يف بن���ك البحرين الوطني ،دانة بوحجي.
و�أدار املناق�ش���ات مدي���ر عام �رشك���ة “فنمارك
كوميونيكي�شن�س” ،زهراء طاهر.
وقال الأ�شهب“ :ي�رس بنك البحرين الإ�سالمي
�أن ي�ساه���م يف دع���م لي����س فق���ط موظفينا من
ال�شب���اب لالرتق���اء مبه���ارات الإر�ش���اد وتعزيز
النم���و االح�ت�رايف ،ولكن �أي�ضا ً دع���م املزيد من

املب���ادرات املجتمعي���ة الهادفة �إل���ى م�ساندة
ق���ادة الأعم���ال النا�شئ���ة يف البحري���ن لتحقيق
النجاح املن�شود .مبق���دور املر�شدين اجليدين
لعب دور جوه���ري يف تطور ال�سل���م الوظيفي،
حي���ث ب�إمكان املر�شدين توجي���ه دفة التطوير
وخي���ارات اخل�ب�راء م���ن ال�شب���اب ،وم�ساندتهم
يف اخل���روج م���ن �إط���ار ا�ستقراره���م الوظيفي
وامل���ايل وتزويده���م مبجموع���ة كب�ي�رة م���ن
الإمكاني���ات املتاحة والتطلع���ات امل�ستقبلية.

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

لثقتي العمي���اء بالوقع الإيجابي للإر�شاد ،كلي
�آم���ل �أن امل�شارك�ي�ن به���ذا احل���دث املهم من
املخت�ص�ي�ن ال�شب���اب ورواد امل���وارد الب�رشي���ة
�سيزداد اهتمامه���م بالإر�شاد كجزء �أ�سا�سي يف
ا�سرتاتيجي���ة تطورهم واخلروج عن امل�ألوف يف
�أعمالهم ويف كيفية تطوير ال�سلم الوظيفي”.
م���ن جهته���ا ،قال���ت زه���راء طاه���ر “نحن
م��س�رورون بحج���م امل�شارك���ة الكب�ي�ر والنتائج
املمي���زة له���ذا اللق���اء ،خا�صة م���ن حيث عدد
اخلرباء واملخت�صني من قطاع الأعمال ،والذين
�أك���دوا التزامه���م لتطوير جيل جدي���د من قادة
الأعمال ال�شب���اب و�إميانهم العميق مبدى ت�أثري
وزخ���م الإر�ش���اد الإيجابي .وهدف ه���ذا احلدث
�إل���ى م�ساع���دة اخل�ب�راء ال�شب���اب عل���ى �إدراك
ومعرف���ة بع�ض �أب���رز برامج الإر�ش���اد املطبقة
حالي���ا يف البحرين ب�صورة �أكرب ،الى جانب دعم
ه���ذه الربامج من حيث حتدي���د جمموعة جاهزة
من م���ن املر�شدين املحتمل�ي�ن والراغبني ب�أن
ي�صبح���وا مر�شدي���ن الذين ميكنه���م امل�شاركة
واال�ستف���ادة .ونتطلع قدم���ا ً ملوا�صلة �رشاكتنا
مع متكني وبنك البحري���ن الإ�سالمي للم�ساهمة
يف تهيئة املزيد من الفر�ص وتنظيم فعاليات
�أكرث م���ن �أجل دع���م النمو االح�ت�رايف للمواهب
البحرينية”.

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

اقتصاد

business@albiladpress.com

عقب ارتفاعات متتالية �شهدتها ال�رشكات بالن�صف الأول

حمللون :بور�صة البحرين تعاين من جني �أرباح عنيف

املنامة  -مبا�رش� :أ�شار حمللون يف ت�رصيحات
ل���ـ “مبا�رش”� ،إل���ى �أن بور�ص���ة البحرين تعاين يف
الوق���ت احلايل م���ن �سبتم�ب�ر ،حال���ة عنيفة من
جني الأرباح ت�أخذ من �إيجابية ال�سوق البحرينى،
والتى من املحتمل �أن ت�ستمر حتى نهاية ال�شهر
اجلاري.
وق���ال املحل���ل ب�أ�س���واق امل���ال العربي���ة
والعاملي���ة� ،إبراهي���م الفيل���كاوي� ،إن بور�ص���ة
البحري���ن تع���اين من ح���االت جني �أرب���اح كثيفة
عقب ارتفاعات متتالية �شهدتها عقب الك�شف
عن النتائج املالية لل��ش�ركات عن فرتة الن�صف
الأول من العام اجلاري .2018
و�أو�ض���ح الفيل���كاوي ،يف حديث���ه اخلا����ص
ل���ـ “مبا�رش”� ،أن ال�س���وق البحرينى يتب���ع نف�سيا ً
ال�سوق ال�سعودى ب�شكل العام.
وتابع الفيل���كاوي“ :بور�ص���ة البحرين هى
م���ن �أكرث الأ�س���واق اخلليجية الت���ى تت�أثر دائما ً
ب����أي تغريات وتذبذبات �أو حمف���زات تطر�أ على
ال�سوق ال�سعودي”.
وب�ي�ن املحلل املايل� ،أن �أغلب البنوك التى
�أعلنت نتائجها املالي���ة يف الفرتة املا�ضية عن
ف�ت�رة الربع الث���اين والن�ص���ف الأول م���ن العام
� ،2018أثرت �إيجابيا ً على ال�سوق البحرينى.
وبد�أ ال�سوق ف���ى حركة ت�صحيحية من خالل
عملي���ات جني �أرباح بعد ف�ت�رة ايجابية �شهدها
ال�س���وق بف�ض���ل النتائ���ج الإيجابي���ة للبن���وك
حتديداً.
ولف���ت الفيل���كاوي �إل���ى �أن البن���ك الأهلي
املتح���د ال���ذي �شه���د ارتفاعات كب�ي�رة بف�ضل
الأنب���اء عن االندماج مع بي���ت التمويل الكويتي
(بيتك) ،لكنه يعانى حالي���ا ً من جني �أرباح على
ال�سه���م من قب���ل م�ستثمري ال�س���وق فى حركة
ت�صحيحية مل�سار ال�سهم.
يذكر �أن الطرفني وقعا مذكرة تفاهم يف 22

يوليو املا�ض���ي ،لبدء �أعمال التقييم والتق�صي
وغريها من الإج���راءات الفنية والرقابية الالزمة
خللق كيان م�رصيف موحد بني اجلانبني.
وكان “بيت���ك” ق���د �أر�س���ل يف  17يولي���و
املا�ضي ،كتاب���ا �إلى “الأهل���ي املتحد” ،يدعوه
في���ه لتوقي���ع مذك���رة تفاهم و�رسي���ة معلومات
لدرا�سة �إم���كان وجدوى خلق كيان م�رصيف جديد
يف �إطار اندماج البنكني.
م���ن جانبه ،ق���ال رئي�س جمل����س �إدارة بيت
التمويل الكويتي �إن “بيتك” يبحث مع “الأهلي
املتحد” �إمكان تكوين واحد من �أكرب امل�صارف
الإ�سالمية يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
وعق���ب تلك الأنب���اء مبا��ش�رة ،يف  17يوليو،
ارتف���ع �سه���م “الأهل���ي املتح���د” يف بور�صتي
الكوي���ت والبحري���ن ،بالتزامن م���ع الأخبار التي
نُ�رشت عن �إمكان اندماجه مع “بيتك”.
و�سج���ل ال�سه���م من���واً ن�سبت���ه  % 1.9يف
بور�صة الكويت ،فيما ت�صدر ال�سهم ارتفاعات
بور�ص���ة البحري���ن يف التوقي���ت نف�س���ه مرتفعا ً
بنحو  .% 6.8كما ت�صدر �سهم “الأهلي املتحد”
ن�ش���اط ال�سيول���ة يف البور�صتني حت���ى اللحظة،

حيث بلغت قيمة تداوالته ببور�صة الكويت نحو
 6ماليني دينار كويت���ي ( 19.9مليون دوالر)،
فيما بلغ���ت قيم���ة تداوالته ببور�ص���ة البحرين
 1.01مليون دينار بحريني ( 2.7مليون دوالر).
وتوق���ع الفيل���كاوي� ،أن ي�ستم���ر ال�س���وق
البحرينى فى احلرك���ة الهابطة يف �سبتمرب حتى
يالم����س م�ست���وى  1320نقط���ة ،و�ص���والً �إل���ى
احتمالية ك�رس ذلك امل�ستوى لي�سجل هبوطا �إلى
 1300نقطة ،بنهاية ال�شهر اجلاري.
وبنهاية الأ�سب���وع املا�ض���ي ،ارتفع امل�ؤ�رش
الع���ام للبور�ص���ة ف���ى الأ�سبوع ب�ش���كل طفيف
للغاي���ة بن�سبة � ،% 0.13إلى م�ستوى 1339.88
نقطة رابحا ً من خاللها  1.78نقطة.
وانخف�ض���ت م�ستوي���ات الت���داول� ،إذ جرى
التعام���ل عل���ى  19.43ملي���ون �سه���م ،مقاب���ل
 20.85مليون �سهم �أم�س الأول.
كما تراجع���ت ال�سيول���ة ب�ص���ورة ملحوظة،
لت�سجل قيمة  4مليون دينار ،مقارنة بنحو 4.47
مليون دينار بحريني ،موزعني على � 311صفقة
مقابل نحو � 377صفقات بنهاية الأ�سبوع الذي
�سبقه.

مب�شاركة حملية ودولية وا�سعة ...جمال:

حجز  % 85من م�ساحات “البحرين لل�شوكوالتة والقهوة”

املنام���ة  -بدايات :ك�شف���ت الرئي�س التنفيذي
ل�رشك���ة “بداي���ات” املنظم���ة ملعر����ض البحري���ن
لل�شوكوالت���ة والقهوة ،يا�سمني جم���ال� ،أن �أكرث من
 % 85م���ن م�ساح���ات املعر�ض جرى حجزها من قبل
��ش�ركات حملية ودولي���ة ،معربة ع���ن ارتياحها ل�سري
الأعم���ال التنظيمي���ة للمعر����ض ال���ذي يق���ام حت���ت
رعاية الرئي����س التنفيذي لهيئ���ة البحرين لل�سياحة
واملعار����ض ال�شي���خ خالد بن حم���ود �آل خليفة من 6
وحتى  8دي�سمرب املقبل يف مدينة املعار�ض.
وقال���ت جمال �إن معظ���م امل�شاركات يف معر�ض
البحري���ن لل�شوكوالتة والقه���وة هذا العام متثلت يف
��ش�ركات م���ن البحرين بالدرج���ة الأول���ى� ،إ�ضافة �إلى
م�شاركات رئي�س���ة من اململكة العربي���ة ال�سعودية،
والأردن ولبن���ان وم��ص�ر ،جنب���ا �إلى جنب م���ع �رشكات
�أوروبية.
و�أو�ضح���ت �أنه ج���رى تخ�صي�ص م�ساح���ة وا�سعة
للجن���اح الوطني الإندوني�سي يف املعر�ض لي�ستوعب
�� 10ش�ركات �إندوني�سي���ة متخ�ص�ص���ة يف قط���اع
ال�ضياف���ة ،م�ش�ي�ر ًة الى �أن اجلن���اح الوطني اليوناين
داخ���ل املعر�ض �سي�ض���م مبدئيا �� 4ش�ركات يونانية
تت�س���م بالتن���وع يف اخلدم���ات واملنتج���ات ،وتعك�س

•يا�سمني جمال

جانب وا�سع من قط���اع ال�ضيافة يف اليونان .و�أكدت
جم���ال �أهمية هذه امل�شاركات حتديدا من �إندوني�سيا
واليون���ان لت�سهم يف جذب املزيد م���ن امل�ستثمرين
الأوربي�ي�ن للبحري���ن ع�ب�ر اطالعه���م عل���ى فر����ص
اال�ستثم���ار يف قطاع ال�سياحة والفنادق واملطاعم يف
اململكة ،والذي جاء يف مقدمة القطاعات االقت�صادية
الأكرث منوا للعام  2017وبن�سبة  % 9.5وذلك وفقا
لأحدث تقرير �صادر عن جمل�س التنمية االقت�صادية.

ويف ال�سياق ذات���ه� ،أ�شارت الرئي����س التنفيذي
لل�رشك���ة املنظم���ة للمعر����ض �أي�ضا �إلى �أن���ه جرى يف
الن�سخ���ة الثالثة من املعر�ض حجز حيز وا�سع من �أجل
�إقام���ة “رك���ن �صحي” جت���ري في���ه ا�ست�ضافة خرباء
�صحيني للحدي���ث عن �أف�ضل املمار�س���ات ال�صحية
املتعلق���ة بتن���اول ال�شوكوالت���ة و��ش�رب القه���وة،
والن�صائح الطبية يف هذا املجال.
وعلى �صعيد مت�ص���ل� ،أكدت جمال �أن “معر�ض
البحرين لل�شوكوالتة والقه���وة” �سي�شهد يف ن�سخته
الثالث���ة ه���ذا الع���ام �إقام���ة جمل���ة م���ن الفعالي���ات
امل�صاحبة من بينها العدي���د من الدورات التدريبية
وور����ش العم���ل يف ج���و مهرج���اين واحتف���ايل بهيج،
ومب���ا يدع���م حتقي���ق املعر����ض لأهداف���ه يف دع���م
قط���اع ال�ضيافة يف اململك���ة كواحد م���ن القطاعات
االقت�صادي���ة املهم���ة يف توفري فر����ص العمل ودعم
االقت�صاد الوطني.
و�أو�ضحت �أنه �سيتم يف املعر�ض �إطالق منتجات
ذات �صل���ة بال�شوكوالت���ة والقه���وة لأول م���رة على
�صعي���د البحري���ن واملنطقة ،الفت��� ًة �إل���ى �أن بع�ضا
من هذه املنتجات من ابت���كار رواد �أعمال بحرينيني
يعملون وفقا للمعايري العاملية.
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النفط يرتفع مع اقرتاب العقوبات على �إيران
�سنغاف���ورة  -روي�ت�رز :ارتفع���ت
�أ�سعار النفط �أم�س مع اقرتاب العقوبات
الأمريكي���ة على قط���اع النف���ط الإيراين،
رغ���م جهود وا�شنط���ن الرامية حلث كبار
املوردين الآخرين على تعوي�ض النق�ص
املتوقع.
وبحل���ول ال�ساع���ة  6:37بتوقي���ت
غرينت����ش ،بلغ���ت العق���ود الآجل���ة خلام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي 67.70
دوالر للربمي���ل ،بزيادة � 65سنتا �أو 0.2
 %عن الت�سوية ال�سابقة.
وارتفع���ت العق���ود الآجل���ة خل���ام
القيا�س العاملي مزيج برنت � 38سنتا �أو
� % 0.5إلى  77.75دوالر للربميل.
وت�ضغ���ط وا�شنط���ن عل���ى ال���دول
الأخرى لوق���ف واردات النفط من �إيران،
ويب���دي حلف���اء مقرب���ون مث���ل كوري���ا
اجلنوبي���ة والياب���ان ب���ل والهن���د �أي�ض���ا

عالمات على اال�ستجابة لتلك ال�ضغوط.
ولكن حر�صا على عدم ارتفاع �أ�سعار
النف���ط ،التق���ى وزير الطاق���ة الأمريكي
ريك ب�ي�ري مع نظ�ي�ره ال�سع���ودي خالد
الفال���ح االثنني يف وا�شنط���ن ،يف الوقت
الذي ت�شجع فيه �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونال���د ترام���ب ك�ب�رى ال���دول املنتجة
للنف���ط عل���ى احلف���اظ عل���ى �إنتاجه���ا
مرتفعا قبل فر����ض العقوبات اجلديدة.
و�سيلتقي بريي مع وزير الطاقة الرو�سي
�ألك�سندر نوفاك يوم اخلمي�س املقبل يف
مو�سكو.
وق���ال نوفاك �أم�س �إن �أوبك ورو�سيا
وغريه���ا م���ن املنتج�ي�ن امل�ستقل�ي�ن
املتحالف�ي�ن م���ع املنظمة ق���د يوقعون
اتفاق تعاون جديدا طويل الأمد يف بداية
دي�سم�ب�ر ،ح�سبما ذك���رت وكالة “تا�س”
للأنباء.

 115مليون يورو قيمة منح وقرو�ض �أملانية للأردن
عمّ���ان � -أف ب :وقع الأردن و�أملانيا
يف عمّان على  3اتفاقيات تقدم مبوجبها
برل�ي�ن م���ا قيمت���ه  115ملي���ون ي���ورو
قرو�ض���ا ومنح���ة للمملكة لدع���م قطاعي
املياه والتعلي���م .و�أفاد بيان حكومي �أن
“احلكومتني الأردني���ة والأملانية وقعتا
ث�ل�اث اتفاقي���ات متوي���ل بقيم���ة 115
مليون ي���ور منها  20ملي���ون يورو منحة
ت�أتي �ضم���ن التزامات احلكومة الأملانية
كم�ساع���دات جديدة له���ذا العام ،2018
و 95ملي���ون ي���ورو قرو����ض مي��س�رة جدا
من �ضم���ن امل�ساعدات التي التزمت بها
�أملانيا للأردن العام .”2017
ووق���ع االتفاقي���ات ع���ن اجلان���ب
الأردين وزي���رة التخطي���ط م���اري قعوار
وعن اجلانب الأملاين مدير ال�رشق الأو�سط
يف بنك الإعمار الأملاين �ستفان زييب.

ونق���ل البيان ع���ن قع���وار قولها �إن
“امل�ساع���دات ه���ذه �ستوج���ه لتموي���ل
امل�شاري���ع التنموي���ة ذات الأولوي���ة
يف قطاع���ات املي���اه وال��ص�رف ال�صح���ي
والتعليم ومب���ا يتما�شى م���ع الأولويات
الوطني���ة” .و�أعرب���ت الوزيرة ع���ن �شكر
حكوم���ة الأردن لأملاني���ا “لوقوفه���ا �إلى
جانب الأردن”.
وبح�س���ب البي���ان“ ،التزم���ت �أملانيا
خ�ل�ال املحادث���ات الت���ي عق���دت العام
املا�ض���ي ،بتق���دمي م�ساع���دات ل�ل��أردن
للعام  2017بحج���م �إجمايل ي�صل حوايل
 600ملي���ون ي���ورو تت�ضم���ن م�ساعدات
تنموي���ة و�إن�ساني���ة لالجئ�ي�ن ال�سوريني
واملجتمع���ات امل�ست�ضيفة” ،م�شريا �إلى
�أن “هذه �سابقة لأملانيا جعلت منها ثاين
�أكرب دولة مانحة للأردن”.

جيبوتي ت�ؤمّم حمطة حاويات بعد خالف مع موانئ دبي
جيبوت���ي � -أ ف ب :ق���ررت جيبوتي
ت�أميم حمطة حاويات دوراليه وهي مرف�أ
حي���وي وا�سرتاتيجي على البح���ر الأحمر،
بعد خالف م�ستم���ر منذ فرتة مع جمموعة
موانئ دبي العاملية.
وتع���د املحط���ة مدخ�ل�ا �أ�سا�سي���ا
لل���واردات جلارته���ا �إثيوبي���ا املغلق���ة.
ومتل���ك جيبوت���ي ح�ص���ة الثلث�ي�ن يف
املحطة ،لكنه���ا تقول �إن جمموعة موانئ
دب���ي ا�ستول���ت من خ�ل�ال ح�ص���ة الثلث
املتبقية فعليا ً على املحطة.
وقال���ت احلكوم���ة يف بي���ان �أر�سلته
لل�صحافيني االثنني “ق���ررت جمهورية
جيبوتي بع���د مر�سوم رئا�س���ي �صادر 9
�سبتمرب ت�أميم الأ�سهم (يف حمطة حاويات
دوراليه) ب�أث���ر ف���وري” .و�أو�ضحت �أنها
�ستعينّ م�س�ؤولني جددا للمحطة.
وتدير جمموعة موانئ دبي العاملية
حمطة حاويات دوراليه منذ العام ،2006

لك���ن جيبوتي انه���ت يف فرباير املا�ضي
عق���د امتياز املجموع���ة الإماراتية منددة
بانتهاك “�سيادتها الوطنية”.
وو�صف���ت دبي قرار جيبوت���ي �إنهاء
العم���ل بعقد االمتي���از املوقع يف 2006
ومدت���ه  50عام���ا ب�أن���ه “غ�ي�ر قانوين”،
وقررت اللجوء �إلى حمكمة لندن للتحكيم
الدويل.
وق���رّرت حمكم���ة لن���دن للتحكي���م
ال���دويل يف �أغ�سط����س املا�ض���ي “ع���دم
قانونية وكذل���ك عدم �رشعي���ة ا�ستيالء”
حكوم���ة جيبوت���ي عل���ى حمط���ة حاويات
دورالي���ه م���ن جمموع���ة “موان���ئ دب���ي
العاملية”.
وتابع���ت �أن املحكم���ة وج���دت
“القان���ون واملرا�سيم ،الت���ي �أ�صدرتها
احلكوم���ة للته���رب م���ن التزاماته���ا
التعاقدية ،غ�ي�ر ذات جدوى من الناحية
القانونية”.

