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�سمو ال�سيخ عي�سـى بـن علـي يفتتـح 
بطولة الألعـاب الإلكرتونيـة لل�سلـة

افتتاح 28 فندقا جديدا يف 4 �سنوات

املوؤبد و15 عاما لـ 3 قياديني يف “14 فرباير”

         علي الفردان من اجل�رسة

قال وزي���ر ال�سناعة والتجارة وال�سياحة زايد 
الزي���اين اإن كلي���ة “Vatel” الفرن�سي���ة لعل���وم 
ال�سياف���ة، �سرتف���د قط���اع ال�سياف���ة بامل���وارد 

الب�رشي���ة املوؤهلة وتاأهيلها تاأهيال عاليا من جانب 
موؤ�س�سة اأكادميية دولية وزيادة ن�سبة البحرنة يف 
القط���اع، متوقعا اأن يتم افتتاح 28 فندقا جديدا 
بحلول العام 2020. جاء ذلك لدى افتتاح الوزير 

لكلية “Vatel” يف البحرين اأم�س.

عاقب���ت املحكمة الك���رى اجلنائية الرابعة 
�ساب���ا )28 عام���ا( متهما باإدارة جماع���ة اإرهابية 
تابعة ل� “ائتالف 14 فراير” الإرهابي وت�سليم 
مبالغ ب���اآلف الدنان���ر للمتهم الثال���ث، والتي 
�رشف���ت ل�سالح املطلوبني للجه���ات الأمنية اأو 
لأ�سحاب ال�سقق التي ي�سكنون فيها اأو الأدوات 

امل�ستعملة يف اأعمال التجمهر، بال�سجن املوؤبد.
فيما عاقبت املحكم���ة ابن عمه )23 عاما(، 
ومتهم���ا ثالثا )29 عاما( بال�سجن ملدة 15 عاما 

لكل منهما.
كم���ا اأمرت بتغرمي املدان���ني الثالثة مببلغ 
100 �ألف دينار ل���كل منهم، ف�سال عن �إ�سقاط 

اجلن�سية البحريني���ة عنهم، ومب�سادرة 
امل�سبوطات.
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• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي اأثناء افتتاح مناف�سات البطولة	
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

عبا�س اإبراهيم

منظومة كاملة لالرتقاء بالقطاع ال�سحي
يف كلمة موجهة للجمعية العامة للأمم املتحدة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمر خليفة 
ب���ن �سلمان اآل خليفة اأن حكومة البحرين تعمل وفق منظومة كاملة لالرتقاء 

بالقطاع ال�سحي والطبي.
ج���اء ذل���ك يف الكلمة الت���ي وجهه���ا �سموه اإل���ى الجتم���اع الثالث رفيع 
امل�ست���وي للجمعي���ة العامة لالأم���م املتحدة املعني بالأمرا����س غر املعدية 
ومكافحته���ا واملنعق���د حاليا يف نيوي���ورك، والكلمة الت���ي وجهها �سموه يف 
الجتم���اع الرفيع امل�ستوى للجمعية العامة لالأم���م املتحدة واملعني مبر�س 
ال�س���ل، واألقاه���ا نيابة ع���ن �سموه اأم�س وزي���ر �سوؤون جمل�س ال���وزراء حممد 

املطوع.
ونالت مملكة البحرين جائزة رفيعة امل�ستوى من منظمة الأمم املتحدة، 
حي���ث مت اختيار وزارة ال�سحة جلائزة فري���ق العمل امل�سرتك بني الوكالت 
التابع���ة لالأمم املتحدة تقديرا مل�ساهمتها البارزة يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدام���ة املتعلق���ة مبكافحة الأمرا����س غر ال�ساري���ة، وجهودها الكبرة 
والإجنازات املتتالية ملكافحة الأمرا�س غر ال�سارية، �سعيا لتحقيق اأف�سل 
معاي���ر ال�سح���ة والوقاية م���ن الأمرا�س واحلف���اظ على �سح���ة املواطنني 

واملقيمني. 
وت�سل���م اجلائزة وكي���ل وزارة ال�سحة وليد املان���ع مببنى الأمم 

املتحدة يف نيويورك اأم�س.

املنامة - الكهرباء واملاء: اأعلنت هيئة الكهرباء 
واملاء النتهاء من تقييم العطاءات املقدمة ملناق�سة 
اإن�ساء وت�سغيل جممع الدور 2 اجلديد للطاقة، متهيداً 
لرت�سية جمل�س املناق�سات املناق�سة على الئتالف 
الفائز بتنفيذ امل�رشوع املزمع اأن يتم الت�سغيل الأويل 
في���ه يف 2020 بق���درة �ستبل���غ 800 ميغ���اوات و50 
ملي���ون جالون يف اليوم. جاء ذل���ك تنفيذا لتوجيهات 
ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة.

البحرين تنال جائزة دولية رفيعة امل�ستوى يف ال�سحة
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يف منتدى التنمية اال�ستثمارية يف املحافظة... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

تنفيذا لتوجيهات �سمو ويل العهد... 
ت�سغيل “الدور للطاقة” يف 2020

�سنجعل “اجلنوبية” مركزا تنمويا �سامال

اأك���د  اجلنوبي���ة:  املحافظ���ة   - ع���وايل 
حمافظ اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي 
ب���ن خليف���ة اآل خليفة ����رشورة اإبراز ومتكني 
اأ�س���م املحافظ���ة ع���ر التنمي���ة وال�ستثمار 
م���ن خالل اإطالق روؤي���ة م�ستقبلية للمحافظة 
لتك���ون مركزا ح�ساري���ا وتنمويا �سامال على 

الأ�سعدة كافة.

جاء ذلك يف كلم���ة �سموه التي األقاها يف 
منتدى التنمي���ة ال�ستثماري���ة يف املحافظة 
اجلنوبي���ة ال���ذي اأقيم �سب���اح اأم����س بقاعة 
النخي���ل بفندق ال�سوفتي���ل مبنطقة الزلق، 
بح�س���ور ع���دد م���ن امل�سوؤولني م���ن ممثلي 

القطاع احلكومي واأ�سحاب امل�ساريع 
4التجارية يف نطاق املحافظة.

انطلق ماراث���ون املو�سم النتخابي ع�رش 
اأم�س ببدء اأهم مرحلة تتمثل يف تثبيت اأ�سماء 
املقرتعني بج���دول الناخب���ني والذي ميثل 
مرجعي���ة ت�سلم املواط���ن لبطاقة الت�سويت 
يف ي���وم 24 نوفمر.و�سهدت اللج���ان الإ�رشافية 
باملحافظ���ات ح�س���ورا متفاوت���ا م���ن املواطن���ني، 

واأغلبهم من العازمني على الرت�سح.
ولوحظ اأن عددا كبرا من املرت�سحني �سقطت 

اأ�سماوؤهم من اجلدول، ومن بينهم نواب حاليون.
الإ�سالمي���ة  وال�س���وؤون  الع���دل  وزي���ر  واأف���اد 
والأوق���اف ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة باأن اللجنة 
العلي���ا لالإ�رشاف على �سالمة النتخاب مل تت�سلم طلبا 

من منظمات خارجية للمراقبة.
وواجه مندوبو ال�سحافة وامل�سورين متاعب مع 
بع�س ق�س���اة اللجان الإ�رشافية مم���ا تعذر متكينهم 
من اأداء واجبهم، وو�سل الأم���ر ببع�س اللجان لطرد 
�سحافية من القاعة وافرتا�س م�سور لقاعة املركز؛ 

لعدم توفر كرا�سي اأو طاولت للزمالء باملهنة.
ك�س���وف  البلدي���ات  �س���وؤون  وزارة  وت�سلم���ت 
الناخب���ني للمجال�س البلدية، والت���ي يوجب القانون 
عر�سها مبقار البلديات الثالث )ال�سمالية واجلنوبية 
واملح���رق(. ويف زيارة “البالد” ملقر بلدية ال�سمالية 
مبدينة حمد، لحظت ال�ستعدادات املتدنية، اإذ توفر 
كمبيوتر حمم���ول )لبتوب( على طاول���ة ال�ستقبال 

)�لر�سب�س���ن( وموظف؛ بخالف ت�رصيح 
الوزارة بتاأمني كمبيوترين.

اال�ستعدادات البلدية “زيرو”: “البتوب” على طاولة “ر�سب�سن”

ماراثون اأ�شبوع الناخبني: �شقوط اأ�شماء مرت�شحني ونواب

• مواطن ومنظمة اأمام جدول الناخبني الإلكرتوين	

• �سمو حمافظ اجلنوبية يف جولة باملعر�س امل�ساحب للمنتدى	
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 إمتلكها اآلن مقابل

35,999 د.ب. 
LexusBahrain lexus.com.bh   17737773 سـترة:

• �سمو رئي�س الوزراء	

47 من  �أكرث  على  و�ملو�فقة  �لإ�شر�فية  للجان  و�رد�  طلبا   216
قيد الدرا�سة مرفو�سة موافق عليها طلبات اإلكرتونية اإجمايل الطلبات  املحافظة

مل يعلن مل يعلن مل يعلن 30 50 العا�سمة
5 1 23 مل تعلن 29 املحرق
0 4 24 مل تعلن 28 اجلنوبية

مل يعلن مل يعلن مل يعلن 80 109 ال�سمالية
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�سعار �لبحرين يف عي�ش �جلميع ب�سالم يلقى ترحيبا �أمميا

�نتهاء تقييم عطاء�ت “�لدور للطاقة”

م�شيًدا بجهود امللك يف مل �شمل ال�شعوب حتت مظلة االإن�شانية... املطوع:

تنفيذا لتوجيهات �شمو ويل العهد

نيوي���ورك - بنا: اأ�ش���اد وزير �شوؤون جمل�س 
ال���وزراء حمم���د املط���وع بجه���ود عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
يف مل �شم���ل �شع���ب البحرين ومل �شم���ل االأعراق 
والطوائ���ف املختلفة حتت مظل���ة اإن�شانية حمبة 

للخري والعمل من اأجل الب�رشية جمعاء.
 واأك���د املطوع على هام����س زيارته معر�س 
جمعي���ة ه���ذه هي البحري���ن بالتع���اون مع مركز 
امللك حم���د العاملي للتعاي����س ال�شلمي يف مقر 
االأم���م املتحدة يف مدين���ة نيوي���ورك االأمريكية 
اأن البحري���ن بلد �شالم من���ذ ن�شاأتها يف الع�شور 
القدمية، كجزيرة تلتقي فيها خمتلف ال�شعوب 
وتتالقي فيه���ا خمتلف الفئ���ات الب�رشية، لذلك 

لي�س غريبا اأن يتبنى جاللة امللك هذا املو�شوع 
االأممي ال���ذي يدعو لل�شالم واملحب���ة والتعارف 
ب���ن ال�شع���وب والطوائ���ف واالأع���راق م���ن اأجل 

م�شلحة الب�رشية جمعاء.
واأ�شاف املطوع: “ال �شك اأن اليوم ونحن يف 
بيت العامل االأمم���ي حتت �شعارات ال�شالم، ومن 
اأجل التعاي�س ال�شلمي بن الب�رش، لي�س غريبا اأن 
يك���ون بالبحرين دور مميز به���ذا اجلانب؛ نظرا 
مل���ا ت�شكله هذه اجلزي���رة ال�شغرية من خمتلف 

االأعراق التي تعي�س فيها منذ اأقدم الع�شور”.
وختم املطوع ت�رشيحه بالقول: “جاللة امللك 
عندما رفع �شعار “فلنع�س جميعا يف �شالم”، هي 

دعوة اأممية يرحب بها العامل اأجمع”.

املنام���ة - هيئ���ة الكهرباء وامل���اء: تنفيذا 
لتوجيه���ات ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
يف موؤمت���ر بوابة اخلليج املقام يف مايو املا�شي 
لالإ�رشاع يف تنفيذ م����رشوع جممع الدور 2 اجلديد 
للطاق���ة، والذي �شيك���ون اأكرب حمط���ة لتوليد 
الكهرب���اء وحتلي���ة املي���اه يف تاري���خ اململكة، 
اأعلنت هيئة الكهرباء واملاء االنتهاء من تقييم 
العط���اءات املقدمة ملناق�شة اإن�ش���اء وت�شغيل 
املجم���ع، متهي���داً لقي���ام جمل����س املناق�شات 
برت�شية املناق�شة على االئتالف الفائز بتنفيذ 
امل����رشوع املزمع اأن يتم الت�شغيل االأويل فيه يف 
العام 2020 بقدرة �شتبلغ 800 ميجاوات و50 
مليون جالون يف اليوم.وميثل امل�رشوع اأحد مناذج 
ال�رشاك���ة مع القطاع اخلا�س ملوا�شلة تعزيز وترية 
التنمي���ة يف خمتل���ف املجاالت، اإذ يه���دف امل�رشوع 
الذي اأقرت���ه اللجن���ة التن�شيقي���ة برئا�شة �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء لرفع قدرة 
قطاع���ي الكهرباء وامل���اء على تلبي���ة االحتياجات 
امل�شتقبلية للكهرباء واملاء يف جميع اأنحاء اململكة 

وتوف���ري خدم���ة اأف�ش���ل للمواطن���ن واملقيم���ن 
ومواكبة التنمية ال�شناعية والتجارية والعمل على 
ج�ذب اال�شتثمارات للمملكة مبا ي�شتوعب االرتفاع 
املتوقع يف الطلب على الطاقة الكهربائية بحلول 

.2030
وب���داأ العم���ل يف التخطي���ط للم����رشوع بتعين 
 KPMG،( ائتالف من امل�شت�شارين واملكون من
عل���ى  يف   )  WSP، Trowers & Hamlins
اأ�شا����س تنفي���ذ امل�رشوع بوا�شط���ة القطاع اخلا�س 

بنظام )BOO( مب���ا يحقق كفاءة اأعل���ى يف اإدارة 
امل����رشوع والتناف�شي���ة يف كلفته، حي���ث مت تاأهيل 
14مطوراً عاملياً، تلتها عملية ا�شتدراج العطاءات، 
ومت ا�شتالم العط���اءات مع نهاية يونيو 2018 من 

ائتالفن من املطورين. 
وخل�ش���ت عملية التقييم الفن���ي واملايل اإلى 
 ACWA، Mitsui، Almoayed ( اأن ائت���الف
Contracting ( ه���و االأف�ش���ل م���ن الناحيت���ن 
الفنية واملالية. ومن املوؤم���ل اأن يتم االنتهاء من 

اجراءات الرت�شية خالل االأ�شابيع القادمة.
و�شيت���م توف���ري 800 ميج���اوات يف املرحل���ة 
املبدئية من الت�شغيل لت�شل اإلى 1500ميجاوات 
بنظام الدورة املركبة، اأم���ا انتاج املياه ف�شيكون 
25 ملي���ون جالون يوميا م���ن مياه ال�رشب بطريقة 
التنا�شح العك�شي يف املرحلة املبدئية لي�شل اإلى 
50 ملي���ون جالون مع اكتم���ال الطاقة الت�شغيلية 

للمرحلة الثانية من جممع الدور للطاقة.
و�شتبلغ القدرة االإنتاجية االإجمالية املتوافرة 
يف مملكة البحرين بعد ت�شغيل جممع الدور للطاقة 
يف املرحل���ة الثانية، 5421 ميجاوات و229 مليون 
جالون يف اليوم بزيادة قدرها 38.2 % للكهرباء و 

27.9 % للمياه عن القدرة االإنتاجية احلالية.

• املطوع يتحدث اإلى و�شائل االإعالم	

قرينة �لعاهل تهنئ �أني�سة فخرو
م�ساهمات �أني�سة فخرو ثرية يف �لثقافة

جاللته هناأها بفوزها يف ملتقى “الراوي” بال�شارقة... العاهل:

بعث عاه���ل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة ر�شال���ة تهنئة اإلى 
الكاتبة اأني�شة فخرو مبنا�شبة فوزها يف ملتقى 
ال�شارق���ة ال���دويل لل���راوي يف دروت���ه ال� 18، 
وتكرميه���ا من جان���ب ع�شو املجل����س االأعلى 
بدولة االإم���ارات العربية املتح���دة حاكم اإمارة 
ال�شارق���ة �شم���و ال�شي���خ �شلط���ان القا�شم���ي؛ 
الق�ش����س  جم���ال  يف  الإبداعاته���ا  تقدي���را 
واحلكاي���ات الرتاثية وال�شعبي���ة وبجهودها يف 

اإثراء الرتاث واأدبياته.
واأ�شاد جاللة املل���ك بجهود الكاتبة اأني�شة 

فخرو وم�شاهماتها الرثية يف ال�شاحة الثقافية 
االإبداعي���ة باململك���ة واإ�شداراته���ا املتنوعة، 
وم�شريته���ا يف ع���امل ال���رتاث وحف���ظ وتوثيق 
ال���رتاث البحرين���ي، متمني���ا جاللته له���ا دوام 

التوفيق وال�شداد.
كما اأعرب جاللته ع���ن اعتزازه بدور املراأة 
البحرينية يف بن���اء نه�شة البحري���ن وتقدمها، 
ومب���ا متتلك���ه م���ن اإمكان���ات فكري���ة وعلمية 
وثقافي���ة، وباالإجنازات الرائ���دة التي حققتها 
يف خمتل���ف املحافل واملنتديات؛ تعزيزا لدور 
اململكة ومكانتها الرفيعة بن خمتلف الدول.

الرف���اع - املجل����س االأعل���ى للمراأة: 
رئي�ش���ة  الب���الد،  بعث���ت قرين���ة عاه���ل 
املجل����س االأعل���ى للمراأة �شاحب���ة ال�شمو 
امللكي االأمرية �شبيك���ة بنت اإبراهيم اآل 
خليف���ة برقية تهنئ���ة اإل���ى اأني�شة فخرو 
مبنا�شبة تكرميها من قبل ع�شو املجل�س 
االأعل���ى بدول���ة االإم���ارات، حاك���م اإم���ارة 
ال�شارقة �شاحب ال�شم���و ال�شيخ �شلطان 
القا�شم���ي يف ملتق���ى ال�شارق���ة الدويل 
لل���راوي يف دورته ال�ثامن���ة ع�رشة، وذلك 
تقدي���را الإبداعاته���ا يف جم���ال احلكاي���ة 

ال�شعبية.
الب���الد  عاه���ل  قرين���ة  واأ�ش���ادت 
مب���ا تبذل���ه فخ���رو م���ن عط���اء خمل����س 
الإث���راء ال�شاح���ة االأدبي���ة والثقافية على 
ال�شعيدين الوطن���ي والعربي، وحر�شها 
من خ���الل اأعمالها املتمي���زة على توثيق 
وتدوي���ن ما يحظى ب���ه تاريخن���ا وتراثنا 
الوطني من اإرث ح�ش���اري عريق، مبدية 

�شموه���ا �شعادته���ا بهذا التك���رمي الذي 
امل���راأة  وكف���اءة  ق���درة  جم���ددا  يوؤك���د 
م���ن  تت���واله  م���ا  كاف���ة  يف  البحريني���ة 
م�شوؤولي���ات وطني���ة، وحر�شها املخل�س 
عل���ى بي���ان املكانة الرفيع���ة لوطنها يف 
جميع املحافل. متمنية لفخرو املزيد من 

التوفيق وال�شداد.

• �شمو االأمرية �شبيكة بنت ابراهيم	

قائد احلر�س امللكي ي�شتقبل ال�شباط املر�شحني

املنامة - بن���ا: ا�شتقبل قائد احلر�س 
امللك���ي �شمو العميد الرك���ن ال�شيخ نا�رش 
بن حم���د اآل خليفة �شب���اح اأم�س يف مكتبه 
مبع�ضك���ر الرو�ض���ة، املر�ضح���ن ال�ضباط 
خريجي الدورة التاأهيلي���ة التي عقدت يف 
كلية عي�ش���ى الع�شكرية امللكي���ة، اإذ قام 
�شم���وه بت�شليمهم ال�شه���ادات التقديرية 
الجتيازه���م ال���دورة؛ متهي���داً الإ�رشاكه���م 
بالدورة التي �شتعق���د يف اأكادميية �شاند 

هري�ش���ت الع�شكري���ة امللكي���ة باململك���ة 
املتحدة.وق���دم �شمو قائد احلر�س امللكي 
القيم���ة للمر�ضح���ن ال�ضباط  توجيهات���ه 
وحثهم على بذل جهودهم كافة يف اإ�رشاكهم 
يف دورة املر�ضحن ال�ضباط التي �ضتعقد 
يف ه���ذه االأكادميي���ة الع�شكري���ة العريقة، 
ومبا يوؤهله���م الكت�شاب العل���م واملعرفة 
يف خمتلف مناحي العل���وم الع�شكرية ومبا 

يخدم قوة الدفاع ومملكتنا الغالية.

احلمر والغامن ي�شتعر�شان م�شتجدات امللف الإ�شكاين

املنام���ة - وزارة االإ�ش���كان: ا�شتقبل 
وزي���ر االإ�ش���كان با�ش���م احلم���ر مبكتب���ه 
بديوان الوزارة نائب رئي�س جلنة ال�شوؤون 
اخلارجية والدف���اع واالأمن الوطني ممثل 
الدائ���رة اخلام�ش���ة باملحافظ���ة اجلنوبية 
خليفة الغامن، اإذ مت يف اللقاء ا�شتعرا�س 
عدد من املوا�شيع املتعلقة مب�شتجدات 
امللف االإ�شكاين.وتطرق اللقاء اإلى �شبل 
تعزي���ز التع���اون امل�ش���رتك ب���ن وزارة 
االإ�ش���كان واملجل�س النيابي، ودعم خطط 
ال���وزارة لتلبي���ة الطلب���ات املدرجة على 
قوائ���م االنتظار، من خ���الل ت�رشيع وترية 
العمل بامل�شاريع االإ�شكانية املدرجة على 

خط���ط الوزارة، كما جرى ا�شتعرا�س �شري 
امل�شاريع االإ�شكانية قيد التنفيذ يف مدن 
البحرين اجلدي���دة، وخطط الوزارة لتلبية 
الطلب���ات االإ�شكانية بجمي���ع املحافظات 

خ�شو�شا املحافظة اجلنوبية. 
واأع���رب الغامن عن تقدي���ره للجهود 
التي تبذلها الوزارة من اأجل حلحلة امللف 
االإ�شكاين واخلطوات التي تتخذها يف هذا 
ال�شاأن، موؤك���ًدا دعم ال�شلط���ة الت�رشيعية 
للملف االإ�ش���كاين؛ باعتباره ميثل اأولوية 
واملواط���ن،  واحلكوم���ة  القي���ادة  ل���دى 
ويعت���رب من اأب���رز عوامل ا�شتق���رار االأ�رش 

البحرينية.

القائد العام ي�شيد بجهود قائد احلر�س امللكي
دعا الع�شكرين للبقاء مب�شتوى اجلهوزية والكفاءة

الرف���اع - قوة الدف���اع: ا�شتقب���ل القائد العام 
لقوة دف���اع البحرين امل�ش���ري الرك���ن ال�شيخ خليفة 
بن اأحمد اآل خليفة يف مكتب���ه بالقيادة العامة �شباح 
ام����س، قائد احلر����س امللك���ي �شمو العمي���د الركن 

ال�شيخ نا�رش بن حمد اآل خليفة.
وخالل اللقاء رحب �شاحب املعايل القائد العام 
لق���وة دف���اع البحرين ب�شم���و قائد احلر����س امللكي، 
واأ�ش���اد �شاح���ب القائد الع���ام لقوة دف���اع البحرين 
باجله���ود الطيبة ل�شمو قائ���د احلر�س امللكي وعمله 
ال���دوؤوب، يف كل م���ا م���ن �شاأن���ه حتقي���ق املزيد من 
التطور والتقدم القت���ايل واالإداري باحلر�س امللكي 

لقوة دفاع البحرين.
وكان القائد العام لق���وة دفاع البحرين امل�شري 
الرك���ن ال�شي���خ خليفة بن اأحم���د اآل خليف���ة قد قام 
�شب���اح اأم�س، بجول���ة ميدانية تفقد فيه���ا عدًدا من 
وح���دات قوة دف���اع البحرين، اطل���ع خاللها عن كثب 
عل���ى التجهي���زات واالأ�شلح���ة واملع���دات الع�شكرية 

ودرجة اال�شتعداد واجلهوزية.
وبع���د اأن ا�شتم���ع القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحري���ن اإلى �رشح موج���ز عن مه���ام وواجبات و�شري 
العم���ل بتل���ك الوح���دات، زود منت�شبيه���ا بن�شائحه 

وتوجيهات���ه احلثيث���ة، للموا�شل���ة به���ذا امل�شت���وى 
املتق���دم من املهنية والكف���اءة العالية خالل تنفيذ 
وتطبي���ق كل ما يوكل اإليهم م���ن واجبات يف خمتلف 
الظ���روف واالأوق���ات، حلف���ظ االأم���ن واال�شتق���رار يف 
مملكتنا الغالي���ة بقيادة عاهل البالد �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.
ويف نهاي���ة الزي���ارة اأ�شاد مبا يبذل���ه رجال تلك 

الوح���دات م���ن جه���ود متمي���زة وعطاء خمل����س اأدى 
اإل���ى زي���ادة م�شتوى الكف���اءة التدريبي���ة واجلاهزية 
القتالية، معرًبا عن بالغ �رشوره لالهتمام الذي يوليه 
منت�شب���و كافة اأ�شلح���ة ووحدات قوة دف���اع البحرين 
يف تنفيذ خمتلف امله���ام كل ح�شب اخت�شا�شه بكل 
اهتم���ام ودق���ة واحرتافية، لل���ذود عن ه���ذا الوطن 

العزيز بالفداء والت�شحية املخل�شة.

• القائد العام م�شتقبال �شمو قائد احلر�س امللكي	

• جاللة امللك	

املال: زيادة التعاون ال�شتثماري مع رو�شيا

الق�شيبي���ة - جمل�س النواب: ا�شتقبل  
رئي�س جمل�س الن���واب اأحمد امُلال يف مكتبه 
اأم����س �شف���رَي جمهوري���ة رو�شي���ا  �شب���اح 
االحتادي���ة ل���دى مملك���ة البحري���ن فاغيف 
غاراييف مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله �شفريا 

لبالده يف اململكة.
واأكد اأن العالقات البحرينية الرو�شية 
�شهدت تطورا كبريا، بعد الزيارة امليمونة 
التي قام بها عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة  اإلى رو�شيا 
يف فرباي���ر 2016، والت���ي فتح���ت اآف���اق 
جدي���دة و�شاهمت يف دفع عالقات التعاون 

بن البلدين.
ولفت رئي����س جمل�س النواب اإلى دعم 
جمل�س الن���واب البحريني لزي���ادة التعاون 
اال�شتثم���اري االقت�ش���ادي، والدفع مبزيد 
م���ن التع���اون ب���ن البلدي���ن يف خمتل���ف 

القطاعات.

• �شمو ويل العهد	
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اخل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ت��ه��دف اإل���ى حتقيق اجل����ودة ب��اخل��دم��ات امل��ت��ك��ام��ل��ة وامل�����س��ت��دام��ة

البحرين جنحت يف حتقيق جميع الأهداف الإمنائية للألفية املتعلقة بال�صحة
وجه كلمة الجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: اأكد رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي االأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل 
خليفة اأن حكوم���ة البحرين تعمل وفق منظومة 
كامل���ة للرتق���اء بالقطاع ال�سح���ي والطبي من 
خ���لل العديد م���ن املب���ادرات والربام���ج التي 
ته���دف اإلى تطوي���ر وتكثي���ف برام���ج الرعاية 
احلي���اة  اأمن���اط  وتروي���ج  الوقائي���ة  ال�صحي���ة 
ال�سحية بني جميع فئ���ات املجتمع.وقال �صموه 
اإن البحرين جنحت يف حتقيق جميع الأهداف الإمنائية 
للألفي���ة املتعلق���ة بال�صح���ة، بع���د اأن وافقت على 
اخلط���ة العاملية اجلديدة التي حتمل عنوان “حتويل 
عاملنا: خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030” والتي 
تتكون من 17 هدفا و 169 غاية، حيث حققت مراكز 

متقدمة من هذه الأهداف.
واأ�ساف �سمو رئي�س ال���وزراء اأن البحرين تعمل 
ب�صكل متوا�صل عل���ى تطوير قطاع الرعاية ال�صحية 
باتخاذها العديد من اخلطوات والتي من بينها اإقرار 
اخلط���ة الوطنية لل�سح���ة للأع���وام 2016 - 2025، 
والت���ي ج���اءت للتاأكيد عل���ى اأن اململك���ة تتجه نحو 
االلت���زام الدويل ملنظم���ة ال�سح���ة العاملية لتحقيق 
الغاية 3 - 8 من اأهداف التنمية امل�صتدامة وحتقيق 

التغطية ال�صاملة للجميع. 
واأ�سار اإلى اأن اخلطة الوطنية لل�سحة تهدف اإلى 
حتقيق اجلودة يف تقدمي اخلدمات ال�صحية و�صمان 
متويله���ا وا�ستدامته���ا وتوف���ري امل���وارد والبني���ة 
التحتي���ة الب�رشية اللزمة و�صمان حوكمتها مبا يحقق 
برنامج عم���ل احلكومة وذلك من خلل تطوير النظام 
ال�صح���ي القائم على ال�صتم���رار يف توفري اخلدمات 
ال�صحية املتكاملة وامل�صتدامة ذات اجلودة العالية 

بال�صتخدام الأمثل للموارد املتاحة.
واأكد �سموه اأن مملك���ة البحرين توؤمن وحتر�س 
عل���ى توحيد كافة اجله���ود وتكاملها يف خطة موحدة 
تنه����ض بكاف���ة اجلوان���ب الوقائي���ة والعلجية على 
م�صتويات الرعاي���ة ال�صحية املختلفة، وعلى متكني 
املر�ص���ى واأ�رشه���م يف التحكم يف الأمرا����ض وتقوية 
البح���وث وم�صارك���ة املجتم���ع، وذل���ك م���ن منطل���ق 
الهتم���ام برتجم���ة ا�صرتاتيجي���ة احلكوم���ة ملكافحة 
خمتلف الأمرا�ض واإيجاد برامج مدرو�صة للوقاية من 
خماطرها، وتوعية املجتمع خلف�ض معدلت الإ�صابة 

بها.

وقال �صموه: “نح���ن يف مملكة البحرين اإذ ندعم 
جمي���ع اجله���ود العاملي���ة يف جمال مكافح���ة خمتلف 
الأمرا�ض، فاإننا جن���دد تاأكيدنا على التزامنا بتنفيذ 
الإع���لن ال�صيا�صي العاملي ملكافح���ة الأمرا�ض غري 
املعدي���ة )املزمنة(”، داعياً �صم���وه املجتمع الدويل 
اإلى التاآزر والتع���اون للق�صاء على خمتلف الأمرا�ض 
والأوبئ���ة الت���ي ت�صي���ب بع�ض املجتمع���ات وو�صع 
ال�صرتاتيجيات واخلطط التنفيذية التي تعمل على 
تنفيذ اأه���داف التنمي���ة امل�صتدام���ة املتعلقة بهذا 

ال�صاأن.
ج���اء ذلك يف الكلمة الت���ي وجهها رئي�ض الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي االأمري خليف���ة بن �سلمان اآل 
خليفة اإلى الجتماع الثالث رفيع امل�صتوي للجمعية 
العامة للأمم املتحدة املعني بالأمرا�ض غري املعدية 
ومكافحته���ا واملنعقد حاليا يف نيوي���ورك، والكلمة 
التي وجهه���ا �صم���وه يف الجتماع الرفي���ع امل�صتوى 
للجمعي���ة العام���ة للأم���م املتحدة واملعن���ي مبر�س 

ال�ص���ل، واألقاه���ا نيابة عن �صموه اأم����ض وزير �صوؤون 
جمل�ض الوزراء حممد املطوع.

ونوه �صموه اإلى اأن مملكة البحرين قامت بتنفيذ 
معظم متطلبات هذا الإعلن ال�صيا�صي، فعلى �صعيد 
احلوكمة اأعط���ت حكومة البحري���ن مكافحة الأمرا�ض 
غري املعدية )املزمن���ة( الأولوية يف برناجمها، اإذ مت 
ت�صكيل اللجن���ة العليا الوطني���ة ملكافحة الأمرا�ض، 
والتي ت�صم معظم القطاعات املعنية، كما مت اإجناز 
اخلط���ة الوطني���ة ملكافح���ة الأمرا�ض غ���ري املعدية 
)املزمن���ة( والتي ت�صم���ل الغاي���ات واملوؤ�رشات تبعا 
للم�ص���ار الزمن���ي، وبح�ص���ب اآلي���ات منظم���ة ال�صحة 
العاملي���ة واأه���داف التنمي���ة امل�صتدام���ة املرتبط���ة 
بال�صح���ة خ�صو�صا اله���دف الثالث، كم���ا مت العمل 
على زيادة املخ�ص�ص���ات املالية ملكافحة الأمرا�ض 
غ���ري ال�صارية. واأ�صار �صم���وه اإل���ى اأن البحرين تويل 
اهتمام���ا كب���ريا للوقاية وع���لج الأمرا����ض الأمرا�ض 
غري املعدي���ة )املزمن���ة(، حيث مت دم���ج التدخلت 

ملكافحة الأمرا����ض يف حزمة الرعاية ال�صحية الأولية 
وذلك باعتم���اد الأدلة والربوتوك���ولت املبنية على 
الرباه���ني يف ه���ذا ال�ص���دد، وتوفري جمي���ع الأدوية 
والأجهزة املطلوب���ة للوقاية وعلج هذه الأمرا�ض يف 
جميع املوؤ�س�سات ال�سحية عل���ى م�ستوياتها الثلثة 

التابعة لوزارة ال�سحة.
واأك���د �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء اأن 
مملكة البحرين تدع���م ب�صكل كامل ال�صيا�صات التي 
و�سعته���ا منظمة ال�سحة العاملية واجلهات ال�سحية 
االأخ���رى م���ن اأجل حتقي���ق الروؤية نحو ع���امل خال من 
ال�ص���ل وما ينج���م عنه م���ن مر�صى ووفي���ات، منوها 
باخلط���ة ال�صرتاتيجية العاملي���ة للق�صاء على ال�صل 
2016 - 2020، وم���ا اأ�ص���ار اإليه الهدف الثالث من 
اأهداف التنمية امل�صتدام���ة بخ�صو�ض مر�ض ال�صل، 
واأي�ص���ا باإعلن مو�صك���و للق�صاء عل���ى مر�ض ال�صل 

.2017
واأو�س���ح �سموه اأنه مت بناء القدرات من الكوادر 

املوؤهل���ة للعم���ل يف برنامج مكافحة ال�ص���ل ومتابعة 
الو�س���ع الوبائي م���ن خلل متابع���ة موؤ����رات االأداء 
يف برنام���ج مكافحة ال�ص���ل وت�صجيع البح���ث العلمي 

والدرا�صات يف جمال مر�ض ال�صل.
ي�صار اإلى اأن الجتم���اع رفيع امل�صتوى للجمعية 
العام���ة للأم���م املتحدة املعن���ي بال�صل يع���د، وفقا 
ملوق���ع منظم���ة ال�صح���ة العاملي���ة، الأول م���ن نوعه 
للجمعي���ة العامة للأمم املتح���دة بهدف ت�ريع وترية 
اجله���ود املبذولة من اأجل اإنهاء مر�ض ال�صل وتزويد 

جميع امل�صابني به بخدمات الوقاية والرعاية. 
م���ع  بالت���وازي  نقا����ض  جل�صت���ي  وت�صمن���ت 
اجلل�ص���ة العام���ة، تن���اول فيهم���ا ع���دد م���ن ق���ادة 
وكاالت االأم���م املتح���دة واخلرباء رفيع���ي امل�ستوى 
وغريه���م م���ن اأ�صح���اب امل�صلح���ة واملدافعني عن 
معرك���ة الق�صاء عل���ى ال�صل م���ن موؤ�ص�صات املجتمع 
امل���دين واملجتمعات املحلي���ة املت�رشرة م���ن ال�صل 
والربملانيني والقط���اع اخلا�س والدوائر االأكادميية 
تتعل���ق  ع���دة مو�سوع���ات  البحثي���ة  واملوؤ�س�س���ات 

بال�صتجابة اخلا�صة بالق�صاء على ال�صل.
اأم���ا الجتم���اع الثال���ث الرفيع امل�صت���وى ب�صاأن 
الوقاي���ة م���ن الأمرا����ض غ���ري املعدي���ة )املزمن���ة( 
ومكافحته���ا، فق���د اأقي���م حت���ت عن���وان “متحدون 
للق�صاء على داء ال�صل: ا�صتجابة عاملية عاجلة لوباء 
عامل���ي” و�سه���د تق���دمي ا�ستعرا����س �سامل ملدى 
التق���دم العاملي واملحلي املح���رز يف و�صع التدابري 
التي حتمي النا�س من املوت املبكر ب�سبب االأمرا�س 
املزمن���ة مث���ل اأمرا����س القل���ب والرئ���ة وال�رط���ان 

وال�سكري.
وت�صم���ن الجتم���اع جل�صت���ني عامت���ني، الأولى 
تتن���اول نظم تعزيز ال�صحة ومتويل عمليات الوقاية 
ومكافح���ة الأمرا����ض غ���ري املعدي���ة به���دف حتقيق 
التغطية ال�صحي���ة ال�صاملة يف العامل من خلل تبادل 
اأف�ص���ل املمار�ص���ات القائمة على الأدل���ة واملعرفة 
العلمية والدرو�ض امل�صتفادة، بينما تتناول اجلل�صة 
الثاني���ة الفر����ض والتحدي���ات الناجم���ة ع���ن اإ�رشاك 
احلكوم���ات واملجتمع املدين والقط���اع اخلا�ض على 
ال�صعيد العاملي والإقليم���ي وامل�صتويات الوطنية 
لتعزي���ز ال����رشاكات املتع���ددة القطاع���ات للوقاي���ة 
وال�صيطرة على الأمرا�ض غري املعدية وتعزيز اأمناط 

احلياة ال�سحي.

