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الإ�ضافية  الفوائد  وقف  “املركزي”: 
عند ال�ضداد املبكر للقرو�ض
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

اختياركم للبحرين اعرتاف بدورها يف ال�سلم العاملي
لأول مرة 3 روؤ�ضاء �ضالم على اأر�ض ال�ضالم... �ضمو رئي�ض الوزراء حلائزي “نوبل”:

�ملنامة - بنا: �أكد رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة �أن “زيارة 
روؤ�س���اء �لدول �حلائزين جائزة نوبل لل�سالم ململكة 
�لبحرين تع���د زيارة تاريخية ال تن�س���ى؛ الأنها جتمع 
والأول مرة على �أر�س �ل�سالم لي�س 3 روؤ�ساء فح�سب 
ب���ل 3 روؤ�ساء �س���الم قدرهم �لعامل عل���ى �إجناز�تهم 

�لكبرية”.

وق���ال �سموه، يف كلمة له يف ماأدبة ع�ساء �أقامها 
�سموه بفندق ريرتز كارلتون تكرميا لروؤ�ساء �لدول 
و�ملنظم���ات �حلا�سلني على جائزة نوب���ل لل�سالم، 
�إن �لزي���ارة �ستظ���ل يف �لذ�ك���رة؛ مل���ا حتمل���ه م���ن 
مع���ان وتوقيت مهم، ف�سال ع���ن �أن �ختيار �لبحرين 
لزيارتها من قبل رج���ال �ل�سالم هو �عرت�ف بدورها 

يف �ل�سلم �لعاملي.

من جانب���ه، �أ�س���ار رئي�س موؤ�س�س���ة دي كلريك 
�خلريي���ة ورئي����س جلن���ة �لتخطي���ط يف �ل�سكرتارية 
�لد�ئمة لقمة �حلائزين جائ���زة نوبل لل�سالم ديفيد 
�ستي���ورت �إل���ى حر����س �ل�سكرتاري���ة عل���ى توثيق 
�لعالقات مع �لبحرين خ�سو�سا فيما يتعلق باإمكان 

عق���د موؤمت���ر قم���ة �حلائزين جائ���زة نوبل 
لل�سالم يف �لبحرين.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء �أقام ماأدبة ع�ساء تكرميا لروؤ�ساء �لدول و�ملنظمات �حلائزين جائزة نوبل لل�سالم	

• جاللة �مللك م�ستقبال، بح�سور �سمو ويل �لعهد، �جلرن�ل �ملتقاعد �أنتوين زيني وتيموثي لندركنغ	

تطلع لعقد موؤمتر قمة احلائزين جائزة نوبل لل�ضالم يف املنامة

3

جهود فاعلة لالإدارة الأمريكية يف الأمن وال�ضتقرار باملنطقة... العاهل:

البحرين تدعم اجلهود العاملية لإر�ساء ال�سالم

�ملنام���ة - بن���ا: ��ستقب���ل عاه���ل �لبالد 
�ساح���ب �جلالل���ة �ملل���ك حمد ب���ن عي�سى �آل 
خليف���ة، بح�س���ور ويل �لعه���د نائ���ب �لقائد 
�الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 
�آل خليف���ة، يف ق����رص �ل�سخري �أم����س �جلرن�ل 
�ملتقاعد �أنتوين زين���ي، ونائب م�ساعد وزير 
�خلارجي���ة �الأمريكي ل�س���وؤون �خلليج �لعربي 
تيموثي لندركنغ؛ مبنا�سبة زيارتهما للمملكة 

يف �إطار جولتهما يف عدد من دول �ملنطقة.
و�أ�ساد جاللته باجله���ود �لفاعلة لالإد�رة 
�الأمريكي���ة ودورها �ملحوري يف �إر�ساء دعائم 
�ل�سالم و�الأمن و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة، موؤكًد� 
جاللته دعم مملكة �لبحرين وم�ساندتها لهذه 
�جله���ود و�مل�ساع���ي �الإقليمي���ة و�لعاملي���ة 
ب���ني  �مل�س���رتك  �لتع���اون  �آلي���ات  و�إر�س���اء 

�لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكية ودول 
2�ملنطقة.

ا�ستمرار  العربية” تدين  “اجلامعة 
التدخالت الإيرانية يف البحرين

�ملنام���ة - وز�رة �خلارجية: �سدر عن جمل�س 
جامع���ة �ل���دول �لعربي���ة ق���ر�ر �أد�ن �لتدخ���الت 
�لد�خلي���ة  �ل�س���وؤون  يف  �مل�ستم���رة  �الإير�ني���ة 
ململكة �لبحرين، وم�ساندته���ا لالإرهاب وتدريب 
�الإرهابيني وتهريب �الأ�سلحة و�ملتفجر�ت و�إثارة 
�لنعر�ت �لطائفية. و�أكد �ملجل�س يف �جتماع على 
�مل�ستوى �ل���وز�ري بالقاهرة �أم����س دعمه مملكة 
�لبحري���ن يف عدد م���ن تر�سيحاته���ا ملنا�سب يف 

4�الأمم �ملتحدة ووكاالتها �ملتخ�س�سة.
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جهود فاعلة لالإدارة الأمريكية يف اإر�ساء دعائم ال�سالم باملنطقة
جاللته اأ�شاد بالتعاون الثنائي بني البحرين والواليات املتحدة... العاهل:

املنامة - بنا: ا�شتقب���ل عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل خليفة، بح�شور 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، يف ق�رص ال�شخري 
اأم����س اجل���رال املتقاع���د اأنتوين زين���ي، ونائب 
م�شاعد وزير اخلارجي���ة االأمريكي ل�شوؤون اخلليج 
العرب���ي تيموث���ي لندركن���غ؛ مبنا�شب���ة زيارتهما 
للمملك���ة يف اإط���ار جولتهم���ا يف ع���دد م���ن دول 

املنطقة.
ورح���ب جالل���ة املل���ك باجل���رال املتقاع���د 
اأنت���وين زيني، وتيموث���ي لندركن���غ، وا�شتعر�س 
معهم���ا العالقات التاريخية الوثيقة بني البلدين 
ال�شديق���ني، و�ُشب���ل تطويره���ا وتنميته���ا على 
ال�شعد كافة، م�شيًدا مبا ي�شهده التعاون الثنائي 

من ازدهار وتقدم م�شتمر يف خمتلف املجاالت.
واأ�ش���اد جاللت���ه باجله���ود الفاعل���ة ل���الإدارة 
االأمريكي���ة ودوره���ا املح���وري يف اإر�ش���اء دعائم 
ال�ش���الم واالأم���ن واال�شتقرار يف املنطق���ة، موؤكًدا 

دعم مملك���ة البحرين وم�شاندته���ا لهذه اجلهود 
وامل�شاع���ي االإقليمي���ة والعاملية واإر�ش���اء اآليات 
املتح���دة  الوالي���ات  ب���ني  امل�ش���رتك  التع���اون 

االأمريكية ودول املنطقة.

من جهتهم���ا، اأثن���ى املبعوث���ان االأمريكيان 
عل���ى دور جالل���ة املل���ك يف تر�شي���خ العالق���ات 
البحرينية االأمريكية املتمي���زة، وتوثيق التعاون 
امل�ش���رتك مبا يخدم م�شال���ح البلدين وال�شعبني 

ال�شديق���ني، كم���ا جرى يف اللقاء تب���ادل وجهات 
النظ���ر ب�ش���اأن عدد م���ن الق�شاي���ا ذات االهتمام 
امل�ش���رتك، اإ�شاف���ة اإلى بحث جمري���ات االأحداث 

وامل�شتجدات االإقليمية والدولية.

ه���ذا واأق���ام �شاحب اجلالل���ة العاه���ل ماأدبة 
ع�شاء؛ تكرمًي���ا للجرال املتقاع���د اأنتوين زيني، 
ونائ���ب م�شاعد وزير اخلارجي���ة االأمريكي ل�شوؤون 

اخلليج العربي تيموثي لندركنغ.

• جاللة امللك م�شتقبال، بح�شور �شمو ويل العهد، اجلرال املتقاعد اأنتوين زيني ونائب م�شاعد وزير اخلارجية االأمريكي ل�شوؤون اخلليج العربي  	

احلكومة برئا�شة �شمو االأمري خليفة بن �شلمان حققت العديد من ق�ش�س النجاح يف التنمية

مدينة خليفة منوذج للطفرة الإ�سكانية والعمرانية يف البحرين
زاروا عددا من املناطق الرتاثية والتاريخية... وفد “نوبل” لل�شالم:

املنام���ة - بنا: قام الوف���د رفيع امل�شتوى من 
روؤ�ش���اء الدول واملنظمات احلا�شل���ني على جائزة 
نوب���ل لل�شالم املوج���ود حاليا يف مملك���ة البحرين، 
يرافقهم وزير �شوؤون جمل�س الوزراء حممد املطوع 
وال�شيخ ح�شام بن عي�ش���ى اآل خليفة، بجولة �شباح 
اأم����س يف ع���دد من املناط���ق الرتاثي���ة والتاريخية 
يف مملك���ة البحرين وع���دد من املع���امل احل�شارية 

وامل�رصوعات احليوية والتنموية يف اململكة.
وا�شته���ل الوف���د اجلولة بزي���ارة اإل���ى م�رصوع 
“مدين���ة خليفة” االإ�شكاني���ة باملحافظة اجلنوبية، 
حي���ث اطل���ع الوف���د عل���ى م���ا يت�شمن���ه امل����رصوع 
م���ن من�ش���اآت ومراف���ق وخدم���ات ع�رصي���ة يف البناء 
والت�شمي���م جتمع بني ال���رتاث البحرين���ي العريق 
والطرز املعمارية احلديثة، وا�شتمع الوفد اإلى �رصح 
عن اأهمية “مدينة خليفة” يف دعم �شيا�شات مملكة 
البحري���ن وتوجه���ات احلكومة يف تلبي���ة احتياجات 

املواطنني االإ�شكانية.
واأع���رب اأع�شاء الوفد ع���ن اإعجابه و�شعادتهم 
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 اإ�شكاني���ة وعمراني���ة 
تتنا�ش���ب م���ع املكان���ة املتقدم���ة الت���ي حتتله���ا 

اململكة يف جمال التنمية الب�رصية دوليا.
واأك���دوا اأن حكوم���ة البحري���ن برئا�ش���ة رئي�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأم���ري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة حقق���ت العدي���د م���ن ق�ش�س 

النجاح يف جم���ال التنمية امل�شتدام���ة نالت اإعجاب 
وتقدير املنظمات الدولية، واأ�شافوا اأن ما ت�شهده 
البحري���ن من نه�شة ح�شاري���ة وعمرانية واإ�شكانية 
يع���د دليالً على حج���م هذا االإجن���از املبذول يف كل 

القطاعات.
بعده���ا، زار اأع�ش���اء الوفد، مبن���ى “جرافيتي 
اأن���دور �ش���كاي دايفين���غ” للطريان احل���ر الداخلي 
مبنطق���ة الزالق. وا�شتمع الوف���د اإلى �رصح من خولة 
احلم���ادي املدي���ر الع���ام جلرافيتي ان���دور �شكاي 
دايفين���غ عن م���ا يت�شمنه “جرافيت���ي” من مرافق 
وخدمات متميزة تلبي طموحات املهتمني بريا�شة 

الط���ريان الداخلي احل���ر يف البحرين واملنطقة، وما 
يقدمه “جرافيتي” من خدمات ريا�شية وترفيهية 
تدع���م القطاع ال�شياحي والريا�ش���ي واالقت�شادي 
باململك���ة، ف�شال عن اآخ���ر اال�شتع���دادات اجلارية 
ال�شت�شاف���ة مملكة البحرين لكاأ����س العامل الثالث 
للط���ريان احل���ر الداخل���ي 2018. واأع���رب اأع�ش���اء 
الوفد ع���ن اإعجابهم ب�رصح “جرافيت���ي” الذي يعد 
اأحد اأطول االأنفاق الزجاجية للطريان احلر الداخلي 
يف الع���امل، موؤكدين اأنه يعد اأح���د املعامل املتميزة 
الت���ي تعك�س مظاهر النه�شة احل�شارية والتنموية 

التي ت�شهدها البحرين يف خمتلف املجاالت.

واأ�شادوا مبا توفره اململكة من فر�س لت�شجيع 
ال�شب���اب والريا�ش���ة وتنمية امل�رصوع���ات املبتكرة 
التي تع���زز من تناف�شية االقت�ش���اد البحريني؛ ملا 
متثله هذه امل�رصوعات م���ن اأهمية يف توطيد موقع 
البحري���ن عل���ى اخلارط���ة الريا�شي���ة وال�شياحي���ة 

اإقليميا وعامليا.
واأكدوا اأن هذا امل�شتوى املتميز ل� “جرافيتي” 
وم���ا يت�شمن���ه م���ن خدمات متط���ورة �شيك���ون له 
اإ�شهام���ه الكبري يف جناح ا�شت�شافة البحرين لكاأ�س 
الع���امل الثال���ث للط���ريان احل���ر الداخل���ي 2018، 
ويوؤكد مدى قدرة البحري���ن على ا�شت�شافة كربى 

البط���والت الريا�شية الدولية يف ظل ما متتلكه من 
من�شاآت ريا�شية وفق اأحدث امل�شتويات العاملية.

بعده���ا ق���ام الوفد بزي���ارة اإلى موق���ع “قلعة 
البحري���ن” يف منطق���ة ال�شي���ف، والتي تع���د اإحدى 
املع���امل احل�شارية يف اململك���ة وتر�شد جانًبا مهما 

من تاريخ مملكة البحرين احلديث.
ويف خت���ام اجلول���ة قام الوفد رفي���ع امل�شتوى 
بزي���ارة اإلى موق���ع “�شجرة احلياة” الت���ي تعد اأحد 
املع���امل ال�شياحي���ة الب���ارزة يف مملك���ة البحري���ن، 
وا�شتمع���وا اإلى ����رصح عن هذه ال�شج���رة التي يرجح 

البع�س اأن عمرها يزيد عن 400 عام.

• وفد من احلائزين على جائزة نوبل لل�شالم يزور عددا من املناطق الرتاثية وامل�رصوعات التنموية يف البحرين	
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والإ�س���كان وال�سح���ة  التعلي���م  ط���ورت  واحلكوم���ة  والأم���ان...  الأم���ن  م���ن  واح���ة  البحري���ن  ال�س���ام:  رج���ال 

اختيار البحرين لزيارتها من رجال ال�سالم اعرتاف بدورها يف ال�سلم العاملي
و�سف زيارة روؤ�ساء الدول احلائزين جائزة نوبل باأنها تاريخية... �سمو رئي�س الوزراء:

املنامة - بن����ا: اأكد رئي�س ال����وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأم����ر خليفة بن �سلم����ان اآل خليف����ة اأن زيارة 
روؤ�س����اء ال����دول احلائزين جائ����زة نوبل لل�س����ام ململكة 
البحرين تعد زيارة تاريخية ل تن�سى؛ لأنها جتمع ولأول 
م����رة على اأر�����س ال�سام لي�����س 3 روؤ�س����اء فح�سب بل 3 

روؤ�ساء �سام قدرهم العامل على اإجنازاتهم الكبرة”.
واأعرب �سموه عن خال�����س �سكره وتقديره لروؤ�ساء 
ال����دول واملنظم����ات احلا�سلني على جائ����زة نوبل على 
تلبية الدع����وة وزيارته����م اإلى مملكة البحري����ن، م�سيدا 
�سموه بكل اجلهود الت����ي يبذلونها من اأجل ن�رش وتعزيز 
ال�س����ام يف خمتلف اأرجاء الع����امل يف ظل ما ميتلكونه من 

جتارب رائدة اأ�سهمت يف تقدم دولهم وجمتمعاتهم.
وقال �سم����وه اإن الزي����ارة �ستظ����ل يف الذاكرة؛ ملا 
حتمله م����ن معان وتوقيت مه����م، ف�سا ع����ن اأن اختيار 
البحري����ن لزيارته����ا من قب����ل رجال ال�س����ام هو اعرتاف 

بدورها يف ال�سلم العاملي.
ج����اء ذلك يف كلمة ل�سم����وه يف ماأدبة ع�س����اء اأقامها 
�سم����وه بفندق ري����رتز كارلتون تكرمي����ا لروؤ�ساء الدول 
واملنظم����ات احلا�سل����ني عل����ى جائزة نوب����ل لل�سام، اإذ 
ي�س����م الوفد كا من الرئي�����س الأ�سبق جلمهورية جنوب 
اإفريقيا فريدريك ويليام دى كلرك، 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( اآنا تيباجوكا واحلا�سل 

على جائزة نوبل لل�سام 2014 كيا�س �ساتيارثي.
واأك����د �سم����وه اأن التحديات الراهن����ة التي متر بها 
العدي����د من املناط����ق تتطلب مزيًدا م����ن العمل الدويل 
الذي يوف����ر الظروف الازمة لتحقيق ال�سام الذي يعزز 
من جه����ود ال����دول واملجتمع����ات على �سعي����د التنمية 

امل�ستدامة؛ من اأجل م�ستقبل اأكرث تقدًما.
وتوج����ه �سموه بال�سكر للوفد على كل ما عربوا عنه 
لاإع����ام وال�سحافة عن مملك����ة البحرين وما ت�سهده من 

تطور، م�سددا �سموه على حر�س البحرين على ا�ستمرار 
هذا التعاون يف كل م����ا من �ساأنه خدمة ال�سام وحتقيق 
الأمن وال�ستق����رار يف خمتلف اأنحاء الع����امل، انطاًقا من 
اإميانها بالر�سالة ال�سامية لل�سام يف توفر اأ�سباب اأمن 

وا�ستقرار ومناء الدول.
م����ن جانبها، األق����ت وكيلة الأمني الع����ام واملديرة 
التنفيذية ال�سابقة لربنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات 

الب�رشية )املوئل( اأنا تيباج����وكا كلمة هناأت فيها عاهل 
الب����اد �ساحب اجلالة امللك حمد ب����ن عي�سى اآل خليفة 
عاه����ل الب����اد ورئي�س ال����وزراء �ساحب ال�سم����و امللكي 
الأم����ر خليفة ب����ن �سلم����ان اآل خليفة بالنجاح����ات التي 
حققته����ا مملك����ة البحرين يف جمال التنمي����ة وعلى جناح 

اململكة يف جتاوز كل التحديات.
واأك����دت اأن البحرين بف�سل جه����ود �ساحب ال�سمو 

امللك����ي رئي�س الوزراء خطت خطوات وا�سعة يف التنمية 
امل�ستدامة ومازالت تعمل من اأجل هذا التقدم، م�سيدة 
بتع����اون اململكة فيم����ا يخ�س جمالت ع����دة ومن بينها 

دعم م�ساريع امل�ستوطنات الب�رشية.
وقال����ت اإن البحرين �سباقة ومتقدمة يف م�ساريعها 
امل�ستقبلي����ة والتنموية التي اأ�سهمت يف حتول اململكة 

اإلى بلد ح�ساري ومتقدم.

وم����ن جانب����ه، اأ�س����اد رئي�����س موؤ�س�س����ة دي كلرك 
اخلري����ة ورئي�س جلنة التخطيط يف ال�سكرتارية الدائمة 
لقمة احلائزي����ن جائزة نوبل لل�س����ام ديفيد �ستيورت، 
مبملك����ة البحري����ن وو�سفها باأنها دول����ة متقدمة وذات 

اإجنازات كبرة على �سعيد التنمية والتطور.
واأ�س����ار اإل����ى حر�����س ال�سكرتاري����ة الدائم����ة لقم����ة 
احلائزين جائزة نوب����ل لل�سام على توثيق العاقات مع 
البحرين خ�سو�سا فيما يتعلق يف اإمكان عقد موؤمتر قمة 
احلائزين عل����ى جائزة نوبل لل�س����ام يف البحرين، منوها 
بجه����ود البحري����ن الت����ي تعمل م����ن اأجل م�ستقب����ل اأكرث 

اإ�رشاقا لاأجيال القادمة.
م����ن ناحيت����ه، اأك����د رئي�����س معه����د الأم����ن العاملي 
جوناث����ان غران����وف اأن م����ا �ساهده من تعاي�����س من قبل 
خمتل����ف مكونات �سعب البحرين يع����د منوذج للتعاي�س 
والت�سام����ح. واأ�س����اد مبواق����ف �ساح����ب ال�سم����و امللكي 
رئي�س ال����وزراء، موؤكدا اأنها دليل ثق����ة وحكمة اأ�سهمت 
يف م����ا ت�سهده البحرين م����ن تطور وا�س����ح وملمو�س يف 

جمالت التعليم وال�سحة وغرها.
من جانبهم، اأعرب اأع�ساء الوفد عن خال�س �سكرهم 
وتقديرهم ل�ساحب ال�سم����و امللكي رئي�س الوزراء على 
حفاوة ال�ستقبال، م�سيدين مبا يوليه �سموه من اهتمام 
بكل ما ي�سهم يف تر�سيخ ال�س����ام والتعاي�س والتقارب 
بني ال����دول وال�سعوب، كم����ا اأبدوا اإعجابه����م مبا تت�سم 
به مملكة البحرين م����ن نه�سة ح�سارية وعمرانية ترتكز 
عل����ى اأ�س�����س متينة م����ن التعاي�س ب����ني اأبن����اء املجتمع 
البحرين����ي، موؤكدي����ن اأن البحري����ن تعد منوذج����ا للدول 
الرائ����دة يف جمال التنمية والتق����دم. واأ�سادوا كذلك مبا 
متتلكه البحرين من تطور وما قامت به احلكومة يف اأهم 
العنا�����رش وهي التعليم وال�سحة والإ�س����كان، والأهم من 
كل ذلك اأن مملكة البحرين اأ�سبحت واحة لاأمن والأمان 

لكل الأديان.
ح�����رش ماأدب����ة الع�س����اء عدد م����ن كب����ار امل�سوؤولني 

والوزراء يف مملكة البحرين.

• �سمو رئي�س الوزراء يقيم ماأدبة ع�ساء تكرميا لروؤ�ساء الدول واملنظمات احلا�سلني على جائزة نوبل لل�سام	

���س��ام روؤ�����س����اء   3 ال�����س��ام  اأر������س  م����رة ع��ل��ى  ال����زي����ارة جت��م��ع لأول 

املنامة يف  لل�سام  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  احل��ائ��زي��ن  قمة  م��وؤمت��ر  لعقد  تطلع 

التعاي�س من  متينة  اأ�س�س  على  ترتكز  بنه�سة  تت�سم  البحرين  الوفد:  اأع�ساء 

�سموه يوؤكد: 
الزيارة �ستظل 

يف الذاكرة 
لأهمية معانيها 

وتوقيتها
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�إ�شادة بتجربة �لبحرين يف دعم �ملر�أة ومتيزها

�لزعيم �لبو�شني يت�شلم �أور�ق �عتماد �شفري �لبحرين

“�لرباعية” ت�شتنكر �لأعمال �لإير�نية �لتخريبية يف �ململكة

�جلامعة �لعربية تدين ��شتمر�ر �لتدخالت �لإير�نية يف �لبحرين

�لبحرين لوؤلوؤة �حلرية وحقوق �لإن�شان

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

دعمت تر�شيحات البحرين يف منا�شب الأمم املتحدة

اأ�شبحت منوذجا يف املنطقة... م�شاعد وزير اخلارجية:

وزيـــر  �شـــارك  اخلارجيـــة:  وزارة  املنامـــة - 
اخلارجيـــة ال�شيـــخ خالـــد بـــن اأحمد بن حممـــد اآل 
خليفة، يف اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية 
املعنية مبتابعة تطـــورات الأزمة مع اإيران و�شبل 
الت�شدي لتدخالتها يف ال�شـــوؤون الداخلية للدول 
العربيـــة واملكونة من مملكـــة البحرين واململكة 
العربيـــة ال�شعوديـــة ودولـــة الإمـــارات العربيـــة 
املتحـــدة وجمهورية م�رس العربيـــة والأمني العام 
جلامعة الدول العربية، والذي عقد ام�س يف مدينة 
القاهـــرة بجمهوريـــة م�ـــرس العربيـــة، وذلـــك على 
هام�س اجتماع جمل�س جامعـــة الدول العربية على 
امل�شتوى الوزاري يف دورته العادية )150(.  ويف 
االجتماع، قدمت مملكة البحرين ملًفا، حول تورط 
اإيران يف دعمها ملا ي�شمى ب�رسايا الأ�شرت الإرهابية 
والت���ي تتخ���ذ من اإي���ران مق���راً له���ا وتعمل على 
زعزعة الأمـــن وال�شتقرار يف اململكـــة، وذلك من 
خالل تزويدهم بالأ�شلحة واملتفجرات، ومتويلهم 
وتدريبهـــم يف مع�شكـــرات برعايـــة مـــن احلر�ـــس 
الثوري االإيراين وح���زب اهلل االإرهابي، وقد رحبت 

اللجنة بالتقرير املقدم من مملكة البحرين.
 و�س���در ع���ن اللجن���ة بياًن���ا ا�ستنك���رت فيه 
واأدان���ت التدخالت واالأعم���ال االإيرانية التخريبية 
وامل�شتمرة يف ال�شوؤون الداخلية ململكة البحرين، 
وثمنت جهود مملكة البحرين يف حماربة االإرهاب، 
ونوهت بتمكن الأجهزة الأمنية يف مملكة البحرين 
من اإحباط عدد من االأعمال واملخططات االإرهابية، 
والقب�س علـــى 116 من العنا����ر االإرهابية التي 
تنتم���ي اإلى تنظيم اإرهاب���ي، َعِمَل احلر�س الثوري 
االإيراين واأذرع���ه اخلارجية ومنها كتائب ع�سائب 
اأه���ل احلق االإرهابي���ة وح���زب اهلل االإرهابي، على 

ت�شكيلـــه ومتويلـــه وتدريب عنا�ـــرسه وتزويدهم 
بالأ�شلحـــة والعبـــوات النا�شفة، للقيـــام ب�شل�شلة 
مـــن الأعمـــال الإرهابية اخلطرية والإخـــالل بالأمن 
واال�ستقرار و����رب االقت�ساد يف مملكة البحرين.  
كمـــا رحبـــت اللجنـــة بقـــرارات عـــدد مـــن الدول 
بت�شنيـــف ما ي�شمـــى ب�رسايا الأ�شـــرت الإرهابية يف 
مملك���ة البحرين والتي تتخذ من اإي���ران مقًرا لها، 
كمنظمة اإرهابي���ة، وعدد من اأع�سائها على قائمة 
االإره���اب، ويعك�س هذا املوقف اإ�رار دول العامل 
على الت�سدي لالإرهاب على ال�سعيدين االإقليمي 
والـــدويل، وكل مـــن يقـــوم بدعمـــه اأو التحري�س 
عليه والتعاطف مع���ه، وميثل دعًما جلهود مملكة 
البحري���ن واالإج���راءات الت���ي تقوم به���ا يف تعزيز 

الأمن وال�شتقرار وال�شلم فيها. 
كمـــا اأدانـــت اللجنـــة موا�شلـــة دعـــم اإيـــران 
لالأعم���ال االإرهابية والتخريبية يف تدخالتها الدول 
العربيـــة، مبـــا يف ذلك ا�شتمـــرار عمليـــات اإطالق 
ال�سواريخ البالي�ستية من داخل االأرا�سي اليمنية 

علـــى اململكة العربية ال�شعوديـــة. ونددت اللجنة 
با�ستم���رار التدخ���ل االإي���راين والرتك���ي يف االأزمة 
ال�شورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطرية على 
م�شتقبل �شورية و�شيادتهـــا واأمنها وا�شتقرارها 
ووحدتها الوطنية و�سالمته���ا االإقليمية واأن مثل 
ه���ذا التدخل ال يخ���دم اجلهود املبذول���ة من اأجل 
ت�سوي���ة االأزمة ال�سوري���ة بالط���رق ال�سلمية وفًقا 

مل�شامني جنيف )1(.
واأعربـــت اللجنـــة عـــن الت�شامـــن مـــع قـــرار 
اململكـــة املغربية بقطع عالقاتهـــا الدبلوما�شية 
مع اإيـــران؛ ملـــا متار�شه هـــذه الأخـــرية وحليفها 
حزب اهلل االإرهابي من تدخالت خطرية ومرفو�سة 
يف ال�شـــوؤون الداخليـــة للـــدول العربيـــة للمملكة 
اإدانتهـــا  عـــن  اللجنـــة  اأعربـــت  كمـــا  املغربيـــة، 
للتهديدات الإيرانية املبا�رسة للمالحة الدولية يف 
اخلليج العربي وم�سي���ق هرمز، وكذلك تهديدها 
للمالحـــة الدولية يف البحر الأحمـــر عرب وكالئها يف 

املنطقة.

املنامـــة - وزارة اخلارجية: �شـــارك ال�شيخ خالد 
بـــن اأحمد بن حممـــد اآل خليفـــة، وزيـــر اخلارجية، يف 
اجتماع جمل�س جامعة الـــدول العربية على امل�شتوى 
الـــوزاري يف دورته العادية )150( والذي عقد اأم�س، 
يف مقر الأمانـــة العامة مبدينة القاهـــرة يف جمهورية 

م�رس العربية.
و�شـــدر عن جمل�ـــس جامعة الـــدول العربية قرار 
ال�شـــوؤون  الإيرانيـــة امل�شتمـــرة يف  التدخـــالت  اأدان 
الداخلي���ة ململك���ة البحري���ن، وم�ساندته���ا لالإرهاب 
وتدريب الإرهابيـــني وتهريب الأ�شلحة واملتفجرات 
واإثارة النع���رات الطائفي���ة، وموا�سل���ة الت�ريحات 
عل���ى خمتل���ف امل�ستويات لزعزع���ة االأم���ن والنظام 
وال�شتقـــرار، وتاأ�شي�شهـــا جماعـــات اإرهابية مبملكة 
البحري���ن ممولة ومدربة من احلر����س الثوري االإيراين 
وذراعيه كتائب ع�سائب اأهل احلق االإرهابية وحزب 
اهلل االإرهاب���ي، واأك���د عل���ى دعم مملك���ة البحرين يف 
جمي���ع م���ا تتخذه م���ن اإج���راءات وخط���وات ملكافحة 
االإرهاب واجلماع���ات االإرهابية، للحف���اظ على اأمنها 

وا�شتقرارها.
ورحب املجل�س بو�س���ع اأ�سماء بع�س االأ�سخا�س 
الذين ينتمـــون ملا ي�شمى ب�رسايا الأ�شرت الإرهابية يف 
مملكة البحرين على قائمة االإرهابيني، موؤكًدا اأن هذا 
املوقف يعك�س اإ�رسار دول العامل على الت�شدي لكل 
اأ�سكال االإرهاب على ال�سعيدين االإقليمي والدويل، 
وكل من يقوم بدعمه اأو التحري�س عليه اأو التعاطف 
معه، وميثل دعماً جلهود مملكة البحرين واالإجراءات 
الت���ي تقوم بها يف تعزيز االأم���ن واال�ستقرار وال�سلم 
فيها.  واأكد املجل�ـــس دعمه ململكة البحرين يف عدد 
من تر�شيحاتها ملنا�شب يف الأمم املتحدة ووكالتها 

املتخ�س�س���ة وهي ع�سوية جلنة املخ���درات التابعة 
للمجل����س االقت�س���ادي واالجتماع���ي للف���رتة 2020 
- 2023، ولع�شويـــة جلنـــة الأمم املتحـــدة للقانون 
التجاري الدويل للفـــرتة 2020 - 2025، ولع�شوية 
املجل����س االقت�سادي واالجتماع���ي للفرتة 2021 - 
2023، ولع�شوية املجل�س التنفيذي ل�شندوق الأمم 

املتحدة للطفولة للفرتة 2020 - 2022.
ومت يف االجتماع، بحث �سبل تعزيز العمل العربي 
امل�شـــرتك، ومتابعة تطورات الق�شيـــة الفل�شطينية 
وال�راع العربي - االإ�رائيلي وتفعيل مبادرة ال�سالم 
العربي���ة، كم���ا مت بح���ث اآخ���ر تط���ورات وم�ستجدات 
االأو�س���اع يف �سوري���ا واأهمية عدم التدخ���ل يف ال�ساأن 
الداخل���ي ال�سوري، وعن ال���دور العربي يف حل االأزمة 
ال�شورية، كما ناق�س الجتماع اآخر التطورات يف ليبيا 

واليمن وال�شودان، وغريها من الق�شايا.
كمـــا �شـــارك ال�شيخ خالد بن اأحمـــد بن حممد اآل 

خليف���ة، وزي���ر اخلارجي���ة، يف اجلل�س���ة اخلا�سة التي 
عقدها وزراء خارجية ال���دول العربية ب�ساأن االأونروا، 
على هام�س اجتماع جمل�س جامعة الدول العربية على 

امل�شتوى الوزاري يف دورته العادية )150(.
علـــى  العربيـــة  الـــدول  اأكـــدت  الجتمـــاع،  ويف 
مواقفه���ا الداعمة لل���دور املح���وري واالإمنائي الذي 
تقـــوم بـــه وكالـــة الأمـــم املتحـــدة لغـــوث وت�شغيل 
الالجئني الفل�شطينيـــني يف ال�رسق الأدنى )الأونروا( 
والتي تواج���ه منذ ب�س���ع �سنوات اأزم���ة مالية خانقة 
تفاقم���ت موؤخ���ًرا، معربي���ن ع���ن اأمله���م يف دعمه���ا 
التغل���ب  م���ن  الت���ي متكنه���ا  االأ�سالي���ب  باأف�س���ل 
على هـــذه ال�شعوبـــات وموا�شلـــة قيامهـــا بدورها 
االإن�س���اين، و�سدر بيان اأكد في���ه الوزراء على �رورة 
ا�شتمـــرار وكالـــة الأونـــروا القيام بدورهـــا املحوري 
يف تلبيـــة الحتياجات احلياتيـــة والإن�شانية لالجئني 

الفل�سطينيني وفق تكليفها االأممي.

املنامـــة - وزارة اخلارجية: ح�ـــرس م�شاعد وزير 
اخلارجية عبداهلل الدو�ري افتتاح اأعمال الدورة 39 
ملجل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة بجنيف، 
حي���ث تاأتي اأهمية الدورة بت���ويل املفو�س ال�سامي 
حلقوق الإن�شـــان مي�شيل با�شليـــه وليتها اجلديدة 
بعـــد تر�شيحها مـــن جانب الأمـــني العـــام وموافقة 
اجلمعيـــة العامـــة لالأمم املتحـــدة علـــى تعيينها يف 
اأغ�سط����س املا�سي.واأع���رب م�ساعد وزي���ر اخلارجية 
عن تطلعه للعمل البناء واملثمر مع مكتب مفو�سية 
حق���وق االإن�س���ان؛ خللق �راك���ة اإ�سرتاتيجي���ة ناجحة 
وتفعي���ل اآلي���ات التعاون الفن���ي والتقني وحتقيق 
حقـــوق  وتعزيـــز  تطويـــر  يف  امل�شرتكـــة  الأهـــداف 
الإن�شـــان على كل الأ�شعـــدة. واأكد اأن احرتام حقوق 
االإن�سان وكرامت���ه ميثل نهج���ا اإ�سرتاتيجيا ثابتا يف 

اإطـــار امل�شرية الإ�شالحيـــة املتوا�شلة لعاهل البالد 
�شاحـــب اجلاللة امللك حمـــد بن عي�شـــى اآل خليفة، 
مو�سح���ا اأن مملك���ة البحرين اأ�سبح���ت لوؤلوؤة احلرية 
وحقـــوق الإن�شـــان ومنوذجا يف املنطقـــة ملا حققته 
من اإجنـــازات كبرية ومبادرات نوعية متميزة.  وعلى 
هام�ـــس انعقاد الدورة 39 للمجل�ـــس، التقى م�شاعد 
وزير اخلارجي���ة كال من املن���دوب الدائم جلمهورية 
تركمن�ستان ال�سفري اتاغيلدي هاجلانوف، واملندوب 
الدائـــم جلمهورية رومانيـــا  ال�شفري ادريان فرييتا، 
م�ستعر�سا العالق���ات الثنائية و�سبل تطويرها بني 
مملكة البحرين وكل من اجلمهوريتني ال�شديقتني 
تركمن�ست���ان ورومانيا، حي���ت مت ا�ستعرا�س �سجل 
واإجنازات مملكة البحرين الرائدة يف احلقوق املدنية 

وال�شيا�شية والقت�شادية.