عمـالت  7دول معر�ضـة ملخاطـر بينهــا اجلنيــه امل�صــري
املحرر الإقت�صادي

ح���دد خرباء وحملل���ون اقت�صاديون �أ�سبابا
عدة الن�ضم���ام اجلنيه امل��ص�ري و�سوق ال�رصف
مب��ص�ر ،للأ�س���واق ال�سبع���ة التي ق���د تتعر�ض
لأزمات خ�ل�ال الفرتة املقبل���ة� ،أهمها ا�ستمرار
ال�سيطرة على �سوق ال�رصف وعدم ترك حتديد
�سع���ر ��ص�رف اجلني���ه امل��ص�ري مقاب���ل الدوالر
لآليات العر�ض والطلب احلقيقية.
ويف تقري���ر حدي���ث لوكال���ة “نوم���ورا”،
ف����إن  7اقت�ص���ادات ب�ي�ن الأ�س���واق النا�شئ���ة
�ستواج���ه خماط���ر و�أزم���ات يف �أ�سع���ار ال�رصف،
وت�شمل �رسيالنكا وجن���وب �إفريقيا والأرجنتني
وباك�ست���ان وم��ص�ر وتركي���ا و�أوكراني���ا ،وفقً���ا
مل�ؤ�رش “دموقلي�س” – ال���ذي و�صفته “نومورا
ب�أنه “نظام حتذير مبك���ر” ،ويعمل على تقييم
خماطر �أزم���ات �أ�سعار ال�رصف خ�ل�ال الأ�شهر الـ
 12املقبل���ة يف  30م���ن اقت�ص���ادات الأ�سواق
النا�شئة.

وفقًا للتقري���ر ،ت�شري درجة �أعلى من 100
نقط���ة �إل���ى التعر����ض لأزمة �أ�سع���ار ال�رصف يف
الأ�شهر ال���ـ  12املقبلة ،يف حني �أن درجة �أعلى
م���ن  150ت�شري �إل���ى �أزمة ميك���ن �أن تندلع يف
�أي وقت .وذك���ر �أن �رسيالنكا هي الأكرث عر�ضة
للخط���ر ،حيث ح�صلت عل���ى  175نقطة ،تليها
جنوب �إفريقيا والأرجنتني مع  143و 140على
التوايل.
وق���ال املحلل املايل والرئي����س التنفيذي
ملجموع���ة “�سولي���د كابيتال” حمم���د ر�ضا� ،إن
هن���اك جمموعة من العوام���ل ت�ستند �إليها هذه
التوقع���ات� ،إذ يجري ال�سيطرة على �سعر �رصف
اجلني���ه امل�رصي مقاب���ل الدوالر حت���ى الآن من
قب���ل البن���ك املركزي ،ول�ل��آن مل يت���م تفعيل
�آلي���ة حتديد �سعر ال�رصف وفقًا لقاعدة العر�ض
والطلب.
و�أو�ضح ر�ضا يف حديث���ه لـ ”العربية.نت”،
�أن هناك �إجراءات احرتازي���ة غري معلنة ولكنها
م�ستمرة حتى الآن ،لل�سيطرة على عدم تعر�ض

اجلني���ه امل��ص�ري ملزيد م���ن اخل�سائ���ر� ،أهمها
ا�ستم���رار تقنني ال���واردات وع���دم ال�سماح �إال
با�ست�ي�راد ال�سلع اال�سرتاتيجية ،هذا بالإ�ضافة
�إل���ى ا�ستم���رار الفائ���دة عند مع���دالت مرتفعة

لتدخ���ل م�رص �ضمن �أك�ب�ر  10دول يف العامل يف
�أعلى �أ�سعار فائدة.
و�أ�شار �إلى �أنه يف حال���ة عدم التدخل �سواء
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف حتديد �سعر �رصف

اجلنيه ،وفت���ح عمليات اال�ست�ي�راد ،ف�إن �سعر
��ص�رف الدوالر مقابل اجلني���ه امل�رصي �سريتفع
لي�صل �إلى  20جنيهً ا.
ورغ���م ذل���ك ،ق���ال نائ���ب وزي���ر املالي���ة
امل��ص�ري� ،أحمد كجوك يف ت�رصيح���ات قبل �أيام،
�إن اجلني���ه امل��ص�ري ه���و الأقل انخفا�ض���ا �أمام
الدوالر بني عمالت الأ�سواق النا�شئة ،م�ؤكدًا �أن
ن�سب���ة االنخفا�ض يف اجلنيه و�صلت �إلى % 0.5
منذ يناير  2018وحتى � 10أغ�سط�س املا�ضي،
باملقارنة مع اللرية الرتكي���ة والتي انخف�ضت
قيمتها مقاب���ل الدوالر بن�سب���ة  % 41والبيزو
الأرجنتين���ي بن�سب���ة  % 36والروب���ل الرو�سي
بن�سبة  % 15واليوان ال�صيني بن�سبة .% 5
و�أك���د “كج���وك” �أن �أ�سب���اب تل���ك
االنخفا�ض���ات ترج���ع لل�ضغ���وط االقت�صادية
العاملي���ة ،و�أن م��ص�ر الأق���ل ت�أثرا خ�ل�ال تلك
الف�ت�رة نتيج���ة برنامج الإ�ص�ل�اح االقت�صادي
ال���ذي �ساه���م يف عدم انهي���ار اجلنيه امل�رصي
كباقي عمالت الأ�سواق النا�شئة.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2018-126408
تنازل  -عن احملل التجاري
تقدمت إلينا السيدة املعلنة امل سيف عبداهلل بوهنيدي بطلب حتويل احملل
التجاري التالي :الى السيدة عائشة وليد يوسف احمد الزياني
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
قيد رقم

6-21435

االسم التجاري

واش سيتي الندري

القيد100073:
التاريخ 2018/9/9:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ( )CR2018-129344لسنة 2018
بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى تضامن

القيد104691:
التاريخ 2018/9/10:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
اعالن رقم ( )000لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة
الشركاء في شركة قصر العلياء احملدودة للمشاريع العاملية والدولية ذ.م.م املسجلة
مبوجب القيد رقم  ،104691طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى
شركة تضامن برأسمال وقدره  150دينار (مائة وخمسون دينار) ،بني كل من
 .1علياء عبداهلل علي ابراهيم سلمان
 .2جنيب عبداهلل علي ابراهيم سلمان
 .3علي عبداهلل علي ابراهيم سلمان

شركة سي  .جي احملدودة ش.ش.و ملالكها علي عبداهلل علي ابراهيم سلمان املسجلة
مبوجب القيد رقم  ،100073طالبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة
تضامن برأسمال وقدره  200دينار ،بني كل من
 .1علي عبداهلل علي ابراهيم سلمان
 .2جنيب عبداهلل علي ابراهيم سلمان
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حمكمة احلريري :اتهام
الأ�سد وحزب اهلل باالغتيال
دبي ـ العربية نت:

�أك���د االدع���اء العام يف حمكم���ة رئي�س
وزراء لبن���ان الأ�سب���ق ،رفي���ق احلري���ري،
�ضل���وع نظ���ام الأ�س���د يف اغتيال���ه ،فيم���ا
�أ�شارت هيئة التحقيق �إلى �أدلة دامغة على
ت���ورط املتهمني.وكانت املرحل���ة الثالثة
م���ن حماكم���ة املتهمني باغتي���ال احلريري
انطلق���ت� ،أم����س ،بح�ض���ور جنل���ه رئي����س
ال���وزراء اللبن���اين �سعد احلري���ري اجلل�سة.
ويف املرحل���ة الت���ي ت�ستغرق ب�ي�ن � 10أيام
و�أ�سبوعني ،ت�شه���د املحاكمة دفوع ممثلي
االدع���اء والدف���اع ع���ن املتهم�ي�ن� ،إ�ضافة
�إل���ى وكالء املت�رضري���ن م���ن جرمي���ة الـ 14
من فرباي���ر  .2005وتنظر املحكمة يف دور
 4رج���ال ي�شتبه ب�أنهم يقف���ون وراء مقتل
احلري���ري .و�سيك���ون الق�ض���اة يف مواجهة
قف�ص اتهام خال يف املحكمة التابعة للأمم
املتحدة ،التي �أن�شئ���ت يف  2009ملحاكمة
امل�س�ؤولني عن اغتيال احلريري .و�سيحاكم
املتهم���ون غيابيا حتى م���ن دون االت�صال
مبحاميه���م .وهذا غري م�سب���وق يف القانون
ال���دويل من���ذ  ،1945وحماكم���ات نورمربغ
التي كانت �أول تطبيق لت�رشيع جنائي دويل
يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية.

مقتل � 5أطفال بلغم
حوثي يف حمافظة اجلوف
دبي ـ العربية نت:

توا�صل ميلي�شي���ات احلوثي ارتكاب
جرائمها الب�شعة بحق املدنيني اليمنيني،
من خالل زراعة الألغام على الطرق العامة،
حيث زرع���ت �ألغاما ق���رب منطقة معيمرة
باملتون يف حمافظة اجلوف.
و�أ�سفر انفجار لغ���م �أم�س الثالثاء عن
مقت���ل كل من الطفل �صال���ح حمد �صالح
مبخ���وت عائ����ض (� 7سن���وات) ،وم�شع���ل
عبداحلمي���د حمي���د العكيم���ي (� 15سنة)،
و�شمعة حممد عل���ي ع�شال ،وكرامة �صالح
مبخوت عائ�ض ،وزينب حممد نا�رص قربان،
و�إ�صاب���ة كل من �س���ارة �أحمد علي اخليال،
وورق���ة �صال���ح مبخ���وت عائ����ض ،وخلود
حم�س���ن علي ع���ون عائ����ض (� 4سنوات)،
و�صافية حممد علي مفرح.

دعوة حلل “حزب
الإخوان” يف موريتانيا
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اخرتاق وكالة �أنباء
ال�رشق الأو�سط امل�رصية
القاهرة ـ رويترز:

قال مدير وكال���ة �أنباء ال�رشق الأو�سط
الر�سمي���ة امل�رصي���ة حمم���ود عبداللطيف،
�إن موق���ع الوكالة عل���ى الإنرتنت تعر�ض
الخرتاق �أم����س الثالثاء و�إن���ه يجري العمل
ملعاجل���ة الأمر .واته���م عبداللطيف جماعة
الإخ���وان امل�سلمني املحظ���ورة ب�أنها وراء
االخ�ت�راق .و�أ�ضاف يف ات�ص���ال هاتفي مع
روي�ت�رز“ :املوق���ع تعر����ض لقر�صنة من
جانب هاكر (قر�صان) �إخواين”.
وظه���ر عل���ى موق���ع الوكال���ة بع���د
القر�صن���ة عب���ارات باللغت�ي�ن العربي���ة
والرتكية مناه�ضة للدولة امل�رصية.
وقال رئي����س جمل����س �إدارة الوكالة،
على ح�س���ن� ،إن املوقع تعر����ض لقر�صنة
م���ن “هاكر �إخ���واين” ،م�شددا عل���ى اتخاذ
الإج���راءات القانوني���ة لتتب���ع م�ص���در
القر�صن���ة الإلكرتوني���ة واتخ���اذ الإج���راء
ال�ل�ازم ،وفقا ل�صحيف���ة “امل�رصي اليوم”.
يذكر �أن موق���ع الوكالة مت ا�ستعادته بعد
فرتة وجيزة من اخرتاقه.

للتوا�صل( :ق�سم ال�ش�ؤون الدولية)17111482 :

دبي ـ العربية نت:

تقوم البحرية الأمريكية ب�إجراء مناورات هذا ال�شهر؛ ل�ضمان ا�ستعدادها ل�ضمان حرية احلركة عرب
املم���رات املائية يف اخلليج العربي والبح���ر الأحمر ،و�سط تهديدات مت�صاعدة من �إيران لعرقلة ال�شحن
عرب النقاط املهمة.
ووفق���ا ملوقع “بلومبريغ”� ،ستجري هذه التدريبات مع حلف���اء �إقليميني وعامليني لأمريكا ،وهي
ج���زء من �إجراءات مكافحة الأ�سطول الأمريكي اخلام�س لإزالة الألغام والرد على التهديدات �ضد املالحة
البحرية ،بح�سب ما �أكده اجلرنال �سكوت �ستريين لل�صحفيني من مقر الأ�سطول.
ويت���م �إجراء متري���ن واحد يف جيبوتي ،التي تق���ع على جانب من م�ضيق ب���اب املندب ،وهي نقطة
حا�سمة الأهمية لل�شحن العاملي يف الطرف اجلنوبي من البحر الأحمر.
وق���ال �ست�ي�رين �إن التدريب���ات امل�شرتك���ة “تو�ض���ح �أن الواليات املتح���دة و�رشكاءها عل���ى �أهبة
اال�ستعداد ل�ضمان حرية املالحة والتدفق احلر للتجارة حيثما ي�سمح القانون الدويل بذلك”.

وزراء اخلارجية العرب يحذرون من امل�سا�س بـ “الأونروا”

“الرباعية” تدين ا�ستمرار التدخالت الإيرانية يف ال�ش�ؤون العربية
القاهرة ـ وكاالت:

�أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية املعنية بتطورات الأزمة مع �إيران ،ا�ستمرار التدخالت
الإيرانية يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول ،معربة عن قلقها البالغ �إزاء ما تقوم به طهران من ت�أجيج
وناق�شت اللجن���ة الوزارية تط���ورات الأزمة مع
�إيران وم�س���ار العالقات العربية م���ع طهران و�سبل
الت�صدي للتدخالت الإيراني���ة يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول العربية.
واطلع���ت يف ه���ذا ال�ش����أن على التقري���ر الذي
�أعدته الأمان���ة العامة حول �أبرز الت�رصيحات ال�سلبية
للم�س�ؤولني الإيرانيني جتاه الدول العربية ،وكذلك
التقرير الذي �أعدته دولة الإمارات العربية املتحدة
حول �أن�شطة �إيران وتدخالتها يف ال�ش�ؤون الداخلية.
و�أعرب���ت اللجن���ة ،يف بي���ان ،عن قلقه���ا البالغ
�إزاء م���ا تقوم به �إيران من ت�أجي���ج مذهبي وطائفي
يف ال���دول العربي���ة ،مبا يف ذلك دعمه���ا وت�سليحها
للميلي�شي���ات الإرهابي���ة يف بع�ض ال���دول العربية،
وم���ا ينتج عن ذل���ك من فو�ضى وع���دم ا�ستقرار يف
املنطقة يه���دد الأمن القومي العرب���ي ،الأمر الذي
يع���وق اجله���ود الإقليمي���ة والدولية حل���ل ق�ضايا
و�أزم���ات املنطق���ة بالط���رق ال�سلمي���ة ،وطالبته���ا
بالك���ف ع���ن ذلك .كم���ا ا�ستنكرت اللجن���ة موا�صلة

مذهبي وطائفي يف الدول العربية.
وناق�شت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع �إيران وم�سار العالقات العربية مع طهران و�سبل
الت�صدي للتدخالت الإيرانية يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية.

•اجتماع اللجنة الرباعية جاء على هام�ش انعقاد جمل�س اجلامعة العربية الوزاري

دعم �إيران الأعمال الإرهابي���ة والتخريبية يف الدول
العربي���ة ،مب���ا يف ذل���ك ا�ستم���رار عملي���ات �إط�ل�اق
ال�صواري���خ البالي�ستية من داخ���ل الأرا�ضي اليمنية
عل���ى اململك���ة العربي���ة ال�سعودية ،مدين���ة كذلك
التدخ�ل�ات والأعمال الإيراني���ة التخريبية امل�ستمرة

يف ال�ش����ؤون الداخلي���ة ململكة البحري���ن .ويف وقت
�سابق من �أم�س� ،أك���د وزراء اخلارجية العرب �رضورة
ا�ستمرار وكالة “الأونروا” بالقيام بدورها املحوري
يف تلبية االحتياجات احلياتي���ة والإن�سانية لالجئني
الفل�سطيني�ي�ن ،حمذرين من امل�سا����س بواليتها �أو

تقلي����ص خدماتها ،مبا ي�سهم يف ت����أزمي الو�ضع يف
منطقة ال��ش�رق الأو�س���ط.و�شدد ال���وزراء العرب يف
بي���ان �أ�ص���دروه يف خت���ام جل�ستهم اخلا�ص���ة ،التي
عق���دت �أم����س الثالثاء ،عل���ى هام�ش �أعم���ال الدورة
 150ملجل����س اجلامع���ة عل���ى امل�ستوى ال���وزاري،
مب�شاركة وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني ريا�ض
املالك���ي؛ لبح���ث �أزم���ة الأون���روا عل���ى �أن ا�ستمرار
الوكال���ة يف القيام بواجباتها �إزاء �أكرث من  5ماليني
الج���ئ فل�سطين���ي يف مناط���ق عملياته���ا اخلم����س
وفقا لتكليفها الأمم���ي ،م�س�ؤولية دولية �سيا�سية
وقانوني���ة و�أخالقي���ة .واعت�ب�روا �أن احلف���اظ عل���ى
الأونروا يعني احرتام حق الالجئني يف العي�ش بكرامة
وح���ق �أكرث من � 550ألف طفل الجئ يف الذهاب �إلى
املدار�س ،وت�أكيدا دولي���ا على �أن ق�ضية الالجئني
الفل�سطيني�ي�ن هي م���ن ق�ضايا الو�ض���ع النهائي،
وحت���ل على �أ�سا�س ق���رارات ال�رشعي���ة الدولية،ويف
مقدمتها القرار  ،194ومب���ادرة ال�سالم العربية مبا
ي�ضمن حق الالجئني يف العودة والتعوي�ض.

اجلبري :الق�ضية الفل�سطينية على “ر�أ�س �أولويات” ال�سعودية
القاهرة ـ وكاالت:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

دع���ا الكات���ب املوريت���اين �إ�سح���اق
الكنتي �إل���ى حل حزب الإخ���وان يف البالد،
وا�صفا �إياه���م ب�أعداء الدميقراطية وحملة
ال�س�ل�اح �إذا مل يحقق���وا �أغرا�ضهم بالعمل
ال�سيا�س���ي .وقال الكنت���ي يف مقال حتت
عنوان “احل���ل يف احلل” تناقلت���ه و�سائل
التوا�ص���ل االجتماع���ي ،وال�صحف املحلية
املوريتاني���ة ب�ش���كل وا�س���ع “�إن �إخ���وان
موريتانيا فرع من تنظيم الإخوان الدويل،
و�إنهم متطرفون خرجوا من العباءة نف�سها
الت���ي خ���رج منه���ا �سي���د قط���ب و�شكري
م�صطفى وعب���ود الزمر و�أمين الظواهري،
وغريهم من املتطرف�ي�ن الذين جل�أوا �إلى
العمل امل�سلح بدال من العمل ال�سيا�سي”.
و�أ�ض���اف “الذي���ن يعار�ض���ون ح���ل
التنظي���م الإخ���واين با�س���م الدميقراطية،
يتنا�س���ون �أن���ه مل يرتدد حلظ���ة يف التنكر
للدميقراطي���ة ح�ي�ن اعتق���د �أن م�صلحته
تقت�ضى ذلك ،كما يفعل الإخوان عموما”.

مناورات �أمريكية حلماية املالحة يف اخلليج العربي

•اجلبري يف اجتماع جمل�س اجلامعة العربية

ق���ال وزي���ر اخلارجي���ة ال�سع���ودي
ع���ادل اجلب�ي�ر �أم����س يف جل�س���ة ملجل�س
وزراء اخلارجي���ة العرب� ،إن بالده ترف�ض
امل�سا����س بو�ض���ع القد����س التاريخ���ي
والقانوين.
و�أو�ض���ح اجلب�ي�ر �أن الق�ضي���ة
الفل�سطيني���ة كان���ت دائم���ا عل���ى ر�أ�س
�أولوي���ات ب�ل�ادي ،حت���ى ين���ال ال�شع���ب
الفل�سيطيني حقوقه امل�رشوعة.
وتاب���ع“ :ن�ؤكد رف�ضن���ا القاطع لأي

�إج���راءات م���ن �ش�أنها امل�سا����س بالو�ضع
التاريخي والقانوين للقد�س”.
و�أ�شار �إل���ى �أن �إط�ل�اق م�سمى “قمة
القد����س” عل���ى ال���دورة العادي���ة ()29
ملجل�س جامعة الدول العربية “جاء ترجمة
ملا يف �صدورنا جتاه ال�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق ،وت�أكي���دا على مركزية الق�ضية
الفل�سطينية بالن�سبة للأمة العربية”.
وق���ال اجلب�ي�ر �إن ال�سعودي���ة كانت
حري�ص���ة عل���ى توحي���د املوق���ف العربي
وارتق���اء اجلامعة وتطوي���ر منظمة العمل

العرب���ي مب���ا يتواك���ب م���ع م�ستج���دات
امل�شه���د ال�سيا�س���ي واالقت�ص���ادي
واالجتماعي.
و�أ�ض���اف“ :حر�ص���ت اململك���ة خالل
ف�ت�رة رئا�سته���ا املجل�س عل���ى توظيف
عالقاته���ا املتوازي���ة وحتركاته���ا عل���ى
ال�ساح���ة الدولية ،وتن�سي���ق املواقف مع
الدول العربي���ة ال�شقيقة؛ بهدف الت�أثري
�إيجاب���ا يف التناول الدويل لق�ضايا عاملنا
العرب���ي ،والإ�سه���ام يف توحي���د ال���ر�ؤى
واملواقف العربية”.