• وزير �صوؤون جمل�ض الوزراء ي�صارك يف اإحدى اجلل�صات	

املنام���ة - بنا: نال���ت مملكة البحري���ن جائزة 
رفيعة امل�صتوى من منظمة الأمم املتحدة، حيث مت 
اختيار وزارة ال�صحة جلائزة فريق العمل امل�صرتك 
ب���ني ال���وكاالت التابع���ة للأم���م املتح���دة تقديرا 
مل�صاهمته���ا الب���ارزة يف حتقي���ق اأه���داف التنمية 
امل�صتدام���ة املتعلق���ة مبكافح���ة الأمرا����ض غ���ري 
ال�صارية، وجهودها الكب���رية والإجنازات املتتالية 
ملكافح���ة الأمرا�ض غ���ري ال�صاري���ة، �صعيا لتحقيق 
اأف�ص���ل معاي���ري ال�صح���ة والوقاي���ة م���ن الأمرا�ض 

واحلفاظ على �سحة املواطنني واملقيمني.
وت�سل���م اجلائ���زة وكي���ل وزارة ال�سح���ة وليد 

املانع مببنى الأمم املتحدة يف نيويورك اأم�ض.
وبه���ذه املنا�صبة، اأعرب وزي���ر �صوؤون جمل�ض 
الوزراء حمم���د املطوع عن �سكره وتقديره ملنظمة 
الأم���م املتح���دة عل���ى منحه���ا وزارة ال�صح���ة هذه 
اجلائ���زة الرفيع���ة، كاأول دولة خليجي���ة متنح لها 
تقدي���را مل�صاهمته���ا الب���ارزة يف حتقي���ق اأه���داف 
التنمي���ة امل�ستدامة املتعلقة مبكافح���ة االأمرا�س 

غري ال�صارية.
واأكد املطوع اأن هذه اجلائزة تعد جت�صيداً ملا 
حققت���ه اململكة م���ن اإجنازات يف املج���ال ال�صحي، 
نتيج���ة لللتزام بتطبيق اأف�ص���ل املعايري ال�صحية 
والهتم���ام ب�صم���ان م�صتوي���ات عالي���ة م���ن جودة 
خدمات الرعاي���ة ال�صحية ب�صكل م�صتدام للمواطن 
واملقيم، باعتبارها ح���ق ثابت من حقوق الإن�صان، 
و�سم���ن جه���ود اململك���ة للحفاظ على م���ا حققته 
من م�صتوي���ات ومراتب متقدمة يف جم���ال التنمية 

الب�رشية.
وهن���اأ املط���وع وزارة ال�صح���ة لتحقيقها هذا 
الإجن���از املتمي���ز، الذي تفخ���ر به البحري���ن كثرياً، 
وي�صاف اإلى �صل�صلة طويلة من التكرمي والحتفاء 
الأممي مب���ا حققته اململك���ة من اإجن���ازات عاملية 
م�رشف���ة يف خمتلف املجالت، معتربا اأن هذا الإجناز 
يع���د �سه���ادة عاملية على تق���دم وتط���ور النظام 

ال�صحي يف اململكة.
واأك���د اأن البحري���ن �س���وف تعم���ل دائما على 
م�سان���دة جهود منظم���ة ال�سحة العاملي���ة من اأجل 
مكافح���ة الأمرا����ض املزمنة غ���ري ال�صاري���ة، حيث 
اأن جمي���ع اخلط���ط والربام���ج املقدم���ة م���ن اأج���ل 
الوقاي���ة من الأمرا����ض هي حمل اهتم���ام ومتابعة 
م���ن احلكومة والتي توج���ه وزارة ال�سحة با�ستمرار 
باأهمية مكافحتها والعمل على التعاون والتوا�صل 
م���ع كاف���ة املنظمات عل���ى ال�صعيدي���ن الإقليمي 
وال���دويل وذل���ك للوقوف عل���ى اآخ���ر امل�صتجدات 

اخلا�صة بها وطرق مكافحتها.
و�ص���دد عل���ى اأهمية دع���م مثل ه���ذه الربامج 
التي لها دور كبري يف دفع عجلة التنمية، والرتكيز 
عليه���ا م���ن خ���لل امل�صارك���ة يف جن���اح اأهدافه���ا 
واللت���زام بطرق املحافظة عل���ى ال�صحة والوقاية 
وجتن���ب عوامل الختط���ار، و����رشورة تكاتف جميع 
اجلهات ملكافحة الأمرا�ض، والتي تعد مبثابة حتٍد 
اإمنائ���ي، وم�صوؤولية يج���ب اأن تت�صارك فيها جميع 
القطاع���ات احلكومية وغ���ري احلكومية وموؤ�ص�صات 
املجتم���ع امل���دين وكذلك اأف���راد املجتم���ع بكافة 

فئاته،للتعامل مع الأمرا�ض غري ال�صارية.
م���ن جانبه���ا، قال���ت وزي���رة ال�صح���ة فائق���ة 
ال�صالح اإن هذه اجلائزة تاأتي ثمرة جلهود خمل�صة 
م���ن فريق العم���ل املعني مبكافح���ة الأمرا�ض غري 
ال�صاري���ة ب���وزارة ال�صح���ة واجله���ات املعني���ة يف 
ه���ذا املجال مبملك���ة البحري���ن، وا�صتحقاقها بكل 
ج���دارة مركزا متقدم���ا، لتكون اأول دول���ة خليجية 
حت�ص���د جائزة فريق العمل التاب���ع للأمم املتحدة، 
واحل�سول على “اللوحة الفريدة من خ�صب الكرز” 
وكذلك �صهادة التقدير خلل هذا الجتماع الرفيع 

امل�ستوى للجمعية العامة.
وبه���ذه املنا�صبة، تقدم���ت ال�صالح بالتهنئة 
لفري���ق العمل بال���وزارة واأع�صاء اللجن���ة الوطنية 
ملكافحة الأمرا�ض غري ال�صارية الذي كان له الدور 

الكب���ري يف حتقيق هذا الإجن���از الذي حتقق بف�صل 
الدع���م املتوا�ص���ل والت�صجي���ع للقط���اع ال�صح���ي 
ب�ص���كل ع���ام ول���وزارة ال�صحة ب�ص���كل خا�ض الذي 
تتلق���اه ال���وزارة من ل���دن رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�صمو امللك���ي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة، 
حي���ث اأهلها ذل���ك للفوز بجائ���زة رفيعة امل�صتوى 
يف نيوي���ورك، واأب���رز مكانة البحري���ن وا�صتطاعت 
من خللها اأن حتق���ق اإجنازا جديدا ي�صاف مل�صرية 

الإجنازات التي حققتها خلل الفرتة املا�صية.
واأك���دت اأن ه���ذه امل�صاريع املتمي���زة جت�صد 
روؤى القي���ادة احلكيم���ة للرتق���اء بعم���ل الوزارات 
اخلدماتي���ة التي تعمل ل�سالح خدمة املواطن. وان 
هذا الإجن���از امل�رشف الذي تفخر ب���ه البحرين ياأتي 
بجهود وكفاءة الكوادر ال�سحية املتميزة من اأبناء 
البحرين وبت�صجيع ودع���م من �صمو رئي�ض الوزراء، 
ورئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة الفريق اأول طبيب 

ال�صيخ حممد بن عب���داهلل اآل خليفة الذين يقدمان 
كل الدعم للم�صاريع الهامة يف املجال ال�صحي.

 واأعربت الوزيرة عن عمي���ق اعتزازها بالإجناز 
بفوزه���ا  ال�صح���ة  وزارة  حققت���ه  ال���ذي  املتمي���ز 
بجائ���زة فري���ق العمل امل�ص���رتك، موؤك���دًة اأن هذا 
الإجناز املتميز الذي حققت���ه مل يكن ليتحقق لول 
ال���روؤى الطموح���ة والتوجيهات ال�سدي���دة والدعم 
الل حمدود م���ن قبل القيادة احلكيم���ة التي تويل 
اهتمام���ا وحر�صاً خا�صاً للقط���اع ال�صحي وذلك يف 
�سبي���ل االرتق���اء باخلدم���ات املقدم���ة للمواطنني 
واملقيم���ني، �صعيا للوقاية م���ن الأمرا�ض وتعزيز 

ال�سحة.
وبارك���ت ال�صال���ح الإجن���از امل����رشف ل���وزارة 
ال�صح���ة يف هذا املجال، واأكدت اأنها قطعت �صوطا 
كبريا وبذلت الكثري م���ن اجلهود لتحقيق هدفها، 
بعد اإن�صاء جلنة وطنية متعددة القطاعات ملكافحة 

الأمرا�ض غري ال�صارية تربط بني ممثلني من جميع 
ال���وزارات واملنظم���ات غ���ري احلكومي���ة والقط���اع 
اخلا�ض يف مهمة الوقاية من الأمرا�ض غري ال�صارية 
وعوام���ل اخلط���ر املرتبط���ة به���ا، والت���ي تعاونت 
ب�صكل كبري من اأجل مكافحة الأمرا�ض غري ال�صارية 
يف اململك���ة، واأ�رشف على اأن�صطتها املجل�ض الأعلى 
لل�صح���ة، كما حظت بدعم كب���ري واهتمام لفت من 
احلكوم���ة الر�صيدة، وبتوجيه���ات غري حمدودة من 
الأمم املتح���دة ومنظم���ة ال�صحة العاملي���ة، �صعيا 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.
واأ�ص���ارت اإلى قيام البحري���ن بتحديث اخلطة 
ال�صرتاتيجي���ة للوقاية م���ن الأمرا�ض غري ال�صارية 
ومكافحته���ا )2019-2015( عل���ى اأ�سا����س خطة 
العمل العاملية ملنظم���ة ال�سحة العاملية ملكافحة 
الأمرا����ض غ���ري ال�صاري���ة )2020-2013( واإعلن 
الأم���م املتح���دة، الأم���ر ال���ذي مكنها م���ن حتقيق 
العدي���د من الجنازات يف �صبي���ل مكافحة المرا�ض 
غ���ري ال�صارية والتي كان له���ا دور كبري يف ح�صول 

وزارة ال�صحة على هذه اجلائزة.
وبينت اأن النظام ال�صح���ي يف اململكة ي�صهد 
تطورا م�ستمرا ويوفر تغطية �سحية �ساملة جلميع 
املواطن���ني واملقيم���ني. وي�ستن���د خلط���ة �سحية 
وطني���ة تعتم���د عل���ى عدد م���ن اله���داف لتحقيق 
التنمي���ة امل�ستدام���ة وحت�س���ني ال�سح���ة وترتك���ز 
اخلطة عل���ى الروؤية القت�صادي���ة 2030 للبحرين، 
وا�سرتاتيجي���ة حت�س���ني ال�سحة للأع���وام 2015 - 
2019م، وكذلك ال�صرتاتيجية الوطنية للأمرا�ض 
غري ال�صارية للف���رتة ما بني 2025-2016 والتي 
تعتم���د عل���ى اله���داف الت���ي اأو�صت به���ا منظمة 
ال�صح���ة العاملي���ة، بع���د اإ�ص���دار وثيق���ة املنام���ة 
لل�صيطرة على الأمرا�ض غري ال�صارية واأي�صا اخلطة 
اخلليجي���ة )2011/2020( املعتم���دة م���ن قب���ل 

التعاون جمل�ض التعاون اخلليجي.

البحرين تنال جائزة دولية رفيعة امل�صتوى يف جمال ال�صحة 
تقديرا مل�صاهمتها البارزة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة

• وكيل وزارة ال�صحة يت�صلم اجلائزة مببنى الأمم املتحدة يف نيويورك	
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اال�����س����ت����ث����م����ارات ل���ت���ن���م���ي���ة  ال�����دع�����م  ����ب����ل  �����سُ ك�����ل  ت����ق����دمي  “الكهرباء”: 
ب����االأه����م����ي����ة حت����ظ����ى  ال����ن����م����وذج����ي����ة  خ���ل���ي���ف���ة  م����دي����ن����ة  “االإ�سكان”: 
ل���ا����س���ت���ث���م���ار رائ�����������دة  وج�����ه�����ة  “اجلنوبية”  امل�����������س�����اري�����ع:  اأ������س�����ح�����اب 

اإ�شرتاتيجيتنا جعل “اجلنوبية” مركزا تنمويا وخدميا �شامال
يف منتدى التنمية اال�ستثمارية يف املحافظة... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

ع���وايل - املحافظة اجلنوبي���ة: اأكد حمافظ 
اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة �رضورة اإبراز ومتكني اأ�سم املحافظة 
ع���ر التنمية واال�ستثمار من خ���ال اإطاق روؤية 
م�ستقبلي���ة للمحافظ���ة لتكون مرك���زا ح�ساريا 

وتنمويا �ساما على االأ�سعدة كافة.
كم���ا اأ�سار �سمو حماف���ظ اجلنوبية اإلى دور 
ال���روؤى والتطلع���ات يف ارتفاع مع���دل التنمية 
اال�ستثمارية التي تهدف اإلى تقدم منو جمتمع 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة باملج���االت وامل�ستويات 
كاف���ة، حيث تع���د املحافظ���ة اجلنوبية منوذجا 
يحت���ذى ب���ه م���ن الناحي���ة اخلدمي���ة والتنموية 

وال�سياحية.
جاء ذل���ك يف كلم���ة �سموه الت���ي األقاها يف 
التنمي���ة اال�ستثماري���ة يف املحافظ���ة  منت���دى 
اجلنوبية ال���ذي اأقيم �سباح اأم�س بقاعة النخيل 
بفن���دق ال�سوفتي���ل مبنطق���ة ال���زالق، بح�سور 
ع���دد م���ن امل�سوؤول���ني م���ن ممثل���ي القط���اع 
احلكومي واأ�سحاب امل�ساريع التجارية يف نطاق 

املحافظة.
وم���ن جان���ب اآخ���ر، ع���رت وزارة �س���وؤون 
الكهرباء واملاء عن الت���زام الهيئة بتقدمي كل 
�ُسب���ل الدع���م جلميع املب���ادرات الهادف���ة اإلى 
تنمي���ة اال�ستثم���ارات املتعلق���ة بتطوير قطاع 
الطاقة متا�سي���ا مع اإ�سرتاتيجية ال���وزارة التي 
تهدف اإل���ى جعل مملكة البحرين مركزا اإقليميا 
رائ���دا يف قطاع التنمي���ة والطاق���ة امل�ستدامة، 
وذلك من خال ا�ستخ���دام الطاقة املتجددة يف 
نطاق املحافظة اجلنوبية على وجه اخل�سو�س.

واأ�س���ارت وزارة االإ�سكان اإلى االأهمية التي 
حتظ���ى بها مدينة خليفة كاأول مدينة منوذجية 
يف املحافظ���ة اجلنوبية تتمي���ز بالطابع الرتاثي 
والثقايف، والت���ي ت�سم م�ساريع حيوية وخدمية 

مميزة.
كما اأك���د اأ�سحاب امل�ساري���ع اأن املحافظة 

اجلنوبية الوجهة الرائ���دة للتنمية واال�ستثمار، 
م�ستذكري���ن جتاربه���م وق�س�س النج���اح التي 
حتقق���ت له���م، معرين عن �سكره���م للمبادرة 
الكرمية ل�سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 

اآخلليف���ة لدع���م اأ�سح���اب امل�ساري���ع وت�سجيع 
اأفكارهم النموذجية لارتقاء باجلانب التنموي 

واالجتماعي.
ويف خت���ام املنت���دى، ك���ّرم �سم���و حماف���ظ 

اجلنوبية اجله���ات امل�ساركة يف منتدى التنمية 
م���ن  اجلنوبي���ة  املحافظ���ة  يف  اال�ستثماري���ة 
القطاع���ني احلكوم���ي واخلا����س، اإ�ساف���ة اإلى 
قي���ام �سم���وه بجول���ة يف املعر����س امل�ساحب، 

والذي �س���م جم�سم هند�س���ي منوذجي ملدينة 
خليفة، اإ�سافة اإلى عر�س يو�سح اأهم امل�ساريع 
امل�ستقبلية من الناحي���ة التنموية واخلدمية يف 

اأهم مناطق املحافظة اجلنوبية.

•  �سمو ال�سيخ خليفة بن علي يف منتدى التنمية اال�ستثمارية يف املحافظة اجلنوبية بح�سور عدد من امل�سوؤولني	
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اإقامة عالقات دبلوما�سية مع احتاد �سانت كيت�س ونيف�س

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتمع وزير 
اخلارجي���ة ال�شيخ خالد بن اأحم���د بن حممد اآل 
خليفة، مع وزير خارجية “احتاد �شانت كيت�س 
ونيف�س” مارك اأ. ج. برنتلي، مبقر بعثة مملكة 
البحري���ن ل���دى الأم���م املتح���دة يف نيويورك. 
واأعلن���ت مملك���ة البحرين عن اإقام���ة عالقات 
دبلوما�شية مع احتاد �شانت كيت�س ونيفي�س. 
واأو�ش���ح وزي���ر اخلارجية اأن اخلط���وة تعك�س 

اإرادة البلدي���ن يف اإقامة عالقات �شداقة قوية 
حتق���ق امل�شال���ح امل�شرتك���ة وت�شتن���د اإل���ى 
مبادئ واأهداف ميثاق الأمم املتحدة والقانون 
ال���دويل، واأح���كام اتفاقي���ة فيين���ا للعالقات 
الدبلوما�شي���ة، م�ش���ًرا اإل���ى اأن اإقامة عالقات 
دبلوما�شي���ة �شي�شه���م يف حتقي���ق تطلع���ات 
البلدين يف التع���اون الثنائي وتعزيز التفاهم 

والتن�شيق املتبادل حيال خمتلف الق�شايا.

‘ô©e ìÉàØdGóÑY
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

املنامة - وزارة اخلارجية: اأك���د �شفر مملكة البحرين 
ل���دى اململكة املتحدة ال�شيخ ف���واز بن حممد اآل خليفة اأن 
البحرين �شتعزز تعاونه���ا القائم مع اململكة املتحدة على 
كل الأ�شع���دة بعد خ���روج بريطانيا من الحت���اد الأوروبي، 
معرًبا ع���ن تفاوؤله بحقب���ة جديدة من التج���ارة وال�شتثمار 
ب���ن البلدي���ن، والت���ي يج���ب الأخذ به���ا كفر�ش���ة جديدة 
ل�شتمرار التعاون خ�شو�شا م���ع خربة البحرين الطويلة يف 
ه���ذا املجال، التي كانت من اأوائل الدول يف املنطقة التي 
وقعت عل���ى اتفاقية التجارة احل���رة )FTA( مع الوليات 
املتح���دة الأمركي���ة يف 2006، وتاأمل بالت���ايل اأن ت�شاعد 
اململكة املتحدة لغتنام فر�ش���ة ما بعد الربيك�شيت، عرب 
التوقيع عل���ى اتفاق مماثل للتبادل التج���اري مع اململكة 
املتح���دة يوؤطر التعاون القت�ش���ادي القائم بن البلدين.

و�ش���ارك ال�شف���ر يف ماأدبة غ���داء وحلق���ة نقا�شية ع���ن م�شتقبل 
بريطاني���ا عاملًي���ا بع���د اخل���روج من الحت���اد الأوروب���ي، بتنظيم 
من جمل����س العالقات اخلارجي���ة واحت���اد دول الكومنولث حلزب 
املحافظ���ن، اأم�س الأول يف نادي كارلتون بلن���دن. واأدار احللقة 
النائ���ب يف الربملان الربيطاين رحم���ن ت�شي�شتي، ورئي�س جمل�س 

العالقات اخلارجية واحتاد دول الكومنولث حلزب املحافظن. 
ومن���ح املجال ل�شف���راء ال���دول امل�شاركة يف احللق���ة، وكان 
�شفر البحرين اأول املتحدث���ن، اإذ اأ�شار يف كلمته اإلى العالقات 
التاريخي���ة بن البلدين احلليف���ن، واأن التعامالت التجارية بن 

البلدين فاقت الن�شف مليار دولر، وميكن م�شاعفتها.
ولف���ت اإلى اأن اأكرث من 10 اآلف من املواطنن الربيطانين 
يعي�شون يف البحرين وميكن اأن ي�شهدوا على نوعية احلياة، واجلو 

املت�شم بالتنوع الفريد والعاملي.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ذك���ر مدي���ر ع���ام مديرية �رشطة 
املحافظة ال�شمالي���ة اأن �رشطة املديرية، متكنت من القب�س على 
3 اأ�شخا�س م�شتبه ب�رشقتهم ناقل حركة خا�س بالقوارب وحماولة 
بيعه. واأو�شح اأنه اأثناء مبا�رشة اإحدى الدوريات مهامها الأمنية، مت 
ال�شتباه مبركبة ي�شتقلها املذك���ورون وبعد ا�شتيقافهم ات�شح 
اأنه���م كانوا ب�شدد بيع امل�رشوق���ات، اإذ مت القب�س عليهم، منوها 
اإلى اأن اأعمال البح���ث والتحري دلت على اأنهم متورطون يف عدد 
اآخر من جرائم ال�رشقة. واأ�شار اإلى اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية 

املقررة، واإحالة املقبو�س عليهم اإلى النيابة العامة.

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: التق���ى وزي���ر اخلارجي���ة 
ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، مع اأع�شاء اللجنة 
الأمركية اليهودية، على هام�س اأعمال الدورة 73 للجمعية 
العامة لالأمم املتح���دة يف نيويورك. ومت يف اللقاء ا�شتعرا�س 
م�ش���ار تطور العالقات التاريخية الوطيدة وال�رشاكة ال�شرتاتيجية 
بن مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمركية و�شبل الرتقاء 
به���ا يف املج���الت كافة، مب���ا يعزز م�شال���ح البلدي���ن وال�شعبن 
ال�شديقن، كما مت التطرق اإلى اأهم الق�شايا الإقليمية والدولية 

ذات الهتمام امل�شرتك.

تطلع لتفاقية جتارة حرة 
مع بريطانيا

القب�س على 3 اأ�شخا�س 
م�شتبه ب�رشقتهم “قر” قوارب

وزير اخلارجية يلتقي 
اللجنة اليهودية الأمركية

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: نقل وزير اخلارجية 
ال�شي���خ خالد ب���ن اأحمد بن حمم���د اآل خليفة، حتيات 
عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليفة، ورئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمر 
خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليف���ة، وويل العه���د، نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي����س جمل�س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ر �شلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة، اإلى رئي�س دول���ة فل�شطن ال�شقيقة حممود 
عبا�س، وتقديرهم للجه���ود احلثيثة التي يبذلها يف 
خمتل���ف املحافل وعل���ى امل�شتويات كاف���ة من اأجل 
ا�شتعادة احلقوق الفل�شطينية امل�رشوعة ومتنياتهم 

لفخامته بدوام التوفيق وال�شداد.
وكل���ف الرئي����س عبا�س وزي���ر اخلارجي���ة، اأثناء 
ا�شتقبال���ه مبق���ر الأمم املتح���دة بنيوي���ورك، بنقل 
خال����س حتيات���ه اإلى عاه���ل الب���الد، و�شم���و رئي�س 
ال���وزراء، و�شم���و ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء، واعت���زازه 
مبواق���ف مملك���ة البحرين الت���ي مل تت���وان يوًما عن 

الوقوف اإلى جانب اأبن���اء ال�شعب الفل�شطيني ودعم 
ق�شيتهم وم�شاندة حقوقهم.

واأكد ال�شيخ خالد ب���ن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
اأن منطقة ال�رشق الأو�شط لن تهناأ ب�شالم حقيقي دون 
احلل الع���ادل وال�شامل للق�شية الفل�شطينية والذي 
ي�شتن���د اإل���ى مبداأ ح���ل الدولتن وق���رارات ال�رشعية 

الدولي���ة ذات ال�شل���ة ومب���ادرة ال�ش���الم العربي���ة، 
وي�شمن اإقامة الدولة الفل�شطينية على حدود الرابع 
من يونيو لع���ام 1967 وعا�شمتها القد�س ال�رشقية، 
م�ش���ًرا معالي���ه اإلى �رشورة بذل املزي���د من اجلهود 
الإقليمية والدولية لإجناز هذه الت�شوية التي تعد يف 

�شالح جميع دول و�شعوب املنطقة.

• الرئي�س الفل�شطيني م�شتقبال وزير اخلارجية	

ال �سالم حقيقيا باملنطقة دون حل عادل للق�سية الفل�سطينية
عبا�س اأعرب عن اعتزازه مبوقف البحرين امل�شاند... وزير اخلارجية:
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مدر�شة �شمو ال�شيخة موزة الأكرث تطوًرا

“خدمة املجتمع” يعزز قيم العمل التطوعي

تنفيذ املرحلة الثانية لتطوير تقاطع “�شرتة التجاري”

“الثقافة” تطلق جواز عبور ال�شياحة الثقافية

لومبــارد ك�شــف عن كنــوز ح�شاريــة

�أعلنت عن برنامج 2019 بعنو�ن “من يوبيل �إلى �آخر”

40 عاما على عمل �لبعثة �لفرن�سية للتنقيب... مي بنت حممد:

�ملنام���ة - هيئ���ة �لبحري���ن للثقاف���ة و�لآث���ار: 
�أطلقت هيئ���ة �لبحرين للثقافة و�لآث���ار م�ساء �أم�س، 
من �ملكتبة �خلليفية مبدينة �ملحرق عا�سمة �لثقافة 
�لإ�سالمي���ة 2018، جو�ز عبور �ل�سياح���ة �لثقافية يف 
ن�سخت���ه �لثاني���ة و�أعلن���ت برناجمه���ا �لثق���ايف للعام 
2019 بعنو�ن “من يوبيل �إلى �آخر”، بح�سور رئي�سة 
هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار �ل�سيخة مي بنت حممد 
�آل خليف���ة �إ�سافة �إلى وجود عدد م���ن �سفر�ء �لدول 
�لعربي���ة و�لأجنبي���ة ل���دى �لبحرين وح�س���ور �إعالمي 

وثقايف كثيف.
وتاأتي هذه �لفعالية �سمن �حتفاء هيئة �لثقافة 
بالي���وم �لعاملي لل�سياحة، �إذ قّدم���ت �لهيئة ن�ساًطا 

متنوًعا على مد�ر �ليوم. 
وكان الن�ش���اط قد انتقل م���ن املكتبة اخلليفية 
�لت���ي �سّي���دت بدعم من بنك �لبحري���ن �لكويت، نحو 
���ا يف متحف  مدين���ة �ملنام���ة لتفتتح �لهيئ���ة معر�سً
موقع قلع���ة �لبحرين �لذي �سي���د �لعام 2008 بدعم 
من جمموع���ة �أركابيتا كاأول م�ساري���ع “�ل�ستثمار يف 
�لثقاف���ة”؛ �حتف���اًء مبرور 40 عاًما عل���ى عمل �لبعثة 
�لفرن�سي���ة للتنقيب، وجاء �خلت���ام يف م�رسح �لبحرين 
�لوطن���ي مع حفل �لنج���وم �لذي ق���ّدم �أجمل عرو�س 

�لباليه �لعاملية.
وقالت رئي�س���ة هيئة �لبحري���ن للثقافة و�لآثار 
�ل�سيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د �آل خليف���ة “م���ن �ملحّرق 
عا�سم���ة �لثقاف���ة �لإ�سالمي���ة للع���ام 2018، و�لتي 
�حتف���ت بها �لبحرين على م���د�ر �لعام كله وت�ستقبل 
�جتم���اع وزر�ء �لثقاف���ة لل���دول �لإ�سالمي���ة مع نهاية 
نوفمرب �لقادم، نحتفي باليوم �لعاملي لل�سياحة عرب 
حر�ك ثقايف �ساهد على حر�س قيادتنا �حلكيمة على 
�ل�سياحة �لثقافي���ة و�لتنمية �مل�ستد�مة �لتي ترتقي 

مبجتمعاتنا”.
و�أ�سافت “�سعد�ء باأن نطلق جو�ز عبور �ل�سياحة 
�لثقافية يف ن�سخته �لثانية، كدعوة للعامل كله لياأتي 
�إل���ى �ملح���ّرق ويكت�س���ف عر�ق���ة تاريخه���ا وكنوزها 
�حل�ساري���ة، و�أن نعل���ن لك���م روؤيتن���ا للع���ام 2019 
و�ل���ذي �سيك���ون م���ن بد�يته وحت���ى نهايت���ه موعًد� 
لالحتفاء بيوبيالت هي عناوي���ن ملنجز�تنا �لإن�سانية 

يف �ملجالت كافة”.
 و�أك���دت �أن لقاء �لي���وم �سيحمل ر�سالة عاملية، 
مو�سح���ة “من �ملح���ّرق �إل���ى �ملنامة ننتق���ل لن�سكر 
جه���ود �لبعثة �لفرن�سي���ة �لتي عمل���ت لأربعني عاًما 
على تعزيز تر�ثنا �حل�ساري عرب �كت�سافاتها �لأثرية، 
ومن جه���ة �أخرى نكت�سف يف م����رسح �لبحرين �لوطني 
�لإبد�ع �ل�ستعر��سي يف حفل �لنجوم �لذي يجمع �أهم 

ما �أنتجته دور �لباليه �لعريقة”.
بدورها �أعربت �ل�سفرية �لفرن�سية عن �سعادتها 
مل�سارك���ة �لثقاف���ة هذ� �لي���وم �ل�ستثنائ���ي و�لذي 
يجم���ع، �إ�سافة لفعاليات �ل�سياح���ة �لثقافية، ذكرى 
مرور 40 عاًما على �لبعثة �لفرن�سية للتنقيب و�لتي 
جت�ّسد عالقات �ل�سد�قة ب���ني �جلمهورية �لفرن�سية 

ومملكة �لبحرين.
وتخلل���ت �لفعالية يف �ملكتب���ة �خلليفة فقر�ت 
مو�سيقية ق���ّدم كل من �لفنانة بان���ة برفقة �لعازف 

حميد �سعيد و�لفنان �لعازف حازم �لرّو��س. 
و�سمل���ت فق���رة �لفنان���ة بانة، �لت���ي ت�سارك يف 
فعالي���ة “ما نامت �ملنامة” �سم���ن �حتفالت �لأعياد 
�لوطني���ة دي�سمرب �ملقبل، �أغنيت���ني باللغة �لعربية، 

فيم���ا عزف �لفنان حازم �لرو��س على �لغيتار مقاطع 
�أندل�سية ممزوجة باملو�سيقى �لإ�سبانية.

و�أع���ادت هيئ���ة �لثقافة تق���دمي م�سابقة “جو�ز 
عب���ور �ل�سياحة �لثقافية”، �إذ �أ�س���ارت �أنها �ستقت�رس 
هذه �ملرة على �ملو�قع �لثقافية يف �ملحّرق وت�ستمر 
م���ن بد�ي���ة �أكتوبر حت���ى نهاي���ة نوفم���رب �ملقبلني 
و�ل���زو�ر  �ملقيم���ني  �ملو�طن���ني،  جلمي���ع  وميك���ن 

�مل�ساركة فيها. 
وي�سم �جل���و�ز، �لذي يعد وثيقة رمزية، دلياًل ل� 
18 موقًع���ا ثقافًيا يف �ملدين���ة وم�ساحة خا�سة خلتم 

يح�سل عليه �ساحب �جلو�ز عند زيارته لكل موقع. 
و�أو�سحت �لهيئة �أنه على �لر�غبني يف �مل�ساركة 
�حل�سول على ن�سخة من �جلو�ز من �ملكتبة �خلليفية 
�أو �جلناح �لوطني ململك���ة �لبحرين يف �إك�سبو ميالنو 
2015 “�آثار خ����رس�ء” بجانب بيت �ل�سيخ عي�سى بن 
علي �آل خليفة �أو مرك���ز �ل�سيخ �إبر�هيم بن حممد �آل 

خليفة للثقافة و�لبحوث.
 وم���ن ثم عل���ى حام���ل �جل���و�ز ختمه م���ن كافة 
�ملو�قع �ل� 18 وت�سليمه �إلى متحف �لبحرين �لوطني 

قبل 8 م�ساًء من يوم 30 نوفمرب 2018. 
و�سيق���ام �سحب على جو�ئ���ز �مل�سابقة يوم 18 
دي�سمرب 2018 يف �ملرك���ز �لإقليمي �لعربي للرت�ث 
�لعامل���ي خالل �لحتف���ال بيوم �للغ���ة �لعربية �سمن 

�لحتفالت بالأعياد �لوطنية.
و�أعلن���ت بعد ذلك �لهيئة ع���ن �لربنامج �لثقايف 
���ا باملنامة  للع���ام 2019، حي���ث د�ّسن���ت كتاًبا خا�سً
يحمل عنو�ن “2019، من يوبيل �إلى �آخر” �إ�سارة �إلى 
�لحتف���اء باإجناز�ت خمتلف���ة حققتها �ململكة يف ظل 
قيادتها �حلكيمة، حيث ت���رت�وح �ملدة �لزمنية �لتي 
مرت على حتقيق هذه �ملنجز�ت )�ليوبيالت( ما بني 

120 و10 �أعو�م.
ومن �أهم يوبي���الت �لعام �ملقبل، مرور 20 عاًما 
عل���ى تويل عاه���ل �لبالد �ساحب �جلالل���ة �مللك حمد 
ب���ن عي�س���ى �آل خليفة مقاليد �حلكم، م���رور 65 عاًما 
على �أول مهمة ر�سمية لرئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي �لأم���ري خليفة بن �سلم���ان �آل خليفة، ومرور 
ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س 
جمل�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان 
ب���ن حمد �آل خليفة وم���رور 15 عاًما على �إن�ساء جائزة 
قرين���ة �لعاهل رئي�سة �ملجل�س �لأعلى للمر�أة �ساحبة 
�ل�سمو �مللكي �لأمرية �سبيكة بنت �إبر�هيم �آل خليفة 

لتمكني �ملر�أة �لبحرينية. 
وت�س���م �ليوبي���الت �لتي �ستحتف���ي بها �لهيئة 
�إجن���از�ت يف جم���الت �لتعليم ون����رس �ملعرفة، �لعمل 
�لبل���دي، �لقت�س���اد، �لعالق���ات �خلارجي���ة، �ل�سحة 

و�لثقافة وغريها.
ويت�سمن �لكتاب �أي�ًس���ا معلومات عن معار�س 
ي�ست�سيفه���ا متح���ف �لبحري���ن �لوطن���ي كمعر����س 
“مف���رتق ط���رق �لت�سمي���م” خ���الل �أكتوب���ر 2018، 
معر����س “45 عاًم���ا م���ن �لدبلوما�سية” خ���الل يناير 
2019 ومعر�س “�ملحيطات �لقدمية” خالل �سبتمرب 

.2019
“جمموع���ة  معر����س  �أي�ًس���ا  �ملعار����س  وم���ن 
كارتييه” خ���الل نوفمرب 2018 وحت���ى يناير 2019 
و�لن�سخة �ل� 45 من معر�س �لبحرين �ل�سنوي للفنون 

�لت�سكيلية ما بني يناير ومار�س 2019. 
كما تقّدم �لهيئة خالل �لعام 2019 جمموعة من 
�ملحا����رس�ت �سمن �سل�سلة حما�رس�ت متحف �لبحرين 
ثقاف���ة”  “�لطع���ام  حما����رس�ت  و�سل�سل���ة  �لوطن���ي 

و�سل�سلة حما�رس�ت متحف موقع قلعة �لبحرين”.

�ملنام���ة - هيئة �لبحري���ن للثقافة و�لآثار: 
نظّمت هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار، بالتعاون 
م���ع �ل�سف���ارة �لفرن�سية لدى مملك���ة �لبحرين، 
م�س���اء �أم����س فعالي���ة يف متح���ف موق���ع قلع���ة 
�لبحري���ن مبنا�سب���ة م���رور 40 عام���ا عل���ى عمل 
�لبعثة �لفرن�سية للتنقيب يف �لبحرين، بح�سور 
رئي�سة هيئة �لبحرين للثقاف���ة و�لآثار �ل�سيخة 
مي بنت حمم���د �آل خليفة، و�ل�سفرية �لفرن�سية 
�سي�سل لوجنيه، و�ملديرة �ل�سابقة لق�سم �لآثار 
�ل�رسقي���ة يف متح���ف �للوفر بباري����س  بياتري�س 
�أندريه �سالفيني، �إ�سافة �إلى وجود �سخ�سيات 
و�إعالميني.وت�سمن���ت  ثقافي���ة  دبلوما�سي���ة، 
�لفعالي���ة، �لتي تاأت���ي �سمن �حتف���اء �لهيئة باليوم 
�لعاملي لل�سياحة، �فتت���اح معر�س ي�سم بع�س �أهم 
�لكت�ساف���ات �لأثرية للبعث���ة �لفرن�سية للتنقيب يف 
�لبحري���ن، �إ�سافة �إلى تقليد رئي�س �لبعثة �لفرن�سية 
للتنقي���ب وم�ست�سار �لآثار لدى هيئ���ة �لثقافة بيري 
لومب���ارد و�س���ام �جل���د�رة �لفرن�سي �ملمن���وح له من 
جانب رئي�س �جلمهورية �لفرن�سية �إميانويل ماكرون.
وقال���ت �ل�سيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د �آل خليفة: 
“ن�سع���د �أن تكون فرن�سا �رسي���كا يف حر�كنا �لثقايف، 
و�أن نحتف���ل �ليوم معا على م���رور 4 عقود على عمل 
�لبعث���ة �لفرن�سي���ة للتنقي���ب”. كما خ�ّس���ت بال�سكر 
لومب���ارد عل���ى جه���وده وم�ساهمت���ه يف �لك�س���ف عن 
�لكن���وز �حل�ساري���ة �ملتعلقة مبختل���ف �حلقب �لتي 

مرت على �لبحرين. 
و�أ�س���ارت �إل���ى �أن عمل لومبارد �ساه���م يف �إثر�ء 
متحف موقع قلعة �لبحرين، �أول م�ساريع “�ل�ستثمار 
يف �لثقافة”، و�لذي �سيد بدعم من جمموعة �أركابيتا.

بدورها، �أك���دت �ل�سفرية �لفرن�سية �أهمية �لآثار 
و�ل���رت�ث �لإن�ساين �ل���ذي يفتح للب�رسي���ة نافذة نحو 
�ملا�سي مبا ي�ساعد على فهم �حلا�رس، م�سرية �إلى �أن 
�لآث���ار هي �لعامل �مل�سرتك �لذي يجمع �لعامل ويزيد 

من �لوعي �لإن�ساين �لعاملي. 
�أما �سالفين���ي، فاأعربت ع���ن �سعادتها لت�سليم 
لومبارد و�س���ام �جلد�رة �لفرن�سي���ة نيابة عن رئي�س 

�جلمهوري���ة �لفرن�سي���ة، قائل���ة �إنه ق���ّدم �لكثري من 
�لإجناز�ت للبحرين وفرن�سا يف جمال علوم �لآثار.

ويف �سي���اق مت�سل، ذك���ر لومب���ارد يف كلمة �أنه 
ج���اء �إلى �ململكة طالبا م�س���اركا يف �لبعثة �لفرن�سية 
للتنقي���ب، مو�سحا �أنه ��ستم���ر يف �لعمل يف �لبحرين 
لري�أ����س �لبعثة لحق���ا وي�سارك يف �كت�س���اف �لكنوز 

�حل�سارية حل�سارة دملون.
وي�س���م �ملعر�س �لذي ي�ستم���ر يف متحف موقع 
قلعة �لبحرين لثالثة �أ�سهر مقبلة، �أهم �لقطع �لأثرية 
�لت���ي �كت�سفتها �لبعث���ة �لفرن�سية خ���الل �ل�سنو�ت 

�ملا�سية. 