الرفاع - املجل�س الأعلى للمراأة: عقدت 
الأمـــني العـــام للمجل�س الأعلى للمـــراأة هالة 
الأن�شـــاري اجتماع عمل مـــع رئي�س جمموعة 
ال�شداقـــة الفرن�شيـــة اخلليجيـــة جـــان ماري 
بوكيل مبكتبه يف العا�شمة الفرن�شية باري�س 
بح�شـــور �شفري مملكة البحريـــن لدى فرن�شا 
حممد عبدالغفار، واملديـــر العام ل�شيا�شات 
والتطوي���ر يف املجل����س ال�سيخ���ة دين���ا بنت 
را�سد اآل خليفة، وامل�ست�سار القانوين حممد 
امل�ري. وثمنت االأن�ساري الدور املهم الذي 
ينه�ـــس به بوكيل من اأجـــل تعزيز العالقات 
بـــني اجلمهوريـــة الفرن�شية مـــن جهة ودول 
اخلليج العرب���ي ومملكة البحرين حتديدا من 
جهة اأخرى، وخ�شت الأن�شاري بالذكر حر�س 
اجلان���ب الفرن�سي على التع���رف على جتربة 
البحرين يف جمال نهو�س املراأة، واال�ستفادة 
من التج���ارب امل�سرتكة يف خمتل���ف ق�سايا 
دعم املراأة. واأ�شاد رئي�س جمموعة ال�شداقة 

الفرن�شية اخلليجية بتجربـــة مملكة البحرين 
م�شتـــوى  علـــى  ومتيزهـــا  املـــراأة  دعـــم  يف 
املنطق���ة، مو�سحا اأنه اأطلع عن كثب على ما 
يقدمه املجل�س الأعلى للمراأة برئا�شة  قرينة 
عاه���ل البالد �ساحبة ال�سم���و امللكي االأمرية 
�سبيك���ة بن���ت اإبراهيم اآل خليف���ة من برامج 
دعم للمـــراأة البحرينية خالل زيـــارة قام بها 
ململكة البحرين يف نوفمرب املا�سي، وحر�س 
على دعـــوة الأمانـــة العامة للمجل�ـــس لزيارة 
باري����س ملزيد من التع���اون يف املو�سوعات 

امل�شرتكة ذات الخت�شا�س.
ون���وه بوكي���ل مب���ا حتظ���ى ب���ه امل���راأة 
البحرينيـــة من دعم خا�س �شاهم يف متكينها 
واإي�شالهـــا اإلـــى مراتب �شنع القـــرار، مرحبا 
اخلـــربات يف  لتبـــادل  دائمـــة  قنـــاة  بفتـــح 
جمـــال الت�رسيعات اخلا�شة باملـــراأة وتفعيل 
التعاون مع املجل�س الأعلى للمراأة على كافة 

الأ�شعدة.

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

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

• م�ساعد وزير اخلارجية مع مندوب تركمن�ستان	

�رساييفـــو - بنـــا: ت�شلم زعيـــم املجل�س 
الرئا�س���ي يف البو�سن���ة والهر�سك باكر عزت 
بيغوفيت�ـــس، اأم�ـــس، مبكتبـــه يف العا�شمـــة 
�شرياييفـــو، اأوراق اعتمـــاد ال�شفـــري اأحمـــد 
ال�ساعات���ي ك�سف���ري مملك���ة البحري���ن لدى 
رو�شيـــا  يف  املقيـــم  والهر�شـــك  البو�شنـــة 
ال�ساعات���ي  نق���ل  اللق���اء،  ويف  االحتادي���ة. 
حتيات عاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك 
حمـــد بـــن عي�شـــى اآل خليفة، ومتنياتـــه اإلى 

زعي���م املجل����س الرئا�سي و�سع���ب البو�سنة 
والهر�س���ك ال�سدي���ق مزي���دا م���ن التق���دم 
والرخاء. واأعرب زعي���م املجل�س الرئا�سي يف 
البو�شنـــة والهر�شـــك عن اعتـــزازه وتقديره 
لعالقـــات ال�شداقـــة املتميـــزة بـــني مملكة 
البحريـــن والبو�شنـــة والهر�شـــك، م�شيدا مبا 
و�سل���ت اإلى العالقات م���ن تطور ومناء على 
االأ�سعدة كافة، متمنًيا ململكة البحرين دوام 

التطور والزدهار.
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7 مبان ملحالت جتارية ومقاٍه ووجهات �سياحية
يف املرحلة الأولى من م�رشوع “�سعادة” ب�ساحل املحرق

املنامة - وزارة الأ�سغ���ال و�س�ؤون البلديات 
والتخطيط العمراين: تفقد وزير الأ�سغال و�س�ؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين ع�سام خلف �سري 
العمل يف املرحلة الأولى مل����رشوع “�سعادة” على 
�ساحل املحرق يرافق���ه رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة 
“اإدام���ة” خال���د الرميحي والرئي����س التنفيذي ل� 
“اإدام���ة” اأم���ن العري�س واأحمد ج���ال من �رشكة 
حمم���د ج���ال للمق���اولت وممثل����ن اآخ���رون من 

ال�رشكة.
واأعق���ب الزي���ارة تعين “�رشك���ة حممد جال 
للمقاولت” لتنفيذ اأعمال امل�رشوع ال�سرتاتيجي 
الذي يتميز مب�قع���ه احلي�ي على �ساحل املحرق 
بالقرب من ج�رش ال�سيخ عي�سى بن �سلمان. و�سيتم 
تنفي���ذ امل����رشوع على مراح���ل، حي���ث �ستت�سمن 
املرحل���ة الأولى منه ت�سييد 7 مبان ت�سمل حمات 
جتارية ومقاهي ومطاعم ووجهات �سياحية اأخرى 
اإ�سافة اإلى مبنى م�اقف �سيارات متعدد الأدوار.
يذك���ر اأن���ه يف فرباي���ر 2018 مت النتهاء من 
ردم املرحل���ة الأول���ى م���ن امل����رشوع اإ�ساف���ة اإلى 
ت�سيي���د املين���اء بع���د اأن مت تعي���ن “�رشكة دار 
اخلليج للهند�سة” كا�ست�س���اري رئي�سي للم�رشوع 
اإ�سافة اإلى �رشكة AECOM لاإ�رشاف على اأعمال 
البني���ة التحتي���ة، بينم���ا مت تعي���ن “�رشكة حممد 

جال للمقاولت” لتنفيذ اأعمال امل�رشوع من خال 
مناق�سة عامة. ومت البدء باأعمال الإن�ساء للمرحلة 
الأول���ى من م�رشوع “�سعادة” يف مطلع �سهر ي�لي� 
2018، وحت���ى �سهر �سبتمرب احل���ايل فقد كانت 
الأعم���ال املنج���زة ت�س���ري وف���ق اجل���دول الزمني 
املخط���ط له، وم���ن املت�قع اأن يت���م النتهاء من 

امل�رشوع يف الربع الأخري من 2019. 
ومت التن�سي���ق مع جمي���ع اجله���ات الر�سمية 
ب�ساأن ت�ف���ري خدم���ات البنية التحتي���ة للم�رشوع، 

و�س�ف يت���م البدء بتنفيذ اأعم���ال البنية التحتية 
خال �سهر �سبتمرب اجلاري. 

وقد ع���رب وزير الأ�سغال عن امتنانه وتقديره 
جلمي���ع القائم���ن على امل����رشوع ال�طن���ي الذي 
يندرج �سمن �سل�سلة من امل�ساريع اخلدمية التي 
ت�ليه���ا احلك�مة الر�سي���دة كل الدعم والهتمام 
واملتابع���ة، متمني���اً اأن ياأت���ي امل����رشوع بالنتائج 
املرج�ة يف �سبيل تقدمي خدمات جمتمعية فريدة 

للم�اطنن والقاطنن.

جتميل مدخل الزالق على امتداد 3000 مرت مربع

الرف���اع - بلدي���ة اجلن�بية: ق���ام املدير 
الع���ام لبلدي���ة املنطقة اجلن�بي���ة املهند�س 
عا�س���م عبداللطيف عب���داهلل، بج�لة تفقدية 
ملتابع���ة الب���دء يف املرحلة الأول���ى من زراعة 
وجتميل مدخل الزلق، بح�س�ر ع�س� املجل�س 
البل���دي ممثل الدائرة التا�سعة بدر الدو�رشي، 
وعدد م���ن املهند�س���ن والخت�سا�سين يف 

البلدية.
وا�ستمع املدي���ر العام اإلى �رشح عن �سري 
املرحل���ة الأول���ى من امل����رشوع ال���ذي يهدف 
لإب���راز الطاب���ع اجلمايل وواجه���ة مدخل قرية 
ال���زلق، على امتداد م�ساح���ة تبلغ 3000 مرت 

مربع.
وت�سم���ل ه���ذه املرحل���ة الت���ي ت�ستغرق 
�سه���ر واح���د م���ن العم���ل، زراع���ة احل�سي����س 

والنخي���ل  امل��سمي���ة  والزه����ر  الطبيع���ي 
ال�ا�سنط����ين، ف�س���ًا ع���ن م���د �سبك���ة الري 
وت�ف���ري الأتربة الزراعية وامل����اد التجميلية 

والأ�سجار املتن�عة.
ووج���ه املدي���ر الع���ام لبلدي���ة املنطقة 
اجلن�بية اإل���ى الهتمام بتن�ي���ع املزروعات، 
واإجن���از اأعم���ال التجمي���ل يف ال�ق���ت املحدد 
ح�سب اخلطة الت���ي و�سعها ق�سم املنتزهات 
واحلدائ���ق. من جانب���ه، اأ�ساد ع�س���� املجل�س 
البل���دي بدر الدو����رشي بجه�د املدي���ر العام 
واهتمام���ه بت��سيع الرقع���ة اخل�رشاء وجتميل 
مدخ���ل و�س����ارع املنطق���ة، الأمر ال���ذي اأثار 
ارتياح الأهايل وا�ستح�سانهم، مقدرا للبلدية 
حر�سها على اإبراز ال�جه احل�ساري والعمراين 

ملختلف مناطق اجلن�بية.

اأق�س���ى ت�سنيف ال���� “تامي���ز” لأف�سل 
1000 جامعة يف العامل جامعات البحرين من 
القائم���ة، حيث ت�سدرت جامع���ة اأوك�سف�رد 
الربيطانية جامعات العامل يف هذا الت�سنيف.
ويف ال�قت ال���ذي اأق�سيت فيه جامعات 
مملك���ة البحري���ن م���ن الت�سني���ف املذك�ر، 
�سم���ت القائم���ة 12 جامع���ة خليجي���ة، و19 

جامعة عربية.
و�سمل���ت القائم���ة 63 جامع���ة �سينية، 
حل���ت الأول���ى منه���م يف املرتب���ة 27 عامليا 
والثاني���ة يف املرتب���ة 30 عاملي���ا، يف ال�قت 
ال���ذي ل�حظ في���ه غياب هات���ن اجلامعتن 
عن قائمة وزارة الرتبية والتعليم للجامعات 

امل��سى بها عرب اخلدم���ة الإلكرتونية التي 
ت�فرها عرب ب�ابة احلك�مة الإلكرتونية.

ويف تعليق له على امل��س�ع، قال نائب 
رئي����س جامعة البحري���ن للربامج الأكادميية 
والدرا�س���ات العليا وهي���ب النا�رش يف ر�سالة 
ل���ه عرب و�سائ���ل الت�ا�س���ل الجتماع���ي، اإن 
ال�سب���ب من ع���دم اإدراج جامع���ة البحرين يف 
الت�سني���ف ه� ع���دم حتقيق اجلامع���ة لأحد 
معاي���ري التقييم �سم���ن 10 معايري حققتها 

اجلامعة.
وب���ن اأن هذا املعيار ه���� املتعلق بن�رش 
200 بحث يف جمات عاملية ير�سدها حمرك 
البح���ث �سك�با�س �سن�يا ومل���دة 5 �سن�ات 

متتالية.
واأو�س���ح اأن اجلامعة تن����رش �سن�يا 300 

بح���ث، اإل اأن املح���رك ل يك�س���ف �س�ى نح� 
50 % من تل���ك الأبحاث التي كتبت باللغة 
الإجنليزي���ة، يف ح���ن اأنه ل ير�س���د الأبحاث 

املكت�بة باللغة العربية.
ولفت اإل���ى امتاك���ه ر�سائل م���ن اإدارة 
ت�سنيف التاميز تثني على برامج ون�ساطات 
وخدمات اجلامع���ة وج����دة التدري�س فيها، 

وتعدد جن�سيات اأع�ساء هيئة التدري�س.
واأ�س���ار اإلى اأن اجلامع���ة و�سمن خطتها 
النتقالي���ة تعم���ل بكثافة على زي���ادة الن�رش 
ذات  التخ�س�س���ات  يف  الجنليزي���ة  باللغ���ة 

التدري�س والبحث باللغة العربية.
ويعد ت�سني���ف التاميز الربيطاين الذي 
تن����رشه جمل���ة التامي���ز الربيطانية اأح���د اأبرز 
الت�سنيف���ات العاملية التي تعن���ى ب�س�ؤون 

اجلامع���ات والرتتي���ب له���ا وف���ق معاي���ري 
�سم�لي���ة، اإلى جان���ب ت�سنيف )كي���� اإ�س( 
الذي تن����رشه م�ؤ�س�سة ك�اك����اريل �سيم�ندز 
الت�سني���ف  اإل���ى  اإ�ساف���ة  الربيطاني���ة، 

الأكادميي للجامعات العاملية.
ال���راأي  ن�رشت���ه جري���دة  وح�س���ب مق���ال 
الأردنية للتعريف بت�سنيف التاميز اأ�سارت 
في���ه اإلى اأن معايري الت�سنيف تنق�سم اإلى 5 

ويتفرع عنها 13 م�ؤ�رشا فرعيا.
ولفتت ال�سحيف���ة اإلى اأن هذه املعايري 
الت���ي تعتمده���ا تتمث���ل يف ال�ست�سه���ادات 
التعليمي���ة،  والبيئ���ة  والأبح���اث،  العلمي���ة، 
والنظ���رة العاملي���ة للجامع���ة، اإل���ى جان���ب 
الدخل املايل الناجت عن التعاون مع القطاع 

ال�سناعي.

اأق�سى جامعة البحرين من الت�سنيف معيار “االأبحاث العلمية” 
جامعات اململكة خارج ت�سنيف “تاميز” لأف�سل 1000 جامعة يف العامل... وهيب النا�رش:

• اأف�سل 3 جامعات �سملها الت�سنيف العاملي	

سمو الشيخ عيسى بن علي يؤسس مستقبل كرة السلة
تتزاي����د جمالية ك����رة ال�سلة ي�ما بع����د اآخر يف 
مملكة البحري����ن، وكاأن اللعب����ة اجلماهريية عادت 
من جديد لتام�س وجدان اأبناء ال�طن بعدما خفت 

بريقها وقل �سخبها.
الآن، باإمكان����ك �سم����اع �سجي����ج اجلماه����ري يف 
ال�س����الت املغلق����ة واأن����ت تق�����د �سيارت����ك على 
ال�س����ارع الع����ام.. باإمكان����ك انتظ����ار نتيج����ة طيب����ة 
ملنتخبنا ال�طني الذي اأ�سبح املناف�س�ن يهاب�نه 

بعدما كان احللقة الأ�سعف.
الآن فقط، ت�ستطيع اجلزم على حل اأي م�سكلة 
ي�اجهها لعب بحريني، واأن اأي عقبة ي�اجهها ناد 
بحرين����ي �س�ف يتجاوزه����ا، واأن اأي �سع�بات اأمام 
منتخباتن����ا �ستتا�س����ى مبجرد اأن يتب����ادر اإلى علم 

رئي�س احتاد ال�سلة �سيئا من هذا القبيل.
اإنه����ا م�ساأل����ة ثقة ي�سع����ب اأن تبن����ى دون اأن 
يك�ن رئي�س الحت����اد �سم� ال�سيخ عي�سى بن علي 
اآل خليف����ة ال����ذي يدير اللعب����ة، كما ت����دار ال�ساعة 
ال�س�ي�رشي����ة يف دقتها وفخامته����ا: م�سابقات ق�ية 
ومكاف����اآت جمزي����ة، رعاي����ة املنتخب����ات ال�طني����ة 
وتط�يره����ا، احت�سان امل�اهب وتق�ي����ة القاعدة، 
اإنه����ا ثاثي����ة عق����ارب ال�ساعة الت����ي ي�سابق احتاد 

ال�سلة بها الزمن. 
لقد وج����دت اللعب����ة اجلماهريي����ة �سالتها يف 
�سم����� ال�سي����خ عي�سى ب����ن علي الذي رت����ب البيت 
ال�س����اوي وانت�سله م����ن ال�سي����اع، فكانت خط�اته 
الفري����دة من ن�عها تهدف اإل����ى تاأ�سي�س م�ستقبل 

واعد لكرة ال�سلة بل وت�ؤثثه بالأمنيات.

وبالفع����ل، عندما نتابع اخلط�����ات التي يق�م 
به����ا �سم�����ه لتط�ير اللعب����ة منذ ا�ستام����ه رئا�سة 
احت����اد ال�سلة اأواخر الع����ام 2016 ينتابنا الذه�ل، 
ونبق����ى يف ت�ساوؤل يتكرر مرة بعد اأخرى : “ما الذي 

يفعله هذا ال�ساب؟ اإنه يقهر امل�ستحيل!”.
لك����ن كلم����ة “م�ستحيل” مل ت�ق����ف �سم�ه عن 
امل�س����ي يف م�رشوعه ال�اعد للعبة الت����ي اأحبها منذ 
نع�مة اأظفاره، عندما كان والده �سم� ال�سيخ علي 
ب����ن خليفة اآل خليفة يدير احت����اد كرة ال�سلة الذي 
تاأ�س�س عل����ى يديه يف �سبعين����ات القرن املا�سي، 
قب����ل اأن تاأخذه م�ساغله احلك�مي����ة الرفيعة خلدمة 
بل����ده و�سعب����ه من خ����ال مرك����زه كنائ����ب لرئي�س 

جمل�س ال�زراء.
وبعد م�س����ي �سن�����ات ط�يلة، تع�����د الأقدار 
لتهب قيادة اللعب����ة اإلى جنله �سم� ال�سيخ عي�سى 
بن علي، الذي ي�س����ري على خطى والده يف التعامل 
مع الرئا�سة على اأنها تكليف وطني ي�ستحق البذل 
والعطاء، فلي�س ثمة ما ه� اأعظم من اأن ت�ساهم يف 
رفعت ا�سم ال�طن يف املحافل الدولية، واأن تر�سم 
الفرحة على حميا الأطفال وال�سباب وال�سي�خ ممن 

يع�سق�ن الكرة الربتقالية.
وهكذا عكف الرئي�س ال�ساب الطم�ح على اأن 
ير�س����م م�سارا وا�سح����ا يف عمله، ذل����ك اأن الأهداف 
ال�ا�سحة واملح�س��سة تق�د اإلى م�سارات وا�سحة، 
ولي�����س اإلى دهالي����ز ي�سعب ف����ك طا�سمها، ومن 
هن����ا اأ�سبح اجلميع يدرك متام����ا كيف يعمل احتاد 
ال�سل����ة، فاجلمي����ع يتاب����ع اخلط�ات الت����ي يتخذها 

جمل�س الإدارة برئا�سة �سم� ال�سيخ عي�سى بن علي 
ب����كل �سفافي����ة يف ال�سحافة والإع����ام، ف�سا عن 

و�سائل الت�ا�سل الجتماعي.
ومن ين�س����ى ذلك امل�ق����ف النبيل م����ن �سم� 
ال�سي����خ عي�س����ى عندما تكف����ل مب�سارك����ة منتخبنا 
ال�طن����ي الأول يف البط�لة العربية يف القاهرة على 
نفقت����ه اخلا�س����ة لي�ؤك����د للجميع معن����ى اأن تك�ن 
م�س�����ؤول عن خط����ط واإ�سرتاتيجي����ات لي�ست قابلة 

للرتاجع حتى واإن كان ذلك له ثمن.
كان �سم����� ال�سي����خ عي�سى بن عل����ي �سخيا يف 
عطائ����ه متفانيا يف ت�سدي����ه لل�سدائد التي ت�اجها 
اأ�����رشة كرة ال�سل����ة، ليذكرنا مب�اقف ج����ده �ساحب 
ال�سم����� الأمري خليفة بن �سلم����ان اآل خليفة رئي�س 
ال�����زراء امل�ق����ر، الذي ما تعر�س �سع����ب البحرين 
ملع�سل����ة اإل وكان اأول من يف����ك عقدتها بحكمته 
حفظ����ه اهلل ورع����اه وقربه من النا�����س وامل�اطنن 

دون تفرقة اأو متييز.
عل����ى ذات النهج، ي�سري �سم����� ال�سيخ عي�سى 
ب����ن علي يف قيادة احتاد ال�سل����ة، معتنقا فكر جده 
املحب ل�سعبه، فكانت زيارات����ه امليدانية لاأندية 
املن�س�ي����ة حت����ت مظلة احت����اد ال�سل����ة واحدة من 
اخلط�����ات البارزة يف بداية ت�سلم����ه زمام الرئا�سة، 
وكان حري�س����ا عل����ى اأن يتع����رف ع����ن ق����رب على 
امل�س����اكل وال�سع�ب����ات م����ن قبل املنتم����ن اإلى 

الأندية يف القرى واملدن على حد �س�اء.
لذل����ك، مل يكن غريب����ا اأن تتحرك ك����رة ال�سلة 
به����ذه ال�رشع����ة نح� التط�����ر املتنام����ي ب�سكل غري 

م�سب�����ق، والآن ما علينا اإل متابعة اأخبار كرة ال�سلة 
قب����ل انطاق امل��سم ال�س����اوي التي ت�سيطر على 
امل�سهد الريا�سي برمته يف ظل �سمت وهدوء من 

بقية الألعاب.
لق����د اأ�سبح����ت ك����رة ال�سل����ة حدي����ث ال�سارع 
البحرين����ي؛ لأنه����ا يف واقع احلال اللعب����ة اجلماعية 
التي متتاز بفكر متن�ر يعالج ال�سع�بات بطريقة 
حكيمة متاأنية بع����د اأن ي�ستمع اإلى جميع الأطراف، 

حتى يزن الأم�ر وي�سعها يف ميزان العدل.
الي�����م، ن�ستطيع اجلزم عل����ى اأن احتاد ال�سلة 
يق����ف عل����ى م�ساف����ة واح����دة م����ن جمي����ع الأندية، 
ون�ستطيع التباهي اأنه الحت����اد الذي مل يطَغ عليه 
ل�����ن اأو انتم����اء، اإنه بب�ساطة �سدي����دة احتاد يديره 
حفيد خليفة بن �سلمان الذي يحج النا�س من جميع 
اأطياف املجتمع وطبقات����ه ملجل�سه العامر لينهل�ا 

العلم واملعرفة من اأحاديث �سم�ه القيمة.
ول غراب����ة يف الرتقاء املتنامي لك����رة ال�سلة، 
ف�سم����� ال�سي����خ عي�سى بن علي رئي�����س احتاد هذه 
اللعبة اجلميلة يعد م����ن ال�سخ�سيات املازمة اإلى 
جمل�س جده، فنال من نال من معرفة ودرو�س كان 
لها دور يف نب�غ ملكت����ه القيادية وح�سه امل�س�ؤول 

جتاه وطنه واأبنائه.
اإن م����ا يبعث عل����ى الطمئن����ان بالن�سبة لكرة 
ال�سلة اإنه����ا يف عهدة �ساب طم�ح يريد باأن ي�سنع 
الأحام من الع����دم، فه� ي�سنع من كرة ال�سلة كرة 
ثلجية عماق����ة م�ستعدة لتحط����م كل ما يعرت�سها 
م����ن حتديات، ول����ن يك�ن م�ستغرب����ا بعد فرتة من 

الزم����ن اأن ت�سب����ح ه����ذه اللعب����ة �ساحب����ت الكعب 
العايل يف بل�غ الإجنازات ال�طنية.

ويب����دو وا�سح����ا اأن �سم����� ال�سي����خ عي�سى بن 
علي يق�د لعبة ك����رة ال�سلة اإلى واقع خمتلف كليا 
ع����ن ال�اقع ال�ساب����ق، وذلك من خ����ال تهيئة بيئة 
تناف�سي����ة �رشيف����ة ب����ن الأندي����ة وم�ساعدتها على 
اجتي����از ال�سع�بات التي تعرت�����س طريقها، وهذا 
الأمر ح�سل بالفعل يف خط�ات غري م�سب�قة، بلغت 
اأن ي�ساع����د احت����اد ال�سل����ة يف جتهيز ف����رق الأندية 
باملاب�����س والأحذية؛ لتخفيف الأعب����اء املالية عن 
كاهلها، ودون �س����ك اأن �سيا�سة من هذا الن�ع من 
�ساأنه����ا اأن ت�سكل حافزا معن�يا لاأندية؛ لأنها ترى 

اأنها م�سن�دة من جمل�س اإدارة ق�ي وفاعل.
لق����د غري �سم� ال�سيخ عي�سى بن علي مفاهيم 
كان����ت �سائ����دة يف الحت����ادات، منها عل����ى �سبيل 
املث����ال اأن يك�����ن الرئي�����س م�سغ�����ل وبعي����دا عن 
متابعة اأح�ال اللعب����ة، واأن تلقى بامل�سئ�لية على 

اأع�ساء جمل�س الإدارة.
هذه امل�ساألة بالن�سبة ل�سم�ه مرف��سة، فه� 
حري�س على اأن يتاب���ع الأحداث ب�سفة �سخ�سية، 
وهذه خ�سلة حميدة ورثها عن جده �ساحب ال�سم� 
رئي�س ال�زراء امل�قر الأمري خليفة بن �سلمان اآل 
خليف���ة الذي ما ترك �سربا يف هذه الأر�س الطيبة 
اإل واأحاطها بعنايته ورعايته واهتمامه، فلبى نداء 
املنا�سدي���ن واأنه���ى معان���ات املحتاجن. حفظه 
اهلل الأم���ري خليفة ومن لف لف���ه يف خدمة ال�طن 

و�سعبه.

عادل عيسى المرزوق

ب��ال��ق��ائ��م��ة ���س��ي��ن��ي��ة  ج���ام���ع���ة  و63  ت��ق��ي��ي��م��ا  الأع����ل����ى  “اأوك�سف�رد” 
�سيد علي املحافظة

• وزير الأ�سغال يتفقد �سري العمل يف املرحلة الأولى م�رشوع “�سعادة” برفقة رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل� “اإدامة”	
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انتخابات
مر�شح “ال�سناب�س” �شمطوط: تقدير لكل ال�شباب

اأ�شاد النائ���ب ال�شابق علي �شمطوط 
مبوق���ف ممث���ل جلل���ة املل���ك للأعم���ال 
اخلريية و�شوؤون ال�شباب رئي�س املجل�س 
الأعلى لل�شب���اب والريا�شة  �شمو ال�شيخ 
نا�رص بن حم���د اآل خليفة باهتمامه �شموه 
الكبري وتقديره لكل �شباب هذا الوطن، 
وذلك بعد لقائه البح���ار الذي اأنقذ حياة 

العائلة البحرينية و�شط البحر.
وكان �شمطوط قد نا�شد امل�شوؤولني 
واملعن���ني لتكرمي هذا ال�ش���اب ملوقفه 

البطويل.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة الثالث���ة مبحافظة 

العا�شمة حاليا النائب عادل حميد.
ويبل���غ قوام الدائ���رة قرابة 10225 
ناخب���ا وفق اإح�ش���اءات انتخابات برملان 

.2014
ومتثل الدائرة املناطق واملجمعات 
 ،406  ،404  ،402( ال�شناب����س  الآتي���ة: 
و414(،   412( والدي���ه  و410(،   408

و426(،   424  ،422( وجدحف����س 
و436(،   428( ال�شي���ف  و�شاحي���ة 
وكرباب���اد )430، 432 و434(، والقلعة 

)438(، ونورانا )592(.
الرابع���ة  الدائ���رة  ترقي���م  وكان 
انتخاب���ات  قب���ل  العا�شم���ة  مبحافظ���ة 
2014، واأ�شيف���ت للدائ���رة اجلديدة 7 
جممعات من الدائ���رة الأولى باملحافظة 

ال�شمالية.

حمرر ال�شوؤون املحلية

واإن�شاء حدائق ومما�ش ملعاجلة م�شكلة �شح “الباركات” 

اأنا موالية للوطن ومعار�شة لكل ما يخالف الوطنية

و�شيف النائب البلدي مبجل�س 2014 يعيد تر�شحه... مرت�شح “�شلماباد” اإبراهيم ل� “$”:

من�شب النائب تكليف ولي�س ت�رصيفا وال�شعب �شيحا�شب املق�رصين... مرت�شحة “جنو�شان” احلايكي:

اأ�ش���ار املرت�ش���ح البل���دي املحتم���ل للدائرة 
الرابعة باملحافظ���ة ال�شمالية )�شلماباد وال�شهلة 
ال�شمالي���ة وجبلة حب�ش���ي والقدم( حم���د اإبراهيم 
اإل���ى اأن املجل�س البلدي ال�شم���ايل احلايل مل يكن 
م�شت���واه متوقع���اً عن���د الأه���ايل، اإذ اإن تقييم���ه 

متو�شط يف اأداء العمل البلدي.
وق���ال “ح�شلت يف انتخابات املجل�س البلدي 
يف العام 2014 على املركز الثاين للجولة الثانية 
بن�شبة اأ�شوات عالية، وه���ذا ما دفعني ملوا�شلة 
دوري خلدم���ة اأه���ايل الدائ���رة الرابع���ة ال�شمالية 
وذل���ك ما دفعن���ي لرت�شي���ح نف�ش���ي للنتخابات 

البلدية املقبلة”.
واأ�ش���اف اأ�شعى اإلى الرتكيز من اأجل حت�شني 
وا�شتكم���ال �شبكات الطرق يف الدائرة، والهتمام 

بالبنية التحتية للدائرة ورفع م�شتوى كفاءتها.

شح المواقف
انخراط���ه يف امل�شارك���ة يف  اأن  اإل���ى  ولف���ت 
النتخاب���ات املقبلة مل�شاركت���ه يف م�شرية العمل 
الوطن���ي والنه�ش���ة ال�شاملة حتت نه���ج �شاحب 
ال�شم���و امللكي جلل���ة امللك حمد ب���ن عي�شى بن 
�شلم���ان اآل خليفة، ولتلبية حاج���ات اأهل الدائرة 
الرابعة باملحافظ���ة ال�شمالي���ة واخلدمات العامة  

والبنية التحتية.
ولفت اإل���ى اأن الدائ���رة الرابع���ة باملحافظة 
ال�شمالية بحاجة ملعاجلة م�شكلة مواقف ال�شيارات 
يف املجمعات من خلل توفري مواقف عامة مظللة.
واأردف ب���اأن احلدائق العامة يف الدائرة بحاجة 
اإلى الهتمام وكذلك يف م�شامري امل�شي بالدائرة.
وق���ال الدائ���رة بحاج���ة اإل���ى اإن�ش���اء ملع���ب 
ريا�شي���ة لل�شب���اب، وطالب با�شتثم���ار املحلت 

التجارية ل�شالح احتاد امللك.

المساحات الخضراء
وعن �شبب تر�ّشحه -للمّرة الثانية- اأفاد باأنه 
ي�شعى اإلى امل�شارك���ة الإيجابية يف م�شرية العمل 
الوطن���ي والنه�ش���ة ال�شامل���ة اإ�شافة اإل���ى تلبية 

حاجات اأه���ل دائرته من اخلدم���ات العامة والبنى 
التحتية وزيادة امل�شاحات اخل�رصاء بالدائرة.

وحول حظوظ���ه النتخابية قال “بعد خو�شي 
النتخاب���ات البلدي���ة املا�شي���ة 2014 وح�شويل 
عل���ى املركز الثاين للجولة الثانية بن�شبة اأ�شوات 
عالية، فاإن احلظوظ تب���دو ممتازة ومب�رّصة بالفوز 

باإذن اهلل”.
وع���ن برناجمه النتخابي، اأف���اد باأن الربنامج 
ياأت���ي �شمن �شعار “يدا بيد لبناء مدينة اأف�شل”، 
قائل: �شوف يتن���اول برناجم���ي النتخابي اإ�رصاك 
املواط���ن يف تعزي���ز عملي���ة الرقاب���ة وتطويرها 
وتعزيز مفه���وم ال�شفافية، كما �شريكز الربنامج 
على حت�شني وا�شتكمال �شبكات الطرق وتعبيدها 

يف الدائرة.
كما ذك���ر اأنه ي�شع���ى اإلى العم���ل اجلاد حلل 
م�شكلة مواق���ف ال�شيارات يف املجمعات من خلل 
توفري مواق���ف عامة مظللة والهتم���ام باحلدائق 
العامة وم�شامري امل�ش���ي بالدائرة واإن�شاء ملعب 
ريا�شي���ة لل�شب���اب وكذل���ك ا�شتثم���ار املح���لت 
التجارية ل�شالح احتاد امل���لك والهتمام بالبنى 
التحتية للدائ���رة ورفع م�شت���وى كفاءتها واأخريا 
التقليل م���ن اأخطار التلوث البيئ���ي وال�شعي من 

اأجل زيادة امل�شاحات اخل�رصاء.

نتائج
وتاأه���ل حم���د اإبراهيم والنائ���ب البلدي حمد 

الدو����رصي جلولة ثانية للح�شم. وح�شل الأول على 
384 �شوتا باجلولة الأولى، و710 �شوتا باجلولة 

الثانية.
اأما الدو�رصي فح�شل على 741 �شوتا باجلولة 
الأول���ى، و769 �شوتا باجلولة الثانية، ومتثل 52 
% م���ن اأ�ش���وات الناخبني، وتقرر ف���وزه مبقعد 

الدائرة.

عن الدائرة
ومتثل الدائرة الرابع���ة باملحافظة ال�شمالية 
املناطق واملجمعات الآتي���ة: جبلة حب�شي )431، 
433 و435( وال�شهل���ة ال�شمالي���ة )439 و441( 
والقدم )447( واأبو قوة )455 و457( و�شلماباد 
708 و712( وه���ورة ع���ايل   ،706  ،704  ،702(

)714( وعايل )744(.
وتبلغ الكتلة الناخبة من املواطنني بالدائرة 

قرابة 9277 ح�شب اإح�شاءات انتخابات 2014.
وكان ترقيم الدائرة الأول���ى بال�شمالية قبل 

تعديل الدوائر بالعام 2014.

قالت مرت�شحة الدائرة الأولى باملحافظة 
ال�شمالي���ة )جنو�شان وبارب���ار وكرانة( كلثم 
احلايك���ي اإن حب الوط���ن لي����س بالعبارات 
وال�شعارات اإمنا بالأفع���ال والإجنازات التي 
نقدمه���ا للوطن فل نقب���ل من اأي طرف كان 

اأن يزايد على وطنيه اأحد من املواطنني.
 واأك���دت اأنها ترف�س ت�شني���ف ال�شارع 
للمرت�شح���ني باأن هذا م���ن جماعة املعار�شة 

اأو هذا من جماعة  املوالة.
 وت�شاءلت احلايكي: األ يوجد خيار ثالث 
ب���ني اخليارين وهي اجلماع���ة الوطنية التي 
تقدم اأجندتها الوطنية على الأجندة احلزبية 
وال�شخ�شي���ة واأنه���ا لتت����رصف اأن تك���ون من 

اخليار الثالث الوطني.
وتابع���ت: اإنن���ي موالي���ة لكل م���ا يخدم 
الوطن واملواطنة، ومعار�شة لكل ما يخالف 
املب���ادئ الوطنية، واإن البحرين لي�شت حكرا 
عل���ى ما ي�شمى باملعار�شة اأو املوالة و اأنها 
ترف����س الت�شكيك يف وطني���ة اأي مرت�شح اأو 

ناخب مهما كان توجه.
وذك���رت ان  تر�شحه���ا ج���اء  اإميانا منها 
بالتغي���ري الإيجابي مبا يخدم م�شلحة الوطن 
واملواطن وتفعيل ثقافة الدميقراطية واأنها 
ترى باأن هناك ب���ذره �شاحله ميكن البدء يف 
زراعته���ا وح�ش���د ثماره���ا يف تفعي���ل طاقة 
ال�شباب وال�شتفادة م���ن الكوادر البحرينية 
بو�ش���ع احللول للم�شكلت  املواطن وت�رصيع 
و�ش���ن القوانني التي ترتقي بطموح ال�شارع 
و تنه�س بح�شارة البحرين من جميع جوانبها 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.

 واعت���ربت من�شب النائ���ب يف الربملان 
تكليف ولي�س ت�رصيفا واأن ال�شعب �شيحا�شب 

املق�رصين.
ونبه���ت اإل���ى اأنه���ا �شت�شع���ى لتقلي�س 
الفج���وة بني ����رصكاء الوط���ن بتعزي���ز الثقة 
املتبادل���ة وتغليب م�شلح���ة الوطن على اأي 

اأجندة، ول يوجد خا�رص اإذا فاز الوطن.
حمافظ���ة  يف  الأويل  الدائ���رة  اأن  يذك���ر 
ال�شمالية متث���ل املناطق وجممعاتها الآتية: 
حل���ة العبدال�شالح )444(، املق�شع )450(، 
كران���ة ) 454، 456، 458 و460(، جنو�شان 
احل���اج  ج���د   ، و508(   506  ،504  ،502  (
)514( ، بارب���ار ) 518، 520، 522، 524، 

526، 528 و530( ، والدراز )536(.
ومتث���ل الدائ���رة حالي���ا النائ���ب فاطمة 

الع�شفور.
بالدائ���رة  الت�شويتي���ة  الكتل���ة  وتبل���غ 
10749 ناخب���ا ح�ش���ب اإح�ش���اءات انتخابات 

برملان 2014.
وكان���ت اأغل���ب جممع���ات ه���ذه الدائرة 
ال�شمالي���ة،  باملحافظ���ة  الثاني���ة  تعت���رب 
ولك���ن ج���رى حتريكها مع تعدي���لت ببع�س 

املجمعات قبل ال�شتحقاق الأخري.