الدول الأربع تفند املزاعم القطرية مبجل�س حقوق الإن�سان يف جنيف
جنيف  -بنا:

تقدّم���ت وفود الدول الأربع الداعمة ملكافحة
الإره���اب (اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ودول���ة
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ومملك���ة البحري���ن
وجمهوري���ة م��ص�ر العربي���ة) املعتم���دة يف جني���ف
ببي���ان م�شرتك ا�ستنكرت فيه ما جاء يف بيان قطر
املق���دّم حتت البند ( )2من ج���دول �أعمال جمل�س
حق���وق الإن�س���ان يف دورته ( )39املنعق���دة حاليا ً
بق��ص�ر الأم���م بجنيف ،وهو م���ا اعتربت���ه “حماولة
لإقح���ام �آلي���ات الأمم املتح���دة يف �أزم���ة �سيا�سية
املت�سبب الرئي�سي فيها املمار�سات وال�سيا�سات
القطرية �ضدها”.
و�ألق���ى البيان نياب ًة ع���ن املجموعة املندوب
الدائ���م لوف���د دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتحدة
ال�سفري عبيد الزعابي.
وفيم���ا ي�أتي ن�ص البي���ان الكامل املقدّم من

دول املقاطع���ة :حق ال���رد من الإم���ارات العربية
املتح���دة ومملك���ة البحري���ن واململك���ة العربي���ة
ال�سعودية وجمهورية م�رص العربية على بيان ممثل
دولة قطر الذي القاه اليوم حتت البند الثاين.
�شكراً ال�سيد الرئي�س...
�أُلقي هذا البيان رداً على املزاعم التي وردت
يف بي���ان الوفد القط���ري يف النقا����ش العام للبند
الثاين.
ال�سيد الرئي�س..
ت�ضمن بي���ان الوفد القطري الي���وم كالعادة
حماول���ة لإقح���ام �آلي���ات الأم���م املتح���دة يف �أزمة
�سيا�سية املت�سب���ب الرئي�سي فيه���ا املمار�سات
وال�سيا�سات القطرية �ضد دولنا.
ن�ؤكد من جدي���د على �أن الإج���راءات املتخذة
�ض���د النظ���ام القط���ري ه���ي �إج���راءات مقاطع���ة
اتخذتها دولنا الأربع يف �إطار ممار�ستها حلقوقها
ال�سيادي���ة م���ن �أج���ل حماي���ة �أمنه���ا القوم���ي من

ال�سيا�س���ات غ�ي�ر امل�سئولة من اجلان���ب القطري
لزعزعة الأمن واال�ستقرار يف دولنا ،ولي�س ح�صاراً
كما تدعيه قطر.
�إن دولن���ا الأرب���ع �أكدت يف �أكرث م���ن منا�سبة
�أن �إج���راءات “املقاطع���ة” الت���ي اتخذتها حلماية
�أمنه���ا و�شعوبها �ستنته���ي يف الوقت الذي تعلن
في���ه احلكومة القطرية توقفه���ا عن دعم ومتويل
الإرهاب ،واال�ستجاب���ة ل�شواغل دولنا التي �أعلنت
عنه���ا قياداتن���ا م���راراً وتك���راراً ،وذلك م���ن �أجل
احلفاظ على اال�ستقرار يف املنطقة ،وعلى اجلانب
القط���ري ابداء نية حقيقية يف فت���ح حوار م�س�ؤول
مع دولنا يف �إطار الو�ساطة الكويتية.
�إنن���ا نُعي���د الت�أكي���د عل���ى مت�س���ك دولن���ا
وا�ستعداده���ا للتع���اون الإيجاب���ي م���ع الو�ساطة
الكويتي���ة ،والت���ي يقودها �صاحب �سم���و ال�شيخ
�صب���اح الأحمد اجلابر ال�صباح �أم�ي�ر دولة الكويت
لإنهاء تلك الأزمة ال�سيا�سية ،بعيداً عن املحاوالت

القطرية الد�ؤوبة لتدويله���ا و�إخراجها عن �إطارها
الإقليم���ي الذي ن�ش�أت فيه بالأ�سا�س ،وال نرى من
وراء تل���ك املح���اوالت نتيجة �إال �إطال���ة �أمد الأزمة
ال�سيا�سي���ة دون التو�صل �إل���ى تفاهمات حقيقية
ت�ضمن لدولنا و�شعوبنا �أمنها وا�ستقرارها.
ال�سيد الرئي�س..
تع���رب دولنا الأربع عن قناعته���ا ب�أنه ينبغي
على �أع�ضاء املجل����س �أن ينخرطوا يف عمل تعاوين
وجماع���ي للحف���اظ عل���ى مب���ادئ حق���وق الإن�سان
الأ�سا�سية والأه���داف امل�شرتكة وعدم االنزالق يف
منازع���ات عقيمة ،وندعو اجلمي���ع للعمل على منع
�إ�س���اءة ا�ستخ���دام هذا املجل�س عرب �إث���ارة ق�ضايا
لي�س���ت لها �أية �صلة باهتمام���ات املجل�س واتخاذ
جمي���ع التدابري الالزم���ة للحفاظ عل���ى م�صداقية
املجل�س و�أدبيات العمل فيه ،و�إبقاء املناق�شة يف
القاعة  XXيف م�ستوى متميّز ورفيع قدر الإمكان.
�شكراً ال�سيد الرئي�س...

قطر “الداعم التاريخي لإلرهاب” ...صداع في رأس ترامب
أبوظبي  -سكاي نيوز عربية:

ك�ش���ف تقري���ر لقن���اة “�سي �إن ب���ي �سي”
الأمريكية كيف حتولت قطر� ،إحدى �أ�صغر دول
الع���امل� ،إلى م�ص���در �إزعاج ل�ل��إدارة الأمريكية؛
لدعمها ومتويلها الإرهاب.
وذك���ر التقرير �أن “قط���ر الدولة ال�صغرية
والغني���ة بالنف���ط باتت م�صدرا كب�ي�را للإزعاج
والتعقي���د بالن�سبة لدونالد ترام���ب” ،م�ضيفا

�أن الرئي����س الأمريك���ي و�ص���ف ه���ذه الدولة بـ
“الداعم التاريخي للإرهاب”.
وتابع���ت القناة الأمريكية �أن الدوحة باتت
ت�ش���كل “�صداعا” يف ر�أ����س ترامب ،على اعتبار
�أنه���ا ت�صدر له م�ش���كالت وتثري غ�ضبه ،م�شرية
�إل���ى �أن هذه الدولة تلعب دورا “مثريا للجدل”
يف املنطقة والعامل .وك�شف امل�صدر �أن النظام
القط���ري �سلك كافة الطرق املبا�رشة وامللتوية
لإقن���اع الإدارة الأمريكي���ة بتبن���ي موقفه���ا يف

�أزمته���ا م���ع حميطها .وم���ن بني ه���ذه الطرق،
تق���ول القن���اة �إن���ه “مت م�ضاعفة حج���م �إنفاق
الدوح���ة يف �أم�ي�ركا � 4أ�ضعاف ،و�إع���داد قائمة
لل�شخ�صي���ات املقربة من الرئي�س للت�أثري على
الق���رار الأمريكي ،من بينهم امل�ست�شار ال�سابق
لرتامب ،بريي بينيت”.
و�أ�ضاف���ت“ :امتدت املح���اوالت القطرية
لتح�س�ي�ن �صورته���ا داخ���ل الوالي���ات املتحدة
�إل���ى �إنفاق �أكرث من  16مليون دوالر يف حماولة

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

لت�شكيل لوبي قطري لتبني موقفها يف �أزمتها
احلالي���ة� ،إ�ضاف���ة �إل���ى ��ش�راء �شق���ة ب�سعر 6.5
مليون دوالر يف �أحد �أبراج ترامب يف نيويورك”.
وتبق���ى كل املحاوالت القطري���ة من دون
ج���دوى ،حيث ذكر التقري���ر �أن الر�أي الأمريكي
يف النظ���ام القطري يظل �سلبيا ،خامتا بالقول:
“بالرغ���م م���ن ت�صاع���د التوت���ر ب�ي�ن �أم�ي�ركا
ورو�سيا� ،إال �أن وا�شنط���ن �ستبقي عينيها على
قطر”.

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

تكرمي �ضحايا � 11سبتمرب يف نيويورك
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نيويورك ـ أ ف ب:

ك���رّم �س���كان نيويورك �أم����س نحو � 3آالف �شخ����ص قُتلوا يف اعت���داءات � 11سبتم�ب�ر  ،2001يف احتفال �أقيم
يف موق���ع برجي مرك���ز التجارة العاملي الذي �أ�صب���ح ن�صبا تذكاريا .وحتت �أمطار خفيف���ة و�سماء �ضبابية ،التقى
ح�ش���د من �أقرب���اء ال�ضحايا وعنا�رص من ال�رشطة ورجال �إطف���اء وم�س�ؤولني يف الذكرى ال���ـ  17لالعتداء الدامي غري
امل�سب���وق الذي ه��� ّز العامل ب�أ�رسه .وجتمع احل�شد يف باحة املتحف املخ�ص�ص لالعتداءات على �أحد �أطراف مانهاتن،
ووقف امل�شاركون دقيقة �صمت مرتني ويف الوقت املحدد الذي �رضبت فيه الطائرتان الربجني اللذين اندلعت
فيهم���ا النار ب�رسعة .يف �سائر �أرجاء املدينة ،كان غالبية النا�س يعملون كالعادة مع الوقوف حلظات �صمت لأرواح
ال�ضحاي���ا .وتوقف���ت بور�صة نيويورك دقيقة �صم���ت .ويف حمطات رجال �إطفاء نيوي���ورك الذين خ�رسوا  343من
عنا�رصهم يف االعتداءات ،دعي العديد من عائالت رجال �إطفاء قُتلوا ب�سبب احلريق �أو بعد االعتداء.

مندوب فرن�سا :اجتماع طهران مل يخرج بالتزامات للحفاظ على ال�سلم

جمل�س الأمن يحذر من “كارثة �إن�سانية” و�شيكة يف �إدلب

نيويورك  -وكاالت

حذر �أع�ضاء يف جمل�س الأمن� ،أم�س الثالثاء ،من كارثة �إن�سانية و�شيكة يف �إدلب.
وت�ستعد قوات النظام ال�سوري ورو�سيا لتوجيه �ضربة ع�سكرية لإدلب� ،آخر معاقل
�إال �أن الأم���م املتح���دة ومراقبني يحذرون
م���ن �أن ذلك لن ي�ؤثر عل���ى املتطرفني فقط،
بل �سيمتد لي�شمل مدنيني.
و�أ�ض���اف املن���دوب الرو�س���ي “نوا�ص���ل
العمل على �إعادة الالجئني �إلى �سوريا ،وهناك
تعاون من دول اجلوار”.
واعت�ب�ر �أن “املتطرف�ي�ن يف �سوري���ا ق���د
ي�ستخدم���ون ال�سالح الكيم���اوي .هناك الآالف
من عنا�رص (داع�ش) والن�رصة يف �إدلب”.
�أما مندوب فرن�سا فقال �إن احلل يف �سوريا
يتطلب الذه���اب ل�رشوط الت�سوي���ة ال�سيا�سية
املعروف���ة ،م�ش���ددًا عل���ى �أن هن���اك م�ؤ�رشات
عل���ى كارثة �إن�سانية يف �إدلب وعمليات النزوح
بد�أت.
واعت�ب�ر �أن اجتم���اع طه���ران مل يخ���رج
بالتزام���ات من �إي���ران ورو�سي���ا للحفاظ على
ال�سل���م ،م�ش�ي�رً ا �إلى �أن الهج���وم الع�سكري �إن
حدث يف �إدلب �ستكون له تداعيات كارثية.
كذل���ك ،ق���ال من���دوب ال�صني� ،إن���ه لي�س
هناك بدي���ل عن الت�سوي���ة ال�سيا�سية كحل يف
�سوريا.
بدوره ،دعا من���دوب ال�سويد جمل�س الأمن
�إلى التحرك �رسيعًا لوقف الت�صعيد يف �سوريا.

املعار�ضة يف �سوريا.
من جهته ،قال مندوب رو�سيا� ،أحد الداعمني الأ�سا�سيني لنظام ب�شار الأ�سد يف �سوريا،
�إن مو�سكو �ست�ضرب “املتطرفني يف �إدلب مع احلر�ص على حياة املدنيني” ،وفق قوله.

تركيا :الهجوم ين�سف
العملية ال�سيا�سية
أنقرة ـ األناضول

•جمل�س الأمن الدويل

�إل���ى ذلك ،دع���ا من���دوب هولن���دا رو�سيا
و�إي���ران لوق���ف حت�ضرياتهم���ا ل��ض�رب �إدلب،
مطالبًا ال�ضامنني يف �أ�ستانا وقف كل عمليات
العنف يف �سوريا ،وحمذرًا من خماطر الت�صعيد
ال�رسيع يف �سوريا.
لك���ن من���دوب الكويت ق���ال �إن الهجمات

طهران تهدد ب�رضبة جديدة
يف �شمال العراق
طهران  -تاس

�أعل���ن رئي����س �أركان اجلي�ش الإيراين حمم���د ح�سني باقري �أن
الع���راق يجب �أن ي�سلم لإي���ران عنا�رص كردي���ة م�س�ؤولة عن القيام
بهجمات على حر�س احلدود الإيراين.
ونقل���ت وكال���ة “ت�سني���م” الإيراني���ة عن باق���ري “يجب على
�سلط���ات �إقلي���م كرد�ستان الع���راق وال�سلط���ات العراقية ت�سليم
�إيران الأ�شخا�ص املتورطني يف الأعمال الإرهابية �ضدها”.
و�أ�ض���اف �أن بالده قد تنفذ �رضب���ة �صاروخية جديدة حال عدم
توقف ن�ش���اط اجلماعات الكردي���ة؛ لأن ذلك �أمر ��ض�روري ل�ضمان
�أمنه���ا ،بح�سب قوله .ونف���ذت القوات امل�سلح���ة الإيرانية ال�سبت
املا�ض���ي �رضبة �صاروخي���ة على الأرا�ض���ي العراقي���ة .وا�ستهدف
الق�صف مقرا للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين الإيراين الواقع يف
مدينة كوي�سنجق مبحافظة �أربيل ،الأمر الذي �أ�سفر ،وفق امل�صادر
املحلي���ة ،عن مقتل � 11شخ�صا و�إ�صابة � 30آخرين .وفيما بعد �أكد
احلر����س الث���وري الإيراين وقوف���ه وراء الق�ص���ف .يف حني و�صفته
اخلارجية العراقية من جانبها بالهجوم غري املقبول.

�ض���د الإرهابي�ي�ن يج���ب �أن حت�ت�رم القوانني
التي حتمي املدنيني ،منا�شدًا املجتمع الدويل
التحرك ملنع وقوع كارثة �إن�سانية يف �إدلب.
واعترب �أي حترك ع�سكري يف �إدلب �ستكون
له تداعيات كارثية على املدنيني ،وحث جميع
الأطراف يف �سوريا على احلوار لإيجاد ت�سوية.

اعت�ب�رت الرئا�س���ة الرتكي���ة �أم�س
الثالث���اء �أن �أي هجوم للجي����ش ال�سوري
على حمافظ���ة �إدلب �سين�س���ف العملية
ال�سيا�سي���ة يف �سوريا .وق���ال املتحدث
با�سم الرئا�سة الرتكي���ة �إبراهيم قالني
�إن “الهجوم على �إدلب �سين�سف العملية
ال�سيا�سية امل�ستم���رة و�سيت�سبب ب�أزمة
ثقة خطرية”.
و�أ�ض���اف �أن تركي���ا تدع���و ال���دول
الغربي���ة ،مب���ا فيها الوالي���ات املتحدة،
لتوحي���د اجله���ود ملن���ع وق���وع الهجوم
املحتم���ل عل���ى �إدلب .وي�أت���ي ذلك بعد
�أن دعت �أنقرة على ل�سان الرئي�س رجب
طي���ب �أردوغان ووزي���ر اخلارجية مولود
جاوي����ش �أوغل���و �إلى وق���ف الهجوم على
�إدل���ب .كما دعا الأخري ��ش�ركاء تركيا �إلى
العمل امل�شرتك للق�ضاء على اجلماعات
الإرهابية يف �إدلب بعد وقف الهجوم.

�إيران تعرتف :برناجمنا النووي �أ�صبح �أقوى
طهران  -ا ب

ع�ب�ر رئي����س منظم���ة الطاق���ة الذرية
الإيرانية علي �أكرب �صاحلي عن �أمله يف بقاء
االتف���اق بني �إيران والق���وى الدولية ،لكنه
حذر م���ن �أن الربنامج ب���ات يف و�ضع �أقوى
من ذي قبل.
وق���ال �صاحل���ي يف مقابل���ة م���ع
“�أ�سو�شييت���د بر����س” يف طه���ران �إن
“العواقب �ستكون وخيمة” يف حال وقعت
هجمات جديدة ت�ستهدف العلماء النوويني
الإيراني�ي�ن .وكانت �سل�سلة من التفجريات
ا�ستهدف���ت عامل�ي�ن يف الربنام���ج النووي
بدءا من الع���ام � ،2010ألقت طهران فيها
بالالئمة عل���ى �إ�رسائيل .و�أ�شار �صاحلي �إلى
�أن قرار الرئي�س دونال���د ترامب بان�سحاب
�أم�ي�ركا من االتف���اق املوقع الع���ام 2015
“ي�ضع���ه يف اجلانب اخلا�رس” م���ن التاريخ،
و�أ�ض���اف �أن “االتف���اق ميك���ن �أن ميه���د

•رئي�س منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي �أكرب �صاحلي

الطري���ق �أمام بن���اء الثقة الت���ي فقدناها”.
وحت���دث �صاحل���ي عن جه���ود �إي���ران لبناء
من�ش����أة جدي���دة مبرك���ز نطن���ز لتخ�صي���ب
اليوارني���وم �ستنت���ج �أجهزة ط���رد مركزي
�أك�ث�ر تقدما وتطورا .وتق���وم هذه الأجهزة
بتخ�صيب اليورانيوم من خالل دوران �رسيع
لغاز يورانيوم هك�سا فلورايد.

وحاليا يق�رص االتفاق النووي ا�ستخدام
�إي���ران على عدد حمدود م���ن منوذج �سابق
ي�سمى �آي �آر .1 -
وتتي���ح املن�ش����أة اجلدي���دة لإي���ران
ت�صني���ع ن�س���خ متقدم���ة با�س���م �آي �آر 2 -
�إم ،و�آي �آر ،4 -و�آي �آر  ،6 -الت���ي ميكنه���ا
تخ�صيب اليورانيوم ب�رسعة �أكرب بكثري.

وا�شنطن حتذر �رشكات الطريان من ا�ستخدام جمال �إيران اجلوي
واشنطن  -رويترز

�أ�صدرت الواليات املتحدة �إر�شادات جديدة ل�شركات الطريان تطالبهم فيها بتوخي احلذر �أثناء
التحليق فوق املجال اجلوي الإي��راين ،معللة ذلك مبخاوف من ن�شاط ع�سكري �شمل اعرتا�ض
طائرة تابعة ل�شركة مدنية �أمريكية مل يتم الك�شف عن هويتها من قبل مقاتالت يف دي�سمرب
وزادت التوت���رات ب�ي�ن �إي���ران والوالي���ات
املتحدة بعد �أن ان�سحب الرئي�س دونالد ترامب من
االتفاق النووي التاريخي مع طهران يف مايو و�أعاد
فر�ض العقوبات على اجلمهورية الإ�سالمية ال�شهر
املا�ض���ي .وق���ال مكتب خدم���ات الط�ي�ران ،الذي
يقدم معلومات عن �سالم���ة املجال اجلوي ل�رشكات
الط�ي�ران �إن العالق���ة املتده���ورة ب�ي�ن الوالي���ات
املتح���دة و�إيران يجب �أن ت�ؤخ���ذ بعني االعتبار عند
التخطي���ط للرح�ل�ات اجلوي���ة ع�ب�ر املج���ال اجلوي
الإيراين.
و�أ�ض���اف املكتب ومق���ره الوالي���ات املتحدة،
يف ر�سال���ة بالربيد الإلكرتوين �إل���ى العمالء االثنني
“عل���ى الرغ���م م���ن �أن �إع���ادة فتح املج���ال اجلوي
العراقي يف نوفمرب من العام املا�ضي �أتاح خيارات

�أخ���رى فيم���ا يتعلق بامل�س���ارات ،فال يوج���د م�سار
مث���ايل يف املنطق���ة وعل���ى ال��ش�ركات �أن تفك���ر يف
تف�ضيلها للعراق يف مقابل �إيران”.
وتن�ص���ح وزارة اخلارجي���ة الأمريكية مواطنيها
بعدم ال�سفر لإيران ب�سبب خطر االعتقال واالحتجاز
التع�سفي�ي�ن .وق���ال مكت���ب خدمات الط�ي�ران �إن
ذل���ك قد ي�سبب م�شاكل يف حال هبطت طائرة دون
تخطيط م�سبق يف �إيران لأ�سباب طبية �أو تقنية.
كم���ا ال تن�ص���ح ال���وزارة مواطنيه���ا بال�سف���ر
للع���راق؛ ب�سب���ب خطر الإره���اب وال��ص�راع امل�سلح.
وحتظ���ر �أح���دث الإر�شادات ب�ش����أن الع���راق والتي
�ص���درت يف دي�سمرب  2017على ��ش�ركات الطريان
الأمريكي���ة ،يف معظم احلاالت ،التحليق على ارتفاع
�أقل من � 26ألف قدم؛ ب�سبب احتمال ن�شوب قتال.