و�س���وؤون  �لأ�سغ���ال  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لبلدي���ات و�لتخطيط �لعم���ر�ين: �أ�ساد وزير 
و�لتخطي���ط  �لبلدي���ات  و�س���وؤون  �لأ�سغ���ال 
�لعم���ر�ين ع�س���ام خل���ف ب���كل �ملهند�س���ني 
�لقائم���ني على م�رسوع مدر�س���ة �سمو �ل�سيخة 
م���وزة بنت حم���د �آل خليفة �لفائ���زة �أخري� يف 
موؤمتر �مل���دن �لذكية �مل�ستد�م���ة يف ن�سخته 
�لذكي���ة  �ملدر�س���ة  مبن���ى  بجائ���زة  �لثالث���ة 
للم�ساري���ع �لتي متت���از بال�ستد�مة و�حللول 

�لذكية.
جاء ذلك ل���دى ��ستقبال���ه مبكتبه فريق 
�لعم���ل م���ن �إد�رة م�ساري���ع �لبن���اء بال���وز�رة 
�لقائ���م على ت�سميم وتنفي���ذ م�رسوع مدر�سة 
�سم���و �ل�سيخ���ة م���وزة بن���ت حم���د �آل خليفة، 
�ل���وز�رة ل�س���وؤون  بح�س���ور كل م���ن وكي���ل 
الأ�شغ���ال اأحمد اخلي���اط، والوكي���ل امل�شاعد 

مل�ساري���ع �لبناء و�ل�سيان���ة �ل�سيخ م�سعل بن 
حمم���د �آل خليفة، و�أمني مدي���ر �إد�رة م�ساريع 

�لبناء مرمي عبد�هلل.
وقال �ل�سيخ م�سعل بن حممد �إن مدر�سة 
�سم���و �ل�سيخ���ة م���وزة تع���د �أول مدر�س���ة يف 
�لبحرين تن�س���اأ بت�سميم عاملي ومبو��سفات 
�ملب���اين �خل�رس�ء، كم���ا �أنها �لأك���رب من حيث 
�ل�سع���ة و�لكلف���ة و�ملر�ف���ق، �إذ بلغت كلفة 
�مل����رسوع ما يق���ارب 11 ملي���ون دينار �سمن 
برنامج تنمي���ة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
ململك���ة �لبحري���ن، كم���ا �أن���ه ق���د �سب���ق هذ� 
�مل�رسوع عدة مد�ر�س يف جمال �ل�ستد�مة منذ 
�سن���و�ت ولك���ن تعترب ه���ذه �ملدر�سة �لأكرث 
تطوًر� و�سملت عل���ى �لكثري من �ملميز�ت يف 
ه���ذ� �ل�ساأن، ومن �ملوؤم���ل �لنتهاء من �أعمال 

�لتنفيذ يف �لربع �لأخري من هذه �ل�سنة.

مدينة عي�سى - وز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
��ستقب����ل وزي����ر �لرتبي����ة و�لتعلي����م  ماج����د 
�لنعيم����ي مبكتب����ه بدي����و�ن �ل����وز�رة مبدينة 
عي�س����ى عدد�ً م����ن �لخت�سا�سيني �مل�رسفني 
خدم����ة  مل�س����اق  �خلارج����ي  �لتطبي����ق  عل����ى 
�ملجتمع يف �لوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات �ملتعاونة 
مع �ل����وز�رة، ير�فقهم عدد من طلبة �ملرحلة 
�لثانوي����ة �ملتميزين يف هذ� �مل�ساق، و�لذين 
ح�سل����و� عل����ى ر�سائ����ل �سك����ر وتقدي����ر م����ن 

�جلهات �لتي تدربو� فيها.   
وبه����ذه �ملنا�سب����ة، �أثن����ى �لوزي����ر على 
�جله����ود �لت����ي يبذله����ا �خت�سا�سي����و خدمة 
�ملجتم����ع يف �إعد�د �لطلب����ة لتنفيذ متطلبات 
�ملدر�س����ة  د�خ����ل  �مل�س����اق  ه����ذ�  تطبي����ق 
وخارجها، ومتابعة �لطلبة ميد�نياً خالل فرتة 
تدريبهم يف �ملوؤ�س�س����ات �ملتعاونة وتقييم 
�أد�ئهم وتوثيق �إجناز�تهم، م�سيد�ً مبا قدمه 
�لطلب����ة من مناذج م�رسفة م����ن خالل تفانيهم 
و�لتز�مه����م بتاأدية و�جبهم يف خدمة �ملجتمع 
عل����ى �لوج����ه �لأمث����ل، موؤكد�ً حر�����س �لوز�رة 
على �ل�ستمر�ر يف تطبيق هذ� �مل�ساق لدوره 

�لفّع����ال يف تعزي����ز قيم �لعم����ل �لتطوعي يف 
نفو�س �لطلبة مما يوؤدي �إلى تنمية �ملجتمع، 
حيث �سهد �لعام �لدر��سي �ملا�سي م�ساركة 
9145 طالب����اً وطالبة، �أمت����و� 84780 �ساعة 
تدريبي����ة يف 160 وز�رة وموؤ�س�س����ة متعاون����ة 
يف خمتل����ف �ملج����الت.  و�أ�س����ار �لوزي����ر �إلى 
�أن ه����ذ� �مل�س����اق ي�ساه����م يف تر�سي����خ قي����م 
�ملو�طنة وتنمي����ة �لتطور �ل�سخ�سي للطالب 
وتعزيز قيم �لتطوع، وذلك من خالل �لرب�مج 
و�لأن�سطة �لت����ي ينفذها �لطلب����ة خالل فرتة 
تدريبه����م �س����و�ًء خالل �إج����ازة منت�سف �لعام 
�لدر��س����ي �أو يف �لعطل����ة �ل�سيفي����ة، و�لت����ي 
يكت�سبون من خالله����ا جمموعة من �ملهار�ت 
و�لق����در�ت يف جم����ال �لتو��س����ل �لجتماعي، 
حي����ث ��ستلمت �ل����وز�رة �لعديد م����ن ر�سائل 
�ل�سكر م����ن �ملوؤ�س�س����ات �ملتعاون����ة، ت�سيد 
خالله����ا ب����اأد�ء �لطلب����ة �لذي����ن �لتحق����و� بها 
خالل �لفرتة �ملا�سي����ة، موجهاً �لوزير �سكره 
وتقدي����ره لتل����ك �ملوؤ�س�س����ات لتعاونه����ا مع 
�ل����وز�رة م����ن خ����الل �إتاح����ة �لفر�س����ة للطلبة 

للتدريب وتقدمي �لعون و�مل�ساعدة لهم.

و�س���وؤون  �لأ�سغ���ال  وز�رة   - �ملنام���ة 
�لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين:

و�س���وؤون  �لأ�سغ���ال  وز�رة  �أو�سح���ت 
�لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين، تعقيبا على ما 
ورد ب�سحيف���ة “�لبالد” يوم �لأربعاء �ملو�فق 
26 �سبتم���رب 2018 ح���ول �لزدحام �ملروري 
على تقاطع جمم���ع �سرتة، باأنها نفذت موؤخر� 
“�ملرحل���ة �لأولى” م���ن �أعم���ال تطوير نظام 
�لإ�س���ار�ت �ل�سوئية على �س���ارع �ل�سيخ جابر 

�لأحمد �ل�سباح. 
وق���ال �ل���وز�رة �إن ه���ذ� �مل����رسوع ياأتي 
�سمن �مل�ساري���ع �لتح�سينية �لعاجلة )�حلزمة 
�لثاني���ة(؛ لتخفي���ف �لزدحام���ات �ملروري���ة 
عن���د �ملناط���ق �حليوي���ة، حي���ث يوف���ر ه���ذ� 
�مل����رسوع �نطالق���ة على �س���ارع �ل�سي���خ جابر 
�لأحم���د �ل�سباح، فقد �سم���ل �مل�رسوع تعديل 
نظام �لإ�س���ار�ت �ل�سوئية على تقاطع �لنبيه 

�سالح، وتقاطع جممع �سرتة �لتجاري. 
علم���اً �أن �ل���وز�رة بع���د تنفي���ذ �مل�رسوع 
�ملذك���ور- موؤخر�-، قام���ت بتقييم ومر�قبة 
�حلركة �ملرورية لنظ���ام �لإ�سار�ت �ل�سوئية 
عل���ى تقاط���ع �لنبي���ه �سالح وتقاط���ع جممع 
�سرتة �لتجاري، وفيم���ا يتعلق بتقاطع �لنبيه 
�سالح، فاأن هناك حت�سنا يف �حلركة �ملرورية 
عل���ى هذ� �لتقاط���ع. �أما تقاط���ع جممع �سرتة 
�لتجاري، وبناًء على خطة �لوز�رة، فاإنه مل يتم 
�لنته���اء من �مل�رسوع، حي���ث �إن �لوز�رة بد�أت 
يوم �أم�س )�خلمي�س( تنفيذ )�ملرحلة �لثانية( 
منه، فقد يتم �إجر�ء تعديل يف �لأر�سفة وذلك 
لإ�ساف���ة م�س���ار �إ�سايف للقادم���ني من جممع 
�سرتة باجتاه �ملنامة، ومن �ملوؤمل �أن ي�ساهم 
ه���ذ� �لتح�س���ني يف رفع �لطاق���ة �ل�ستيعابية 
وزي���ادة �ن�سيابي���ة �حلرك���ة �ملروري���ة عل���ى 

�لتقاطع �ملذكور.

• رئي�سة هيئة �لثقافة و�لآثار تتحدث يف �لفعالية بح�سور عدد من �ل�سفر�ء و�ملثقفني	

• هيئة �لثقافة و�لآثار �حتفت مبرور 40 عاما على عمل �لبعثة �لفرن�سية للتنقيب يف �لبحرين	
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14 قا�ضيا جديدا ي�ؤدون اليمني اأمام “الأعلى للق�ضاء”
الب�عينني: على عاتقهم م�س�ؤولية جتاه املجتمع يف اإقامة العدل

املنامة - املجل����س الأعلى للق�ساء: ا�ستقبل 
رئي����س حمكم���ة التميي���ز نائ���ب رئي����س املجل�س 
الأعل���ى للق�س���اء امل�ست�سار عب���داهلل الب�عينني، 
واأع�س���اء املجل����س الأعل���ى للق�ساء �سب���اح اأم�س 
الق�س���اة اجل���دد الذي���ن مت تعيينه���م اأخ���را، اإذ 
اأدى 14 م���ن الق�ساة اجلدد اليم���ني اأمام اأع�ساء 
املجل�س. وجاء الأمر امللك���ي ال�سامي بالتعيينات 
الآتي���ة: القا�س���ي �سلم���ان عب���داهلل الع�سف�ر – 
رئي����س املحكم���ة الك���رى املدني���ة، والقا�س���ي 
علي اأحم���د علي داود - رئي����س املحكمة الكرى 
املدنية، والقا�س���ي خالد ر�س�ان اأحمد ال�سمامعة 
- رئي����س املحكمة الك���رى املدني���ة، والقا�سي 
حممد خمي�س الرميحي - قا�ٍس باملحكمة الكرى 
املدنية م���ن الفئة )اأ(، والقا�س���ي مر�سية ح�سن 
حممد قم���ر - قا�ٍس باملحكمة الك���رى املدنية 
من الفئة )اأ(، القا�سي نا�رص اإبراهيم الب�عينني- 
قا�ٍس باملحكم���ة الكرى املدنية م���ن الفئة )اأ(، 
والقا�س���ي رم���زان عب���داهلل النعيم���ي - قا����سٍ 
باملحكمة الكرى املدنية من الفئة )اأ(، القا�سي 
ريا�س حمم���د اإبراهيم �سيادي - قا�ٍس باملحكمة 
الك���رى املدني���ة من الفئ���ة )اأ(، القا�س���ي اأحمد 
اإبراهيم اأحمد ال�سيد احل�سمني - قا�ٍس باملحكمة 
الك���رى املدنية من الفئ���ة )اأ(، والقا�سي قا�سم 
طاه���ر امل�رصي قا�سم امل����رصي- قا�ٍس باملحكمة 
الك���رى املدنية م���ن الفئ���ة )اأ( والقا�سي �ساكر 
اإبراهي���م �سالم���ة العم�����س - قا����سٍ باملحكم���ة 

الكرى املدنية من الفئ���ة )اأ(، والقا�سي حمم�د 
علي ال���ذوادي - قا�ٍس باملحكمة الكرى املدنية 
من الفئة )ب( والقا�س���ي طالب في�سل املري- 
قا�ٍس باملحكمة الك���رى املدنية من الفئة )ب(، 
والقا�س���ي را�س���د خال���د را�سد الكعب���ي - قا�ٍس 

باملحكمة الكرى املدنية من الفئة )ب(.
واأق�س���م الق�ساة اجلدد اأم���ام اأع�ساء املجل�س 
الأعلى للق�س���اء، باأن يحكم�ا بني النا�س بالعدل، 
واأن يحرتم����ا ق�انني اململكة ونظمها وذلك قبل 

مبا�رصتهم مهامهم الق�سائية.

م���ن جانب���ه، هن���اأ الب�عينني الق�س���اة اجلدد 
بنيلهم الثقة امللكية ال�سامي���ة، واأكد اأهمية دور 
الق�ساة وحجم م�س�ؤولياتهم والتزاماتهم لتحقيق 
العدالة وحماية ا�ستقالل الق�ساء و�سيادة القان�ن 

يف مملكة البحرين.

واأو�س���ح اأن عل���ى عاتقه���م م�س�ؤولية عظمى 
جتاه املجتمع يف اإقامة العدل وعليهم اأن يعك�س�ا 
ال�س����رة امل�رصف���ة ل�ستقاللي���ة الق�س���اء، م�ؤكدا 
اأن الق�س���اء يرتك���ز على ال�سمر احل���ي للق�ساة، 

متمنيا لهم النجاح يف اأداء مهامهم.

• رمزان النعيمي	

• �سلمان الع�سف�ر	

• حمم�د الذوادي	 • ريا�س �سيادي	

• طالب املري	

• مر�سية قمر	 • را�سد الكعبي	

• حممد الرميحي	

• نا�رص الب�عينني	

اإعداد: عبا�س اإبراهيم

امل�ؤبد و15 عاما لـ 3 مدانني بالن�ضمام اإلى “14 فرباير”

ال�ضجن 10 و15 عاما ملدانني بالن�ضمام اإلى “تيار ال�فاء” الإرهابي

فيما اأ�سقطت اجلن�سية البحرينية وغرمتهم 300 األف دينار

مهمتهما اأخذ وت�سليم الأم�ال للمطل�بني

عاقبت املحكمة الكرى اجلنائية الرابعة �سابا 
“28 عام����ا” متهما باإدارة جماع����ة اإرهابية تابعة ل� 
“ائتالف 14 فراير” الإرهابي وت�سليم مبالغ باآلف 
الدنان����ر للمته����م الثال����ث، والتي �رصف����ت ل�سالح 
املطل�ب����ني للجه����ات الأمنية اأو لأ�سح����اب ال�سقق 
التي ي�سكن�ن فيها اأو الأدوات امل�ستعملة يف اأعمال 
التجمه����ر، بال�سج����ن امل�ؤبد، فيما عاقب����ت ابن عمه 
“23 عاما”، ومتهما ثالثا “29 عاما” بال�سجن ملدة 
15 عام����ا لكل منهما، كما اأم����رت بتغرمي املدانني 
الثالث����ة مببلغ 100 األ����ف دينار ل����كل منهم، ف�سال 
ع����ن اإ�صقاط اجلن�صية البحريني����ة عنهم، ومب�صادرة 

امل�سب�طات.
وكانت النيابة العام����ة اأحالتهم للمحاكمة على 
اعتب����ار اأنه����م يف غ�س�����ن الفرتة من الع����ام 2015 
جماع����ة  اأدار  الأول:  املته����م  اأول:   :2018 وحت����ى 
على خ����الف اأحكام القان�����ن الغر�س منه����ا الدع�ة 
اإل����ى تعطي����ل اأح����كام الد�ست�����ر والقان�����ن، ومن����ع 
امل�ؤ�س�سات وال�سلطات العامة من ممار�سة اأعمالها، 
والعت����داء على احلق�ق واحلريات العامة واخلا�سة، 
والإ�رصار بال�حدة ال�طنية باأن تزعم اجلماعة لتنفيذ 
خمططاته����ا الرامي����ة اإلى اإث����ارة القالق����ل واإحداث 
الف��س����ى، وتك�����ن جمم�عات مبناط����ق خمتلفة يف 
الب����الد ملمار�سة العن����ف والقيام باأعم����ال التخريب 

والرتويع والتفجر واحلرق وقطع الطرق والعتداء 
عل����ى الأ�سخا�س واملمتلكات والتع����دي على رجال 
الأم����ن، وكان الإرهاب من ال��سائ����ل التي ت�ستخدم 
يف حتقيق وتنفيذ الأغرا�����س التي تدع� اإليها هذه 

اجلماعة.
ثاني����ا: املتهم�����ن م����ن الأول وحت����ى الثالث: 
- ان�سم�����ا واآخرون اإل����ى اجلماعة م��س�����ع التهمة 
الأولى، و�سارك�ا يف اأعماله����ا واأن�سطتها مع علمهم 

باأغرا�سها وو�سائلها الإرهابية.
-2 جمع�����ا واأعط�����ا اأم�����ال للجماع����ة م��س�ع 
علمه����م  م����ع  اإليه����ا  واملنتم����ني  الأول����ى  التهم����ة 

مبمار�ستها ن�ساطا اإرهابيا.
وج����اء يف حكم املحكمة اأن ال�اقعة تتمثل يف اأن 
املته����م الأول ت�لى القي����ادة يف تنظيم ائتالف 14 
فراي����ر الإرهابي، والذي يدع� اإل����ى تعطيل اأحكام 
القان�����ن وال�سلط����ات العامة اإلى ممار�س����ة اأعمالها 
والعتداء على احلري����ات واحلق�ق العامة واخلا�سة 
والأ�����رصار بال�ح����دة ال�طنية والإخ����الل بالأمن العام 
وامل�سلح����ة العامة، وذلك باأن كان يق�د امل�سرات 
غر املرخ�سة واأعمال التجمهر وال�سغب التي تقام 
مبنطق����ة �سار، ويق�����م برف����ع علم تنظي����م ائتالف 
14 فراي����ر، ثم هرب اإلى اإي����ران، واأخذ ياأمتر باأمر 
زعماء التنظي����م يف اخلارج، فتم تكليفه من جانبهم 

بالبحث ع����ن اأ�سخا�س ل�سمهم للتنظي����م الإرهابي 
خلدم����ة اأهداف����ه وم�ساحل����ه وتت�لى نق����ل الأم�ال 
وت�ف����ر الدع����م املايل للعنا�����رص التابع����ة له؛ حتى 
تتمك����ن م����ن ال�ستم����رار يف اإثارة القالق����ل واإحداث 
الف��س����ى، وتك�ي����ن جمم�ع����ات يف مناطق خمتلفة 
بالب����الد ملمار�سة العنف والقي����ام باأعمال التخريب 
والرتوي����ع وقطع الطرق والعت����داء على الأ�سخا�س 
واملمتل����كات، والتع����دي على رجال الأم����ن، واإخفاء 

املطل�بني، واحليل�لة دون ا�ستقرار اململكة.
واأ�ساف����ت اأن املتهم الأول عم����ل على جتنيد، 
و�س����م املتهم الثال����ث لتل����ك اجلماع����ة الإرهابية، 
والذي بالفعل قبل بذلك رغم علمه باأهداف وغايات 
التنظيم باأن ت�ا�س����ل املتهم الأول مع الثالث بعد 
فرتة م����ن هروبه خلارج البالد ع����ر البحر اإلى اإيران 
يف العام 2015 عر برناجم����ي الت�ا�سل الجتماعي 
“ال�ات�����س اآب، وال�سناب �سات”، وطلب منه الت�جه 
اإلى اإحدى ال�ساحات مبنطقة �سار ل�ستالم مبلغ مايل 

والحتفاظ به.
وبالفعل قام املته����م الثالث بذلك وبعد اأيام 
عدة ت�ا�سل مع����ه املتهم الأول ال����ذي و�سع مبلغا 
ماليا ل����ه لي�ستلمه من اأحد امل�ساجد مبنطقة �سار - 
مبا يع����رف بطريق ال�ست����الم والت�سليم عر الريد 
امليت - اإذ و�سع له املبلغ خلف املحراب يف اجلامع 

وبع����د نح� 5 اأيام عاود املته����م الأول الت�ا�سل مع 
املته����م الثال����ث، وطلب من����ه ا�ستالم مبال����غ مالية 
م����ن اجلامع ذاته، ويف امل����كان ذاته الذي و�سع فيه 
املبالغ يف املرة الأولى، وبالفعل ا�ستلم ظرف كان 
يحت�����ي على مبل����غ 4000 دين����ار، ويف الي�م التايل 
ح�رص له املتهم الثاين، والذي بدوره كان اأحد عنا�رص 

التنظيم وا�ستلم منه ذلك املبلغ.
وبين����ت اأنه يف �سهر �سبتمر م����ن العام 2017 
ت�ا�س����ل الأول مع الثالث، وطلب منه ا�ستالم مبالغ 
اأخرى، وبالفعل ا�ستلم عن طريقه مبلغ 7500 دينار 
م����ن املكان ذاته����ا امل�سار اإليه، ث����م عر�س املتهم 
الأول عل����ى الثال����ث القيام بنف�س����ه بتق�سيم املبلغ 
على عدد من الأظ����رف لت�زيعها يف خمتلف مناطق 
البحري����ن مقاب����ل ح�س�له عل����ى مل����غ 120 دينارا، 
ف�اف����ق على ذل����ك، ثم طل����ب منه حتمي����ل برنامج 
الت�ا�سل الجتماعي “التلغرام”؛ لكي يت�ا�سل مع 
اأ�سخا�����س تابعني له، والذين يعمل�ن حتت اإ�رصافه؛ 

حتى يت�سنى له تن�سيق عملية ت�زيع املبالغ.
وذك����رت اأن املته����م الثالث مت ربط����ه باأربعة 
اأ�سخا�����س يحمل�����ن اأ�سم����اء م�ستع����ارة، م����ن خ����الل 
اإ�سافت����ه عر برام����ج الت�ا�سل الجتماع����ي، واأبلغه 
اأحده����م عن كيفي����ة ت�زيع املبالغ م����ن خالل و�سع 
املبلغ يف م����كان ما ومن ثم ي�س�����ر املبلغ واملكان 

وير�س����ل له ال�س�رة، وه� ب����دوره ير�سله لأ�سخا�س 
اآخرين لي�ستلم�ا املبلغ من الريد امليت، ثم اأر�سل 
للمته����م الثالث قائم����ة باأ�سماء املناط����ق واملبالغ 

املالية لكل منطقة، وه� ما ح�سل فعال.
فيم����ا كان �ساحب ال�س����م امل�ستعار الثاين ه� 
م����ن كان ي�جهه لت�زيع املبال����غ اخلا�سة باإيجارات 
ال�سقق، والتي يتم فيه����ا اإي�اء واإخفاء املطل�بني، 
وطباع����ة الب����رات والب��سرتات ودع����م املطل�بني 

و�رصاء الأدوات امل�ستعملة يف اأعمال التخريب.
كم����ا ا�ستخ����رج املته����م الثالث �ساح����ب اأكرث 
ن�ص����اط عل����ى الأر�ص �رشيح����ة هاتف با�ص����م �صخ�ص 
اآ�سي�ي بناء على طلب من �ساحب ال�سم امل�ستعار، 
وال����ذي كان قد وفر له هاتفا نقال وو�سعه يف ذات 
اجلامع، ف�سال عن ت�ف����ره مبلغ 13 األف دينار عر 
الري����د امليت، ثم طل����ب منه اإ�ساف����ة مبلغ 1000 
دين����ار من املبالغ امل�ج�دة لدي����ه، والتي ا�ستلمها 
من املته����م الأول لي�سب����ح املبلغ 14 األ����ف دينار، 
على اأن ي�سلم ذلك املبل����غ اإلى �سيدة �ستح�رص اإليه 

يف منطقة �سكنه.
وبين����ت اأن املته����م الثالث ا�ستط����اع ت��سيل 
مبل����غ مايل اإلى اأح����د امل�س�ؤولني ع����ن منطقة �سارع 
البديع، والذي ب����دوره وزعها على املناطق ال�اقعة 

على ذلك ال�سارع.

الأول���ى  اجلنائي���ة  الك���رى  املحكم���ة  دان���ت 
متهمني بالن�سمام اإلى جماعة اإرهابية “تيار ال�فاء 
الإ�سالمي”، وعاقبت اأحدهم���ا ب�سجنه ملدة 15 عاما، 
وب�سج���ن الآخر اله���ارب من البالد واملقي���م يف اإيران 
ملدة 10 �سن�ات، حيث �سّلم الأخر لالأول اأم�ال على 
دفع���ات و�سلت اإل���ى 20 األف دينار خ���الل �سنتني؛ 
به���دف مت�يل العملي���ات الإرهابي���ة التي حتدث يف 

اململكة، واأمرت مب�سادرة امل�سب�طات.
وعق���ب �سدور احلكم �رصح رئي�س النيابة بنيابة 
اجلرائ���م الإرهابي���ة م�سع���ل املناع���ي اأن املحكم���ة 
الك���رى اجلنائي���ة الرابعة ق���د اأ�س���درت حكما اأم�س 
اخلمي����س امل�اف���ق 27/09/2018 عل���ى متهمني 
بتهم الن�سمام اإلى جماعة اإرهابية على خالف اأحكام 
القان����ن ومده���ا بالأم����ال وذلك مبعاقب���ة املتهم 
الأول بال�سج���ن ملدة ع�رص �سن����ات ومبعاقبة املتهم 
الث���اين بال�سجن ملدة خم�س ع�رصة �سن���ة مع م�سادرة 

امل�سب�طات.
واأ�س���اف اأن تفا�سي���ل ال�اقع���ة تع����د اإلى اأن 
النياب���ة العامة ق���د تلقت بالغ���ا م���ن الإدارة العامة 
للمباحث والأدلة اجلنائية، مفاده ورود معل�مات عن 
قيام املتهم الثاين بتجنيد املتهم الأول و�سمه اإلى 
م���ا ي�سمى بتيار ال�فاء الإ�سالمي، وباإجراء املزيد من 

التحريات، فقد تاأكدت �سحة تلك املعل�مات، حيث 
�ساف���ر املته���م الأول اإل���ى جمه�رية اإي���ران والتقى 
املته���م الث���اين هناك، حي���ث كلفه الأخ���ر با�ستالم 
املبالغ اخلا�س���ة بتم�يل العنا����رص الإرهابية التابعة 
لذل���ك التنظيم واملت�اجدين بداخل مملكة البحرين، 
وبع���د ع�دته اإل���ى البالد ت�لى ا�ست���الم تلك املبالغ 
وت�سليمها العنا�رص الإرهابي���ة املذك�رة؛ ل�ستغالها 

يف اأن�سطتهم الإجرامية.
ومت القب����س على املتهم الثاين بعد ع�دته من 
اإي���ران بعدما دلت التحري���ات عل���ى ان�سمامه لتيار 
ال�ف���اء الإ�سالم���ي وتلقيه مبال���غ مالي���ة وت�سليمها 

�سخ�سيات يف اململكة.
ويف التحقي���ق ال���ذي اأج���ري مع املته���م الثاين 
مبعرف���ة النياب���ة العامة ق���رر اأن �سديق���ه -املتهم 

الأول- كان ق���د ت�ا�سل معه ع���ر برنامج الت�ا�سل 
الجتماعي “الإن�ستغرام”، وه� من عر�س عليه فكرة 
الن�سمام اإلى تي���ار ال�فاء الإ�سالمي، ف�افق و�سافر 
اإل���ى اإي���ران بالع���ام 2015 والتق���ى �سديق���ه الذي 
اأعطاه مبلغ 250 دينارا تكاليف �سفرته، ثم عاد اإلى 
البحرين. ومنذ ذلك احلني، وه���� يتلقى التعليمات 
من املته���م الأول با�ستالم مبالغ من مناطق متعددة 

وو�سعه���ا يف مناطق اأخ���رى، م�ؤكدا اأن���ه كان ي�ستلم 
مبالغ مالية ترتاوح ما ب���ني 2000 و2200 دينار يف 
كل م���رة، واأن اإجم���ايل الأم�ال الت���ي نقلها تزيد عن 

20 األف دينار.
ولفت املناعي اإل���ى اأن النيابة العامة ا�ستندت 
يف التدلي���ل على ثب����ت التهم يف حقه���م اإلى الأدلة 
الق�لي���ة، ومنه���ا �سه����د الإثبات واع���رتاف املتهم 
الأول والأدل���ة الفنية، واأحالت املتهم الأول حمب��سا 
اإل���ى املحكمة الك���رى اجلنائية الدائ���رة الرابعة مع 
الأم���ر بالقب����س على املته���م الثاين اله���ارب، وقد 
تداولت الق�سية بجل�س���ات املحكمة بح�س�ر حمامي 
املتهم ومكنته من الدف���اع واإبداء الدف�ع القان�نية 
ووفرت له جمي���ع ال�سمانات القان�نية، وق�ست بعد 

ذلك بحكمها �سالف البيان.
وقالت املحكمة اإنه ثبت يقينا لها اأن املتهمني 
يف غ�س����ن الأع�ام من 2015 وحت���ى 2017، ان�سما 
اإلى جماعة اإرهابية الغر�س منها الدع�ة اإلى تعطيل 
اأح���كام الد�ست�ر والق�انني ومن���ع م�ؤ�س�سات الدولة 

من ممار�سة �سلطاتها.
كم���ا ثبت اأن املته���م الثاين اأم���ّد املتهم الأول 
باأم�ال؛ لتحقي���ق اأغرا�س اجلماعة الإرهابية م��س�ع 

التهمة الأولى.
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درا�سة عن �سمنة املراهقني يف البحرين

“الأعلى للبيئة”: مد ج�سور التعاون مع النواب

مناق�سة اآخر تقنيات زراعة القوقعة وقاع اجلمجمة
250 خبريا بامللتقى اخلليجي لأمرا�ض وجراحة الأذن

          بدور املالكي من ال�سيف

افتت���ح قائ���د اخلدم���ات الطبي���ة امللكية 
الل���واء خال���د بن عل���ي اآل خليفة �صب���اح اأم�ض 
امللتق���ى اخلليج���ي لأمرا�ض وجراح���ة الأذن، 
الذي يق���ام حت���ت رعايت���ه، وي�صتم���ر 3 اأيام 
م���ن 27 ولغاية 29 �صبتمرب اجل���اري، يف قاعة 
الغ���زال يف فن���دق الريت���ز كارلت���ون، بح�صور 
الرئي����ض التنفيذي للهيئ���ة الوطنية لتنظيم 
م���رمي اجلالهم���ة،  ال�صحي���ة )نه���را(  امله���ن 

والوفود امل�صاركة باملوؤمتر. 
واأ�ص���ار ا�صت�ص���اري جراحة الأن���ف والأذن 
واحلنج���رة يف امل�صت�صفى الع�صكري، وامل�رشف 
الع���ام على املوؤمت���ر حممد ال�صهاب���ي اإلى اأن 
اأك���ر م���ن 250 ا�صت�صاري���ا وخب���ريا وخمت�صا 
وممار�صا �صحيا يح����رشون امللتقى من مملكة 
البحرين ودول جمل����ض التعاون لدول اخلليج 
العربي، واأيرلن���دا �صيناق�صون اآخر التطورات 
يف العالج���ات والأبح���اث والدرا�صات يف العامل 
واملتعلق���ة باأمرا����ض الأذن، والت���ي ت�صم���ل 
اأمرا����ض وجراح���ة الأذن الو�صط���ى واأمرا����ض 
ق�ص���ور ال�صم���ع وزراع���ة وجراح���ات القوقعة 
الدقيق���ة  ال�صمعي���ة  والأجه���زة  اإلكرتوني���ة 
والت�رشي���ح اجلراحي ل���الأذن والعظم ال�صدغي، 
والعديد من التقنيات احلديثة يف جمال جراحة 

الأذن وقاع اجلمجمة.
واأ�صاف ال�صت�صاري ال�صهابي اأن املوؤمتر 
ينظ���م بتعاون م�ص���رتك بني ق�ص���م التدريب 
الع�صك���ري مبملكة  بامل�صت�صف���ى  والتطوي���ر 
البحري���ن والهيئ���ة ال�صعودي���ة للتخ�ص�صات 
الطبي���ة واجلمعي���ة ال�صعودية لالأن���ف والأذن 
واحلنج���رة، موؤكدا اأن هذا التع���اون امل�صرتك 
يعك�ض حر�ض اخلدمات الطبية امللكية ممثلة 
يف ق�ص���م التدريب والتطوي���ر و�صعيها الدائم 
التدريبي���ة يف خمتل���ف  العملي���ة  مواكب���ة  يف 
التكاف���ل  وحتقي���ق  الطبي���ة،  التخ�ص�ص���ات 
والتع���اون يف املج���ال الطب���ي ب���ني اململك���ة 
العربية ال�صعودية ممثلة يف الهيئة ال�صعودية 
التدري���ب  وق�ص���م  ال�صحي���ة  للتخ�ص�ص���ات 
الع�صك���ري مبملكة  بامل�صت�صف���ى  والتطوي���ر 
البحرين و�ص���وف ي�صتقطب امللتقى نخبة من 
ال�صت�صاريني اجلراحي���ني يف اأمرا�ض وجراحة 

الأذن من جميع دول املنطقة.
ولفت اإل���ى و�صول وفود اخلرباء والأطباء 
امل�صارك���ني يف املوؤمتر من اململك���ة العربية 
ال�صعودية و�صلطنة عم���ان والإمارات العربية 
املتحدة ودولة الكوي���ت، ووفد من اجلراحني 
واملخت�ص���ني م���ن جمهوري���ة اإيرلن���دا، اإل���ى 
البحري���ن، اإ�صافة اإل���ى املخت�ص���ني والأطباء 
البحريني���ني م���ن جمم���ع ال�صلماني���ة الطب���ي 
وم�صت�صف���ى حم���د اجلامع���ي، وامل�صت�صفيات 
والعي���ادات  ال�صحي���ة  واملراك���ز  اخلا�ص���ة، 

اخلا�صة. 
وذكر ال�صهاب���ي اأن املتحدثني واحل�صور 

�صيناق�ص���ون لأول مرة يف امللتقى الإح�صاءات 
اجلراحية يف جمال زراعة القوقعة الإلكرتونية 
دول  يف  بالإح�ص���اءات  ومقارنته���ا  العاملي���ة 
خالل���ه  ويت���م  اخلليج���ي،  التع���اون  جمل����ض 
ا�صتعرا�ض النج���اح الذي �صهده برنامج زراعة 
القوقع���ة مبملك���ة البحري���ن، م�ص���ريا اإلى اأن 
التجرب���ة البحرينية تعد من التجارب اخلليجية 
الرائدة واملتميزة، والتي مت ال�صتعانة بها يف 

برامج دول اخلليج.
وتابع اأن امللتق���ى �صي�صهد اأي�صا العديد 
م���ن الور�ض التدريبي���ة وذلك يوم���ي اجلمعة 
وال�صبت املوافق 28 و29 �صبتمرب، و�صتكون 
يف جم���ال جراح���ة الأذن والعظ���م ال�صدغ���ي، 
و�صتقدم هذا الور�ض فر�ض تدريبية جلراحي 
لالأطب���اء املتدرب���ني يف تخ����ض اأمرا�ض الأنف 
والأذن واحلنجرة، و�صي�رشف عليها باإ�رشاف عدد 

من اخلرباء وال�صت�صاريني يف هذا املجال.
امللتق���ى  عل���ى  الع���ام  امل����رشف  واأردف 
حمم���د ال�صهاب���ي، ا�صت�ص���اري اأمرا����ض الأنف 
والأذن واحلنج���رة بامل�صت�صفى الع�صكري، اأن 

امل�صارك���ة اخلليجية بامللتق���ى وا�صعة، حيث 
�صي�صارك يف هذه الور�ض اأطباء وا�صت�صاريون 
من خمتلف بل���دان جمل�ض التع���اون اخلليجي 
التخ�ص����ض،  ه���ذا  يف  ال�صديق���ة  وال���دول 
و�صيحا����رش فيه���ا وي����رشف عليه���ا العديد من 
اأمرا����ض  يف  واملتخ�ص�ص���ني  ال�صت�صاري���ني 
الأن���ف والأذن واحلنج���رة وتطبي���ق اخلطوات 
اجلراحي���ة يف جراح���ة الأذن الو�صط���ى وجراحة 
العظ���م ال�صديغ���ي وجراح���ة الأذن الداخلي���ة 

وجراحة قاع اجلمجمة.
وقال ال�صهابي اإن امللتقى ي�صم معر�صا 
طبي���ا متخ�ص�ص���ا �صم اأح���دث اأجه���زة ال�صمع 
والقوقع���ة ال�صمعية الإلكرتوني���ة والتقنيات 
احلديث���ة يف جم���ال جراح���ة الإذن م���ن جان���ب 
العدي���د من ال�رشكات الرائ���دة يف هذا املجال، 
�صارك���ت ب���ه العديد م���ن ال����رشكات العاملية 
املتخ�ص�صة واملعروفة يف اإنتاج اأجهزة ال�صمع 
والقوقع���ة، وال�صماعات الطبي���ة، اإ�صافة اإلى 
����رشكات اأدوي���ة عر�ص���ت اآخر العالج���ات حول 

العامل يف هذا اجلانب.

املنام���ة - وزارة ال�صحة: ت�صلمت وزيرة 
ال�صح���ة فائقة ال�صال���ح درا�ص���ة اأولية حول 
�صمنة املراهق���ني يف مملكة البحرين للباحثة 
اأمينة عي�صى جواد، وبح�صور الوكيل امل�صاعد 

للرعاية الأولية منال العلوي.
واطلع���ت ال�صالح عل���ى اأبرز م���ا جاء يف 
الدرا�ص���ة، واأه���م الفحو�ص���ات الطبي���ة التي 
رك���زت عليه���ا م���ن قيا����ض ال���وزن والطول 
وحج���م الكتلة،وذل���ك بهدف اخل���روج بنتائج 
اأولية حول ن�ص���ب اإ�صابة املراهقني بال�صمنة 
وال�صمن���ة املفرطة، وللمراهقني الذين ميثل 
وزنهم اأقل من املع���دل الطبيعي، اإلى جانب 
اط���الع �صعادتها على اأبرز الدرا�صات املحلية 
واخلليجية والعاملية التي مت العتماد عليها، 

والنتائج التي خل�صت اإليها الدرا�صة.
وا�ص���ادت مب���ا ج���اء يف الدرا�ص���ة موؤكدة 
اأهمي���ة و�ص���ع ه���ذه النتائ���ج الأولي���ة بعني 

البح���وث  نتائ���ج  م���ع  ومقارنته���ا  العتب���ار 
والدرا�ص���ات املتعلق���ة بالأمرا����ض املزمن���ة 
غ���ري ال�صاري���ة والتي تعم���ل عليها ال���وزارة، 
ودع���ت الباحثة اأمينة جواد اإل���ى اإجراء املزيد 
من الدرا�صات املعمقة حول داء ال�صمنة لدى 
فئ���ة املراهق���ني، والعم���ل عل���ى و�صع خطة 
عمل ملواجه���ة هذا الداء لوقاي���ة املراهقني 
وحمايته���م م���ن الأمرا����ض. ويف خت���ام اللقاء 
ج���ددت وزي���رة ال�صح���ة �صكره���ا وتقديرها 
للباحثة اأمينة، مثمنة الدعم الكبري الذي حظت 
به الباحثة من جانب الوكيل امل�صاعد للرعاية 
الأولية من اأجل تنفيذ ه���ذه الدرا�صة، معربة 
يف الوق���ت نف�صه ع���ن متنياته���ا يف ا�صتمرار 
تقدمي مثل هذه البحوث ال�صحية ملا لها من 
اأثر يف الرتق���اء مب�صتوى اخلدم���ات ال�صحية 
والعالجي���ة املقدمة لكاف���ة امل�صتفيدين من 

خدمات وزارة ال�صحة.