• حمد اإبراهيم	

• كلثم احلايكي	

اأداء املجل�س البلدي مروة خمي�ش
متو�شط

لتح�شني وا�شتكمال 
�شبكات الطرق والهتمام 

بالبنية التحتية

الدائرة بحاجة مللعب 
ريا�شية لل�شباب

اأقرتح ا�شتثمار املحلت 
التجارية ل�شالح احتاد امللك

ح���ب الوطن لي�س بالعبارات وال�شع���ارات اإمنا بالأفعال والإجنازات  
م�����والة    اأو  م���ع���ار����ش���ة  ب���اأن���ه���م  امل���رت����ش���ح���ني  ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ل 
امل�شارك���ة لو�ش���ع حلول للم�ش���كلت واإ�شدار ت�رصيع���ات نه�شوية

حمرر ال�شوؤون املحلية

نائب مقعد جنو�سان وباربار وكرانة بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان
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مرت�شحة “عايل” معتوق واثقة من مثالية املاآمت بـ “عا�شوراء” 
ثّمن���ت مرت�شح���ة الدائ���رة ال�شاد�شة 
باملحافظة ال�شمالية ملياء معتوق حر�س 
عاهل البلد �شاح���ب اجلللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة ودعم رئي�س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللك���ي الأمري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة، وم���وؤازرة ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
جمل����س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي 
الأم���ري �شلمان ب���ن حم���د اآل خليفة على 
اإجناح مو�ش���م عا�شوراء وتوفري اخلدمات 
اللزم���ة وتوجيه اأجهزة الدولة كافة ذات 
العلقة لتي�شري اإقام���ة ال�شعائر الدينية 
يف مملكتن���ا الغالي���ة، مملك���ة الت�شام���ح 

والتنوع والتعاي�س الديني.
وقال���ت معت���وق: اإن اإحي���اء مو�ش���م 
عا�ش���وراء يعدُّ م���ن املنا�شب���ات الدينية 
الت���ي حتظى باهتمام اجلمي���ع، �شمن ما 
ج���رت علي���ه الع���ادة ال�شنوي���ة يف تعزيز 
احلريات الدينية وتوفري املناخات الآمنة 
ملمار�شة ال�شعائ���ر الدينية وفق ما ن�ّس 

عليه القانون لكل الأديان واملذاهب.
ال���ذي  بال���دور  معت���وق  واأ�ش���ادت 
ت�شطلع ب���ه اجلهات الر�شمي���ة والأهلية 
كاف���ة الت���ي ل تاأل���و جه���ًدا يف توف���ري 
الت�شهي���لت والإمكان���ات اللزمة لإجناح 

مو�شم عا�شوراء كل عام.
واختتم���ت معتوق ت�رصيحه���ا قائلة: 
ثقتنا كب���رية بروؤ�شاء امل���اآمت احل�شينية 
يف احلفاظ عل���ى وحدة ال�ش���ف والدعوة 
اإلى القيم الإن�شانية ال�شامية التي يتميز 

بها اأبناء البحرين الك���رام لإظهار مو�شم 
كم���ا يف  املثالي���ة  بال�ش���ورة  عا�ش���وراء 

الأعوام ال�شابقة.

عن الدائرة
وميثل الدائرة ال�شاد�شة باملحافظة 
ال�شمالي���ة حالي���ا مبجل����س الن���واب روؤى 

احلايكي. 
وتبلغ الكتل���ة الناخبة قرابة 10704 
ناخبا وف���ق اإح�ش���اءات انتخابات برملان 

. .2014
الدائرة املناطق واملجمعات  ومتثل 
الآتية: ه���ورة عايل )730( وعايل )732، 

734، 736، 738، 740 و742(. .
الثاني���ة  تعت���رب  الدائ���رة  وكان���ت 
باملحافظة الو�شطى قبل اإلغاء املحافظة 

بالنتخابات الأخرية.

• ملياء معتوق	

• علي �شمطوط	
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“الت�رشيع” اأمتت اال�ستعدادات لتنظيم االنتخابات

عازمون وبكل وطنية على تطوير م�سريتنا الدميقراطية

ادعاءات با�سيليت تثري الريبة ب�ساأن ا�ستقاللية املفو�سية

ا�ستمرار ارتفاع اأ�سعار الديزل يكبد ال�سيادين خ�سائر كبرية

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

النتخابات املقبلة تعك�س ن�سج التجربة... احلايكي:

انتقد النحياز جلهات راديكالية توايل اإيران... الغامن:

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

املنامة -  هيئة الت�رسيع والإفتاء القانوين: 
قال رئي����س هيئة الت�رسي���ع والإفت���اء القانوين 
امل�ست�سار نواف حم���زة اإن �سدور الأمر امللكي 
ال�سام���ي بدع���وة املواطن���ن لالنتخ���اب ي�سع 
التجربة الدميقراطية يف موقع رائد يف املنطقة، 
حيث اإن ثباتها وا�ستقراره���ا وتطورها الذاتي 
وتقدمه���ا املطرد جعل منه���ا منوذجاً لالإ�سالح 
والتح���ول الدميقراطي.علم����اً اأن����ه ومن����ذ العام 
2002 وحتى العام اجلاري ويف توقيت د�ستوري 
ثاب����ت، وبتجرب����ة م�ستق����رة ومتج����ددة، انتظمت 
النتخاب����ات النيابية حيث �س����ارك املواطنون يف 

اأربع دورات انتخابية.
واأعل����ن اأن هيئة الت�رسيع والإفت����اء القانوين 
اأمت����ت ا�ستعداداته����ا لإقام����ة ال����دورة اخلام�سة 

لالنتخابات النيابية.
وذكر امل�ست�سار نواف حمزة اأن ثبات التجربة 
النتخابية ململك����ة البحرين دليل را�سخ على اأن 
م�رسوع جاللة املل����ك الإ�سالحي يقوم على اأ�س�س 
ثابت����ة حتقق اأر�سي����ة خ�سب����ة للنم����و والريادة، 
م�سيف����اً اأن ِحكم����ة وِحنكة جاللة املل����ك واإميانه 
الرا�سخ بامل�ساركة ال�سعبية يف احلياة ال�سيا�سية 
وا�ستق����رار  لثب����ات  الالزم����ة  الأر�سي����ة  وف����رت 

ودميومة الدميقراطية يف مملكة البحرين.
واأ�س����ار اإلى اأن “الدورة اخلام�سة لالنتخابات 
تاأكيد عل����ى ا�ستم����رار التجربة وعل����ى ا�ستدامة 

جناح نهجنا الدميقراطي”.
واأو�س����ح اأن الأم����ر امللكي ال�سام����ي لدعوة 
املواطن����ن لالنتخ����اب ي�سكل اإع����الن بدء حمطة 
جدي����دة من حمط����ات امل�����رسوع الإ�سالح����ي، كما 
البحري����ن  اأن جترب����ة مملك����ة  اأن����ه دلي����ل عل����ى 
الدميقراطي����ة م�ستم����رة وتلقى من ل����دن جاللته 

كل الرعاية والهتمام، وبالإ�سافة اإلى ذلك فهو 
بح����ق يعد الت����زام �سامي باإ�����رساك املواطنن يف 

ال�سوؤون العامة بانتظام.
واأ�س����اف رئي�����س هيئ����ة الت�رسي����ع والإفت����اء 
القان����وين امل�ست�سار نواف حم����زة “وكمواطنن 
ندخل ال����دورة النتخابية اخلام�س����ة باإ�رسار وعزم 
عل����ى الرتق����اء بالتجرب����ة البحريني����ة يف املجال 
الدميقراطي، مرتكزين على مبادئ ميثاق العمل 

الوطني وحمطاتنا الوطنية امل�سيئة”.
يف  املواطن����ن  م�سارك����ة  اأن  عل����ى  ون����وه 
النتخاب����ات واج����ب وطني وحق كفل����ه الد�ستور 
يف امل�ساركة يف ال�سئون العامة باختيار املر�سح 
الأكف����اأ، م�سيف����ا” وق����د اأثب����ت البحريني����ن يف 
حمط����ات عدة اأنهم ال�سد املني����ع والداعم الأكرب 
للم�س����ي بالدميقراطي����ة وبالبالد اإل����ى م�ستقبل 

م�رسق بقيادة جاللة امللك”.
واأ�س����اف رئي�����س هيئ����ة الت�رسي����ع والإفت����اء 
القانوين قائال “وفرن����ا للعملية النتخابية كافة 
اجله����ود والرتتيب����ات الالزم����ة يف �سبي����ل اإجناح 
ه����ذه النتخابات الت����ي تعد لبنة مهم����ة ت�ساف 

اإل����ى امل�س����رة الدميقراطية يف مملك����ة البحرين 
م����ع احلر�س عل����ى ا�ستمرار توف����ر اأعلى معاير 
ال�سفافي����ة والنزاهة واحليادية التي امتازت بها 
العملي����ة النتخابية منذ انطالقته����ا”، لفتاً اإلى 
اأن ال�ستع����دادات انطلقت مبكراً يف �سهر مار�س 

املا�سي.
علماً ب����اأن الإرادة امللكية ال�سامية ارتاأت يف 
الع����ام 2007 اإحل����اق اإدارة النتخاب وال�ستفتاء 
بهيئة الت�رسي����ع والإفتاء القانوين حر�ساً على اأن 
تكون اجلهة املعنية بتنظيم العملية النتخابية 

م�ستقلة متاماً عن ال�سلطة التنفيذية.
واأ�سار امل�ست�سار نواف حمزة اإلى اأن الهيئة 
حر�س����ت انطالق����اَ م����ن طبيعته����ا الق�سائية اأن 
حتي����ط كافة التجهي����زات اللوج�ستي����ة والتقنية 
بال�سمان����ات واملعاي����ر الالزم����ة لتوف����ر بيئ����ة 
حماي����دة و�سفافة ت�سمن اقام����ة عملية انتخابية 

حرة ونزيهة يف كافة املراحل.
مملك����ة  يف  النتخابي����ة  العملي����ة  اأن  واأك����د 
البحري����ن تعقد ب����اإدارة واأ�����رساف ق�سائي كامل 
الق�سائي����ة  ال�سلط����ة  واإدارة  “ا�����رساف  بقول����ه 
الكامل����ة للعملي����ة النتخابية يف مملك����ة البحرين 
ت�س����كل �سمان����ة عالي����ة لنتخابات ح����رة ونزيهة 
ممار�س����ة  وت�سم����ن  الدميقراطي����ة  تاأ�س����ل 
املواطن����ن حلقه����م الد�ست����وري يف امل�سارك����ة 
يف ال�سئ����ون العامة و�سالمة اختي����ار ممثليهم يف 
جمل�س الن����واب”. واختتم حديث����ه قائال “انعقاد 
النتخاب����ات يف مدده����ا الد�ستوري����ة يف مملك����ة 
البحرين بف�سل امل�رسوع ال�سالحي جلاللة امللك 
دومن����ا اأي انقطاع اأو تاأخر خر دليل على م�سي 
مملكة البحرين يف م�سرتها الدميقراطية بخطى 

ثابتة وم�ستدمية”.

�سع���ب  اإن  احلايك���ي  روؤى  النائ���ب  قال���ت 
البحرين عازم وبكل وطنية على تطوير امل�سرة 
الدميقراطي���ة بف�سل الثقة الت���ي يوليها عاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة لأبن���اء �سعب���ه الذي ميلك م���ن الوعي 
والإمي���ان بواجبة الوطن���ي وما تتطلب���ه املرحلة 
املقبلة من بناء وتطوي���ر للم�سرة الدميقراطية 

والتنموية. 
واأك���دت احلايك���ي، يف بيان اأم����س تزامنا مع 
اق���رتاب الي���وم العامل���ي للدميقراطي���ة ال���ذي 
ي�س���ادف 15 �سبتم���رب م���ن كل ع���ام، اأن �سعب 
البحرين كان ول ي���زال متم�سكا بوحدته الوطنية 
ومتفاني���ا يف خدم���ة ه���ذا الوط���ن ول���ن يرتاجع 
ع���ن عزميت���ه واإ�رساره الدائ���م على التق���دم اإلى 

الأم���ام ليك���ون يف الطليع���ة م���ع ال���دول �ساحبة 
الدميقراطي���ات العريق���ة.  واأ�س���ادت احلايك���ي 
بتوجيه���ات وتاأكي���د جالل���ة امللك ل���دى تروؤ�سه 

جل�س���ة جمل�س الوزراء اأم����س الأول، ال�ستمرار يف 
تطوير احلياة ال�سيا�سية والدميقراطية يف مملكة 
البحرين. وكذلك نوهت بثقة ال�سعب الكبرة يف 
الدور ال���ذي كان���ت ول تزال احلكوم���ة تلعبه يف 
تهيئ���ة كل الإمكاني���ات والت�سهيالت لدعم �سر 

العملية النتحابية بكل �سفافية ونزاهه. 
وقال���ت: “كل���ي ثق���ة اأن �سع���ب البحري���ن 
عل���ى دراية ووعي كام���ل مب�سوؤوليات���ه الوطنية 
وب���اأن املجل����س النيابي املقب���ل �سيكون مطعما 
باخل���ربات املتنوع���ة والكف���اءات الوطنية التي 
�ست�سع م�سلحة الوطن ف���وق كل اعتبار، وقريبا 
�سن�سهد عر�سا دميقراطيا جميل املالمح يعك�س 
ن�س���ج التجربة ون�س���ج ال�سع���ب ويك�سف طموح 

امل�ستقبل وجموح الأمل الواعد بالأف�سل”.

الق�سيبي����ة - جمل�����س الن����واب: و�سف 
نائ����ب رئي�����س جلن����ة ال�س����وؤون اخلارجي����ة 
والدف����اع والأم����ن الوطني مبجل�����س النواب 
خليفة عبداهلل الغ����امن، ت�رسيحات مفو�سة 
الأم����م املتح����دة ال�سامية حلق����وق الإن�سان 
مي�سي����ل با�سيلي����ت ع����ن املل����ف احلقوقي 
ع����ن  واملنف�سل����ة  بالأحادي����ة  البحرين����ي، 

الواقع.
واأكد الغ����امن اأن ال�سيا�سة التي تتبعها 
املفو�سي����ة ال�سامي����ة مع املل����ف البحريني 
م����دى  ح����ول  والريب����ة،  ال�س����ك  ي�سوبه����ا 
ا�ستقالليته����ا ونزاهته����ا، م����ع ا�ستمراره����ا 
املمنه����ج بالعتم����اد عل����ى وجه����ة النظ����ر 
الأحادي����ة، جلهات راديكالي����ة توايل العدو 

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

امل�ستقل����ة لذل����ك، كاملوؤ�س�س����ة الوطني����ة 
حلقوق الإن�سان، والأمانة العامة التظلمات، 
ومفو�سي����ة حقوق ال�سجن����اء، والنت�سارات 
التي حققتها البحرين يف املراجعة الدورية 
الأخ����رة للملف احلقوق����ي بجنيف، وبو�سم 
اكرث م����ن 75 دولة، متثل كله����ا ردا حازما 

على ادعاءات با�سيليت الفارغة.
واعترب الغامن ان ال�ستقاللية ال�سيا�سية 
ململكة البحرين، ت����وؤرق م�سجع الكثرين، 
داعيا املفو�سية ال�سامية لأن حتافظ على 
ماء وجهها، من ه����ذه ال�سلوكيات املربية، 
وان توجه موؤ�رس البو�سلة للدول التي تهن 
حقوق الإن�س����ان على مدار ال�ساعة، كاإيران، 

و�سوريا واجلماعات احلوثية.

ال�سيادي���ن  جمعي���ة  رئي����س  ق���ال 
املحرتف���ن وحي���د الدو����رسي اإن ا�ستم���رار 
ارتفاع اأ�سع���ار الديزل �سيت�سبب يف حتميل 
العامل���ن يف قط���اع ال�سي���د الكث���ر م���ن 

اخل�سائر.
واأ�سار الدو����رسي اإلى اأن الرتفاع الأخر 
يف �سع���ر الديزل اأثر �سلب���ا على ال�سيادين 
رغم الدعم الذي اأمر به �سمو رئي�س الوزراء 

لل�سيادين والذي بلغت ن�سبته 60 %.
وراأى اأن ا�ستم���رار ارتفاع �سعر الديزل 
اإل���ى 180 فل�سا لليرت املق���رر العمل به يف 
يناير املقب���ل �سيعود بال����رسر الكبر على 
هذا القطاع احليوي واملهم والعاملن فيه.
ونا�س���د �سمو رئي����س ال���وزراء التوجيه 
لتثبي���ت اأ�سعار الدي���زل، وذل���ك بالعدول 
ع���ن رفع اأ�سع���اره مع بداية الع���ام اجلديد؛ 
انطالق���ا م���ن كون���ه الداع���م الأب���رز لقطاع 

ال�سيد والعاملن فيه.

• نواف حمزة	

• روؤى احلايكي	

• خليفة الغامن	

• وحيد الدو�رسي	

الدفاع املدين يكرم فريق اجلودة

وكيل ال�سحة يهنئ بنجاح مهمة “الطبية للحج”

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة:  كرم مدير 
ع���ام الإدارة العام���ة للدفاع امل���دين العميد 
عبدالعزي���ز العام���ر، فري���ق اجل���ودة واإدارة 
احلماي���ة وال�سالمة؛ مبنا�سب���ة احل�سول على 
�سه���ادة اجل���ودة ISO9001:2015 للم���رة 
الرابع���ة على الت���وايل، حيث ت�سم���ن تقرير 
املدقق اخلارج���ي بع�ض نقاط القوة، والتي 
متثل���ت يف الت���زام الإدارة العلي���ا بتطبي���ق 
�سيا�سة اجل���ودة، اإدراكا لأهميته���ا، اإ�سافة 

اإلى وجود دليل ت�سغيلي �سامل ووا�سح.
واأ�سار اإل���ى اأن هذا التكرمي، يعد حافزا 

لبقي���ة الإدارات للمثابرة والجتهاد يف جمال 
العمل وتنمية املهارات والقدرات، مبا يعزز 
من الحرتافية واملهنية يف تقدمي اخلدمات 
للمواطن���ن واملقيم���ن والرتقاء مب�ستوى 
الأداء وتعزي���ز البيئة التناف�سي���ة، من خالل 
متك���ن املوظفن م���ن تق���دمي املبادرات 
واملقرتحات لتحقيق روؤية ور�سالة واأهداف 
الإدارة. واأك���د مدي���ر الإدارة العام���ة للدفاع 
املدين على ب���ذل املزيد من اجلهد والعطاء 
للحفاظ على هذه الإجنازات وتقدمي اأف�سل 

اخلدمات.

املنام���ة - وزارة ال�سح���ة: عقد وكيل 
وزارة ال�سح���ة وليد املانع، لقاًء مع اأع�ساء 
اللجنت���ن التن�سيقي���ة والطبي���ة لأعم���ال 
بعثة احلج الطبية برئا�س���ة اإبراهيم عبيد، 
وهناأه���م مبنا�سبة جناح مهمتهم الإن�سانية 
 - 2018م  للع���ام  احل���ج  مو�س���م  خ���الل 
1439ه����، كم���ا نق���ل لهم حتي���ات وزيرة 
ال�سح���ة واعتزازه���ا وفخره���ا وتقديره���ا 
للجه���د الكب���ر وامللمو����س ال���ذي قام به 
اأع�ساء اللجنتن التن�سيقية والطبية للحج 
من رعاي���ة وعناية �سحي���ة متكاملة حلجاج 

مملكة البحرين.
ويف اللقاء، اأثنى  الوكيل على اجلهود 

املخل�س���ة الت���ي قدمها اأع�س���اء اللجنتن 
التن�سيقي���ة والطبي���ة خلدم���ة حج���اج بيت 
اهلل احل���رام، ب���دًءا م���ن احلم���الت ال�سحية 
التوعوي���ة واملحا����رسات التثقيفي���ة التي 
ُت�سه���م يف م�ساع���دة احلج���اج عل���ى معرفة 
�سبل الوقاية م���ن الأمرا�س قبل توجههم 
اإل���ى اأداء منا�س���ك احلج، واحل���ث على اأخذ 
التطعيمات من املراكز ال�سحية يف الوقت 
املنا�س���ب حتى ياأخ���ذ مفعوله للوقاية من 
الأمرا�س، ومن ثم احل�سور يف جميع مواقع 
احلج ل�ستقب���ال احلجاج الذي���ن يحتاجون 
الع���الج ومتابعته���م من حلظ���ة و�سولهم 
وحتى عودتهم اإلى اأر�س الوطن �ساملن.

سيد ضياء الموسوي

قهوة الصباح

s.dheyaalmosawi
gmail.com

ال توزعوا مصابيح عالء الدين في الخيم االنتخابية
موع����د فتح باب الرت�سح على الأبواب، وكث����رون �سحذوا �سيوف هممهم للدخول 
يف �ساح����ة الرت�سح، وم����ا �سيالزمها من ت�سوي����ق ذاتي. اإنه عر�س وطن����ي، لكن ل نريد 
نح����ن كمنتخبن فا�سني�ستا الت�رسيح����ات، ول اأحالما وردية يوزعها املر�سحون يف علب 
بال�ستيكي����ة يف خيمه����م. نريد واقعي����ة، برامج مدرو�سة. �سحي����ح اأن بع�س املر�سحن 
يه����ز يدك عند النتخابات وكيان����ك عن الفوز، ولكن ال�سحيح كما يعرب علماء الربجمة 
اللغوي����ة اأن ق����درك اأنت ت�سنعه. ل اأح����د ي�سع امل�سد�س الكامت لل�س����وت على راأ�سك 
ليج����ربك اأن تنتخب طائفي����ا، اأو نرج�سيا مغرورا، اأو مر�سحا يتغ����ذى على التناق�سات 

اليومية، اأو افتعال الأزمات. يجب اأن تدر�سوا كل مر�سح. 
واأثبت عل����م النف�س ال�سلوكي اأن كل مر�سح ي�ستعر�����س بع�سالت وهمية، واأحالم 
خارق����ة يعني اأنه ل ميتلك األف باء التغي����ر. ومتثيل دور املنقذ اأو املخل�س وتقم�س 
�سخ�����س عنرتة لأي مر�سح عالمة متثل بعدا نف�سيا اأنه يعاين فراغا داخليا، وت�رسيحاته 
عبارة عن حيلة دفاعية لتغطية عجز ذاتي، وحتايل يدل على قلة حيلة اليد. ل تنتخبوا 
الفنتازين، ومن يوزعون م�سابيح عالء الدين يف خيمهم النتخابية، فاملارد ال�سحري 
يكم����ن بواقعي����ة الربام����ج النتخابية، وتاريخ املر�س����ح وحجم الأرقام مل����ا ميتلكه من 
اأر�سيف تاريخي يف خدمة منطقته. الربملان لي�س جمعية خرية لتوزيع علب ب�سكويت 
املنا�س����ب، اأو الرواتب ول “ج����م” مايل لإزالة �سحوم الفق����ر، الربملان: موقف، ثقافة 
عالي����ة، قدرة فائقة يف معرفة التوازنات، اأكادميي����ة معتربة م�سداقية، وطنية، �سعي 
حثيث لل�سداق����ة مع ملفات النا�س العالقة، جراأة من�سبط����ة يف عالج الق�سايا. مقدرة 
عالية يف اخلطابة وقدرة على فهم الرتافع عن امللفات. ل نريد تكرار برملان 2014.

ال�سارع يطمح بربملان يكون نوابه مفوهن، يركزون على الوحدة الوطنية، وغر 
متورط����ن يف �سناعة وتاأليب املجتم����ع اأو توزيع اأعواد كربيت تاريخية بن النا�س اأو 

�سناعة الثقوب يف الوحدة الوطنية. 
برمل����ان 2018 ياأت����ي مع اكتئ����اب اقت�سادي، و�سدم����ة ثقافية يعانيه����ا ال�سارع 
م����ن �شقوط املثل الأعل����ى للنائب املن�ش����ف. اإن انف�شام بع�ض الن����واب يف املواقف 
املعي�سية، وانتفاخ ال�سوزفرينيا ب�سكل عال لدى بع�س النواب �ساهم يف تكدي�س اأمل 

الناخب وقاده ملا ي�سمى يف علم النف�س ب� “مرحلة الالمعنى”.
برمل����ان 2018 يحتاج نوابا ي�سقطون ال�سورة النمطي����ة، وحمو �سوداوية الذاكرة 
املتورم����ة التي اأخذها الناخب عن نواب ترافع����وا عن اأمور عادية و�سكراب اأو م�سحكة 
عززت من الكوميديا ال�سوداء. نتطلع جميعا اإلى نواب جدد، اأو بع�س من نواب قلبهم 
عل����ى النا�����س، وهم قلة يف حال اإع����ادة تر�سحهم اأن يرمموا الذاك����رة، واأن ي�ساهموا يف 
توزيع ربطات اخلبز، واأن يكون���وا و�سطين، يعي�سون ت�ساحلا مع الذات والوطن 
دون اأن يعبث���وا بذيل ما يوج���ع النا�س يف ملفات م�سرية لها انعكا�س اقت�سادي 

على جيوبهم.

حمرر ال�سوؤون املحلية
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النعيمي يطمئن على �سري العمل باملدار�س

تعزيز اأداء املدار�س ال�سناعية يف املراجعات

تكرمي املتفوقني يف “اجلنبية اخلريية”

“الأطباء” ت�سكل رابطة ال�سحة املهنية

“هواوي” راٍع ما�سي ملنتدى احلكومة الإلكرتونية

“بيبا” يد�سن خمتربات البتكار بالتعاون مع “الإمنائي”

6 متهمني يختطفون اآخر ب�سبب قر�س فوائده 800 %

يف اإطار دعم قطاع تقنية املعلومات يف البحرين

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

هددوه بالقتل اإن مل يدفع

واحلكوم���ة  املعلوم���ات  هيئ���ة   - املنام���ة 
الإلكرتوني���ة: اأعلن���ت اللجن���ة املنظم���ة ملنت���دى 
البحري���ن ال���دويل للحكومة الإلكرتوني���ة ومعر�س 
املق���ام   ،2018 املعلوم���ات  لتقني���ة  البحري���ن 
حت���ت رعاي���ة كرمي���ة م���ن نائ���ب رئي����س جمل�س 
ال���وزراء رئي�س اللجن���ة العليا لتقني���ة املعلومات 
والت�س���الت �سم���و ال�سي���خ حمم���د بن مب���ارك اآل 
خليف���ة، ع���ن ان�سمام �رشكة ه���واوي ك���راٍع ما�سي 
للمنتدى، يف اإطار مبادراتها الرامية اإلى دعم قطاع 

تقنية املعلومات يف مملكة البحرين.
م���ن  كل  املا�سي���ة  الرعاي���ة  اتفاقي���ة  وق���ع 
رئي�س���ة اللجنة املنظمة ملنت���دى هذا العام القائم 
باأعم���ال مدير اإدارة الت�س���الت والت�سويق بهيئة 
املعلومات واحلكومة الإلكرتوني���ة لولوة اإبراهيم 
م���ع املدير التنفيذي ل�رشكة ه���واوي البحرين جون 
لويودنق بح�سور نائب رئي�س اللجنة اأحمد نعيمي. 
من جانبها، قالت لولوة اإبراهيم “نفخر بوجود 
�رشك���ة ه���واوي كراٍع ما�س���ي للمنتدي مل���ا لها من 
ثق���ل ري���ادي عاملي يف قط���اع تقني���ة املعلومات 
والت�س���الت”، موؤك���دة اأن هذه ال�رشاك���ة اإمنا هي 
ا�ستمرار للتعاون املثمر القائم بني اجلهتني على 
خمتلف الأ�سعدة، وتق���دم مثالً جيداً لل�رشاكة بني 

القطاع العام واخلا�س”. 
واأ�ساف���ت اأن الهيئة تتطلع ملزيد من اأطر 
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 

املنت���دى، خ�سو�س���اً اأن���ه وا�سل جناح���ه لت�سع 
اأع���وام، واأثبت قيمته عل���ى ال�سعيدين املحلي 
والإقليم���ي عل���ى م�ست���وى تنمية اأعم���ال قطاع 
تقنية املعلومات، واإط���الق 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���رة التعاون املمتدة بني 
الطرفني التي نرجو له���ا اأن توؤتي ثمارها على 
�سعي���د حتقيق اأه���داف اململكة �سم���ن م�سار 
الرقمنة والإجن���ازات املن�سودة بح�سب الربامج 
والروؤي���ة الوطني���ة حلكوم���ة اململكة”.واأ�ساف 
لويودن���ق “ن�سعى يف ه���واوي لدعم م�سرة مملكة 
البحري���ن على �سعي���د م�ساعفة ن�سب���ة الإيرادات 

وحت�س���ني الإنتاجية واإحداث نقل���ة نوعية يف البالد 
وحتويلها اإلى دولة مناف�سة على خارطة القت�ساد 
العامل���ي، من خ���الل اتب���اع اخلط���وات املدرجة يف 
الروؤية القت�سادية 2030. ول�سك اأن حمور رعاية 
وتنمي���ة مهارات تقني���ة املعلوم���ات والت�سالت 
ال���ذي نركز عل���ى دعم���ه يف اململكة، يلع���ب دوراً 
حمورياً يف تطور قطاع الت�سالت وكل القطاعات 
القت�سادي���ات  تتمك���ن  ل  اإذ  الأخ���رى،  احليوي���ة 
يف ع�رشن���ا احلدي���ث م���ن حتقي���ق اأه���داف التنمية 
طويل���ة الأمد مبناأى عن البت���كار التقني واحللول 
واملنتج���ات واخلدمات التي تفرزها �سناعة تقنية 
املعلومات والت�سالت ل�سالح خمتلف ال�سناعات 
والقطاع���ات الأخرى، مبا يتما�س���ى مع املتطلبات 

الع�رشية لالأفراد وال�رشكات”.

�ساحي���ة ال�سيف - معه���د الإدارة العام���ة: اأكد 
املدير العام ملعهد الإدارة العامة )بيبا( رائد �سم�س 
اأهمي���ة ا�ستح���داث املعهد لآلية خمت���ربات البتكار، 
يف دع���م امل�س���ار ال�سرتاتيجي املتكام���ل ملنظومة 
العمل احلكوم���ي، نحو حتقيق ا�ستدام���ة �ساملة، من 
خالل رفع كفاءة وفعالية الأداء احلكومي، عرب تهيئة 
البيئة املنا�سبة للنخبة م���ن الكوادر الوطنية لو�سع 
اأجندة مبتك���رة لأبرز احللول املقرتح���ة لالإ�سكاليات 
احلكومي���ة، ومنحه���م الفر�س���ة ل�سناع���ة �سيا�سات 
مبني���ة على اأ�س����س علمية ُت�سه���م يف حتقيق التنمية 

امل�ستدامة.
 جاء ذلك خالل توقيع املعهد على وثيقة م�رشوع 
خمتربات البتكار احلكومي م���ع مكتب برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي.
واأو�س���ح �سم�س اأن معه���د الإدارة العامة ي�سعى 
م���ن خالل خمت���ربات البتكار احلكوم���ي، اإلى حتويل 
مفه���وم البتكار اإل���ى عمل وثقاف���ة موؤ�س�سية فّعالة 
ودائم���ة يف منظوم���ة العم���ل احلكوم���ي يف مملك���ة 
البحرين، ع���رب تعزيز و�سيل���ة م�ستدام���ة لال�ستثمار 
يف الك���وادر الوطنية احلكومية، م���ن خالل حتفيزهم 
عل���ى الإبداع والبتكار احلكومي، وتعزيز التناف�سية، 
مب�ساري���ع  للخ���روج  املنا�سب���ة  الأدوات  ومنحه���م 
ومب���ادرات مبتك���رة مبنية على اأ�سالي���ب ومنهجيات 
علمية، ودرا�سة علمية للو�س���ع احلايل يف موؤ�س�سات 
القط���اع العام مب���ا ُي�سه���م يف و�سع حل���ول منهجية 

فعالة.
م����ن جهته، �رشح املن�سق املقي����م لأن�سطة الأمم 
املتح����دة واملمثل املقي����م لربنامج الم����م املتحدة 

الإمنائ����ي اأم����ني ال�رشق����اوي، اأن التوقي����ع عل����ى هذا 
امل�����رشوع امل�س����رتك ياأت����ي لي�سيف لبن����ة اأخرى من 
التع����اون امل�سرتك م����ع معه����د الإدارة العامة الذي 
ميتد التعاون معه منذ افتتاحه، كما اأنه ياأتي ليدلل 
م����رة اأخرى عل����ى جهود مملك����ة البحري����ن يف مقاربة 
اأه����داف التنمي����ة امل�ستدام����ة، ل �سيم����ا يف اله����دف 
التا�سع املتعلق بالبتكار، اإ�سافة اإلى الهدفني 12 

و16. 
وب���ني ال�رشق���اوي اأن م�رشوع املخت���رب البتكاري 
يف الإدارة العام���ة يوؤ�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 
املوؤ�س�سي والتعريف مبجموعة متكاملة من الأدوات 
واملنهجي���ات و�سوالاً ال�ستنباط حل���ول مبتكرة قابلة 

للتطبيق يف اجلهات احلكومية امل�ستهدفة.

 واأ�س���اف اأن هذه اجلهود من التعاون هي بداية 
لتع���اون لإن�س���اء خمت���ربات ابت���كار ترك���ز على عدة 
موا�سي���ع مع �رشكاء كجامعة البحرين ووزارة ال�سباب، 
لأن لغة امل�ستقبل هي لغة البتكار واملعرفة بامتياز 

�سواء كان ذلك يف القطاع احلكومي اأو اخلا�س. 
واختتم حديث���ه بالقول باأنه �سيت���م، ومن خالل 
�سبكة مكاتب الأمم املتحدة، التعرف على منهجيات 
علمي���ة واأدوات عملي���ة ت�ستند اإلى بع����س الدرو�س 
امل�ستف���ادة يف اإن�س���اء مثل ه���ذه املختربات يف دول 
خمتلف���ة حتقيًقا لال�ستدامة يف اإيج���اد احللول حا�رشًا 
وم�ستقب���اًل، م�سًرا اإل���ى اأن ذلك �سُيمك���ن من اإيجاد 
قيادات وطنية قادرة على مقاربة احللول للتحديات 
التي تواجههم باآلي���ات عمل جديدة، يح�سب ململكة 
البحري���ن اأخذ ال�سب���ق والري���ادة يف مقارب���ة اآلياتها 

واأدواتها.

الأول���ى  اجلنائي���ة  الك���ربى  املحكم���ة  اأم���رت 
با�ستدعاء �ساهد اإثب���ات بواقعة اختطاف 6 متهمني 
اآ�سيويني واآخر جمهول، لآخر من جن�سيتهم، وهددوا 
�سقيقته اأثن���اء �سماعها �رشخاته بقتل���ه اإن مل ت�سدد 
لهم مبل���غ قر�س كان اأخذه �سقيقه���ا من اأحدهم مع 
فوائ���ده التي فاقت املبلغ نف�سه ب���� 8 اأ�سعاف قبل 
التفاو����س لت�س���ل اإلى اأق���ل 100 %، واأجلت النظر 
يف الق�سي���ة حت���ى جل�سة 1 اأكتوبر املقب���ل، مع الأمر 
با�ستمرار حب����س املتهمني من الأول حتى ال�ساد�س، 

يف حني اأن ال�سابع مازال هاربا من قب�سة العدالة.
وتتح�س���ل تفا�سي���ل الق�سي���ة فيم���ا اأبلغت به 
�سقيق���ة املجن���ي عليه ل���دى مركز لل�رشط���ة، والذي 
قال���ت اإنها لحظت اختفاء اأث���ر �سقيقها، فتوا�سلت 
م���ع اأحد اأ�سدقائه وطلبت من���ه م�ساعدتها يف العثور 
عليه، اإل اأنها تفاج���اأت بتلقيها ات�سال من اأ�سخا�س 
اآ�سيويني يهددونها بقتل �سقيقها يف حال مل تدفع 

اإليه���م مبلغ 5000 دينار، فحاول���ت مبختلف الطرق 
توفر املبلغ اإل اأنها ف�سلت بذلك.

واأ�ساف���ت اأنها تفاو�ست م���ع خاطفي �سقيقها 
وه���ي ت�سم���ع �رشاخه وه���و يتلق���ى �رشباته���م، حتى 
اتفقت معهم على ت�سليمهم مبلغ 900 دينار مقابل 
اإطالق �رشاحه م���ن قب�ستهم، وعندها مل حتتمل ذلك، 
فقرر �سديق �سقيقها اإبالغ �سفارة بالدهم وال�رشطة 
بالأمر. وبالفعل مت تكثي���ف التحريات حول الواقعة 
من قبل اأف���راد ال�رشطة املكلف���ني، والذين تو�سلوا 
اإل���ى مق���ر تواج���د اجلن���اة واملجن���ي علي���ه، اإذ تبني 
اأنه���م يف غرف���ة باإحدى العم���ارات، ومت القب�س حني 
مداهمته���م عل���ى 6 متهمني، فيم���ا ات�سح من خالل 
التحقيقات اأنه قد �ساركهم متهم �سابع جمهول ومل 
يت���م القب�س عليه اأو التعرف على هويته حلني اإحالة 

الدعوى للمحكمة.
وب�س���وؤال املجن���ي عليه عن �سب���ب اختطافه من 
قب���ل املتهمني، اأف���اد باأنه كان مي���ر ب�سائقة مالية 
وبحاج���ة لإر�س���ال الأموال اإلى عائلت���ه يف بالده، ومنا 

اإل���ى علمه اأن �سخ�س���ا اآ�سيويا يعم���ل يف اأحد مكاتب 
تخلي�س املعام���الت ي�ستطيع اإقرا�س���ه املبلغ، لكن 

مقابل فوائد.
ل���ذا فق���د توا�سل مع ذل���ك ال�سخ����س )املتهم 
الأول( واتف���ق مع���ه على ت�سليفه مبل���غ 500 دينار، 
عل���ى اأن يعيدها اإلي���ه بعد �سهر واح���د 550 دينارا، 
لكنه مل يتمكن من �سداد املبلغ اإليه يف ذلك الوقت، 

فظل املتهم الأول يطالبه بت�سديد املبلغ.
ويف ي���وم الواقع���ة ح����رش اإل���ى م�سكن���ه املتهم 
الأول ومع���ه باق���ي املتهم���ني، والذي���ن طلب���وا منه 
التوجه معه���م اإلى خارج م�سكن���ه، اإل اأنهم اختطفوه 
واأخ���ذوه اإلى غرفة يف �سطح اإح���دى البنايات، وهناك 
تعر����س لوجبات م���ن ال�رشب. وق���د اأحال���ت النيابة 
العامة املتهمني ال�ستة للمحاكم���ة على اعتبار اأنهم 
يف غ�سون الع���ام 2018، حجزوا واآخ���ر جمهول حرية 
املجن���ي عليه وحرموه منها بغر وجه حق، وكان ذلك 
با�ستعمال القوة، ووقع هذا الفعل حال كونهم اأكرث 

من �سخ�سني وبغر�س الك�سب.