.2017
وج��اء يف الإر��ش��ادات املحدثة من �إدارة الطريان االحت��ادي��ة �إىل ال�شركات الأمريكية ،والتي
�صدرت ي��وم الأح��د بعد انتهاء �صالحية الإر� �ش��ادات ال�سابقة� ،أن هناك �أي�ضاً �أن�شطة ع�سكرية
مرتبطة بال�صراع يف �سوريا تنطلق من املجال اجلوي الإيراين �أو عربه.

•حتذير �أمريكي من ا�ستخدام جمال �إيران اجلوي

األربعاء  12سبتمبر 2018
 2محرم 1440
العدد 3620

الواليات المتحدة

�إعالن الطوارئ حت�سبا
للإع�صار “اخلطري”
واشنطن ـ اب

�أعلنت العا�صمة الأمريكية وا�شنطن،
حال���ة الطوارئ �أم�س الثالث���اء� ،إثر اقرتاب
الإع�ص���ار فلورن�س م���ن ال�سواحل ال�رشقية
للواليات املتحدة ،حامال معه �أمطارا غزيرة
قد تت�سبب بفي�ضانات.
وقال���ت رئي�س���ة بلدي���ة العا�صم���ة
الأمريكي���ة موريل باوزر يف م�ؤمتر �صحايف،
�إن حالة الط���وارئ “ي�رسي مفعولها فورا”،
و�إن الإج���راء “ي�ضم���ن �أن تك���ون لدين���ا
املوارد ال�رضورية ملواجهة فلورن�س”.
وطل���ب م���ن �أكرث من ملي���ون �شخ�ص
يقيم���ون يف املناط���ق ال�ساحلي���ة مغادرة
منازله���م قبيل و�ص���ول الإع�صار املتوقع
اخلمي�س.
و�أعلن���ت حال���ة الط���وارئ يف والي���ات
كاروالين���ا ال�شمالي���ة وكاروالينا اجلنوبية
وفرجيني���ا ومريالن���د ،حت�سب���ا للإع�ص���ار
ال���ذي و�صفه دونالد ترامب ب�أنه “�شديدة
اخلطورة”.
و�أم���ر �إع�ل�ان الط���وارئ ال���ذي وقعته
ب���اوزر ي�ستم���ر  15يوم���ا وي�شري �إل���ى �أن
فلورن����س “يتوقع �أن يت�سبب برياح عاتية
و�أمطار وارتفاع الأمواج”.

روسيا

�إطالق املناورة الأ�ضخم
منذ احلرب الباردة
موسكو ـ وكاالت

حتت�ض���ن رو�سي���ا �أ�ضخ���م مناورة
ع�سكري���ة منذ احل���رب الب���اردة� ،أم�س
الثالث���اء ،وذل���ك مب�شارك���ة �أك�ث�ر من
� 300أل���ف ع�سك���ري م���ن اجليو����ش
الرو�سي���ة وال�صيني���ة واملنغولية ،يف
وقت يت�صاعد فيه التوتر بني احللف
الأطل�سي “الناتو” ومو�سكو.
وذك���رت وزارة الدف���اع الرو�سية،
عل���ى موقعه���ا الإلك�ت�روين� ،أن
املناورات تهدف �إلى حت�سني م�ستوى
مه���ارات هيئ���ات الإدارة الع�سكرية،
يف التخطي���ط والتن�سي���ق والتح�ض�ي�ر
والتنفي���ذ ،م�شرية �إل���ى �أنها �ست�شمل
كذلك تدريب القوات اجلوية والدفاع
اجل���وي والط�ي�ران البعي���د امل���دى
وطريان النقل الع�سكري.
و�أفاد امل�ص���در �أن هذا التدريب،
ال���ذي �سيجرى خالل الف�ت�رة املمتدة
ما ب�ي�ن  11و� 17سبتمرب� ،ستحت�ضنه
م�ساح���ات �شا�سع���ة م���ن �سيبريي���ا
ومناط���ق �أخرى تق���ع يف �أق�صى �رشقي
رو�سيا.
وي�ش���ارك يف العر����ض نح���و 300
�ألف ع�سك���ري و�أكرث من  1000طائرة
ع�سكري���ة و� 36أل���ف دباب���ة ومركب���ة
قتالي���ة� ،إ�ضاف���ة �إل���ى �أ�سطول�ي�ن
رو�سيني و� 80سفينة.

أفغانستان

 19قتيال يف هجوم
انتحاري �ضد متظاهرين
جالل اباد  -أ ف ب

�أوق���ع الهج���وم االنتح���اري ال���ذي
ا�ستهدف �أم�س الثالثاء متظاهرين قرب
جالل اب���اد يف �رشق �أفغان�ستان  19قتيال
و 51جريح���ا ،يف ت�صاع���د للعن���ف الذي
ي�رضب الب�ل�اد ويقوّ�ض الآم���ال يف �إجراء
مباحث���ات �س�ل�ام واالنتخاب���ات ت�رشيعية
مقبلة .ووقع االعت���داء يف والية ننغرهار
ح�ي�ن كان متظاهرون يغلق���ون طريقا
�رسيعا احتجاجا عل���ى تعيني قائد حملي
لل�رشط���ة ،عل���ى ما �أف���اد الناط���ق با�سم
حاكم الوالية عطاء اهلل خوياين.
و�أكد املتحدث با�سم دائرة ال�صحة
يف الوالي���ة انع���ام اهلل مياخيل احل�صيلة
وع���دد اجلرح���ى .ووق���ع الهج���وم بع���د
�ساع���ات على تفجريي���ن �أم���ام مدر�سة
للبن���ات يف مدين���ة ج�ل�ال �أب���اد عا�صمة
الوالية �أدي���ا �إلى مقتل �صب���ي و�إ�صابة
� 4آخري���ن بجروح .وج���اء الهجوم الدامي
بع���د �ساعات على مقتل طف���ل و�إ�صابة
� 4آخري���ن بج���روح يف اعت���داء م���زدوج
ا�ستهدف مدر�سة للبن���ات يف جالل �آباد
املدين���ة الكب�ي�رة يف ��ش�رق �أفغان�ستان،
وفق ما �أعلن م�س�ؤولون.
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“الرياضية” تواكب التصفيات
البالد سبورت

ظهرت القناة الرياضية البحرينية بصورة مميزة من خالل تغطيتها مبارايت
اليوم األول للتصفيات اآلسيوية لكرة السلة ،والتي انطلقت يوم أمس عىل
صالة اتحاد أم الحصم ،لتواصل القناة تألقها عىل مستوى نقل مختلف
األحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها اململكة.
وصاحبت التغطية التلفزيونية استوديو تحليليا من أرضية الصالة ،إذ أدار
الزميل عبدالعزيز الخضري االستوديو ،مبعية املحلل الفني الكابنت أحمد مال
الله .ويف جانب التعليق عىل مجريات اللقاءين ،كان لقاء فلسطني وبنغالديش
بصوت املعلق نادر فرج ،فيام علقّ عىل لقاء منتخبنا وسرييالنكا أسامة
الكوهجي.

االستوديو التحليلي

غ��دا
ً
سيخضع ل��ل��راح��ة ال��ي��وم وي��واج��ه ب��ن��غ�لادي��ش

“أحمر السلة” يستهل التصفيات اآلسيوية بالفوز على سيريالنكا
محمد الدرازي

حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة
الس��لة فوزا مس��تحقا عىل حس��اب
منتخب س�يريالنكا بنتيجة (،)85/47
يف املباراة التي جمعتهام مس��اء أمس
(الثالثاء) عىل صالة اتحاد الس��لة بأم
الحصم ،يف مستهل مشواره يف املرحلة
الثاني��ة لتصفي��ات كأس آس��يا لكرة
الس��لة  2021التي ستحتضنها مملكة
البحري��ن يف الفرتة م��ن  11حتى 15
سبتمرب الجاري.
وحص��د منتخبن��ا به��ذا الف��وز أول
نقطت�ين له يف مش��واره نح��و حصد
بطاقة التأهل إىل املرحلة الثالثة ،فيام
خرج املنتخ��ب الس�يريالنيك بنقطة
الخسارة.
ويدين منتخبنا بفوزه أمس إىل الرتكيز
واالنضباط وقل��ة األخطاء عالوة عىل
األداء الجامع��ي ،إذ ك�سر  5العب�ين
حاج��ز العرش نق��اط ،وج��اء أفضل
مسجل ملنتخبنا يف املباراة ميثم جميل
بتس��جيله  ،16وأض��اف محمد كويد
 15نقط��ة ،فيام س��اهم أحمد عزيز
بتس��جيل  14نقط��ة وعيل ش��كرالله
ومحمد بوعالي  11نقطة لكل منهام.
وتقدم منتخب س�يريالنكا يف النتيجة
بف��وزه يف الربع األول  ،15/14قبل أن
يع��ود منتخبنا ويف��وز يف الربع الثاين
 33/14ليتقدم بنتيجة اللقاء .46/29
وف��از منتخبنا يف الربع الثالث 18/14
جاسم.
ويف الربع األخري .20/4
وج��اءت بداي��ة منتخبن��ا الوطن��ي
مبستوى فني أقل من املتوسط ،أضاع
الشوط األول
وبدأ منتخبنا الوطني املباراة بتشكيلة خالله��ا العديد من الفرص الس��انحة
ضمت حس�ين ش��اكر ،محمد كويد ،للتس��جيل يف الدقائ��ق الثالث األوىل
محم��د أمري ،هش��ام رسح��ان وبدر الت��ي اعتمد فيها منتخب س�يريالنكا

فلسطين تكتسح بنغالديش

يس��تعيد منتخب س�يريالنكا التقدم
رسيعا .24/19
ودام��ت األفضلي��ة منتص��ف الربع
ملصلح��ة املنتخب الس�يريالنيك الذي
نجح يف الحف��اظ عىل تقدمه ،27/25
مس��تغال إضاع��ة منتخبن��ا للف��رص
السهلة.
واس��تعاد منتخبن��ا التق��دم 30/27؛
بفضل التنظيم الدفاع��ي والهجومي
والدفاع الضاغط يف كل امللعب.
ورف��ع منتخبن��ا الف��ارق يف الدقائق
الثالث األخ�يرة للش��وط األول ألكرث
من  10نقاط بواق��ع  ،40/27قبل أن
يحسم هذا الشوط بنتيجة .46/29
الشوط الثاني

من لقاء منتخبنا أمس (تصوير :رسول الحجيري)

عىل التصوب الثاليث من خارج املنطقة
ونجح بأخ��ذ األس��بقية  ،3/0قبل أن
يعزز تقدمه  5/2ثم .7/2
واحتفظ منتخب سرييالنكا بأفضليته
خالل النصف األول للربع األول ،8/4
مس��تغال محاوالت تقلي��ص منتخبنا

لتقليص الفارق م��ن خالل التصويب
الثاليث غري املركز بواسطة بدر عبدالله.
وأجرى م��درب منتخبنا تغيريات عدة
لزي��ادة الفاعلية الهجومي��ة ،إذ دفع
مبيث��م جميل وعيل ش��كرالله وأحمد
عزيز.

ونجح منتخبنا بالدفاع الضاغط رجل
لرج��ل من تقليص الف��ارق إىل نقطة
واحدة .15/14
وحق��ق منتخبنا بداي��ة جيدة مطلع
الربع الثاين ،ومتك��ن من تحقيق أول
تق��دم ل��ه يف اللق��اء  ،17/15قبل أن

ورضب منتخبن��ا بقوة بداية الش��وط
الثاين التي عمّ��ق فيها الفارق إىل 16
نقطة بواقع .52/36
وواج��ه منتخ��ب س�يريالنكا صالبة
دفاعي��ة صارمة م��ن قب��ل دفاعات
منتخبن��ا الت��ي أوقع��ت مهاجمي��ه
يف العدي��د م��ن األخط��اء الهجومية
وفقدان الكرة والتصويب العش��وايئ
من مختلف املواضع.
وواصل منتخبنا فرض أفضليته بفضل
التنظي��م الدفاع��ي واألداء الهجومي
الرسي��ع الذي رف��ع به غل��ة النقاط
وصوال لحس��م الرب��ع الثالث بنتيجة
.65/43
وأكد منتخبنا تفوق��ه يف الربع األخري
ال��ذي اس��تمر م��ن خالل��ه بف��رض
األفضلية الهجومي��ة والدفاعية ،وراح
يعمق الفارق وصوال لحس��م املباراة
بفارق بلغ  38نقطة وبنتيجة .85/47

اليوم راحة لألحمر
البالد سبورت

من لقاء فلسطين وبنغالديش

ويف املباراة األوىل أمس ،حقق منتخب فلسطني فوزا عريضا عىل
حساب منتخب بنغالديش بنتيجة قوامها (.)104/49
وكسب املنتخب الفلسطيني أول نقطتني له يف التصفيات ،فيام خرج
بنغالديش بنقطة الخسارة .وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآليت:
 29/14 ،17/14 ،21/13و 37/8جميعها للمنتخب الفلسطيني.
ويدين منتخب فلسطني بفوزه إىل الالعب ساين السكاكيني بتسجيله
 31نقطة ،وأضاف زميله مارك  19نقطة ،منها  5تصويبات ثالثية.
وجاءت املباراة من جانب واحد وهو الفريق الفائز ،إذ أحكم
املنتخب الفلسطيني سيطرته املطلقة عىل أشواط اللقاء ،إذ مل يجد
العبوه أدىن صعوبة يف تحقيق الفوز يف ظل فارق اإلمكانات الفنية
التي صبت ملصلحتهم عىل جميع املستويات ،ورضب منتخب فلسطني
منذ الشوط األول بكل قواه عرب الدفاع القوي الضاغط والهجوم الفذ
وتحقيق النقاط وزيادة غلته بالنتيجة بشكل كبري ،حتى فرض سيطرته
املطلقة عىل مجريات اللقاء للنهاية.
للتوا�صل( :ق�سم الريا�ضة)17111499 :

س��يخضع منتخبن��ا الوطن��ي
للراح��ة الي��وم وفق��ا لنظ��ام
التصفيات.
وسيس��تغل األحمر فرتة الراحة
للتحضري الجي��د للقاء منتخب
بنغالديش يوم غ ٍد الخميس يف
إطار لقاءات الجولة الثالثة.
وس��يخوض منتخبن��ا حص��ة
تدريبي��ة واحدة عند الس��اعة
الحادي��ة ع�شرة صباح��ا عىل
صالة نادي املنامة.
وس��يعكف الجه��از الفن��ي
ملنتخبنا بقيادة املدرب الوطني
س��لامن رمض��ان ومس��اعديه
الوطنيني حسني قاهري وحسن
م�كي ع�لى تصحي��ح األخطاء

الت��ي وق��ع به��ا الالعب��ون يف
لق��اء األمس ،إضاف��ة إىل وضع
اللمس��ات األخ�يرة للمنتخب؛
تحضريًا للقاء الغد ،والذي يعترب
ثاين خطوات املشوار يف املرحلة
الثانية من التصفيات اآلسيوية.
ومن املتوق��ع أن ينهي املدرب
األمور الفنية التي يريد تطبيقها
يف لق��اء الغد ،الس��يام بعد أن
رص��د منتخ��ب بنغالديش يف
لقائه أمس.
وينتظ��ر أن يتخل��ل الربنام��ج
التدريبي لألحمر اليوم جلس��ة
فنية رسيعة الس��تعراض بعض
األم��ور الخاص��ة باملنتخ��ب
املنافس.

من تدريبات منتخبنا

السعودية تواجه فلسطين ...وسيريالنكا أمام بنغالديش
البالد سبورت

وتقام الي��وم مباراتان ضمن الجولة
الثاني��ة م��ن التصفيات اآلس��يوية
املؤهلة لكأس آس��يا للرجال ،2021
إذ س��يفتتح املنتخ��ب الس��عودي
مش��واره يف املنافس��ات مبواجه��ة
نظ�يره املنتخ��ب الفلس��طيني ،يف
الس��اعة الخامسة مس��اءً ،عىل أن

يلتقي املنتخب السرييالنيك منتخب
بنغالدي��ش ،يف الس��اعة الس��ابعة
مس��اءً ،وستقام املباراتان عىل صالة
اتحاد كرة السلة بأم الحصم.
ويف اللق��اء األول ،يس��عى األخرض
الس��عودي صاح��ب التصني��ف
( )123لتحقي��ق انطالق��ة جيدة يف

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

التصفي��ات أمام فلس��طني املنتيش
بف��وزه ع�لى حس��اب بنغالدي��ش
يوم أم��س ،يف حني يفت��ش منتخبا
س�يريالنكا وبنغالديش عن فوزهام
األول يف التصفي��ات ،بعد أن تعرضا
أمس للخسارة أمام منتخبنا الوطني
وفلسطني عىل التوايل.

شعار التصفيات

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

 24سبتمبر م���وع���دً ا لعمومية ن����ادي ال��ب��ح��ري��ن للتنس
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نادي البحرين للتنس

بالتنسيق مع إدارة
شؤون األندية بوزارة
شؤون الشباب
والرياضة ،حدد نادي
البحرين للتنس الساعة
السابعة من مساء
يوم االثنني املوافق 24

سبتمرب الجاري موعدا
لعقد اجتامع الجمعية
العمومية العادية
للنادي مبقر النادي
بالجفري ،وذلك لعرض
وإقرار التقارير اإلدارية
واملالية للعام ،2017

رصح بذلك أمني الرس
العام للنادي عيل عبد
الحميد خنجي  ،وأوضح
أنه يف حالة عدم
اكتامل النصاب القانوين
سيكون االجتامع الثاين
يف متام الساعة السابعة

من مساء يوم الثالثاء
املوافق  9أكتوبر ،2018
وإذا مل يكتمل النصاب
يف االجتامع الثاين أيضا،
فسيكون االجتامع
الثالث يف الساعة
الثامنة من مساء نفس

اليوم قانونيا إذا حرضه
 % 10من األعضاء.
وكان مجلس ادارة
النادي قد وجه
الدعوات ألعضاء
النادي الذين يحق
لهم الحضور لحضور

االجتامع ،كام تم نرش
صور من التقارير يف
لوحة االعالنات بالنادي،
وتتوافر نسخ منها
مبكتب اإلدارة بالنادي
ملن يود االطالع عليها.

بتكليف من سموه

رئيسا للجنة المنظمة العليا لدوري ناصر بن حمد الممتاز
علي بن خليفة ً
اتحاد الكرة

بتكلي��ف من ممث��ل جاللة امللك
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب
والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية
البحرينية سمو الش��يخ نارص بن
حم��د آل خليف��ة ،كُل��ف رئيس
االتح��اد البحرين��ي لك��رة القدم
الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد
آل خليف��ة ليك��ون رئيس��ا للجنة
املنظم��ة العليا ل��دوري نارص بن
حم��د املمت��از للموس��م الريايض
- 2018.2019
وبهذه املناسبة ،أعرب الشيخ عيل
بن خليف��ة بن أحم��د آل خليفة
عن بالغ ش��كره وتقديره لس��مو
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة
عىل الثقة التي أوليت له من قبل
سموه لرتؤس اللجنة املنظمة العليا
لدوري نارص بن حمد املمتاز.
وأكد الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن
أحم��د آل خليف��ة أن ثقة س��مو
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة
بتكليفه لرئاس��ة اللجن��ة املنظمة

العليا لدوري نارص بن حمد املمتاز
تضع الجميع أمام مسؤولية كبرية
يف أهمية إخراج الدوري بالش��كل
ال��ذي يحقق تطلعات س��موه يف
االرتق��اء بالك��رة البحريني��ة عرب
املكاسب اإليجابية التي ستحققها
املسابقة.
ولف��ت إىل أن رعاي��ة س��مو
الش��يخ ن��ارص بن حم��د للدوري
املمتاز س��يكون له��ا أبلغ األثر يف
تطور مس��تويات ال��دوري الفنية
والتنافسية واإلدارية والتنظيمية،
مؤك��دا أن جهود س��موه الحثيثة
لخدمة الرياضة البحرينية عموما
وك��رة القدم خصوص��ا هي محط
فخ��ر وتقدي��ر م��ن قب��ل األرسة
الرياضي��ة يف مملك��ة البحري��ن،
للدور البارز لسموه يف بناء مسرية
التطوير للرياضة والوصول بها إىل
املراكز املتقدمة واملكانة املرموقة
عرب تحقيق اإلنجازات املختلفة.
وأكد الش��يخ عيل ب��ن خليفة أن
أعض��اء اللجن��ة املنظم��ة العليا

سيعملون يف نفس الرؤى السديدة
لس��موه عرب جعل املسابقة ذات
طابع تنافيس مميز.
وأوضح أن ه��ذه النقلة النوعية
لل��دوري ستس��هم يف تحقي��ق
تطلعات وأهداف س��مو الش��يخ
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة يف
االرتقاء بكرة القدم البحرينية.
وتض��م اللجن��ة املنظم��ة العليا
الت��ي يرتأس��ها الش��يخ ع�لي بن
خليف��ة بن أحم��د آل خليفة ،كال
من:عيل بن أحمد البوعينني ،خالد

علي بن خليفة

س��ليم الحاج ،جاسم محمد بحر،
مريم بوكامل ،توفي��ق الصالحي،
عبدالرضا حقيقي ،عارف املناعي،
إبراهي��م البوعين�ين ،عبدالجليل
أس��د وعباس الع��ايل ،وممثل من
وزارة الداخلية.
وس��تعقد اللجن��ة املنظمة العليا
اجتامعها األول اليوم (األربعاء) يف
مقر االتحاد البحريني لكرة القدم.