املنامة - بنا: اأكد الرئي�ض التنفيذي 
للمجل����ض الأعلى للبيئة حم���د مبارك بن 
دين���ه حر����ض املجل����ض على م���د ج�صور 
التعاون م���ع املجتمع املدين وممثليه يف 
جمل����ض النواب م���ن اأجل تعزي���ز ال�رشاكة 
املجتمعية والرتقاء يف ال�صاأن البيئي مبا 
يخدم متطلب���ات واحتياجات املواطنني 

على ار�ض مملكة البحرين الغالية.
واأ�صاد خالل ا�صتقب���ال النائب جالل 
كاظم املحفوظ  مبكتبه باملجل�ض �صباح 
ام����ض باجله���ود الت���ي يبذله���ا جمل����ض 
الن���واب يف �صبي���ل تعزي���ز الروابط بني 
املوؤ�ص�صات احلكومية وحتقيق امل�صلحة 

الوطني���ة العلي���ا، مثني���ا عل���ى اهتم���ام 
الع�ص���و النيابي بالق�صايا البيئية، حيث 
مت بح���ث عدد من املو�صوع���ات البيئية 

بني اجلانبني.
من جانب���ه، عرب النائ���ب جالل كاظم 
ع���ن �صك���ره وتقدي���ره للمجل����ض الأعلى 
للبيئة على اجله���ود املتميزة والتعاون 
للحف���اظ عل���ى البيئ���ة عل���ى امل�صت���وى 
املحلي وال���دويل، وال�صع���ي لن�رش الوعي 
الفعالي���ات  ع���رب  البيئي���ة  والثقاف���ة 
والأن�صط���ة والدورات وور�ض العمل التي 
يقدمه���ا املجل����ض لأج���ل الو�ص���ول الى 

الأهداف املطلوبة.

• قائد اخلدمات الطبية امللكية افتتح امللتقى اخلليجي لأمرا�ض وجراحة الأذن بح�صور الرئي�ض التنفيذي ل� “نهرا”	

ن�ستقبل �سنويا 8 اآلف باحث عن عمل ولي�س 20 األفا
ا على املو�صوي: جميهم من خمرجات التعليم ... “العمل” ردًّ

مدينة عي�ص���ى - وزارة العمل: عقبت 
وزارة العم���ل عل���ى �صل�صل���ة املق���الت 
املن�صورة ب�صحيفة البالد يف عمود قهوة 
ال�صباح للكاتب �صي���د �صياء املو�صوي، 
خ���الل الف���رتة م���ن 23 اإل���ى 25 �صبتمرب 
2018، والتي اأ�صار فيها اإلى دور وجهود 
وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف جمال 
توظي���ف املواطنني يف من�ص���اآت القطاع 
اخلا�ض، وفيما يلي ن�ض التعقيب كامال:
بداي���ة ت���ود وزارة العم���ل والتنمي���ة 
الجتماعي���ة اأن توؤكد ب���اأن جميع اأرقامها 
بتوظي���ف  املتعلق���ة  واإح�صاءاته���ا 
املواطن���ني يف القطاع اخلا����ض �صحيحة 
وواقعية، وهو الأمر الذي تثبته التقارير 
وفق���ا  املع���دة  الف�صلي���ة  الإح�صائي���ة 
للمعاي���ري الدولية يف ه���ذا ال�صاأن، والتي 
تعلنها ال���وزارة بكل �صفافي���ة للجمهور 
يف خمتل���ف و�صائ���ل الإع���الم، وال���وزارة 
يف ه���ذا ال�ص���دد تدع���و الأخ الكاتب اإلى 
زيارته���ا لالطالع على تل���ك الإح�صاءات، 
والتعرف على ط���رق احت�صابها ومناق�صة 

اأي موا�صيع تتعلق ب�صاأنها.
املق���الت  ل�صل�صل���ة  املتتب���ع  اإن 
املن�ص���ورة يت�صح ل���ه ب���اأن الكاتب وقع 

يف لب����ض نتيج���ة ع���دم درايت���ه بالأرقام 
والإح�ص���اءات؛ وذلك نتيج���ة عدم رجوعه 
التي  التف�صيلية  الإح�صائي���ة  للتقاري���ر 
ت�صدره���ا الوزارة، حيث يبدو اأنه ا�صتقى 
معلوماته من جهات اأخرى، دون وجود اأي 
حتليالت اأو تف�صيل لتلك الأرقام، وعليه 
ت���ود ال���وزارة اأن تو�صح باأنه���ا ت�صتقبل 
�صنويا نح���و 7 اإلى 8 اآلف باحث عن عمل 
ج���دد م���ن خمرج���ات التعلي���م املختلفة 
ب�ص���كل �صن���وي، تعم���ل عل���ى توظيفهم 
يف من�ص���اآت القط���اع اخلا����ض، وبالت���ايل 
ف���اإن ا�صتغراب الكاتب م���ن متكن وزارة 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعية من توظيف 
م���ا يف���وق ال���� 20 األ���ف باحث ع���ن عمل 
ب�صكل �صن���وي، نابع عن ع���دم ا�صتيعابه 
من اأن تقريب���ا 7500 باحث عن عمل هم 
داخلون ج���دد ل�صوق العمل لأول مرة. اأما 
العدد املتبقي، فهم مواطنون بحرينيون 
ينتقلون م���ن وظيفة اإل���ى وظيفة اأخرى 
للح�صول عل���ى امتيازات اأف�صل بالن�صبة 
لهم، وتعمل ال���وزارة على م�صاعدتهم يف 
عملي���ة التوظيف، ولك���ن ذلك ل ينعك�ض 
عل���ى اإجمايل العمال���ة الوطنية يف القطاع 
اخلا����ض ب�صبب ك���رة املتقاعدين فيه، 

رغم اأن ع���دد املتوظفني ي�صاوي تقريبا 
عدد خمرج���ات التعليم، حي���ث اإن دخول 
7500 باحث عن عمل جدد ل�صوق العمل 
يقابل���ه تقاع���د 6 اإل���ى 7 اآلف متقاع���د 

بحريني �صنويا.
البيان���ات لي�ص���ت  ب���اأن ه���ذه  علم���ا 
ل���دى وزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية 
لوحدها، فعملية التوظيف متر وت�صرتك 
به���ا ع���دة جه���ات حكومي���ة، وملزيد من 
التو�صي���ح ففي العام 2016 على �صبيل 
املثال مت توظيف 7 اآلف باحث عن عمل، 
داخلني ج���دد اإل���ى �صوق العم���ل، ولكن 
باملقاب���ل تقاعد 6923 مواطن���ا، ولهذا 
فاإن حجم منو الق���وى العاملة الوطنية ل 
يعك����ض اإجمايل عملي���ات التوظيف التي 
تقوم به���ا الوزارة. اأما ب�ص���اأن دقة اأرقام 
اأع���داد الباحث���ني عن عم���ل، ف���اإن وزارة 
العمل والتنمية الجتماعية تك�صف اأرقام 
العاطل���ني يف تقاريره���ا ب���كل �صفافية، 
ولدى الوزارة نحو 8000 باحث عن عمل، 
وهم لي�صوا اأ�صم���اء ثابته، واإمنا �صخو�ض 
متغ���رية، واإن مع���دل البطالة يف حدود ال� 
4 %، وه���و من احلدود الآمنة والطبيعية 

املعروفة عامليا.

اأم���ا بالن�صب���ة اإل���ى مطالب���ة الكات���ب 
لل���وزارة بالتعامل م���ع املراجعني ب�صكل 
ح�صاري، فاإن الوزارة توؤكد باأنها حتر�ض 
عل���ى تق���دمي خدماته���ا مبهني���ة وتعمل 
ب�ص���كل م�صتمر عل���ى حت�ص���ني جودتها، 
وتطوي���ر اأداء موظفيها، ف�صال عن وجود 
ثمانية مراك���ز للتوظيف اأحدها خم�ص�ض 
ل���ذوي الإعاقة )ذوي العزمية( يف خمتلف 
حمافظ���ات اململك���ة؛ بغر����ض الت�صهيل 
والتي�صري على املراجع���ني من الباحثني 
ع���ن عم���ل، ومل تتلق ال���وزارة اأي �صكوى 
م���ن هذا الن���وع، علما ب���اأن اأب���واب جميع 
امل�صوؤولني بالوزارة مفتوحة لأي �صكوى 

اأو ا�صتف�صار من املراجعني.
وبخ�صو����ض ما ذكره الكات���ب ب�صاأن 
وج���ود 52414 موظف���ا اأجنبي���ا يحملون 
�صه���ادات جامعية مقاب���ل وجود 20354 
القط���اع  يف  يعمل���ون  بحريني���ا  جامعي���ا 
اخلا����ض، ف���اإن ال���وزارة ل تعلم م���ن اأين 
اأتى الكاتب بهذا الرق���م، ومدى �صحته، 
ويف ح���ال افرت�صن���ا باأن���ه �صحي���ح، فاإن 
ذل���ك ل يعن���ي اأن الأجان���ب اجلامعي���ني 
جميعهم يعمل���ون يف وظائف تخ�ص�صية، 
بل م���ن املمكن اأن تك���ون الن�صبة الأكرب 

منه���م يعملون يف وظائ���ف حرفية وفنية 
ل تتطل���ب موؤهالت جامعية، وكان الأجدر 
بالكات���ب اأن يق���ارن بني ن�صب���ة الأجانب 
واملواطن���ني يف الوظائ���ف التخ�ص�صية؛ 

لتكون مقارنته اأكر دقة ومو�صوعية.
وب�ص���اأن مطالبة الكاتب بن����رش اأ�صماء 
وبيانات املتوظفني، فذلك يخ�صع ملبداأ 
احلف���اظ عل���ى خ�صو�صي���ة املواطن���ني، 
وع���دم ن����رش بياناته���م ال�صخ�صي���ة، واإذا 
كان الكات���ب يرغ���ب يف الط���الع ب�صكل 
�صخ�صي عل���ى اآليات العم���ل يف الوزارة، 
فال���وزارة م�صتع���دة لالجتم���اع معه، علما 
باأن امل�صئولني بالوزارة حاولوا الت�صال 
به لعدة مرات من اأجل ت�صحيح معلوماته 
ودعوته لالطالع عل���ى �صري عمل الوزارة، 
اإل اأنه مل يقم بالرد على تلك الت�صالت.
ختاما، تدع���و وزارة العم���ل والتنمية 
ا�صتق���اء  اإل���ى  املهتم���ني  الجتماعي���ة 
م���ن م�صدرها  والإح�صاءات  املعلوم���ات 
الرئي�ض؛ حتى ل يقع���وا يف لب�ض يف فهم 
تلك الأرقام والإح�صاءات، علماً باأن اأبواب 
جميع امل�صوؤولني يف الوزارة مفتوحة لأي 

ا�صتف�صارات اأو مالحظات يف هذا ال�صاأن.
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تطور متنام للم�ساركة بجائزة الأمرية �سبيكة

تنميــــة دخــــل الأ�ســــــر املنتجـــــــة

تراأ�صت اجتماع الدورة ال�صاد�صة... الأن�صاري:

م�صيًدا بدور “�صيدات الأعمال” يف دعم امل�صاريع... حمافظ ال�صمالية:

الرف���اع - املجل����س الأعلى للم���راأة: اأكدت 
الأم���ن الع���ام للمجل����س الأعل���ى للم���راأة هالة 
الأن�صاري اأن املجل�س ير�صد تطورا متناميا لدى 
اجلهات واملوؤ�ص�ص���ات البحرينية يف القطاعن 
العام واخلا�س التي �صاركت يف “جائزة �صاحبة 
ال�صمو امللكي الأم���رة �صبيكة بنت اإبراهيم اآل 
خليفة لتمكن املراأة البحرينية” خالل دوراتها 
اخلم����س ال�صابقة، مو�صحة اأن ال���دورة القادمة 
لهذه اجلائ���زة �صتبني على م���ا مت حتقيقه من 
اإجنازات �صابقة خا�صة يف ظل النتائج اليجابية 

التي �صهدتها الدورة اخلام�صة من اجلائزة.
وخ���الل تروؤ����س الأن�ص���اري اجتم���اع جلن���ة 
اجلائ���زة يف دورته���ا ال�صاد�صة مبق���ر املجل�س 
الأعلى للم���راأة، اأعربت عن حر�س املجل�س على 
امل�صي قدما يف تطوير معاير اجلائزة وجتويد 
خمرجاته���ا، وذلك مبا يتما�صى م���ع اأهمية هذه 
اجلائزة التي حتم���ل ا�صم قرينة العاهل رئي�صة 
املجل����س الأعلى للمراأة �صاحب���ة ال�صمو امللكي 
الأمرة �صبيك���ة بنت اإبراهيم اآل خليفة، موؤكدة 
يف ه���ذا اخل�صو�س اأن جن���اح البحرين يف اإطالق 
وتطوي���ر اآليات ومعاير هذه اجلائزة على مدى 
نه���ا م���ن اإطالق اجلائزة  5 دورات متتالي���ة، مَكّ
على امل�صتوى العاملي بال�رشاكة مع هيئة الأمم 

املتحدة للمراأة.
وا�صتعر����س اجتم���اع جلنة “جائ���زة الأمرة 
�صبيكة بنت اإبراهي���م لتمكن املراأة البحرينية 
اجله���ات  ع���دد  زي���ادة  ال�صاد�ص���ة”  لل���دورة 
امل�صاركة يف اجلائزة عاما بعد عام، حيث بلغت 
ه���ذه الزيادة 35 % يف موؤ�ص�صات القطاع العام 
خالل الدورتن الرابعة واخلام�صة للجائزة، و82 
% بالن�صبة للقطاع اخلا�س خالل الفرتة ذاتها.

 كم���ا ج���رى خ���الل الجتم���اع، عر����س ر�صد 
لتط���ور اأداء اجلهات احلكومي���ة واخلا�صة التي 
�صب���ق و�صارك���ت باجلائ���زة، والت���ي �صه���دت 

ارتفاع���ا يف ن�صب���ة تعين امل���راأة يف املنا�صب 
القيادية، وارتف���اع ن�صبة تدريب املراأة اإ�صافة 
اإل���ى ر�صد عدد من املمار�ص���ات املتميزة التي 

تراعي تكافوؤ الفر�س والتوازن بن اجلن�صن.
 على �صعيد اآخر، ناق�س الجتماع مقرتحات 
تطوير اجلائزة يف ن�صختها ال�صاد�صة مبا ي�صمن 
زيادة ن�صبة م�صاركة املوؤ�ص�صات يف القطاعن، 
اإ�صاف���ة الى بحث معاير الف���وز باجلائزة التي 
من املتوق���ع اأن يفتح ب���اب ال�صرتاك فيها يف 

�صهر دي�صمرب املقبل.

اجلنبية – املحافظة ال�صمالية: توافقت 
ال����ذي عق����ده حماف����ظ  الجتم����اع  الآراء يف 
ال�صمالي����ة علي الع�صفور مع رئي�س جمل�س 
اإدارة جمعي����ة �صي����دات الأعم����ال البحريني 
اأح����الم جناح����ي وع����دد م����ن اأع�ص����اء جمل�س 
الإدارة والع�ص����وات على تنفيذ برامج عمل 
م�صرتكة بن املحافظة واجلمعية؛ لتن�صيط 
احلرك����ة التجارية وال�صتثمار يف املحافظة، 
اإ�صافة اإلى ال�صتفادة من اإمكانات وخربات 
اجلمعي����ة يف تنمي����ة دخ����ل الأ�����رش املنتج����ة 

وامل�صاهمة يف اخلدمات الجتماعية.
واأب����دى املحاف����ظ الع�صف����ور ترحيب����ه 
ودعم����ه لالتفاق عل����ى �صيغة تع����اون بن 
املحافظة ال�صمالي����ة واجلمعية لبناء �رشاكة 
م�صتدام����ة؛ به����دف ت�صجيع وتنمي����ة ريادة 
الأعم����ال، وخل����ق ق�ص�����س جن����اح يف نطاق 

املحافظة ال�صمالية.
 واأثن����ى على الدور الذي تلعبه اجلمعية 
يف قط����اع الأعم����ال التجاري����ة وتواجده����ن 
عل����ى خارطة الأعم����ال الريادي����ة، موؤكدا يف 
الوقت ذاته عل����ى تفعيل اأوا�رش ال�رشاكة مع 
املحافظ����ة، ل�صيم����ا على �صعي����د توظيف 

اخلربات يف جمال ريادة وتطوير الأعمال.
وقدم الع�صفور �رشحا خمت�رشا لتوجهات 
الإ�صرتاتيجي����ة  روؤيته����ا  وف����ق  املحافظ����ة 
:”تنمية م�صتدام����ة وحياة اأف�صل يف جمتمع 
اآمن للجمي����ع”، والتي ترتكز عل����ى ال�رشاكة 
م����ع الأجه����زة احلكومي����ة والقط����اع اخلا�س 
واملجتم����ع امل����دين لتاأم����ن حي����اة كرمي����ة 
تر�ص����خ دعائ����م ال�صل����م الأهل����ي والوح����دة 
الوطني����ة �صم����ن مبادرة املحافظ����ة :”كلنا 

�رشكاء يف ال�صالم”.
 واأطلعه����ن عل����ى اأن من ب����ن الأهداف 
الإ�صرتاتيجية للمحافظة تنظيم املعار�س؛ 
املنتج����ة  الأ�����رش  دخ����ل  تنمي����ة  اأج����ل  م����ن 
لل�صناعات احلرفي����ة واليدوية، ومن بينها 
اأي�ص����ا ال�صتغالل الأمثل لالأرا�صي الوقفية 
يف املجالت ال�صتثمارية بالتعاون مع اإدارة 
الأوق����اف اجلعفري����ة واملحافظ����ة تخططان 
مب����ادرة لإقامة �صوق املنتج����ات البحرينية 
ط����وال اأيام الأ�صبوع لحت����واء م�صاريع الأ�رش 

املنتجة  يف مركز جتاري غر ربحي.
م����ن جانبه����ا، اأ�ص����ادت رئي�ص����ة جمل�س 
ال����ذي  بال����دور  الأعم����ال  �صي����دات  اإدارة 
ت�صطلع ب����ه املحافظة ال�صمالي����ة، واأكدت 

امل�صئولي����ة  برام����ج  يف  اجلمعي����ة  اإ�صه����ام 
لتنمي����ة املجتمع����ات، وخل����ق  الجتماعي����ة 
ق�ص�����س النج����اح يف جمال ري����ادة الأعمال، 
متطلع����ن اإلى م�صاركة املحافظة يف رعاية 
وت�صجي����ع خمتل����ف الأن�صطة الت����ي تقام يف 
نط����اق املحافظ����ة ال�صمالي����ة، داع����ن اإلى 
تفعي����ل التوا�ص����ل مع املحافظ����ة لتحقيق 
�رشاك����ة حقيقة يع����ود مردودها على جمتمع 

املحافظة.
ودعا اإلى اأهمية م�صاهمة قطاع ريادات 
الأعم����ال يف دعم م�صاري����ع التنمية اخلرية 
جلمعي����ة  الجتماعي����ة  امل�صئولي����ة  لإب����راز 

�صيدات الأعمال البحرينية جتاه املجتمع.

• الأمن العام للمجل�س الأعلى للمراأة ترتاأ�س اجتماع الدورة ال�صاد�صة للجائزة	

• حمافظ ال�صمالية لدى اجتماعه برئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة جمعية �صيدات الأعمال	

“احلقوق” ت�سيد بدور “الأمم املتحدة لالإعالم”

“الإعالم” تقيم ور�سة عن التدقيق الداخلي

اختتام دورة “الأخطاء ال�سائعة” يف ال�سحافة

املنامة - بنا: ا�صتقبلت رئي�س املوؤ�ص�صة 
الوطنية حلقوق الإن�صان ماريا خوري بح�صور 
ال���درازي، �صم���ر  الرئي����س عب���داهلل  نائ���ب 
الدرابيع مبنا�صب���ة تعيينه مديًرا ملركز الأمم 
املتحدة لالإعالم لبل���دان اخلليج، حيث هناأته 
عل���ى التعي���ن، واأ�صادت ب���دور املركز على 
�صعيد الإعالم واإ�صهامات���ه الإيجابية يف دعم 

وتطوير الإعالم. 

وا�صتعر�ص���ت خ���وري املو�صوعات ذات 
الهتم���ام امل�صرتك، ومت خالل اللقاء التفاق 
على تطوي���ر التعاون ب���ن املوؤ�ص�صة ومركز 
الأمم املتحدة لالإعالم، وتو�صيع هذا التعاون.

م���ن جانب���ه، اأع���رب الدرابيع ع���ن �صكره 
وتقديره لرئي����س املوؤ�ص�صة الوطنية، متمنيًّا 
تعزي���ز التع���اون والتن�صي���ق يف ه���ذا املجال 

لتحقيق كل الأهداف والتطلعات املن�صودة.

املنام���ة - بن���ا: اأق���ام مرك���ز التدري���ب 
الإعالمي بوزارة �صوؤون الإعالم ور�صة تدريبية 
بعن���وان “اأنظمة التدقي���ق الداخلي والرقابة 
الداخلي���ة” وذل���ك يف الف���رتة م���ن 25 لغاية 
27 �صبتم���رب اجلاري.حا����رش يف الور�صة اأحمد 
البلو�ص���ي مب�صارك���ة 23 موظفا م���ن اأق�صام 
واملخت�ص���ن  املختلف���ة  ال���وزارة  واإدارات 

بال�صوؤون املالية.
عملي���ة  التدريبي���ة  الور�ص���ة  تناول���ت 
التدقي���ق الداخل���ي واأهداف���ه وامل�صوؤولي���ة 
الإدارية لتهيئة التدقيق الداخلي اإ�صافة اإلى 
خماط���ر التزوي���ر وطرق التعامل م���ع التزوير 
وجلان التدقي���ق والطرق املتقدمة للتدقيق 

الداخلي والتخطيط للرقابة الداخلية.

املنامة - بنا: اختتمت الدورة التدريبية 
التي نظمها مركز وكال���ة اأنباء البحرين )بنا( 
لتطوي���ر املهارات الإعالمية بعنوان “الأخطاء 
ال�صائعة يف كتابة اخلرب ال�صحفي”، مب�صاركة 
ع���دد م���ن املوظفن م���ن العالق���ات العامة 
بال���وزارات واملوؤ�ص�ص���ات احلكومي���ة وذل���ك 
يوم���ي 26 و27 م���ن �صبتمرب اجل���اري، وذلك 
يف اإط���ار �صعي وكالة الأنب���اء لتطوير الكوادر 
ال�صحافي���ة والإعالمي���ة الوطني���ة. تطرق���ت 

ال���دورة التدريبي���ة الت���ي قدمته���ا رئي�ص���ة 
التحرير بوكالة اأنب���اء البحرين نبيلة �صليمان 
اإلى حماور عدة منها: اأ�صا�صيات كتابة اخلرب، 
وت���دارك الأخط���اء الفني���ة يف كتاب���ة اخل���رب، 
وقواعد عام���ة للكاتب ال�صح���ايف ت�صاعده يف 
كتاب���ة اخل���رب يف القال���ب ال�صحي���ح، كما مت 
تعري���ف امل�صاركن باأه���م الأخطاء التي يقع 
فيه���ا كات���ب اخل���رب، والتي تقلل م���ن قيمة 

اخلرب بال�صكل الحرتايف.

شكًرا ألهالي المالكية
ق���راأت بتمع���ن بيان ال�صج���ب وال�صتن���كار - امل�صك���ور - ملواكب وماآمت 
وموؤ�ص�ص���ات اأهايل قري���ة املالكية، والذي اأكد ال���ولء، والنتماء التام للقيادة 
احلكيم���ة، و�صج���ب كل الت�رشف���ات والأفعال املنك���رة، الت���ي توظفها بع�س 

الفئات ال�صالة لالإ�صاءة للمجتمع الواحد.
ه���ذا البي���ان احلكيم الذي �ص���در مب�صجد الأم���ر زيد باملالكي���ة، بح�صور 
حمافظ ال�صمالية علي الع�صفور، وقيادات اأهايل القرية، اأكد �صون وا�صتقرار 
وتعزي���ز اللحمة الوطنية ل���كل مكونات املجتمع، بعيًدا عن ه���ذه املمار�صات، 

وتلك.
وكن���ت دائًما مم���ن ينتقد وب�ص���دة، �صمت اأه���ايل املناطق الت���ي تنكوي 
�صوارعه���م، مبمار�ص���ات الإره���اب، والفو�ص���ى، والتخريب، من قب���ل الفئات 
الدخيل���ة، لأ�صب���اب ع���دة، اأهمها اأنه���م اأول املت�رشري���ن، �صواء عل���ى م�صتوى 
ال�صتق���رار الأمن���ي، اأو تعطل امل�صال���ح، اأو التخريب املتعم���د، والذي يطال 

بق�صوة، كل اخلدمات العامة التي وجدت لأجلهم.
كم���ا اأن الوازع الوطني، ي�صتوجب من اأهايل املناطق املت�رشرة حتديًدا، اأن 
يك���ون لهم موقف معلن، وم�صتمر، قبالة اإره���اب ال�صوارع؛ لأن ال�صمت يحمل 

دللت مريبة، وم�صكوكة.
اإن اهتم���ام الدولة بتقدمي الت�صهيالت كاف���ة للمواكب احل�صينية واملاآمت 
ودور العبادة املختلفة للممار�صة �صعائرها، بهذه احلرية، وال�صالم، والطماأنينة، 
لي�صع البحرين على راأ�س القامة يف دول املنطقة، وهو اأمر معروف، وحم�صوم، 
ول جدال فيه، ويتوجب األ يقابل بت�صيي�س ال�صعائر الدينية، ونكران اجلميل.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“بنفت” تدعم منتدى البحرين الدويل للحكومة الإلكرتونية
للريادة يف �صناعة املدفوعات وحتويل الأموال

املنام���ة - بنا: اأعلن���ت اللجنة املنظمة 
للحكوم���ة  ال���دويل  البحري���ن  ملنت���دى 
الإلكرتوني���ة ومعر����س البحري���ن لتقني���ة 
املعلوم���ات 2018، ال���ذي �صيق���ام حتت 
رعاية كرمية من نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
رئي����س اللجن���ة العليا لتقني���ة املعلومات 
والت�صالت �صم���و ال�صيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة، يف 7 و8 اأكتوب���ر الق���ادم، عن 
دعم �صبكة البحري���ن الإلكرتونية الوطنية 
للمعام���الت املالية )بنف���ت(، للمنتدى يف 

ن�صخته التا�صعة هذا العام.
ويف هذا ال�صدد، اأكد نائب املدير العام 
خلدمات الأعمال يف بنفت يو�صف النفيعي 
اأن دعم املنتدى لهذا العام تاأتي يف �صياق 
حر�����س بنفت عل����ى امل�صاهم����ة الفعاليات 
التي تت�ص����ارك معها يف ذات املجال والتي 
لها ثقلها التقن����ي على ال�صاحتن املحلية 
والإقليمية، م�صراً اإلى اأن املنتدى يتوافق 
مع روؤية بنفت املتطلعة للريادة يف �صناعة 
املدفوع����ات الإلكرتوني����ة وحتويل الأموال 
وخدمة دعم اأن�صط����ة الأعمال يف القطاعات 

املالية وغ����ر املالية من اأج����ل توفر قيم 
اإ�صافية للم�صاهمن واملجتمع يف املنطقة.

م���ع  التع���اون  اأن  النفيع���ي  واأ�ص���اف 
الإلكرتونية  هيئة املعلوم���ات واحلكوم���ة 
ي�صب���ق هذا املنت���دى، اإذ تع���د الهيئة من 
اأب���رز اجله���ات احلكومي���ة املحلي���ة الت���ي 
تعن���ى باملدفوع���ات الإلكرتوني���ة، ونحن 

يف “بنفت” ن�صعى دائم���ا لتقدمي خدمات 
دفع مبتك���رة واأنظمة اإداري���ة للمعلومات، 
كما نتولى مهمات الإ�صناد والدعم، ومنها 
باأن�صط���ة  املتعلق���ة  الإلك���رتوين،  الدع���م 
الأعم���ال م���ن اأج���ل توف���ر قي���م اإ�صافية 
للقط���اع امل���ايل والأط���راف الأخ���رى ذات 

ال�صلة لتعزيز فعالية اإدارة اأعمالها.

• “بنفت” تدعم منتدى البحرين الدويل للحكومة الإلكرتونية 2018	



الأردن: م�رضوع قانون �رضيبي جديد
عم���ان - روي���رز: ق���ال م�سوؤول���ون اإن احلكوم���ة 
الأردني���ة اأر�سل���ت الثالثاء اإلى الربمل���ان م�رضوع قانون 

�رضيبي مدعوم من �سندوق النقد الدويل.
وم����رضوع القان���ون ه���و حج���ر الزاوية يف اإج���راءات 
تق�س���ف ته���دف اإل���ى تخفيف الدي���ن الع���ام املتنامي 

للمملكة الها�سمية.
وتاأم���ل احلكوم���ة يف اإق���رار الت�رضي���ع اجلدي���د يف 
غ�س���ون �سهرين عل���ى الرغم من معار�س���ة الكثري من 
النواب، وتق���ول اإن القانون يع���زز العدالة الجتماعية 
عرب ا�ستهداف الفئات الأعل���ى دخال ومكافحة التهرب 

ال�رضيبي امل�ستمر منذ فرة طويلة.

الذهب يرتفع مع اإهمال امل�ستثمرين رفع الفائدة الأمريكية
�سنغاف���ورة - رويرز: ارتفع���ت اأ�سعار الذهب اأم�س اخلمي�س مع جتاه���ل امل�ستثمرين عموما رفع 
الفائدة الأمريكية لكن املكا�سب جاءت حمدودة مع �سعود الدولر اإثر تقارير عن خالف داخل احلكومة 

الإيطالية اجلديدة.
ويف ال�ساع���ة 0815 بتوقي���ت غرينت�س كان ال�سعر الفوري للذه���ب مرتفعا 0.1 % اإلى 1195.61 
دولر لالأوقي���ة )الأون�س���ة(. وكان املع���دن قد لم����س الأربعاء اأدن���ى م�ستوياته من���ذ 11 �سبتمرب عند 

1190.13 دولر.
واأغلقت اأ�سعار الذهب الفورية داخل نطاق بني 1210 و1190 دولرا لالأوقية منذ 28 اأغ�سط�س.

و�سعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % لت�سجل 1199.90 دولر لالأوقية.
وق���ال مدير تداولت اآ�سيا واملحيط الهادي لدى اأوان���دا يف �سنغافورة، �ستيفن اإين�س ”حقيقة اإن 
جمل����س الحتياطي مل يغال يف الت�سدي���د النقدي اأثارت بع�س الأجواء الإيجابي���ة ب�ساأن عمالت الأ�سواق 

النا�سئة. رمبا يوؤدي ذلك اإلى �رضاء حذر يف الذهب”.

  للتوا�سل:  )ق�سم القت�ساد: 17111455(              ق�سم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�سراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

البحرين العا�رشة عربيا 
“عم�مية بنك طيب” مل حت�صم البن�د اخلا�صة بالت�صفيةمب�ؤ�رش راأ�س املال الب�رشي

”BB“ كابيتال اإنتليجن�س” ت�ؤكد ت�صنيف “جي اإف اإت�س” عند“

انعقدت بن�سبة ن�ساب بلغت 83 %

مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة

مت ي���وم اأم����س اخلمي����س املوافق 27 
�سبتم���رب 2018 انعق���اد اجتماعي اجلمعية 
العام���ة العادية وغري العادي���ة لبنك طيب 
وذل���ك بن�س���اب قانوين ق�����دره 83.07%. 
وقد متت املوافقة على جميع بنود جدويل 
الأعمال، ما عدا ثالثة بنود من جدول اجتماع 
اجلمعية العمومية الغري عادية واملتعلقني 
بت�سفي���ة البنك. يذك���ر اأن بنك طيب الذي 
تاأ�س����س يف الع���ام 1979 ومق���ره البحرين، 
وه���و بن���ك ا�ستثم���اري، ق���رر امل�س���ي يف 

خي���ارات الت�سفية الختياري���ة بعد خ�سائر 
مالية متفاقمة و�سعوب���ات ا�ستمرت لعدة 
�سن���وات واكبها وقف الت���داول على اأ�سهم 
البن���ك يف البور�س���ة. وقد عم���ل البنك منذ 
اأعوام عل���ى تقلي�س اأعمال���ه اإلى حد كبري، 
وذل���ك ب�س���كل تدريج���ي متهي���دا لعملي���ة 
الت�سفي���ة؛ لتقلي���ل اخل�سائ���ر الناجتة عن 
بيع الأ�سول وعملي���ة الت�سفية ال�رضيعة، اإذ 
يهدف البن���ك حاليا اإلى ت�سوي���ة التزاماته 
بطريقة فعالة م���ن حيث التكلفة. وت�سمن 
غ���ري  العمومي���ة  اجلمعي���ة  اأعم���ال  ج���دول 
العادية، عل���ى طلب املناق�س���ة واملوافقة 

على حل البنك وت�سفيته، �رضيطة احل�سول 
عل���ى املوافق���ات الرقابي���ة الالزم���ة م���ن 
اجله���ات املعني���ة، وت�سفي���ة البن���ك طبقا 

للباب 12 من قانون ال�رضكات التجارية.
كم���ا احت���وى عل���ى طل���ب البن���ك م���ن 
تعي���ني  عل���ى  املوافق���ة  امل�ساهم���ني 
“ديلوي���ت ان���د تو����س” كم�سف���ي للبنك، 
�رضيطة احل�سول عل���ى املوافقات الرقابية 
الالزمة م���ن اجله���ات املعني���ة، وتفوي�س 
جمل����س الإدارة بتفا�سي���ل التقاع���د معهم 

وحتديد اأتعابهم.
كم���ا طل���ب جمل����س اإدارة البن���ك م���ن 

امل�ساهم���ني تفوي�س امل�سف���ي؛ لتقدمي 
جمي���ع الأوراق وامل�ستن���دات الالزم���ة اإل���ى 
م�رضف البحري���ن املركزي، ووزارة ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة، وبور�س���ة البحرين، 
املتعلق���ة  الإج���راءات  كاف���ة  وا�ستكم���ال 
باإلغاء الإدراج والتوقف عن مزاولة الن�شاط 
وت�سفي���ة البنك. جتدر الإ�سارة الى اأن بنك 
طي���ب ممل���وك بن�سبة 60 % اإل���ى جمموعة 
دب���ي املالية الإماراتي���ة، وبنحو 13 % اإلى 
�رضك���ة را�س���د عبدالرحمن الرا�س���د واأولده 
ال�سعودية، كما ي�ساهم يف البنك كذلك 89 

م�ساهما بحرينيا بن�سبة 5.5 %.

اأعلن���ت جمموعة ج���ي اإف اإت�س املالية 
اأن موؤ�س�س���ة الت�سني���ف الئتماين الدولية 
ت�سني���ف  اأك���دت  انتليجن����س  كابيت���ال 
املجموعة طويل الأجل عند “BB” وق�سري 
الأجل عند “B” مع بقاء النظرة امل�ستقبلية 

لت�سنيفات املجموعة “م�ستقرة”.
ت�سني���ف  ف���اإن  للوكال���ة،  ووفًق���ا 
املجموعة يع���زا اإلى تنويع قطاعات العمل 
وارتفاع العائ���دات يف ال�سن���وات الأخرية، 
بالإ�ساف���ة اإلى جناح املجموع���ة يف تنفيذ 
ا�سراتيجيتها بالتحول اإلى جمموعة مالية 
وانخفا����س الدي���ون، اإ�ساف���ة اإلى حتقيق 
معدل كفاية راأ�س مال قوي. وي�ساف اإلى 
ذلك ق���وة ال�سيول���ة وارتف���اع راأ�س املال 
الداخلي وزي���ادة الربحية على امل�ستويني 

الت�سغيل���ي وال�س���ايف م���ع املحافظة على 
ال�سيولة وحت�سينها.

وكانت العوامل املقيدة الرئي�سة التي 
مت الإب���الغ عنها، تخ�س املخاطر ال�سيادية 
وزي���ادة الركيز على الأ�س���ول يف القطاع 
اإ�ساف���ة للبيئ���ة القت�سادي���ة  العق���اري، 
الإقليمية ال�سعب���ة، على الرغم من ارتفاع 
اأ�سع���ار النف���ط، والتاأثريات الت���ي طراأت 
على اأن�سطة ال�سريفة التجارية للمجموعة.

مت���ن جانبه،  ق���ال  الرئي�س التنفيذي 
للمجموع���ة، ه�س���ام الري�س “نح���ن �سعداء 
لزدياد الثق���ة امل�ستمرة يف ال�سراتيجية 
والأداء والنظ���رة امل�ستقبلي���ة للمجموع���ة 
من قبل كابيت���ال انتليجن�س ب�سكل خا�س 
وم���ن قب���ل ال�سوق ب�س���كل عام. وق���د اأكد 
تقري���ر الوكالة عل���ى ق���وة الو�سع املايل 
للمجموع���ة بالإ�سافة اإلى التقدم امللحوظ 

ال���ذي حققناه ونح���ن م�ستم���رون فيه من 
خ���الل حتولن���ا من جم���رد بن���ك ا�ستثماري 
اإل���ى جمموعة مالي���ة متكامل���ة. وقد لحظ 
يف  والتح�سين���ات  التط���ورات  التقري���ر 

اأعمالنا امل�رضفي���ة ال�ستثمارية حيث قمنا 
بع���دة عمليات ا�ستثماري���ة مهمة يف اأعمال 
الأ�سهم اخلا�سة املمي���زة والواعدة والتي 
تدر عوائد نقدية ثابتة، وذلك يف قطاعات 
م�ستقرة مث���ل قطاعات الرعاي���ة ال�سحية 
والتعليم والتجزئة بالإ�سافة اإلى الأ�سول 
الولي���ات  يف  للدخ���ل  امل���درة  العقاري���ة 
املتح���دة المريكي���ة واأوروب���ا. ونحن نتجه 
نح���و الربع الأخ���ري من ع���ام 2018 وننظر 
اإلى الأمام باجتاه ال�سنة املقبلة، �سن�ستمر 
للعم���ل ب���كل ج���د لإجن���اح ا�سراتيجيتن���ا 
وحتري���ر القيم���ة م���ن الأ�س���ول احلالي���ة 
وتقدمي فر����س جديدة وفريدة من �ساأنها 
اأن تق���دم عوائ���د دخ���ل ثابت���ة بالإ�سافة 
اإل���ى اأداء اأقوى وربحي���ة اأعلى مل�ستثمرينا 

وم�ساهمينا”.

املنام���ة - مبا����رض: ا�ستطاع���ت البحري���ن اأن تقتن�س 
املركز العا�رض عربًيا و86 عاملًيا مبوؤ�رض راأ�س املال الب�رضي.

وج���اءت لبنان عل���ى املركز الأول عربًي���ا واملركز 52 
عاملًي���ا باملوؤ�رض، من ث���م الكويت يف املرك���ز الثاين عربًيا 
و62 عاملًيا يف املوؤ�رض. وجاءت ال�سعودية يف املركز الثالث 
عربًي���ا، و65 عاملًي���ا. كم���ا ج���اءت الأردن يف املركز الرابع 
عربًي���ا و67 عاملًي���ا يف املوؤ����رض وجاءت ليبي���ا على املركز 

اخلام�س عربًيا و68 عاملًيا يف املوؤ�رض.
وعل���ى امل�ست���وى العاملي ج���اءت فنلن���دا يف املركز 
الأول عاملًي���ا، من ثم اي�سلندا، وبعدها الدمنارك، وهولندا 

باملركز الرابع، ثم تايون باملركز اخلام�س.
وموؤ����رض راأ�س املال الب�رضي ه���و ت�سنيف عاملي جديد 
لراأ�س امل���ال الب�رضي تطوره وكالة “مري����رض” بالتعاون مع 
املنت���دى القت�س���ادي العامل���ي كو�سيل���ة لتحديد الدول 
التي حتتل اأف�س���ل املراتب للم�ساهمة يف التنمية الفاعلة 

للقوى العاملة واإمكانات النمو والنجاح القت�سادي.