الرتبي���ة  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
والتعلي���م: ا�ستمرت املدار�س احلكومية 
يف اإع���داد برام���ج خا�س���ة ل�ستقبال 12 
األف طالب م�ستجد، ت�سمنت العديد من 
الأن�سطة الرتحيبية مب�ساركة اأولياء اأمور 
الطلبة، ويف هذا الإطار قام وزير الرتبية 
والتعليم ماجد النعيمي بزيارات تفقدية 
اإلى عدد من املدار����س، لالطمئنان على 
�س���ر العملية التعليمي���ة، التقى خاللها 

ع���دداً م���ن اأع�س���اء الهيئ���ات الإداري���ة 
والتعليمية واأولياء الأمور، كما اطلع على 
الأن�سط���ة الت���ي تنفذها تل���ك املدار�س 
والت���ي ت�سته���دف طلب���ة ال�س���ف الأول 
البتدائي، لتعريفهم باحلياة املدر�سية 
واإدماجه���م فيه���ا، اإل���ى جان���ب تعريف 
اأولياء الأمور باخلدم���ات التعليمية التي 
تقدمه���ا و�سب���ل التوا�سل م���ع الهيئات 

الإدارية والتعليمية بها.

�ساحية ال�سيف -  هيئ���ة جودة التعليم 
والتدري���ب: عق���دت هيئ���ة ج���ودة التعلي���م 
ا م���ع وزارة الرتبية  والتدري���ب لق���اًء ت�ساوريًّ
والتعليم؛ للتباحث ب�ساأن مراجعات املدار�س 
ال�سناعي���ة واآلي���ات التعام���ل معه���ا يف اإطار 
املراجع���ة املطور، الإثنني مببن���ى الهيئة يف 
منطقة ال�سيف. وياأتي اللقاء الت�ساوري الذي 
جم���ع كال من اإدارت���ي مراجع���ة اأداء املدار�س 
احلكومي���ة واخلا�س���ة وريا����س الأطف���ال مع 
اإدارة التعل���م الفن���ي واملهن���ي، ا�ستكم���اًل 

جله���ود الهيئ���ة، يف الوق���وف عل���ى مرئيات 
ال����رشكاء الإ�سرتاتيجي���ني ع���ن معاير تقييم 
ج���ودة الأداء املدر�س���ي، وتنفي���ًذا لتو�سية 
اللجن���ة التن�سيقي���ة بني ال���وزارة والهيئة يف 
 2017 الدرا�س���ي  الث���اين للع���ام  اجتماعه���ا 
- 2018. كم���ا تب���ادل احل�س���ور مرئياته���م 
ومقرتحاته���م التطويري���ة عن اإط���ار مراجعة 
اأداء املدار����س لل���دورة املقبل���ة، للم�ساهمة 
يف الرتق���اء مب�ستوى فاعلي���ة اأداء املدار�س 

ال�سناعية يف املراجعات.

مدين���ة عي�سى - وزارة العم���ل والتنمية 
الجتماعية: حتت رعاية وزير العمل والتنمية 
الجتماعي���ة جميل حمي���دان، اأقام���ت جمعية 
اجلنبية اخلرية حفل التك���رمي ال�15 للطلبة 
والطالب���ات املتفوق���ني بعن���وان “تفوق���ي 
لوطن���ي”، يف �سالة “الأي���ام” باجلنبية، حيث 
اأن���اب الوكي���ل امل�ساع���د لتنمي���ة املجتم���ع 
الطلب���ة  لتك���رمي  اإ�سح���اق  خال���د  بال���وزارة 

املتفوقني. 
طالب���اً   )136( تك���رمي  احلف���ل  يف  ومت 
وطالبة يف جميع املراحل الدرا�سية واجلامعة، 

بح�سور رئي����س جمل�س اإدارة اجلمعية �سادق 
الغ�رشة، اإلى جانب عدد من ممثلي ال�سناديق 
واملراك���ز  واخلري���ة  الأهلي���ة  واجلمعي���ات 
ال�سبابي���ة باملنطق���ة، واأولي���اء اأم���ور الطلبة. 
واأك���د الوكي���ل امل�ساع���د لتنمي���ة املجتم���ع 
بالوزارة، دعم وت�سجي���ع ن�ساطات املنظمات 
الأهلية امل�سجلة حتت مظل���ة الوزارة، م�سراً 
اإلى اأهمية احت�س���ان الطلبة وتنمية معارفها 
ومواهبها، لت�سبح عنا�رش اإيجابية يف املجتمع 
ق���ادرة على تق���دمي علمها للمجتم���ع بكفاءة 

واقتدار.

اجلف���ر - جمعي���ة الأطب���اء البحريني���ة: 
اأعلنت جمعية الأطباء البحرينية عن الت�سكيل 
اجلديد ملجل����س اإدارة رابطة ال�سحة املهنية 
 - 2018 للعام���ني  اجلمعي���ة  البحريني���ة يف 
2020، بتزكية حممد �سليل برئا�سة الرابطة 
بالتزكي���ة، وعبداحلكي���م اآل حممود مبن�سب 
نائب الرئي�س، وحممد �سالح ملن�سب الأمني 
امل���ايل، وحمم���د جربي���ل اأمينا لل����رش، وحممد 

املطوع ع�سوا اإداريا.
ج���اء ذل���ك عقب اجتم���اع عقدت���ه اللجنة 
العمومي���ة لرابط���ة اأطباء ال�سح���ة املهنية يف 
مق���ر جمعية الأطباء، باإ�رشاف اأمني �رش اجلمعية 
ن���زار بوكم���ال، وال���ذي اأك���د يف ت�رشيح على 
هام����س الجتم���اع،اأن جمعي���ة الأطب���اء تهدف 
الرواب���ط الطبي���ة داخله���ا  اإن�س���اء  م���ن وراء 
اإل���ى ت�سجيع البح���ث العلم���ي والطبي وعقد 

الن���دوات واملحا����رشات الطبي���ة، وامل�ساهمة 
مع جمل�س اإدارة اجلمعية يف تنظيم املهنة يف 
الخت�سا�س الواحد، ومتتني اأوا�رش التعا�سد 
والت�سام���ن وتقوية ال�سالت ب���ني الأع�ساء، 
وامل�ساهم���ة يف توثيق ال�سالت مع اجلمعيات 
املماثل���ة يف البل���دان العربي���ة والأجنبية من 
خالل عق���د املوؤمت���رات العلمي���ة وامل�ساركة 
فيها. من جانبه���م، اأكد اأع�ساء رابطة ال�سحة 
املهني���ة البحريني���ة عق���ب اإع���الن الت�سكيل 
اجلدي���د للرابط���ة اأهمي���ة العم���ل عل���ى عقد 
املزيد من املوؤمت���رات العلمي���ة وامل�ساهمة 
يف رف���ع م�ست���وى الوع���ي الطب���ي والتثقيف 
ال�سحي، واإقامة املزيد م���ن الندوات الطبية 
التي ت�ساهم يف رفع كف���اءة الطبيب، اإ�سافة 
اإل���ى توطيد ال�سالت وتطوي���ر اأوجه التعاون 

بني الهيئة الإدارية واأع�ساء الرابطة.

• جانب من توقيع التفاقية	

• توقيع التفاقية	

عبا�س اإبراهيم
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مل اأك���ن اأنوي تغي���ر عنوان مق���ايل هذا 
اليوم واأنا خ���ارج البالد، لكن تداعيات خروج 
خفافي�ش الظالم م���ن اأقبيتهم اأجربتني على 

ذلك.
لق���د تاأخرمت كن���ا يف انتظارك���م، هذا ما 
قال���ه الراحل امللك عبداهلل رحمه اهلل لرئي�ش 
الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمر خليفة 
بن �سلم���ان اآل خليفة رع���اه اهلل، فيما كانت 
البحري���ن خمتطفة م���ن قبل الفتن���ة وكانت 
حت���ت ح�سار املحن���ة املدمرة الت���ي ت�سببت 
فيه���ا بالدرج���ة الأول���ى جمعي���ات اخليان���ة 
املنحلة والتي ل ت�ستحق حتى ذكرها بال�سم، 
وقد تعلمنا در�سا من �سموه منذ تلك ال�ساعة 
وهو ل ميكن العودة للوراء، وال�سماح بتكرار 
النقالب الذي كان �سببه الرتاخي والت�ساهل 
وغ����ش الطرف ع���ن املح���اولت التي جترى 
خلط���ف البالد حتت �سم���ع وب����ر الدولة من 
دون اأن تتح���رك اأو تتخ���ذ م���ن الإج���راءات ما 

ي���ردع ه���ذه ال�رذمة من اجلمعي���ات التي مت 
حله���ا، وها هي حت���اول العودة م���ن الأبواب 
اخللفي���ة، وهذا م���ا حاولت اأن تفعل���ه موؤخرا 
ه���ذه اجلمعي���ات الت���ي حل���ت وانتهين���ا من 
اأمره���ا، وها هي حتاول الع���ودة م�ستغلة كل 
الطرق امللتوي���ة وموظفة كل الو�سائل التي 

تدربت عليها من اإيران وحزب اهلل.
م���ا لفت نظري ه���و اكتف���اء امل�سوؤولني 
باإن���ذار ه���ذه اجلمعي���ات املنحل���ة، وامللفت 
اأي�س���ا اأنه���م ب���داأوا اتخ���اذ ط���رق خمادع���ة 
للع���ودة كا�ستغالل جمعي���ة مكافحة التطبيع 
التي اأغلب اأع�سائها م���ن اجلمعيات املنحلة 
للعودة اإلى ال�سوء، بل الأدهى اأنه �سمح لأحد 
الوزراء امل�سوؤولني يف الدولة با�ستقبال هذه 
اجلمعي���ة، ومنهم رموز يف اجلمعيات املنحلة، 
وترافق هذا الأمر مع عودة الطرق على وترة 
احلوار وهو مطلب ميثل حماولة للت�سلل اإلى 
الواجهة بعدما حل���ت وزارة العدل اجلمعيات 

املوؤزمة.
م�سكلتن���ا لي�س���ت م���ع ه���ذه اجلمعيات 
الإرهابية، امل�سكلة لالأ�سف مع اأجهزة الدولة 
الت���ي تغ����ش الط���رف ع���ن كل املح���اولت 
اخلادعة وامل�سللة حتى اإذا ما وقع الفاأ�ش يف 

الراأ�ش حتركنا متاأخرين.
عب���ارة رئي�ش ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأمر خليف���ة بن �سلمان اآل خليفة 
حفظ���ه اهلل الذي اأف�س���ل املوؤام���رة واأبطل 
مفعول ه���ذه القوى املخرب���ة، هي “ل عفا 
اهلل عما �سلف”، ه���ذه العبارة يجب اأن ترن 
يف اآذان كل بحريني حتى ل ين�سى ما قامت 
به هذه اجلمعيات وحتى ينتبه امل�سوؤولون، 
اأولئ���ك الذي���ن ي�سمح���ون اأو يرتاخ���ون عن 
حماولت الت�سلل التي بداأت تطل براأ�سها.

تنويرة:
 ل تاأمل الن�ر ما دمت األقيت �سالحك.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

مب���ادئ م�سيئ���ة للم����روع الإ�سالح���ي 
ل�سي���دي �ساح���ب اجلالل���ة املل���ك حم���د بن 
عي�س���ى اآل خليف���ة عاهل الب���الد حفظه اهلل 
ورع���اه، هذا امل�روع الذي م���ن حق البحرين 
اأن تفخر كل الفخ���ر به، وتعتز اأبلغ العتزاز، 
لأن���ه م�روع رائ���د يف املنطق���ة �سجله تاريخ 
الع���رب احلدي���ث، ووقف���ت ال���دول اأمام���ه 
والتطوي���ر  الإ�سالحي���ة  بالربام���ج  مبه���ورة 
بكل املجالت، وخ���الل تروؤ�ش جاللته جل�سة 
جمل�ش الوزراء يوم الثنني املا�سي بح�سور 
�سيدي �سم���و رئي�ش ال���وزراء و�سيدي �سمو 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�ش جمل�ش الوزراء جدد جاللته )التاأكيد 
الرا�سخ على امل�سي بكل عزم للحفاظ على 

املكت�سبات الدميقراطية الوطنية وتنميتها 
ع���رب البناء على ما حتقق يف ظل املوؤ�س�سات 
الد�ستورية، معرباً جاللته عن الفخر والعتزاز 
ب���دور واإ�سهام���ات ال�سلط���ة الت�ريعي���ة يف 
النه�س���ة التنموية ال�ساملة، م�س���راً جاللته 
اإل���ى اأن 16 عاماً من العم���ل النيابي ت�سكل 
مك�سب���اً ور�سيداً مهم���اً يف تطوير املمار�سة 
الدميقراطي���ة وتعزيز امل�سارك���ة ال�سعبية، 
جمدداً جاللته التاأكي���د الثابت على امل�سي 

قدماً يف امل�روع الإ�سالحي امل�ستمر(.
البحري���ن  يف  الدميقراط���ي  النه���ج  اإن 
اأ�سبح منوذجا يحتذى به على م�ستوى العامل 
ال���ذي تتقاذفه ري���اح التغي���ر والتحديات 
والأحداث الدامية، فتجربتنا واإن كان عمرها 

16 عام���ا اإل اأنها اأحدثت نقلة نوعية �ساملة 
يف م�س���رة التحدي���ث والتنمي���ة، و�س���ارت 
البحري���ن على نح���و يحقق التكام���ل وي�سع 
الإج���راءات واخلط���وات التي تهي���ئ املزيد 
من التق���دم والنماء على ال�سعيد ال�سيا�سي 
خمتل���ف  ويف  والجتماع���ي  والقت�س���ادي 

القطاعات. 
واأ�ساد جاللته اأيده اهلل يف كلمته بالوعي 
النتخابي الذي يتمتع به املواطن البحريني 
يف اختي���ار ممثليه حتت قب���ة الربملان بكل 
اأمانة وحياد وم�سوؤولية وامل�ساركة يف �سنع 
الق���رار وحماية الإجن���ازات الت���ي حتققت، 
حيث نوه جاللته )بالوعي الوطني امل�سوؤول 
ال���ذي يتمت���ع ب���ه املواطن���ون يف الإقب���ال 

على ه���ذه النتخاب���ات وامل�ساركة الوا�سعة 
فيها لختي���ار الأكفاأ والأق���در على اإي�سال 
�سوته���م، داعياً جاللته اإل���ى و�سع م�سلحة 
الوطن ف���وق كل اعتبار اآخ���ر، مبدياً جاللته 
الرتياح مل���ا يبديه املواطن���ون من حما�ش 
خلو����ش هذا املعرتك النتخابي مما يعك�ش 
الثقة العالي���ة يف املوؤ�س�س���ات الد�ستورية 
والر�سمي���ة والر�س���ا مب���ا حققت���ه احلي���اة 

النيابية(.
نعم... فاختيار النائب م�سوؤولية وطنية 
كربى والت�سويت اأمانة يف عنق كل بحريني 
لدف���ع م�س���رة التنمي���ة ال�سامل���ة قدما نحو 
مزيد من التطور والنجاح لهذا الوطن العزيز 

وبناء جمتمع دميقراطي متقدم.

سيدي جاللة الملك وبناء مجتمع 
ديمقراطي متقدم

معه ح���ق الرئي����ش ال�سي���خ ح�س���ن روحاين 
يف “اكت�ساف���ه” اأن اإي���ران تتعّر����ش ل����ِ “حرب 
اقت�سادية ونف�سية ودعائية” من قبل “جمموعة 
جديدة يف البيت الأبي�ش”، واأكرث من ذلك، معه 
ح���ق يف تو�سيف املوق���ف الأمركي: �سغط من 

جهة ودعوات اإلى التفاو�ش من جهة ثانية.
وه���ذا يف ال�س���كل �سحيح ووا�س���ح... لكنه 
ل يحج���ب امل�سم���ون املغّي���ب يف كالم رئي����ش 

اإي���ران، ل يف الأ�سب���اب التي اأو�سل���ت اإلى هذه 
الو�سعي���ة ال�سعب���ة واحلرج���ة واخلطرة، ول يف 
النتائ���ج، باعتب���ار اأن الرئي����ش دونال���د ترامب 
“�سّف���اف” و”وا�سح” وميكن اتهامه باأي �سيء 
�سوى بكونه خبيث���ا اأو �ساحب مواقف مزدوجة، 
اأي اأنه منذ ما قب���ل و�سوله اإلى البيت الأبي�ش، 
كان يقول اإنه �سيلغي التفاق النووي “ال�سّيء” 
مع اإيران م���ن اأجل ا�ستبداله بواح���د جيد، وهذا 

يف راأي���ه “ال�سحيح باملنا�سب���ة” يجب اأن يكون 
�سام���اًل ولي����ش جمت���زاأ ول ُمقت�راً عل���ى جزئية 
امللف الن���ووي، ويجب اأن يط���ال “كل �سلوك” 
الإدارة الإيرانية ولي�ش �ساأناً وحداً فقط! باعتبار 
اأن “امل�سكل���ة” تط���ال منهج���اً متكام���اًل ي���كاد 
يك���ون وحيد ع����ره يف الزمان الراه���ن، ويقوم 
على التدخ���ل ال�سافر يف �سوؤون الغر واأحوالهم 
واأنظمتهم وقيمهم �سعياً اإلى بناء ريادة قطبية 

كربى ومّدعاة!
اللت���زام  لإلغائ���ه  الأول���ى  اللحظ���ة  ومن���ذ 
الأمرك���ي بذل���ك التف���اق، اأعل���ن ترام���ب اأن���ه 
“يري���د التفاو����ش” عل���ى البدي���ل املناف����ش، 
ولي����ش القتال ول احل���رب! واأن هدف���ه امُلعلن 
و”ال�سف���اف” ه���و تغي���ر �سلوك اإي���ران ولي�ش 
تغير نظامها! اأي اأن قول روحاين عن ازدواجية 
يف موق���ف وا�سنطن لي�ش دقيق���اً! ول ح�سيفاً! 

ول يع���رّب عن “م�سم���ون” املو�س���وع املفتوح 
على و�سع���ه. بل ميكن “تفّه���م” موقف ال�سيخ 
الرئي�ش يف طهران من زاوية ال�ستمرار يف “بيع” 
الإيراني���ني الناقم���ني والغا�سبني من الظروف 
املعي�سية التي و�سلوا اإليها، معنويات دعائية 
كب���رة، مطلوب منها تعوي�سه���م “نف�سياً” عن 
تل���ك الظ���روف امللمو�س���ة واحل�سي���ة واملادية 

الكارثية!. “امل�ستقبل”.

عودة خفافيش 
الظالم

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

ما فت����ئ ديننا الإ�سالم����ي يوؤكد على 
التحقق من كل لفظ وقول؛ فمنذ بدايات 
الدعوة النبوية، والر�س����ول )�ش( يعلمنا 
األ جنه����ر بقول ل نعرف ل����ه م�سدرا، واأل 
نرم����ي املح�سنني واملح�سنات دون حجة 
ظاهرة اأو بّين����ة، وغّلظ العقوبات الناجمة 
ع����ن القذف والق����ذع، وبع����د 1400 �سنة 
وتزيد، وبعد كت����ب الرتبية الإ�سالمية يف 
املدار�����ش واجلامعات، وبعد “�سياحات” 
امل�ساج����د وخط����ب اجلمع����ات؛ ل اأرانا اإل 

مرتدين يف هذا ال�سياق!
نح����ن اأمة حُت����ب الق�س�����ش والأخبار، 
وتراق����ب امَل�ساه����د، فاإن نق�����ش م�سهد 
اأو  اإلي����ه، وعّدلت����ه اأو بهرجت����ه  اأ�ساف����ت 
�سّوهت����ه – اإذا اأرادْت – مبزاجه����ا و”على 
كي����ف كيفه����ا”، وحيث ت����دور رحاها! ول 
يحلو لها ذلك اإل حني تنتع�ش ال�راعات؛ 
الجتماعي����ة اأو ال�سيا�سي����ة غالًب����ا! ونظرا 
اإل����ى اأن النا�����ش فيما يع�سق����ون مذاهب 
ومل����ل ونح����ل، وطوائف وجماع����ات؛ فاإن 
م����ا �سي����دور من َم�ساه����د؛ ل����ن يتعدى ما 
يتنا�س����ب م����ع هواه����ا؛ تزّين����ه، وتكحله، 
وُتلب�سه احِلل����ي واحلرير! وما عداه؛ مما ل 
يوافقه����ا؛ ترميه اإلى قع����ر جهنم، بقبيح 

الفعل، وغليظ القول!
هذه امَل�ساهد املعّدل����ة اأو امل�سّوهة 
هي م����ا ُيعرف بال�سائعة اأو الإ�ساعة، وهي 
– يف كل الأح����وال – ل متث����ل احلقيق����ة 
الأ�سلي����ة، اأو اخل����رب الفعلي، ب����ل هي ما 
يزيد علي����ه، اأو ينق�����ش، اأو ُيكّيف ح�سب 
امل�سلح����ة امُل����رادة، ف����رتى اخل����رب – اإِْن 
كان �سحافًي����ا اأو “وات�سبًي����ا” مثال – غر 
وا�سح املع����امل، ومنقو�����ش املعلومات، 
اأو ين�����ر اأخباًرا قدمي����ة ل متت للتاريخ اأو 
املرحلة الزمنية احلالي����ة ِب�ِسلٍة، ويقدمه 
بو�سف����ه حديًثا! اأو تراه ُي����ّروج ل�سخ�سية 
م����ا، ويربط به����ا جمموعة م����ن الإجنازات 
التي ُتخرجها يف �س����ورة البطل، وينتهي 
الأم����ر بتداول ه����ذا اخل����رب اأو ذاك يف كل 
القن����وات الإعالمي����ة، وهو ما ي����وؤدي اإلى 
ت�سوي�����ش املعلوم����ة الأ�سلي����ة، ومن ثم؛ 

ت�سليل اجلمهور!
ه����ل  الت�سلي����ل!؟  بع����د  وم����اذا 
�ست�سمح����ون لأنف�سك����م اأن تكون����وا جمرد 
بعقولك����م،  التالع����ب  يت����م  متلق����ني، 
فت�ستقبل����ون الأخب����ار بو�سفه����ا حقائق! 
له����وؤلء  لّين����ة  طّيع����ة  اأداة  وَتُكْون����ون 
امل�سلل����ني! ماذا �سيك����ون دورك )اأنت( 
م����ن هذا كل����ه؟ هناك كت����اب جميل ا�سمه 
)ال�سائع����ات الو�سيل����ة الإعالمي����ة الأقدم 
يف الع����امل(، يق����ول �ساحب����ه اإن اأ�سح����اب 
ال�سائع����ة يلعب����ون اأدواًرا خمتلفة، منها: 
“امُلحِرّ�ش” الذي مُيثل املثر، اأي ُمبتكر 
ال�سائع����ة، ومنها “امُلرتج����م” الذي ي�رح 
تفا�سيله����ا، وهن����اك “امُلنع�����ش” ال����ذي 
ي�سعى جلعل ال�سائعة طازجة على الدوام، 
وكذلك “امُلغازل” ال����ذي يلهو بالراأي اأو 
الفك����رة، ومنهم “القائد” ال����ذي يتبناها 
����ه النا�ش اإليها، واأخ����را “املقاوم”  وُيوِجّ
الذي يح����ارب ال�سائعات الت����ي ل تكتمل 
عنا�ره����ا اأو ُحججه����ا، ويح����اول التحق����ق 
منه����ا. فما ه����و دورك اأنت؟ اع����رتف اأنك 

تتاأرجح بينها جميعها!.

في موسم 
الشائعات!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

م���ا قام���ت ب���ه الأجه���زة الأمني���ة 
البحريني���ة بك�سف عدد من الإيرانيني 
طري���ق  ع���ن  الب���الد  دخل���وا  الذي���ن 
التحاي���ل، اأم���ر يدع���و للفخ���ر وتوجيه 
التحي���ة وال�سكر لل�ساهري���ن على اأمن 
هذا البل���د يف ظل املوؤام���رات التي ل 
تنتهي والتي تهدف اإلى الق�ساء على 

ا�ستقرار بلدنا.
رمبا ي���رى البع�ش اأن ما حدث هو 
عملية اأمني���ة اعتيادية اأوقعت بهوؤلء 
الإيراني���ني الذي���ن خالف���وا القان���ون 
وقام���وا بتزوي���ر وثائ���ق ال�سفر حتى 
يتمكنوا من دخول البحرين واأن هوؤلء 
فعل���وا م���ا فعل���وه لتحقي���ق م�سالح 
�سخ�سية ل عالقة لها باأية جهة اإيرانية 
ر�سمي���ة، لكن هذا غ���ر مقبول يف ظل 
احلروب واملوؤامرات التي نعي�ش فيها 
ويف ظ���ل ما نعرفه ع���ن طرق وو�سائل 
الإيراني���ني يف اخرتاق وتخريب الدول 
العربي، فهن���اك األف �س���وؤال و�سوؤال 
لب���د اأن يتب���ادر لذه���ن كل �ساح���ب 
عقل ح���ول دواف���ع ه���وؤلء الأ�سخا�ش 
لدخول بالدنا بهويات مزورة؟ ما الذي 
للعقاب  اأنف�سهم  يجعلهم يعر�س���ون 
به���ذه الطريق���ة؟ م���ن وراءه���م؟ وما 
اخلط���ط التي جاءوا من اأجل تنفيذها؟ 
وهل الذين ا�ستقدموهم وا�ستقبلوهم 
عل���ى عل���م باأنه���م اإيراني���ون واأنه���م 
حتايلوا من اأجل الدخول اإلى اأرا�سينا؟
لذل���ك، فنح���ن اإذ نق���دم التحي���ة 
والح���رتام لرجال اأمنن���ا وعلى راأ�سهم 
وزير الداخلية على يقظتهم و�سهرهم 
عل���ى اأمنن���ا، نطل���ب ن����ر التفا�سيل 
الكاملة مل���ا تتمخ�ش عنه التحقيقات 
مع ه���وؤلء الأ�سقياء وم���اذا اأرادوا من 

فعلتهم هذه ومن وراءهم.

ارفعوا يد التحية 
لألجهزة األمنية

علي نوننتيجة واحدة لحرَبين؟! )1(

    باإلذن..



ال�صني تطالب بفر�ض 
عقوبات على اأمريكا

جني���ف - روي���رز: اأظهر ج���دول اأعمال اجتم���اع اأم�ض اأن 
ال�ص���ني �صتطل���ب من منظم���ة التج���ارة العاملي���ة ال�صماح لها 
بفر����ض عقوب���ات على الوالي���ات املتحدة ب�صبب ع���دم التزام 
وا�صنطن باحلكم ال�ص���ادر يف خالف على ر�صوم اإغراق اأمريكية 
بعد �صك���وى قدمتها ال�صني يف 2013. ومن املتوقع اأن يقود 
الطل���ب اإل���ى �صجال قان���وين ل�صن���وات ب�صاأن م���رر العقوبات 
وحجمه���ا. ويف الع���ام املا�ص���ي ح�صل���ت ال�ص���ني عل���ى حك���م 
ل�صاحله���ا من منظم���ة التج���ارة العاملية يف ن���زاع يتعلق بعدة 
�صناعات من بينها االآالت واالإلكرونيات وال�صناعات اخلفيفة 

واملعادن ب�صادرات �صنوية ت�صل اإلى 8.4 مليار دوالر.

العراق يخف�ض م�صاحة القمح املروية للن�صف
بغ���داد - روي���رز: قال م�صوؤول حكوم���ي اإن العراق، اأحد كبار م�ص���ري احلبوب يف ال�رشق 
االأو�ص���ط، �صيقل�ض امل�صاحة املروي���ة املزروعة بالقمح اإلى الن�صف يف مو�صم الزراعة 2018 

- 2019، يف ظل �صح املياه الذي تعاين منه البالد.
وا�صطر العراق ملن���ع املزارعني من زراعة االأرز وغريه من املحا�صيل ال�صيفية الكثيفة 
اال�صته���الك للمياه ب�صبب اجلفاف وتناق����ض تدفقات االأنهار. ومن املرجح اأن توؤدي اخلطوة 

اجلديدة اإلى زيادة واردات القمح كثريا.
واأفاد نائب وزير الزراعة العراقي مهدي القي�صي باأن م�صاحة االأرا�صي املروية املزروعة 
باحلب���وب ال�صتوية، وحتديدا القم���ح وال�صعري، �صتنخف�ض اإلى الن�ص���ف. وقال يف مقابلة اإن 

نق�ض موارد املياه والتغري املناخي واجلفاف هي االأ�صباب الرئي�صية لهذا القرار.
وت�صمنت خطة العراق الزراعية 1.6 مليون هكتار من القمح يف املو�صم املا�صي 2017 

- 2018. وُروي نحو مليون هكتار من تلك امل�صاحة بينما اعتمد الباقي على مياه االأمطار.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )اال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(
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اقتصاد
“املركزي” يدعو للتوقف عن احت�ساب فوائد اإ�سافية عند ال�سداد املبكر للقرو�ض

بنوك ت�صتخدم “القاعدة 78” لتقليل عوائد الزبائن

طالب م����رشف البحري���ن املرك���زي البنوك 
التجاري���ة العاملة يف الب���الد باحت�صاب معدالت 
 ،APR القرو����ض وفق معدل الفائ���دة ال�صنوي
والتي اأعدها امل�رشف املركزي بعد ورود تقارير 
اإل���ى امل�رشف بقي���ام بع����ض البن���وك التجارية 
ا  بالتزام مع���دالت غري تلك املعتم���دة خ�صو�صً

عند ال�صداد املبكر.
وبح�ص���ب م�ص���ادر م�رشفية، ف���اإن امل�رشف 
املرك���زي الح���ظ وج���ود بع����ض البن���وك الت���ي 
طريق���ة  وه���ي  اإن   ”78 “القاع���دة  ت�صتخ���دم 
ي�صتخدمه���ا بع�ض املقر�ص���ني حل�صاب ر�صوم 
الفائ���دة على القر����ض عند ال�ص���داد املبكر، اإذ 
تتطل���ب قاع���دة ال� 78 عل���ى املقر����ض دفع 
ن�صب���ة اأك���ر من الفائ���دة يف اجل���زء ال�صابق من 
دورة القر�ض مما يقلل من الوفورات املحتملة 

للمقر�ض عند �صداد القر�ض.
واأ�ص���ار م����رشف البحري���ن املرك���زي اإلى اأن 
بع����ض البن���وك و����رشكات التموي���ل ت�صتخ���دم 

طريقة جمموع االأرق���ام، واملعروفة اأي�ًصا با�صم 
القاعدة 78، حل�صاب الفائدة واملبلغ الرئي�صي 
فيما يتعل���ق بت�صهيالت التموي���ل بالتق�صيط، 
اإذ اإن���ه با�صتخدام ه���ذه الطريقة، ف���اإن العمالء 
الذي���ن يخت���ارون ت�صوي���ة كل اأو ج���زء من قبل 
اأون���ه، يتم التعامل معه ب�صكل غري عادل ب�صبب 
توزي���ع الفائدة غري املتنا�سب على الأق�ساط يف 
حال���ة حدوث الدفع امل�صبق خ���الل فرة ال�صداد 

االأولية. 
ه���ذه  اأن  م���ن  املرك���زي  امل����رشف  وح���ذر 
املمار�ص���ة ال تتواف���ق م���ع متطلب���ات م����رشف 
البحري���ن املرك���زي، ومع���دل الن�صب���ة ال�صنوية 
)APR( املن�صو�ض عليه وفق قواعد امل�رشف 

املركزي 
ودع���ا امل����رشف البن���وك الت���ي تتب���ع هذه 
االإج���راءات بالتوقف على الف���ور، عن ا�صتخدام 
ه���ذه الطريقة يف معاجلة القرو�ض. كما طالبهم 
واالإف�ص���اح  للمتطلب���ات  الكام���ل  باالمتث���ال 
لعمالئه���ا بخ�صو�ض االأ�صا����ض الذي يتم فر�ض 
الفائ���دة ويطب���ق عل���ى احل�ص���اب م���ع تو�صيح 

لطريق���ة احل�ص���اب.  واأ�صاف املرك���زي اإلى اأنه 
يوؤك���د اأهمية االمتث���ال الكام���ل للمتطلبات، اإذ 
يت���م النظر يف هذه امل�صاألة على حممل اجلد من 
قبل امل�رشف واأن ع���دم الوفاء بها �صيوؤدي اإلى 

تنفيذ اإجراءات �صد املرخ�ض لهم امل�صاركة يف 
مثل هذه املمار�صات. وطلب امل�رشف املركزي 
م���ن البنوك التي ت�صتخدم ه���ذه الطريقة حاليا 
اأو يف املا�ص���ي اأ�صالي���ب ح�صابي���ة مماثل���ة عند 

ال�ص���داد املبكر للقرو����ض، اإلى اأب���الغ اجلهات 
الرقابي���ة بامل����رشف لتحدي���د التاري���خ من اأجل 
تقييم االإجراءات. ي�صار اإلى اأن معدالت الفائدة 
على القرو�ض املقدمة عر البنوك يف البحرين، 
ارتفع���ت ب�صكل ملح���وظ يف الن�ص���ف االأول من 
الع���ام اجل���اري اإذ وتاأث���رت ن�صب���ة الفوائ���د يف 
البحرين برفع االحتياط���ي الفيدرايل االأمريكي 
لن�ص���ب الفوائد عل���ى ال���دوالر االأمريكي والتي 
ترتب���ط به���ا العملة الوطني���ة البحريني���ة ب�صعر 
عل���ى  الفائ���دة  متو�ص���ط  ارتفع���ت  اإذ  ثاب���ت، 
القرو����ض ال�صخ�صي���ة والت���ي تقدمه���ا البنوك 
للزبائن االأفراد مبختلف ال�صمانات، بنحو 6.22 
% يف الن�صف االأول. كما ارتفعت الفوائد على 
القرو����ض التي تقدمها البن���وك لل�رشكات بنحو 

.% 35
وت�صري البيانات اإلى ارتفاع الر�صيد القائم 
للقرو�ض ال�صخ�صية بل���غ عتبة 9 مليارات الأول 
مرة ببلوغ اإجم���ايل القرو�ض املقدمة 9.2 مليار 
دينار، اأي بزيادة قدره���ا مليار دينار عن نف�ض 

الفرة من العام املا�صي.

91 % من ا�سرتاكات الإنرتنت بالبحرين عرب “النقال”
مريزا متحدثا رئي�سا يف املنتدى البحريني الربيطاين

مب�صاركة 200 من رجال االأعمال

�صيك���ون وزي���ر �ص���وؤون الكهرب���اء واملاء 
عبداحل�صني مريزا املتحدث الرئي�ض يف منتدى 
رج���ال االأعم���ال البحرين���ي الريط���اين ال���ذي 
ت�صت�صيفه البحرين ي���وم الثالثاء 18 �صبتمر 
اجل���اري 2018 وال���ذي ي�صارك في���ه اأكرث من 
200 ع�ص���واً م���ن رج���ال االأعم���ال البحرينيني 
والريطاني���ني م���ن خمتلف قطاع���ات االإنتاج 

واخلدمات. 
و�صيتحدث الوزي���ر خالل هذا املنتدى عن 
خطط وم�صاريع الطاق���ة املتجددة يف اململكة 
وفر����ض اال�صتثمار املتاح���ة لل�رشكات املحلية 
والعاملية وباالأخ�ض الريطانية يف هذا املجال.
 وبه���ذه املنا�صبة رحب الوزير مريزا بعقد 
ه���ذا املنت���دى موؤك���داً عل���ى عم���ق العالقات 
التاريخي���ة الت���ي ترب���ط البحرين م���ع اململكة 

املتح���دة والت���ي متت���د الأك���رث م���ن 200 عاماً 
خ�صو�ص���ا يف جم���ال الكهرباء وامل���اء والطاقة 

التجاري���ة  العالق���ات  املتج���ددة ف�ص���اًل ع���ن 
العريق���ة، معرب���اً ع���ن �صك���ره اجلزي���ل للجنة 
املنظمة لهذا املنتدى على ما بذلوه من جهوٍد 
وا�صحة يف التح�صري واال�صتعداد التام من اأجل 
حتقيق املنفعة والفائ���دة لالقت�صاد الوطني 
البلدي���ن  يف  التاريخي���ة  العالق���ات  وتعزي���ز 

ال�صديقني.
م���ن جان���ب اآخ���ر، ع���ر املنظم���ون له���ذا 
املنت���دى عن بال���غ �صكره���م وامتنانهم لوزير 
�ص���وؤون الكهرب���اء وامل���اء لتجاوب���ه االإيجاب���ي 
معهم حول جمي���ع االأمور التنظيمي���ة ورعايته 
للمنتدى، ف�صالً عن موافقته لتقدمي حما�رشته 
كمتح���دث رئي����ض يف املنت���دى متمن���ني ل���ه 
التوفيق وال�صداد وللبحرين املزيد من التطور 

واالزدهار.