بتوجيهات من وزير اإلعالم لوضع خطة برامجية ...بوكمال:

نضع كل إمكانات القناة لدوري سموه الممتاز
أك��دت رئيس��ة قن��اة البحري��ن
الرياضية مري��م بوكامل أن القناة
اس��تعدت قب��ل ف�ترة باإلع��داد
والتنسيق للخطة الربامجية املقبلة
وتسليط الضوء بش��كل أكرب عىل
دوري نارص بن حمد املمتاز لكرة
الق��دم ،وال��ذي سيش��هد تغطية
خاص��ة تتمثل يف النقل التلفزيوين
والربامج املصاحبة وفق توجيهات
م��ن وزي��ر ش��ؤون اإلع�لام عيل
الرميحي.
ج��اء ذل��ك خ�لال إع�لان القناة
الرياضية عن إقامتها لورشة عمل
بعنوان (مبادئ التحليل التلفزيوين
ملباري��ات ك��رة الق��دم) ،يقدمها
املحلل الفني وخبري الدارت فيش
امل��درب الوطني محم��ود فخرو

بجان��ب املدرب الوطن��ي القدير
خالد تاج ،وتشتمل محاور الورشة
التي س��تعقد اليوم األربعاء مبركز
التدريب والتطوير بوزارة ش��ؤون
اإلع�لام ع�لى مب��ادئ التحلي��ل
والق��راءة الفني��ة للمباري��ات
والتحضري ملا قب��ل املباراة وكيفية
الق��راءة الفنية ملا بني الش��وطني

مريم بوكمال

وبع��د النهاي��ة ،باإلضاف��ة اىل
استخدامات التقنيات الحديثة يف
عملية التحليل الفني.
وأعلنت بوكامل أن املجال مفتوح
لكاف��ة م��ن يرغ��ب يف االلتحاق
بهذه ال��دورة التي س��تقام عرص
الي��وم (األربع��اء) ع�بر االتصال

بالقناة للتس��جيل املجاين ،مؤكدة
ع�لى اهمي��ة اقامت مث��ل هذه
الدورات لتعزيز الجانب االحرتايف
لدى املحللني.
يذكر أن امل��درب القدير محمود
فخ��رو ه��و املمث��ل املعتمد من
رشك��ة دارت في��ش الس��ويرسية
يف منطقة الرشق االوس��ط حيث
تختص الرشك��ة يف مجال التحليل
الريايض االلكرتوين ،كام ان املدرب
الوطن��ي خال��د تاج هو مس��اعد
م��درب منتخبن��ا الوطن��ي األول
لكرة القدم وحاصل عىل ش��هادة
دبل��وم املحرتف�ين يف التدري��ب
ومح��ارض دويل يف برنامج الدارت
فش ومحارض معتمد من االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم.

البحريني جواد مدن يحترف في نادي السالم العماني
أحمد مهدي

وقع الالع��ب البحريني جواد عبدالله
مدن عقد احرتاف م��ع الفريق األول
لكرة القدم بنادي السالم العامين أحد
أندية دوري الدرجة األوىل يف سلطنة
عامن.
وخض��ع الالعب ج��واد عبدالله مدن
خالل الفرتة املاضية إىل فرتة التجربة،
متهيدا للتعاقد مع��ه ،لتمثيل الفريق
خالل املوس��م الري��ايض الحايل 2018
  ،2019قبل أن يوقع الالعب رس��مياعق��ده يوم أم��س األول م��ع النادي
العامين ملدة موسم واحد.
وخ��اض ج��واد ع��ددا م��ن الحصص
التدريبي��ة مع فريق الس�لام العامين
خ�لال الف�ترة املاضية ،كام ش��ارك يف
بعض الوديات التي خاضها النادي.
وع��اد ج��واد م��دن إىل البحرين بعد
توقيع العقد ،إذ س��ينتظم مجددا يف
صفوف التدريبات يف عامن مع فريقه
الجديد بعد أسبوعني.

المركز اإلعالمي

ب��ن حمد الرمضانية “ن��ارص  ”11مع
فريق الفخ��ار ،كام ش��ارك مع فريق
مركز شباب أبوصيبع يف دوري املراكز
الشبابية “دورينا” الذي تنظمه وزارة
شؤون الشباب والرياضة.
ويلعب جواد م��دن يف خط املقدمة،
وميتل��ك إمكانات جي��دة يف الجانب
األمامي ،وس��تكون تجربته االحرتافية
م��ع النادي العامين ه��ي األوىل له يف
مسريته الكروية.
وأع��رب ج��واد م��دن عن س��عادته
بالتوقي��ع مع النادي الع�ماين ،مؤكدا
أنها خطوة نوعية يف مسريته الكروية.
وقدم جواد مدن الش��كر لجميع من
س��انده ،مثنيا عىل الجهود التي بذلها
مدي��ر إدارة املراكز الش��بابية بوزارة
لقطة لالعب جواد مدن شؤون الشباب والرياضة نوار املطوع،
وذلك بعد التسهيالت التي قدمت له
ويعترب جواد عبدالله مدن واحدا من العمرية يف النادي األهيل ،كام ش��ارك يف متابعة تفريغه من العمل واحرتافه
الالعبني الذين سبق لهم متثيل الفئات حديث��ا يف دورة س��مو الش��يخ نارص موسام كامال مع الفريق العامين.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المناعي مديرا تنفيذيا للدوري
اتحاد الكرة  -املركز اإلعالمي :أصدر
رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم
رئيس اللجنة املنظمة العليا لدوري
نارص بن حمد املمتاز للموسم - 2018
 2019الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد
آل خليفة ،قرارا بتعيني عارف عبدالعزيز
املناعي مديرا تنفيذيا للدوري.
عارف المناعي
وجاء يف القرار أنه يعني عضو مجلس
إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم وعضو اللجنة املنظمة العليا
لدوري نارص بن حمد املمتاز ،عارف عبدالعزيز املناعي ،مديرا
تنفيذيا لدوري نارص بن حمد املمتاز للموسم - 2018.2019
وأكد الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة أن تعيني
عارف املناعي مديرا تنفيذيا لدوري نارص بن حمد املمتاز
يأيت ضمن إطار االهتامم بالجوانب التنظيمية واإلدارية كافة
املتعلقة بإقامة املسابقة التي تقام هذا العام برعاية كرمية
من قبل ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب
رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
وأشار إىل أن املناعي من الكوادر اإلدارية املميزة ،والتي قدمت
عطاء إيجابيا متواصال داخل بيت الكرة البحرينية ،متمنيا له
كل التوفيق يف مهمته الجديدة.

اليوم المؤتمر الصحافي
لمباراة كأس السوبر بابكو
يعقد مساء اليوم األربعاء ،املؤمتر الصحايف الخاص مبباراة
كأس السوبر بابكو لكرة القدم ،والتي ستجمع فريقي
املحرق (بطل الدوري) والنجمة (بطل كأس جاللة امللك).
وسيقام املؤمتر الصحايف يف مقر االتحاد البحريني لكرة القدم
بالرفاع ،وذلك بحضور مدرب وقائد كل فريق.
وسيخصص املؤمتر للحديث حول استعدادات الفريقني
ملباراة السوبر ،والتي تأيت يف انطالق املوسم الجديد.
ويوجه املركز اإلعالمي باالتحاد البحريني لكرة القدم
الدعوة ملختلف وسائل اإلعالم ،لحضور املؤمتر وتغطية
وقائعه.
يشار إىل أن مباراة كأس السوبر بابكو ستقام يوم السبت
املقبل املوافق  15سبتمرب الجاري عند  7مساء عىل استاد
البحرين الوطني .من جهة أخرى ،يعقد االتحاد االجتامع
التنسيقي ملباراة كأس السوبر اليوم األربعاء أيضا ،عند 5
مساء بحضور ممثيل الفريقني.

األربعاء  12سبتمبر 2018
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بع��د نتائجه��م المتمي��زة ف��ي بطول��ة العال��م للق��ارات

حياة بنت عبدالعزيز تستقبل أبطال ألعاب القوى
ضاحية السيف

كانت عضو املجلس األعىل للش��باب
والرياضة ،عضو مجلس إدارة اللجنة
األوملبية ،رئيس��ة لجنة رياضة املرأة
الش��يخة حياة بن��ت عبدالعزيز آل
خليفة يف مقدمة مس��تقبيل منتخب
ألع��اب القوى العائد م��ن جمهورية
التش��يك لدى وصوله مطار البحرين
ال��دويل صب��اح أمس (الثالث��اء) بعد
مش��اركته يف بطولة الع��امل للقارات
والت��ي أح��رز خاللها نتائ��ج متميزة
من أبرزها فوز العداءة س��لوى عيد
نارص باملركز األول يف س��باق  400مرت
للس��يدات ،وذلك بحض��ور أمني رس
االتحاد البحريني أللعاب القوى راشد
البوعينني وعضو مجلس اإلدارة خالد
القطامي.
واس��تقبلت الش��يخة حي��اة بن��ت
عبدالعزي��ز آل خليفة الوفد برئاس��ة
عضو مجلس إدارة االتحاد بدر نارص
محمد بال��ورود ،ونقل له��م تحيات
ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية
وش��ؤون الش��باب ،رئي��س املجلس
األع�لى للش��باب والرياض��ة ،رئيس
اللجنة األوملبية س��مو الش��يخ نارص
ب��ن حم��د آل خليفة ،وأش��ادت مبا
أظهره جميع العدائني من مستويات
رائع��ة ،مش�يرة إىل أن تل��ك النتائج

اللجنة األولمبية

عدائ��و البحرين من متي��ز وإنجازات
مرشف��ة يف مختل��ف االس��تحقاقات
والت��ي كان آخره��ا دورة األلع��اب
اآلسيوية الثامنة عرشة التي اختتمت
مؤخرا بالعاصمة األندونيسية جاكرتا،
بعدم��ا حص��دوا  25ميدالي��ة ملونة
من بينها  12ذهبي��ة و 6فضيات و7
برونزي��ات ،ليؤكدوا م��ن جديد بأن
أم األلعاب متث��ل الرقم الصعب عىل
املس��توى اإلقليمي والقاري .متمنية
للمنتخب مواصل��ة حصد اإلنجازات
يف مختلف االستحقاقات القادمة ويف
حياة بنت عبدالعزيز مع بدر ناصر مقدمتها بطولة العامل .2019
جانب من االستقبال
وأس��فرت نتائ��ج منتخ��ب ألع��اب
هي مثرة لرعاية جالل��ة امللك ودعم
القوى للرجال والسيدات عن حصول
سمو رئيس الوزراء وسمو ويل العهد
العداءة س��لوى عيد عىل املركز األول
األمني ومس��اندة س��مو الشيخ نارص
بس��باق  400مرت للسيدات ،وأحرزت
ب��ن حم��د آل خليفة ضم��ن رؤيته
الع��داءة وينفرد يايف املركز الثالث يف
إلبراز اس��م مملكة البحرين يف كافة
س��باق  3آالف مرت موان��ع ،وأحرزت
املحافل والجهود السخية من النائب
الع��داءة أمين��ات يوس��ف املرك��ز
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب
الخام��س يف س��باق  400مرت حواجز
والرياض��ة ،رئيس االتح��اد البحريني
للسيدات ،وأحرزت العداءة أديدونغ
أللعاب القوى س��مو الشيخ خالد بن
أوفانيم املركز الخامس يف سباق 200
حم��د آل خليفة ودعم��ه الالمحدود
 ...وتتوسط المنتخب مرت للس��يدات وحققت رقام بحرينيا
ألبط��ال وبط�لات ألع��اب الق��وى،
جدي��دا ( 22:62ثاني��ة) ،وأح��رزت
باإلضاف��ة إىل جهود جمي��ع العدائني واإلدارية.
عبدالعزي��ز آل خليف��ة أن حص��اد للقارات والتي تعترب واحدة من أقوى العداءة هاجر العمريي املركز السابع
وأعض��اء الوف��د والطواق��م الفني��ة وأك��دت الش��يخة حي��اة بن��ت منتخب ألعاب القوى يف بطولة العامل البط��والت يعت�بر امتداد مل��ا حققه يف سباق  100مرت للسيدات.

أطلع رئيس االت��ح��اد على اس��ت��ع��دادات الموسم الجديد

“الطائرة” يعتمد ترفيع عدد من الحكام للدرجتين األولى والثانية
الرفاع

اعتم��د االتح��اد البحرين��ي للك��رة
الطائ��رة ترفي��ع ع��دد م��ن الحكام
والحك�مات من الدرج��ة الثانية إىل
الدرجة األوىل ومن درجة “املستجد”
إىل الدرج��ة الثاني��ة والذين تم رفع
اس�مائهم من قب��ل لجن��ة الحكام،
حي��ث قام رئيس االتح��اد البحريني
للكرة الطائرة الش��يخ عيل بن محمد
آل خليفة بتس��ليم الحكام شهادات
الرتفيع املعتم��دة يف االجتامع الذي
عقد مساء أمس األول االثنني بحضور
عض��و مجل��س اإلدارة رئي��س لجنة
الحكام راشد جابر.
وتض��م قامئ��ة الح��كام الذين متت
ترقيتهم من الدرجة الثانية إىل األوىل
كال م��ن أحمد الس�ماهيجي ،عيىس
عبدالله ،جاس��م محم��د ،فيام تضم
قامئ��ة الحكام الذين مت��ت ترفيعهم
من مس��تجدين إىل الدرج��ة الثانية

تكريم عدد من الحكام الذين تمت ترقيتهم

كال م��ن إبراهي��م مره��ون ،منصور
عيل منصور ،أحمد عيل ثامر ،حسني
عبدالل��ه خمي��س ،ع�لي عبدالل��ه
مجبيل ،ابتسام عيل عبدالله ،فاطمة
حس��ن عبدالله ،آي��ات عبدالعزيز،
مريم حبيب درويش.

هذا وقد عرب رئيس االتحاد الش��يخ
عيل بن محمد آل خليفة عن اعتزازه
بالح��كام الوطنيني وم��ا يبذلونه من
جه��د وعطاء من أج��ل الوصول إىل
أع�لى املس��تويات وتحقي��ق أع�لى
درج��ات التميز ،مؤك��دا عىل حرص

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

علي بن محمد يتوسط الحكام

االتح��اد يف تقوي��ة قاع��دة الحكام
واستقطاب املزيد من الحكام من كال
الجنسني مبا يواكب الزيادة املضطردة
يف ع��دد املباريات والبط��والت التي
تحتضنه��ا اململك��ة ع�لى الصعي��د
اإلقليمي والقاري والعاملي.

ومتن��ى الش��يخ عيل ب��ن محمد آل
خليفة لحكام الدرجة األوىل والدرجة
الثانية الجدد التوفيق والنجاح داعيا
إياهم إىل الجد واالجتهاد لنيل الشارة
الدولي��ة يف املس��تقبل ،خصوصا وأن
التحكيم البحريني يزخر بالعديد من

الكفاءات والخام��ات الطيبة والذين
رشفوا الك��رة الطائ��رة البحرينية يف
العديد من البطوالت الخارجية.
وعىل صعي��د متصل ،التق��ى رئيس
االتح��اد بالح��كام وأطل��ع ع�لى
استعداداتهم من أجل انطالق املوسم
الريايض الجديد - 2018 2019متمنيا
منهم التحضري واالس��تعداد الجيد ملا
ميثل��ه الح��كام من ركيزة أس��اس يف
نجاح جميع املسابقات ،مؤكدا حرص
االتحاد عىل االهتامم بجميع الحكام
إميانا من��ه مبا يش��كلونه من أهمية
بالغة يف املش��هد الريايض ،معربا عن
اعتزازه بجمي��ع الحكام املحليني وما
يقدمونه م��ن جهد وعطاء هو محل
تقدي��ر واهت�مام من قب��ل مجلس
إدارة االتحاد ،مثمنا كذلك دور لجنة
الحكام يف إدارة شؤون الحكام وتوفري
مختلف متطلباتهم.

مع بل��وغ منتخب��ي الرجال والش��باب للموندي��ال وبانتظار الناش��ئين

 2019عــــام مميــــــز لكـــــرة اليـــــد البحــريــنــيـــــة
حسن علي

العام  2019املقبل رمبا يكون عاما
استثنائيا لكرة اليد البحرينية بوصول
 3منتخبات يف آن واحد إىل نهائيات
كأس العامل لتواصل اللعبة إنجازاتها
العاملية بقيادة رئيس االتحاد
البحريني لكرة اليد عيل عيىس
اسحاقي والذي بلغت اللعبة يف عهده
مكانة مرموقة عىل الصعيد القاري
والعاملي.
منتخب الرجال متكن من التأهل
لنهائيات كأس العامل التي ستقام
بشهر يناير العام املقبل يف أملانيا
والدمنارك للمرة الرابعة يف تاريخه
بعدما حقق املركز الثاين يف كأس آسيا
املؤهلة للمونديال.