املحرر االقت�صادي

املحرر االقت�صادي

• ه�سام الري�س	

اأ�صعار النفط ت�صعد قبل 
عق�بات اأمريكية على اإيران
اأبوظب���ي - �سكاي نيوز عربي���ة: زادت اأ�سعار النفط 1 
%، اأم����س اخلمي�س، و�سط توقع���ات بانخفا�س املعرو�س 
يف الأ�س���واق ب�سبب عقوبات اأمريكية مرتقبة على اإيران من 
املقرر اأن يبداأ �رضيانها يف الرابع من نوفمرب. وبحلول ال�ساعة 
06:50 بتوقي���ت غرينت����س، �سجلت العق���ود الآجلة خلام 
برن���ت ت�سليم �سهر اأقرب ا�ستحقاق 82.23 دولر للربميل 
بارتفاع 89 �سنتا اأو 1.1 % عن اآخر ت�سوية، وبلغت العقود 
الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي 72.47 دولر 
للربميل بارتفاع 90 �سنتا اأو 1.3 % عن اآخر ت�سوية. وقال 
جت���ار اإن اأ�سواق النفط ت�سه���د انخفا�سا يف املعرو�س قبل 
العقوب���ات الأمريكية املرتقبة على قط���اع النفط الإيراين. 
واأظه���رت بيانات �سحن عل���ى من�سة توم�س���ون رويرز اأن 
ال�س���ادرات الإيرانية يف �سبتمرب انخف�ست اإلى نحو مليوين 
برميل يوميا مع ر�شوخ امل�شرتين يف اأنحاء العامل لل�شغوط 

الأمريكية وتخفي�سهم للواردات.

“املطار” ف����ن����دق  ون����ق����ل  وت�������س���غ���ي���ل  ب����ن����اء  يف  ل���ال����س���ت���ث���م���ار  م���ن���اق�������س���ة 

6 ماليني دينار لبناء وت�صييد 3 حمطات بجهد 220 كيل�ف�لت
�سمن م�رضوع تطوير �سبكة نقل الكهرباء... “الهيئة”:

طرح���ت هيئة الكهرباء وامل���اء يف جل�سة جمل�س 
املناق�س���ات واملزاي���دات اأم�س، مناق�س���ة للمرحلة 
الأول���ى لالأعم���ال املدني���ة اخلا�س���ة مبحط���ات جهد 
220 كيلوفول���ت �سم���ن م�رضوع تطوي���ر �سبكة نقل 
الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت لالأعوام )2012 
- 2016(، بنحو 6 مالي���ني دينار. وتت�سمن الأعمال 
املدني���ة اخلا�سة بامل�رضوع بن���اء حمطة جنوب مدينة 
حمد، درة البحرين وع���ذاري بجهد 220 كيلوفولت، 
وتق���دم للمناق�سة عطاءان، اأقلهم���ا بنحو 6 ماليني 
دين���ار، والآخر بنحو 6.88 ملي���ون دينار. كما طرحت 
�رضكة مط���ار البحرين مناق�سة لبن���اء وت�سغيل ونقل 
فندق مط���ار البحرين الدويل، حي���ث دعت ال�رضكات 
يف  الراغب���ني  والدولي���ني  املحلي���ني  واملطوري���ن 
ال�ستثم���ار ببناء واإدارة اأو ت�سغيل فندق امل�سافرين 
ال���ذي �سيت���م اإن�س���اوؤه داخ���ل مبنى املط���ار اجلديد 
املتوقع افتتاحه يف الن�سف الثالث من العام املقبل 
2019، تقدم اإليه���ا عطاءان، دون اأن يتم الإف�ساح 
عن قيم���ة اأي منهما. واأظهرت اأح���دث بيانات ن�رضت 
عل���ى موق���ع املجل�س، فت���ح 20مناق�س���ة تابعة ل� 9 
جهات حكومي���ة، باإجم���ايل 101عط���اء، وبلغ جمموع 
اأق���ل العط���اءات املقدمة 7.8 مليون دين���ار تقريًبا، 
تت�سم���ن 98 عط���اء. وفت���ح املجل����س 4 مناق�سات 
اأي�س���ا لهيئة الكهرباء واملاء، اأبرزها ل�سيانة املبنى 
الرئي����س للهيئ���ة يف املنطق���ة الدبلوما�سية ملدة 3 
�سن���وات، تق���دم اإليه���ا 6 عط���اءات، اأقلها ب���� 44.7 
األف دينار، والثاني���ة لتقدمي خدمة الفحو�سات غري 
الإتالفية ملحطات الإنتاج ملدة �شنتني، تقدم اإليها 

5 عطاءات، اأقلها بنحو 50 األف دينار.

149.9 ألف إلعادة تأهيل               
شارع الملك فيصل 

وفت���ح املجل����س 4 مناق�سات ل���وزارة الأ�سغال 
و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين، اأبرزه���ا 
لإعادة تاأهيل �سارع امللك في�سل )من طريق 1515 
اإل���ى طري���ق 1701(، تقدم اإليها 6 عط���اءات، اأقلها 
بنح���و 149.9 األف دين���ار. وت�ستمل اأعم���ال امل�رضوع 
على اإع���ادة ر�س���ف ال�سارع م���ن طري���ق 1515 اإلى 
طري���ق 1701 للم�س���ارات ال�سمالي���ة املتجهة �رضًقا 
بطبقة اأ�سفلت جديدة ب�ُسمْك 50 ملم مع ما يلزم من 
اأعم���ال الك�سط الالزمة ل�سط���ح الأ�سفلت احلايل قبل 
فر�س طبقة الأ�سفلت اجلدي���دة، اإ�سافة اإلى تثبيت 

العالمات املرورية الالزمة.
اأما املناق�س���ة الثانية، فلم����رضوع اإن�ساء 4 مباٍن 

ملحط���ة توبلي لل�رضف ال�سحي �سمن م�رضوع املرحلة 
الرابعة لتو�سعة حمطة توبلي لل�رضف ال�سحي، تقدم 
اإليها 10 عطاءات دون اأن يتم الإف�ساح عن قيمة اأي 
منها. وي�سمل نطاق عمل امل�رضوع الأ�رضاف على بناء 4 
مب���اٍن تابعة لقطاع ال�رضف ال�سحي، وهي مبنى اإدارة 
�سوؤون ال����رضف ال�سح���ي، مبن���ى اإداري تابع ملحطة 
معاجلة ال����رضف ال�سحي، ور�سة تابعة للمحطة، مبنى 
خمت���ربات ومبني���ني خدماتي���ني، اإ�ساف���ة اإلى كافة 
اخلدمات اخلارجية والداخلية املرتبطة بهذه املباين 
م���ع العل���م اأن مباين امل����رضوع مق�سمة عل���ى قطعتي 

اأر�س منف�سلتني.
وكذل���ك مناق�س���ة للعطاءات املالي���ة للدرا�سة 
البيئي���ة ال�سراتيجية لتقييم وتخفي���ف التاأثريات 
البيئي���ة مبنطقة احل���د ال�سناعية تق���دم اإليها عطاء 

وحيد بنحو 187.6 األف دينار.

كما فتح املجل����س 3 مناق�سات لإدارة املخازن 
املركزية، اأولها ل�رضاء مفاتيح كهربائية، تقدم اإليها 
عطاءان، اأقلهم���ا بنحو 242.7 األف دين���ار، والثانية 
ل�رضاء �سمامات، تقدم اإليه���ا 6 عطاءات، اأقلها بنحو 
27.7 األ���ف دين���ار، والأخ���رية لل����رضاء اآل���ة الت�سغيل 
ملحطة نقل الكهرباء، تق���دم اإليها عطاء وحيد بنحو 

58.5 األف دينار.

 صيانة 15 حديقة تابعة لـ “الجنوبية”
وكذل���ك فت���ح املجل����س مناق�ست���ني لبلدي���ة 
املنطقة اجلنوبية لأعم���ال �سيانة املزروعات يف 15 
حديقة تقدم اإليها 6 عطاءات اأقلها بنحو 97.4 األف 
دينار، والثانية حلرا�سة اإدارة و�سيانة حديقة ال�سيخ 
خليفة الكربى بالرفاع، تقدم اإليها 7 عطاءات، اأقلها 
بنحو 489.9 األف دينار. ونظر املجل�س يف مناق�ستني 

ل�رضك���ة طريان اخللي���ج، اأولها لتوف���ري مكعبات ثلج 
مل�سافري درج���ة ال�سقر الذهبي والدرجة ال�سياحية، 
تقدم اإليها عطاءان، اأقلهما بنحو 127.6 األف دينار، 
والثانية لتوفري ال�سك���ن املنا�سب لطاقم ال�سيافة 

لل�رضكة يف مو�سكو تقدم اإليها 3 عطاءات.
اإ�ساف���ة اإل���ى ذلك، نظ���ر املجل����س يف مناق�سة 
ملجل����س النواب لتوف���ري خدمة النظاف���ة وال�سيافة 
للمجل����س مل���دة �سنت���ني )2019 - 2020(، تق���دم 
اإليه���ا 9 عطاءات اأقلها ب� 162 األف دينار، ومناق�سة 
لهيئة تنظيم �سوق العمل للتعاقد، وتوفري 4 �سواق 
مركبة خفيف���ة، تقدم اإليها 9 عط���اءات، اأقلها بنحو 
40.3 األف دينار، ومناق�سة لهيئة البحرين لل�سياحة 
واملعار�س لت�سنيع وت�سليم وتفكيك جناح العر�س 
للهيئة يف بر�سلونة باإ�سبانيا، تقدم اإليها 6 عطاءات، 

اأقلها بنحو 35 األف دينار.

اأمل احلامد
اأبرز العطاءات املطروحة

�أقل عطاء بالدينار �ل�شركة �لعدد و�شف �ملناق�شة �جلهة

6،047،000.00 .CHARILAOS APOSTOLIDES)BAHRAIN( W.L.L 2
املرحلة الأولى لالأعمال املدنية اخلا�سة مبحطات جهد 220 

كيلوفولت �سمن م�رضوع تطوير �سبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 
كيلوفولت لالأعوام )2012-2016(

الكهرباء واملاء

0.00 - 2 بناء وت�سغيل ونقل  فندق مطار البحرين الدويل �رضكة املطار

149،913.90 )Bahrain Asphalt Est. B.S.C)Closed 6 اإعادة تاأهيل �سارع امللك في�سل )من طريق 1515 اإلى طريق 1701(
الأ�سغال 
187،634.00والبلديات Environment Arabia Consultancy Services WLL 1 العطاءات املالية للدرا�سة البيئية ال�سراتيجية لتقييم وتخفيف 

التاأثريات البيئية مبنطقة احلد ال�سناعية
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م�ساع لرفع �لتبادل �لتجاري للبحرين وهونغ كونغ �إلى 730 مليون دوالر

�لزياين: �فتتاح 28 فندقا جديد� بالبحرين يف 4 �سنو�ت

بلغ 73 مليون دوالر يف 2017... الكوهجي:

تد�ضني “فاتل” لرفد قطاع ال�ضيافة بالكوادر البحرينية

          زينب �لعكري من �ملنطقة �لدبلوما�سية

بلغ حجم التبادل التج���اري بني البحرين وهونغ 
كون���غ 73 ملي���ون دوالر خ���ال الع���ام 2017، م���ع 
تطلعات البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري خال 
ال�ضن���وات املقبل���ة لي�ض���ل اإلى 730 ملي���ون دوالر. 
وانطلق���ت باالأم����س فعالي���ات موؤمتر “هون���غ كونغ 
فر�س اال�ضتثمار حتت ظل مب���ادرة احلزام االأ�ضود” 
برعاي���ة رئي�س غرفة جت���ارة و�ضناعة البحرين �ضمري 
نا�س، وذل���ك ب�رشاكة ا�ضرتاتيجية مع جمل�س البحرين 
للتنمي���ة االقت�ضادي���ة وجمل����س تنمية جت���ارة هونغ 
كون���غ و�ض���ط ح�ض���ور الف���ت م���ن قب���ل الفعاليات 

االقت�ضادية والتجارية من القطاع اخلا�س.
وق���ال النائ���ب الث���اين لرئي����س غرف���ة جت���ارة 
و�ضناع���ة البحرين، حمم���د الكوهج���ي، يف ت�رشيحات 
�ضحافي���ة على هام�س موؤمت���ر “هونغ كونغ - فر�س 
اال�ضتثمار حتت ظ���ل مبادرة احل���زام والطريق”، اإن 
حجم التب���ادل التجاري ال يتنا�ضب مع حجم العاقات 

التي تربط البلدين يف �ضتى املجاالت.
واأ�ض���اف اأن البحرين وهونغ كونغ توفران كافة 
النظم واالإمكان���ات لرفع م�ضتوى التع���اون التجاري 
بينهم���ا اإذ توج���د لديهم���ا ال�ضيا�ض���ات والقوان���ني 

امل�ضجعة على جذب اال�ضتثمارات، اإ�ضافة اإلى املزايا 
املتنوع���ة مثل املوقع اجلغرايف، الفًت���ا اإلى اأنه كون 
البحرين بالق���رب من اكرب اأ�ض���واق املنطقة وال�رشق 
االأو�ض���ط ي�ضكل اأهمية كب���رية لت�ضجيع اال�ضتثمار يف 
اململكة، اإ�ضافة اإل���ى وجود الفر�س اال�ضتثمارية يف 
القطاعات املختلف���ة مثل الطاقة وال�ضحة والتعليم 

والتكنولوجيا وغريها من القطاعات املهمة.
واأك���د عل���ى اأن الغرف���ة �ضتعم���ل ي���دا بي���د مع 
احلكوم���ة م���ن اأجل تطوي���ر العاق���ات التجارية بني 
البحري���ن وهونغ كون���غ مبا يتما�ضى م���ع ال�ضيا�ضات 
االقت�ضادي���ة ل���دى البلدي���ن، مو�ضًح���ا اأن وفدا من 
اململك���ة ي�ض���م رجال اأعم���ال وم�ضتثمري���ن وجمل�س 
التنمي���ة االقت�ضادية �ضي���زور هونغ كونغ يف نوفمرب 

املقبل بهدف توطيد اأطر التعاون جتاريا.
ويف كلمته االفتتاحية اأكد الكوهجي، على �ضعي 
الغرفة املتوا�ض���ل لرفد القط���اع اخلا�س بالفر�س 
اال�ضتثماري���ة الواع���دة عل���ى ال�ضعيدي���ن املحل���ي 
والعاملي، موؤكدا على اأهمية تعزيز التعاون الثنائي 
مع الدول ذات التج���ارب املتقدمة مثل هونغ كونغ، 
داعي���ا يف ذات الوق���ت القطاع اخلا����س لا�ضتفادة 
من احلل���ول واالأدوات املبتكرة التي يقدمها جمل�س 
تنمي���ة جت���ارة هون���غ كونغ عل���ى �ضعي���د املجاالت 

التقنية واملالي���ة واللوج�ضتية وغريها من اخلدمات 
وذلك لتمكينهم من تو�ضعة اأعمالهم التجارية حمليا 

وعامليا.
من جانبه، ا�ضتعر�س املدي���ر االإقليمي ملجل�س 
تنمية جتارة هونغ كونغ، فريي بينغ، املزايا التجارية 
الت���ي تتمتع بها هونغ كونغ من النواحية اللوج�ضتية 
والتقني���ة وتقدمه���ا الكبري �ضمن موؤ����رشات التنمية 

العاملي���ة، معلنا جمموعة كبرية من فر�س اال�ضتثمار 
�ضم���ن مبادرة “احلزام والطري���ق” املطروحة اأمام 6 
قطاع���ات اقت�ضادية وه���ي اللوج�ضتي���ات، م�ضاريع 
البنية التحتية، الطاق���ة والطاقة املتجددة، التنمية 

العمرانية والقطاع ال�ضحي. 
بدوره، قال ال�ضفري ال�ضين���ي يف البحرين، اأنور 
حبي���ب اهلل، ان مبادرة احل���زام والطريق التي ينبثق 

منها طريق احلرير نالت ترحيبا من املجتمع الدويل، 
حيث مت توقيع العدي���د من االتفاقيات مع اأكرث من 
100 دول���ة ومنظمة عاملية، كما ارتفع حجم التبادل 
التج���اري بني دول احلزام والطريق بن�ضبة 17.8 %، 
لي�ضعد حجم التبادل التجاري اإلى تريليون دوالر يف 

العام 2017 مقارنة بالعام الذي �ضبقه.
واأع���رب ال�ضفري عن تطلعه باأن ت�ضاعد مبادرات 
احل���زام والطري���ق على رف���ع حجم التب���ادل التجاري 
ب���ني البحري���ن وهون���غ كونغ اأي�ض���ا، خ�ضو�ض���ا واأن 
هونغ كونغ هي منطق���ة اإدارية لل�ضني وبوابة مهمة 
ملبادرة احلزام والطريق، موؤك���دا دعم باده الكامل 
للجهود الرامية اإلى رفع حج���م التبادل التجاري اإلى 

700 مليون دوالر مع البحرين.
بدوره، اأكد �ضاميون غالبني من جمل�س التنمية 
االقت�ضادي���ة، على اأهمية تقوي���ة العاقات التجارية 
اإل���ى اأن اململك���ة  ب���ني البحري���ن وهون���غ، م�ض���ريا 
حتف���ل بالفر����س اال�ضتثمارية املتنوع���ة يف خمتلف 
القطاع���ات، خ�ضو�ض���ا م���ع امل�ضاريع الكب���رية التي 
تنفذه���ا البحري���ن والتي يق���در حجمها مب���ا يقارب 
32 ملي���ار دوالر، والتي ت�ضاعد على توفري الفر�س 
اال�ضتثمارية اجلاذبة لا�ضتثمارات اخلارجية، م�ضرًيا 

اإلى اأهمية هونغ كونغ االقت�ضادية.

 ”Vatel“ كلي���ة  ر�ضمي���اً  اأم����س  اُفتتح���ت 
الفرن�ضية لعل���وم ال�ضيافة يف البحرين مبا�ضقة 
مركز اجل�رشة للحرفي���ني، اإذ ياأتي احلدث يف اإطار 
م�ضاع���ي اململك���ة لتاأهي���ل البحريني���ني ل�ضغ���ل 
منا�ضب قيادية يف قطاع ال�ضيافة وال�ضياحة اإلى 

جانب رفع ن�ضبة البحرنة يف القطاع الفندقي.
وق���ال وزي���ر ال�ضناع���ة والتج���ارة وال�ضياحة 
زايد الزي���اين اإن الكلية �ضرتف���د قطاع ال�ضيافة 
باملوارد الب�رشية املوؤهل���ة وتاأهيلها تاأهياً عاليا 
من جان���ب موؤ�ض�ضة اأكادميية دولية وزيادة ن�ضبة 
البحرنة يف القطاع الفندقي وال�ضياحي، يف الوقت 
الذي يتوقع فيه اأن يتم افتتاح 28 فندقا جديدا 

بحلول العام 2020.
وتق���دم الكلي���ة يف الوق���ت احل���ايل برناجما 
اأكادميي���ا واحدا يف جم���ال اإدارة الفنادق، والذي 
مينح درجة البكالوريو����س يف اإدارة الفنادق عرب 
برنام���ج ي�ضتم���ر 4 �ضن���وات، اإلى جان���ب الربامج 
الق�ضرية، اإذ تتمي���ز الكلية مبزجها بني التعليم 

النظ���ري والتعلي���م العملي يف الفن���ادق ومواقع 
العمل الذي ي�ضهل ح�ضول اخلريجني على فر�س 

وظيفية.
يف  “فات���ل”  كلي���ة  ع���ن  امل�ض���وؤول  واأبل���غ 
البحري���ن جوليان لو�ضكيت، “الب���اد” اأن الطاقة 
اال�ضتيعابية للكلية �ضتبلغ قرابة 50 طالبا، الفتا 
اإلى اأن املعهد طرح برنامج رئي�س واحد، يف حني 
�ضيتم تد�ضني دورات ق�ضرية يف الفرتة املقبلة.
وكلية Vatel الفندقية من اأهم املوؤ�ض�ضات 
التعليمي���ة الفرن�ضي���ة يف قط���اع اإدارة ال�ضيافة؛ 
كونه���ا ت�ضتمل على 31 كلية حول العامل، وت�ضم 

نحو 7 األف طالب و29 األف خريج.
م���ن جهة اأخرى، اأ�ضار الوزي���ر الزياين اإلى اأن 
قط���اع ال�ضفر وال�ضياحة يف العامل ي�ضهد تطورات 
كبرية، فمن نحو 25 مليون �ضائح يف العام 1950 
اإلى اأكرث م���ن 1.3 مليار �ضائح يف الوقت احلايل، 
اإذ اأ�ضبحت ال�ضياحة ت�ضكل �ضناعة عاملية نامية. 
وق���ال اإن البحرين اأعدت خط���ة لزيادة ن�ضبة 
م�ضاهم���ة القطاع���ات غ���ري النفطي���ة يف الن���اجت 
املحل���ي االإجم���ايل، وم���ن بينه���ا قط���اع ال�ضياحة 

الذي �ضهد منوا كبريا خ���ال ال�ضنوات املا�ضية، 
اإذ ارتف���ع عدد ال�ضياحة اإل���ى 11.4 مليون �ضائح 
يف العام املا�ضي مقارن���ة ب� 9.7 مليون يف العام 
2015، كم���ا ارتفع عدد اللي���ايل ال�ضياحية التي 
يق�ضيه���ا ال�ضياح من 9 مايني ليلة اإلى اأكرث من 

12.3 مليون ليلة.
واأ�ض���ار الوزي���ر اإلى اأن البحري���ن تطبق حاليا 
اإ�ضرتاتيجي���ة؛ من اأج���ل ا�ضتقط���اب العاملني يف 
قط���اع ال�ضياحية، م�ضيفا اأن التعاون مع موؤ�ض�ضة 
اأكادميية عاملية مثل “فاتل” �ضي�ضاعد يف اإعداد 

املوارد الب�رشية، وتوفري فر�س العمل يف القطاع.
وق���ال اإن الكلي���ة �ضتط���رح برام���ج ق�ضرية 
املدى يف تخ�ض�ضات متعلقة بالقطاع الفندقي؛ 

لتلبية احتياجات الفنادق التدريبية.
من جانب���ه، ق���ال الرئي�س التنفي���ذي لهيئة 
البحري���ن لل�ضياح���ة واملعار�س ال�ضي���خ خالد بن 
حم���ود اآل خليف���ة اأنه مت ط���رح 25 بعثة للدرا�ضة 
يف كلية فات���ل “Vatel” الفرن�ضية، بالتعاون مع 
متك���ني البحرينيني، الفت���ا اإلى اأن هن���اك اإقباال 
كب���ريا، اإلى جان���ب اإقبال م���ن دول املنطقة على 

برامج الكلية.
واأ�ض���ار “هناك فر�س كث���رية للبحرينيني يف 
قط���اع ال�ضيافة الذي ي�ضهد من���وا كبريا”، الفتة 
اإلى اأن عدد البحرينيني يف القطاع مازال يقل عن 

الن�ضب املطلوبة.
م���ن جانبه���ا اأك���دت ال�ضف���رية الفرن�ضية يف 
البحرين �ضي�ضل لوجنيه ا�ضتعداد الوزارة لتقدمي 
الدعم الكامل للكلي���ة وتقدمي كافة الت�ضهيات 

املطلوبة.

• الكوهجي يلقي كلمته يف املوؤمتر 	

• �ضورة جماعية عقب التد�ضني الر�ضمي لكلية “فاتل”	

56 مليون دينار حجم �ال�ستثمار�ت �لبحرينية �لعمانية �مل�سرتكة
يف العام 2016... واململكة ت�ضاهم بن�ضبة 50 % فيها

ال�ضناب�����س - الغرف����ة: اأكدت غرفة جت����ارة و�ضناعة 
البحري����ن اأن اململك����ة تربطه����ا ب�ضلطن����ة ُعم����ان عاقات 
تاريخي����ة وثيق����ة تتمي����ز بالتط����ور امل�ضتم����ر يف جمي����ع 
القطاعات، اإذ تبني اإح�ضاءات التبادل التجاري اأنه بلغت 
قيمة الواردات العمانية من البحرين خال العام املا�ضي 
اأكرث م����ن 115 مليون دين����ار، وبلغت قيم����ة ال�ضادرات 
العمانية اإلى البحرين ح����وايل 41 مليون دينار، فيما بلغ 
حجم اال�ضتثمارات العمانية البحرينية امل�ضرتكة امل�ضجلة 
يف ال�ضلطن����ة حوايل 56 مليون دين����ار خال العام 2016، 
وتبلغ ن�ضب����ة امل�ضاهمة البحرينية فيها حوايل 28 مليون 
دين����ار بن�ضبة 50 % تقريبا، وتتوزع ه����ذه اال�ضتثمارات 
عل����ى حوايل 490 �رشكة يف قطاع����ات التجارة واالإن�ضاءات 

والنقل واخلدمات وغريها من املجاالت االأخرى.
وكان وفد برئا�ضة النائب االأول لرئي�س غرفة جتارة 
و�ضناع����ة البحرين خالد جنيبي ق����د قام بزيارة الى غرفة 
جت����ارة و�ضناع����ة عمان خ����ال الف����رتة 25 - 26 �ضبتمرب 
2018؛ به����دف تعزيز العاقات الثنائي����ة وحث القطاع 
اخلا�����س يف كا البلدين ال�ضقيقني عل����ى اال�ضتفادة من 
الفر�����س اال�ضتثماري����ة وال�ضناعي����ة والتجارية من خال 
التعاون يف قطاع����ات متعددة كقطاع التعدين والطاقة، 
االأمن الغذائي وال�ضناعات التكميلية، ال�ضياحة، التاأمني 

والعقار.
وكان يف ا�ضتقب����ال الوفد رئي�س غرف����ة عمان قي�س 
اليو�ضف، بح�ضور �ضفري البحرين املعتمد لدى ال�ضلطنة 
جمع����ة الكعب����ي واأع�ض����اء م����ن جمل�����س اإدارة الغرفتني، 

واأ�ضحاب و�ضاحبات االأعمال من البلدين ال�ضقيقني.
وجاءت زي����ارة الوف����د البحرين����ي لل�ضلطن����ة تاأكيًدا 
لنتائ����ج ال����دورة ال�ضاد�ض����ة للجن����ة البحريني����ة العمانية 
امل�ضرتكة التي عقدت يف م�ضتهل ال�ضهر اجلاري مبدينة 

�ضال����ة؛ تعزيًزا لعم����ق العاقات املتنامي����ة التي تربط 
اململك����ة وال�ضلطن����ة خ�ضو�ضا اأن هناك من����ًوا للعاقات 
الثنائية يف املجاالت كافة وهناك رغبة �ضادقة للو�ضول 
اإل����ى اأعلى درج����ات التن�ضي����ق والتعاون مل����ا فيه �ضالح 

البلدين.
وتطرق����ت املناق�ض����ات ب����ني اجلانب����ني اإل����ى اأهمية 
درا�ض����ة اإن�ض����اء �رشك����ة اال�ضتثم����ار العماني����ة البحريني����ة 
امل�ضرتكة با�ضتثمار م�ضرتك من القطاع اخلا�س العماين 
البحرين����ي وحتديد جماالت عملها وكل م����ا يتعلق ب�ضان 

اإن�ضائها خال الفرتة املقبلة.
وق����دم اجلانب العم����اين عرو�ض����ا عدة ح����ول املناخ 
اال�ضتثم����اري يف ال�ضلطنة، فحول الهيئ����ة العامة لتنمية 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة مت ا�ضتعرا�س دورها 
يف تنمي����ة وتطوير املوؤ�ض�ض����ات ال�ضغ����رية واملتو�ضطة 
والتخطيط والتن�ضيق والرتويج النت�ضارها ومتكينها من 

احل�ضول على م����ا حتتاجه من متويل وخدمات بالتن�ضيق 
مع اجله����ات احلكومي����ة واخلا�ض����ة املعنية، اأم����ا الهيئة 
العامة لرتوي����ج اال�ضتثم����ار وتنمية ال�ض����ادرات “اإثراء” 
فقد عر�ضت دورها يف تعزيز االقت�ضاد الوطني من خال 
الرتويج لبيئة االأعمال ومميزاتها يف خمتلف اأنحاء العامل.
واتف����ق اجلانب����ان تعزي����ز العاق����ات الثنائية وحث 
القطاع اخلا�س يف كا البلدين ال�ضقيقني على اال�ضتفادة 
من الفر�س اال�ضتثمارية وال�ضناعية والتجارية من خال 
التعاون يف قطاع����ات متعددة كقطاع التعدين والطاقة، 
االأم����ن الغذائ����ي خ�ضو�ضا الرثوة ال�ضمكي����ة وال�ضناعات 
القط����اع  والعق����ار،  التاأم����ني  ال�ضياح����ة،  التكميلي����ة، 
اللوج�ضتي، وتط����رق اللقاء اإلى درا�ض����ة التحديات التي 
تواج����ه امل�ضتثمري����ن يف كا البلدين والعم����ل على اإيجاد 

الطرق والو�ضائل لت�ضهيل تلك التحديات.

• اأثناء زيارة وفد “الغرفة” ل�ضلطنة ُعمان	

علي �لفرد�ن من �جل�رسة

ت�ضوير: ر�ضول احلجريي

الكوي����ت - كون����ا: اأعلن بي����ت التمويل الكويت����ي والبنك 
االأهل����ي املتحد ت�ضلمهم����ا التقارير املعدة م����ن امل�ضت�ضارين 
املالي����ني الدولي����ني املعين����ني من قبلهم����ا لتق����دمي الراأي 

والتو�ضية ب�ضاأن حتديد ال�ضعر العادل لتبادل االأ�ضهم.
وق����ال البن����كان يف اإف�ضاح����ني منف�ضل����ني عل����ى املوقع 
االإلك����رتوين لبور�ض����ة الكوي����ت اأم�����س اخلمي�����س اإن التقارير 
املع����دة من بنكي )اإت�����س اإ�س بي �ضي( و )كري����دت �ضوي�س( 
�ضتت����م درا�ضتها ث����م عر�ضها عل����ى جمل�س اإدارت����ي “بيتك” 
و”االأهلي املتحد” للح�ضول على املوافقة وبعدها تبداأ اأعمال 

الفح�س النايف للجهالة وغريها.
واأو�ضح “بيتك” يف اإف�ضاحه اأن القرارات النهائية تخ�ضع 
ملوافق����ة اجلمعية العام����ة مل�ضاهمي البنك����ني وبنك الكويت 
املرك����زي وغريهما من اجلهات الرقابية املخت�ضة يف الكويت 

و البحرين.
وذك����ر “االأهل����ي املتح����د” يف بيانه اأن����ه  �ضيف�ضح عن اأي 
تطورات يف ه����ذا ال�ضاأن التزاما بالقوان����ني واللوائح املنظمة 
لذل����ك. وكان الرئي�����س التنفي����ذي ملجموع����ة “بيت����ك”، مازن 
الناه�����س، اأك����د يف ت�رشي����ح لل�ضحافيني على هام�����س موؤمتر 
)يورموين كوي����ت 2018 ( اأن الهدف من عملية دمج “بيتك” 
الكويت����ي و”االأهل����ي املتحد” هو زي����ادة ربحي����ة �ضهم البنك 
والق����درة على متويل امل�ضاريع التنموي����ة العماقة واالنت�ضار 
اجلغ����رايف.  وتاأ�ض�����س “بيت����ك” ع����ام 1977 واأدرج يف بور�ضة 
الكوي����ت عام 1984 براأ�ضم����ال 634.2 ملي����ون دينار كويتي 
)نح����و ملياري دوالر ( ويقدم اخلدم����ات امل�رشفية و�رشاء وبيع 
العق����ارات والتاأجري وتنفيذ امل�ضاري����ع االن�ضائية حل�ضابها اأو 
حل�ضاب اأطراف اأخ����رى.  وتاأ�ض�س “االأهلي املتحد” عام 1971 
واأدرج يف بور�ض����ة الكويت ع����ام 1984 ويبل����غ راأ�ضمال 250 
ملي����ون دين����ار )نحو 825 ملي����ون دوالر( وي����زاول املعامات 
امل�رشفي����ة والتمويلي����ة واال�ضتثماري����ة مب����ا يتفق م����ع اأحكام 

ال�رشيعة االإ�ضامية.

“بيتك” و”االأهلي املتحد” 
يت�ضلمان تقارير تبادل االأ�ضهم
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ال�سياح���ة لي�ست جمرد ترفي���ه ومتتع مبناظر 
طبيعي���ة، ب���ل اإن ال�سياح���ة قيمة اجتماعي���ة ووعاء 
ثقايف لتاريخ وح�س���ارات الأمم واإجنازات �سعوبها 
وج���زء ل يتج���زاأ م���ن القت�ساد الوطن���ي لأية دولة 
يف العامل، وله���ا دور �سيا�س���ي يف تنمية العالقات 
ب���ني الدول وخلق التعارف والتعاي�ش بني �سعوب 
الأر�ش. ول يختلف ناجت ال�سياحة املحلي عن ناجت 
الزراعة وال�سناعة والقطاعات القت�سادية الأخرى 
وما حتققه م���ن عوائد مالية للدول���ة وموؤ�س�ساتها 
واأفراده���ا، اإل اأن ه���ذه العوائ���د املالي���ة تختل���ف 
باختالف م���ا متلكه هذه الدول م���ن طبيعة جمالية 
ومواقع �سياحية ت�ستطيع جذب ال�سياح من خمتلف 
بلدان الع���امل، فالكثري من البل���دان يكون اعتماد 
ناجته���ا القومي على ما ت���دره ال�سياحة من عوائد، 
حيث ا�ستطاعت هذه ال���دول توفري ُمنتج �سياحي 
ب�سب���ب م���ا تتمتع ب���ه من مناط���ق طبيعي���ة جميلة 
ومناخ جذاب، والعمل عل���ى ا�ستدامة هذه املوارد 

الطبيعية من خالل العناية بها وتطويرها.

ولأهمية ال�سياحة بيئًيا واقت�سادًيا واجتماعًيا 
وثقافًي���ا ومالًيا للدول وال�سع���وب حددت منظمة 
الأم���م املتح���دة يوًما عاملًي���ا لالحتف���اء بال�سياحة 
وه���و ي���وم 27 �سبتم���ر م���ن كل عام وذل���ك بدًءا 
من 1980م، بهدف التاأكي���د على اأهمية ال�سياحة 
وزي���ادة الوع���ي املجتمعي والدويل به���ا، والعمل 
عل���ى العناي���ة به���ا وتطويره���ا، وو�سع���ت الأمم 
املتحدة ال�سياحة �سمن اأهدافها الإمنائية لالألفية 
وذلك ل���دور ال�سياح���ة يف حتقيق ه���ذه الأهداف، 
ومت الحتفال بي���وم ال�سياحة العاملي يف 2018م 
حت���ت �سع���ار “ال�سياحة والتح���ول الرقمي”، لدور 
التطورات والعلوم والبت���كارات التكنولوجية يف 

منو وا�ستدامة ال�سياحة. 
القطاع���ات  م���ن  ال�سياح���ة  قط���اع  وُيعت���ر 
القت�سادي���ة امُلهمة بعد اأن حقق تو�سًعا ومنًوا يف 
العديد م���ن الدول، وملنافعه الكثرية اأولت مملكة 
البحرين اأهمي���ة بالغة لهذا القطاع ما حقق تو�سًعا 
ملحوًظا يف ع���دد القادمني لل�سياح���ة وال�ستجمام 

م���ن خمتلف دول العامل اإل���ى البحرين، وياأتي ذلك 
ب�سب���ب اإدراك احلكومة اأهمية ال�سياح���ة وتاأثريها 
الكب���ري عل���ى ع���دد م���ن القطاع���ات القت�سادية 
الأخ���رى، م���ا جعلها �سم���ن خطة التنمي���ة الوطنية 
امل�ستدام���ة لعام 2030م، كم���ا اأن احلكومة توؤمن 
ب���اأن للقط���اع ال�سياح���ي دوًرا كب���رًيا يف حتقي���ق 
التفاه���م الثق���ايف ب���ني الب����ر باخت���الف اأعراقهم 
واأجنا�سه���م الذين يجتمعون م���ن اأكرث من دولة يف 

مكان واحد.
لبد م���ن �س���ن الت�ريع���ات التي تعم���ل على  
زي���ادة ومنو ال�سياحة، وتطوي���ر املواقع واملناطق 
التي تتمت���ع بجذب �سياح���ي يف البحري���ن وتنويع 
برامج املوؤ�س�سات املعني���ة من ثقافية وترفيهية 

وفنية على مدار العام.
اإن ال�ستثم���ار التقن���ي التكنولوج���ي الرقمي 
يف قط���اع ال�سياحة يعني حتقي���ق �سياحة اأكرث كًما 
ونوًعا، وعائًدا مالًيا اأوفر، وناجًتا حملًيا اأعلى، وخلق 

فر�ش عمل يف الكثري من القطاعات القت�سادية.

نجاة المضحكي

عبدعلي الغسرة

ياسمين 
خلف
yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

ياسمينيات

عندما دخل املدر�سة كانت اأول 
جملة �سمعها م���ن املدر�سني هي: 
“اأنت اأخو ف���الن؟ كن مثله متفوقاً 
وولداً مطيعاً”، مل تكن املرة الأولى 
الت���ي ي�سم���ع فيه���ا ه���ذه اجلملة، 
فقبلها مل من �سماعها يف املنزل، 
فبع���د كل موق���ف ت���زاأر والدته يف 
وجه���ه: ملاذا ل تك���ون مثل اأخيك؟ 
ملاذا اأنت خمتلف عنه؟ وهكذا كان 

الأمر مع والده وكل من ي�سادفه. 
يق���ول: تولد �سع���ور غريب يف 
نف�سي، ما بني اأن اأجاهد لكي اأكون 
ن�سخة منه “مثابرا، متفوقا، هادئا، 
مطيعا”، وب���ني اأن اأك���ون الإن�سان 
امل�ساغب ال���ذي يثور بداخلي، غري 
مك���رث للكت���ب واملذاكرة، وحبي 
للحرك���ة بل احلرك���ة املفرطة التي 
كن���ت اأكب���ح جماحها، حت���ى مللت 
م���ن نف�س���ي، وتولد �سع���ور الغرية 
جتاه اأخي الذي رغم حبه يل و�سعيه 
مل�ساعدتي بداأت اأكرهه ل �سعورياً.