تنظي���م  هيئ���ة  بيان���ات  اأظه���رت 
االت�صاالت اإل���ى اأجهزة النق���ال ت�صيطر 
على نحو 91 % من ا�صركات الرودباند 
يف الب���الد، يف حني تبلغ ن�صبة ا�صراكات 
اخلطوط الثابتة )ال�سلكية والال�سكلية( 

نحو 9 % فقط.
وبنهاية الربع االأول من عام 2018، 
كان هناك حوايل 2.34 مليون ا�صراكات 
بالنطاق العري����ض )الرودباند( والتي 
توفر االنرنت، بانخفا�ض قدره 1.3 % 
على اأ�صا�ض �صنوي. وبلغت ن�صبة النفاذ 
اإلى خدمات النطاق العري�ض 152 % يف 

نهاية الربع االأول 2018.
وال ت���زال حرك���ة البيان���ات ت�ص���كل 
االت�ص���االت  ل����رشكات  االأول  املح���رك 

توج���ه  م���ع  واملنطق���ة  البحري���ن  يف 
الفيدي���و  خلدم���ات  امل�صتهلك���ني 
والرا�ص���ل ع���ر تطبيق���ات التوا�ص���ل 
االجتماعي، اإل���ى جانب م�صاهدة االأفالم 
)اأون الين(، اإذ زادت حركة البيانات من 
95.7 ملي���ون غيغابايت يف الربع االأول 
2017 لتبل���غ 129.7 مليون غيغابايت 
يف الرب���ع االأول من العام 2018، بزيادة 

قدرها 35 %.
وبل���غ املتو�ص���ط ال�صه���ري حلركة 
النطاق العري�ض املتنقل لكل ا�صراك 
اأو ل���كل �صخ����ض نح���و 10 غيغاباي���ت 
يف ح���ني بلغ متو�ص���ط حرك���ة البيانات 
ا�س���راكات اخلطوط الثابت���ة نحو 113 

غيغابايت.
• عبداحل�صني مريزا	

100 مهني وخبري ي�ساركون يف لقاء للإر�ساد الحرتايف والت�سبيك
لتطوير ال�صلم الوظيفي وتاأهيل املواهب البحرينية ال�صابة

املنام���ة - فنمارك: اأعلن �صن���دوق العمل 
“متكني”، بالتعاون مع بنك البحرين االإ�صالمي 
ع���ن  كوميونيكي�صن����ض”،  “فنم���ارك  و�رشك���ة 
جناح تنظيم لقاء لالإر�ص���اد والت�صبيك بح�صور 
اأك���رث م���ن 100 خب���ري وخمت�ض م���ن املهنيني 
والنا�صئني من ال�صباب، بهدف ت�صليط ال�صوء 
عل���ى فوائد االإر�صاد االح���رايف يف تطور ال�صلم 

الوظيفي وتاأهيل املواهب البحرينية ال�صابة.
و�صهد احلدث الذي مت تنظيمه يف “جالريي 
21”، مب�صاركة خ���راء يف عدة قطاعات ت�صمل 
ال�صريفة، التاأمني، االت�صاالت، املالحة اجلوية، 
ال�صناعة، التدريب والتطوير، الرعاية ال�صحية، 
ال�صفر، االإع���الم، والقطاع الع���ام، بينهم مدراء 
من البحرين وال�صعودية، خراء موارد ب�رشية من 
����رشكات رائ���دة يف اململكة، اإ�صاف���ة اإلى تواجد 
عدد كبري من املر�صدين املحتملني والراغبني 
باأن ي�صبحوا مر�صدي���ن والذين متت توعيتهم 
باأبرز برامج االإر�صاد االح���رايف املتوفرة حالياً 

اأو قيد التطوير يف البحرين. 
وم���ن املرتق���ب اأن تطل���ق متك���ني قريباً 
برنام���ج االإر�ص���اد املهني، اإ�صاف���ة اإلى برنامج 
“ريت����ض”. وتعت���ر “ريت����ض” اأول منظمة غري 
حكومي���ة خم�ص�صة الإر�صاد اخل���راء من الن�صاء 
يف منطق���ة ال����رشق االأو�صط، حي���ث تاأ�ص�صت يف 

املركز املايل العاملي يف دبي، واأطلقت م�رشوع 
االإر�صاد االحرايف يف البحرين يف فراير 2018.

وا�صتمل���ت فعاليات اللق���اء على الت�صبيك 
بني امل�صاركني واإقامة جل�صة نقا�صية تفاعلية 
حية لتبادل روؤى وق�ص����ض جناح االإر�صاد لدى 
عدد من خراء امل���وارد الب�رشية. و�صمت قائمة 
املتحدثني الرئي�صيني كل م���ن: مدير ال�رشاكة 
املجتمعي���ة يف “متك���ني”، اأحم���د جناحي، مدير 
امل���وارد الب�رشي���ة واخلدم���ات العام���ة يف بن���ك 

البحري���ن اال�صالم���ي، داوود االأ�صه���ب، والذي 
يعت���ر نا�صطاً يف جمال االإر�صاد، ومدير املوارد 
الب�رشية يف بن���ك البحرين الوطني، دانة بوحجي. 
واأدار املناق�ص���ات مدي���ر عام �رشك���ة “فنمارك 

كوميونيكي�صن�ض”، زهراء طاهر. 
وقال االأ�صهب: “ي�رش بنك البحرين االإ�صالمي 
اأن ي�صاه���م يف دع���م لي����ض فق���ط موظفينا من 
ال�صب���اب لالرتق���اء مبه���ارات االإر�ص���اد وتعزيز 
النم���و االح���رايف، ولكن اأي�صاً دع���م املزيد من 

املب���ادرات املجتمعي���ة الهادفة اإل���ى م�صاندة 
ق���ادة االأعم���ال النا�صئ���ة يف البحري���ن لتحقيق 
النجاح املن�صود. مبق���دور املر�صدين اجليدين 
لعب دور جوه���ري يف تطور ال�صل���م الوظيفي، 
حي���ث باإمكان املر�صدين توجي���ه دفة التطوير 
وخي���ارات اخل���راء م���ن ال�صب���اب، وم�صاندتهم 
يف اخل���روج م���ن اإط���ار ا�صتقراره���م الوظيفي 
م���ن  كب���رية  مبجموع���ة  وتزويده���م  وامل���ايل 
االإمكاني���ات املتاحة والتطلع���ات امل�صتقبلية. 

لثقتي العمي���اء بالوقع االإيجابي لالإر�صاد، كلي 
اآم���ل اأن امل�صارك���ني به���ذا احل���دث املهم من 
املخت�ص���ني ال�صب���اب ورواد امل���وارد الب�رشي���ة 
�صيزداد اهتمامه���م باالإر�صاد كجزء اأ�صا�صي يف 
ا�صراتيجي���ة تطورهم واخلروج عن املاألوف يف 

اأعمالهم ويف كيفية تطوير ال�صلم الوظيفي”.
م���ن جهته���ا، قال���ت زه���راء طاه���ر “نحن 
م����رشورون بحج���م امل�صارك���ة الكب���ري والنتائج 
املمي���زة له���ذا اللق���اء، خا�صة م���ن حيث عدد 
اخلراء واملخت�صني من قطاع االأعمال، والذين 
اأك���دوا التزامه���م لتطوير جيل جدي���د من قادة 
االأعمال ال�صب���اب واإميانهم العميق مبدى تاأثري 
وزخ���م االإر�ص���اد االإيجابي. وهدف ه���ذا احلدث 
اإل���ى م�صاع���دة اخل���راء ال�صب���اب عل���ى اإدراك 
ومعرف���ة بع�ض اأب���رز برامج االإر�ص���اد املطبقة 
حالي���ا يف البحرين ب�صورة اأكر، الى جانب دعم 
ه���ذه الرامج من حيث حتدي���د جمموعة جاهزة 
من م���ن املر�صدين املحتمل���ني والراغبني باأن 
ي�صبح���وا مر�صدي���ن الذين ميكنه���م امل�صاركة 
واال�صتف���ادة. ونتطلع قدم���اً ملوا�صلة �رشاكتنا 
مع متكني وبنك البحري���ن االإ�صالمي للم�صاهمة 
يف تهيئة املزيد من الفر�ض وتنظيم فعاليات 
اأكرث م���ن اأجل دع���م النمو االح���رايف للمواهب 

البحرينية”.

• م�صهد عام للقاء	

علي الفردان
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115 مليون يورو قيمة منح وقرو�ض اأملانية للأردن

جيبوتي توؤّمم حمطة حاويات بعد خلف مع موانئ دبي

حمللون: بور�صة البحرين تعاين من جني اأرباح عنيف
عقب ارتفاعات متتالية �صهدتها ال�رشكات بالن�صف الأول

املنامة - مبا�رش: اأ�صار حمللون يف ت�رشيحات 
ل���� “مبا�رش”، اإل���ى اأن بور�ص���ة البحرين تعاين يف 
الوق���ت احلايل م���ن �صبتم���ر، حال���ة عنيفة من 
جني الأرباح تاأخذ من اإيجابية ال�صوق البحرينى، 
والتى من املحتمل اأن ت�صتمر حتى نهاية ال�صهر 

اجلاري.
العربي���ة  امل���ال  باأ�ص���واق  املحل���ل  وق���ال 
والعاملي���ة، اإبراهي���م الفيل���كاوي، اإن بور�ص���ة 
البحري���ن تع���اين من ح���الت جني اأرب���اح كثيفة 
عقب ارتفاعات متتالية �صهدتها عقب الك�صف 
عن النتائج املالية لل����رشكات عن فرتة الن�صف 

الأول من العام اجلاري 2018.
واأو�ص���ح الفيل���كاوي، يف حديث���ه اخلا����ص 
ل���� “مبا�رش”، اأن ال�ص���وق البحرينى يتب���ع نف�صياً 

ال�صوق ال�صعودى ب�صكل العام.
وتابع الفيل���كاوي: “بور�ص���ة البحرين هى 
م���ن اأكرث الأ�ص���واق اخلليجية الت���ى تتاأثر دائماً 
ب���اأي تغريات وتذبذبات اأو حمف���زات تطراأ على 

ال�صوق ال�صعودي”.
وب���ن املحلل املايل، اأن اأغلب البنوك التى 
اأعلنت نتائجها املالي���ة يف الفرتة املا�صية عن 
ف���رتة الربع الث���اين والن�ص���ف الأول م���ن العام 

2018، اأثرت اإيجابياً على ال�صوق البحرينى.
وبداأ ال�صوق ف���ى حركة ت�صحيحية من خالل 
عملي���ات جني اأرباح بعد ف���رتة ايجابية �صهدها 
للبن���وك  الإيجابي���ة  النتائ���ج  بف�ص���ل  ال�ص���وق 

حتديداً.
ولف���ت الفيل���كاوي اإل���ى اأن البن���ك الأهلي 
املتح���د ال���ذي �صه���د ارتفاعات كب���رية بف�صل 
الأنب���اء عن الندماج مع بي���ت التمويل الكويتي 
)بيتك(، لكنه يعانى حالي���اً من جني اأرباح على 
ال�صه���م من قب���ل م�صتثمري ال�ص���وق فى حركة 

ت�صحيحية مل�صار ال�صهم.
يذكر اأن الطرفن وقعا مذكرة تفاهم يف 22 

يوليو املا�ص���ي، لبدء اأعمال التقييم والتق�صي 
وغريها من الإج���راءات الفنية والرقابية الالزمة 

خللق كيان م�رشيف موحد بن اجلانبن.
وكان “بيت���ك” ق���د اأر�ص���ل يف 17 يولي���و 
املا�صي، كتاب���ا اإلى “الأهل���ي املتحد”، يدعوه 
في���ه لتوقي���ع مذك���رة تفاهم و�رشي���ة معلومات 
لدرا�صة اإم���كان وجدوى خلق كيان م�رشيف جديد 

يف اإطار اندماج البنكن.
م���ن جانبه، ق���ال رئي�ص جمل����ص اإدارة بيت 
التمويل الكويتي اإن “بيتك” يبحث مع “الأهلي 
املتحد” اإمكان تكوين واحد من اأكر امل�صارف 

الإ�صالمية يف منطقة ال�رشق الأو�صط.
وعق���ب تلك الأنب���اء مبا����رشة، يف 17 يوليو، 
ارتف���ع �صه���م “الأهل���ي املتح���د” يف بور�صتي 
الكوي���ت والبحري���ن، بالتزامن م���ع الأخبار التي 

ُن�رشت عن اإمكان اندماجه مع “بيتك”.
% يف   1.9 ن�صبت���ه  ال�صه���م من���واً  و�صج���ل 
بور�صة الكويت، فيما ت�صدر ال�صهم ارتفاعات 
بور�ص���ة البحري���ن يف التوقي���ت نف�ص���ه مرتفعاً 
بنحو 6.8 %. كما ت�صدر �صهم “الأهلي املتحد” 
ن�ص���اط ال�صيول���ة يف البور�صتني حت���ى اللحظة، 

حيث بلغت قيمة تداولته ببور�صة الكويت نحو 
6 مالين دينار كويت���ي )19.9 مليون دولر(، 
فيما بلغ���ت قيم���ة تداولته ببور�ص���ة البحرين 
1.01 مليون دينار بحريني )2.7 مليون دولر(.
ال�ص���وق  ي�صتم���ر  اأن  الفيل���كاوي،  وتوق���ع 
البحرينى فى احلرك���ة الهابطة يف �صبتمر حتى 
يالم����ص م�صت���وى 1320 نقط���ة، و�ص���ولً اإل���ى 
احتمالية ك�رش ذلك امل�صتوى لي�صجل هبوطا اإلى 

1300 نقطة، بنهاية ال�صهر اجلاري.
وبنهاية الأ�صب���وع املا�ص���ي، ارتفع املوؤ�رش 
الع���ام للبور�ص���ة ف���ى الأ�صبوع ب�ص���كل طفيف 
للغاي���ة بن�صبة 0.13 %، اإلى م�صتوى 1339.88 

نقطة رابحاً من خاللها 1.78 نقطة. 
وانخف�ص���ت م�صتوي���ات الت���داول، اإذ جرى 
التعام���ل عل���ى 19.43 ملي���ون �صه���م، مقاب���ل 

20.85 مليون �صهم اأم�ص الأول.
كما تراجع���ت ال�صيول���ة ب�ص���ورة ملحوظة، 
لت�صجل قيمة 4 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.47 
مليون دينار بحريني، موزعن على 311 �صفقة 
مقابل نحو 377 �صفقات بنهاية الأ�صبوع الذي 

�صبقه.

ارتفع���ت  روي���رتز:   - �صنغاف���ورة 
اأ�صعار النفط اأم�ص مع اقرتاب العقوبات 
الأمريكي���ة على قط���اع النف���ط الإيراين، 
رغ���م جهود وا�صنط���ن الرامية حلث كبار 
املوردين الآخرين على تعوي�ص النق�ص 

املتوقع.
بتوقي���ت   6:37 ال�صاع���ة  وبحل���ول 
غرينت����ص، بلغ���ت العق���ود الآجل���ة خلام 
غرب تك�صا�ص الو�صيط الأمريكي 67.70 
دولر للرمي���ل، بزيادة 65 �صنتا اأو 0.2 

% عن الت�صوية ال�صابقة.
خل���ام  الآجل���ة  العق���ود  وارتفع���ت 
القيا�ص العاملي مزيج برنت 38 �صنتا اأو 

0.5 % اإلى 77.75 دولر للرميل.
ال���دول  عل���ى  وا�صنط���ن  وت�صغ���ط 
الأخرى لوق���ف واردات النفط من اإيران، 
مث���ل كوري���ا  مقرب���ون  ويب���دي حلف���اء 
اجلنوبي���ة والياب���ان ب���ل والهن���د اأي�ص���ا 

عالمات على اال�صتجابة لتلك ال�صغوط.
ولكن حر�صا على عدم ارتفاع اأ�صعار 
النف���ط، التق���ى وزير الطاق���ة الأمريكي 
ريك ب���ريي مع نظ���ريه ال�صع���ودي خالد 
الفال���ح الثنن يف وا�صنط���ن، يف الوقت 
الذي ت�صجع فيه اإدارة الرئي�ص الأمريكي 
دونال���د ترام���ب ك���رى ال���دول املنتجة 
اإنتاجه���ا  عل���ى  احلف���اظ  عل���ى  للنف���ط 
مرتفعا قبل فر����ص العقوبات اجلديدة. 
و�صيلتقي بريي مع وزير الطاقة الرو�صي 
األك�صندر نوفاك يوم اخلمي�ص املقبل يف 

مو�صكو.
وق���ال نوفاك اأم�ص اإن اأوبك ورو�صيا 
امل�صتقل���ن  املنتج���ن  م���ن  وغريه���ا 
املتحالف���ن م���ع املنظمة ق���د يوقعون 
اتفاق تعاون جديدا طويل الأمد يف بداية 
دي�صم���ر، ح�صبما ذك���رت وكالة “تا�ص” 

لالأنباء.

عّم���ان - اأف ب: وقع الأردن واأملانيا 
يف عّمان على 3 اتفاقيات تقدم مبوجبها 
برل���ن م���ا قيمت���ه 115 ملي���ون ي���ورو 
قرو�ص���ا ومنح���ة للمملكة لدع���م قطاعي 
املياه والتعلي���م. واأفاد بيان حكومي اأن 
“احلكومتن الأردني���ة والأملانية وقعتا 
ث���الث اتفاقي���ات متوي���ل بقيم���ة 115 
مليون ي���ور منها 20 ملي���ون يورو منحة 
تاأتي �صم���ن التزامات احلكومة الأملانية 
كم�صاع���دات جديدة له���ذا العام 2018، 
و95 ملي���ون ي���ورو قرو����ص مي����رشة جدا 
من �صم���ن امل�صاعدات التي التزمت بها 

اأملانيا لالأردن العام 2017”.
اجلان���ب  ع���ن  التفاقي���ات  ووق���ع 
الأردين وزي���رة التخطي���ط م���اري قعوار 
وعن اجلانب الأملاين مدير ال�رشق الأو�صط 

يف بنك الإعمار الأملاين �صتفان زييب.

ونق���ل البيان ع���ن قع���وار قولها اإن 
لتموي���ل  �صتوج���ه  ه���ذه  “امل�صاع���دات 
الأولوي���ة  ذات  التنموي���ة  امل�صاري���ع 
يف قطاع���ات املي���اه وال����رشف ال�صح���ي 
والتعليم ومب���ا يتما�صى م���ع الأولويات 
الوطني���ة”. واأعرب���ت الوزيرة ع���ن �صكر 
حكوم���ة الأردن لأملاني���ا “لوقوفه���ا اإلى 

جانب الأردن”.
وبح�ص���ب البي���ان، “التزم���ت اأملانيا 
خ���الل املحادث���ات الت���ي عق���دت العام 
املا�ص���ي، بتق���دمي م�صاع���دات ل���الأردن 
للعام 2017 بحج���م اإجمايل ي�صل حوايل 
600 ملي���ون ي���ورو تت�صم���ن م�صاعدات 
تنموي���ة واإن�صاني���ة لالجئ���ن ال�صورين 
واملجتمع���ات امل�صت�صيفة”، م�صريا اإلى 
اأن “هذه �صابقة لأملانيا جعلت منها ثاين 

اأكر دولة مانحة لالأردن”.

جيبوت���ي  - اأ ف ب: ق���ررت جيبوتي 
تاأميم حمطة حاويات دوراليه وهي مرفاأ 
حي���وي وا�صرتاتيجي على البح���ر الأحمر، 
بعد خالف م�صتم���ر منذ فرتة مع جمموعة 

موانئ دبي العاملية.
اأ�صا�صي���ا  مدخ���ال  املحط���ة  وتع���د 
لل���واردات جلارته���ا اإثيوبي���ا املغلق���ة. 
يف  الثلث���ن  ح�ص���ة  جيبوت���ي  ومتل���ك 
املحطة، لكنه���ا تقول اإن جمموعة موانئ 
دب���ي ا�صتول���ت من خ���الل ح�ص���ة الثلث 

املتبقية فعلياً على املحطة. 
وقال���ت احلكوم���ة يف بي���ان اأر�صلته 
“ق���ررت جمهورية  الثنن  لل�صحافين 
جيبوتي بع���د مر�صوم رئا�ص���ي �صادر 9 
�صبتمر تاأميم الأ�صهم )يف حمطة حاويات 
دوراليه( باأث���ر ف���وري”. واأو�صحت اأنها 

�صتعّن م�صوؤولن جددا للمحطة.
وتدير جمموعة موانئ دبي العاملية 
حمطة حاويات دوراليه منذ العام 2006، 

لك���ن جيبوتي انه���ت يف فراير املا�صي 
عق���د امتياز املجموع���ة الإماراتية منددة 

بانتهاك “�صيادتها الوطنية”.
وو�صف���ت دبي قرار جيبوت���ي اإنهاء 
العم���ل بعقد المتي���از املوقع يف 2006 
ومدت���ه 50 عام���ا باأن���ه “غ���ري قانوين”، 
وقررت اللجوء اإلى حمكمة لندن للتحكيم 

الدويل.
للتحكي���م  لن���دن  حمكم���ة  وق���ّررت 
ال���دويل يف اأغ�صط����ص املا�ص���ي “ع���دم 
قانونية وكذل���ك عدم �رشعي���ة ا�صتيالء” 
حكوم���ة جيبوت���ي عل���ى حمط���ة حاويات 
دورالي���ه م���ن جمموع���ة “موان���ئ دب���ي 

العاملية”. 
وج���دت  املحكم���ة  اأن  وتابع���ت 
“القان���ون واملرا�صيم، الت���ي اأ�صدرتها 
التزاماته���ا  م���ن  للته���رب  احلكوم���ة 
التعاقدية، غ���ري ذات جدوى من الناحية 

القانونية”.

من م�صاحات “البحرين لل�صوكوالتة والقهوة” حجز 85 % 
مب�صاركة حملية ودولية وا�صعة... جمال:

املنام���ة - بدايات: ك�صف���ت الرئي�ص التنفيذي 
البحري���ن  ملعر����ص  املنظم���ة  “بداي���ات”  ل�رشك���ة 
لل�صوكولت���ة والقهوة، يا�صمن جم���ال، اأن اأكرث من 
85 % م���ن م�صاح���ات املعر�ص جرى حجزها من قبل 
����رشكات حملية ودولي���ة، معربة ع���ن ارتياحها ل�صري 
الأعم���ال التنظيمي���ة للمعر����ص ال���ذي يق���ام حت���ت 
رعاية الرئي����ص التنفيذي لهيئ���ة البحرين لل�صياحة 
واملعار����ص ال�صي���خ خالد بن حم���ود اآل خليفة من 6 

وحتى 8 دي�صمر املقبل يف مدينة املعار�ص.
وقال���ت جمال اإن معظ���م امل�صاركات يف معر�ص 
البحري���ن لل�صوكولتة والقه���وة هذا العام متثلت يف 
����رشكات م���ن البحرين بالدرج���ة الأول���ى، اإ�صافة اإلى 
م�صاركات رئي�ص���ة من اململكة العربي���ة ال�صعودية، 
والأردن ولبن���ان وم����رش، جنب���ا اإلى جنب م���ع �رشكات 

اأوروبية.
واأو�صح���ت اأنه ج���رى تخ�صي�ص م�صاح���ة وا�صعة 
للجن���اح الوطني الإندوني�صي يف املعر�ص لي�صتوعب 
قط���اع  يف  متخ�ص�ص���ة  اإندوني�صي���ة  ����رشكات   10
ال�صياف���ة، م�ص���ريًة الى اأن اجلن���اح الوطني اليوناين 
داخ���ل املعر�ص �صي�ص���م مبدئيا 4 ����رشكات يونانية 
تت�ص���م بالتن���وع يف اخلدم���ات واملنتج���ات، وتعك�ص 

جانب وا�صع من قط���اع ال�صيافة يف اليونان. واأكدت 
جم���ال اأهمية هذه امل�صاركات حتديدا من اإندوني�صيا 
واليون���ان لت�صهم يف جذب املزيد م���ن امل�صتثمرين 
الأوربي���ن للبحري���ن ع���ر اطالعه���م عل���ى فر����ص 
ال�صتثم���ار يف قطاع ال�صياحة والفنادق واملطاعم يف 
اململكة، والذي جاء يف مقدمة القطاعات القت�صادية 
الأكرث منوا للعام 2017 وبن�صبة 9.5 % وذلك وفقا 
لأحدث تقرير �صادر عن جمل�ص التنمية القت�صادية.

ويف ال�صياق ذات���ه، اأ�صارت الرئي����ص التنفيذي 
لل�رشك���ة املنظم���ة للمعر����ص اأي�صا اإلى اأن���ه جرى يف 
الن�صخ���ة الثالثة من املعر�ص حجز حيز وا�صع من اأجل 
اإقام���ة “رك���ن �صحي” جت���ري في���ه ا�صت�صافة خراء 
�صحين للحدي���ث عن اأف�صل املمار�ص���ات ال�صحية 
القه���وة،  و����رشب  ال�صوكولت���ة  بتن���اول  املتعلق���ة 

والن�صائح الطبية يف هذا املجال.
وعلى �صعيد مت�ص���ل، اأكدت جمال اأن “معر�ص 
البحرين لل�صوكولتة والقه���وة” �صي�صهد يف ن�صخته 
الثالث���ة ه���ذا الع���ام اإقام���ة جمل���ة م���ن الفعالي���ات 
امل�صاحبة من بينها العدي���د من الدورات التدريبية 
وور����ص العم���ل يف ج���و مهرج���اين واحتف���ايل بهيج، 
ومب���ا يدع���م حتقي���ق املعر����ص لأهداف���ه يف دع���م 
قط���اع ال�صيافة يف اململك���ة كواحد م���ن القطاعات 
القت�صادي���ة املهم���ة يف توفري فر����ص العمل ودعم 

القت�صاد الوطني.
واأو�صحت اأنه �صيتم يف املعر�ص اإطالق منتجات 
ذات �صل���ة بال�صوكولت���ة والقه���وة لأول م���رة على 
�صعي���د البحري���ن واملنطقة، لفت���ًة  اإل���ى اأن بع�صا 
من هذه املنتجات من ابت���كار رواد اأعمال بحرينين 

يعملون وفقا للمعايري العاملية.

• يا�صمن جمال	

ح���دد خراء وحملل���ون اقت�صاديون اأ�صبابا 
عدة لن�صم���ام اجلنيه امل����رشي و�صوق ال�رشف 
مب����رش، لالأ�ص���واق ال�صبع���ة التي ق���د تتعر�ص 
لأزمات خ���الل الفرتة املقبل���ة، اأهمها ا�صتمرار 
ال�صيطرة على �صوق ال�رشف وعدم ترك حتديد 
�صع���ر ����رشف اجلني���ه امل����رشي مقاب���ل الدولر 

لآليات العر�ص والطلب احلقيقية.
“نوم���ورا”،  لوكال���ة  حدي���ث  تقري���ر  ويف 
ف���اإن 7 اقت�ص���ادات ب���ن الأ�ص���واق النا�صئ���ة 
�صتواج���ه خماط���ر واأزم���ات يف اأ�صع���ار ال�رشف، 
وت�صمل �رشيالنكا وجن���وب اإفريقيا والأرجنتن 
وباك�صت���ان وم����رش وتركي���ا واأوكراني���ا، وفًق���ا 
ملوؤ�رش “دموقلي�ص” – ال���ذي و�صفته “نومورا 
باأنه “نظام حتذير مبك���ر”، ويعمل على تقييم 
خماطر اأزم���ات اأ�صعار ال�رشف خ���الل الأ�صهر ال� 
12 املقبل���ة يف 30 م���ن اقت�ص���ادات الأ�صواق 

النا�صئة.

وفًقا للتقري���ر، ت�صري درجة اأعلى من 100 
نقط���ة اإل���ى التعر����ص لأزمة اأ�صع���ار ال�رشف يف 
الأ�صهر ال���� 12 املقبلة، يف حن اأن درجة اأعلى 
م���ن 150 ت�صري اإل���ى اأزمة ميك���ن اأن تندلع يف 
اأي وقت. وذك���ر اأن �رشيالنكا هي الأكرث عر�صة 
للخط���ر، حيث ح�صلت عل���ى 175 نقطة، تليها 
جنوب اإفريقيا والأرجنتن مع 143 و140 على 

التوايل.
وق���ال املحلل املايل والرئي����ص التنفيذي 
ملجموع���ة “�صولي���د كابيتال” حمم���د ر�صا، اإن 
هن���اك جمموعة من العوام���ل ت�صتند اإليها هذه 
التوقع���ات، اإذ يجري ال�صيطرة على �صعر �رشف 
اجلني���ه امل�رشي مقاب���ل الدولر حت���ى الآن من 
قب���ل البن���ك املركزي، ول���الآن مل يت���م تفعيل 
اآلي���ة حتديد �صعر ال�رشف وفًقا لقاعدة العر�ص 

والطلب.
واأو�صح ر�صا يف حديث���ه ل� ”العربية.نت”، 
اأن هناك اإجراءات احرتازي���ة غري معلنة ولكنها 
م�صتمرة حتى الآن، لل�صيطرة على عدم تعر�ص 

اجلني���ه امل����رشي ملزيد م���ن اخل�صائ���ر، اأهمها 
ا�صتم���رار تقنن ال���واردات وع���دم ال�صماح اإل 
با�صت���رياد ال�صلع ال�صرتاتيجية، هذا بالإ�صافة 
اإل���ى ا�صتم���رار الفائ���دة عند مع���دلت مرتفعة 

لتدخ���ل م�رش �صمن اأك���ر 10 دول يف العامل يف 
اأعلى اأ�صعار فائدة.

واأ�صار اإلى اأنه يف حال���ة عدم التدخل �صواء 
ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش يف حتديد �صعر �رشف 

اجلنيه، وفت���ح عمليات ال�صت���رياد، فاإن �صعر 
����رشف الدولر مقابل اجلني���ه امل�رشي �صريتفع 

لي�صل اإلى 20 جنيًها.
ورغ���م ذل���ك، ق���ال نائ���ب وزي���ر املالي���ة 
امل����رشي، اأحمد كجوك يف ت�رشيح���ات قبل اأيام، 
اإن اجلني���ه امل����رشي ه���و الأقل انخفا�ص���ا اأمام 
الدولر بن عمالت الأ�صواق النا�صئة، موؤكًدا اأن 
ن�صب���ة النخفا�ص يف اجلنيه و�صلت اإلى 0.5 % 
منذ يناير 2018 وحتى 10 اأغ�صط�ص املا�صي، 
باملقارنة مع اللرية الرتكي���ة والتي انخف�صت 
قيمتها مقاب���ل الدولر بن�صب���ة 41 % والبيزو 
الأرجنتين���ي بن�صب���ة 36 % والروب���ل الرو�صي 

بن�صبة 15 % واليوان ال�صيني بن�صبة 5 %.
تل���ك  اأ�صب���اب  اأن  “كج���وك”  واأك���د 
االنخفا�ص���ات ترج���ع لل�صغ���وط االقت�صادية 
العاملي���ة، واأن م����رش الأق���ل تاأثرا خ���الل تلك 
الف���رتة نتيج���ة برنامج الإ�ص���الح القت�صادي 
ال���ذي �صاه���م يف عدم انهي���ار اجلنيه امل�رشي 

كباقي عمالت الأ�صواق النا�صئة.

عمـلت 7 دول معر�صـة ملخاطـر بينهــا اجلنيــه امل�صــري
املحرر االإقت�صادي



تقدمت إلينا السيدة املعلنة امل سيف عبداهلل بوهنيدي بطلب  حتويل احملل 
التجاري التالي: الى السيدة عائشة وليد يوسف احمد الزياني

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-126408( اعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

6-21435

االسم التجاري

واش سيتي الندري

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

شركة سي . جي احملدودة ش.ش.و ملالكها علي عبداهلل علي ابراهيم سلمان املسجلة 

مبوجب القيد رقم 100073، طالبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة 

تضامن برأسمال وقدره 200 دينار، بني كل من

 1. علي عبداهلل علي ابراهيم سلمان

2. جنيب عبداهلل علي ابراهيم سلمان

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 

إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبني   ،104691 رقم  القيد  مبوجب 

شركة تضامن برأسمال وقدره 150 دينار )مائة وخمسون دينار(، بني كل من

 1. علياء عبداهلل علي ابراهيم سلمان

2. جنيب عبداهلل علي ابراهيم سلمان

3. علي عبداهلل علي ابراهيم سلمان

القيد:100073
 التاريخ :2018/9/9

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )CR2018-129344( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى تضامن

القيد:104691
 التاريخ :2018/9/10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن
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مناورات اأمريكية حلماية املالحة يف اخلليج العربي

تقوم البحرية االأمريكية باإجراء مناورات هذا ال�شهر؛ ل�شمان ا�شتعدادها ل�شمان حرية احلركة عرب 
املم���رات املائية يف اخلليج العربي والبح���ر االأحمر، و�شط تهديدات مت�شاعدة من اإيران لعرقلة ال�شحن 

عرب النقاط املهمة.
ووفق���ا ملوقع “بلومبريغ”، �شتجري هذه التدريبات مع حلف���اء اإقليميني وعامليني الأمريكا، وهي 
ج���زء من اإجراءات مكافحة االأ�شطول االأمريكي اخلام�س الإزالة االألغام والرد على التهديدات �شد املالحة 

البحرية، بح�شب ما اأكده اجلرنال �شكوت �شتريين لل�شحفيني من مقر االأ�شطول.
ويت���م اإجراء متري���ن واحد يف جيبوتي، التي تق���ع على جانب من م�شيق ب���اب املندب، وهي نقطة 

حا�شمة االأهمية لل�شحن العاملي يف الطرف اجلنوبي من البحر االأحمر.
وق���ال �شت���ريين اإن التدريب���ات امل�شرتك���ة “تو�ش���ح اأن الواليات املتح���دة و�رشكاءها عل���ى اأهبة 

اال�شتعداد ل�شمان حرية املالحة والتدفق احلر للتجارة حيثما ي�شمح القانون الدويل بذلك”.

السنة العاشرة - العدد 3620 
األربعاء 

12 سبتمبر 2018 
2 محرم 1440

international@albiladpress.com
العالم
14

 دبي ـ العربية نت:

دبي ـ العربية نت:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

القاهرة ـ رويترز:

 اأك���د االدع���اء العام يف حمكم���ة رئي�س 
احلري���ري،  رفي���ق  االأ�شب���ق،  لبن���ان  وزراء 
�شل���وع نظ���ام االأ�ش���د يف اغتيال���ه، فيم���ا 
اأ�شارت هيئة التحقيق اإلى اأدلة دامغة على 
الثالثة  املرحل���ة  املتهمني.وكانت  ت���ورط 
م���ن حماكم���ة املتهمني باغتي���ال احلريري 
اأم����س، بح�ش���ور جنل���ه رئي����س  انطلق���ت، 
ال���وزراء اللبن���اين �شعد احلري���ري اجلل�شة. 
ويف املرحل���ة الت���ي ت�شتغرق ب���ني 10 اأيام 
واأ�شبوعني، ت�شه���د املحاكمة دفوع ممثلي 
االدع���اء والدف���اع ع���ن املتهم���ني، اإ�شافة 
اإل���ى وكالء املت�رشري���ن م���ن جرمي���ة ال� 14 
من فرباي���ر 2005. وتنظر املحكمة يف دور 
4 رج���ال ي�شتبه باأنهم يقف���ون وراء مقتل 
احلري���ري. و�شيك���ون الق�ش���اة يف مواجهة 
قف�س اتهام خال يف املحكمة التابعة لالأمم 
املتحدة، التي اأن�شئ���ت يف 2009 ملحاكمة 
امل�شوؤولني عن اغتيال احلريري. و�شيحاكم 
املتهم���ون غيابيا حتى م���ن دون االت�شال 
مبحاميه���م. وهذا غري م�شب���وق يف القانون 
ال���دويل من���ذ 1945، وحماكم���ات نورمربغ 
التي كانت اأول تطبيق لت�رشيع جنائي دويل 

يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية.

توا�شل ميلي�شي���ات احلوثي ارتكاب 
جرائمها الب�شعة بحق املدنيني اليمنيني، 
من خالل زراعة االألغام على الطرق العامة، 
حيث زرع���ت األغاما ق���رب منطقة معيمرة 

باملتون يف حمافظة اجلوف.
واأ�شفر انفجار لغ���م اأم�س الثالثاء عن 
مقت���ل كل من الطفل �شال���ح حمد �شالح 
مبخ���وت عائ����س )7 �شن���وات(، وم�شع���ل 
عبداحلمي���د حمي���د العكيم���ي )15 �شنة(، 
و�شمعة حممد عل���ي ع�شال، وكرامة �شالح 
مبخوت عائ�س، وزينب حممد نا�رش قربان، 
واإ�شاب���ة كل من �ش���ارة اأحمد علي اخليال، 
وورق���ة �شال���ح مبخ���وت عائ����س، وخلود 
حم�ش���ن علي ع���ون عائ����س )4 �شنوات(، 

و�شافية حممد علي مفرح.