وسبق للمنتخب التأهل ألول مرة يف
مونديال السويد  2012وتبعه التأهل
الثاين ملونديال قطر  ،2014والتأهل
الثالث ملونديال فرنسا  ،2016واخريا
مونديال أملانيا والدمنارك .2019
أما منتخب الشباب فقد نجح يف
التأهل اىل نهائيات كأس العامل التي
ستقام يف اسبانيا ،بعد فوزه عىل
املنتخب السعودي الشقيق بنتيجة
 29/28يف مباراة تحديد املركز الثالث
والرابع يف بطولة آسيا للشباب.
وسيخوض منتخب الناشئني منافسات
البطولة اآلسيوية التي ستقام يف
اململكة األردنية الهاشمية الشهر
الجاري من أجل املنافسة عىل اللقب

وخطف احدى البطاقات املؤهلة
لنهائيات كأس العامل للناشئني ،ويف
حال تأهله فإن كرة اليد البحرينية

ستعيش يف العام  2019سنة متميزة
جداً من خالل تواجد املنتخب
الوطني األول يف بطولة العامل لكرة

اليد ،إىل جانب تواجد املنتخب
الوطني للشباب يف بطولة العامل
بإسبانيا يف السنة ذاتها ،وبانتظار

تأهل منتخب الناشئني ،األمر الذي
يؤكد أن لعبة كرة اليد البحرينية
باتت تنافس بقوة عىل الصعيد
القاري والعاملي وتشهد حضوراً الفتاً
يف أقوى البطوالت.
وأصبحت كرة اليد البحرينية “لعبة
االنجازات” واجهة مرشفة للرياضة
البحرينية يف مختلف املحافل
الخارجية ،فمنتخب الرجال هو
أول منتخب يف األلعاب الجامعية
يحرز ميدالية ملونة بدورة األلعاب
اآلسيوية حينام فاز بامليدالية
الربونزية يف دورة إنشيون 2014
تبعتها امليدالية الفضية يف دورة
جاكرتا  2018التي اختتمت مؤخرا.
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سموه يقود الفريق الملكي في أقوى السباقات العالمية لمسافة  160كيلومترا

نيابة عن جاللة الملك ...ناصر بن حمد يحضر بطولة العالم للقدرة
ف��رس��ان ال��ف��ري��ق الملكي ي��ؤك��دون االس��ت��ع��داد ال��ف��ن��ي للبطولة
كاروالينا الشمالية

نياب��ة عن عاه��ل الب�لاد جاللة
املل��ك حمد بن عيىس آل خليفة،
يشارك ممثل جاللة امللك لألعامل
الخريية وش��ؤون الش��باب رئيس
املجلس األعىل للشباب والرياضة
رئي��س اللجنة األوملبية البحرينية
قائد الفريق املليك للقدرة س��مو
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة
يف فعالي��ات بطولة العامل للقدرة
التي تنطلق عند الساعة الواحدة
ظه��ر الي��وم بتوقي��ت مملك��ة
البحرين.
كام يق��ود س��موه الفريق املليك
املش��ارك يف هذه البطولة ملسافة
 160كيلومرتا ،بعد أن قاد سموه
التدري��ب املخت�صر للفريق قبل
الفحص البيط��ري الذي أجري يف
العارشة من مس��اء أمس بتوقيت
مملكة البحري��ن ،وحضور حفل
االفتت��اح الذي أقي��م يف الواحدة
صباح اليوم.
وق��د أكد س��موه أن الفريق جاء
من أج��ل تحقيق نقل��ة رياضية
جديدة تضاف لسجل اإلنجازات
الرياضي��ة الزاخ��رة للمملك��ة
الحبيبة يف بطول��ة العامل للقدرة
التي تس��تضيفها والي��ة كاروالينا
الش�مالية بالوالي��ات املتح��دة
األمريكية اليوم مبش��اركة  40دولة
من مختل��ف أنحاء الع��امل ما مل
تخالف الظروف املختلفة ،ومنها
التنظيمي��ة والجوي��ة واإلعص��ار
فلورنس الذي يهدد املنطقة.
وأوض��ح س��موه أن مث��ل هذه
املش��اركات الرياضي��ة العاملي��ة
الضخم��ة تواجهه��ا العدي��د من
التحديات ،إال أن الخطة التي تم
إعدادها للفريق بفرسانه وجميع
أعضائه س��توصل الفريق للهدف
ال��ذي جئن��ا م��ن أجل��ه ،ومنها
الرتويج ململكة البحرين.
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن
حمد آل خليفة يف حديثه ،معربا
ع��ن اعتزازه وفخ��ره بالنجاحات
الكب�يرة الت��ي حققته��ا رياض��ة
الق��درة البحرينية واملس��تويات
العاملي��ة التي قدمته��ا البحرين
يف مشاركاتها الرياضية املختلفة؛
األم��ر ال��ذي يجعلن��ا متميزين
وسنواصل مسرينا يف طريق التميز
هذا ،وكسب فرس��اننا الكثري من
الخربات جراء هذه املش��اركات،
وه��ذا النج��اح والتف��وق يبعث
ع�لى الفخ��ر بالق��درات الهائلة
الت��ي متتلكه��ا مملك��ة البحرين
عىل صعيد مش��اركاتها الرياضية
وتحقيقه��ا اإلنج��ازات املرشف��ة
يف البط��والت الرياضية املختلفة
الس��يام مش��اركاتها يف س��باقات
القدرة الدولي��ة والعاملية لتصبح
مح��ط أنظ��ار العديد م��ن دول
الع��امل بفض��ل الرؤي��ة الثاقب��ة
للقيادة الرش��يدة التي تركز عىل
وض��ع اململكة يف مكان��ة مميزة
عىل الخارطة العاملية ،وقد أبهرت
العامل بإنجازاتها العالية وامتالكها

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الشيخ خالد بن عبداهلل

الرياضي�ين املتميزي��ن القادرين
عىل متثيل الوطن خري متثيل.
وقب��ل انط�لاق الس��باق العاملي
اليوم حث س��موه فرسان الفريق
ع�لى ب��ذل أق�صى م��ا عندهم
وتحقي��ق اإلنجاز ال��ذي جاء من
أج��ل الفري��ق املل�كي ،متمني��ا
كل التوفي��ق للفري��ق يف أك�بر
املشاركات العاملية للقدرة .وأشاد
سموه بحفل االفتتاح الذي أعدته
اللجن��ة املنظم��ة للبطول��ة وما
تضمنه من فقرات متنوعة.
فيصل بن راشد يشيد بما
وصل إليه فرسان الفريق
الملكي من مستوى

أش��اد رئي��س االتح��اد املل�كي
للفروسية وسباقات القدرة نائب
رئيس املجلس األعىل للبيئة سمو
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة
مبس��توى اس��تعداد وجاهزي��ة
فرس��ان الفري��ق املل�كي للقدرة
بقيادة س��مو الش��يخ ن��ارص بن
حمد آل خليف��ة ،مؤكدا أن أمام
الفريق مهمة وتح ٍد جديد وسط
مش��اركة نخبة من فرسان العامل
وأقوى الجياد.
ون��وه فيصل بن راش��د أنه اليوم
أمام الفرسان بطولة مهمة وفرصة
مثىل لكس��ب املزيد م��ن الخربة
واالحتكاك مبختلف املس��تويات،
مش�يرا إىل أن رياض��ة الق��درة
البحريني��ة وصل��ت ملس��تويات
عاملية متط��ورة ،وحققت العديد

تواصل اإلعداد للسباق

من اإلنج��ازات املرشفة للمملكة،
وأن قي��ادة س��مو الش��يخ نارص
بن حم��د آل خليفة ووجوده إىل
جان��ب الفرس��ان لهو بح��د ذاته
دافع وحاف��ز معن��وي كبري؛ من
أج��ل تحقي��ق املراك��ز املتقدمة
والظهور املرشف يف هذه البطولة
العاملية.
وأثن��ى فيصل ب��ن راش��د إىل ما
وصل��ت إلي��ه رياض��ة الق��درة
البحرينية بفضل ما تحظى به من
دع��م واهتامم كبريي��ن من لدن
صاح��ب الجاللة املل��ك ،ومتابعة
س��مو الش��يخ ن��ارص ب��ن حمد
آل خليف��ة ،متمني��ا كل التوفيق
للفريق املليك يف املشاركة العاملية
اليوم.
إجراء الفحص البيطري

وأقي��م بقري��ة الق��درة الفحص
البيطري للجياد املش��اركة ،وشهد
الفح��ص البيطري تعاونا كبريا من
جانب الفرسان؛ األمر الذي ساهم
بش��كل كب�ير يف تس��هيل عملية
الفحص واالنته��اء منها يف الوقت
املحدد ،حيث أرشف عىل الفحص
البيط��ري مجموعة م��ن األطباء
البيطري�ين املعتمدين من جانب
االتح��اد ال��دويل والذين ميتلكون
خربات كبرية يف هذا املجال وسبق
له��م املش��اركة يف العدي��د م��ن
البط��والت العاملية للقدرة ،ويقام
حفل االفتتاح مساء اليوم مبشاركة
جميع الفرق العاملية املشاركة.

المكتب اإلعالمي

علم البحرين يرفرف في منطقة السباق

استعدادات متواصلة

من التحضيرات إلقامة السباق

أمطار غزيرة

ريس��نغ ،حي��ث س��يقام حف��ل وميتطي الج��واد هينهام الفارس
االفتتاح عن��د الس��اعة الواحدة االحتياط.
صباحا بتوقيت مملكة البحرين،
والس��باق عند الس��اعة الواحدة
خالد بن عبداهلل يحضر
ظه��ر اليوم األربع��اء وذلك عىل
اجتماعات دولي الفروسية
الهواء مبارشة.
ح�ضر النائ��ب األول لالتح��اد
تعليمات مشددة الدويل للفروس��ية الش��يخ خالد
لإلعالميين بن عبدالله آل خليفة اجتامعات
االتحاد الدويل ،والتي أقيمت عىل
أصدرت اللجنة االعالمية تعليامت هام��ش بطولة العامل للفروس��ية
مش��ددة إىل االعالمي�ين ح��ول التي تس��تضيفها والي��ة كاروالينا
التصوير يف املراحل ،حيث عقدت الش�مالية بالوالي��ات املتح��دة
ه��ذه التعليامت من مس��ؤولية األمريكي��ة ،حيث ناقش��ت هذه
املصوري��ن يف تأدي��ة واجباتهم؛ االجتامعات مسابقات وبطوالت
نظرا لبي��ع الحق��وق إىل االتحاد االتحاد الدويل للفروس��ية وسبل
الدويل للفروسية ،وقد أدت هذه تطوي��ر ودعم هذه الس��باقات،
التعلي�مات إىل صعوب��ة تنفي��ذ كام متت مناقش��ة اس��تعدادات
املس��ؤوليات للفري��ق االعالمي والية كاروالينا الشاملية بالواليات
البحريني.
املتح��دة األمريكية الحتضان هذه
البطولة مبشاركة عاملية واسعة.
من جانب��ه ،أعرب الش��يخ خالد
فرسان الفريق الملكي
بقيادة ناصر بن حمد بن عبدالل��ه آل خليفة عن فخره
واعتزازه مبش��اركة الفريق املليك
ميث��ل الفري��ق املل�كي البحريني للقدرة بقيادة سمو الشيخ نارص
للقدرة يف ه��ذه البطولة بقيادة بن حمد آل خليفة للفريق الذي
قائد الفريق س��مو الش��يخ نارص يش��ارك يف بطولة الع��امل للقدرة،
بن حم��د آل خليفة ،حيث يقود مشيدا بالدعم الكبري الذي يقدمه
س��موه الجواد فات��وت ،وكل من س��موه وما حققه الفريق للقدرة
الفرس��ان الش��يخ إبراهي��م ب��ن البحريني��ة يف جميع املش��اركات
محمد آل خليفة وميتطي الجواد واملحافل الدولية والعاملية ،والذي
تالنت ،الفارس الشيخ محمد بن س��اهم يف تعزيز س��معة ومكانة
مبارك آل خليفة وميتطي الجواد اململكة عامليا ،متمنيا كل التوفيق
مت��ام ،الفارس رائ��د محمود بويل للفريق يف هذه املشاركة الضخمة
والفارس محمد ه�لال الخاطري وتحقيق النتائج املرشفة.

ش��هدت القرية مس��اء يوم أمس
هطول أمطار غزيرة ،حيث تأثرت
اإلس��طبالت ج��راء ذل��ك وكذلك
الس��وق التجارية الت��ي أقيمت
ع�لى هام��ش البطولة ،وتش��هد
والية كاروالينا الش�مالية هطول
أمطار غزيرة ومتفرقة متأثرة من
إعص��ار فلورنس الذي يقرتب من
هذه الوالية ويتوقع وصوله خالل
اليومني املقبلني.
مراحل السباق

يتضم��ن س��باق بطول��ة الع��امل
للقدرة بوالية كاروالينا الش�مالية
بالواليات املتحدة األمريكية خمس
مراحل مجموع مسافات مراحلها
 160كيلوم�ترا ،املرحل��ة األوىل
ومس��افتها  39.9كيلومرتا (اللون
الربتق��ايل) ،املرحل��ة الثانية 31.1
كيلومرتا (اللون األصفر) ،املرحلة
الثالث��ة  40.1كيلوم�ترا ( الل��ون
األزرق) ،املرحل��ة الرابع��ة 28.2
كيلومرتا (اللون األحمر) واملرحلة
الخامسة ومسافتها  21.7كيلومرتا
(اللون األبيض).
“الرياضية” تنقل السباق
على الهواء مباشرة

ينقل تلفزي��ون البحرين (القناة
الرياضي��ة) منافس��ات بطول��ة
العامل للقدرة يف الواليات املتحدة
األمريكي��ة ع��ن طريق قن��اة ديب

حضور واسع لإلعالم
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البرتغال تحرج إيطاليا ومانشيني
وكاالت :أراحت الربتغال كريستيانو
رونال��دو ورغم ذل��ك تغلبت 1-0
ع�لى إيطالي��ا يف ثوبه��ا الجديد يف
افتت��اح مش��وارها يف دوري األمم
األورويب لك��رة القدم ي��وم االثنني
لتسبب قلقا كبريا لروبرتو مانشيني
مدرب الفريق الزائر.
وهز املهاجم اندريه سيلفا الشباك
بع��د  3دقائ��ق من الش��وط الثاين
م��ن املب��اراة التي أقيم��ت ضمن
املجموع��ة الثالثة يف الدرجة األوىل
لتحق��ق الربتغ��ال فوزه��ا األول يف
مب��اراة رس��مية ع�لى إيطاليا منذ
.1957
وأجرى مانش��يني م��درب إيطاليا،
الذي كان يخوض ثاين مباراة رسمية

له مع الفريق ،تسعة تغيريات عىل
التش��كيلة التي تعادل��ت  1-1مع
بولندا الجمعة ،لكن الفريق تراجع
للدف��اع يف أغل��ب ف�ترات املباراة
وفشل يف تهديد مرمى الربتغال.
وكان ماريو بالوتييل ،الذي تعرضت
النتق��ادات واس��عة بع��د أدائه يف
مباراة بولندا ،من بني املس��تبعدين
وشاهد املباراة من املدرجات.
ومل تف��ز إيطاليا ،الت��ي غابت عن
كأس العامل للمرة األوىل يف  60عاما،
يف آخر  4مباريات رسمية.
وقال مانش��يني ”بذل الالعبون كل
ما يف وس��عهم ،لكن من أجل الفوز
عليك تس��جيل أهداف ل��ذا علينا
العث��ور عىل ع�لاج لذل��ك .ارتكبنا

دفعة قوية قبل مواجهة الريال
وكاالت :تلقى نادي روما اإليطايل دفعة قوية قبل
مواجهة ريال مدريد ،األسبوع املقبل ،يف الجولة
األوىل من دور املجموعات ببطولة دوري أبطال
أوروبا.
ووفقًا للتقارير فإن ثاليث الذئاب أليساندرو
فلورينزي ،دييجو بريويت وأنطونيو مريانتي ،اقرتب
من العودة إىل التدريب مع املجموعة استعدادًا
للمواجهات املقبلة يف الدوري اإليطايل ودوري
أبطال أوروبا.
وأشار إىل أن مدرب روما أوزيبيو دي فرانشيسكو،
قد يستعيد خدمات الثاليث خالل مباراة الفريق
املقبلة أمام كييفو فريونا ،ضمن منافسات الجولة
الرابعة بالدوري اإليطايل.

فيراري يعلن رحيل رايكونن

كيمي رايكونن

وكاالت :أعل��ن ف�يراري املش��ارك يف بطولة العامل
فورموال  1للس��يارات أن س��ائقه الفنلندي كيمي
رايكونن سيرتك الفريق يف نهاية املوسم الجاري.
ومل يعل��ن فرياري عن الس��ائق البدي��ل لرايكونن
بطل الع��امل  2007لكن من املتوق��ع التعاقد مع
الش��اب تش��ارل لوكلري البالغ عمره  20عاما الذي
يقود سيارة س��اوبر وفاز ببطولة العامل فورموال 2
العام املايض.

بولتون في خطر
وكاالت :يواجه بولتون
احتاملية الدخول تحت
الحراسة القضائية ،أمس،
بعدما قال كني أندرسون
مالك النادي املنافس يف
دوري الدرجة الثانية
اإلنجليزية ،إن العرض الذي
تقدم به لتسديد قرض إىل رشكة متويل ،تم رفضه.
وأوضح أندرسون عرب موقع النادي عىل اإلنرتنت،
إن رشكة بلو ماربل كابيتال ،الدائنة ،رفضت عرضه
لتسديد قرض تبلغ قيمته  4ماليني جنيه إسرتليني
( 5.21مليون دوالر) باإلضافة إىل الفوائد.
ويتعرض النادي الواقع يف منطقة النكشري ،الذي
تجنب الهبوط من الدرجة الثانية بصعوبة املوسم
املايض ،لخصم  12نقطة من رصيده ،إذا تم وضعه
تحت الحراسة ،إضافة لفرض حظر عىل ضم العبني
جدد ملدة عامني.
وبدأ بولتون املوسم بطريقة جيدة ويحتل املركز
الثامن برصيد  11نقطة بعد أول  6مباريات.
وقال أندرسون “أثق أنهم (بلو ماربل) سيندمون
عىل أفعالهم( ...بلو ماربل) ستكون بحاجة اآلن
لتمويل عملية وضع النادي تحت الحراسة ،والتي
ستستغرق  3أشهر عىل األقل وستحظر عىل النادي
تلقائيا إبرام أي تعاقدات جديدة ملدة عامني،
وخصم  12نقطة عىل األقل”.
وأضاف “يف رأيي ،هذه األفعال ستقلل من قيمة
النادي يف أي عملية بيع مستقبلية محتملة،
وستجعل من الصعب للغاية العثور عىل
مستثمر”.

أخطاء ،وينبغي أن نحاول تقليلها“.
وأضاف ”مل أس��تمتع بالهزمية لكني
معجب برغب��ة الفريق يف مواصلة
املحاول��ة حتى النهاي��ة ،حتى رغم
مخاطرة استقبال هدف ثان“.
وتتصدر الربتغال ،التي وافقت عىل
إراحة رونالدو الذي قال إنه يحتاج
إىل وق��ت للتأقلم بعد االنضامم إىل
يوفنتوس من ريال مدريد ،الرتتيب
بثالث نق��اط متفوقة ع�لى بولندا
وإيطاليا ولكل منهام نقطة وحيدة.
وسيطرت بطلة أوروبا عىل الشوط
األول لكنه��ا فش��لت يف اس��تغالل
الفرص التي أتيحت لها.
وأبعد اليس��يو روماني��ويل محاولة
برناردو س��يلفا الع��ب الربتغال من

الشباك بعد االسرتاحة.
وم��ر بروما ،الذي ارت��دى القميص
رقم  7الخاص برونالدو ،من مانويل
الت��زاري يف مش��اركته األوىل م��ع
إيطاليا ومرر إىل س��يلفا الذي سدد
الكرة يف ش��باك دوناروم��ا من 12
مرتا.
وتراجع��ت الربتغ��ال بطريقته��ا
املعت��ادة للدف��اع بعد التس��جيل
لك��ن إيطاليا مل تفع��ل الكثري بعد
االستحواذ بشكل أكرب عىل الكرة.
من مواجهة البرتغال وإيطاليا وج��اءت أفض��ل فرصه��ا لصال��ح
س��يموين زازا الذي وصل إىل الكرة
عىل خط املرمى وغريت تس��ديدة كارفاليو من  25م�ترا بجوار مرمى قب��ل كارفاليو بعد ركلة ركنية لكنه
ماري��و روي اتجاهه��ا لتصط��دم جيانلويجي دوناروما.
وضعها برضب��ة رأس فوق العارضة
بالعارض��ة وم��رت تس��ديدة وليام ونجح��ت الربتغ��ال أخ�يرا يف ه��ز من مدى قريب.

سكالوني يحصن قميص ميسي
وكاالت :ق��رر املدي��ر الفن��ي املؤقت
للمنتخ��ب األرجنتين��ي األول لك��رة
القدم ليونيل سكالوين تحصني قميص
قائد برشلونة اإلسباين ليونيل مييس.
وق��ال س��كالوين ،ع�لى هام��ش لقاء
األرجنت�ين وكولومبي��ا وديا “القميص
رقم  10يخ��ص مييس حتى يقول هو
إذا كان سيس��تمر أو ال ،لس��نا نح��ن
الذين نرفض وج��وده ،ولهذا اتخذت
قرار بأال يس��تخدمه أح��د ،ولكن يف
املستقبل سرنى ما سيحدث”.
وأش��ار س��كالوين إىل أن��ه سيس��عى
يف وج��ود مي�سي خ��ارج املنتخ��ب

األرجنتين��ي لتدعيم األخ�ير ،وجعله
أكرث قوة حتى يش��عر النج��م الكبري
بالراح��ة بش��كل أكرب إذا م��ا قرر أن
يعود لصفوف الفريق.
واس��تطرد “الفريق يخ�سر كثريا بكل
تأكيد عندما يكون الالعب األفضل يف
العامل غري موجود بامللعب”.
وكان مي�سي ق��د نرش ص��ورة له مع
عائلته عىل موقع التواصل االجتامعي
(إنس��تغرام) أمس األول ،وهو يرتدي
رسواال قص�يرا يحمل ش��عار االتحاد
األرجنتيني لكرة القدم.
وأنعشت الصورة آمال الجامهري التي

ترتقب ع��ودة مييس رسيعا للمنتخب
األرجنتيني الذي يحمل شارة قيادته.
وابتعد مهاجم برشلونة عن املنتخب
األرجنتيني بهدوء عقب خروج األخري
مبك��را من منافس��ات بطول��ة كأس
العامل ع�لى يد فرنس��ا ،وكان ذلك يف
دور الس��تة عرش ،إذ مل يتحدث طوال
الفرتة املاضية عرب وس��ائل اإلعالم عن
أي أمور تتعلق مبنتخب “التانجو”.
وأخرب مييس من خالل مكاملة هاتفية
املدرب الجديد للمنتخب األرجنتيني
بأنه لن يش��ارك مع الفريق يف جولته
بالواليات املتحدة األمريكية.