الكثري من الأه���ل واملدر�سني 
ودون اأي ق�س���د ي�سهم���ون يف خلق 
ه���ذه امل�ساع���ر يف اأنف����ش ال�سغار 
من الأطفال حت���ى ي�سبوا على تلك 
الأحا�سي�ش وامل�ساعر، ويكون حينها 
قد فات الأوان ول ميكن اإ�سالح ما 
اأف�سده املقربون واملربون. لبد اأن 
ن���درك اأن الختالف هو الأ�سل، واأن 
الطبيعي يف كل �سيء عدم التطابق 
اأو التنا�س���خ، نعم هم���ا اأخوان، لكن 
لكل �سخ�سية وطب���اع و�سلوكيات 
وت�رفات، نعم هما من بيت واحد، 
ومن املفر����ش اأن تكون بيئتهما 
واح���دة، فهما يربيان عل���ى يد اأم 
واحدة واأب واحد ولهما كل الظروف 
املماثلة،  والجتماعية  القت�سادية 
لكن هما خمتلف���ان، باخت�سار هما 
اإن�سان���ان خمتلف���ان لهم���ا جتارب 
خمتلف���ة يف احلي���اة، و�سيكون لكل 

منهما م�ستقبل خمتلف. 
لي����ش من الربية اأن يكرر على 
م�سامع الطفل مقارنات بينه وبني 
اإخوته اأو زمالئه فتلك تدفعه اإما اإل 
العن���اد ليثبت �سخ�سيت���ه، فنكون 
حينه���ا قد بلغنا مق�س���دا مناق�سا، 
فبدلً من اأن يكون متفوقاً �سيهمل 
درو�سه فق���ط ليكون هو “نف�سه”، 
اأو اأننا �سنولد ال�رارة الأولى للغرية 
بينه وبني اأقرب النا�ش اإليه! فبدلً 
من زرع املحب���ة يف قلبيهما �سنزرع 
الت���ي  الغ�س���ب  وم�ساع���ر  الك���ره 

�ستحطم كل جميل. 
التحفيز والت�سجيع على اجلميل 
م���ن اخللق ل يك���ون باملقارنة بني 
ال�سخ�ش والآخ���ر، بل بني ال�سخ�ش 
ونف�س���ه، اأن���ت ذك���ي وباإمكانك اأن 
تك���ون الأول عل���ى ال�س���ف، اأن���ت 
موؤدب ولكن ل تق���م بهذا الت�رف 
مرة اأخرى فهو ُيظهرك ب�سورة غري 
لئقة اأم���ام الآخرين وهكذا... حفزه 

ول تدمره. 

ياسمينة: 
اإي���اك ومقارنة طفل���ك باإخوته، 

كي ل تخ�ره ويخ�ر نف�سه.

“أنا وليس أخي”

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

من اأقوال امللك عب���داهلل بن عبدالعزيز 
اململك���ة  “اإن  ث���راه  اهلل  �سع���ود طي���ب  اآل 
الت���ي �رفها اهلل بخدم���ة احلرمني ال�ريفني 
وقا�سديهم���ا ت�ست�سع���ر ج���الل امل�سوؤولي���ة 
وعظ���م الأمان���ة”، فيما قال خ���ادم احلرمني 
ال�ريفني املل���ك �سلمان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�سع���ود حفظ���ه اهلل ورع���اه “فتح���ت بالدن���ا 
قلبه���ا ل�سيوف الرحم���ن، واأ�رع���ت اأبوابها 
لكل القادمني اإليها، و�سخرت كل الإمكانات 
واأدائه���م  راحته���م  �سبي���ل  يف  واجله���ود 

�سعائرهم ومنا�سكهم بي�ر و�سهولة”.
يوم الثالثاء املا�س���ي وا�سلت اململكة 
الك���رى  م�ساريعه���ا  ال�سعودي���ة  العربي���ة 
ويف  الرحم���ن  ل�سي���وف  خدم���ة  والعمالق���ة 

كل املج���الت احلياتي���ة، حي���ث د�سن خادم 
ب���ن  �سلم���ان  املل���ك  ال�ريف���ني  احلرم���ني 
عبدالعزي���ز اآل �سعود قطار احلرمني ال�ريع، 
الذي يع���د اأول قط���ار كهربائ���ي �ريع على 
م�ست���وى املنطقة، ويبلغ ط���ول م�ساره 450 
كيلوم���را وتبل���غ تكلفت���ه ح���وايل 60 مليار 
ري���ال بخط م���زدوج يربط خم����ش حمطات يف 
كل م���ن مك���ة املكرمة، ج���دة، مط���ار امللك 
عبدالعزي���ز ال���دويل، مدين���ة املل���ك عبداهلل 
القت�سادي���ة برابغ، واملدينة املنورة، وتبلغ 
ال�رعة الت�سغيلي���ة للقطار 300 كيلومر يف 

ال�ساعة وباأ�سطول مكون من 35 قطاًرا.
اإن هذه الإجنازات الكرى التي حتققها 
ال�سقيقة الكرى اململكة العربية ال�سعودية 

توؤكد عظم���ة هذا البلد املب���ارك واإمكانياته 
الهائل���ة التي جعلت منه بحق بلدا رائدا على 
جميع امل�ستويات، ول�سك اأن قطار احلرمني 
ال�ريع “اأ�سخم امل�ساري���ع باململكة والأكر 
على م�ستوى ال����رق الأو�سط” �سيقوم بدور 
حي���وي م���ن خ���الل اخت�س���ار امل�ساف���ة بني 
مك���ة املكرم���ة واملدينة وج���دة 120 دقيقة 
فقط، عالوة على ت�سهي���ل تنقل املواطنني 
ب���ني  ال�سعودي���ة  واملعتمري���ن م���ن خ���ارج 
خمتل���ف املحطات، ول ميكنن���ا ح�ر النتائج 
الإيجابي���ة والفوائ���د الت���ي �سيقدمها قطار 
احلرم���ني ال�ريع �س���واء لل�سعودي���ة اأو لكل 

دول املنطقة. 
اإن اململك���ة العربية ال�سعودية ت�سدرت 

دول ال����رق الأو�س���ط والع���امل ب���ال منازع يف 
امل�ساري���ع العمالق���ة كم�روع “ني���وم” الذي 
ال�سعودي���ة،  ه���ي  دول  ث���الث  ب���ني  ميت���د 
وم����ر، والأردن، وم����روع “القدي���ة” كاأكر 
مدينة ترفيهي���ة، وثقافي���ة، وريا�سية على 
م�ستوى اململك���ة والعامل، وم�روع “الأفنيوز 
- الريا����ش”، اأكر جممع جت���اري يف العامل، 
والكثري م���ن امل�روع���ات الت���ي �سملت كل 
ميادي���ن احلي���اة واأبه���رت الدني���ا وعك�ست 
الراث التنظيمي ال�سام���ل واأق�سى درجات 
الكمال والدقة يف تنفيذ املهام وامل�ساريع، 
حف���ظ اهلل ب���الد احلرم���ني ال�ريف���ني، واإلى 

مزيد من التقدم والزدهار.

السعودية أبهرت الدنيا بمشاريعها العمالقة

ل مرحب���ا ول �سهال بع���ودة كل من �سارك 
يف املوؤام���رة النقالبي���ة يف 2011، وما حدث 
فيه���ا لي����ش غيمة عاب���رة ول �سحاب���ة �سيف 
ما�سي���ة، بل هو عم���ل اإرهاب���ي كادت ب�سببه 
البحرين اأن ت�سبح عراقا اآخر، اإل اأن لطف اهلل 
بهذا ال�سع���ب اأنقذهم من م�س���ري اأ�سود فيه 
تنتهك الأعرا�ش ويذبح الأطفال وتبقر بطون 
احلوام���ل، هذا ما فعله املجرم���ون يف العراق، 
وه���ذا ما �سيفعلون���ه، فالأه���داف واملرجعية 

واحدة.
م���ن يري���د اأن ين�س���ي �سع���ب البحري���ن 

الأحداث املروعة لن يقدر اأبدا، فمن مت ده�سه 
بال�سي���ارات، ومن مت قتله وقطع ل�سانه، ومن 
مزقت اأح�س���اوؤه، كل هوؤلء لي�س���وا حيوانات، 
ب���ل اأرواح لب�ر، ذنبها فق���ط اأنها دافعت عن 
البحرين، لن نن�سى امل�سانق والت�سفيق لها، 
ول���ن نن�س���ى الأطب���اء الذين حرم���وا املر�سى 
العالج، لن نن�س���ى ما حدث يف جامعة البحرين 
الطفل���ة فاطم���ة  نن�س���ى  ول���ن  واملدار����ش، 
العبا�سي التي مات���ت يف ح�سن اأمها بعد منع 
و�سول �سيارة الإ�سعاف اإليها، و زهرة �سالح 

التي ثقب �سيخ احلديد راأ�سها.

اإل���ى  م���رة  كل  النقالبي���ني  ع���ودة  اإن 
موؤ�س�سات الدول���ة وبرملانها، جمازفة خطرية 
تع���ود بالبحرين اإل���ى ما قب���ل 2011، وذلك 
عندم���ا ا�ستطاعوا خالل عقود اأن يعدوا العدة 
بعد اأن متكنوا من ال�سيطرة  على املوؤ�س�سات 
احليوية، كما �سخ���رت لهم م�ساريع التوظيف 
التي خ�س�ست لهم القوائم فقط، وا�ستطاعوا 
حتقيق اأهداف كث���رية منها البحث يف خرائط 

البحرين بحجة التحقيق يف اأمالك الدولة.
املوؤام���رة  اأب���واق  اأح���د  مق���ولت  فم���ن 
النقالبي���ة اأن���ه �سيدخ���ل برنام���ج انتخاب���ي 

ي�ستن���د اإل���ى برنام���ج �سيا�س���ي و�سع���ارات 
وطني���ة واأهداف تنا�س���ل جمعيته من خاللها، 
ه���ذه الأب���واق اليوم تعي���د �سفوفها وتر�سم 
خريطتها باإيعاز من مهند�سي النقالب الذين 
ي�ستغل���ون باخلفاء، لكن ما يهم هو الت�سدي  
لهذه الوج���وه املدمرة التي ت�سعى لأن تكون 

يف واجهة احلكم.
البحري���ن اليوم قطعت �سوط���اً مع الدول 
ال�سقيق���ة يف التحالف العرب���ي، فهي حتارب 
اأذن���اب اإي���ران يف اليم���ن، وقدم���ت ال�سهداء 
ومازال���ت يف وطي�ش املعرك���ة، فكيف يكون 

الته���اون مع نف����ش الق�سي���ة بالداخل، فهذا 
النفت���اح عل���ى النقالبي���ني ي�سي���ع جه���ود 
البحري���ن يف حربه���ا عل���ى الإره���اب، كم���ا اأن 
اأم���ن البحري���ن ج���زء ل يتجزاأ من اأم���ن اخلليج 
وخ�سو�سا اأمن ال�سعودية، فتقوية هوؤلء لها 
اأ�رارها القريبة والبعيدة، والعفو والت�سامح 
وتلي���ني احلب���ل لالنقالبيني ����رر على الأمن 
القومي الداخلي واخلليجي معاً، فاأمن اخلليج 
ل يتج���زاأ، فعا�سف���ة احل���زم واح���دة ت�سم���ل 
اليم���ن وتغطي البحرين، حتى ل ت�سيع جهود 

التحالف.

الحزم واحد

يوم السياحة العالمي

قبل اأيام اتخذت وزارة الداخلية 
الإج���راءات القانوني���ة املق���ّررة بحق 
مبنطق���ة  امل���اآمت  اأح���د  م�س���وؤويل 
املالكي���ة، وكذل���ك املتوّرط���ني يف 
ارتكاب اإح���دى املخالف���ات املوؤثمة 
ملو�س���م  اإ�س���اءة  وت�س���ّكل  قانون���ا 
ه���ذه  مث���ل  اأن  �س���ك  ل  عا�س���وراء، 
التج���اوزات مغمورة يف بح���ور التزام 
الآخري���ن وهم الأكرث، واأن القيام بها 
هنا اأو هناك كان وفق منهج مر�سوم 

من خارج حدود هذا الوطن.
ولهوؤلء نقول، عندما تقوم بهذه 
الدولة  الآثم���ة وته���ني  املخالف���ات 
فاعل���م اأن �س���ورة الإم���ام احل�س���ني 
ر�سي اهلل عنه عندك مقلوبة، وعندما 
تع����ش اليد التي متتد اإليك بالعطاء 
فاعل���م اأن �س���ورة الإم���ام احل�س���ني 
ر�سي اهلل عنه عندك مقلوبة، وعندما 
تهني عقائد الآخ���ر فاعلم اأن �سورة 
الإم���ام احل�سني ر�سي اهلل عنه عندك 
مقلوب���ة، وعندما حترق وطنك فاعلم 
اأن �سورة الإم���ام احل�سني ر�سي اهلل 

عنه عندك مقلوبة.
لالأ�سف ا�ستغ���ل البع�ش منا�سبة 
واحلق���د  الف���ن  لب���ث  عا�س���وراء 
حتقيق���اً  الآخ���ر  جت���اه  وال�سغين���ة 
لأجن���دات وغاي���ات بات���ت مك�سوفة، 
اأ�سبحن���ا ن�ساه���د راي���ات و�سعارات 
تن���ال من الدول���ة، كلم���ات م�ستفزة 
واأفعال ل عالقة لها مطلقاً بعا�سوراء.
لبد م���ن التع���اون م���ع اجلهات 
احلكومية يف احلف���اظ على القوانني 
وعدم ت�سيي����ش ال�سعائر الدينية من 
خ���الل القي���ام باأعم���ال و�سلوكي���ات 
تتنافى معها، فذكرى عا�سوراء يجب 
اأن تكون فر�سة للطاعات والعبادات 
ون����ر املحب���ة والت�سام���ح وتعوي�ش 
النواق�ش و�سد الثغرات، ل التخريب 
والهتاف���ات وال�سع���ارات التي تبني 

حجم احلقد على الوطن.

 عندما تكون 
الصورة مقلوبة

فاتن 
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة



اأبوعلي �سيطعن �سد خ�سومه بدائرة و�سط املنامة

ال طلب من منظمات خارجية ملراقبة االنتخابات

حبيل تلقت 50 اعرتا�سا... 30 منها اإلكرتونيا

للتحقق من �سحة �سخ�سية الناخب الإيجاد و�سائل “اآمنة وحمكمة” 

�ستعنى بها رقابة اأهلية م�ؤهلة... وزير العدل:

قب�ل بع�سها... والبع�ض الآخر �سرتد عليه خالل 3 اأيام

خ�س��سا من يق�م بنقل العناوين اأو تعديلها اإلكرتونيا... جمعية ال�سفافية:

ق���ال وزي���ر الع���دل وال�س����ؤون 
الإ�سالمي���ة ال�سيخ خال���د بن علي اآل 
خليف���ة اإن���ه لي����ض هن���اك تغيري يف 
الدوائ���ر النتخابية، م�ؤكدا اأن اأعداد 
الكتل النتخابي���ة النهائية �ستك�ن 
بعد احلكم يف الطع�ن املقدمة على 

جداول الناخبني.
وتاب���ع اأن مرحلة ت�سحيح ق�ائم 
الناخب���ني هي الفرتة الأط�ل ومتتد 
مل���دة 7 اأي���ام لأهمية ه���ذه العملية 

لكتمال اإعداد اجلداول.
اللج���ان  م�اق���ع  تغي���ري  وع���ن 
العام���ة خالفا للمعتاد يف النتخابات 
ال�سابق���ة، ذك���ر ال�زي���ر اأن بع����ض 
امل�اق���ع كان���ت اأر�ض ف�س���اء ومت 
التح���ركات  اأن  اإل���ى  بناءه���ا لفت���ا 
ال�سكانية تغريت، وان م�اقع اللجان 
املعلن عنها لالنتخابات القادمة ه� 

ا�ستقراء لالنتخابات ال�سابقة.
واأك���د ال�زي���ر اأن���ه مل يتل���ق اأي 

طلب من منظم���ات خارجية للرقابة 
على النتخابات املقبلة، م��سحا اأن 
النتخابات �ستعنى بها رقابة اأهلية 

م�ؤهلة.
ولف���ت اإل���ى اأن عر����ض ق�ائ���م 
الناخب���ني اإلكرتونيا ه���� للت�سهيل 
اأن  يعن���ي  ول  الناخب���ني،  عل���ى 
انتخابات 2018 �ستك�ن اإلكرتونية 
بل �ستك����ن على غ���رار النتخابات 

ال�سابقة.

اللجن���ة  رئي����ض  قال���ت 
ال�رشافي���ة على �سالمة ال�ستفتاء 
والنتخاب���ات مبحافظة العا�سمة 
القا�سي فاطم���ة حبيل اإن الي�م 
الأول من عر�ض ق�ائم الناخبني 
�سهد تقدمي 30 طلبا الكرتونيا 
و20 طلب���ا ح�س�ري���ا يف املرك���ز 
ال�رشايف يف مدر�سة خ�لة الثان�ية 

للبنات.

ولفت���ت اإل���ى ان���ه مت قب����ل 
الق�ائم  واإ�سافته���ا يف  طلب���ات 
واإخط���ار اأ�سحابه���ا، يف ح���ني مت 
اإرجاء قب����ل اأخرى حل���ني النظر 
فيه���ا والت���ي ي�س�ستغ���رق البت 

فيها 3 اأيام فقط.
قل���ة  ب���اأن  حبي���ل  ون�ه���ت 
�سالم���ة  عل���ى  دلي���ل  الإقب���ال 
ج���داول الناخب���ني م���ن الأخط���اء 

الت���ي ت�ستدعي تقدمي الطلبات، 
واأكدت اأن العملي���ة الإلكرتونية 
مل ت�سه���د اأي م�س���اكل يف الي����م 

الأول.
تق���دمي  عملي���ة  اأن  وبين���ت 
ق�ائ���م  يف  الإ�ساف���ة  طلب���ات 
الناخبني جرت ب�سال�سة يف ي�مها 
الأول، مت�قعة ان ت�سهد العملية 

اإقبال اأكرب يف الأيام املقبلة.

دع���ت جمعي���ة ال�سفافي���ة اإل���ى “اأهمية 
اإيج���اد و�سائ���ل اآمن���ة وحمكم���ة م���ن اأج���ل 
التحقق من �سحة �سخ�سية من يق�م بطلب 
نق���ل العناوي���ن اأو تعديله���ا ع���رب ال��سيلة 
الإلكرتوني���ة حفاظ���اً على �سالم���ة البيانات 

الفردية”.
جاء ذلك يف بيان اأ�سدرته اجلمعية اأم�ض. 

وفيما ياأتي اأبرز ما ورد فيه:
اأ�س���درت اللجن���ة العلي���ا امل�س�ؤولة عن 
بيان���ات  �سج���ل   2018 انتخاب���ات  �سالم���ة 
مبراجع���ة  للم�اطن���ني  وت�سم���ح  الناخب���ني 
بياناته���م خالل الفرتة من 27 �سبتمري حتى 
3 اأكت�ب���ر )خالل 7 اأيام( للتحقق من وج�د 
اأ�سمائهم �سمن قائمة الناخبني والتاأكد من 

�سحة عناوينه���م ح�سب م�اقع �سكناهم كما 
هي واردة يف بطاقاتهم ال�سخ�سية.

و�سمان���اً ملمار�س���ة امل�اطنني حلقهم 
الد�ست����ري يف النتخ���اب اأو الرت�سح، حتث 
جمي���ع  لل�سفافي���ة،  البحريني���ة  اجلمعي���ة 
امل�اطنني التاأكد من �سحة وج�د اأ�سمائهم 
يف جداول الناخبني خ���الل الفرتة القان�نية 
املعلن عنها، وذلك من خالل اأحدى ال��سائل 

التي اأعلنت عنها اللجنة وهي:
1(  اإما القيام بزيارة ميدانية للمركز 

الإ�رشايف التابع ملحافظتهم.
اأو ع����ن طري����ق م�ق����ع النتخابات   )2

.)vote.bh ( الر�سمي املعلن عنه
اأو عرب مركز الت�سال املبا�رش خلط   )3

الهاتف ) رقم 77277277 ( كما اأعلنت عن 
ذلك اللجنة امل�س�ؤولة عن �سالمة النتخابات.
لق���د �سب���ق اأن ذك���ر املدي���ر التنفيذي 
امل�ست�سار ن�اف حمزة “اإن طلبات الت�سحيح 
الإلكرتونية تاأتي ل�سمان متكني اجلميع من 
تقدمي طلباتهم ب���كل ي�رش و�سه�لة ل�سمان 
ممار�س���ة امل�اطنني حلقه���م الد�ست�ري يف 

النتخاب والرت�سح”.
وتدع� جمعي���ة ال�سفافي���ة اأهمية اإيجاد 
و�سائ���ل اآمن���ة وحمكم���ة م���ن اأج���ل التحقق 
م���ن �سح���ة �سخ�سي���ة م���ن يق����م بطل���ب 
نق���ل العناوي���ن اأو تعديله���ا ع���رب ال��سيلة 
الإلكرتوني���ة حفا�ساً على �سالم���ة البيانات 

الفردية.

اأكد املر�سح ع���ن الدائرة الثانية 
مبحافظ���ة العا�سمة )و�س���ط املنامة( 
 7 اأ�س���ل  م���ن   5 اأن  اأب�عل���ي  ع���الء 
مرت�سحني عن الدائ���رة غري �ساكنني 

بالدائرة.
وقال اأب�علي، على هام�ض زيارته 

العا�سمة،  الإ�رشايف مبحافظ���ة  للمركز 
هجر����ض  ابت�س���ام  واملرت�سح���ة  اإن���ه 
فق���ط ال�ساكن���ان ال�حي���دان مبناطق 
اأن���ه  م��سح���ا  الدائ���رة،  وجممع���ات 
�سيقدم طع�نا �سد بقية املرت�سحني 

بعد مرحلة اكتمال جداول الناخبني.

محافظة العاصمة

رئي�س �لفريق: ر��سد �لغائب. �ل�سحافيون: ليلى مال �هلل، �إبر�هيم �لنهام، �سيد علي �ملحافظة، مروة خمي�س، ح�سن عدو�ن. �مل�سورون: ر�سول �حلجريي، خليل �إبر�هيم، �إ�سماعيل �ل�سقاي، �أمين يعقوب.

حمافظ���ة  مرك���ز  �سه���د 
العا�سم���ة امل����رشف عل���ى �سالمة 
ال�ستفتاء والنتخاب م�ساء اأم�ض 
اإقبالً �سحيحاً م���ن قبل الناخبني 
واملرت�سحني يف اأول ي�م لالإعالن 
عن ق�ائم الناخب���ني لالنتخابات 
املقبل���ة، حي���ث مل يتج���اوز عدد 

الناخبني 20 �سخ�سا.
ول�ح���ظ اأن �سا�س���ات اللم�ض 
الإلكرتوني���ة الأرب���ع كانت خالية 
اأغل���ب ال�ق���ت يف �ساع���ات فتح 

املركز.
 5 اأ�س���ل  4 م���ن  كم���ا ق���دم 
النيابية  لالنتخاب���ات  مر�سح���ني 
زاروا املرك���ز الإ�رشايف يف مدر�سة 
خ�لة الثان�ية للبنات اعرتا�سهم 
عل���ى خل���� اأ�سمائهم م���ن ق�ائم 

الناخبني.
مر�سح���ي  م���ن  كل  و�سج���ل 
الدائرة الثالث���ة حممد احلايكي، 
ومر�سح���ي  عبا����ض،  ومم���دوح 
الدائ���رة الثاني���ة عب���داهلل رجب 
والنائب اأحمد قراطة اعرتا�سهم 
املرك���ز  يف  املنظم���ني  ل���دى 

الإ�رشايف.
اللجن���ة  رئي�س���ة  واأك���دت 
الإ�رشافي���ة يف املرك���ز القا�سي���ة 
الإج���راءات  اأن  حبي���ل  فاطم���ة 
�ستك����ن �سل�سل���ة دون تاأخري اأو 

تعطيل للناخبني.
الكتل���ة  ع���دد  اإن  وقال���ت 
النتخابي���ة يف حمافظة العا�سمة 
لن يك�ن نهائيا اإل بعد النظر يف 
الطع����ن والعرتا�سات املقدمة 
من قب���ل الناخبني وبع���د انتهاء 

فرتة عر�ض جداول الناخبني.
وعن اآلية التظلمات يف ق�ائم 
الناخب���ني اأكدت حبي���ل اأنه على 
املتظل���م تق���دمي طل���ب اإ�سافة 
الق�ائ���م ح�س���ب  ا�سم���ه �سم���ن 

ال�رشوط.
كما منع���ت اللجن���ة املنظمة 
باملركز الإ�رشايف ال�سحافيني من 
اأخ���ذ الت�رشيحات مع املرت�سحني 
اأو الناخبني اإل خارج �سالة عر�ض 

ق�ائ���م الناخب���ني، كم���ا قاطعت 
ال�سحيفة يف  ت�رشيح���ا ملندوب���ة 
لق���اء م���ع املر�س���ح عم���ار البناء 

وطالبتهما باخلروج من ال�سالة.
م���ن  الأول  الي����م  و�سه���د 
عر�ض ق�ائم الناخبني يف املركز 
والنتخاب  لال�ستفت���اء  ال����رشايف 
العا�سمة يف  التابع���ة ملحافظ���ة 
للبنات  الثان�ي���ة  مدر�سة خ�ل���ة 
تقيي���د عم���ل الإعالم���ني �سال���ة 
مبنعه���م م���ن اأخ���ذ الت�رشيح���ات 
الأ�سم���اء ويف  يف �سال���ة عر����ض 
ال�ق���ت ال���ذي مل جته���ز ال�سالة 
ل�ستقبال العالمني وامل�س�رين 
بع���دم ت�ف���ري ط���اولت لأجهزة 

احلا�س�ب.

طرد ال�سحافة من قاعة جلنة العا�سمة وال تهيئة ملزاولة عملهم
�سقوط اأ�سماء 4 مرت�سحني من و�سط املنامة وال�سناب�ض
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• ناخب يطمئن على اإدراج ا�سمه بجدول الناخبني بلجنة العا�سمة	

قال وزي���ر العدل وال�س����ؤون الإ�سالمي���ة ال�سيخ خالد بن 
علي اآل خليفة اإنه لي�ض هناك دع�ة ملقاطعة النتخابات.

واأو�سح “مل اأ�سمع اأي دع�ة ملقاطعة النتخابات املقبلة 
اأو اأي �س����ت ينادي به���ا، واعتقد اإذا كان هن���اك اأي �س�ت 

ينادي باملقاطعة فه� �س�ت غري م�سم�ع”.
ج���اء ذل���ك عل���ى هام�ض زي���ارة ال�زي���ر للمرك���ز الإ�رشايف 

مبحافظة العا�سمة حيث يتم عر�ض جداول الناخبني.

وزير العدل مل ي�سمع بدع�ة 
ملقاطعة النتخابات

• املرت�سح عالء اأب� علي	

• �سا�سة العر�ض الكبرية	

• اإجراءات مي�رشة لت�سحيح البيانات	

• من�سة تعديل البيانات	

• ت�ساور مع رئا�سة اللجنة	

• رانيا باقر و�رشيفة �سيادي	



• ا�ستعداد تنظيمي	

مل توفر 
جلنة املحرق 

اأي مقاعد 
لل�سحافيني 
وامل�سورين 

مما ا�سطر 
م�سور 

“البالد” 
الزميل اأمين 

يعقوب 
الفرتا�ش 

اأر�ش قاعة 
اللجنة.

• مرت�سح عراد را�سد البنزايد 	

• رئي�ش جلنة املحرق يديل بت�رصيح لتلفزيون البحرين	

ق���ال وزير العدل وال�سوؤون االإ�سالمي���ة واالأوقاف ال�سيخ 
خالد ب���ن علي اآل خليفة اإن م�ساألة الف���رز �ستقوم بها اللجنة 
التنفيذي���ة حتت اإ����رصاف اللجن���ة العليا ل�سالم���ة االنتخابات، 

و�ستتم امل�ساألة كما هو معتاد �سابقاً.
وعن مراقب���ة االنتخابات قال: “نح���ن معنيون باملراقبة 
الوطني���ة وهن���اك تعليم���ات ت�س���در به���ذا ال�س���اأن، وقريباً 
�ست�س���در تعليمات م���ن اللجنة العلي���ا مبا يتعل���ق بالرقابة 

الوطنية”.
واأ�س���اف اأن مرحل���ة ك�سوف���ات الناخبني ه���ي اأول مرحلة 
مبراح���ل االنتخاب���ات فه���ي املرحل���ة الت���ي تثب���ت اأن جدول 
الناخب���ني هو ملك لكل ناخب مبعن���ى اأن الناخب ي�ستطيع اأن 
يتاأكد من وجود اأ�سمه ومن دائرته واأحقية واإمكان الت�سويت 

فيها اأم ال.
واأ�س���اف: “ميك���ن للناخ���ب اأن يعرت�ش يف ح���ال مل يكن 

اأ�سمه موجودا اأو يعرت�ش عن حمل اإقامته اأو اإقامة غريه”.
ولذل���ك فاإن ه���ذه الف���رتة هي اأه���م ف���رتة للنا�ش حتى 
يتمكن���وا من التاأكد م���ن اإدراج اأ�سمائهم بالالئحة ويف الدائرة 

ال�سحيحة.
ودع���ا الوزير املواطن���ني اإلى التاأك���د م���ن اإدراج اأ�سماء 
الناخب���ني يف جداول ك�سوف���ات االأ�سم���اء؛ اإذ اإن هدف اجلولة 
للتاأك���د ولالطمئن���ان م���ن ك�سوف���ات الناخب���ني املعرو�س���ة 
اإلكرتونياً واإن طريقة البح���ث متاحة فيها بطريقة اأ�سهل عن 
الطريق���ة الورقية كما كان يف ال�ساب���ق، حيث ميكن اأن يطلع 
الناخ���ب على اجلداول ع���ر حتريك اإ�سبعه ع���ر اللم�ش على 

ال�سا�سة.
وحول اأداء جلنة االإ�رصاف على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب 
مبحافظ���ة املح���رق، اأ�س���ار اإل���ى اأن التنظيم جي���د واأن اللجنة 
التنفيذي���ة قام���ت بالواج���ب برتتي���ب امل���كان ال�ستقب���ال 
الناخب���ني، الفتاً اإل���ى اأن الناخبني باإمكانه���م اأن يطلعوا على 

اأ�سمائه���م وه���م يف بيوتهم ع���ر زيارة موق���ع الت�سويت عر 
الهات���ف، واأن العملية باتت مي�رصة و�سهلة و”كل ما اأمتناه اأن 

يقوم مالك اجلدول بامل�ساركة فيه”.
واأردف اأن���ه مت تخ�سي�ش7 اأيام للتاأكد من ا�سم الناخب، 
ويف ح���ال مل يجد الناخب اأ�سمه ميكن مراجعة اللجنة اأو الطعن 

وتاأتي بعدها مراحل متدرجة.
واأ�س���اف يف خت���ام ت�رصيح���ه: “اأمتن���ى اأن تع���ر العملية 
االنتخابية عن زيادة يف وعينا الوطني وعن زيادة يف م�ساهمتنا 
يف اتخاذ القرار، مبعنى الت�سكيل مبجل�ش النواب، عر طريقة 
النظر برامج املر�سحني، وكيفية الو�سول الختيار املر�سح”، 
موؤكدا اأن “�سعب البحرين قادر على اختيار املر�سح لع�سوية 

جمل�ش النواب”.
وق���ال: “يجب اأن نلب���ي الواجب جتاه اأنف�سن���ا لنختار من 
هو �ساحب القرار يف ال�سلط���ة الت�رصيعية، وواجب جتاه وطننا 
والد�ست���ور، فيج���ب اأن نت�سارك جميعاً للتط���ور امل�ستمر من 

الناحية الدميقراطية”.

قرب �صدور تعليمات اللجنة العليا ملراقبة االنتخابات
هذه الفرتة االأهم للنا�ش حتى يتاأكدوا من اإدراج اأ�سمائهم بجداول الناخبني وبالدائرة ال�سحيحة
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هل جداول الناخبين نقية من أسماء 
أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة؟

اأج���اب وزير الع���دل: للمواط���ن حقان، حق 
االنتخاب وحق الرت�سيح، والتعديالت القانونية 
االأخ���رية حظرت و�س���ول املتطرف���ني ملواقع 
�سن���ع القرار. اأما بالن�سب���ة اإلى جدول الناخبني 
فال عالقة ل���ه بهذا االأمر وينظم���ه قانون �سدر 

بالعام 2002.

االإ�سالمي���ة  وال�س���وؤون  الع���دل  وزي���ر  ق���ال 
واالأوق���اف ال�سي���خ خال���د بن عل���ي اآل خليف���ة اإنه 
ال مان���ع م���ن ت�سوي���ر االإعالمي���ني اأو ال�سحافيني 

جلداول الناخبني.
واأو�س���ح يف رده عل���ى �سوؤال ل���� “البالد” عن 
من���ع اأع�س���اء اللجن���ة االإ�رصافي���ة الزمي���ل امل�سور 
خلي���ل اإبراهيم من ت�سوير اجلداول اأنه االإجراء غري 

�سحيح.

متطرفو اجلمعيات 
املنحلة قد ي�سوتون

وزير العدل: ال مانع من 
ت�سوير جداول الناخبني

الن�صح وامل�صورة للناخبني حظر تقدمي “املراقب” 
ر�سد ت�سخري اخلطاب الديني يف الدعايات

اأك����دت اللجن����ة العلي����ا لالإ�����رصاف عل����ى �سالمة 
االنتخابات منع من يتولى مراقبة العملية االنتخابية 
من التدخ����ل لتقدمي الن�سح وامل�س����ورة اأو االإر�ساد 

جلمهور الناخبني.
وحظ����رت اللجن����ة كذلك على املراق����ب التاأثري 
على حري����ة الناخبني يف يوم االق����رتاع اأو �سوؤاله عن 

اختياره قبل اأو بعد االقرتاع.
جاء ذلك، يف دليل املراقبة الوطنية لالنتخابات 
ال����ذي د�سنت����ه اللجنة العلي����ا لالإ�رصاف عل����ى �سالمة 
االنتخاب، �سم����ن ا�ستعداداتها لالنتخابات النيابية 

والبلدية املزمع اإقامتها يف نوفمر املقبل.
وع����رف الدليل املراقبة على اأنه����ا: بكل اأعمال 
الر�س����د واملراقب����ة للعملي����ة االنتخابي����ة، من خالل 
االنتخابي����ة،  العملي����ة  ل�س����ري  امليداني����ة  املتابع����ة 
وجتمي����ع معطياتها مبو�سوعية وجت����رد وحياد، من 
اأجل التحقق من ح�سن تطبيق االإجراءات ذات ال�سلة 
بالعملي����ة االنتخابية، ور�سد املخالف����ات املتعلقة 

بها.
وحدد الدليل نط����اق املراقبة بكل مراحل �سري 
العملي����ة االنتخابية، كما اأنه ا�شرتط فيمن يرغب يف 
التق����دم لهذه املهم����ة اأن يكون بحرين����ي اجلن�سية، 
ومتمتًع����ا ب����كل حقوقه املدني����ة وال�سيا�سي����ة، اإلى 
جان����ب اأن يق����وم باملراقب����ة با�س����م موؤ�س�سة جمتمع 

مدين دون ا�شرتاط انت�شابه اإليها.
وا�سرتط����ت اللجنة كذلك ع����دم انتماء املتقدم 
اإل����ى املهم����ة بع�سويت����ه اإل����ى اأي م����ن اجلمعي����ات 
ال�سيا�سي����ة، واأن ال يك����ون مر�سًح����ا اأو وكيالً عن اأحد 

املر�سحني.
واأكدت �رصورة التزام املراقب باحليادية التامة 
يف عمل����ه، ومعرفت����ه التام����ة بالت�رصيع����ات واالأنظمة 
املتعلق����ة بالعملي����ة االنتخابي����ة، اإ�ساف����ة اإل����ى منع 

ارتدائه اأو عر�سه ملا يدل على اأي انتماء �سيا�سي.
و�سم���ل الدلي���ل نط���اق املراقب���ة يف مراقب���ة 
�سلوك املر�سحني واجلمعيات ال�سيا�سية واالأهلية، 
ومراقب���ة �سلوك الناخبني واملواطن���ني، اإلى جانب 

مراقب���ة ور�س���د ا�ستخ���دام دور العب���ادة اأو ت�سخري 
اخلط���اب الدين���ي للرتويج ملر�سح���ني اأو احلط من 
قدر اآخرين، اأو اأي خمالفات تعاقب عليها القوانني 

ذات ال�سلة.

املراقب

توثيق ما ير�سده بنف�سه 

من وقائع واأحداث 

م�سندة بالأدلة

التوقيع على تعهد 

بالطالع على قواعد 

واأخالقيات املراقبة

ا�سرتاط حمله وثيقة 

اإثبات �سخ�سيته يف 

كل الأوقات

املراقبة با�سم 

موؤ�س�سة مدنية دون 

ا�سرتاط الع�سوية 

فيها

غري خمول 

بالن�سح وامل�سورة 

للناخبني اأو التاأثري 

على حريتهم 

مراقبة �سري العملية 

النتخابية يف كافة 

مراحلها

ا�سرتاط املعرفة التامة 

بالت�سريعات والتعليمات 

والأنظمة املتعلقة بالعملية 

النتخابية

و “ال�صجل ال�صكاين” تغيري العنوان بيد “الكهرباء” 

عودة 20 ا�صما جلداول الناخبني بعد �صقوطها

قرار اإداري لي�ش بيد اللجان االإ�رصافية باملحافظات

جلنة املحرق ترف�ش طلًبا واحدا و5 قيد الدرا�سة

ن���وه رئي�ش اللجنة االإ�رصافي���ة على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخ���اب يف حمافظة املحرق 
اأحم���د احلم���ادي اإلى اأن تغي���ري العناوي���ن ق���رار اإداري مرتبط باجله���ات املخت�سة مثل 
الكهرب���اء وامل���اء وال�شجل ال�شكاين، واإن اجله���ات املخت�شة توفر جمي���ع البيانات، ومن 

قاموا بتغيري عناوينهم عليهم التاأكد من وجود اأ�سمائهم.
واأردف اأن دور اللجن���ة يقوم على ن�رش اأ�شماء الناخب���ن وا�شتيفاء ال�رشوط لهم حيث 

ي�ستطيع الناخب التاأكد من ا�سمه يف اجلداول التي مت توفريها اإلكرتونيا.

�سه���دت جلنة االإ�رصاف على �سالمة اال�ستفت���اء واالنتخاب يف حمافظة املحرق يف اأول 
ي���وم لها لعر�ش اأ�سم���اء ك�سوفات الناخبني ت���ردد البع�ش من املواطن���ني لعدم وجود 
اأ�سمائه���م بك�سوفات الناخبني. وتلق���ت اللجنة االإ�رصافية مبحافظ���ة املحرق اعرتا�سات 
اأم�ش من  بع����ش الناخبني الذين مل تدرج اأ�سمائهم �سمن ك�سوف الناخبني، وذلك خالل 

فتح باب التاأكد اأمام الناخبني ملراجعة عناوينهم.
واأ�س���ار رئي�ش اللجنة االإ�رصافية على �سالمة اال�ستفتاء واالنتخاب يف حمافظة املحرق 
اأحم���د احلمادي اإل���ى اأن اللجنة قد تلق���ت 29 طلب اعرتا�سات وق���د مت البت فيها بعد 
درا�سته���ا، اإذ مت اإدراج اأ�س���م 20 طلب، وتعديل عنوان 3 ناخب���ني متت املوافقة عليه، 

فيما رف�شت اللجنة طلبا واحدا مل يكن م�شتويف ال�رشوط، و5 جاري املداوله ودرا�ستها.
اإل���ى جان���ب ذل���ك، فق���د �سجلت عد�س���ة “البالد” ت���ردد ع���دد قليل م���ن الناخبني 
واملر�سح���ني ال يزي���د عددهم ع���ن 10 اأ�سخا����ش، اإذ تردد بع�ش املرت�سح���ني اإلى جلنة 
االأ����رصاف مبحافظة املح���رق برفقتهم قائمة لالأرقام ال�سخ�سي���ة للتاأكد من تواجد بع�ش 

اأ�سماء الناخبني من كبار ال�سن.