اإ�شح���اق  املوريت���اين  الكات���ب  دع���ا 
الكنتي اإل���ى حل حزب االإخ���وان يف البالد، 
وا�شفا اإياه���م باأعداء الدميقراطية وحملة 
ال�ش���الح اإذا مل يحقق���وا اأغرا�شهم بالعمل 
ال�شيا�ش���ي. وقال الكنت���ي يف مقال حتت 
عنوان “احل���ل يف احلل” تناقلت���ه و�شائل 
التوا�ش���ل االجتماع���ي، وال�شحف املحلية 
اإخ���وان  “اإن  املوريتاني���ة ب�ش���كل وا�ش���ع 
موريتانيا فرع من تنظيم االإخوان الدويل، 
واإنهم متطرفون خرجوا من العباءة نف�شها 
الت���ي خ���رج منه���ا �شي���د قط���ب و�شكري 
م�شطفى وعب���ود الزمر واأمين الظواهري، 
وغريهم من املتطرف���ني الذين جلاأوا اإلى 
العمل امل�شلح بدال من العمل ال�شيا�شي”.

ح���ل  يعار�ش���ون  “الذي���ن  واأ�ش���اف 
التنظي���م االإخ���واين با�ش���م الدميقراطية، 
يتنا�ش���ون اأن���ه مل يرتدد حلظ���ة يف التنكر 
للدميقراطي���ة ح���ني اعتق���د اأن م�شلحته 
تقت�شى ذلك، كما يفعل االإخوان عموما”.

قال مدير وكال���ة اأنباء ال�رشق االأو�شط 
الر�شمي���ة امل�رشي���ة حمم���ود عبداللطيف، 
اإن موق���ع الوكالة عل���ى االإنرتنت تعر�س 
الخرتاق اأم����س الثالثاء واإن���ه يجري العمل 
ملعاجل���ة االأمر. واته���م عبداللطيف جماعة 
االإخ���وان امل�شلمني املحظ���ورة باأنها وراء 
االخ���رتاق. واأ�شاف يف ات�ش���ال هاتفي مع 
روي���رتز: “املوق���ع تعر����س لقر�شنة من 

جانب هاكر )قر�شان( اإخواين”.
بع���د  الوكال���ة  موق���ع  عل���ى  وظه���ر 
العربي���ة  باللغت���ني  عب���ارات  القر�شن���ة 

والرتكية مناه�شة للدولة امل�رشية.
وقال رئي����س جمل����س اإدارة الوكالة، 
على ح�ش���ن، اإن املوقع تعر����س لقر�شنة 
م���ن “هاكر اإخ���واين”، م�شددا عل���ى اتخاذ 
م�ش���در  لتتب���ع  القانوني���ة  االإج���راءات 
االإج���راء  واتخ���اذ  االإلكرتوني���ة  القر�شن���ة 
ال���الزم، وفقا ل�شحيف���ة “امل�رشي اليوم”. 
يذكر اأن موق���ع الوكالة مت ا�شتعادته بعد 

فرتة وجيزة من اخرتاقه.

 حمكمة احلريري: اتهام 
االأ�شد وحزب اهلل باالغتيال

مقتل 5 اأطفال بلغم 
حوثي يف حمافظة اجلوف

دعوة حلل “حزب 
االإخوان” يف موريتانيا

اخرتاق وكالة اأنباء 
ال�رشق االأو�شط امل�رشية

“الرباعية” تدين ا�شتمرار التدخالت الإيرانية يف ال�ش�ؤون العربية
وزراء اخلارجية العرب يحذرون من امل�شا�س ب� “االأونروا”

وناق�شت اللجن���ة الوزارية تط���ورات االأزمة مع 
اإيران وم�ش���ار العالقات العربية م���ع طهران و�شبل 
الت�شدي للتدخالت االإيراني���ة يف ال�شوؤون الداخلية 

للدول العربية.
واطلع���ت يف ه���ذا ال�ش���اأن على التقري���ر الذي 
اأعدته االأمان���ة العامة حول اأبرز الت�رشيحات ال�شلبية 
للم�شوؤولني االإيرانيني جتاه الدول العربية، وكذلك 
التقرير الذي اأعدته دولة االإمارات العربية املتحدة 
حول اأن�شطة اإيران وتدخالتها يف ال�شوؤون الداخلية.

واأعرب���ت اللجن���ة، يف بي���ان، عن قلقه���ا البالغ 
اإزاء م���ا تقوم به اإيران من تاأجي���ج مذهبي وطائفي 
يف ال���دول العربي���ة، مبا يف ذلك دعمه���ا وت�شليحها 
للميلي�شي���ات االإرهابي���ة يف بع�س ال���دول العربية، 
وم���ا ينتج عن ذل���ك من فو�شى وع���دم ا�شتقرار يف 
املنطقة يه���دد االأمن القومي العرب���ي، االأمر الذي 
يع���وق اجله���ود االإقليمي���ة والدولية حل���ل ق�شايا 
واأزم���ات املنطق���ة بالط���رق ال�شلمي���ة، وطالبته���ا 
بالك���ف ع���ن ذلك. كم���ا ا�شتنكرت اللجن���ة موا�شلة 

دعم اإيران االأعمال االإرهابي���ة والتخريبية يف الدول 
العربي���ة، مب���ا يف ذل���ك ا�شتم���رار عملي���ات اإط���الق 
ال�شواري���خ البالي�شتية من داخ���ل االأرا�شي اليمنية 
عل���ى اململك���ة العربي���ة ال�شعودية، مدين���ة كذلك 
التدخ���الت واالأعمال االإيراني���ة التخريبية امل�شتمرة 

يف ال�ش���وؤون الداخلي���ة ململكة البحري���ن. ويف وقت 
�شابق من اأم�س، اأك���د وزراء اخلارجية العرب �رشورة 
ا�شتمرار وكالة “االأونروا” بالقيام بدورها املحوري 
يف تلبية االحتياجات احلياتي���ة واالإن�شانية لالجئني 
الفل�شطيني���ني، حمذرين من امل�شا����س بواليتها اأو 

تقلي����س خدماتها، مبا ي�شهم يف ت���اأزمي الو�شع يف 
منطقة ال����رشق االأو�ش���ط.  و�شدد ال���وزراء العرب يف 
بي���ان اأ�ش���دروه يف خت���ام جل�شتهم اخلا�ش���ة، التي 
عق���دت اأم����س الثالثاء، عل���ى هام�س اأعم���ال الدورة 
150 ملجل����س اجلامع���ة عل���ى امل�شتوى ال���وزاري، 
مب�شاركة وزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني ريا�س 
املالك���ي؛ لبح���ث اأزم���ة االأون���روا عل���ى اأن ا�شتمرار 
الوكال���ة يف القيام بواجباتها اإزاء اأكرث من 5 ماليني 
الج���ئ فل�شطين���ي يف مناط���ق عملياته���ا اخلم����س 
وفقا لتكليفها االأمم���ي، م�شوؤولية دولية �شيا�شية 
وقانوني���ة واأخالقي���ة. واعت���ربوا اأن احلف���اظ عل���ى 
االأونروا يعني احرتام حق الالجئني يف العي�س بكرامة 
وح���ق اأكرث من 550 األف طفل الجئ يف الذهاب اإلى 
املدار�س، وتاأكيدا دولي���ا على اأن ق�شية الالجئني 
الفل�شطيني���ني هي م���ن ق�شايا الو�ش���ع النهائي، 
وحت���ل على اأ�شا�س ق���رارات ال�رشعي���ة الدولية،  ويف 
مقدمتها القرار 194، ومب���ادرة ال�شالم العربية مبا 

ي�شمن حق الالجئني يف العودة والتعوي�س.

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

اأدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية املعنية بتطورات الأزمة مع اإيران، ا�ستمرار التدخالت 

الإيرانية يف ال�سوؤون الداخلية للدول، معربة عن قلقها البالغ اإزاء ما تقوم به طهران من تاأجيج 

مذهبي وطائفي يف الدول العربية.

وناق�ست اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع اإيران وم�سار العالقات العربية مع طهران و�سبل 

الت�سدي للتدخالت الإيرانية يف ال�سوؤون الداخلية للدول العربية.

اجلبري: الق�شية الفل�شطينية على “راأ�س اأول�يات” ال�شع�دية

الدول الأربع تفند املزاعم القطرية مبجل�س حق�ق الإن�شان يف جنيف

ال�شع���ودي  اخلارجي���ة  وزي���ر  ق���ال 
ع���ادل اجلب���ري اأم����س يف جل�ش���ة ملجل�س 
وزراء اخلارجي���ة العرب، اإن بالده ترف�س 
التاريخ���ي  القد����س  بو�ش���ع  امل�شا����س 

والقانوين.
الق�شي���ة  اأن  اجلب���ري  واأو�ش���ح 
الفل�شطيني���ة كان���ت دائم���ا عل���ى راأ�س 
اأولوي���ات ب���الدي، حت���ى ين���ال ال�شع���ب 

الفل�شيطيني حقوقه امل�رشوعة.
وتاب���ع: “نوؤكد رف�شن���ا القاطع الأي 

اإج���راءات م���ن �شاأنها امل�شا����س بالو�شع 
التاريخي والقانوين للقد�س”.

واأ�شار اإل���ى اأن اإط���الق م�شمى “قمة 
القد����س” عل���ى ال���دورة العادي���ة )29( 
ملجل�س جامعة الدول العربية “جاء ترجمة 
ملا يف �شدورنا جتاه ال�شعب الفل�شطيني 
ال�شقيق، وتاأكي���دا على مركزية الق�شية 

الفل�شطينية بالن�شبة لالأمة العربية”.
وق���ال اجلب���ري اإن ال�شعودي���ة كانت 
حري�ش���ة عل���ى توحي���د املوق���ف العربي 
وارتق���اء اجلامعة وتطوي���ر منظمة العمل 

العرب���ي مب���ا يتواك���ب م���ع م�شتج���دات 
واالقت�ش���ادي  ال�شيا�ش���ي  امل�شه���د 

واالجتماعي.
واأ�ش���اف: “حر�ش���ت اململك���ة خالل 
ف���رتة رئا�شته���ا املجل�س عل���ى توظيف 
عالقاته���ا املتوازي���ة وحتركاته���ا عل���ى 
ال�شاح���ة الدولية، وتن�شي���ق املواقف مع 
الدول العربي���ة ال�شقيقة؛ بهدف التاأثري 
اإيجاب���ا يف التناول الدويل لق�شايا عاملنا 
العرب���ي، واالإ�شه���ام يف توحي���د ال���روؤى 

واملواقف العربية”.

تقّدم���ت وفود الدول االأربع الداعمة ملكافحة 
االإره���اب )اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة ودول���ة 
البحري���ن  العربي���ة املتح���دة ومملك���ة  االإم���ارات 
وجمهوري���ة م����رش العربي���ة( املعتم���دة يف جني���ف 
ببي���ان م�شرتك ا�شتنكرت فيه ما جاء يف بيان قطر 
املق���ّدم حتت البند )2( من ج���دول اأعمال جمل�س 
حق���وق االإن�ش���ان يف دورته )39( املنعق���دة حالياً 
بق����رش االأم���م بجنيف، وهو م���ا اعتربت���ه “حماولة 
الإقح���ام اآلي���ات االأمم املتح���دة يف اأزم���ة �شيا�شية 
املت�شبب الرئي�شي فيها املمار�شات وال�شيا�شات 

القطرية �شدها”.
واألق���ى البيان نيابًة ع���ن املجموعة املندوب 
الدائ���م لوف���د دول���ة االإم���ارات العربي���ة املتحدة 

ال�شفري عبيد الزعابي.
وفيم���ا ياأتي ن�س البي���ان الكامل املقّدم من 

دول املقاطع���ة: حق ال���رد من االإم���ارات العربية 
املتح���دة ومملك���ة البحري���ن واململك���ة العربي���ة 
ال�شعودية وجمهورية م�رش العربية على بيان ممثل 

دولة قطر الذي القاه اليوم حتت البند الثاين.
�شكراً ال�شيد الرئي�س...

اأُلقي هذا البيان رداً على املزاعم التي وردت 
يف بي���ان الوفد القط���ري يف النقا����س العام للبند 

الثاين.
ال�شيد الرئي�س..

ت�شمن بي���ان الوفد القطري الي���وم كالعادة 
حماول���ة الإقح���ام اآلي���ات االأم���م املتح���دة يف اأزمة 
�شيا�شية املت�شب���ب الرئي�شي فيه���ا املمار�شات 

وال�شيا�شات القطرية �شد دولنا.
نوؤكد من جدي���د على اأن االإج���راءات املتخذة 
�ش���د النظ���ام القط���ري ه���ي اإج���راءات مقاطع���ة 
اتخذتها دولنا االأربع يف اإطار ممار�شتها حلقوقها 
ال�شيادي���ة م���ن اأج���ل حماي���ة اأمنه���ا القوم���ي من 

ال�شيا�ش���ات غ���ري امل�شئولة من اجلان���ب القطري 
لزعزعة االأمن واال�شتقرار يف دولنا، ولي�س ح�شاراً 

كما تدعيه قطر.
اإن دولن���ا االأرب���ع اأكدت يف اأكرث م���ن منا�شبة 
اأن اإج���راءات “املقاطع���ة” الت���ي اتخذتها حلماية 
اأمنه���ا و�شعوبها �شتنته���ي يف الوقت الذي تعلن 
في���ه احلكومة القطرية توقفه���ا عن دعم ومتويل 
االإرهاب، واال�شتجاب���ة ل�شواغل دولنا التي اأعلنت 
عنه���ا قياداتن���ا م���راراً وتك���راراً، وذلك م���ن اأجل 
احلفاظ على اال�شتقرار يف املنطقة، وعلى اجلانب 
القط���ري ابداء نية حقيقية يف فت���ح حوار م�شوؤول 

مع دولنا يف اإطار الو�شاطة الكويتية.
 اإنن���ا ُنعي���د التاأكي���د عل���ى مت�ش���ك دولن���ا 
وا�شتعداده���ا للتع���اون االإيجاب���ي م���ع الو�شاطة 
الكويتي���ة، والت���ي يقودها �شاحب �شم���و ال�شيخ 
�شب���اح االأحمد اجلابر ال�شباح اأم���ري دولة الكويت 
الإنهاء تلك االأزمة ال�شيا�شية، بعيداً عن املحاوالت 

القطرية الدوؤوبة لتدويله���ا واإخراجها عن اإطارها 
االإقليم���ي الذي ن�شاأت فيه باالأ�شا�س، وال نرى من 
وراء تل���ك املح���اوالت نتيجة اإال اإطال���ة اأمد االأزمة 
ال�شيا�شي���ة دون التو�شل اإل���ى تفاهمات حقيقية 

ت�شمن لدولنا و�شعوبنا اأمنها وا�شتقرارها.
ال�شيد الرئي�س..

تع���رب دولنا االأربع عن قناعته���ا باأنه ينبغي 
على اأع�شاء املجل����س اأن ينخرطوا يف عمل تعاوين 
وجماع���ي للحف���اظ عل���ى مب���ادئ حق���وق االإن�شان 
االأ�شا�شية واالأه���داف امل�شرتكة وعدم االنزالق يف 
منازع���ات عقيمة، وندعو اجلمي���ع للعمل على منع 
اإ�ش���اءة ا�شتخ���دام هذا املجل�س عرب اإث���ارة ق�شايا 
لي�ش���ت لها اأية �شلة باهتمام���ات املجل�س واتخاذ 
جمي���ع التدابري الالزم���ة للحفاظ عل���ى م�شداقية 
املجل�س واأدبيات العمل فيه، واإبقاء املناق�شة يف 
القاعة XX يف م�شتوى متمّيز ورفيع قدر االإمكان.

�شكراً ال�شيد الرئي�س...

ك�ش���ف تقري���ر لقن���اة “�شي اإن ب���ي �شي” 
االأمريكية كيف حتولت قطر، اإحدى اأ�شغر دول 
الع���امل، اإلى م�ش���در اإزعاج ل���الإدارة االأمريكية؛ 

لدعمها ومتويلها االإرهاب.
وذك���ر التقرير اأن “قط���ر الدولة ال�شغرية 
والغني���ة بالنف���ط باتت م�شدرا كب���ريا لالإزعاج 
والتعقي���د بالن�شبة لدونالد ترام���ب”، م�شيفا 

اأن الرئي����س االأمريك���ي و�ش���ف ه���ذه الدولة ب� 
“الداعم التاريخي لالإرهاب”.

وتابع���ت القناة االأمريكية اأن الدوحة باتت 
ت�ش���كل “�شداعا” يف راأ����س ترامب، على اعتبار 
اأنه���ا ت�شدر له م�ش���كالت وتثري غ�شبه، م�شرية 
اإل���ى اأن هذه الدولة تلعب دورا “مثريا للجدل” 
يف املنطقة والعامل. وك�شف امل�شدر اأن النظام 
القط���ري �شلك كافة الطرق املبا�رشة وامللتوية 
الإقن���اع االإدارة االأمريكي���ة بتبن���ي موقفه���ا يف 

اأزمته���ا م���ع حميطها. وم���ن بني ه���ذه الطرق، 
تق���ول القن���اة اإن���ه “مت م�شاعفة حج���م اإنفاق 
الدوح���ة يف اأم���ريكا 4 اأ�شعاف، واإع���داد قائمة 
لل�شخ�شي���ات املقربة من الرئي�س للتاأثري على 
الق���رار االأمريكي، من بينهم امل�شت�شار ال�شابق 

لرتامب، بريي بينيت”.
القطرية  “امتدت املح���اوالت  واأ�شاف���ت: 
لتح�ش���ني �شورته���ا داخ���ل الوالي���ات املتحدة 
اإل���ى اإنفاق اأكرث من 16 مليون دوالر يف حماولة 

لت�شكيل لوبي قطري لتبني موقفها يف اأزمتها 
احلالي���ة، اإ�شاف���ة اإل���ى ����رشاء �شق���ة ب�شعر 6.5 
مليون دوالر يف اأحد اأبراج ترامب يف نيويورك”.
وتبق���ى كل املحاوالت القطري���ة من دون 
ج���دوى، حيث ذكر التقري���ر اأن الراأي االأمريكي 
يف النظ���ام القطري يظل �شلبيا، خامتا بالقول: 
“بالرغ���م م���ن ت�شاع���د التوت���ر ب���ني اأم���ريكا 
ورو�شيا، اإال اأن وا�شنط���ن �شتبقي عينيها على 

قطر”.

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

القاهرة ـ وكاالت:

جنيف - بنا:

دبي ـ العربية نت:

القاهرة ـ وكاالت:

• اجلبري يف اجتماع جمل�س اجلامعة العربية	



اإل اأن الأم���م املتح���دة ومراقبني يحذرون 
م���ن اأن ذلك لن ي�ؤثر عل���ى املتطرفني فقط، 

بل �شيمتد لي�شمل مدنيني.
“ن�ا�ش���ل  الرو�ش���ي  املن���دوب  واأ�ش���اف 
العمل على اإعادة الالجئني اإلى �ش�ريا، وهناك 

تعاون من دول اجل�ار”.
واعت���ر اأن “املتطرف���ني يف �ش�ري���ا ق���د 
ي�شتخدم����ن ال�شالح الكيم���اوي. هناك الآلف 

من عنا�رص )داع�ش( والن�رصة يف اإدلب”.
اأما مندوب فرن�شا فقال اإن احلل يف �ش�ريا 
يتطلب الذه���اب ل�رشوط الت�سوي���ة ال�سيا�سية 
املعروف���ة، م�ش���دًدا عل���ى اأن هن���اك م�ؤ�رصات 
عل���ى كارثة اإن�شانية يف اإدلب وعمليات النزوح 

بداأت.
يخ���رج  مل  طه���ران  اجتم���اع  اأن  واعت���ر 
بالتزام���ات من اإي���ران ورو�شي���ا للحفاظ على 
ال�شل���م، م�ش���ًرا اإلى اأن الهج����م الع�شكري اإن 

حدث يف اإدلب �شتك�ن له تداعيات كارثية.
كذل���ك، ق���ال من���دوب ال�شني، اإن���ه لي�ش 
هناك بدي���ل عن الت�ش�ي���ة ال�شيا�شية كحل يف 

�ش�ريا.
بدوره، دعا من���دوب ال�ش�يد جمل�ش الأمن 
اإلى التحرك �رصيًعا ل�قف الت�شعيد يف �ش�ريا.

اإل���ى ذلك، دع���ا من���دوب ه�لن���دا رو�شيا 
واإي���ران ل�ق���ف حت�شراتهم���ا ل����رصب اإدلب، 
مطالًبا ال�شامنني يف اأ�شتانا وقف كل عمليات 
العنف يف �ش�ريا، وحمذًرا من خماطر الت�شعيد 

ال�رصيع يف �ش�ريا.
لك���ن من���دوب الك�يت ق���ال اإن الهجمات 

�ش���د الإرهابي���ني يج���ب اأن حت���رم الق�انني 
التي حتمي املدنيني، منا�شًدا املجتمع الدويل 

التحرك ملنع وق�ع كارثة اإن�شانية يف اإدلب.
واعتر اأي حترك ع�شكري يف اإدلب �شتك�ن 
له تداعيات كارثية على املدنيني، وحث جميع 

الأطراف يف �ش�ريا على احل�ار لإيجاد ت�ش�ية.

وال�لي���ات  اإي���ران  ب���ني  الت�ت���رات  وزادت 
املتحدة بعد اأن ان�شحب الرئي�ش دونالد ترامب من 
التفاق الن�وي التاريخي مع طهران يف ماي� واأعاد 
فر�ش العق�بات على اجلمه�رية الإ�شالمية ال�شهر 
املا�ش���ي. وق���ال مكتب خدم���ات الط���ران، الذي 
يقدم معل�مات عن �شالم���ة املجال اجل�ي ل�رصكات 
الط���ران اإن العالق���ة املتده����رة ب���ني ال�لي���ات 
املتح���دة واإيران يجب اأن ت�ؤخ���ذ بعني العتبار عند 
التخطي���ط للرح���الت اجل�ي���ة ع���ر املج���ال اجل�ي 

الإيراين.
واأ�ش���اف املكتب ومق���ره ال�لي���ات املتحدة، 
يف ر�شال���ة بالريد الإلكروين اإل���ى العمالء الثنني 
“عل���ى الرغ���م م���ن اأن اإع���ادة فتح املج���ال اجل�ي 
العراقي يف ن�فمر من العام املا�شي اأتاح خيارات 

اأخ���رى فيم���ا يتعلق بامل�ش���ارات، فال ي�ج���د م�شار 
مث���ايل يف املنطق���ة وعل���ى ال����رصكات اأن تفك���ر يف 

تف�شيلها للعراق يف مقابل اإيران”.
وتن�ش���ح وزارة اخلارجي���ة الأمركية م�اطنيها 
بعدم ال�شفر لإيران ب�شبب خطر العتقال والحتجاز 
التع�شفي���ني. وق���ال مكت���ب خدمات الط���ران اإن 
ذل���ك قد ي�شبب م�شاكل يف حال هبطت طائرة دون 

تخطيط م�شبق يف اإيران لأ�شباب طبية اأو تقنية.
كم���ا ل تن�ش���ح ال����زارة م�اطنيه���ا بال�شف���ر 
للع���راق؛ ب�شب���ب خطر الإره���اب وال����رصاع امل�شلح. 
وحتظ���ر اأح���دث الإر�شادات ب�ش���اأن الع���راق والتي 
�ش���درت يف دي�شمر 2017 على ����رصكات الطران 
الأمركي���ة، يف معظم احلالت، التحليق على ارتفاع 
اأقل من 26 األف قدم؛ ب�شبب احتمال ن�ش�ب قتال.

حذر �أع�شاء يف جمل�س �لأمن، �أم�س �لثالثاء، من كارثة �إن�شانية و�شيكة يف �إدلب.

�آخر معاقل  �ل�شوري ورو�شيا لتوجيه �شربة ع�شكرية لإدلب،  �لنظام  وت�شتعد قو�ت 

�ملعار�شة يف �شوريا.

من جهته، قال مندوب رو�شيا، �أحد �لد�عمني �لأ�شا�شيني لنظام ب�شار �لأ�شد يف �شوريا، 

�إن مو�شكو �شت�شرب “�ملتطرفني يف �إدلب مع �حلر�س على حياة �ملدنيني”، وفق قوله.

واشنطن ـ اب

نيويورك - وكاالت

موسكو ـ وكاالت

جالل اباد - أ ف ب

اأعلنت العا�شمة الأمركية وا�شنطن، 
حال���ة الط�ارئ اأم�ش الثالث���اء، اإثر اقراب 
الإع�ش���ار فل�رن�ش م���ن ال�ش�احل ال�رصقية 
لل�ليات املتحدة، حامال معه اأمطارا غزيرة 

قد تت�شبب بفي�شانات.
العا�شم���ة  بلدي���ة  رئي�ش���ة  وقال���ت 
الأمركي���ة م�ريل باوزر يف م�ؤمتر �شحايف، 
اإن حالة الط����ارئ “ي�رصي مفع�لها ف�را”، 
لدين���ا  تك����ن  اأن  “ي�شم���ن  الإج���راء  واإن 

امل�ارد ال�رصورية مل�اجهة فل�رن�ش”.
وطل���ب م���ن اأكرث من ملي����ن �شخ�ش 
يقيم����ن يف املناط���ق ال�شاحلي���ة مغادرة 
منازله���م قبيل و�ش����ل الإع�شار املت�قع 

اخلمي�ش.
واأعلن���ت حال���ة الط����ارئ يف ولي���ات 
كارولين���ا ال�شمالي���ة وكارولينا اجلن�بية 
لالإع�ش���ار  وفرجيني���ا ومريالن���د، حت�شب���ا 
ال���ذي و�شفه دونالد ترامب باأنه “�شديدة 

اخلط�رة”.
واأم���ر اإع���الن الط����ارئ ال���ذي وقعته 
ب���اوزر ي�شتم���ر 15 ي�م���ا وي�شر اإل���ى اأن 
فل�رن����ش “يت�قع اأن يت�شبب برياح عاتية 

واأمطار وارتفاع الأم�اج”.

حتت�ش���ن رو�شي���ا اأ�شخ���م مناورة 
ع�شكري���ة منذ احل���رب الب���اردة، اأم�ش 
الثالث���اء، وذل���ك مب�شارك���ة اأك���رث من 
اجلي�����ش  م���ن  ع�شك���ري  األ���ف   300
الرو�شي���ة وال�شيني���ة واملنغ�لية، يف 
وقت يت�شاعد فيه الت�تر بني احللف 

الأطل�شي “النات�” وم��شك�.
وذك���رت وزارة الدف���اع الرو�شية، 
اأن  الإلك���روين،  م�قعه���ا  عل���ى 
املناورات تهدف اإلى حت�شني م�شت�ى 
الع�شكرية،  الإدارة  مه���ارات هيئ���ات 
يف التخطي���ط والتن�شي���ق والتح�ش���ر 
والتنفي���ذ، م�شرة اإل���ى اأنها �شت�شمل 
كذلك تدريب الق�ات اجل�ية والدفاع 
امل���دى  البعي���د  والط���ران  اجل����ي 

وطران النقل الع�شكري.
واأفاد امل�ش���در اأن هذا التدريب، 
ال���ذي �شيجرى خالل الف���رة املمتدة 
ما ب���ني 11 و17 �شبتمر، �شتحت�شنه 
�شيبري���ا  م���ن  �شا�شع���ة  م�شاح���ات 
ومناط���ق اأخرى تق���ع يف اأق�شى �رصقي 

رو�شيا.
وي�ش���ارك يف العر����ش نح���� 300 
األف ع�شك���ري واأكرث من 1000 طائرة 
ع�شكري���ة و36 األ���ف دباب���ة ومركب���ة 
اأ�شط�ل���ني  اإل���ى  اإ�شاف���ة  قتالي���ة، 

رو�شيني و80 �شفينة.

ال���ذي  النتح���اري  الهج����م  اأوق���ع 
ا�شتهدف اأم�ش الثالثاء متظاهرين قرب 
جالل اب���اد يف �رصق اأفغان�شتان 19 قتيال 
و51 جريح���ا، يف ت�شاع���د للعن���ف الذي 
ي�رصب الب���الد ويقّ��ش الآم���ال يف اإجراء 
مباحث���ات �ش���الم والنتخاب���ات ت�رصيعية 
مقبلة. ووقع العت���داء يف ولية ننغرهار 
ح���ني كان متظاهرون يغلق����ن طريقا 
�رصيعا احتجاجا عل���ى تعيني قائد حملي 
لل�رصط���ة، عل���ى ما اأف���اد الناط���ق با�شم 

حاكم ال�لية عطاء اهلل خ�ياين.
واأكد املتحدث با�شم دائرة ال�شحة 
يف ال�لي���ة انع���ام اهلل مياخيل احل�شيلة 
وع���دد اجلرح���ى.  ووق���ع الهج����م بع���د 
�شاع���ات على تفجري���ن اأم���ام مدر�شة 
للبن���ات يف مدين���ة ج���الل اأب���اد عا�شمة 
ال�لية اأدي���ا اإلى مقتل �شب���ي واإ�شابة 
4 اآخري���ن بجروح. وج���اء الهج�م الدامي 
بع���د �شاعات على مقتل طف���ل واإ�شابة 
م���زدوج  اعت���داء  يف  بج���روح  اآخري���ن   4
ا�شتهدف مدر�شة للبن���ات يف جالل اآباد 
املدين���ة الكب���رة يف ����رصق اأفغان�شتان، 

وفق ما اأعلن م�ش�ؤول�ن.

الواليات المتحدة

روسيا

أفغانستان

اإعالن الط�ارئ حت�شبا 
لالإع�شار “اخلطر”

اإطالق املناورة الأ�شخم 
منذ احلرب الباردة

19 قتيال يف هج�م 
انتحاري �شد متظاهرين

األربعاء 12 سبتمبر 2018 
2 محرم 1440

العدد 3620

15

جمل�س �لأمن يحذر من “كارثة �إن�شانية” و�شيكة يف �إدلب

و��شنطن حتذر �رشكات �لطري�ن من ��شتخد�م جمال �إير�ن �جلوي

مندوب فرن�شا: اجتماع طهران مل يخرج بالتزامات للحفاظ على ال�شلم

• جمل�ش الأمن الدويل	

• حتذير اأمركي من ا�شتخدام جمال اإيران اجل�ي	

�أ�شدرت �لوليات �ملتحدة �إر�شاد�ت جديدة ل�شركات �لطري�ن تطالبهم فيها بتوخي �حلذر �أثناء 

ن�شاط ع�شكري �شمل �عرت��س  �لإي��ر�ين، معللة ذلك مبخاوف من  �ملجال �جلوي  �لتحليق فوق 

دي�شمرب  قبل مقاتالت يف  هويتها من  �لك�شف عن  يتم  �أمريكية مل  ل�شركة مدنية  تابعة  طائرة 

.2017
و�لتي  �لأمريكية،  �ل�شركات  �إىل  �لحت��ادي��ة  �لطري�ن  �إد�رة  من  �ملحدثة  �لإر���ش��اد�ت  يف  وج��اء 

ع�شكرية  �أن�شطة  �أي�شاً  هناك  �أن  �ل�شابقة،  �لإر���ش��اد�ت  �شالحية  �نتهاء  بعد  �لأح��د  ي��وم  �شدرت 

مرتبطة بال�شر�ع يف �شوريا تنطلق من �ملجال �جلوي �لإير�ين �أو عربه.

طهران تهدد ب�رصبة جديدة
 يف �شمال العراق

ك���ّرم �ش���كان ني�ي�رك اأم����ش نح� 3 اآلف �شخ����ش ُقتل�ا يف اعت���داءات 11 �شبتم���ر 2001، يف احتفال اأقيم 
يف م�ق���ع برجي مرك���ز التجارة العاملي الذي اأ�شب���ح ن�شبا تذكاريا. وحتت اأمطار خفيف���ة و�شماء �شبابية، التقى 
ح�ش���د من اأقرب���اء ال�شحايا وعنا�رص من ال�رصطة ورجال اإطف���اء وم�ش�ؤولني يف الذكرى ال���� 17 لالعتداء الدامي غر 
امل�شب����ق الذي ه���ّز العامل باأ�رصه. وجتمع احل�شد يف باحة املتحف املخ�ش�ش لالعتداءات على اأحد اأطراف مانهاتن، 
ووقف امل�شارك�ن دقيقة �شمت مرتني ويف ال�قت املحدد الذي �رصبت فيه الطائرتان الرجني اللذين اندلعت 
فيهم���ا النار ب�رصعة. يف �شائر اأرجاء املدينة، كان غالبية النا�ش يعمل�ن كالعادة مع ال�ق�ف حلظات �شمت لأرواح 
ال�شحاي���ا. وت�قف���ت ب�ر�شة ني�ي�رك دقيقة �شم���ت. ويف حمطات رجال اإطفاء ني�ي����رك الذين خ�رصوا 343 من 

عنا�رصهم يف العتداءات، دعي العديد من عائالت رجال اإطفاء ُقتل�ا ب�شبب احلريق اأو بعد العتداء.

تكرمي �شحايا 11 �شبتمرب يف نيويورك

اأعل���ن رئي����ش اأركان اجلي�ش الإيراين حمم���د ح�شني باقري اأن 
الع���راق يجب اأن ي�شلم لإي���ران عنا�رص كردي���ة م�ش�ؤولة عن القيام 

بهجمات على حر�ش احلدود الإيراين.
ونقل���ت وكال���ة “ت�شني���م” الإيراني���ة عن باق���ري “يجب على 
�شلط���ات اإقلي���م كرد�شتان الع���راق وال�شلط���ات العراقية ت�شليم 

اإيران الأ�شخا�ش املت�رطني يف الأعمال الإرهابية �شدها”.
واأ�ش���اف اأن بالده قد تنفذ �رصب���ة �شاروخية جديدة حال عدم 
توقف ن�س���اط اجلماعات الكردي���ة؛ لأن ذلك اأمر ����رشوري ل�سمان 
اأمنه���ا، بح�شب ق�له. ونف���ذت الق�ات امل�شلح���ة الإيرانية ال�شبت 
املا�ش���ي �رصبة �شاروخي���ة على الأرا�ش���ي العراقي���ة. وا�شتهدف 
الق�شف مقرا للحزب الدميقراطي الكرد�شتاين الإيراين ال�اقع يف 
مدينة ك�ي�شنجق مبحافظة اأربيل، الأمر الذي اأ�شفر، وفق امل�شادر 
املحلي���ة، عن مقتل 11 �شخ�شا واإ�شابة 30 اآخرين. وفيما بعد اأكد 
احلر����ش الث����ري الإيراين وق�ف���ه وراء الق�ش���ف. يف حني و�شفته 

اخلارجية العراقية من جانبها بالهج�م غر املقب�ل.

واشنطن - رويترز

طهران - تاس

نيويورك ـ أ ف ب:

�إير�ن تعرتف: برناجمنا �لنووي �أ�شبح �أقوى
ع���ر رئي����ش منظم���ة الطاق���ة الذرية 
الإيرانية علي اأكر �شاحلي عن اأمله يف بقاء 
التف���اق بني اإيران والق����ى الدولية، لكنه 
حذر م���ن اأن الرنامج ب���ات يف و�شع اأق�ى 

من ذي قبل. 
م���ع  مقابل���ة  يف  �شاحل���ي  وق���ال 
اإن  طه���ران  يف  بر����ش”  “اأ�ش��شييت���د 
“الع�اقب �شتك�ن وخيمة” يف حال وقعت 
هجمات جديدة ت�شتهدف العلماء الن�ويني 
الإيراني���ني. وكانت �شل�شلة من التفجرات 
ا�شتهدف���ت عامل���ني يف الرنام���ج الن�وي 
بدءا من الع���ام 2010، األقت طهران فيها 
بالالئمة عل���ى اإ�رصائيل. واأ�شار �شاحلي اإلى 
اأن قرار الرئي�ش دونال���د ترامب بان�شحاب 
اأم���ركا من التف���اق امل�قع الع���ام 2015 
“ي�شع���ه يف اجلانب اخلا�رص” م���ن التاريخ، 
اأن ميه���د  “التف���اق ميك���ن  اأن  واأ�ش���اف 

الطري���ق اأمام بن���اء الثقة الت���ي فقدناها”. 
وحت���دث �شاحل���ي عن جه����د اإي���ران لبناء 
من�ش���اأة جدي���دة مبرك���ز نطن���ز لتخ�شي���ب 
الي�ارني����م �شتنت���ج اأجهزة ط���رد مركزي 
اأك���رث تقدما وتط�را. وتق����م هذه الأجهزة 
بتخ�شيب الي�راني�م من خالل دوران �رصيع 

لغاز ي�راني�م هك�شا فل�رايد.

وحاليا يق�رص التفاق الن�وي ا�شتخدام 
اإي���ران على عدد حمدود م���ن من�ذج �شابق 

ي�شمى اآي اآر - 1. 
لإي���ران  اجلدي���دة  املن�ش���اأة  وتتي���ح 
ت�شني���ع ن�ش���خ متقدم���ة با�ش���م اآي اآر - 2 
اإم، واآي اآر- 4، واآي اآر - 6، الت���ي ميكنه���ا 

تخ�شيب الي�راني�م ب�رصعة اأكر بكثر.