ليونيل سكالوني

مارادونا يرقص في التدريب األول
وكاالت :ق��اد النج��م األرجنتين��ي
السابق ،دييغو مارادونا ،مرانه األول
مع دورادوس املكس��ييك ،الذي توىل
مهمته الفنية مؤخرا ،يف حضور 500
مشجع عىل األقل.
وس��مح دورادوس ،ال��ذي ينافس يف
دوري الدرج��ة الثاني��ة املكس��ييك،
للجامه�ير بالدخ��ول مجان��ا مللعبه
لحضور املران األول للنجم األرجنتيني
الكب�ير ،ال��ذي تعهد بب��ذل قصارى
جهده مع فريقه الجديد.
وكان مارادونا ه��و النجم األوحد يف
تدريب��ات دورادوس ،ال��ذي يتخ��ذ
مدينة كوليكان عاصمة والية سينالوا
الواقع��ة يف ش�مال رشق املكس��يك،
مقرا له.
ورددت الجامهري التي حرضت املران
اس��م مارادون��ا يف أكرث من مناس��بة

دييغو مارادونا

وكان��ت تتطل��ع إىل أن يقوم الالعب
الكبري السابق ببعض الحركات الفنية
بالكرة.
وبدأ امل��درب األرجنتيني ،الذي كان
بصحبت��ه مس��اعده لويس أس�لاس،
امل��ران ،بالتح��دث م��ع الالعب�ين

وتش��جيعهم قبل أن يبدأ بإعطائهم
التعليامت والتوجيهات الفنية.
وخص��ص مارادون��ا ج��زءا كبريا من
امل��ران لتدريب��ات الك��رة ،فيام كان
لتدريبات اللياقة البدنية نصيب أقل
من الوقت.

وخالل وقت االس�تراحة الذي تخلل
التدريب��ات ،اق�ترب مارادون��ا من
مدرجات امللعب املكتظة بالجامهري
م��ن مختل��ف األع�مار ،ووقع عىل
بع��ض القمص��ان ،ك�ما رقص عىل
أنغام أهازيج رابطة مشجعي نادي
دورادوس التي كانت حارضة أيضا.
وعق��ب انتهاء التدريب��ات اصطف
معظ��م العب��ي دورادوس من أجل
التقاط صورة م��ع مدربهم الجديد،
ك�ما ه��و الح��ال أيضا م��ع أعضاء
الجه��از الفني ،الذي��ن حرصوا عىل
التقاط الصور مع النجم األرجنتيني
السابق.
وتوجه مارادونا بالش��كر للجامهري،
وتعهد لهم مجددا بأنه س��يبذل كل
ما لديه ليك يحقق دورادوس نجاحا
يف بطولة العام الجاري.

توخيل يتخذ القرار المفاجئ
وكاالت :كش��ف املدي��ر الفن��ي
لباري��س س��ان جريم��ان توم��اس
توخي��ل ،عن الح��ارس األول الذي
سيستعني به يف املوسم الحايل.
وقال م��درب بوروس��يا دورمتوند
السابق ،بحسب صحيفة “ماركا”:
“أخربت أريوال بالفعل أنه سيكون
الخيار األول لحراس��ة املرمى (قبل
بوف��ون) ولكن األمر لي��س نهائيا
بعد”.
وتاب��ع “باريس س��ان جريمان هو
كل يشء ل��دى أري��وال .ه��و يريد
أن يثب��ت إمكاناته هنا ويجب أن

نش��عر بالفخر عندما منلك العبني
م��ن ه��ذا الن��وع .نح��ن بحاجة
لالعبني الذي��ن ميلكون روح ال يب
إس جي”.
وأضاف “جيجي ليس مجرد العب
ع�لى دكة البدالء .ه��و العب كبري
وله تأث�يره عىل الفري��ق كل يوم
ويعل��م أين أرشك أري��وال لحاجته
للمزيد من الدقائق”.
واختتم “جلوس بوفون عىل الدكة
ليس أم��را نهائيا ،ولكنه س��يدعم
زمالءه ويقدم لهم املساعدة ،ولهذا
أدركت ملاذا ال يزال عىل القمة”.

ضربة موجعة
وكاالت :تت��واىل املش��كالت ع�لى فريق
موناك��و الفرن�سي بإصاب��ة العدي��د من
ركائزه األساسية يف الفرتة األخرية.
وس��لطت صحيفة “ليكيب” الفرنس��ية،
الضوء عىل إصابة الربتغايل ،روين لوبيز ،يف

مباراة منتخب بالده أمام إيطاليا ،اإلثنني،
يف إطار منافسات دوري أمم أوروبا.
وأش��ارت إىل أن لوبيز يع��اين من إصابة
عضلية يف أوتار الركب��ة ،ومن املنتظر أن
تبعده عن املالعب فرتة ترتاوح بني 4 - 3

جيانلويجي بوفون وأريوال

أسابيع.
وينض��م روين بذل��ك إىل قامئ��ة املصابني
بصف��وف موناك��و ،الت��ي تضم أس��لحة
أخرى ملدرب��ه الربتغايل ليوناردو جارديم،
أبرزها ستيفان يوفيتيتش والوافد الجديد

ألكسندر جولوفني.
ويحتل موناكو ،املرك��ز الـ ،13يف الدوري
الفرنيس ،برصيد  4نقاط ،جمعها من فوز
وتعادل وهزميتني ،بع��د مرور  4جوالت
من املسابقة.

ملتقى األعمال

إعداد :هبة محسن
heba.mohsen@albiladpress.com
multaqa@albiladpress.com
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“جيبك” تستقبل المشاركين في الورشة العربية لألسمدة
مبنا�سب���ة زيارتهم احلالية ململكة البحرين
حل�ض���ور ور�شة العمل املتخ�ص�صة عن “ال�صحة
وال�سالم���ة والبيئ���ة يف �صناع���ة الأ�سمدة :وقت
التميز” الت���ي ينظمها االحتاد العربي للأ�سمدة
بدع���م ورعاي���ة م���ن �رشك���ة اخللي���ج ل�صناع���ة
البرتوكيماوي���ات ،ق���ام ع���دد م���ن امل�شاركني
يف الور�ش���ة بزي���ارة تفقدية للمجم���ع ال�صناعي
لل�رشكة يوم الأربعاء املوافق � 6سبتمرب اجلاري،
حيث كان يف اال�ستقبال عدد من �أع�ضاء الإدارة
التنفيذية وكبار م�س�ؤويل ال�رشكة.
ورح���ب �أع�ض���اء الإدارة التنفيذية ب�ضيوف
ال�رشك���ة ،ناقل�ي�ن لهم حتي���ات رئي����س ال�رشكة،
منوهني بهذه الزيارة التي �ستتيح لهم فر�صة
التع���رّف ع���ن كث���ب عل���ى طبيعة عم���ل ال�رشكة
واالط�ل�اع عل���ى التطور الكب�ي�ر ال���ذي ت�شهده
م�صانعها ومرافقها املختلفة.
بع���د ذلك ،ا�ستمع الوفد �إلى نبذة تعريفيّة
�شامل���ة عن طبيعة عمل ال�رشك���ة والإ�سرتاتيجية
الت���ي تُدار به���ا �أعمالها ،وتعرف���وا ب�إيجاز على
مراحل عمليات الت�شغي���ل والإنتاج والت�صدير،

كم���ا اطلعوا على �أهم املنج���زات واجلوائز التي
حققتها ال�رشكة �سواء على �صعيد منتجاتها من
امل���واد البرتوكيماوي���ة والأ�سم���دة التي متتاز
بجودته���ا العالي���ة �أو على �صعي���د متيّز ال�رشكة
يف تطبي���ق �أف�ض���ل و�أحدث املعاي�ي�ر العاملية
يف جم���االت ال�سالمة واجل���ودة واملحافظة على

البيئة.
وتق���دم �أع�ض���اء الوف���د الزائ���ر يف خت���ام
الزيارة بجزي���ل ال�شكر والتقدير لرئي�س ال�رشكة
عبدالرحمن جواهري ،و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية
عل���ى م���ا وج���دوه م���ن حف���اوة بالغ���ة وح�سن���ا
ا�ستقبال ،م�شيدين بالربنام���ج احلافل للزيارة

“رولز رويس” ترتقي بأعلى مستويات الخصوصية
باعتبارها عالمة الرفاهي���ة الرائدة يف العامل،
تتمتع رولز روي�س مبكان���ة تخولها فهم �إمكانات
الرفاهي���ة املختلف���ة وت�سخريه���ا لعمالئه���ا م���ن
ال�شخ�صيات امل�ؤثرة.
عل���ى م���ر التاريخ ،تفاو����ض �سما��س�رة القوة
و�صناع التاريخ على بع����ض االتفاقات التاريخية
يف خ�صو�صية تامة وفرتها لهم احلجرة اخللفية يف
�سيارات رولز-روي�س.
ويف ه���ذه الروحي���ة� ،أعلن���ت رول���ز روي����س
�أخريا وحتديدًا خ�ل�ال فعاليات معر����ض ت�شنغدو
لل�سي���ارات للع���ام  2018ع���ن تق���دمي “جن���اح
اخل�صو�صي���ة” يف �سي���ارات فانت���وم ذات قاعدة
العجالت املمتدة ،وهو ابت���كا ٌر يوفر م�ستويات ال
تُ�ضاهى من اخل�صو�صية والفخامة.
وكم���ا كان���ت ط���وال � 90سنة م�ض���ت ،تُعترب
فانت���وم الي���وم منت���ج الفخام���ة الأب���رز يف العامل.
وجتم���ع حكاي���ة ه���ذه ال�سي���ارة الأ�سط���ورة �أه���م
ال�شخ�صي���ات الأك�ث�ر ت�أثريًا ونف���وذًا يف العامل من
رج���ال ون�ساء يطالب���ون بـ ”فخام���ة اخل�صو�صية”
�أينما كان���ت وجهتهم .وتعبريًا عن فهمها العميق
لهذا الطلب ،حققت العالمة “جناح اخل�صو�صية”
ال���ذي وفق���ت في���ه م���ا ب�ي�ن الوظيف���ة العملية
والفخام���ة دون امل�ساوم���ة عل���ى امل�ساح���ة وراحة
ال���ركاب اخللفي�ي�ن .وبذلك �أثبت���ت رولز روي�س
مرة جديدة العالقة ما بني الرفاهية والتكنولوجيا
م���ن خالل ا�ستخدام الزجاج الذي يتلون كهربائيًا،

وال���ذي ي�سم���ح بف�ص���ل املق�ص���ورة الأمامية عن

ب�إمكانية االختيار ما بني م�شاهدة الطريق �أمامهم

املق�ص���ورة اخللفية ب�شكل مرئ���ي بال�ضغط على

ع�ب�ر الزجاج �أو جعل���ه معتمًا مما يتي���ح لهم �أعلى

مفت���اح التعتي���م .ويحظ���ى ركاب املقعد اخللفي

م�ستويات اخل�صو�صية.

والذي �أتاح لهم فر�ص���ة التعرّف عن قرب على
التطور الكبري واملذهل الذي ت�شهده ال�صناعة
يف البحري���ن عموم���ا و�رشك���ة اخللي���ج ل�صناع���ة
البرتوكيماوي���ات خ�صو�صا ،منوهني بامل�صانع
املتطورة لل�رشكة ،وم�شاريعها البيئية املتفردة
التي تقيمها داخل جممعها ال�صناعي.

وكان حوايل  50م�شاركا من  10دول عربية
و�أجنبية �أع�ضاء يف االحتاد قد �شاركوا يف ور�شة
عم���ل االحتاد العرب���ي للأ�سمدة الت���ي انعقدت
خ�ل�ال الف�ت�رة م���ن � 6 - 4سبتم�ب�ر اجل���اري،
و�شهدت الور�شة تبادالً يف وجهات النظر ب�ش�أن
�أف�ضل املمار�سات يف �إدارة ال�صحة وال�سالمة.

“سامسونغ” تطلق “ ”Galaxy Watchفي البحرين

�أطلقت �سام�سونغ اخلليج للإلكرتونيات
اليوم �ساع���ة  Galaxy Watchالذكية يف
البحري���ن .وتعت�ب�ر هذه ال�ساعة م���ن �أف�ضل
الأجه���زة يف منظومة  Galaxyيف �سام�سونغ
بف�ض���ل العم���ر طوي���ل الأم���د للبطاري���ة،
وميزات خا�صة للعناية بال�صحة والت�صميم
اال�ستثنائي واملخ�ص����ص .وت�ساعد ال�ساعة
اجلديدة الت���ي تركز على اللياق���ة البدنية،
امل�ستخدمني عل���ى اال�ستفادة من القدرات
املتطورة ملراقبة الإجه���اد والنوم� ،إ�ضافة
�إلى تق���دمي جمموع���ة �أو�سع م���ن اخليارات
مبا يف ذل���ك ثالثة واجهات جدي���دة لل�ساعة
بالأل���وان الف�ضي والأ�سود احلالك والذهبي
الوردي و�ألوان الأحزمة القابلة للتخ�صي�ص.

وق���ال رئي�س ق�سم جمموعة املعلومات
والهوات���ف النقال���ة يف �سام�سون���غ اخللي���ج
للإلكرتوني���ات ط���ارق �صب���اغ “تلت���زم
�سام�سون���غ اال�ستم���رار يف االبت���كار ال���ذي
يعت�ب�ر عن��ص�رًا �أ�سا�سيًا من عنا��ص�ر متيزها.
وارتق���ت �ساع���ة  Galaxy Watchبف�ضل
مزاياه���ا وخياراته���ا املتنوع���ة بالأجه���زة
القابل���ة لالرت���داء �إل���ى امل�ست���وى الت���ايل.
ومت ت�صميم ال�ساع���ة الأنيقة لتكمل طلتك
وت�ساع���دك على االرتق���اء مب�ستوى حياتك،
ومنحك القدرة للتعبري عن نف�سك ب�أ�سلوب
�شخ�صي �إ�ضافة �إلى �إجناز مهامك املتعددة
على نحو مميز ،واالت�صال بالعامل من حولك
على نحو �سل�س”.

“الجميس اليوكن” و”شفروليه تاهو” األكثر طل ًبا

“مونتريال للسيارات” تقدم عروض”العودة للمدارس”
�أعلن���ت �رشكة مونرتيال زي���ادة يف �إجمايل
مبيعاتها للفرتة احلالية .وي�أتي ذلك االرتفاع
للإقبال الكبري عل���ى عر�ض العودة للمدار�س
ب�سبب املبال���غ النقدية ال�سخية التي تقدمها
ال�رشكة لعمالئها عند �رشائهم �سياراتهم والتي
ت�صل حت���ى  1500دينار الى جان���ب الإقبال
الكب�ي�ر من جميع عمالئها على �رشاء ال�سيارات
العائلية التي تطرحها ال�رشكة ب�أ�سعار مميزة.
و�أو�ضح���ت �رشك���ة مونرتي���ال يف الف�ت�رة
الأخ�ي�رة ازدي���اد الطل���ب ب�ش���كل كب�ي�ر على
ال�سي���ارات العائلي���ة م���ن نوع جيم����س يوكن
و�شفروليه تاهو؛ ملا تتمتع به تلك ال�سيارات
م���ن الكف���اءة العالية يف الت�صني���ع وامل�ساحة
كب�ي�رة الت���ي تت�س���ع جلمي���ع �أف���راد العائل���ة
وممي���زات الأمان القوية الت���ي تت�سم به تلك
الط���رازات والتي تعد من اه���م الأ�سباب التي
جتعل تلك الط���رازات من اف�ض���ل ال�سيارات
العائلية.
وتقدم �رشك���ة مونرتيال تل���ك ال�سيارات
ب�أ�سعار جدا مميزة �إلى جانب ت�شكيلة وا�سعة
من خمتل���ف الألوان لها وتوف���ر ال�رشكة �أي�ضا
اف�ضل الطرق التمويلة وب�أقل الأق�ساط ودون
ا�شرتاطات �أو دفعة مقدم���ة ،الأمر الذي �أثمر
بدوره عل���ى �سهول���ة اقتناء تل���ك ال�سيارات
وزيادة الإقبال عليها.

للتواصل مع المحررة 17111509 :

وت�شهد حت���ى الآن �رشكة مونرتيال تطورا
يف مبيعاته���ا احلالي���ة ب�س���ب اال�سرتاتيجي���ة
القوي���ة الت���ي تتبعه���ا ال�رشك���ة يف �أ�سعاره���ا
احلالي���ة� ،إذ تق���دم ال�رشكة �أ�سع���ارا تناف�سية
ومغرية عل���ى جميع فئات ال�سي���ارات وتقدم
ت�شكلي���ة كبرية م���ن جميع فئ���ات ال�سيارات

حت���ت �سق���ف واح���د �إل���ى جان���ب �صفق���ات
اال�ستب���دال املذهلة التي تتي���ح للعميل �رشاء
�سيارت���ه اجلدي���دة ب���كل �سهول���ة ويف ا��س�رع
وقت وتقدم ال�رشكة خدم���ة اال�ستبدال جلميع
�أن���واع ال�سيارات بجميع فئاته���ا وتتيح �أي�ضا
ا�ستبدال ال�سيارات القدمية وال�سيارات التي

مازالت عليها �أق�س���اط بالبنك ب�أ�سعار تثمني
مميزة.
ومتل���ك ال�رشكة �أي�ض���ا جمموعة مميزة من
ال�سيارات امل�ستعملة التي تتمتع بحاله جيدة
وب�أق�ساط تبد�أ من  39دينارا �شهريا.
وتق���دم ال�رشك���ة كل تل���ك العرو����ض من

خ�ل�ال معار�ضه���ا اخلم�سة املنت��ش�رة يف جميع
�أرج���اء البحري���ن� ،إذ متتلك ال�رشك���ة معر�ضها
الرئي����س يف منطقة الهمل���ة واملعر�ض الثاين
يف حمافظ���ة املحرق والثالث يف منطقة �سرتة
والراب���ع يف �ضاحية ال�سي���ف و�أخريا املعر�ض
اخلام�س يف الرفاع.

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

�ضم���ن م�شاركات���ه واهتماماته ب�أحداث وطن���ه العراق ،ون�رش
املحبة وال�سالم وم�ؤازرة �أبنائ���ه ال�رشفاء� ،أطلق “عندليب الأغنية
العراقية” الفنان حامت العراق���ي �أغنية حما�سية جديدة حما�سية
م���ن �أجل �أحداث مدين���ة الب�رصة حملت عن���وان “للب�رصة متعنني”
�أحلان���ه وكلم���ات ال�شاعر ح�س�ي�ن ال�رشيفي هذا وق���د طرح حامت
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مسافات

العراق���ي الأغنية من خ�ل�ال قناته املو�سيقي���ة اخلا�صة يف موقع
اليوتي���وب ،حامل���ة معها كل مع���اين احلب للوط���ن العراقي من
�أج���ل العي�ش الهنيء وحق ال�شع���ب يف العي�ش ب�أف�ضل الإمكانات
و�أف�ضل حال؛ لأنه �شعب ي�ستحق العي�ش بوطنه معززًا مكرمًا.
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tariq.albahar@albiladpress.com

في ختام مهرجان الصواري المسرحي الدولي

“وقت للتجوال” الروسية أفضل عرض و “في الحلوة والمرة” البحرينية أفضل نص
�أ�سامة املاجد

ح�صدت م�رسحي���ة “وقت للتج���وال” من رو�سيا
عل���ى جائ���زة �أف�ض���ل عر����ض م�رسح���ي يف مهرج���ان
ال�ص���واري امل�رسح���ي ال���دويل الث���اين ع��ش�ر ،ال���ذي
اختتم���ت فعاليات���ه �أم�س الأول عل���ى �صالة البحرين
الثقافي���ة ،فيما ح�ص���د امل�ؤلف واملخ���رج البحريني
جمال ال�صقر جائزة �إبراهيم بحر للن�ص امل�رسحي عن
ن�ص “يف احللوة وامل���رة” مل�رسح ال�صواري البحريني
متثي���ل �شفيق���ة يو�س���ف وعب���داهلل �سوي���د و�إخراج
غ���ادة الفيحاين ،وفيما يل���ي نتائج املهرجان ح�سبما
�أعلنتها اللجنة برئا�سة حممد اخلزاعي.
�أوال� :شهادات التقدير:
املخرجة غادة الفيحاين م���ن البحرين عن �إخراج
“يف احللوة واملرة”.
الفنان عب���داهلل �سويد عن دوره يف م�رسحية “ يف
احللوة واملرة”.
ثاني���ا :جائزة جلن���ة التحكيم اخلا�ص���ة “ جائزة
عبداهلل ال�سعداوي”.
منح���ت �إلى م�رسحية “ ح�رضة ح���رة” من �أملانيا -
�سوريا
ثالث���ا :جائ���زة �إبراهيم خلفان للن����ص امل�رسحي
وفاز بها املخرج والفنان البحريني جمال ال�صقر عن
ن�ص “يف احللوة واملرة”.
رابعا :جائزة �أف�ضل ممثل م�ساند حجبت.
خام�سا :جائزة �أف�ضل ممثلة م�ساندة حجيت.
�ساد�سا :جائزة �أف�ض���ل ممثل رئي�سي التون�سي
حم���ودة بن ح�س���ن عن م�رسحي���ة “ لي�س بع���د” .علما
�أن من املر�شح�ي�ن لهذه اجلائ���زة كان �أي�ضا الفنان
البحريني عبداهلل �سويد.
�سابع���ا :جائزة �أف�ضل ممثلة دور رئي�سي ذهبت
للفنان���ة االرميني���ة ناري���ن جيجوري���ان ع���ن م�رسحية
“ط�ي�ران فوق املدينة“ وتر�شح لهذه اجلائزة �أي�ضا
الفنان���ة البحريني���ة �شفيق���ة يو�س���ف م���ن البحرين
وانت�صار عي�ساوي من تون�س.
ثامن���ا :جائزة �أف�ضل توظي���ف مو�سيقي ذهبت

ت�صوير يو�سف �سلطان

للعر����ض الرو�س���ي “وق���ت للتج���وال” وكان م���ن
املر�شح�ي�ن كذلك العر����ض التون�س���ي “لي�س بعد”
والعر�ض الأملاين ال�سوري امل�شرتك “ح�رضة حرة“.
تا�سع���ا :جائ���زة �أف�ض���ل �سينوغرافي���ا ذهب���ت
للعر����ض اجلورجي “�أيام �صف���راء” وحتديدا للفنانة

تام���ارا اوخي���كان ،وكان م���ن املر�شح�ي�ن العر����ض
الرو�س���ي “وق���ت للتج���وال” والعر����ض الأرمين���ي
“طريان فوق املدينة”.
عا��ش�را :جائ���زة اف�ض���ل �إخ���راج م�رسح���ي حققها
املخ���رج اجلورج���ي تينجن���ز خوخيا عن م�رسحي���ة �أيام

�صفراء.
فيم���ا ذهبت اجلائزة الكربى وهي جائزة اف�ضل
عر����ض م�رسحي �إلى م�رسحية “وق���ت للتجوال” لفرقة
البورات���وري اوف ثي�ت�ر الرو�سي���ة ،فك���رة و�إخ���راج
ليديا كوبين���ا .هذا و�سبق تتوي���ج الفائزين بعر�ض

مو�سيق���ي لفرق���ة البحري���ن للمو�سيق���ي وتك���رمي
الداعم�ي�ن للمهرجان ومن بينه���م �صحيفة “البالد”
الت���ي انف���ردت دون ال�صح���ف املحلي���ة الأخ���رى
بتخ�صي�ص ر�سال���ة يومية للمهرجان ،وكذلك تكرمي
جلنة التحكيم وكل من �ساهم يف جناح املهرجان.