محافظة المحرق



املقاطعة ال�شابقة قد ت�شقط اأ�شماء من ك�شوفات الناخبني

جداول الناخبني حمظورة على الت�شوير

دور ال�ضحافة مقدر وال نر�ضى مب�ضايقتهم... وزير العدل:

منظمة لكن دون ت�ضل�ضل

ق���ال وزي���ر الع���دل وال�ض����ؤون 
االإ�ضالمي���ة واالأوق���اف ال�ضي���خ خالد 
ب���ن عل���ي اآل خليفة اإن م���ن حق كل 
�ضخ�ص التاأكد م���ن تثبيت ا�ضمه يف 

جداول الناخبني.
�ضك����ى  ب�ض���اأن  واأ�ض���اف 
�لبع����ض م���ن �سق���وط �أ�سمائهم من 
الك�ض�ف���ات، اأن ذلك قد يرجع لعدة 
اأ�ضباب، منها انتهاء �ضالحية بطاقة 
اله�ي���ة، وكذلك ع���دم امل�ضاركة يف 
االنتخابات ال�ضابق���ة. واأ�ضار اإلى اأن 
دع�ات املقاطعة مل ت�ضمعها اإال اأذن 
من اأطلقها، ونحن مل ن�ضمع مثل هذه 

الدع�ات.
وت�قع اأن ت�ضهد انتخابات هذه 
ال�ضنة م�ضارك���ة اإيجابية من اجلميع، 
اأو  التكه���ن بارتف���اع  اأ�ضتطي���ع  وال 
انخفا����ص ن�ضب���ة امل�ضارك���ة له���ذا 

العام.
وب�ضاأن ظه�ر ر�ضائل الكرتونية 
بع���دم  تفي���د  امل�اطن���ني  لبع����ص 
اأهليتهم للت�ض�ي���ت يف االنتخابات 

املقبل���ة، اأو�ضح اأن ذل���ك قد يع�د 
لعدة ع�ام���ل ومنه���ا اأن يك�ن�ا من 
اأ�ضحاب ال�ض�ابق الذين مل يرد لهم 
االعتب���ار، اأو لك����ن ا�ضمه غري مدرج  

اجل���دول، ولذل���ك عليه���م مراجع���ة 
املركز ليتم ت�ضحيح اأو�ضاعهم.

ولفت اإلى اأن ل���كل �ضخ�ص حق 
الت�ض�ي���ت م���ا مل يعاق���ب بجناي���ة 
اأو جنح���ة ما�ض���ة بال����رف ومل ي���رد 
ل���ه االعتب���ار، واأما ح���ق الرت�ضح فله 

اإجراءات اأخرى.
واأ�ض���ار اإل���ى اأن دور ال�ضحاف���ة 
مق���در، لك�نها اجله���ة االأكرث قدرة 
عل���ى عك����ص ال�ض����رة احلقيقي���ة، 
ونرج���� اأال يك����ن هن���اك اأي ن�ع من 

امل�ضايقة لل�ضحافيني يف املراكز.
وتاب���ع اأنن���ا معني����ن بالرقاب���ة 
الداخلية، و�ضت�ض���در قرارات الحقا 
م���ن اللجن���ة العلي���ا امل�رف���ة عل���ى 
�ضالم���ة االنتخاب���ات، وذل���ك يف رده 
على �ض����ؤال ب�ضاأن ال�ضم���اح للرقابة 

اخلارجية على االنتخابات.

االإ�رافي���ة  اللجن���ة  اأع�ض���اء  من���ع 
الزمي���ل امل�ض����ر خلي���ل اإبراهي���م من 
ت�ض�ير �ضا�ضة عر�ص جداول الناخبني، 
م�ؤكدين اأن ذلك من املحظ�رات التي 

ال ي�ضمح بها.
ب�ض���دد  خلي���ل  الزمي���ل  وكان 
ل�سا�س���ة  تعبريي���ة  �س���ورة  �لتق���اط 
الكمبي�ت���ر اخلا�ض���ة بعر����ص اجلداول 
مبدر�ضة امل�ضتقب���ل االبتدائية للبنات 
باملحافظ���ة اجلن�بية، ولكن املنع حال 

دون ذلك.
ل�حظ اأن طريق���ة العر�ص اخلا�ضة 
جل���داول الناخب���ني هذا الع���ام خمتلفة 

متاما عن الدورات االنتخابية ال�ضابقة.
يف  “الب���الد”،  عد�ض���ة  ور�ض���دت 
اللجنة االإ�رافية على �ضالمة اال�ضتفتاء 
امل�ضتقب���ل  مبدر�ض���ة  واالنتخ���اب 
باملحافظ���ة اجلن�بي���ة، غي���اب االأوراق 
املطب�ع���ة الت���ي كانت تعر����ص اأ�ضماء 
الناخب���ني على ج���دران املرك���ز، وفقا 

للمجمعات ال�ضكنية.
 4 الع���ام،  ه���ذا  عنه���ا  وا�ضتب���دل 
�ضا�ض���ات كمبي�تر م�ضطح���ة وعري�ضة، 
ف���ردت عل���ى طاول���ة عري�ض���ة مك�ض�ة 

باأعالم البحرين، تفعل باللم�ص.
اأيق�ن���ات  ال�ضا�ض���ة  وت�ضتعر����ص 
الدوائ���ر املت�زعة عل���ى املحافظة، كل 
با�ضمها، مع وج�د خان���ة خا�ضة بالرقم 
ال�ضخ�ض���ي، وم���ا على الزائ���ر اإال اإدخال 
الرقم ال�ضخ�ضي والكب�ص على االأيق�نة.

• كل �ضيء متام	

• التاأكد من اإدراج اال�ضم	
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االنتخ���اب  �ضالم���ة  عل���ى  اال����رايف  املرك���ز  �ض���اد 
واال�ضتفت���اء مبدر�ض���ة امل�ضتقبل االبتدائي���ة للبنات يف 
املحافظ���ة اجلن�بية حالة من الرك�د يف ال�ضاعات االأولى 
الفتتاح���ه، مع ت�افد ب�ضيط ومتقطع للزوار يف ال�ضاعات 

التي تلتها.
وب���دا املركز عل���ى درجة عالية م���ن التنظيم، و�ضط 
ح�ض����ر اعداد وف���رية من املنظم���ني، والذي���ن اهتم�ا 

بتقدمي كافة اأوجه امل�ضاعدة للزوار.
وكان دخ����ل وزي���ر الع���دل وال�ض����ؤون اال�ضالمي���ة 
واالأوقاف ال�ضيخ خالد بن عل���ي اآل خليفة لقاعة املركز 
ممي���زا، ي�ضحبه ع���دد كبري م���ن اأع�ض���اء اللجن���ة العليا 

املنظمة لالنتخابات.
وق���ال ال�زير يف ت�ريحه ل���� “البالد” اإن���ه يف االأيام 
ال�ضبع���ة املقبلة، �ضيق�م الناخب�ن اأنف�ضهم مبراقبة كل 

ما يتعلق باجل���دول االنتخابي، �ض�اء ب���اإدراج اال�ضم من 
عدمه، اإو اإذا ما كان مدرجا ب�ضكل غري �ضحيح، اأم بدائرة 
اأخ���رى، ولهم بذلك حق االعرتا�ص عل���ى اأنف�ضهم وعلى 

غريهم، ولهم احلق يف التاأكد بذلك.
واأ�ض���اف ال�زي���ر اأن “اأول اإج���راء لالنتخاب���ات يت���م 
بالناخبني اأنف�ضهم، هم الذين ي�ؤكدون اجلدول وهم من 

ي�ضع�ن ال�ضكل النهائي له”.
ووا�ض���ل “العملي���ة االنتخابي���ة يف البحري���ن تتمتع 
ب�ضفافية كب���رية جدا، كما اأن اللجن���ة العليا لالنتخابات 
ب�ضدد اإ�ض���دار الق�اع���د املتعلقة بن�ره���ا، وباملراقبة 
االأهلي���ة ل�ضالم���ة االنتخاب���ات، وبحي���ث يت���اح لالأف���راد 
واملنظمات اأن ي�ضارك�ا يف ه���ذا ب�رائط معينة، معل�مة 
للجمي���ع، وي�ضاع���دوا معن���ا يف ك�ض���ف اأي ن�ع م���ن اأن�اع 

اخللل، اثناء �ضري العملية االنتخابية”.

ركود بـ “م�شتقبل اجلنوبية” وناخبون متقطعون
مراقب� االنتخابات ي�ضاعدون يف ك�ضف اأّي خلل بعملية االقرتاع

• رئي�ص جلنة اجلن�بية القا�ضي اإبراهيم الزايد مع وزير العدل	

ل�ح����ظ يف املرك����ز االإ�����رايف عل����ى �ضالم����ة 
امل�ضتقب����ل  مبدر�ض����ة  واالنتخ����اب  اال�ضتفت����اء 
باملحافظ����ة اجلن�بي����ة، وج�����د طاول����ة عري�ضة، 
ا�ضط����ف عليه����ا “الق����دوع” م����ن �ض����اي وقه�ة 

وبقالوة وغريها.
اإال اأنه����ا مل تفتح لل�ضحافيني اأو االإعالميني 
اأو ال����زوار حت����ى ح�ض�����ر وزير الع����دل، واكتفى 
اأع�ض����اء اللجن����ة االإ�رافية بتقدمي امل����اء البارد 

للح�ض�ر.

مل يفت�����ح “ الق��دوع” 
اإال بح�ض�ر ال�زير

• �ضلفي للزميل النهام مع ال�زير	

• •مرت�ضح�ن يتاأكدون من اإدراج اأ�ضمائهم	 ن�ساط هادئ 	

• طلب ينظر فيه رئي�ص اللجنة	

• ت�ضفح دليل الناخب بلجنة اجلن�بية	

المحافظة الجنوبية



اأعل���ن وزير الأ�شغال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين ع�ش���ام خل���ف اأن ال����زارة ا�شتمل���ت ك�ش�ف 
الناخبني لالنتخابات البلدية اأم�س من اللجنة التح�شريية 
لالنتخاب���ات البلدي���ة والنيابي���ة 2018، حي���ث با����رت 
ال�زارة بت�زيعها عل���ى البلديات املعنية لعر�شها ف�ر 

ا�شتالمها مبا�رة.
واأو�ش���ح خل���ف اأن���ه وفقاً لأح���كام امل���ادة )8( من 
مر�ش�م بقان����ن رقم )58( ل�شنة 2014 بتعديل بع�س 
اأح���كام املر�ش����م بقان�ن رقم )3( ل�شن���ة 2002 ب�شاأن 
نظ���ام انتخاب اأع�ش���اء املجال�س البلدي���ة والتي ن�شت 
عل���ى اأنه “يتم اإعداد اجل���داول وعر�شها ملدة 7 اأيام يف 
مق���ر البلدية ويف الأماك���ن الأخرى الت���ي حتددها اإدارة 
البلدية، وذلك كله قبل 45 ي�ماً على الأقل من امليعاد 
املح���دد لإج���راء انتخابات اأع�ش���اء املجال����س البلدية”، 
فق���د ا�شتلمت البلديات هذه الك�ش����ف تنفيذاً لأحكام 

القان�ن.
وب���ني اأن الك�ش�ف جاءت بن�ش���خ اإلكرتونية وقد مت 
عر�شها بدءا من اأم����س وملدة 7 اأيام يف 3 مراكز بلدية، 
وه���ي وبلدية املح���رق )الب�شيت���ني( وبلدي���ة املنطقة 
ال�شمالي���ة )البدي���ع، ومدين���ة حم���د(، وبلدي���ة املنطقة 

اجلن�بية )فرع الرفاع(.
واأك���د اأن املراك���ز يف البلدي���ات �شتك����ن مفت�حة 
ب�ش�رة ي�مية وملدة اأ�شب�ع م���ن ال�شاعة اخلام�شة حتى 
ال�شاع���ة التا�شعة م�شاء، مبا فيها ي�ما اجلمعة وال�شبت، 
م�شريا اإلى اأنه ي�جد اأحد املخت�شني ل�رح عملية التاأكد 
م���ن البيان���ات للمراجعني حي���ث ي�جد جه���ازا كمبي�تر 
لعر�س البيانات والتاأكد منها، اإ�شافة اإلى وج�د م�ظف 
من ق�ش���م نظم املعل�م���ات لتف���ادي اأي م�شكلة تقنية 
باعتب���ار اأن الك�ش�فات ه���ذا الع���ام اإلكرتونية ولي�شت 

ورقية كما ه� يف الأع�ام ال�شابقة.

وزير �لأ�شغال: كمبيوتر�ن وموظف “IT” لتفادي �أّي م�شكلة
عر�س جداول الناخبني للمجال�س البلدية بالب�شيتني والبديع ومدينة حمد والرفاع
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• مرت�شحة دائرة جن��شان وباربار كلثم احلايكي 	

تفرمل حما�شة �ل�شحافة لتغطية �لفتتاح �إجر�ء�ت “�شمالية” 

لفرتة �لناخبني “�شفر على �ل�شمال” جتهيز�ت “�لأ�شغال” 

طلبان لتغيري عن�ان والبقية مل تدرج اأ�شماوؤهمالقا�شي اأمان:  عدم اإمكان الإعالن عن الكتلة الناخبة الدقيقة حاليا

“لبت�ب” يتيم على طاولة “ر�شب�شن” بلدية ال�شمالية

ناخب����ي  �شه����د مرك����ز عر�����س ج����داول 
املحافظ����ة ال�شمالية مبدر�ش����ة مدينة حمد 
البتدائية للبن����ات تقييدا حلركة ال�شحافة 
وحريته����ا يف احل�ش�����ل عل����ى املعل�م����ات 

الالزمة لأداء م�ش�ؤولياتها بال�شكل الأمثل.
وج����رى افتت����اح املركز يف الي�����م الأول 
لعر�����س ج����داول الناخبني يف مت����ام ال�شاعة 
اخلام�ش����ة ع�����را، حيث ت�افد عل����ى املركز 
خليط م����ن امل�اطنني م����ن اجلن�شني وعدد 

من املر�شحني.
وقال رئي�س جلن����ة الإ�راف على �شالمة 
ال�شتفت����اء والنتخاب باملحافظة ال�شمالية 

اإن ت�اف����د  اأم����ان  القا�ش����ي حمم����د م����ريزا 
امل�اطن����ني على املرك����ز قب����ل م�عد فتح 
اأب�ابه دليل على وعي امل�اطنني النتخابي.
ودع����ا بقية امل�اطن����ني لال�شتفادة من 
اخلدم����ات الإلكرتونية الت����ي يقدمها م�قع 
النتخابات �ش�اء للتاأكد من اإدراج اأ�شمائهم 

اأو للتظلم.
للنظ����ام  التح�����ل  اأن  اإل����ى  واأ�ش����ار 
الإلكرتوين جع����ل من عملية مراجعة ك�ش�ف 
الناخبني تتم ب�ش����كل اأكرث �شال�شة للناخب 

وللجنة امل�رفة على �شالمة النتخابات.
وح�ل اآلية عمل املركز، ذكر اأن املركز 

م�زع عل����ى 3 من�ش����ات، من�ش����ة خم�ش�شة 
ل�شا�شات عر�س ج����داول الناخبني، ومن�شة 
خم�ش�ش����ة للمنظ����ر يف التظلم����ات، ومن�شة 
اللجن����ة امل�رفة عل����ى املركز الت����ي تراجع 

طلبات التظلم والبت فيها.
وتاب����ع اأن اأهمي����ة مرحلة عر�����س جدول 
امل�ش����كالت  ح����دوث  ت����اليف  يف  الناخب����ني 
والأخطاء التي قد تعرت�س الناخبني يف ي�م 

القرتاع.
وبني عدم اإمكان الإعالن عن اإح�شاءات 
دقيق����ة ح�����ل الكتل����ة الناخب����ة باملحافظة 

حاليا.

م���ن بع���د �ش���دور ت�ري���ح وزير 
البلدي���ات  و�ش����ؤون  الأ�شغ���ال 
والتخطيط العمراين ع�شام خلف عن 
ا�شتع���داد مقار البلدي���ات ل�شتقبال 
اإدراج  عل���ى  لالطمئن���ان  الناخب���ني 
للمجل�س  الناخبني  اأ�شمائهم بجداول 
البل���دي فق���د عاينت “الب���الد” حجم 
ال�شتعدادات وتب���ني لها فارق بني 
ا�شتع���دادات اللجان ال�رافية ومقار 

البلديات.
بلدي���ة  مق���ر  “الب���الد”  وزارت 
ال�شمالي���ة )فرع مدين���ة حمد(، و�شاد 
الهدوء ال�شدي���د املقر، اإذ مل يفد اأّي 

ناخب باملقر.
كما ل�حظ تدين حجم ال�شتعداد، 
اإذ و�شع كمبي�ت���ر حمم�ل )لبت�ب( 

على طاولة ال�شتقب���ال )الر�شب�شن( 
مبق���ر البلدي���ة م���ع وج����د م�ظ���ف 
خمت�س من ق�شيم تقنية املعل�مات.

وخ���ال امل�قع م���ن اأّي ت��شيح اأو 

ار�شاد باأهمية هذه الفرتة والإجراءات 
املرافقة.

حترير: حممد زين �لدين
طالب �إعالم باجلامعة �لأهلية

�رح رئي�س اللجنة الإ�رافية مبركز عر�س جداول ناخبي املحافظة ال�شمالية 
القا�شي حممد مريزا اأمان اأن جمم�ع طلبات التظلم التي تلقاها املركز للي�م 

الأول بلغت 109 طلبات.
واأ�ش���ار اإلى اأن 80 طلبا مت ب�شكل اإلك���رتوين، فيما بلغ عدد الطلبات التي 

تلقاها املركز باحل�ش�ر 20 طلبا.
ولف���ت اإل���ى اأن عدد طلبات تغي���ري العناوين كان اثنني فق���ط، واأما بقية 

الطلبات فكانت تتعلق بعدم اإدراج اأ�شمائهم بجداول الناخبني.
ويف �شي���اق ذي �شلة، لوحظ �شقوط اأ�شماء عدد ممن اأعلنوا نيتهم للرت�شح 
لالنتخاب���ات املقبل���ة ونائب حايل من ج���داول الناخبني، حي���ث ت�اجدوا مبركز 
الق���رتاع وتقدم�ا بطلبات ت�شحيح اأو�شاعه���م، حيث ذكروا لل�شحافة اأن هذه 
امل�شكل���ة مل تقت����ر عليهم، بل امت���دت لعدد م���ن اأبناء دائرته���م النتخابية 

واأهلهم.

اأك���د النائب جالل كاظم ل���دى ح�ش�ره مركز عر�س ج���داول الناخبني باملحافظة ال�شمالي���ة اأنه ف�جئ بعدم 
اإدراج ا�شمه وا�شم زوجته بجداول الناخبني، ليتبني له بعدها اأن اأ�شماء جمم�عة من اأهايل الدائرة مل تدرج اأي�شا 

�شمن الك�ش�فات.

“�ل�شمالية” �أم �لتظلمات و�حل�شيلة 109

•املحف�ظ وزوجته �شقطا لبت�ب على طاولة ا�شتقبال بلدية ال�شمالية	

• حر�س وزاري على الهتمام بال�شحافة	

• املرت�شح با�شم املالكي	

• ناخب يتاأكد من ادراج ا�شمه	

• من�شة رئا�شة اللجنة	

• التاأكد من اإدراج ا�شم ناخب	

• •ا�شمي م�ج�د؟	 املرت�شح اأحمد الدم�شتاين	

المحافظة الشمالية
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ا�شتباحة اإ�رسائيلية غري م�شبوقة للم�شجد االأق�شى

قال���ت املوؤ�ش�شات الديني���ة االإ�شالمية يف مدينة القد�س ال�رسقية، اإن اأكرث من األف متطرف اقتحموا 
امل�شج���د االأق�ش���ى اأم����س اخلمي����س بحرا�شة ال�رسط���ة االإ�رسائيلي���ة. واعترب جمل����س االأوق���اف وال�شوؤون 
واملقد�ش���ات االإ�شالمية، والهيئة االإ�شالمي���ة العليا، ودار االإفتاء الفل�شطيني���ة، ودائرة اأوقاف القد�س 
و�ش���وؤون امل�شجد االأق�شى، يف ت�رسيح مكت���وب م�شرتك و�شلت ن�شخة منه لوكالة االأنا�شول، اأن ما جرى 
ه���و “ا�شتباحة اإ�رسائيلية للم�شجد”. وقالت املوؤ�ش�ش���ات الدينية: “ما جرى يف امل�شجد االأق�شى املبارك 
اأم����س اخلمي�س ه���و ا�شتباحة اإ�رسائيلية مربجمة �شد امل�شجد، وا�شتباح���ة مل ت�شبقها ا�شتباحة اأمام اأعني 
الع���امل اأجم���ع”. واأ�شاف���ت: “كيف ميكن اأن يقتح���م امل�شجد االأق�ش���ى املبارك اأكرث م���ن األف متطرف 
يه���ودي، يف الوقت الذي يقف فيه الع���امل متفرجا وكاأن االأمر ال يعنيه، وبالرغ���م من رباطنا و�شمودنا 
االأ�شطوري لوحدنا”. وتوجه���ت املوؤ�ش�شات بر�شالة اإلى العرب وامل�شلمني، قائلة فيها: “اأيها العرب، 

اأيها امل�شلمون: االأق�شى م�رسى نبيكم وموطن معراجه يف اأق�شى حاالت اخلطر، فاأنقذوه”.
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الكويت ـ كونا:

نيويورك ـ ا ف ب:

الجزائر ـ أ ف ب:

نيويورك ـ األناضول:

�شب حري���ق �شخ���م يف مبنى تابع 
لبن���ك الكوي���ت الوطن���ي بالعا�شم���ة 
الكويتية، لكنه مل ي�شفر عن اإ�شابات، 
فيما متكنت ف���رق الدفاع املدين من 

اإخماده بعد فرتة وجيزة.
االإدارة  االإع���الم يف  مدي���ر  وق���ال 
العامة لالإطف���اء، العميد خليل االأمري، 
اإن���ه مت���ت ال�شيطرة عل���ى احلريق من 
خالل 4 فرق اإطفاء باالإ�شافة اإلى فرق 
اأخ���رى متخ�ش�شة. واأ�ش���اف االأمري اأن 
احلريق وقع يف اجلدار اخلارجي ملبنى 
االإدارة املال�ش���ق للمبن���ى الرئي����س، 

موؤكدا عدم وقوع اأي اإ�شابات.
 2500 اأخل���ى  ق���د  البن���ك  وكان 
�شخ����س م���ن املبن���ى الرئي����س، فور 
ان���دالع احلريق. واأظه���ر مقطع فيديو 
عل���ى “تويرت” األ�شنة الن���ريان وعمود 

دخان �شخم يت�شاعد بجوار املبنى.
ومل ت���رد تفا�شي���ل عل���ى الف���ور 

ب�شاأن �شبب اندالع احلريق.

ق���ال الرئي����س الفل�شطين���ي حممود 
عبا����س اأم�س اخلمي����س اإن ق���رارات اإدارة 
الرئي����س االمريكي دونالد ترام���ب ب�شاأن 
وقط���ع  االأمريكي���ة  وال�شف���ارة  القد����س 
امل�شاعدات تقو�س حل الدولتني، ومتثل 
تراجع���ا عن االلتزامات ال�شابقة، موؤكدا اأن 

“عا�شمتنا �شتبقى القد�س ال�رسقية”.
ودع���ا الرئي�س الفل�شطين���ي، ترامب 
للرتاج���ع ع���ن قراراته املتعلق���ة بالقد�س 
والالجئني وامل�شتوطن���ات. و�شّدد عبا�س 
على �رسورة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة 
لالأم���م املتح���دة وجمل����س االأم���ن الدويل 
املتعلق���ة بق�شي���ة ب���الده. ج���اء ذل���ك يف 
لق���اء جمعه باالأمني الع���ام لالأمم املتحدة، 
اأنطوني���و غوتريي����س، بنيوي���ورك، عل���ى 
هام����س م�شاركته يف اجتماعات الدورة 73 
للجمعي���ة العام���ة، التي انطلق���ت الثالثاء 

وت�شتمر حتى االأول من اأكتوبر املقبل.

الرئي�س اجلزائ���ري عبدالعزيز  تراأ�س 
بوتفليق���ة ثال���ث جل�شة ملجل����س للوزراء 
ه���ذا الع���ام، بحثت قان���ون امل���ال للعام 
2019 وه���و البن���د الرئي����س عل���ى جدول 
امل�شائي���ة،  ن�رست���ه  ويف  اجلل�ش���ة.  اأعم���ال 
عر�س التلفزي���ون الر�شمي م�شاهد تظهر 
بوتفليق���ة جال�ش���ا عل���ى راأ����س الطاول���ة 
ويت�سف���ح وثائق قبل ب���دء اجلل�سة يحوط 

به الوزراء.
 81( اجلزائ���ري  الرئي����س  وتعر����س 
عام���ا( جللط���ة دماغي���ة يف 2013 وب���ات 

ظهوره العلني نادرا.
م�شتقب���ال  االأخ���رية  للم���رة  وظه���ر 
امل�شت�ش���ارة االملاني���ة انغي���ال م���ريكل يف 
17 �شبتم���رب. وقب���ل اأق���ل م���ن �شن���ة من 
 2019 اأبري���ل  يف  املق���ررة  االنتخاب���ات 
�شدرت دعوات عدة من اأن�شار لبوتفليقة 
تنا�ش���ده الرت�ّشح لوالية خام�شة، علماً باأنه 

يحكم البالد منذ 1999.

طالب���ت منظمة التع���اون االإ�شالمي، 
اأم����س اخلمي����س، جمل����س االأم���ن، باتخاذ 
اإعادة  لت�شهي���ل  ملمو�ش���ة”،  “اإج���راءات 
م�شلم���ي الروهنغي���ا اإل���ى موطنه���م، يف 
اإقلي���م اأراكان مبيامنار.  ج���اء ذلك خالل 
اجتماع بنيويورك، نظمته املنظمة، ب�شاأن 
حمنة م�شلم���ي الروهينغي���ا، على هام�س 
اأعم���ال ال���دورة ال����73 للجمعي���ة العامة 

لالأمم املتحدة، وفق بيان للمنظمة. 
واأك���د االجتماع عل���ى “احلاج���ة اإلى 
اتخاذ اإج���راءات ملمو�شة يف جمل�س االأمن 
لت�شهيل اإع���ادة الروهينغيا اإلى وطنهم 

على نحو م�شتدام”. 
وطلب املجتمعون، من االأمني العام 
للمنظمة “اتخاذ الرتتيبات الالزمة لقيام 
وف���د رفي���ع امل�شت���وى بزي���ارة ميامنار 
ملناق�ش���ة االأزم���ات الت���ي تواج���ه �شعب 

الروهنغيا”. 
ودع���ا االجتماع حكوم���ة ميامنار اإلى 

ا�شتقبال الوفد وت�شهيل الزيارة.

حريق هائل يف بنك 
بالعا�شمة الكويتية

عبا�س: عا�شمتنا �شتبقى 
القد�س ال�رسقية

بوتفليقة يرتاأ�س جل�شة 
جمل�س الوزراء اجلزائري

“التعاون االإ�شالمي” يطالب 
باإجراءات جتاه الروهنغيا

اجلبري: ال نريد اأي تعامل مع قطر الراعية للإرهاب
ال�شعودية لن ت�شمح الإيران وحزب اهلل بال�شيطرة على اليمن

واأو�شح اجلبري: “منذ منت�شف الت�شعينيات 
تدع���م قط���ر االإرهاب���ني واملتطرف���ني، فتح���ت 
اأرا�شيها ال�شتقبالهم واإيوائهم وا�شتقبال قادة 
زعماء االإخوان االإرهابي���ة، وهو ما اأدى اإلى ظهور 
القاعدة والن����رسة والتكفري والهج���رة وعدد من 

احلركات االإرهابية املتطرفة االأخرى”.
ولف���ت اجلبري اإل���ى اأن القطري���ني “�شمحوا 
للمتطرفني اأن يظهروا على �شا�شاتهم واإعالمهم 
لي���ربروا العملي���ات االإنتحاري���ة االإرهابية.. وهذا 

�شيء غري مقبول”.
واأ�شاف اأن “اأحد زعماء القاعدة دخل اململكة 
بجواز �شفر قط���ري. والقطري���ني يعلمون ذلك، 
واالأمريكي���ون يعلم���ون ذلك.. الع���امل كله يعرف 
ذلك”. كما دعمت قطر “جماعات يف دول اخلليج 
لت�شبب م�ش���اكل حلكومات هذه ال���دول وتزعزع 

ا�شتقرار املنطقة.. ملاذا يفعلون ذلك؟!”.
اإل���ى دف���ع قط���ر فدي���ات  واأ�ش���ار اجلب���ري 
للجماعات االإرهابية من بينها 500 مليون دوالر 
لكتائب ح���زب اهلل بالع���راق و60 ملي���ون دوالر 
لقائ���د فيلق القد����س باحلر�س الث���وري االإيراين 

قا�شم �شليماين.
ولفت الوزير ال�شع���ودي اإلى الدور القطري 
يف ليبيا حيث ا�شتخدمت الدوحة و�شائل اإعالمها 
لن����رس الكراهي���ة واأر�شل���ت اأ�شلح���ة مليلي�ش���ات 

القاعدة هناك.
كما حتدث اجلبري ع���ن املوؤامرة القطرية مع 
النظام الليبي ال�شاب���ق �شد ال�شعودية، قائال اإن 
اأم���ري قطر ال�شاب���ق حمد بن خليف���ة “كان يتفق 
مع الق���ذايف على كيفي���ة الق�شاء عل���ى اململكة 

العربي���ة ال�شعودية واإنه���اء العائلة املالكة خالل 
10 �شنوات.. هذا غري مقبول”.

ال�شعودي���ة واالإم���ارات والبحرين  وقطع���ت 
وم����رس  يف يوني���و 2017 عالقاته���ا م���ع قط���ر، 
ب�شبب دع���م االأخرية للجماع���ات االإرهابية واإيواء 
متطرفني وعملها بالتعاون مع اإيران على زعزعة 

ا�شتقرار الدول العربية.
واأك���د اجلبري، يف كلمته، عل���ى اأن ال�شعودية 
ل���ن ت�شمح الإي���ران وح���زب اهلل بال�شيط���رة على 

اليمن. 
و�ش���دد عل���ى اأن الريا����س ترف����س �شيطرة 
اإي���ران وح���زب اهلل عل���ى مناط���ق عل���ى احل���دود 
اجلنوبي���ة لل�شعودي���ة. اإل���ى ذل���ك، اأعل���ن وزي���ر 
اخلارجي���ة ال�شع���ودي اأن للحوثي���ني احل���ق ب���اأن 

يكون���وا جزءا م���ن العملية ال�شيا�شي���ة يف اليمن، 
ولي�س ال�شيطرة عليها.

واأ�شاف: “ناأمل اأن ي�شهم ال�شغط الع�شكري 
على احلوثيني بدفعهم للحوار”.

اأما حول اأزمة �شوريا، فذكر اجلبري اأن الو�شع 
ال�ش���وري ماأ�شاوي، وكان ميكن اأن ينتهي ب�شكل 

اأ�رسع عند ن�شوب االأزمة.
واأمل���ح اإل���ى اأن تدخ���ل رو�شيا غ���رّي التوازن 
الع�شكري على االأر����س، م�شددا على اأن احلل يف 

�شوريا يرتكز على مقررات جنيف.
كم���ا نف���ى اجلب���ري اأن تك���ون للريا����س اأي 
عالقات مع اإ�رسائيل. اإلى ذلك، اأعلن اأن ال�شعودية 
تتم�شك بحل الدولتني يف التعامل مع اأزمة ال�رسق 

االأو�شط بني اإ�رسائيل والفل�شطينيني.

• وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبري	

• الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب	

�أي تعامل مع  �أن يكون لها  بللاده ال تريد  �إن  �ل�سعودي، عللادل �جلبري،  قال وزيللر �خلارجية 

قطر �لتي تدعم �الإرهللاب منذ �لت�سعينيات. وخال ندوة نظمها جمل�س �لعاقات �خلارجية يف 

و��سنطن، رد �جلبري على �سوؤ�ل ب�ساأن ما و�سفه �سحايف بتوتر �لعاقات مع �لدوحة، قائا: “هو 

لي�س توتر عاقات، نحن ال نريد �أن يكون لنا �أي تعامل معهم”.

حتاول  وكانت  �الإرهللابلليللة،  للجماعات  فللدى  دفعت  قطر  �إن  �ل�سعودي  �خلارجية  وزيللر  وقللال 

زعزعة �أمن �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

ترامب: اإيران �ستلجاأ يل من اأجل اإبرام اتفاق جديد
االأمريك���ي  الرئي����س  ج���دد 
دونالد ترامب رف�شه باأن متتلك 
اإي���ران �شالح���ا نوويا، موؤك���دا اأن 
اإليه  االإيراني���ني �شوف يلج���وؤون 
لعقد اتف���اق جديد م���ع ا�شتمرار 

ال�سغوط.
عق���ده  �شح���ايف  موؤمت���ر  ويف 
يف نيوي���وك قال ترام���ب: “اإيران 
اأن  اإيل و�شتطل���ب  تلج���اأ  �ش���وف 
تعق���د اتفاق���ا جيدا مع���ي �شوف 

يحدث ذلك.
هم يعانون كثريا االآن”.

واأ�ش���اف: “لديهم مظاهرات 
يف كل مدين���ة اأك���رث بكث���ري مم���ا 
حدث يف عهد اأوباما عندما خرجت 

تظاهرات ومل يفعل اأي �شيء”.
واأ�ش���ار الرئي����س االأمريك���ي: 
االإي���راين هم  ال�شع���ب  “اأن���ا م���ع 
لديه���م ت�شخم كب���ري والعملة ال 
ت�ش���اوي �شيئا وهن���اك مظاهرات 
يف ال�ش���وارع ال ميك���ن اأن ت�شرتي 

خبزا، الو�شع كارثي.”
وتاب���ع ترام���ب بالق���ول “يف 
مرحلة ما �شياأتون اإيل و�شيقولون 
�شيئ���ا.  نفع���ل  اأن  ممك���ن  ه���ل 

بب�شاطة ال اأريد اأن ميتلكوا �شالحا 
نوويا “

االأمريك���ي  الرئي����س  وكان 
ق���د و�شف النظ���ام االإيراين خالل 
جل�شة تراأ�شها ملجل�س االأمن حول 
ال�شلم واالأمن الدوليني باأنه اأكرب 

راٍع لالإرهاب يف العامل.
الرئي����س  ق���ال  جهت���ه  م���ن 
ماك���رون  اإميانوي���ل  الفرن�ش���ي 
اإن ب���الده تت�شارك م���ع الواليات 
املتح���دة يف موقفه���ا املت�ش���دد 
حيال عدم ال�شماح الإيران بامتالك 

اأ�شلحة نووية.

التح�شري لقمة تعلن 
والدة “الناتو العربي”

ك�شف���ت جملة “ذا نا�شيون���ال” االإماراتية 
ع���ن م�شاع���ي تبذله���ا اخلارجي���ة االأمريكية يف 
اخلليج بهدف و�شع اأ�ش����س لقمة ت�شت�شيفها 
اأم���ريكا يف يناي���ر 2019 الإط���الق م���ا ي�شمى ب� 

“الناتو العربي”.
وح�شب املجلة، اأم�شى نائب م�شاعد وزير 
اخلارجية االأمريكي ل�شوؤون اخلليج العربي تيم 
ليندركينغ، االأ�شابيع الثالثة الفائتة يف القيام 
مبهم���ات ديبلوما�شي���ة اإقليمي���ة يف اخللي���ج، 
به���دف التمهي���د لقم���ة �ش���وف ت�شت�شيفه���ا 
الواليات املتح���دة االأمريكي���ة يف ينايراملقبل 
الإط���الق “حتالف ال�رسق االأو�ش���ط اال�شرتاتيجي 

اأو”الناتو العربي” ك ما ي�شميه البع�س.
ويف مقابلة مع املجل���ة، اأو�شح ليندركينغ 
اأّنه اإ�شافة لل���دول االأع�شاء يف جمل�س التعاون 
اخلليج���ي �شتك���ون كل من الوالي���ات املتحدة 
ه���ذا  يف  اأع�ش���اء  واالأردن  وم����رس  االأمريكي���ة 
التحال���ف. ولف���ت ليندركين���غ اإل���ى اأن وزي���ر 
اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو �شي�شت�شيف 
التع���اون  دول جمل����س  ممثل���ي  يجم���ع  لق���اء 
اخلليج���ي وم�رس واالأردن عل���ى هام�س اجلمعية 
العام���ة لالأمم املتحدة الي���وم اجلمعة حت�شريا 

للقمة املزمع عقدها يف يناير.

نيويوك ـ أ ب:

نيويورك ـ وكاالت:

القدس المحتلة ـ األناضول:

دبي ـ آر تي:

اتهمت منظمة هيوم���ن رايت�س ووت�س قوات 
اجلي����س واالأم���ن العراقي���ة وميلي�شي���ات احل�شد 
ال�شعبي مبمار�ش���ة االإخفاء الق����رسي لع�رسات اآالف 
الرج���ال واالأطف���ال، يف اإط���ار عملي���ات “مكافحة 

االإرهاب”.
وقالت هيومن رايت�س ووت�س اإن هذه االأجهزة 
متورط���ة بانتهاكات خطرية حلق���وق االإن�شان عن 

طريق االختفاء الق�رسي واملوت خالل االحتجاز.
وبح�شب تقرير املنظمة، فقد قدرت “اللجنة 
الدولي���ة للمفقودي���ن” التي تعمل م���ع احلكومة 
العراقي���ة عدد املفقودي���ن يف العراق مبا يرتاوح 
بني 250 األف���ا ومليون �شخ�س، وهو نف�س العدد 
ال���ذي تو�شل���ت اإلي���ه اللجن���ة الدولي���ة لل�شليب 
االأحم���ر، مو�شح���ة اأن الع���راق بها اأعل���ى ن�شبة من 
املفقودي���ن يف الع���امل. لكن املنظم���ة قالت اإنها 
وثق���ت 78 حال���ة الأ�شخا����س، اأغلبهم م���ن ال�شنة 

الع���رب، ومن بينه���م 4 اأطفال يف �ش���ن التا�شعة، 
اعتقلتهم الق���وات العراقية يف الفرتة بني اأبريل 
2014 واأكتوب���ر 2017. وقال���ت هيوم���ن رايت�س 

ووت����س اإن ميلي�شي���ات احل�شد ال�شعب���ي م�شوؤولة 
عن ح���وايل ن�ش���ف ح���وادث االختف���اء. واأو�شحت 
اأن االإخف���اءات الق�رسية املوثق���ة كانت من تنفيذ 

“اجلي����س واجلهات االأمنية غ���ري اأن العدد االأكرب، 
36، مّت على يد جمموع���ات من�شوية حتت قوات 
احل�سد ال�سعبي )..( عند نقاط التفتي�ش عرب جميع 
اأنح���اء العراق”. ونقل التقرير عن �شهود عيان اأن 
28 حالة على االأقل قامت بها ميلي�شيات “كتائب 
ح���زب اهلل”. واعتم���د التقرير على بح���وث ن�رستها 
هيوم���ن رايت�س ووت�س ب�شاأن “االإخفاءات الق�رسية 
منذ 2014، ومقابالت اإ�شافية، بني اأوائل 2016 
ومار����س 2018، مع االأ����رس وحمامني وممثلني عن 
املجتمعات املحلية، ل�78 �شخ�شا ُيعدون خمتفني 
ق����رسا، اإ�شافة اإلى ثالث���ة اأ�شخا�س كانوا خمتفني 
ق����رسا ثم اأُف���رج عنهم”. واأ�شار املف���رج عنهم اإلى 
اأنهم كانوا بعهدة احل�شد ال�شعبي اأو “جهاز االأمن 
الوطن���ي” يف مواق���ع احتجاز غري ر�شمي���ة، وقالوا 
بوا على امتداد ف���رتة احتجازهم.  جميع���ا اإنهم �رسُ
كما راجع الباحثون، يف تقريرهم الذي حمل عنوان 
“حي���اة ب���ال اأب ال معن���ى لها”، “وثائ���ق املحاكم 

ووثائق ر�شمية اأخرى متعلقة باالإخفاءات”.