• رئي�ش منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اأكر �شاحلي	

طهران - ا ب

تركيا: الهج�م ين�شف 
العملية ال�شيا�شية

 اعت���رت الرئا�ش���ة الركي���ة اأم�ش 
الثالث���اء اأن اأي هج�م للجي����ش ال�ش�ري 
على حمافظ���ة اإدلب �شين�ش���ف العملية 
ال�شيا�شي���ة يف �ش�ريا. وق���ال املتحدث 
با�شم الرئا�شة الركي���ة اإبراهيم قالني 
اإن “الهج�م على اإدلب �شين�شف العملية 
ال�شيا�شية امل�شتم���رة و�شيت�شبب باأزمة 

ثقة خطرة”.
واأ�ش���اف اأن تركي���ا تدع���� ال���دول 
الغربي���ة، مب���ا فيها ال�لي���ات املتحدة، 
لت�حي���د اجله����د ملن���ع وق����ع الهج�م 
املحتم���ل عل���ى اإدلب. وياأت���ي ذلك بعد 
اأن دعت اأنقرة على ل�شان الرئي�ش رجب 
طي���ب اأردوغان ووزي���ر اخلارجية م�ل�د 
جاوي����ش اأوغل���� اإلى وق���ف الهج�م على 
اإدل���ب. كما دعا الأخر ����رصكاء تركيا اإلى 
العمل امل�شرك للق�شاء على اجلماعات 

الإرهابية يف اإدلب بعد وقف الهج�م.

أنقرة ـ األناضول
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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 علّق عىل لقاء منتخبنا وسرييالنكا أسامة 

الكوهجي.

“الرياضية” تواكب التصفيات

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
الس��لة فوزا مس��تحقا عىل حس��اب 
منتخب س��رييالنكا 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 2021 التي ستحتضنها مملكة 
البحري��ن يف الفرتة م��ن 11 حتى 15 

سبتمرب الجاري.
وحص��د منتخبن��ا به��ذا الف��وز أول 
نقطت��ني له يف مش��واره نح��و حصد 
بطاقة التأهل إىل املرحلة الثالثة، فيام 
بنقطة  الس��رييالنيك  املنتخ��ب  خرج 

الخسارة.
ويدين منتخبنا بفوزه أمس إىل الرتكيز 
واالنضباط وقل��ة األخطاء عالوة عىل 
األداء الجامع��ي، إذ ك��ر 5 العب��ني 
حاج��ز العرش نق��اط، وج��اء أفضل 
مسجل ملنتخبنا يف املباراة ميثم جميل 
بتس��جيله 16، وأض��اف محمد كويد 
15 نقط��ة، فيام س��اهم أحمد عزيز 
بتس��جيل 14 نقط��ة وعيل ش��كرالله 
ومحمد بوعالي 11 نقطة لكل منهام.

وتقدم منتخب س��رييالنكا يف النتيجة 
بف��وزه يف الربع األول 15/14، قبل أن 
يع��ود منتخبنا ويف��وز يف الربع الثاين 
33/14 ليتقدم بنتيجة اللقاء 46/29. 
وف��از منتخبنا يف الربع الثالث 18/14 

ويف الربع األخري 20/4.

الشوط األول
وبدأ منتخبنا الوطني املباراة بتشكيلة 
ضمت حس��ني ش��اكر، محمد كويد، 
محم��د أمري، هش��ام رسح��ان وبدر 

جاسم.
الوطن��ي  وج��اءت بداي��ة منتخبن��ا 
مبستوى فني أقل من املتوسط، أضاع 
خالله��ا العديد من الفرص الس��انحة 
للتس��جيل يف الدقائ��ق الثالث األوىل 
الت��ي اعتمد فيها منتخب س��رييالنكا 

عىل التصوب الثاليث من خارج املنطقة 
ونجح بأخ��ذ األس��بقية 3/0، قبل أن 

يعزز تقدمه 5/2 ثم 7/2.
بأفضليته  واحتفظ منتخب سرييالنكا 
خالل النصف األول للربع األول 8/4، 
تقلي��ص منتخبنا  مس��تغال محاوالت 

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 17/15، قبل أن 

يس��تعيد منتخب س��رييالنكا التقدم 
رسيعا 24/19.

الربع  منتص��ف  األفضلي��ة  ودام��ت 
ملصلح��ة املنتخب الس��رييالنيك 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؛ 
والهجومي  الدفاع��ي  التنظيم  بفضل 

والدفاع الضاغط يف كل امللعب.
ورف��ع منتخبن��ا الف��ارق يف الدقائق 
الثالث األخ��رية للش��وط األول ألكرث 
من 10 نقاط بواق��ع 40/27، قبل أن 

يحسم هذا الشوط بنتيجة 46/29.

الشوط الثاني
ورضب منتخبن��ا بقوة بداية الش��وط 
الثاين التي عّم��ق فيها الفارق إىل 16 

نقطة بواقع 52/36.
س��رييالنكا صالبة  منتخ��ب  وواج��ه 
دفاعي��ة صارمة م��ن قب��ل دفاعات 
منتخبن��ا الت��ي أوقع��ت مهاجمي��ه 
يف العدي��د م��ن األخط��اء الهجومية 
العش��وايئ  والتصويب  الكرة  وفقدان 

من مختلف املواضع.
وواصل منتخبنا فرض أفضليته بفضل 
التنظي��م الدفاع��ي واألداء الهجومي 
الري��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 38 نقطة وبنتيجة 85/47.

“أحمر السلة” يستهل التصفيات اآلسيوية بالفوز على سيريالنكا
غ��ًدا ب��ن��غ��ادي��ش  وي��واج��ه  ال��ي��وم  ل��ل��راح��ة  سيخضع 

من لقاء منتخبنا أمس )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي

الوطن��ي  منتخبن��ا  س��يخضع 
للراح��ة الي��وم وفق��ا لنظ��ام 

التصفيات.
وسيس��تغل األحمر فرتة الراحة 
للتحضري الجي��د للقاء منتخب 
بنغالديش يوم غٍد الخميس يف 

إطار لقاءات الجولة الثالثة.
حص��ة  منتخبن��ا  وس��يخوض 
تدريبي��ة واحدة عند الس��اعة 
الحادي��ة ع��رشة صباح��ا عىل 

صالة نادي املنامة.
الفن��ي  الجه��از  وس��يعكف 
ملنتخبنا بقيادة املدرب الوطني 
س��لامن رمض��ان ومس��اعديه 
الوطنيني حسني قاهري وحسن 
م��يك ع��ىل تصحي��ح األخطاء 

الت��ي وق��ع به��ا الالعب��ون يف 
لق��اء األمس، إضاف��ة إىل وضع 
اللمس��ات األخ��رية 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 
يف  بنغالديش  منتخ��ب  رص��د 

لقائه أمس.
وينتظ��ر أن يتخل��ل الربنام��ج 
التدريبي لألحمر اليوم جلس��ة 
فنية رسيعة الس��تعراض بعض 
باملنتخ��ب  الخاص��ة  األم��ور 

املنافس.

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��ريه املنتخ��ب الفلس��طيني، يف 
الس��اعة الخامسة مس��اًء، عىل أن 

يلتقي املنتخب السرييالنيك منتخب 
بنغالدي��ش، يف الس��اعة الس��ابعة 
مس��اًء، وستقام املباراتان عىل صالة 

اتحاد كرة السلة بأم الحصم.
ويف اللق��اء األول، يس��عى األخرض 
التصني��ف  صاح��ب  الس��عودي 
)123( لتحقي��ق انطالق��ة جيدة يف 

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

وفلسطني عىل التوايل.

اليوم راحة لألحمر

السعودية تواجه فلسطين... وسيريالنكا أمام بنغالديش

البالد سبورت

البالد سبورت

من تدريبات منتخبنا من لقاء فلسطين وبنغالديش

شعار التصفيات

االستوديو التحليلي

فلسطين تكتسح بنغالديش

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: 
21/13، 17/14، 29/14 و37/8 جميعها للمنتخب الفلسطيني.

ويدين منتخب فلسطني بفوزه إىل الالعب ساين السكاكيني بتسجيله 
31 نقطة، وأضاف زميله مارك 19 نقطة، منها 5 تصويبات 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.
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17 للتنس ال��ب��ح��ري��ن  ن����ادي  لعمومية  م���وع���ًدا  سبتمبر   24
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 9 أكتوبر 2018، 

وإذا مل يكتمل النصاب 

يف االجتامع الثاين أيضا، 

فسيكون االجتامع 

الثالث يف الساعة 

الثامنة من مساء نفس 

اليوم قانونيا إذا حرضه 

10 % من 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.

بتكلي��ف من ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وش��ؤون الشباب 
رئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
األوملبية  اللجنة  والرياضة رئي��س 
البحرينية سمو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة، ُكل��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 

.2019  - 2018
 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.
س��مو  رعاي��ة  أن  إىل  ولف��ت   
الش��يخ ن��ارص بن حم��د للدوري 
املمتاز س��يكون له��ا أبلغ األثر يف 
تطور مس��تويات ال��دوري الفنية 
والتنظيمية،  واإلدارية  والتنافسية 
مؤك��دا أن جهود س��موه الحثيثة 
البحرينية عموما  الرياضة  لخدمة 
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 
املرموقة  املتقدمة واملكانة  املراكز 

عرب تحقيق اإلنجازات املختلفة.
 وأكد الش��يخ عيل ب��ن خليفة أن 
العليا  املنظم��ة  اللجن��ة  أعض��اء 

سيعملون يف نفس الرؤى السديدة 
لس��موه عرب جعل املسابقة ذات 

طابع تنافيس مميز.
 وأوضح أن ه��ذه النقلة النوعية 
تحقي��ق  يف  ستس��هم  لل��دوري 
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��يل بن 
خليف��ة بن أحم��د آل خليفة، كال 
من:عيل بن أحمد البوعينني، خالد 

س��ليم الحاج، جاسم محمد بحر، 
الصالحي،  توفي��ق  بوكامل،  مريم 
عبدالرضا حقيقي، عارف املناعي، 
عبدالجليل  البوعين��ني،  إبراهي��م 
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.

علي بن خليفة رئيًسا للجنة المنظمة العليا لدوري ناصر بن حمد الممتاز
بتكليف من سموه

اتحاد الكرة  المركز اإلعالمي

أك��دت رئيس��ة قن��اة البحري��ن 
الرياضية مري��م بوكامل أن القناة 
اس��تعدت قب��ل ف��رتة 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��الم عيل 

الرميحي. 
ج��اء ذل��ك خ��الل إع��الن القناة 
الرياضية عن إقامتها لورشة عمل 
بعنوان )مبادئ التحليل التلفزيوين 
ملباري��ات ك��رة الق��دم(، يقدمها 
املحلل الفني وخبري الدارت فيش 
الوطني محم��ود فخرو  امل��درب 

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

اىل  باإلضاف��ة  النهاي��ة،  وبع��د 
الحديثة يف  التقنيات  استخدامات 

عملية التحليل الفني.
 وأعلنت بوكامل أن املجال مفتوح 
لكاف��ة م��ن يرغ��ب يف االلتحاق 
بهذه ال��دورة التي س��تقام عرص 
االتصال  ع��رب  )األربع��اء(  الي��وم 

بالقناة للتس��جيل املجاين، مؤكدة 
ع��ىل 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 
التدري��ب  يف  املحرتف��ني  دبل��وم 
ومح��ارض دويل يف برنامج الدارت 
فش ومحارض معتمد من االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.

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

نضع كل إمكانات القناة لدوري سموه الممتاز

مريم بوكمال

علي بن خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المناعي مديرا تنفيذيا للدوري

اليوم المؤتمر الصحافي 
لمباراة كأس السوبر بابكو

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: أصدر 
رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
رئيس اللجنة املنظمة العليا لدوري 

نارص بن حمد املمتاز للموسم 2018 - 
 2019 الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 

آل خليفة، قرارا بتعيني عارف عبدالعزيز 
املناعي مديرا تنفيذيا للدوري.

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.

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 15 سبتمرب الجاري عند 7 مساء عىل استاد 

البحرين الوطني. من جهة أخرى، يعقد االتحاد االجتامع 

التنسيقي ملباراة كأس السوبر اليوم األربعاء أيضا، عند 5 

مساء بحضور ممثيل الفريقني.

عارف المناعي

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 
- 2019، قبل أن يوقع الالعب رس��ميا 
عق��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��الم العامين 
خ��الل الف��رتة 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.
ويعترب جواد عبدالله مدن واحدا من 
الالعبني الذين سبق لهم متثيل الفئات 

العمرية يف النادي األهيل، كام ش��ارك 
حديث��ا يف دورة س��مو الش��يخ نارص 

ب��ن حمد الرمضانية “ن��ارص 11” مع 
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��امين، 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 
شؤون الشباب والرياضة نوار املطوع، 
وذلك بعد التسهيالت التي قدمت له 
يف متابعة تفريغه من العمل واحرتافه 

موسام كامال مع الفريق العامين.

البحريني جواد مدن يحترف في نادي السالم العماني
أحمد مهدي

لقطة لالعب جواد مدن



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 400 مرت 
للس��يدات، وذلك بحض��ور أمني رس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى راشد 
البوعينني وعضو مجلس اإلدارة خالد 

القطامي.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  واس��تقبلت 
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 
الش��باب، رئي��س املجلس  وش��ؤون 
األع��ىل 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��رية إىل أن تل��ك النتائج 

هي مثرة لرعاية جالل��ة امللك ودعم 
سمو رئيس الوزراء وسمو ويل العهد 
األمني ومس��اندة س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة ضم��ن رؤيته 
إلبراز اس��م مملكة البحرين يف كافة 
املحافل والجهود السخية من النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة، رئيس االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى س��مو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة ودعم��ه الالمحدود 
ألبط��ال وبط��الت ألع��اب الق��وى، 
باإلضاف��ة إىل جهود جمي��ع العدائني 
وأعض��اء الوف��د والطواق��م الفني��ة 

واإلدارية.
بن��ت  حي��اة  الش��يخة  وأك��دت   

أن حص��اد  آل خليف��ة  عبدالعزي��ز 
منتخب ألعاب القوى يف بطولة العامل 

للقارات والتي تعترب واحدة من أقوى 
البط��والت يعت��رب امتداد مل��ا حققه 

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 25 ميدالي��ة ملونة 
من بينها 12 ذهبي��ة و6 فضيات 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 

مقدمتها بطولة العامل 2019.
وأس��فرت نتائ��ج منتخ��ب ألع��اب 
القوى للرجال والسيدات عن حصول 
العداءة س��لوى عيد عىل املركز األول 
بس��باق 400 مرت للسيدات، وأحرزت 
الع��داءة وينفرد يايف املركز الثالث يف 
س��باق 3 آالف مرت موان��ع، وأحرزت 
املرك��ز  يوس��ف  أمين��ات  الع��داءة 
الخام��س يف س��باق 400 مرت حواجز 
للسيدات، وأحرزت العداءة أديدونغ 
أوفانيم املركز الخامس يف سباق 200 
مرت للس��يدات وحققت رقام بحرينيا 
وأح��رزت  ثاني��ة(،   22:62( جدي��دا 
العداءة هاجر العمريي املركز السابع 

يف سباق 100 مرت للسيدات.

اعتم��د االتح��اد البحرين��ي للك��رة 
الطائ��رة ترفي��ع ع��دد م��ن الحكام 
والحك��امت من الدرج��ة الثانية إىل 
الدرجة األوىل ومن درجة “املستجد” 
إىل الدرج��ة الثاني��ة والذين تم رفع 
اس��امئهم 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��امهيجي، عيىس 
عبدالله، جاس��م محم��د، فيام تضم 
قامئ��ة الحكام الذين مت��ت ترفيعهم 
من مس��تجدين إىل الدرج��ة الثانية 

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

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��ىل املس��تويات وتحقي��ق أع��ىل 
درج��ات التميز، مؤك��دا عىل حرص 

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��ىل 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 
ع��ىل  وأطل��ع  بالح��كام  االتح��اد 
استعداداتهم من أجل انطالق املوسم 
الريايض الجديد 2018 -  2019 متمنيا 
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��امم من قب��ل مجلس 
إدارة االتحاد، مثمنا كذلك دور لجنة 
الحكام يف إدارة شؤون الحكام وتوفري 

مختلف متطلباتهم.

حياة بنت عبدالعزيز تستقبل أبطال ألعاب القوى

“الطائرة” يعتمد ترفيع عدد من الحكام للدرجتين األولى والثانية

بع��د نتائجه��م المتمي��زة ف��ي بطول��ة العال��م للق��ارات

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

ضاحية السيف           اللجنة األولمبية

الرفاع           االتحاد البحريني للكرة الطائرة

حياة بنت عبدالعزيز مع بدر ناصرجانب من االستقبال

... وتتوسط المنتخب

 علي بن محمد يتوسط الحكام  تكريم عدد من الحكام الذين تمت ترقيتهم
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العام 2019 املقبل رمبا يكون عاما 
استثنائيا لكرة اليد البحرينية بوصول 
3 منتخبات 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 2012 وتبعه التأهل 

الثاين ملونديال قطر 2014، والتأهل 
الثالث ملونديال فرنسا 2016، واخريا 

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 
29/28 يف 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 2019 سنة 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 2018 التي اختتمت مؤخرا.

2019 عــــام مميــــــز لكـــــرة اليـــــد البحــريــنــيـــــة
مع بل��وغ منتخب��ي الرجال والش��باب للموندي��ال وبانتظار الناش��ئين

حسن علي
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نيابللة عن عاهللل البللالد جاللة 
امللللك حمد بن عيىس آل خليفة، 
يشارك ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشللؤون الشللباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيللس اللجنة األوملبية البحرينية 
قائد الفريق املليك للقدرة سللمو 
الشلليخ نارص بن حمد آل خليفة 
يف فعاليللات بطولة العامل للقدرة 
التي تنطلق عند الساعة الواحدة 
ظهللر اليللوم بتوقيللت مملكللة 

البحرين.
كام يقللود سللموه الفريق املليك 
املشللارك يف هذه البطولة ملسافة 
160 كيلومرتا، بعد أن قاد سموه 
التدريللب املختللر للفريق قبل 
الفحص البيطللري الذي أجري يف 
العارشة من مسللاء أمس بتوقيت 
البحريللن، وحضور حفل  مملكة 
االفتتللاح الذي أقيللم يف الواحدة 

صباح اليوم.
وقللد أكد سللموه أن الفريق جاء 
من أجللل تحقيق نقلللة رياضية 
اإلنجازات  لسجل  تضاف  جديدة 
للمملكللة  الزاخللرة  الرياضيللة 
الحبيبة يف بطولللة العامل للقدرة 
التي تسللتضيفها واليللة كاروالينا 
املتحللدة  بالواليللات  الشللاملية 
األمريكية اليوم مبشللاركة 40 دولة 
من مختلللف أنحاء العللامل ما مل 
املختلفة، ومنها  الظروف  تخالف 
التنظيميللة والجويللة واإلعصللار 

فلورنس الذي يهدد املنطقة.
وأوضللح سللموه أن مثللل هذه 
العامليللة  الرياضيللة  املشللاركات 
الضخمللة تواجههللا العديللد من 
التحديات، إال أن الخطة التي تم 
إعدادها للفريق بفرسانه وجميع 
أعضائه سللتوصل الفريق للهدف 
الللذي جئنللا مللن أجللله، ومنها 

الرتويج ململكة البحرين.
وأشللار سللمو الشلليخ نارص بن 
حمد آل خليفة يف حديثه، معربا 
عللن اعتزازه وفخللره بالنجاحات 
الكبللرية التللي حققتهللا رياضللة 
واملسللتويات  البحرينية  القللدرة 
البحرين  التي قدمتهللا  العامليللة 
املختلفة؛  الرياضية  مشاركاتها  يف 
الللذي يجعلنللا متميزين  األمللر 
وسنواصل مسرينا يف طريق التميز 
هذا، وكسب فرسللاننا الكثري من 
املشللاركات،  الخربات جراء هذه 
وهللذا النجللاح والتفللوق يبعث 
عللىل الفخللر بالقللدرات الهائلة 
التللي متتلكهللا مملكللة البحرين 
عىل صعيد مشللاركاتها الرياضية 
وتحقيقهللا اإلنجللازات املرشفللة 
الرياضية املختلفة  البطللوالت  يف 
السلليام مشللاركاتها يف سللباقات 
القدرة الدوليللة والعاملية لتصبح 
محللط أنظللار العديد مللن دول 
العللامل بفضللل الرؤيللة الثاقبللة 
للقيادة الرشلليدة التي تركز عىل 
وضللع اململكة يف مكانللة مميزة 
عىل الخارطة العاملية، وقد أبهرت 
العامل بإنجازاتها العالية وامتالكها 

الرياضيللن املتميزيللن القادرين 
عىل متثيل الوطن خري متثيل.

وقبللل انطللالق السللباق العاملي 
اليوم حث سللموه فرسان الفريق 
عللىل بللذل أقللى مللا عندهم 
وتحقيللق اإلنجاز الللذي جاء من 
أجللل الفريللق املللليك، متمنيللا 
أكللرب  للفريللق يف  التوفيللق  كل 
املشاركات العاملية للقدرة. وأشاد 
سموه بحفل االفتتاح الذي أعدته 
اللجنللة املنظمللة للبطولللة وما 

تضمنه من فقرات متنوعة.

فيصل بن راشد يشيد بما 
وصل إليه فرسان الفريق 
الملكي من مستوى

املللليك  االتحللاد  رئيللس  أشللاد 
للفروسية وسباقات القدرة نائب 
رئيس املجلس األعىل للبيئة سمو 
الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
وجاهزيللة  اسللتعداد  مبسللتوى 
فرسللان الفريللق املللليك للقدرة 
بقيادة سللمو الشلليخ نللارص بن 
حمد آل خليفللة، مؤكدا أن أمام 
الفريق مهمة وتحٍد جديد وسط 
مشللاركة نخبة من فرسان العامل 

وأقوى الجياد.
ونللوه فيصل بن راشللد أنه اليوم 
أمام الفرسان بطولة مهمة وفرصة 
مثىل لكسللب املزيد مللن الخربة 
املسللتويات،  واالحتكاك مبختلف 
القللدرة  رياضللة  أن  إىل  مشللريا 
ملسللتويات  وصلللت  البحرينيللة 
عاملية متطللورة، وحققت العديد 

من اإلنجللازات املرشفة للمملكة، 
وأن قيللادة سللمو الشلليخ نارص 
بن حمللد آل خليفة ووجوده إىل 
جانللب الفرسللان لهو بحللد ذاته 
دافع وحافللز معنللوي كبري؛ من 
أجللل تحقيللق املراكللز املتقدمة 
والظهور املرشف يف هذه البطولة 

العاملية.
وأثنللى فيصل بللن راشللد إىل ما 
القللدرة  رياضللة  إليلله  وصلللت 
البحرينية بفضل ما تحظى به من 
دعللم واهتامم كبرييللن من لدن 
صاحللب الجاللة امللللك، ومتابعة 
سللمو الشلليخ نللارص بللن حمد 
آل خليفللة، متمنيللا كل التوفيق 
للفريق املليك يف املشاركة العاملية 

اليوم.

 إجراء الفحص البيطري

الفحص  القللدرة  بقريللة  وأقيللم 
البيطري للجياد املشللاركة، وشهد 
الفحللص البيطري تعاونا كبريا من 
جانب الفرسان؛ األمر الذي ساهم 
بشللكل كبللري يف تسللهيل عملية 
الفحص واالنتهللاء منها يف الوقت 
املحدد، حيث أرشف عىل الفحص 
البيطللري مجموعة مللن األطباء 
البيطريللن املعتمدين من جانب 
االتحللاد الللدويل والذين ميتلكون 
خربات كبرية يف هذا املجال وسبق 
لهللم املشللاركة يف العديللد مللن 
البطللوالت العاملية للقدرة، ويقام 
حفل االفتتاح مساء اليوم مبشاركة 

جميع الفرق العاملية املشاركة.

أمطار غزيرة

شللهدت القرية مسللاء يوم أمس 
هطول أمطار غزيرة، حيث تأثرت 
اإلسللطبالت جللراء ذلللك وكذلك 
أقيمت  التللي  التجارية  السللوق 
عللىل هامللش البطولة، وتشللهد 
والية كاروالينا الشللاملية هطول 
أمطار غزيرة ومتفرقة متأثرة من 
إعصللار فلورنس الذي يقرتب من 
هذه الوالية ويتوقع وصوله خالل 

اليومن املقبلن.

مراحل السباق

يتضمللن سللباق بطولللة العللامل 
للقدرة بوالية كاروالينا الشللاملية 
بالواليات املتحدة األمريكية خمس 
مراحل مجموع مسافات مراحلها 
األوىل  املرحلللة  كيلومللرتا،   160
ومسللافتها 39.9 كيلومرتا )اللون 
الربتقللايل(، املرحلللة الثانية 31.1 
)اللون األصفر(، املرحلة  كيلومرتا 
الثالثللة 40.1 كيلومللرتا ) اللللون 
األزرق(، املرحلللة الرابعللة 28.2 
كيلومرتا )اللون األحمر( واملرحلة 
الخامسة ومسافتها 21.7 كيلومرتا 

)اللون األبيض(.

“الرياضية” تنقل السباق 
على الهواء مباشرة

)القناة  البحرين  تلفزيللون  ينقل 
بطولللة  منافسللات  الرياضيللة( 
العامل للقدرة يف الواليات املتحدة 
األمريكيللة عللن طريق قنللاة ديب 

ريسللنغ، حيللث سلليقام حفللل 
الواحدة  السللاعة  عنللد  االفتتاح 
البحرين،  بتوقيت مملكة  صباحا 
والسللباق عند السللاعة الواحدة 
ظهللر اليوم األربعللاء وذلك عىل 

الهواء مبارشة.

تعليمات مشددة 
لإلعالميين

أصدرت اللجنة االعالمية تعليامت 
حللول  االعالميللن  إىل  مشللددة 
التصوير يف املراحل، حيث عقدت 
هللذه التعليامت من مسللؤولية 
واجباتهم؛  تأديللة  املصوريللن يف 
نظرا لبيللع الحقللوق إىل االتحاد 
الدويل للفروسية، وقد أدت هذه 
التعليللامت إىل صعوبللة تنفيللذ 
االعالمي  للفريللق  املسللؤوليات 

البحريني.

فرسان الفريق الملكي 
بقيادة ناصر بن حمد

ميثللل الفريللق املللليك البحريني 
للقدرة يف هللذه البطولة بقيادة 
قائد الفريق سللمو الشلليخ نارص 
بن حمللد آل خليفة، حيث يقود 
سللموه الجواد فاتللوت، وكل من 
الفرسللان الشلليخ إبراهيللم بللن 
محمد آل خليفة وميتطي الجواد 
تالنت، الفارس الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة وميتطي الجواد 
متللام، الفارس رائللد محمود بويل 
والفارس محمد هللالل الخاطري 

الفارس  الجللواد هينهام  وميتطي 
االحتياط.

خالد بن عبداهلل يحضر 
اجتماعات دولي الفروسية

لالتحللاد  األول  النائللب  حللر 
الدويل للفروسللية الشلليخ خالد 
بن عبدالله آل خليفة اجتامعات 
االتحاد الدويل، والتي أقيمت عىل 
هامللش بطولة العامل للفروسللية 
التي تسللتضيفها واليللة كاروالينا 
املتحللدة  بالواليللات  الشللاملية 
ناقشللت هذه  األمريكيللة، حيث 
وبطوالت  مسابقات  االجتامعات 
االتحاد الدويل للفروسللية وسبل 
تطويللر ودعم هذه السللباقات، 
كام متت مناقشللة اسللتعدادات 
والية كاروالينا الشاملية بالواليات 
املتحللدة األمريكية الحتضان هذه 

البطولة مبشاركة عاملية واسعة.
من جانبلله، أعرب الشلليخ خالد 
بن عبدالللله آل خليفة عن فخره 
واعتزازه مبشللاركة الفريق املليك 
للقدرة بقيادة سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة للفريق الذي 
يشللارك يف بطولة العللامل للقدرة، 
مشيدا بالدعم الكبري الذي يقدمه 
سللموه وما حققه الفريق للقدرة 
البحرينيللة يف جميع املشللاركات 
واملحافل الدولية والعاملية، والذي 
سللاهم يف تعزيز سللمعة ومكانة 
اململكة عامليا، متمنيا كل التوفيق 
للفريق يف هذه املشاركة الضخمة 

وتحقيق النتائج املرشفة.

للقدرة العالم  بطولة  يحضر  حمد  بن  ناصر  الملك...  جاللة  عن  نيابة 
سموه يقود الفريق الملكي في أقوى السباقات العالمية لمسافة 160 كيلومترا

للبطولة ال��ف��ن��ي  االس��ت��ع��داد  ي��ؤك��دون  الملكي  ال��ف��ري��ق  ف��رس��ان 
كاروالينا الشمالية            المكتب اإلعالمي

علم البحرين يرفرف في منطقة السباقسمو الشيخ ناصر بن حمد

من التحضيرات إلقامة السباقاستعدادات متواصلةالشيخ خالد بن عبداهلل

حضور واسع لإلعالم تواصل اإلعداد للسباق
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وكاالت: أراحت الربتغال كريستيانو 
رونال��دو ورغم ذل��ك تغلبت 1-0 
ع��ى 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 3 دقائ��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��ى إيطاليا منذ 

.1957
وأجرى مانش��يني م��درب إيطاليا، 
الذي كان يخوض ثاين مباراة رسمية 

له مع الفريق، تسعة تغيريات عى 
التش��كيلة التي تعادل��ت 1-1 مع 
بولندا الجمعة، لكن الفريق تراجع 
للدف��اع يف أغل��ب ف��رات 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 60 عاما، 

يف آخر 4 مباريات رسمية.
وقال مانش��يني ”بذل الالعبون كل 
ما يف وس��عهم، لكن من أجل الفوز 
عليك تس��جيل أهداف ل��ذا علينا 
العث��ور عى ع��الج لذل��ك. ارتكبنا 

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 عى 
إراحة رونالدو الذي قال إنه يحتاج 
إىل وق��ت للتأقلم بعد االنضامم إىل 
يوفنتوس من ريال مدريد، الرتيب 
بثالث نق��اط متفوقة ع��ى بولندا 
وإيطاليا ولكل منهام نقطة وحيدة.
وسيطرت بطلة أوروبا عى 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 

عى خط املرمى وغريت تس��ديدة 

لتصط��دم  اتجاهه��ا  روي  ماري��و 

بالعارض��ة وم��رت تس��ديدة وليام 

كارفاليو من 25 م��را بجوار مرمى 

جيانلويجي دوناروما.

ونجح��ت الربتغ��ال أخ��ريا يف ه��ز 

الشباك بعد االسراحة.
وم��ر بروما، الذي ارت��دى القميص 
رقم 7 الخاص 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 

مرا.
بطريقته��ا  الربتغ��ال  وتراجع��ت 
التس��جيل  املعت��ادة للدف��اع بعد 
لك��ن إيطاليا مل تفع��ل الكثري بعد 

االستحواذ بشكل أكرب عى الكرة.
وج��اءت أفض��ل فرصه��ا لصال��ح 
س��يموين زازا الذي وصل إىل الكرة 
قب��ل كارفاليو بعد ركلة ركنية لكنه 
وضعها برضب��ة رأس فوق العارضة 

من مدى قريب.

البرتغال تحرج إيطاليا ومانشيني

من مواجهة البرتغال وإيطاليا

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��ى هام��ش لقاء 
األرجنت��ني وكولومبي��ا وديا “القميص 
رقم 10 يخ��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��يس خ��ارج املنتخ��ب 

األرجنتين��ي لتدعيم األخ��ري، 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��ر كثريا بكل 
تأكيد عندما يكون الالعب األفضل يف 

العامل غري موجود بامللعب”.
وكان مي��يس ق��د نرش ص��ورة له مع 
عائلته عى موقع التواصل االجتامعي 
)إنس��تغرام( أمس األول، وهو يرتدي 
رسواال قص��ريا يحمل ش��عار االتحاد 

األرجنتيني لكرة القدم.
وأنعشت الصورة آمال الجامهري التي 

ترقب 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��ى يد فرنس��ا، وكان ذلك يف 
دور الس��تة عرش، إذ مل يتحدث طوال 
الفرة 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.

وكاالت: تت��واىل املش��كالت ع��ى فريق 
موناك��و الفرن��يس بإصاب��ة العدي��د من 

ركائزه األساسية يف الفرة األخرية.
وس��لطت صحيفة “ليكيب” الفرنس��ية، 
الضوء عى 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 فرة تراوح بني 3 - 4 

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 ال�13، يف الدوري 
الفرنيس، برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز 
وتعادل وهزميتني، بع��د مرور 4 جوالت 

من املسابقة.

الفن��ي  املدي��ر  كش��ف  وكاالت: 
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 
“ماركا”:  السابق، بحسب صحيفة 
“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��ى دكة البدالء. ه��و العب كبري 
وله تأث��ريه عى الفري��ق كل يوم 
ويعل��م أين أرشك أري��وال لحاجته 

للمزيد من الدقائق”.
واختتم “جلوس بوفون عى الدكة 
ليس أم��را نهائيا، ولكنه س��يدعم 
زمالءه ويقدم لهم املساعدة، ولهذا 

أدركت ملاذا ال يزال عى القمة”.

األرجنتين��ي  النج��م  ق��اد  وكاالت: 
السابق، دييغو مارادونا، مرانه األول 
مع دورادوس املكس��ييك، الذي توىل 
مهمته الفنية مؤخرا، يف حضور 500 

مشجع عى األقل.
وس��مح دورادوس، ال��ذي ينافس يف 
دوري الدرج��ة الثاني��ة املكس��ييك، 
للجامه��ري بالدخ��ول مجان��ا مللعبه 
لحضور املران األول للنجم األرجنتيني 
الكب��ري، 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��امل رشق املكس��يك، 

مقرا له.
ورددت الجامهري التي حرضت املران 
اس��م مارادون��ا يف أكرث من مناس��بة 

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��الس، 
الالعب��ني  م��ع  بالتح��دث  امل��ران، 

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��راحة الذي تخلل 
مارادون��ا من  اق��رب  التدريب��ات، 
مدرجات امللعب املكتظة بالجامهري 
م��ن مختل��ف األع��امر، ووقع عى 
بع��ض القمص��ان، ك��ام رقص عى 
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��ام ه��و الح��ال أيضا م��ع أعضاء 
الجه��از الفني، الذي��ن حرصوا عى 
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.

سكالوني يحصن قميص ميسي

ضربة موجعة

توخيل يتخذ القرار المفاجئ

مارادونا يرقص في التدريب األول
ليونيل سكالوني

وكاالت: تلقى نادي روما اإليطايل دفعة قوية قبل 
مواجهة ريال مدريد، األسبوع املقبل، يف الجولة 
األوىل من دور املجموعات ببطولة دوري أبطال 

أوروبا.
ووفًقا للتقارير فإن ثاليث الذئاب أليساندرو 

فلورينزي، دييجو بريويت وأنطونيو مريانتي، اقرب 
من العودة إىل التدريب مع املجموعة استعداًدا 

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.

وكاالت: أعل��ن ف��رياري املش��ارك يف بطولة العامل 
فورموال 1 للس��يارات أن س��ائقه الفنلندي كيمي 

رايكونن سيرك الفريق يف نهاية املوسم الجاري.
ومل يعل��ن فرياري عن الس��ائق البدي��ل لرايكونن 
بطل الع��امل 2007 لكن من املتوق��ع التعاقد مع 
الش��اب تش��ارل لوكلري البالغ عمره 20 عاما الذي 
يقود سيارة س��اوبر وفاز ببطولة العامل فورموال 2 

العام املايض.

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 عى اإلنرنت، 

إن رشكة بلو ماربل كابيتال، الدائنة، رفضت عرضه 
لتسديد قرض تبلغ قيمته 4 ماليني جنيه إسرليني 

)5.21 مليون دوالر( باإلضافة إىل الفوائد.
ويتعرض النادي الواقع يف منطقة النكشري، الذي 

تجنب الهبوط من الدرجة الثانية بصعوبة املوسم 
املايض، لخصم 12 نقطة من رصيده، إذا تم وضعه 
تحت الحراسة، إضافة لفرض حظر عى ضم العبني 

جدد ملدة عامني.
وبدأ بولتون املوسم بطريقة جيدة ويحتل املركز 

الثامن برصيد 11 نقطة بعد أول 6 مباريات.
وقال أندرسون “أثق أنهم )بلو ماربل( سيندمون 
عى أفعالهم... )بلو ماربل( ستكون بحاجة اآلن 

لتمويل عملية وضع النادي تحت الحراسة، والتي 
ستستغرق 3 أشهر عى األقل وستحظر عى النادي 

تلقائيا إبرام أي تعاقدات جديدة ملدة عامني، 
وخصم 12 نقطة عى األقل”.

وأضاف “يف رأيي، هذه األفعال ستقلل من قيمة 
النادي يف أي عملية بيع مستقبلية محتملة، 

وستجعل من الصعب للغاية العثور عى 
مستثمر”.