“سوالف بيتنا” جديد “اإلنتاج البرامجي”

•جا�سم النبهان

فرغ���ت م�ؤ�س�سة الإنتاج الرباجم���ي امل�شرتك ملجل�س
التع���اون لدول اخللي���ج العربية من �إجن���از �أحدث �أعمالها
الفني���ة من خ�ل�ال امل�سل�س���ل الإذاعي اجلدي���د “�سوالف
بيتنا” ،الذي يتكون من  15حلقة مدة احللقة  30دقيقة.
وقامت امل�ؤ�س�سة ب�إر�سال حلقات العمل اجلديد لإذاعات
ال���دول الأع�ض���اء يف امل�ؤ�س�س���ة ،ومن املتوق���ع بثه خالل
الأي���ام القليلة املقبل���ة يف �إذاع���ات دول جمل�س التعاون
اخلليجي.
عن ه���ذه التجربة الدرامية اجلدي���دة ،يتحدث جا�سم
النبه���ان قائ�ل�ا “م�سل�س���ل اجتماعي كومي���دي عبارة عن
خما�سيات ،فف���ي كل  5حلقات ق�ص���ة مت�صلة منف�صلة،
وه���ي :الط�ل�اق ،اجل���ار ،ال�شب���اب ،البطال���ة ،التوا�ص���ل
االجتماعي ،االحتي���ال وغريها من الق�ضايا واملو�ضوعات
االجتماعية”.
بدوره���ا ،قالت خمرجة العمل املخرج���ة غادة ال�سني:
م�سل�سل �سوالف بيتنا دراما �إذاعية عالية اجلودة ،تالم�س
البيت اخلليجي وق�ضاياه ،وي�شارك يف التمثيل عدد كبري
م���ن جنوم اخلليج م���ن خالل احللقات مث���ل :هدى ح�سني
وجا�س���م النبهان و�سليم���ان اليا�س�ي�ن و�إبراهيم احلربي

•عبري اجلندي

وعب�ي�ر اجلندي وخالد املفيدي وغريه���م .وامل�سل�سل من
ت�ألي���ف ابت�سام ال�سيار و�إ�رشاف عل���ي الري�س و�إخراج غادة
ال�سني.

tariq_albahhar

السنة العاشرة  -العدد 3620

األربعاء

أحداث
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 19سبتمبر
1683
انهيار �آخر حماوالت
ال��ع��ث��م��ان��ي�ين ل��غ��زو
ف���ي���ي���ن���ا ع���ا����ص���م���ة
الإم���ب���راط�������وري�������ة
ال��ن��م�����س��اوي��ة ال��ت��ي
ك���ان���ت واح�������دة م��ن
�أعظم الإمرباطوريات
يف �أوروبا.

23
الحمل:

1943

تك���ون مندفع���ا ً �إل���ى اتخ���اذ ق���رارات
�صائبة.

�أمل��ان��ي��ا تنفذ عملية
ك��وم��ان��دو���س جريئة
خطفت بها الزعيم
الإي�����ط�����ايل ب��ي��ن��ي��ت��و
مو�سوليني من منفاه
يف جبل ج��ران �سا�سو
يف �إيطاليا والطريان
به �إلى ميونخ.

الثور:

نوعية الطع���ام التي تتقيد بها تخفف
الكثري من البدانة.

الجوزاء:
بع����ض الزم�ل�اء م�ستع���دون لتق���دمي
العون لك.

السرطان:
كن عل���ى موعد من املرح واحلما�س يف
جمالك املهني.

1944

األسد:
يح�صل �أمر مفاجئ ي�سبب لك القلق.

العذراء:
تتداخ���ل �ش�ؤونك الأ�رسي���ة باالعتبارات
املالية.

“السمك الكبير” بنادي البحرين للسينما اليوم

تتحم����س لب���دء خمطط���ات وتنفي���ذ
م�شاريع جديدة.

يعر�ض ن���ادي البحرين لل�سينما
عند ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم
الأربع���اء الفيل���م الأمريكي “ال�سمك
الكب�ي�ر” ،وت���دور ق�ص���ة الفل���م يف
الري���ف ح���ول �إد بل���وم ،رج���ل يف
ال�سبعني من العمر تقريبا يعاين من
ال�رسطان ويحت��ض�ر� ،أم�ضى حياته يف
�رسد الك�ث�ر من الق�ص�ص والبطوالت
الت���ي ق���ام به���ا دون الق���درة على
التفرق���ة بن احلقيقة منها واخليال،
وعلى الرغم من هذا فاجلميع يع�شق
اال�ستم���اع �إليه �إال ابن���ه الوحيد ويل
ال���ذي �س����أم من تك���رار م���ا ي�سمعه
من���ذ طفولت���ه وحت���ى بع���د زواجه.
يختل���ف ول م���ع وال���ده ح���ول �إحدى
تلك الق�ص�ص التي زعم �أنها وهمية

الميزان:

العقرب:
جميل �أن ت�شارك يف ن�شاطات ريا�ضية.

القوس:
تكون على موعد مع �سفر �أو رحلة.

الجدي:
ثاب���ر عل���ى ن�شاطك اليوم���ي يف العمل
وتوقع النتيجة قريبا.

الدلو:
ب���ادر ملمار�س���ة الريا�ض���ة رغ���م كل
الظروف.

الحوت:
يتح���دث ه���ذا الي���وم عن تغ�ي�رات يف
العمل.

للتوا�صل( :ق�سم املنوعات)17111479 :

ال����ت����وق����ي����ع ع��ل��ى
ب����روت����وك����ول ل��ن��دن
الذي ق�سم برلني �إلى
 4قطاعات يتبع كل
قطاع دول��ة من دول
احللفاء.

1950
احلكومة البلجيكية
تطرد جميع موظفني
احلكومة ال�شيوعيني
من وظائفهم.

1953

ومت�ض���ي � 3سن���وات دون �أن يحدث
�أحدهم���ا الآخر ،لكن بع���د معرفة ول
باحت�ضار وال���ده قرر العودة للمنزل

ورعاي���ة وال���ده وتع���رف حينها على
جوان���ب عدي���دة يف حي���اة والده .مت
تر�شح الفيلم جلائزة اجلولدن جلوب

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

وجائ���زة البافت���ا لأف�ض���ل فل���م كما
ر�شح جلائزة اجلولدن جلوب وجائزة
البافتا لأف�ضل ممثل م�ساعد.

ال��زع��ي��م ال�سوفيتي
ن��ي��ك��ي��ت��ا خ��رو���ش��وف
ي�صبح �أول �سكرتري
عام للحزب ال�شيوعي
وبذلك �أ�صبح يجمع
بني املن�صب اجلديد
ورئ����ا�����س����ة االحت�����اد
ال�سوفيتي.
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لإلعالن على

الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا
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الربعاء
حالة
27/07/2016
الطقس
40º 32º
الطقس
حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الكويت

أبوظبي

44º 35º

38º 32º

مسقط
32º 27º

12:14
10:44

05:08

عمان

القاهرة

35º 21º

38º 21º

الدوحة
36º 33º

الرياض
43º 31º

صنعاء

قصيدة مرفوعة إلى مقام
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

22º 18º

تحذير
ليوجد.

06:26

ارتفاع املوج من قدم �إلى � 3أقدام .درجة احلرارة
العظمى  40وال�صغرى  30درجة مئوية .الرطوبة
الن�سبية العظمى  % 95وال�صغرى .% 40

الري���اح متقلبة االجتاه م���ن � 3إلى 8
الطق�س حار ورطب مع بع�ض ال�سحب مع
بيروت
28º
23º
بغداديف بع�ض عقد ،ولكنها �رشقية عموما من � 8إلى
فر�صة لت�شكل �ضباب متقطع
46º 29º
 13عقدة بعد الظهرية.
املناطق عند ال�صباح الباكر.

الرياح
عموما شمالية شرقية من  07الى  12عقدة
وتصل من  12الى  17عقدة احيانا خلل
النهار.

11:54

@albiladpress

@albiladpress

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الطقس لهذا اليوم

05:02

e-mail: local@albiladpress.com

إدارة الرصاد الجوية

17111501 - 32224492
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حرين

السنة العاشرة  -العدد 3620

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة

الخميس

أمير السالم

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.

السبت

بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من الحائزين جائزة نوبل للسالم
دعما لرؤية سموه في جهود السالم وقيم التسامح والتعايش بين
الناس.

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

•�سياح يلتقطون �صورا �أمام مبنى املتحف الوطني يف لندن

(رويرتز)

�إيــران “حتـارب” امل�سـرح بكفـاالت ماليــة �ضخمــة
احتج���زت ال�سلط���ات يف �إي���ران اثن�ي�ن م���ن
الفنان�ي�ن البارزي���ن ب�سبب عر����ض م�رسحية “حلم
منت�ص���ف اللي���ل” للكات���ب الإجنلي���زي ولي���ام
�شك�سب�ي�ر ،قب���ل �أن تق���رر الإفراج عنهم���ا� ،أم�س.
وذك���ر �أحد امل�س�ؤول�ي�ن يف وزارة الثقافة ،لوكالة
�أنباء اجلمهوري���ة الإ�سالمية الإيراني���ة �أن الق�ضاء
�أ�صدر �أمرا ب�إلقاء القب����ض على خمرجة امل�رسحية،

مرمي كاظمي ،ومدير امل�رسح �سعيد �أ�سدي.
وكان���ت املخرج���ة مرمي كاظمي ق���د و�صفت
العر����ض ب�أن���ه مزي���ج م���ن امل��س�رح الراق����ص
واملو�سيقي والكال�سيك���ي ،بح�سب موقع “راديو
�أوروبا احلرة”.
وقال وزير الثقافة �شاهرام كارامي �إن �سبب
امل�شكل���ة هي ن���وع املو�سيق���ى ،الت���ي تظهر يف

ر�صد �إ�ش��ارات غريبة
مقبلة من الف�ضاء

املقطع الذي انت�رش على ال�شبكات االجتماعية على
نطاق وا�سع .و�أ�ضاف كارامي �أن حركات الفنانني
كان���ت �سببا �أي�ضا يف �ص���دور ق���رار االعتقال� ،إذ
مينع الرجال والن�ساء من الرق�ص معا يف �إيران.
فف���ي العام � 2014ألق���ت �إيران القب�ض على
 6رجال ون�ساء للرق�ص يف فيديو على “يوتيوب”
لأغنية فاريل ويليامز.

املو�ضـــة لي�ســت للنحيـــالت فقــــط

قال علم���اء �إنهم ر�ص���دوا بوا�سطة نظام
ذكاء �صناع���ي متطور �إ�ش���ارات راديو �رسيعة
مقبل���ة من الف�ضاء العمي���ق ،الأمر الذي يعزز
�أ�صحاب نظرية وجود الكائنات الف�ضائية.
وذك���رت �صحيف���ة “�إندبندن���ت”
الربيطاني���ة� ،أم����س الثالث���اء� ،أن العلم���اء
الأمريكي�ي�ن الذي���ن يعمل���ون يف م��ش�روع
( )Breakthrough Listenيف جامع���ة
كاليفورني���ا (بركل���ي) ،ر�ص���دوا � 72إ�ش���ارة
رادي���و م���ن امل���كان نف�س���ه ،ال���ذي يبعد عن
كوكبنا  3مليارات �سنة �ضوئية.
و�أطل���ق العلم���اء عل���ى امل���كان ،ال���ذي
انطلق���ت من���ه موج���ات الرادي���و ا�س���م
( ،)121102م�شريي���ن �إلى �أنه���م ال يعرفون
حت���ى الآن �سب���ب ه���ذه املوج���ات وال كيفية
تكوّنها.
وتعترب موج���ات الرادي���و يف الف�ضاء من
�أب���رز الظواهر الغريب���ة ،التي حت�ي�ر العلماء،
ويثري احتماالت وجود كائنات �أخرى يف الكون
غري الب�رش.

قرية متنح �سكانها رواتب
جمزية دون عمل
يق���وم �س���كان قري���ة “راين���او”
ال�سوي�رسي���ة الواقع���ة عل���ى احل���دود م���ع
�أملاني���ا ،بالت�صوي���ت عل���ى م��ش�روع قرار
بتجرب���ة نظ���ام الدخل الأ�سا�س���ي من دون
عمل.ووفقا لوكالة “بلوم�ب�رغ”� ،أيد �أكرث
من  % 50من �سكان القرية م�رشوع القرار.
ومن املق���رر ح�صول �س���كان القرية،
البال���غ عدده���م نح���و  1500ن�سم���ة ،على
راتب ثابت بقيمة  2500فرانك �سوي�رسي
( 2700دوالر) �شهري���ا ،م���ن دون القيام
ب�أي عمل.
و�أو�ضح م�س�ؤولون �أن التمويل �سيتم
جمعه من م�صادر خا�صة بدال من احلكومة،
و�أ�ش���اروا �إلى �أن���ه �سيتم توثي���ق التجربة
وتقدميها يف فيلم وثائقي.

ط����������اب يل يف ر�ؤي���������������ة �إب������������������داع ون�����ظ�����ام
�أك��������ت��������ب �أب�������ي�������ات�������ي ع�����ل�����ى خ��������د ال�����ظ��ل��ام
يف �أم��������ي��������رٍ ب�����ال�����ف�����خ�����ر وال�����ت�����������ض�����ح�����ي�����ات
ي�����ح�����ت�����ف�����ل ف�����ي�����ن�����ا ع������ل������ى م����ت����ن ال�����غ�����م�����ام
ذا ول�����������د ������س�����ل�����م�����ان ر ّب�����������������ان ال�������وف�������اء
وال�����ت�����ع�����اي�����������ش وال�����ت�����������س�����ام�����ح وال�����������س��ل��ام
ب������وع������ل������ي يف ر�ؤي����������ت����������ه ف�����������اق احل�����������دود
واح�������ت�������ف�������ت ف�����ي�����ه�����ا ج�������ه�������اب�������ذة الأن��������������ام
وال���������������ش�������واه�������د يف خ����ل����ي����ف����ة م��������ا ت���غ���ي���ب
حت�����ت�����ف�����ل ف�����ي�����ه�����ا الأم����������������م يف ك��������ل ع������ام
م��������ا ت������ق������ول �إال ك�����م�����ا ال�����ب�����ح�����ر ال����غ����زي����ر
م������ا ل���ق���ي���ن���ا ل����و�����ص����ف �أخ����������و ع���ي�������س���ى ك��ل�ام
ع������ب������ق������ري ال�����ف�����ل�����������س�����ف�����ة واالق������ت�������������ص������اد
م����������ا مي����������ل م����������ن ال�������ف�������خ�������ر واالل�����������ت�����������زام
ي���������ش����ه����د اهلل وي���������ش����ه����د ال�����ق��������ص��ر ال�����ق�����دمي
ك�������م ت�����ق����� ّل�����د م�������ن و��������ش�������اح وم���������ن و������س�����ام
وك���������م ت���������س���� ّل����م م�������ن �������ش������ه������ادات ودروع
م��������ن �أ��������س�������اط���ي���ن ال������ف������خ������ام������ة وامل�������ق�������ام
وم�������������ا زي�������������������ارة ث��������ل�������� ٍة م����������ن ح������ائ������زي������ن
ج�������ائ�������زة ن������وب������ل �������س������وى ب����ع���������ض اه����ت����م����ام
ط����������������وق ال������������ع������������امل ت������������ف������������رّد ع������امل������ي
يف ن������ي������ا�������ش���ي��ن و�أن��������ا���������ش��������ي��������د وخ������������زام
يف زي��������ارت��������ه��������م ن������ع������م م���������ا ي�����ن�����������ش�����دون
غ����ي���ر دع�����������م ال�������ل�������ي ل������ن������ا رم�����������ز ال�����ت�����ح�����ام
الأم���������ي��������ر الأف�����������خ�����������م ال��������ل��������ي ن���ح���ت���م���ي���ه
يف �أب�������اب�������ي�������ل ال�����ب�����ح�����ر و�أه���������������ل اخل�����ي�����ام
ذا ول���������د �����س����ل����م����ان ي�������ا ن�����ع�����م ال����رئ����ي���������س
ت����������اج ع��������ز ال�����غ�����ال�����ي�����ة �أر����������������ض ال�������ك�������رام
مل����ه����ي����ب
ذا خ����ل����ي����ف����ة ع���������ض����د ع����اه����ل����ن����ا ا ُ
يف م������ع������يّ������ة م���������ن ي�������ف�������جّ�������ون ال��������زح��������ام
ل����ل����ف����خ����ر ب����ي���ن الأم����������������م �أ�������س�������������س ك����ي����ان
ي����ن����ه���������ض امل������ج������د ال������رف������ي������ع امل���������س����ت����دام
�أجن����������ب����������وه ال�������ل�������ي ع�����������س�����اه�����م يف ن���ع���ي���م
امل��������ل��������وك ال�������ل�������ي ول��������ده��������م م��������ا ُي�����������ض�����ام
اخل������ل������ي������ف������ة ع����������������زوة ال��������ل��������ي ي������ع������ت������زون
يف خ����ل����ي����ف����ة ������س�����يّ�����دي ال���������ش����ه����م ال����ه����م����ام
ق����ال����ه����ا ( ����س���ل���م���ان ) ع�����ن ����ش���ع���ب وم���ل���ي���ك
يف م��������������رام ال�������ل�������ي ل������ه������ا �������ش������ف وم�����������رام
يف �أم��������ي��������ر ال��������ع��������ومل��������ة واالن��������ف��������ت��������اح
وال�����ت�����ع�����اي�����������ش وال�����ت�����������س�����ام�����ح وال�����������س��ل��ام
شاعركم :سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

اجلزائر تعتذر للعراق بعد هتافات “�صدام ح�سني”
“املو�ض����ة لي�ست فق����ط للنحيالت وطويالت القامة” ...ه����ذا ما ي�ؤكّ ده امل�صمم
كري�ستي����ان �سرييانو يف عر�ضه ال����ذي قدّمه �أخريا �ضمن فعالي����ات �أ�سبوع نيويورك
للمو�ض����ة .فقد حر�ص هذا امل�صم����م على �أن يقدّم يف جمموعته م����ن الأزياء اجلاهزة
لربي����ع و�صيف  2019ت�صاميم ُت��ب�رز �أنوثة كل امر�أة مهما اختلف مقا�سها� ،أو لونها،
�أو �شكلها.

قدّمت اجلزائر اعت���ذارا ر�سميا للعراق �إثر �إقدام م�شجعني جزائريني على �إطالق
هتاف���ات متجّد �ص���دّام ح�سني خالل مب���اراة جمعت فريق احت���اد العا�صمة اجلزائري
ون���ادي القوة اجلويّة العراقي� ،أجربت الأخ�ي�ر على االن�سحاب احتجاجا.وكانت املباراة،
الت���ي ج���رت الأحد �ضمن بطول���ة الأندية العربية لك���رة القدم� ،شهدت �أج���واء م�شحونة بعد �أن
ب���د�أ م�شجع���ون جزائري���ون بالهتاف من مدرج���ات امللعب “اهلل �أك�ب�ر� ،صدّام ح�س�ي�ن” ،الأمر
ال���ذي �أغ�ضب العبي نادي القوة اجلوية العراقي ،لين�سحبوا م���ن املباراة ،ردا على ما اعتربوه
“هتافات طائفية”.

عبدالنبي ال�شعلة

الرئي�س التنفيذي

�أحمد البحر

م�ؤن�س املردي
رئي�س التحرير

�أمين همام
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