دفعة قوية قبل مواجهة الريال

فيراري يعلن رحيل رايكونن

بولتون في خطر

كيمي رايكونن

دييغو مارادونا

جيانلويجي بوفون وأريوال
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 “الجميس اليوكن” و”شفروليه تاهو” األكثر طلًبا

“جيبك” تستقبل المشاركين في الورشة العربية لألسمدة

“مونتريال للسيارات” تقدم عروض”العودة للمدارس”

مبنا�شب���ة زيارتهم احلالية ململكة البحرين 
حل�ش���ور ور�شة العمل املتخ�ش�شة عن “ال�شحة 
وال�شالم���ة والبيئ���ة يف �شناع���ة االأ�شمدة: وقت 
التميز” الت���ي ينظمها االحتاد العربي لالأ�شمدة 
بدع���م ورعاي���ة م���ن �رشك���ة اخللي���ج ل�شناع���ة 
البرتوكيماوي���ات، ق���ام ع���دد م���ن امل�شاركني 
يف الور�ش���ة بزي���ارة تفقدية للمجم���ع ال�شناعي 
لل�رشكة يوم االأربعاء املوافق 6 �شبتمرب اجلاري، 
حيث كان يف اال�شتقبال عدد من اأع�شاء االإدارة 

التنفيذية وكبار م�شوؤويل ال�رشكة. 
ورح���ب اأع�ش���اء االإدارة التنفيذية ب�شيوف 
ال�رشك���ة، ناقل���ني لهم حتي���ات رئي����س ال�رشكة، 
منوهني بهذه الزيارة التي �شتتيح لهم فر�شة 
التع���ّرف ع���ن كث���ب عل���ى طبيعة عم���ل ال�رشكة 
واالط���الع عل���ى التطور الكب���ر ال���ذي ت�شهده 

م�شانعها ومرافقها املختلفة.
بع���د ذلك، ا�شتمع الوفد اإلى نبذة تعريفّية 
�شامل���ة عن طبيعة عمل ال�رشك���ة واالإ�شرتاتيجية 
الت���ي ُتدار به���ا اأعمالها، وتعرف���وا باإيجاز على 
مراحل عمليات الت�شغي���ل واالإنتاج والت�شدير، 

كم���ا اطلعوا على اأهم املنج���زات واجلوائز التي 
حققتها ال�رشكة �شواء على �شعيد منتجاتها من 
امل���واد البرتوكيماوي���ة واالأ�شم���دة التي متتاز 
بجودته���ا العالي���ة اأو على �شعي���د متّيز ال�رشكة 
يف تطبي���ق اأف�ش���ل واأحدث املعاي���ر العاملية 
يف جم���االت ال�شالمة واجل���ودة واملحافظة على 

البيئة. 
وتق���دم اأع�ش���اء الوف���د الزائ���ر يف خت���ام 
الزيارة بجزي���ل ال�شكر والتقدير لرئي�س ال�رشكة 
عبدالرحمن جواهري، واأع�شاء االإدارة التنفيذية 
عل���ى م���ا وج���دوه م���ن حف���اوة بالغ���ة وح�شن���ا 
ا�شتقبال، م�شيدين بالربنام���ج احلافل للزيارة 

والذي اأتاح لهم فر�ش���ة التعّرف عن قرب على 
التطور الكبر واملذهل الذي ت�شهده ال�شناعة 
يف البحري���ن عموم���ا و�رشك���ة اخللي���ج ل�شناع���ة 
البرتوكيماوي���ات خ�شو�شا، منوهني بامل�شانع 
املتطورة لل�رشكة، وم�شاريعها البيئية املتفردة 

التي تقيمها داخل جممعها ال�شناعي.

وكان حوايل 50 م�شاركا من 10 دول عربية 
واأجنبية اأع�شاء يف االحتاد قد �شاركوا يف ور�شة 
عم���ل االحتاد العرب���ي لالأ�شمدة الت���ي انعقدت 
خ���الل الف���رتة م���ن 4 - 6 �شبتم���رب اجل���اري، 
و�شهدت الور�شة تبادالً يف وجهات النظر ب�شاأن 

اأف�شل املمار�شات يف اإدارة ال�شحة وال�شالمة.

اأعلن���ت �رشكة مونرتيال زي���ادة يف اإجمايل 
مبيعاتها للفرتة احلالية. وياأتي ذلك االرتفاع 
لالإقبال الكبر عل���ى عر�س العودة للمدار�س 
ب�شبب املبال���غ النقدية ال�شخية التي تقدمها 
ال�رشكة لعمالئها عند �رشائهم �شياراتهم والتي 
ت�شل حت���ى 1500 دينار الى جان���ب االإقبال 
الكب���ر من جميع عمالئها على �رشاء ال�شيارات 
العائلية التي تطرحها ال�رشكة باأ�شعار مميزة. 
واأو�شح���ت �رشك���ة مونرتي���ال يف الف���رتة 
االأخ���رة ازدي���اد الطل���ب ب�ش���كل كب���ر على 
ال�شي���ارات العائلي���ة م���ن نوع جيم����س يوكن 
و�شفروليه تاهو؛ ملا تتمتع به تلك ال�شيارات 
م���ن الكف���اءة العالية يف الت�شني���ع وامل�شاحة 
كب���رة الت���ي تت�ش���ع جلمي���ع اأف���راد العائل���ة 
وممي���زات االأمان القوية الت���ي تت�شم به تلك 
الط���رازات والتي تعد من اه���م االأ�شباب التي 
جتعل تلك الط���رازات من اف�ش���ل ال�شيارات 

العائلية. 
وتقدم �رشك���ة مونرتيال تل���ك ال�شيارات 
باأ�شعار جدا مميزة اإلى جانب ت�شكيلة وا�شعة 
من خمتل���ف االألوان لها وتوف���ر ال�رشكة اأي�شا 
اف�سل الطرق التمويلة وباأقل الأق�ساط ودون 
ا�شرتاطات اأو دفعة مقدم���ة، االأمر الذي اأثمر 
بدوره عل���ى �شهول���ة اقتناء تل���ك ال�شيارات 

وزيادة االإقبال عليها.

وت�شهد حت���ى االآن �رشكة مونرتيال تطورا 
يف مبيعاته���ا احلالي���ة ب�ش���ب اال�شرتاتيجي���ة 
القوي���ة الت���ي تتبعه���ا ال�رشك���ة يف اأ�شعاره���ا 
احلالي���ة، اإذ تق���دم ال�رشكة اأ�شع���ارا تناف�شية 
ومغرية عل���ى جميع فئات ال�شي���ارات وتقدم 
ت�شكلي���ة كبرة م���ن جميع فئ���ات ال�شيارات 

حت���ت �شق���ف واح���د اإل���ى جان���ب �شفق���ات 
اال�شتب���دال املذهلة التي تتي���ح للعميل �رشاء 
�شيارت���ه اجلدي���دة ب���كل �شهول���ة ويف ا����رشع 
وقت وتقدم ال�رشكة خدم���ة اال�شتبدال جلميع 
اأن���واع ال�شيارات بجميع فئاته���ا وتتيح اأي�شا 
ا�شتبدال ال�شيارات القدمية وال�شيارات التي 

مازالت عليها اأق�س���اط بالبنك باأ�سعار تثمني 
مميزة.

ومتل���ك ال�رشكة اأي�ش���ا جمموعة مميزة من 
ال�شيارات امل�شتعملة التي تتمتع بحاله جيدة 

وباأق�ساط تبداأ من 39 دينارا �شهريا. 
وتق���دم ال�رشك���ة كل تل���ك العرو����س من 

خ���الل معار�شه���ا اخلم�شة املنت����رشة يف جميع 
اأرج���اء البحري���ن، اإذ متتلك ال�رشك���ة معر�شها 
الرئي����س يف منطقة الهمل���ة واملعر�س الثاين 
يف حمافظ���ة املحرق والثالث يف منطقة �سرتة 
والراب���ع يف �شاحية ال�شي���ف واأخرا املعر�س 

اخلام�س يف الرفاع.

“رولز رويس” ترتقي بأعلى مستويات الخصوصية
باعتبارها عالمة الرفاهي���ة الرائدة يف العامل، 
تتمتع رولز روي�س مبكان���ة تخولها فهم اإمكانات 
الرفاهي���ة املختلف���ة وت�شخره���ا لعمالئه���ا م���ن 

ال�شخ�شيات املوؤثرة. 
عل���ى م���ر التاريخ، تفاو����س �شما����رشة القوة 
و�شناع التاريخ على بع����س االتفاقات التاريخية 
يف خ�شو�شية تامة وفرتها لهم احلجرة اخللفية يف 

�شيارات رولز-روي�س. 
روي����س  رول���ز  اأعلن���ت  الروحي���ة،  ه���ذه  ويف 
اأخرا وحتديًدا خ���الل فعاليات معر����س ت�شنغدو 
“جن���اح  تق���دمي  ع���ن   2018 للع���ام  لل�شي���ارات 
اخل�شو�شي���ة” يف �شي���ارات فانت���وم ذات قاعدة 
العجالت املمتدة، وهو ابت���كاٌر يوفر م�شتويات ال 

ُت�شاهى من اخل�شو�شية والفخامة.
وكم���ا كان���ت ط���وال 90 �شنة م�ش���ت، ُتعترب 
فانت���وم الي���وم منت���ج الفخام���ة االأب���رز يف العامل. 
وجتم���ع حكاي���ة ه���ذه ال�شي���ارة االأ�شط���ورة اأه���م 
ال�شخ�شي���ات االأك���ر تاأثًرا ونف���وًذا يف العامل من 
رج���ال ون�شاء يطالب���ون ب� ”فخام���ة اخل�شو�شية” 
اأينما كان���ت وجهتهم. وتعبًرا عن فهمها العميق 
لهذا الطلب، حققت العالمة “جناح اخل�شو�شية” 
ال���ذي وفق���ت في���ه م���ا ب���ني الوظيف���ة العملية 
والفخام���ة دون امل�شاوم���ة عل���ى امل�شاح���ة وراحة 
ال���ركاب اخللفي���ني.  وبذلك اأثبت���ت رولز روي�س 
مرة جديدة العالقة ما بني الرفاهية والتكنولوجيا 
م���ن خالل ا�شتخدام الزجاج الذي يتلون كهربائًيا، 

وال���ذي ي�شم���ح بف�ش���ل املق�ش���ورة االأمامية عن 
املق�ش���ورة اخللفية ب�شكل مرئ���ي بال�شغط على 
مفت���اح التعتي���م. ويحظ���ى ركاب املقعد اخللفي 

باإمكانية االختيار ما بني م�شاهدة الطريق اأمامهم 
ع���رب الزجاج اأو جعل���ه معتًما مما يتي���ح لهم اأعلى 

م�شتويات اخل�شو�شية.

“سامسونغ” تطلق “Galaxy Watch” في البحرين

اأطلقت �شام�شونغ اخلليج لالإلكرتونيات 
اليوم �شاع���ة Galaxy Watch الذكية يف 
البحري���ن. وتعت���رب هذه ال�شاعة م���ن اأف�شل 
االأجه���زة يف منظومة Galaxy يف �شام�شونغ 
للبطاري���ة،  االأم���د  طوي���ل  العم���ر  بف�ش���ل 
وميزات خا�شة للعناية بال�شحة والت�شميم 
ال�شاعة  اال�شتثنائي واملخ�ش����س. وت�شاعد 
اجلديدة الت���ي تركز على اللياق���ة البدنية، 
امل�شتخدمني عل���ى اال�شتفادة من القدرات 
املتطورة ملراقبة االإجه���اد والنوم، اإ�شافة 
اإلى تق���دمي جمموع���ة اأو�شع م���ن اخليارات 
مبا يف ذل���ك ثالثة واجهات جدي���دة لل�شاعة 
باالأل���وان الف�شي واالأ�شود احلالك والذهبي 
الوردي واألوان االأحزمة القابلة للتخ�شي�س.

وق���ال رئي�س ق�شم جمموعة املعلومات 
والهوات���ف النقال���ة يف �شام�شون���غ اخللي���ج 
“تلت���زم  �سب���اغ  ط���ارق  للإلكرتوني���ات 
ال���ذي  �شام�شون���غ اال�شتم���رار يف االبت���كار 
يعت���رب عن����رًشا اأ�شا�شًيا من عنا����رش متيزها. 
وارتق���ت �شاع���ة Galaxy Watch بف�شل 
باالأجه���زة  املتنوع���ة  وخياراته���ا  مزاياه���ا 
القابل���ة لالرت���داء اإل���ى امل�شت���وى الت���ايل. 
ومت ت�شميم ال�شاع���ة االأنيقة لتكمل طلتك 
وت�شاع���دك على االرتق���اء مب�شتوى حياتك، 
ومنحك القدرة للتعبر عن نف�شك باأ�شلوب 
�شخ�شي اإ�شافة اإلى اإجناز مهامك املتعددة 
على نحو مميز، واالت�شال بالعامل من حولك 

على نحو �شل�س”.
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�شم���ن م�ش�رك�ت���ه واهتم�م�ته ب�أحداث وطن���ه العراق، ون�رش 
املحبة وال�شالم وم�ؤازرة اأبن�ئ���ه ال�رشف�ء، اأطلق “عندليب الأغنية 
العراقية” الفن�ن ح�مت العراق���ي اأغنية حم��شية جديدة حم��شية 
م���ن اأجل اأحداث مدين���ة الب�رشة حملت عن����ان “للب�رشة متعنني” 
اأحل�ن���ه وكلم����ت ال�ش�عر ح�ش���ني ال�رشيفي هذا وق���د طرح ح�مت 

العراق���ي الأغنية من خ���الل قن�ته امل��شيقي���ة اخل��شة يف م�قع 
الي�تي����ب، ح�مل���ة معه� كل مع����ين احلب لل�ط���ن العراقي من 
اأج���ل العي�ش الهنيء وحق ال�شع���ب يف العي�ش ب�أف�شل الإمك�ن�ت 

واأف�شل ح�ل؛ لأنه �شعب ي�شتحق العي�ش ب�طنه معزًزا مكرًم�.

مسافات

“سوالف بيتنا” جديد “اإلنتاج البرامجي”

فرغ���ت م�ؤ�ش�شة الإنت�ج الرباجم���ي امل�شرتك ملجل�ش 
التع����ون لدول اخللي���ج العربية من اإجن����ز اأحدث اأعم�له� 
الفني���ة من خ���الل امل�شل�ش���ل الإذاعي اجلدي���د “�ش�الف 
بيتن�”، الذي يتك�ن من 15 حلقة مدة احللقة 30 دقيقة. 
وق�مت امل�ؤ�ش�شة ب�إر�ش�ل حلق�ت العمل اجلديد لإذاع�ت 
ال���دول الأع�ش����ء يف امل�ؤ�ش�ش���ة، ومن املت�ق���ع بثه خالل 
الأي����م القليلة املقبل���ة يف اإذاع����ت دول جمل�ش التع�ون 

اخلليجي.
عن ه���ذه التجربة الدرامية اجلدي���دة، يتحدث ج��شم 
النبه����ن ق�ئ���ال “م�شل�ش���ل اجتم�عي ك�مي���دي عب�رة عن 
خم��شي�ت، فف���ي كل 5 حلق�ت ق�ش���ة مت�شلة منف�شلة، 
وه���ي: الط���الق، اجل����ر، ال�شب����ب، البط�ل���ة، الت�ا�ش���ل 
الجتم�عي، الحتي����ل وغريه� من الق�ش�ي� وامل��ش�ع�ت 

الجتم�عية”.
بدوره����، ق�لت خمرجة العمل املخرج���ة غ�دة ال�شني: 
م�شل�شل �ش�الف بيتن� درام� اإذاعية ع�لية اجل�دة، تالم�ش 
البيت اخلليجي وق�ش�ي�ه، وي�ش�رك يف التمثيل عدد كبري 
م���ن جن�م اخلليج م���ن خالل احللق�ت مث���ل: هدى ح�شني 
وج��ش���م النبه�ن و�شليم����ن الي��ش���ني واإبراهيم احلربي 

وعب���ري اجلندي وخ�لد املفيدي وغريه���م. وامل�شل�شل من 
ت�ألي���ف ابت�ش�م ال�شي�ر واإ�رشاف عل���ي الري�ش واإخراج غ�دة 

ال�شني.

في ختام مهرجان الصواري المسرحي الدولي

“وقت للتجوال” الروسية أفضل عرض و “في الحلوة والمرة” البحرينية أفضل نص
ح�شدت م�رشحي���ة “وقت للتج����ال” من رو�شي� 
عل���ى ج�ئ���زة اأف�ش���ل عر����ش م�رشح���ي يف مهرج����ن 
ال�ش����اري امل�رشح���ي ال���دويل الث����ين ع����رش، ال���ذي 
اختتم���ت فع�لي�ت���ه اأم�ش الأول عل���ى �ش�لة البحرين 
الثق�في���ة، فيم� ح�ش���د امل�ؤلف واملخ���رج البحريني 
جم�ل ال�شقر ج�ئزة اإبراهيم بحر للن�ش امل�رشحي عن 
ن�ش “يف احلل�ة وامل���رة” مل�رشح ال�ش�اري البحريني 
متثي���ل �شفيق���ة ي��ش���ف وعب���داهلل �ش�ي���د واإخراج 
غ����دة الفيح�ين، وفيم� يل���ي نت�ئج املهرج�ن ح�شبم� 

اأعلنته� اللجنة برئ��شة حممد اخلزاعي.
اأول: �شه�دات التقدير: 

املخرجة غ�دة الفيح�ين م���ن البحرين عن اإخراج 
“يف احلل�ة واملرة”.

الفن�ن عب���داهلل �ش�يد عن دوره يف م�رشحية “ يف 
احلل�ة واملرة”. 

ث�ني����: ج�ئزة جلن���ة التحكيم اخل��ش���ة “ ج�ئزة 
عبداهلل ال�شعداوي”.

منح���ت اإلى م�رشحية “ ح�رشة ح���رة” من اأمل�ني� - 
�ش�ري� 

ث�لث����: ج�ئ���زة اإبراهيم خلف�ن للن����ش امل�رشحي 
وف�ز به� املخرج والفن�ن البحريني جم�ل ال�شقر عن 

ن�ش “يف احلل�ة واملرة”. 
رابع�: ج�ئزة اأف�شل ممثل م�ش�ند حجبت.

خ�م�ش�: ج�ئزة اأف�شل ممثلة م�ش�ندة حجيت. 
�ش�د�ش�: ج�ئزة اأف�ش���ل ممثل رئي�شي الت�ن�شي 
حم����دة بن ح�ش���ن عن م�رشحي���ة “ لي�ش بع���د”. علم� 
اأن من املر�شح���ني لهذه اجل�ئ���زة ك�ن اأي�ش� الفن�ن 

البحريني عبداهلل �ش�يد.
�ش�بع����: ج�ئزة اأف�شل ممثلة دور رئي�شي ذهبت 
للفن�ن���ة الرميني���ة ن�ري���ن جيج�ري����ن ع���ن م�رشحية 
“ط���ريان ف�ق املدينة“ وتر�شح لهذه اجل�ئزة اأي�ش� 
الفن�ن���ة البحريني���ة �شفيق���ة ي��ش���ف م���ن البحرين 

وانت�ش�ر عي�ش�وي من ت�ن�ش.
ث�من����: ج�ئزة اأف�شل ت�ظي���ف م��شيقي ذهبت 

م���ن  وك�ن  للتج����ال”  “وق���ت  الرو�ش���ي  للعر����ش 
املر�شح���ني كذلك العر����ش الت�ن�ش���ي “لي�ش بعد” 

والعر�ش الأمل�ين ال�ش�ري امل�شرتك “ح�رشة حرة“.
ت��شع����: ج�ئ���زة اأف�ش���ل �شين�غرافي���� ذهب���ت 
للعر����ش اجل�رجي “اأي�م �شف���راء” وحتديدا للفن�نة 

ت�م����را اوخي���ك�ن، وك�ن م���ن املر�شح���ني العر����ش 
الأرمين���ي  للتج����ال” والعر����ش  “وق���ت  الرو�ش���ي 

“طريان ف�ق املدينة”.
ع�����رشا: ج�ئ���زة اف�ش���ل اإخ���راج م�رشح���ي حققه� 
املخ���رج اجل�رج���ي تينجن���ز خ�خي� عن م�رشحي���ة اأي�م 

�شفراء.
فيم���� ذهبت اجل�ئزة الكربى وهي ج�ئزة اف�شل 
عر����ش م�رشحي اإلى م�رشحية “وق���ت للتج�ال” لفرقة 
لب�رات����ري اوف ثي���رت الرو�شي���ة، فك���رة واإخ���راج 
ليدي� ك�بين����. هذا و�شبق تت�ي���ج الف�ئزين بعر�ش 

م��شيق���ي لفرق���ة البحري���ن للم��شيق���ي وتك���رمي 
الداعم���ني للمهرج�ن ومن بينه���م �شحيفة “البالد” 
الأخ���رى  املحلي���ة  ال�شح���ف  دون  انف���ردت  الت���ي 
بتخ�شي�ش ر�ش�ل���ة ي�مية للمهرج�ن، وكذلك تكرمي 

جلنة التحكيم وكل من �ش�هم يف جن�ح املهرج�ن.
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اأ�سامة املاجد

• عبري اجلندي	

• ج��شم النبه�ن	

ت�سوير يو�سف �سلطان
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“السمك الكبير” بنادي البحرين للسينما اليوم
يعر�س ن���ادي البحرين لل�شينما 
عند ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء اليوم 
االأربع���اء الفيل���م االأمريكي “ال�شمك 
الكب���ري”، وت���دور ق�ش���ة الفل���م يف 
يف  رج���ل  بل���وم،  اإد  ح���ول  الري���ف 
ال�شبعني من العمر تقريبا يعاين من 
ال�رطان ويحت����ر، اأم�شى حياته يف 
�رد الك���ر من الق�ش�س 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�شتم���اع اإليه اإال ابن���ه الوحيد ويل 
ال���ذي �ش���اأم من تك���رار م���ا ي�شمعه 
من���ذ طفولت���ه وحت���ى بع���د زواجه. 
يختل���ف ول م���ع وال���ده ح���ول اإحدى 
تلك الق�ش�س التي زعم اأنها وهمية 

ومت�ش���ي 3 �شن���وات دون اأن يحدث 
اأحدهم���ا االآخر، لكن بع���د معرفة ول 
باحت�شار 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 

وجائ���زة البافت���ا الأف�ش���ل فل���م كما 
ر�شح جلائزة اجلولدن جلوب وجائزة 

البافتا الأف�شل ممثل م�شاعد.

أحداث

تك���ون مندفع���اً اإل���ى اتخ���اذ ق���رارات 
�شائبة.

يح�شل اأمر مفاجئ ي�شبب لك القلق.

تكون على موعد مع �شفر اأو رحلة.

الزم���الء م�شتع���دون لتق���دمي  بع����س 
العون لك.

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

كل  رغ���م  الريا�ش���ة  ملمار�ش���ة  ب���ادر 
الظروف.

يتح���دث ه���ذا الي���وم عن تغ���ريات يف 
العمل.

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

تتداخ���ل �شوؤونك االأ�ري���ة باالعتبارات 
املالية.

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

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

جميل اأن ت�شارك يف ن�شاطات ريا�شية.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

19 سبتمبر
1683

حماوالت  اآخر  انهيار   
ال��ع��ث��م��ان��ي��ني ل��غ��زو 
ف���ي���ي���ن���ا ع���ا����ش���م���ة 
االإم�������راط�������وري�������ة 
ال��ن��م�����ش��اوي��ة ال��ت��ي 
ك���ان���ت واح�������دة م��ن 
االإمراطوريات  اأعظم 

يف اأوروبا.

 1943
عملية  تنفذ  اأمل��ان��ي��ا 
جريئة  ك��وم��ان��دو���س 
الزعيم  بها  خطفت 
االإي�����ط�����ايل ب��ي��ن��ي��ت��و 
مو�شوليني من منفاه 
�شا�شو  ج��ران  جبل  يف 
والطريان  اإيطاليا  يف 

به اإلى ميونخ.

 1944
ع��ل��ى  ال����ت����وق����ي����ع   
ب����روت����وك����ول ل��ن��دن 
الذي ق�شم برلني اإلى 
كل  يتبع  قطاعات   4
دول  من  دول��ة  قطاع 

احللفاء.

1950
البلجيكية  احلكومة   
تطرد جميع موظفني 
ال�شيوعيني  احلكومة 

من وظائفهم.

  1953
ال�شوفيتي  ال��زع��ي��م 
ن��ي��ك��ي��ت��ا خ��رو���ش��وف 
�شكرتري  اأول  ي�شبح 
عام للحزب ال�شيوعي 
يجمع  اأ�شبح  وبذلك 
بني املن�شب اجلديد 
ورئ����ا�����ش����ة االحت�����اد 

ال�شوفيتي.
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األخيرة

اجلزائر تعتذر للعراق بعد هتافات “�سدام ح�سني”
قّدمت �جلز�ئر �عت���ذ�ر� ر�شميا للعر�ق �إثر �إقد�م م�شجعني جز�ئريني على �إطالق 
هتاف���ات متّجد �ش���ّد�م ح�شني خالل مب���ار�ة جمعت فريق �حت���اد �لعا�شمة �جلز�ئري 
ون���ادي �لقوة �جلوّية �لعر�قي، �أجربت �الأخ���ر على �الن�شحاب �حتجاجا.وكانت �ملبار�ة، 
�لت���ي ج���رت �الأحد �شمن بطول���ة �الأندية �لعربية لك���رة �لقدم، �شهدت �أج���و�ء م�شحونة بعد �أن 
ب���د�أ م�شجع���ون جز�ئري���ون بالهتاف من مدرج���ات �مللعب “�هلل �أك���رب، �شّد�م ح�ش���ني”، �الأمر 
�ل���ذي �أغ�شب العبي نادي �لقوة �جلوية �لعر�قي، لين�شحبو� م���ن �ملبار�ة، رد� على ما �عتربوه 

“هتافات طائفية”.

املو�ســـة لي�ســت للنحيـــالت فقــــط

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

�لطق�ض حار ورطب مع بع�ض �ل�شحب مع 
فر�شة لت�شكل �شباب متقطع يف بع�ض 

�ملناطق عند �ل�شباح �لباكر.

�لري���اح متقلبة �الجتاه م���ن 3 �إلى 8 
عقد، ولكنها �رشقية عموما من 8 �إلى 

13 عقدة بعد �لظهرة.

�رتفاع �ملوج من قدم �إلى 3 �أقد�م. درجة �حلر�رة 
�لعظمى 40 و�ل�شغرى 30 درجة مئوية. �لرطوبة 

�لن�شبية �لعظمى 95 % و�ل�شغرى 40 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

 اأحمد البحر 
�لرئي�ض �لتنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض �لتحرير

 اأمين همام 
مدير �لتحرير

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

ت�شدر عن د�ر �لبالد لل�شحافة و�لن�رش و�لتوزيع 
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تطبع يف موؤ�ش�شة �الأيام للن�رش

�إد�رة �لتحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ض: 17111467 - 00973  �ض.ت:67133 - �ض.ب : 385

الفجــر: 4:01
الظهـر: 11:34

العصــر: 3:04
المغرب: 5:47
العشاء: 7:17

مواقيت 
الصالة

اإيــران “حتـارب” امل�سـرح بكفـاالت ماليــة �سخمــة
�إي���ر�ن �ثن���ني م���ن  �حتج���زت �ل�شلط���ات يف 
�لفنان���ني �لبارزي���ن ب�شبب عر����ض م�رشحية “حلم 
ولي���ام  �الإجنلي���زي  للكات���ب  �للي���ل”  منت�ش���ف 
�شك�شب���ر، قب���ل �أن تق���رر �الإفر�ج عنهم���ا، �أم�ض.
وذك���ر �أحد �مل�شوؤول���ني يف وز�رة �لثقافة، لوكالة 
�أنباء �جلمهوري���ة �الإ�شالمية �الإير�ني���ة �أن �لق�شاء 
�أ�شدر �أمر� باإلقاء �لقب����ض على خمرجة �مل�رشحية، 

مرمي كاظمي، ومدير �مل�رشح �شعيد �أ�شدي.
وكان���ت �ملخرج���ة مرمي كاظمي ق���د و�شفت 
�لر�ق����ض  �مل����رشح  م���ن  مزي���ج  باأن���ه  �لعر����ض 
و�ملو�شيقي و�لكال�شيك���ي، بح�شب موقع “ر�ديو 

�أوروبا �حلرة”.
وقال وزير �لثقافة �شاهر�م كار�مي �إن �شبب 
�مل�شكل���ة هي ن���وع �ملو�شيق���ى، �لت���ي تظهر يف 

�ملقطع �لذي �نت�رش على �ل�شبكات �الجتماعية على 
نطاق و��شع. و�أ�شاف كار�مي �أن حركات �لفنانني 
كان���ت �شببا �أي�شا يف �ش���دور ق���ر�ر �العتقال، �إذ 

مينع �لرجال و�لن�شاء من �لرق�ض معا يف �إير�ن.
فف���ي �لعام 2014 �ألق���ت �إير�ن �لقب�ض على 
6 رجال ون�شاء للرق�ض يف فيديو على “يوتيوب” 

الأغنية فاريل ويليامز.

ر�سد اإ�ســارات غريبة 
مقبلة من الف�ساء

قرية متنح �سكانها رواتب 
جمزية دون عمل

قال علم���اء �إنهم ر�ش���دو� بو��شطة نظام 
ذكاء �شناع���ي متطور �إ�ش���ار�ت ر�ديو �رشيعة 
مقبل���ة من �لف�شاء �لعمي���ق، �الأمر �لذي يعزز 

�أ�شحاب نظرية وجود �لكائنات �لف�شائية.
“�إندبندن���ت”  �شحيف���ة  وذك���رت 
�لعلم���اء  �أن  �لثالث���اء،  �أم����ض  �لربيطاني���ة، 
م����رشوع  يف  يعمل���ون  �لذي���ن  �الأمركي���ني 
جامع���ة  يف   )Breakthrough Listen(
كاليفورني���ا )بركل���ي(، ر�ش���دو� 72 �إ�ش���ارة 
ر�دي���و م���ن �مل���كان نف�ش���ه، �ل���ذي يبعد عن 

كوكبنا 3 مليار�ت �شنة �شوئية.
�ل���ذي  و�أطل���ق �لعلم���اء عل���ى �مل���كان، 
��ش���م  �لر�دي���و  موج���ات  من���ه  �نطلق���ت 
)121102(، م�شري���ن �إلى �أنه���م ال يعرفون 
حت���ى �الآن �شب���ب ه���ذه �ملوج���ات وال كيفية 

تكّونها.
وتعترب موج���ات �لر�دي���و يف �لف�شاء من 
�أب���رز �لظو�هر �لغريب���ة، �لتي حت���ر �لعلماء، 
ويثر �حتماالت وجود كائنات �أخرى يف �لكون 

غر �لب�رش.

“ر�ين���او”  قري���ة  �ش���كان  يق���وم 
�ل�شوي�رشي���ة �لو�قع���ة عل���ى �حل���دود م���ع 
�أملاني���ا، بالت�شوي���ت عل���ى م����رشوع قر�ر 
بتجرب���ة نظ���ام �لدخل �الأ�شا�ش���ي من دون 
عمل.ووفقا لوكالة “بلوم���ربغ”، �أيد �أكرث 
من 50 % من �شكان �لقرية م�رشوع �لقر�ر.
ومن �ملق���رر ح�شول �ش���كان �لقرية، 
�لبال���غ عدده���م نح���و 1500 ن�شم���ة، على 
ر�تب ثابت بقيمة 2500 فر�نك �شوي�رشي 
)2700 دوالر( �شهري���ا، م���ن دون �لقيام 

باأي عمل.
و�أو�شح م�شوؤولون �أن �لتمويل �شيتم 
جمعه من م�شادر خا�شة بدال من �حلكومة، 
و�أ�ش���ارو� �إلى �أن���ه �شيتم توثي���ق �لتجربة 

وتقدميها يف فيلم وثائقي.

• �شياح يلتقطون �شور� �أمام مبنى �ملتحف �لوطني يف لندن  )رويرتز(	

“�ملو�ش����ة لي�شت فق����ط للنحيالت وطويالت �لقامة”... ه����ذ� ما يوؤّكده �مل�شمم 
كري�شتي����ان �شريانو يف عر�شه �ل����ذي قّدمه �أخر� �شمن فعالي����ات �أ�شبوع نيويورك 
للمو�ش����ة. فقد حر�ض هذ� �مل�شم����م على �أن يقّدم يف جمموعته م����ن �الأزياء �جلاهزة 
لربي����ع و�شيف 2019 ت�شاميم ُت����ربز �أنوثة كل �مر�أة مهما �ختلف مقا�شها، �أو لونها، 

�أو �شكلها.

ون�����ظ�����ام �إب������������������د�ع  روؤي���������������ة  يف  يل  ط����������اب 
�أك��������ت��������ب �أب�������ي�������ات�������ي ع�����ل�����ى خ��������د �ل�����ظ�����الم

و�ل�����ت�����������ش�����ح�����ي�����ات ب�����ال�����ف�����خ�����ر  �أم�����������������ٍر  يف 
ي�����ح�����ت�����ف�����ل ف�����ي�����ن�����ا ع������ل������ى م���������ن �ل�����غ�����م�����ام

�ل�������وف�������اء  رّب�����������������ان  ������ش�����ل�����م�����ان  ول�����������د  ذ� 
و�ل�����ت�����ع�����اي�����������ض و�ل�����ت�����������ش�����ام�����ح و�ل�����������ش�����الم 

�حل�����������دود ف�����������اق  روؤي����������ت����������ه  يف  ب������وع������ل������ي 
و�ح�������ت�������ف�������ت ف�����ي�����ه�����ا ج�������ه�������اب�������ذة �الأن��������������ام

ت���غ���ي���ب  م��������ا  خ����ل����ي����ف����ة  يف  و�ل���������������ش�������و�ه�������د 
ع������ام  ك��������ل  يف  �الأم����������������م  ف�����ي�����ه�����ا  حت�����ت�����ف�����ل 

�ل����غ����زي����ر  �ل�����ب�����ح�����ر  ك�����م�����ا  �إال  ت������ق������ول  م��������ا 
م������ا ل���ق���ي���ن���ا ل����و�����ش����ف �أخ����������و ع���ي�������ش���ى ك����الم

ع������ب������ق������ري �ل�����ف�����ل�����������ش�����ف�����ة و�الق������ت�������������ش������اد 
م����������ا مي����������ل م����������ن �ل�������ف�������خ�������ر و�الل�����������ت�����������ز�م

�ل�����ق�����دمي  �ل�����ق�����������رش  وي���������ش����ه����د  �هلل  ي���������ش����ه����د 
ك�������م ت�����ق�����ّل�����د م�������ن و��������ش�������اح وم���������ن و������ش�����ام 

ودروع  �������ش������ه������اد�ت  م�������ن  ت���������ش����ّل����م  وك���������م 
م��������ن �أ��������ش�������اط�������ني �ل������ف������خ������ام������ة و�مل�������ق�������ام

وم�������������ا زي�������������������ارة ث��������ل��������ٍة م����������ن ح������ائ������زي������ن 
ج�������ائ�������زة ن������وب������ل �������ش������وى ب����ع���������ض �ه����ت����م����ام 

ط����������������وق �ل������������ع������������امل ت������������ف������������ّرد ع������امل������ي 
وخ������������ز�م  و�أن��������ا���������ش��������ي��������د  ن������ي������ا�������ش������ني  يف 

ي�����ن�����������ش�����دون م���������ا  ن������ع������م  زي��������ارت��������ه��������م  يف 
غ��������ر دع�����������م �ل�������ل�������ي ل������ن������ا رم�����������ز �ل�����ت�����ح�����ام

�الأم������������������ر �الأف�����������خ�����������م �ل��������ل��������ي ن���ح���ت���م���ي���ه 
�خل�����ي�����ام  و�أه���������������ل  �ل�����ب�����ح�����ر  �أب�������اب�������ي�������ل  يف 

�ل����رئ����ي���������ض  ن�����ع�����م  ي�������ا  �����ش����ل����م����ان  ول���������د  ذ� 
ت����������اج ع��������ز �ل�����غ�����ال�����ي�����ة �أر����������������ض �ل�������ك�������ر�م

�مُل����ه����ي����ب  ع����اه����ل����ن����ا  ع���������ش����د  خ����ل����ي����ف����ة  ذ� 
�ل��������زح��������ام  ي�������ف�������ّج�������ون  م���������ن  م������ع������ّي������ة  يف 

ل����ل����ف����خ����ر ب��������ني �الأم����������������م �أ�������ش�������������ض ك����ي����ان 
ي����ن����ه���������ض �مل������ج������د �ل������رف������ي������ع �مل���������ش����ت����د�م

ن���ع���ي���م  يف  ع�����������ش�����اه�����م  �ل�������ل�������ي  �أجن����������ب����������وه 
�مل��������ل��������وك �ل�������ل�������ي ول��������ده��������م م��������ا ُي�����������ش�����ام 

�خل������ل������ي������ف������ة ع����������������زوة �ل��������ل��������ي ي������ع������ت������زون 
�ل����ه����م����ام �ل���������ش����ه����م  ������ش�����ّي�����دي  خ����ل����ي����ف����ة  يف 

وم���ل���ي���ك ����ش���ع���ب  ع�����ن   ) ����ش���ل���م���ان   ( ق����ال����ه����ا 
وم�����������ر�م �������ش������ف  ل������ه������ا  �ل�������ل�������ي  م��������������ر�م  يف 

و�الن��������ف��������ت��������اح �ل��������ع��������ومل��������ة  �أم�����������������ر  يف 
و�ل�����ت�����ع�����اي�����������ض و�ل�����ت�����������ش�����ام�����ح و�ل�����������ش�����الم

شاعركم: سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

أمير السالم

قصيدة مرفوعة إلى مقام
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من الحائزين جائزة نوبل للسالم 
دعما لرؤية سموه في جهود السالم وقيم التسامح والتعايش بين 

الناس.
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