تقرير دولي يوثق انتهاكات الحشد الشعبي... وبغداد ال ترد
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

• التقرير حمل عنوان “حياة بال اأب ال معنى لها”	



قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيدة عبير احمد جعفر رضي املالكة لـ الكاسا باالس 
رقم  القيد  اند كافي )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب  ريستورنت 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  الفردية  املؤسسة  حتويل  طالبا   ،88370
بحريني،  دينار  االف  خمسة   )5٫000BD( وقدره  برأسمال  محدودة  
لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 1 - عبير احمد 

جعفر رضي. 2- سلمان عبدالهادي سلمان سالم الصفار

القيد: 88370
  التاريخ :27/09/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )137139( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018 -135332( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب  اسم جتاري. فعلى كل من لديه اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ليلى علي ابراهيم علي

االسم التجاري احلالي: بريستامو سيرفيسيس
االسم التجاري املطلوب: جولدن تايجر للمقاوالت

خدمات  أنشطة   - للمباني  العام  التنظيف  املطلوبة:  التجارية  االنشطة 
نظير  البيع   - اإلدارية  أو  الرئيسة  املكاتب  أنشطة   - لألعمال  األخرى  الدعم 
رسم أو على أساس عقد - أنشطة وكاالت حتصيل املدفوعات ومكاتب االئتمان

قيد رقم: 48796-9

التاريخ: 26/09/2018  -  القيد: 1-106633
وزارة الصناعة والتجارة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اخلرنوص للمقاوالت تضامن والصحابها 

فيصل هالل علي فردان وماريا وابل متبلنوفو القسم

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة / اصحاب شركة اخلرنوص للمقاوالت تضامن والصحابها فيصل هالل 
علي فردان وماريا وابل متبلنوفو القسم املسجلة مبوجب القيد رقم 1-106633، 

طالبني تغيير االسم التجاري 
من: شركة اخلرنوص للمقاوالت تضامن والصحابها فيصل هالل علي فردان 

وماريا وابل متبلنوفو القسم
إلى: شركة اخلرنوص لتخليص املعامالت - شركة تضامن بحرينية

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن

بطلب  العبدالرحمن   عبدالرحمن  حاجي  عيسى  ادناه:  املعلن  إلينا  تقدم 

حتويل احملل التجاري التالي الى السيد/ هشام علي عبدالكرمي الشبيب

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

التاريخ: 23/09/2018
)CR2018-134231( اعالن رقم
تنازل او بيع- عن احملل التجاري

االسم التجاريقيد رقم

صالون القناص للحالقة الرجالية 78876-1

احملل  حتويل  بطلب  احمد  ابراهيم  احمد  سميره  ادناه:  املعلن  إلينا  تقدم 

التجاري التالي الى السيدة/ فواز محمد احمد املالود

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

التاريخ: 25/09/2018
)CR2018-136127( اعالن رقم
تنازل او بيع- عن احملل التجاري

االسم التجاريقيد رقم

بوطالل خلدمات الكمبيوتر 18949-2

التاريخ: 25/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -118948( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

تقدم إلينا السادة ورثة / صالح علي احمد الطشاني بتحويل احملل التجاري التالي: إلى 
السيدة / سكينة صالح علي احمد الطشاني.

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

االسم التجاري: صالح علي احمد الطشاني
نوع النشاط: صناعة اخلبز البلدي )احمللي(

قيد رقم

6287-01

العنوان

محل رقم 299 بناية 0 طريق 715 مجمع 407طشان

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم 
ملالكها  ش.ش.و  املعادن  لتشكيل  جزاء  شركة  شركة  مالك  إليها 
 ،119308 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  يوسف  محمد  احمد  حسن 
طالبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى فرع في شركة 

ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 10000 دينار، بني كل من:
1 - اجليلي أحمد محمد يوسف   2- حسن أحمد محمد يوسف

3- جزاء بن منير بن نوار الهذلى
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه الى االدارة املذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

القيد: 119308   -     التاريخ :2018/09/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )000( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيدة رمله عيسى حسن حسني املالكة اللكترونيات 
السلسبيل )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 2-69084، 
طالبة حتويل الفرع 2 من املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية 
دينار  وخمسون  ومائة  االف  ثالثة   3150 وقدره  برأسمال  محدودة 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1 - رملة عيسى حسن حسني

SAMEER KOLLANDY -2
AZEES AHAMMAD -3

القيد: 69084   -     التاريخ :2018/09/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )132449( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

26/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -136564( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فوزية علي سلمان يوسف

االسم التجاري احلالي: أشرعة املنامة للمقاوالت

االسم التجاري اجلديد: أشرعة املنامة لديكور واعمال النجارة

قيد رقم: 85704-02

التاريخ: 24/09/2018    -    إعالن بحل وتصفية شركة
شركة آماد لعقود السمسرة السلعية شركة تضامن لصاحبتها 

شريفة ناجي وشريكتها
سجل جتاري رقم 118091

بناء على قرار الشركاء في شركة آماد لعقود السمسرة السلعية شركة 
تضامن لصاحبتها شريفة ناجي وشريكتها، املسجلة على القيد رقم 
118091، بتصفية الشركة اختياريا وتعني السادة/ شريفة ناجي عيسى 

يوسف جاسم  مصفياً للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من 

قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: شريفة ناجي عيسى يوسف جاسم

رقم املوبايل: 39206418 )973+(
Firstclass75015@hotmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة إينيت ألنشطة خدمات املعلومات األخرى غير املصنفة في 
موضع آخر - تضامن لصاحبتها بدرية ابراهيم احلسيني وشريكتها

سجل جتاري رقم 102703-1
بناء على قرار الشركاء في شركة إينيت ألنشطة خدمات املعلومات األخرى 
غير املصنفة في موضع آخر - تضامن لصاحبتها بدرية ابراهيم احلسيني 

وشريكتها، املسجلة على القيد رقم 1-102703، بتصفية الشركة اختياريا 
وتعيني/ بدرية ابراهيم علي احلسيني  مصفياً للشركة.

بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: بدرية ابراهيم علي احلسيني

رقم املوبايل: 39206418 )973+(
Firstclass75015@hotmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة اسبانا ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال ذ.م.م

سجل جتاري رقم 101904

بناء على قرار الشركاء في شركة اسبانا ألنشطة خدمات الدعم األخرى 
لألعمال ذ.م.م، املسجلة على القيد رقم 101904، بتصفية الشركة اختياريا 

وتعيني/ السيدة معصومة جواد ابراهيم ناصر عبود الصفار
مصفية للشركة.

بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: معصومة جواد ابراهيم ناصر عبود الصفار

رقم املوبايل: 39206418 )973+(
Firstclass75015@hotmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة
كرييتف تارجت االنشائية والعقارية تضامن والصحابها عبدالنبي 

عبداهلل وشريكته
سجل جتاري رقم 102519-1

بناء على قرار الشركاء في شركة كرييتف تارجت االنشائية والعقارية 
تضامن والصحابها عبدالنبي عبداهلل وشريكته، املسجلة على القيد رقم 

1-102519، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني/ السيدة امل عبدالرسول 
حبيب حسن حسني  مصفية للشركة.

بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من 
قانون الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 
2001، وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:امل عبدالرسول حبيب حسن حسني

رقم املوبايل: 39206418 )973+(
Firstclass75015@hotmail.com

املدعي: شركة البحرين للتسهيالت التجارية
وكيلها: حسن علي محمد علي العجوز

املدعى عليه: وليد جابر سيد عبداحلافظ سالم
العنوان: مجهول

صفة الدعوى: ديون
لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور 

أعاله باحلضور بنفسه أو بوكيل عنه جللسة 03/10/2018

وزارة العدل والشئون اإلسالمية
إدارة احملاكم

رقم الدعوى 02/2018/06939/03
CS3001413871 :رقم الكتاب

احملكمة الكبرى املدنية الغرفة الثانية
تبليغ باحلضور
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كان الحضور الجامهريي الكبري يف مباراة كأس السوبر السالوي يف مستوى الحدث املميز، وما 
يليق به، بعد أن سجلت املدرجات رقام جيدا ومميزا غصت به مقاعد مدرجات صالة اتحاد 

اللعبة. وجلست جامهري املنامة يف الجانب املقابل للمنصة الرئيسة والذي يعترب املكان األكرب 
حجام واألكرث يف عدد املقاعد، حيث مألت الجامهري جميع املقاعد التي مل تتسع للجمهور الذي 

تابع جزء كبري منه أحداث املباراة واقفا عىل قدميه.
ومتيزت املباراة مبنافسة شديدة بني جامهري املنامة وجامهري املحرق التي جلست يف الجانبني 

األمين واألسري للمنصة الرئيسية ومألتها بالكامل.
وكان رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، قد وجه بدخول 

الجامهري مجانا؛ تقديرا من سموه للجامهري البحرينية التي تعترب من أهم عوامل النجاح يف مسابقات كرة السلة.

افتتاحية جماهيرية

  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(

دش��ن الفريق األول لكرة السلة 
بنادي املنامة مشواره يف املوسم 
الري��ايض الجديد 2018 - 2019، 
بإحراز لقب كأس السوبر، حينام 
تفوق يوم أمس األول )األربعاء(، 
ع��ىل حس��اب املح��رق بنتيجة 

.)66/72(
ورضب املنامة بهذا التتويج عّدة 
أه��داف، إذ حاف��ظ ع��ىل لقب 
البطول��ة الذي أحرزه يف الس��ت 
سنوات املاضية، ورفع رصيده يف 
ع��دد مرات الفوز به��ذه الكأس 
إىل 7 بط��والت، وهو أكرث الفرق 
تتويًجا بلقب هذه املسابقة منذ 
استحداثها موسم 2009 - 2010.

وأعل��ن املنام��ة تحدي��ا جديدا 
مبواصل��ة بس��ط س��يطرته عىل 
جمي��ع األلقاب املحلي��ة، وذلك 

بعد أن وضع قدم��ه بهذا الفوز 
ألقاب  نح��و االحتفاظ بجمي��ع 
التي  الثالثة  املحلية  املس��ابقات 

حققها يف املوسم املايض.
املنامة اس��تحق التتويج بالكأس؛ 
عطفا ع��ىل األداء الفن��ي الجّيد 
الذي قدم��ه الفريق، إذ كان هو 
الطرف األفضل فنيا طيلة أشواط 

املباراة األربعة.
األزرق ورغ��م افتق��اده لعنارص 
ع��دة يف صفوفه خ��الل الظهور 
األول يف املوسم الجديد وأبرزهم 
األخوي��ن محم��د ويونس كويد 
الذي��ن انتق��ال لصف��وف الرفاع، 
والنجمني حس��ن نوروز ومحمد 
قربان لإلصاب��ة، إال أن النقص مل 
يبُد واضًحا عىل تشكيلة الفريق؛ 
كونه ميتلك البديل الجاهز الذي 

أي  غي��اب  تعوي��ض  يس��تطيع 
العب.

وميتلك فريق املنامة العديد من 
األس��اليب وامله��ارات الهجومية 
التي ش��كلت الحل��ول وصنعت 
الفارق، جنًب��ا إىل جنب الخطط 

الدفاعية التي انتهجها الفريق.
يف املقابل، حاول املحرق بعنارصه 
املعروفة مجاراة نج��وم املنامة، 
غري أن��ه مل يقدم عط��اءه الفني 
املع��روف، إذ رغم عودة الفريق 
من تأخر بفارق 7 نقاط وتحقيق 
التقدم األول يف الربع األول، وثم 
تقليص الفارق إىل س��لة واحدة 
تس��تطع  مل  األخ��ري،  الرب��ع  يف 
دفاعات الذيب الصمود أمام املد 

الهجومي الكبري للمنامة.

المنام��ة أعلنها تح��دي... من يق��در يقف ضدي
ق��������راءة ف���ن���ي���ة ل����ك����أس ال���س���وب���ر ل����ك����رة ال��س��ل��ة

من تتويج فريق المنامة بكأس السوبر )تصوير: رسول الحجيري(

محمد الدرازي

المنامة تفوق في الثالثياتأول مباراة وأول بطولة

وجوه شابة تقتحم تشكيلة الزعيم

تميمة لكل فريق

تقدم وحيد

أداء متواضع لمحترف المحرق

دشن قائد منتخبنا الوطني حسني شاكر مشواره الجديد 
بقميص الزعيم املنامي بظهور الفت خطف به األضواء يف 

كأس السوبر.
شاكر ويف أول مباراة رسمية له مع املنامة، متكن من معانقة 

الذهب وتحقيق البطولة األوىل له بعد أكرث من 7 مواسم 
عجاف بقميص األهيل.

ولعب شاكر دورًا مؤثرا خالل اللقاء، السيام يف مركز صناعة 
اللعب، وكان األفضل عطاًء يف عىل أرضية امللعب، مؤكدا 

بذلك أنه جهز نفسه ملوسم استثنايئ.
شاكر يف 32:43 دقيقة شارك فيها، سّجل 10 نقاط منها 
تصويبتني ثالثيتني، فيام سّجل تصويبة واحدة من تحت 

الحلق ورميتني حرتني، مبعدل تهديفي بلغ 30 %.
وقام شاكر بتهيئة 8 كرات سانحة للتسجيل لزمالئه كأفضل مهيئ للكرات يف املباراة، كام استوىل عىل 

3 كرات دفاعية مرتدة من الحلق. وحقق الالعب نسبة فاعلية كبرية بلغت 22.

شكل سالح التوصيبات الثالثية السالح األبرز لسلة املنامة 
يف املباراة، بعد أن سجل الفريق 11 رمية ثالثية ناجحة من 

أصل 29 محاولة، وبنسبة بلغت 37.9 %.
يف حني سجل املحرق 5 تصويبات ثالثية من 20 محاولة، 

وبنسبة تسجيل 25 %.
وسجل كل من حسني شاكر ومحمد حسني وميثم جميل 
وصادق شكرالله واألمرييك واين تشيزم تصويبتني ثالثيتني 

ناجحتني لكل منهم، فيام أضاف أحمد عزيز تصويب 
واحدة.

يف املقابل، عّول املحرق بشكل كبري عىل تصويبات بدر 
جاسم البعيدة التي متكن بها من وضع الفارق قريبا، غري 

أن حصوله عىل األخطاء الشخصية األربعة منذ الربع الثالث قّيدت تحركاته وأجربت مدرب الفريق 
عىل استبداله، كام مل يوفق أحمد حسن إال يف تصويبة واحدة من أصل 7 محاوالت نتيجة الضغط 

الدفاعي وسوء أوضاع التصويب.

شهدت تشكيلة الزعيم يف مباراة كأس السوبر مشاركة 
بعض الوجوه الشابة التي أكدت أن “املنامة” مقبل 
عىل إتاحة الفرصة لهم بشكل أكرب خالل منافسات 

املوسم الريايض الجديد.
وقام مدرب الفريق بإرشاك الالعب صادق شكرالله 

مطلع الربع الثاين، حيث بلغت فرتة مشاركة الالعب 
7:10 دقائق ومتكن من تحقيق 6 نقاط من تصويبتني 

ثالثيتني.
وأرشك املدرب أيضا الالعب مزمل أمري نهاية الربع 

الثاين لفرتة 1:59 دقيقة، قبل أن يعطي الفرصة ملشاركة 
الالعب راشد أحمد يف الربع األخري.

وأكد مدرب الفريق الوطني عقيل ميالد، يف املؤمتر الصحايف الذي سبق املباراة، أن تشكيلة 
الفريق ستشهد مشاركة عدد من الوجوه الشابة متى ما سنحت الفرصة ملشاركتهم.

واصل االتحاد البحريني لكرة السلة 
متيزه الفني واإلداري يف تنظيم املباريات 

الجامهريية والنهائية، بعد إخراجه ملباراة 
كأس السوبر بأفضل صورة تنظيمية.

فإىل جانب الدخول املميز لالعبي الفريقني 
ألرضية امللعب، والجوائز التي أعدت 

للجامهري، كشف االتحاد خالل املباراة 
عن متيمة فريقي املنامة واملحرق أو ما 
يسمى ب� “التعويذة”، التي تكون دامئا 

عىل شكل أحد الحيوانات األليفة أو إحدى 
الشخصيات الكارتونية، كنوع من الدعاية 

للفريق، وتقوم هذه التميمة باالحتفال مع العبي الفريق بعد كل فوز، كام تشاركهم 
الفرحة عندما ينجح ذلك الفريق يف الفوز بأي بطولة.

حقق فريق املحرق خالل اللقاء تقدما وحيًدا طيلة 
مجريات أشواط املباراة األربعة.

املحرق ورغم بدايته الضعيفة وتأخره يف النتيجة بفارق 
7 نقاط بواقع 7/0، نجح يف تقليص الفارق تدريجًيا 

بثالثية بدر جاسم أوال 7/3، ثم بنقطتني لعيل شكرالله 
من تحت الحلق 7/5، قبل أن يضيف بدر ثالثية ثانية 

منتصف الربع األول منح بها فريقه التقدم األول 
والوحيد يف املباراة 8/7.

واستعاد املنامة بعدها التقدم رسيعا، وظل محافًظا 
عىل تقدمه دون أن يسمح ملنافسه من تعديل النتيجة 

والتقدم مرة ثانية.
املحرق عاد وقلّص النتيجة يف عدة مناسبات أبرزها 34/33 بنهاية الشوط األول، و60/62 
منتصف الربع األخري، غري أنه أخفق يف تعديل النتيجة وتحقيق التقدم الثاين له يف املباراة.

ظهر محرتف فريق املحرق األمرييك شون ويليامز بصورة 
فنية ضعيفة خالل املباراة.

ومل يقدم ويليامز األداء الفني املتوقع منه، إذ عجز 
الالعب عن تقديم املساندة لفريقه يف الجانبني 

الهجومي والدفاعي، كام بدا مقيد الحركة أمام مدافعني 
فريق املنامة.

ويليامز سجل 10 نقاط فقط للمحرق، وقام ب�12 
عملية استيالء للكرات املرتدة من الحلق منها 7 دفاعية 

و5 هجومية.
وتحصل األمرييك عىل 4 أخطاء شخصية بلغت نسبة 

فاعلية الالعب سالب 6.
األداء املتواضع للمحرتف، سيدفع املدرب البوسني آلن للتفكري جليًّا يف االستغناء عن 

خدماته والبحث عن محرتف جديد يلبي طموحات الفريق.

جانب من الحضور الجماهيري

أحد العبي المنامة يصوب رمية ثالثيةحسين شاكر في أول ظهور له مع المنامة

من مشاركة الالعب الشاب مزمل أمير

تميمة فريق المنامة مع الالعب محمد قربان

بدر جاسم منح المحرق التقدم الوحيد

محترف المحرق شون ويليامز



الجمعة 28 سبتمبر 2018 
18 محرم 1440

العدد 3636

21 س���ل���ة االت�����ح�����اد ت���ظ���ف���ر ب����خ����دم����ات ال����ص����رب����ي إل���ي���ك
محمد الدرازي

تعاقد نادي االتحاد مع محرتف 
فريق النويدرات سابقا الرصيب 

مايل إليك؛ لتمثيل الفريق 
األول لكرة السلة بالنادي يف 

املوسم السالوي الجديد 2018 
.2019 -

وجاء التعاقد مع العمالق 
الرصيب إليك بدالً من املحرتف 
الربيطاين شاين ووكر الذي مل 

يقدم املستوى الفني املقنع 
لجهاز كرة السلة بالنادي 

خالل فرتة التحضريات املاضية، 
واملباريات الودية، ومل يفلح 

يف إقناع الجهاز الفني بقيادة 
املدرب الرصيب توميك.

وال يعترب الالعب غريبا عن 
مالعب كرة السلة البحرينية، إذ 
سبق له متثيل فريق النويدرات 

يف املوسمني املاضيني، وساهم 
يف تأهل الفريق إىل املباراة 

النهائية لكأس خليفة بن 
سلامن املوسم قبل املايض ونيل 

امليدالية الفضية.
وميتلك الالعب الرصيب سجال 
حافال باملشاركات الخارجية، 

حيث سبق له اللعب يف دوري 
األندية املحرتفني األمرييك 

“NBA” لفريق نيوجريس نيتس 
ملوسم 2006 - 2007، كام لعب 

لعدد من األندية يف أوروبا 
بالدوري الرويس واإلسباين 
والرصيب واإليراين، قبل أن 

يتوجه ل منطقة الخليج وتحديًدا 
للدوري القطري للعب مع 
نادي قطر القطري ملوسم 

2015، وكانت آخر محطاته 

االحرتافية خارج البحرين يف 
الدوري الليتواين.

ويبلغ الالعب من العمر 32 
عاًما وطوله 2.15 مرت، ويلعب 

يف مركز االرتكاز، وهو املركز 
الذي يحتاج إليه الفريق يف 

الوقت الحارض للمنافسة عىل 
املراكز املتقدمة والتأهل إىل 
املرحلة السداسية الذهبية.

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
سمو الش��يخ عيىس بن عيل بن خليفة 
آل خليف��ة خالص الته��اين والتربيكات 
إىل حرضة عاهل البالد صاحب الجاللة 
امللك حمد بن عيىس آل خليفة ورئيس 
الوزراء صاح��ب الس��مو املليك األمري 
خليفة بن سلامن آل خليفة وويل العهد 

األمني نائب القائد األعىل النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس��مو 
املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة 
مبناسبة فوز منتخب الناشئني لكرة اليد 
ببطولة كأس آس��يا للم��رة الثانية عىل 
التوايل وضامن تأهله اىل نهائيات كأس 
العامل معت��ربا اإلنجاز الري��ايض الكبري 

ملنتخ��ب كرة اليد تجس��يداً حقيقيا ملا 
يحظى به القطاع الري��ايض من رعاية 
وتوف��ري كاف��ة اإلمكانات الت��ي تعزز 
مكانة البحرين عىل الس��احة الرياضية 

إقليمياً وقارياً وعاملياً.
ك��ام هنأ س��موه، ممثل جالل��ة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 

والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة البحريني��ة 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
عىل هذا اإلنجاز الكبري مش��يداً بدعم 
الوطنية  للمنتخب��ات  الواضح  س��موه 
وتحفيزه الدائم لها من أجل بلوغ أعىل 
مراتب اإلنج��از يف مختلف التظاهرات 

الرياضية، مشريا إىل أن حصول املنتخب 
عىل كأس اس��يا والتأه��ل إىل نهائيات 
كأس العامل يثبت عل��و كعب كرة اليد 
البحرينية ويرسخ مكانتها الرائدة عىل 

الساحة القارية.
وأع��رب س��موه ع��ن تقدي��ره الكبري 
للجهود املتمي��زة التي بذله��ا االتحاد 

البحريني لكرة اليد برئاسة عيل عيىس 
يف إع��داد املنتخ��ب الوطن��ي بصورة 
متميزة للمشاركة يف البطولة اآلسيوية 
مع��رباً عن اعتزازه باملس��تويات الفنية 
الكب��رية الت��ي قدمها نج��وم املنتخب 
الوطن��ي يف البطولة وتفانيهم يف متثيل 

اململكة بأفضل صورة ممكنة.

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ منتخب يد الناشئين
بمناس��بة ف��وزه ببطول��ة أس��يا والتأه��ل ل��كأس العال��م

اتحاد السلة         المركز اإلعالمي

افتتح رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل آل 
خليفة، مس��اء أمس الخميس، بطولة 
البحري��ن اإللكرتوني��ة األوىل لك��رة 

السلة، يف مجمع السيف التجاري.
وقام س��مو الش��يخ عي��ىس بن عيل 
بجول��ة يف موق��ع البطول��ة مبجم��ع 
السيف، اطلع خاللها عىل التجهيزات 
مبس��ابقات  الخاص��ة  والرتتيب��ات 
البطول��ة، كام التقى س��موه الالعبني 

املشاركني يف البطولة. 
وانطلق��ت البطول��ة اإللكرتونية يوم 
أم��س بإقام��ة املنافس��ات الخاص��ة 
والتي ش��هدت  الوطني��ة،  باألندي��ة 
مش��اركة واس��عة من جميع األندية 

االتح��اد  مظل��ة  تح��ت  املنضوي��ة 
البحريني لكرة الس��لة، وش��ارك فيها 
نخبة م��ن نج��وم اللعب��ة والالعبني 
حس��ن،  أحم��د  مث��ل  املميزي��ن 
عبدالرحم��ن غايل، ع��يل عباس، عيل 

شكر الله ومزمل أمري.
الجمع��ة  الي��وم  وس��تنطلق  ه��ذا 
منافسات البطولة الخاصة بالجامهري، 
فيام س��تقام األدوار النهائية لبطولتي 

األندية والجامهري يوم غٍد السبت.
وحدد االتحاد البحريني جائزة مالية 
كب��رية للفريق صاح��ب املركز األول 
يف بطولة الجامه��ري قوامها 10 آالف 
دوالر، فيام س��يحصل الث��اين عىل 5 

آالف دوالر والثالث ألفي دوالر. 

وتقام البطول��ة األوىل من نوعها عىل 
مستوى األلعاب الجامعية يف مملكة 
البحرين، عىل مستويني: األول موجه 
إىل العبي األندي��ة الوطنية املنضوية 
تحت مظلة االتح��اد البحريني لكرة 

الس��لة والثاني��ة بطول��ة للجامه��ري 
الرياضي��ة ع��ىل مس��توى اململك��ة 
ه��ذا  وكل  الخليجي��ة،  والجامه��ري 

.”NBA2K“ بالتعاون مع
وتأيت خطوة االتح��اد البحريني لكرة 

الس��لة يف تنظيم هذا الدوري توافقاً 
م��ع اس��رتاتيجيته املعتم��دة لتنويع 
الربامج واألنش��طة التي تهتم برياضة 
كرة السلة وجذب الالعبني والجامهري 
من أجل املش��اركة فيه��ا االمر الذي 

يعزز قيم كرة السلة ورسالتها النبيلة 
باإلضاف��ة اىل تكري��س ثقافة متابعة 
ومامرسة كرة السلة من قبل مختلف 

محبيها.
ويعترب دوري كرة الس��لة اإللكرتونية 
لألندية الوطنية هي أوىل املسابقات 
الرياضية عىل مس��توى املنطقة التي 
تق��ام لالعب��ي األندية املنتس��بني اىل 
االتحاد البحريني لكرة السلة باإلضافة 
اىل وضعها ضمن الروزنامة الرس��مية 
ملس��ابقات االتحاد للموسم الريايض 
ضم��ن  واعتامده��ا   2018-2019
املسابقات التي ينظمها مع احتساب 
نتائجها ضم��ن كأس التفوق، وكذلك 

إقامة بطولة للجامهري السالوية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يفتتح بطولة األلعاب اإللكترونية للسلة
األول ال���ي���وم  ف���ي  واس���ع���ة  م���ش���ارك���ة  ش���ه���دت 

محمد الدرازي

سموه يتفقد موقع البطولةسمو الشيخ عيسى بن علي يفتتح البطولة اإللكترونية لكرة السلة

الصربي مايل إليك

تّوج فريق النجمة بطال لكأس 
سوبر ديار املحرق لكرة اليد، 

بفوزه عىل حساب باربار بنتيجة 
)31/28(،  يف املباراة التي 

جمعتهام مساء أمس )الخميس( 
عىل صالة مدينة خليفة الرياضية 

مبدينة عيىس، يف تدشني املوسم 

الريايض الجديد. وكان الشوط 
األول من املباراة قد انتهى بتقدم 

النجمة بنتيجة )14/13(.
وعقب اللقاء قام النائب األول 

لرئيس االتحاد خالد الحيدان 
بتتويج النجمة بكأس السوبر 

وتقليد الفريق بامليداليات 

الذهبية، فيام تقلد باربار 
بامليداليات الفضية.

وبذلك، أضاف نادي النجمة لقبا 
جديدا لخزينته املليئة بألقاب 

كرة اليد منذ بداية عهد كرة اليد 
البحرينية منتصف سبعينات 

القرن املايض بالتتويج ببطولة 

كأس السوبر التي تعترب باكورة 
بطوالت املوسم الريايض لكرة 
اليد، إذ حافظ عىل لقبه بطال 
للبطولة، وتأهل ملباراة كأس 

السوبر البحريني اإلمارايت الذي 
سيقام يوم 6 أكتوبر املقبل بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

النجم��ة يت��ّوج بط��ال ل�”س�وب��ر الي��د”
البالد سبورت



يغ��ادر الي��وم الجمعة وف��د منتخبنا 
للرج��ال  اإلعاق��ة  ل��ذوي  الوطن��ي 
والس��يدات إىل إندونيسيا؛ للمشاركة 
يف منافس��ات دورة األلعاب اآلسيوية 
لذوي اإلعاقة )الباراملبية( التي ستقام 
خ��ال الفرتة من 6 أكتوب��ر لغاية 13 

أكتوبر املقبل.
وتضم قامئة املنتخب 14 العبا والعبة 
موزع��ن عىل مس��ابقات ع��دة وهم 
محم��ود الع��رادي )س��باق 100 مرت، 
سباق 400 مرت T36(، حمد التميمي 
)س��باق 400 م��رت، س��باق 1500 مرت 
T20(، مجيد الش��يخ )رم��ي القرص 
دفع الجلة، رم��ي الرمح F37(، أحمد 
 ،)F56 حسن )رمي القرص، دفع الجلة
حسن ريض )رمي القرص، دفع الجلة، 
رمي الرمح F55(، حمد البنعيل )دفع 
الجل��ة F35(، عبدالل��ه الناجم )دفع 
الجلة، رمي الرم��ح F37(، عبدالنارص 
الس��ادة )رم��ي الرم��ح F55(، أحمد 
الهنداوي )السباحة 100 مرت حره، 50 
م��رتا حرة، 50 مرتا ظهر S55(، س��عد 
 ،)F32 محمد املال )رم��ي الصولجان
فاطمة صفر )رمي القرص، رمي الرمح 

F53(، أمل أحمد فردان )رمي القرص، 
دف��ع الجلة، رمي الرم��ح F54(، روبا 
العمري )رم��ي القرص، دف��ع الجلة، 
رمي الرم��ح F55(، مري��م الحميدي 

.)F46 رمي الرمح(
في��ا يض��م الطاق��م الفن��ي كا من 
مدريب الرمي يوسف الرفاعي، سلطان 
العبدالل��ه، أحمد فهد ومدرب الجري 

الس��باحة  ومدرب  القاليف،  رمضان 
ي��ارس النمش��ان، كا س��تغادر اليوم 
مدي��رة االتحاد س��ارة الش��اوي، عىل 
أن يتوجه رئيس الوفد الش��يخ محمد 
بن دعي��ج آل خليفة رئي��س االتحاد 
البحريني لذوي اإلعاقة إىل إندونيسيا 
بتاريخ 4 أكتوب��ر برفقة عضو مجلس 

اإلدارة جاسم الربدويل إداري البعثة.

لرياضة  البحرين��ي  االتح��اد  ويتطلع 
ذوي اإلعاقة إىل تحقيق نتائج إيجابية 
مرشف��ة خصوصا بع��د ف��وز الاعبة 
فاطمة صفر بامليدالية الذهبية لدفع 
الجلة بدورة األلع��اب الباراملبية التي 
أقيمت يف ري��و 2016 وفوزها كذلك 
بذهبي��ة دفع الجل��ة يف بطولة العامل 
بلندن والعديد من اإلنجازات األخرى.

محمد بن دعيج سيلتحق بالوفد 4 أكتوبر

منتخب ذوي اإلعاقة يتوجه إلندونيسيا 
للمشاركة باأللعاب اآلسيوية البارالمبية

منتخب اليد أبطال آسيا

حسن علي

منتخب ذوي اإلعاقة للرجال والسيدات

ناصر بن حمد: نعتز بموروثنا البحري
تستأنف اليوم “الجمعة” 
منافسات موسم نارص بن 

حمد للموروث البحري، 
والذي يقام تحت رعاية 

ممثل جالة امللك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة، والذي تنظمه 
لجنة رياضات املوروث 

الشعبي، والذي انطلقت 
منافساته يف األول من سبتمرب، والتي تستمر حتى يوم 27 أكتوبر 

املقبل. وقد أعرب سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عن فخره 
واعتزازه بجميع أشكال املوروث البحري، وقال سموه: “إن هذا 

املوروث يشكل جزءا من العراقة للرتاث األصيل الذي يشكل الهوية 
الوطنية ململكة البحرين، والذي دأب اآلباء عىل نقل هذا اإلرث 

التاريخي والحضاري عن األجداد، والذي توارثه األبناء، والذي نسعى 
للحفاظ عليه، من خال الجهود التي نبذلها لتنفيذ توجيهات عاهل 

الباد جالة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، والتي ترتكز عىل تكثيف 
الجهود الرامية لزيادة االهتام مبا يرتبط بالرتاث الوطني السيا 

الرياضات الرتاثية املختلفة، وتعزيز ثقافتها يف املجتمع والسعي نحو 
تهيئة األجواء املثالية للشباب البحريني؛ لتشجيعهم عىل املشاركة يف 

مختلف املسابقات والفعاليات املرتبطة باملوروث الشعبي”.
وجدد سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ثقته بلجنة رياضات 

املوروث الشعبي برئاسة عبدالله خليفة القعود وجميع األعضاء عىل 
الجهود املتميزة التي تبذلها لتنفيذ الرؤية التي رساها سموه يف 

املحافظة عىل املوروث، مقدرا سموه يف الوقت ذاته جهود اللجنة 
املنظمة العليا ملوسم نارص بن حمد للموروث البحري يف اإلعداد 

املثايل إلقامة منافسات املوسم عىل الشكل الذي يخدم ظهوره بالشكل 
املميز.
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سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

دعيج بن سلمان يهنئ بإنجاز اليد إسحاقي يهنئ بتحقيق لقب البطولة اآلسيوية للناشئين

نادي باربار يشيد بأبطال لعبة األقوياء

رفع أمن عام 
مجلس الدفاع 

األعىل الفريق الركن 
الشيخ دعيج بن 

سلان آل خليفة، 
أسمى آيات التهاين 

والتربيكات إىل 
عاهل الباد صاحب 
الجالة امللك حمد 

بن عيىس آل خليفة 
ورئيس الوزراء 
صاحب السمو 

املليك األمري خليفة بن سلان آل 
خليفة وويل العهد األمن نائب القائد 

األعىل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو املليك األمري 
سلان بن حمد آل خليفة مبناسبة 

فوز منتخب الناشئن لكرة اليد ببطولة 
كأس آسيا للمرة الثانية وضان تأهله 
اىل نهائيات كأس العامل معترباً اإلنجاز 
الريايض الكبري تجسيداً ملا يحظى به 

القطاع الريايض من رعاية تعزز مكانة 
البحرين عىل الساحة الرياضية اقليمياً 

وقارياً وعاملياً كا هنأ األمن العام 

سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة 
ممثل جالة امللك 

لألعال الخريية 
وشؤون الشباب 

رئيس املجلس 
األعىل للشباب 

والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية 

البحرينية عىل هذا 
اإلنجاز الكبري بفضل 
دعم سموه الواضح 

وتحفيزه الدائم من أجل بلوغ أعىل 
املراتب يف مختلف املحافل الرياضية. 
 وأكد أمن عام مجلس الدفاع األعىل 

الفريق الركن الشيخ دعيج بن 
سلان آل خليفة أن إنجاز منتخب 
كرة اليد للناشئن عرب التأهل لكأس 

العامل يعكس ما وصلت إليه الرياضة 
البحرينية من تطور كبري عىل جميع 
األصعدة ويف مختلف األلعاب، مثنيا 
عىل الدور الكبري لرياضيي البحرين 

يف رفع علم مملكة البحرين خفاقا يف 
مختلف البطوالت.

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة اليد 
عيل عيىس اسحاقي أسمى آيات التهاين 

والتربيكات إىل مقام  عاهل الباد 
صاحب الجالة امللك  حمد بن عيىس 

آل خليفة، واىل مقام رئيس الوزراء 
صاحب السمو السمو املليك األمري 

خليفة بن سلان آل خليفة، واىل مقام 
ويل العهد نائب القائد العام النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو املليك األمري سلان بن حمد آل 
خليفة، مبناسبة فوز املنتخب الوطني 

للناشئن لكرة اليد باملركز األول يف 
البطولة اآلسيوية الثامنة التي اختتمت مؤخراً يف العاصمة 

األردنية عان.
وقال اسحاقي ان ما تحققه الرياضة البحرينية من إنجازات 

مرشفة، هي نتيجة الدعم الامحدود الذي يحظى به القطاع 
الريايض من لدن  صاحب الجالة، وبالجهود املبذولة من 
حكومتنا املوقرة ما كان له األثر املبارش يف ارتقاء الشباب 

البحريني اىل أعىل املستويات  يف جميع املحافل الدولية وأمام 
أقوى الدول اآلسيوية حتى أصبح للمملكة مكانة متميزة 

يشار إليها بالبنان.
وهنأ عيل عيىس اسحاقي ممثل جالة امللك لألعال الخريية 

وشؤون الشباب، رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة، مهدياً سموه لقب البطولة 
ومشيداً بالثقة التي أوالها سموه اىل 

اتحاد كرة اليد يف مشاركته األخرية ويف 
املشاركات السابقة، معرباً عن فخره 

واعتزازه باالهتام الذي تناله اللعبة من 
سموه، وقال” الفوز بالبطولة هو أقل ما 
ميكن تقدميه اىل سموه الكريم وكم نحن 
سعداء اليوم بأن نساهم يف تحقيق جزء 
من اإلسرتاتيجية التي رسمها لنا نارص بن 
حمد  ولبقية االتحادات الرياضية يف أن 
يكون العام 2018 عام الذهب للرياضة 

البحرينية، وها هو الطموح يتجسد 
اليوم عىل أرض الواقع مبزيد من االنتصارات واملكاسب 

تحت قيادة سمو الشيخ نارص بن حمد قائد سفينة الرياضة 
البحرينية وربانها”.

وأكد اسحاقي أن مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة اليد 
وجميع منتسبي اللعبة سيواصلون العمل يف حصد املزيد من 
املكاسب واإلنجازات للرياضة البحرينية معرباً عن أمله يف أن 

تكون املشاركات العاملية ملنتخبات كرة اليد يف العام القادم 
مرشفة وترتقي ملستوى الطموح والرضا، وأضاف” سنسعى 

لتحقيق هذه التطلعات يف ترشيف اسم اململكة وتحمل 
املسؤولية بكل جٍد وإخاص من أجل مملكتنا الغالية وأن 
نكون عىل قدر الثقة يف رفع راية البحرين عالية يف جميع 

املحافل القارية والدولية”.

عرب رئيس مجلس إدارة نادي 
باربار عيل حسن محمد  عن 

الفخر واالعتزاز مبا تحقق 
من انجاز جديد أضافه ناشئو 

اململكة لكرة اليد إىل سجل 
البطوالت يف عام الذهب 
حن اعتلوا منصة التتويج 
يف البطولة اآلسيوية التي 

اقيمت يف العاصمة األردنية 
عان ليضاف هذا اإلنجاز إىل 

مجمل اإلنجازات الرياضية 
التي تحققت لعموم الرياضة 

بشكل عام ولعبة كرة اليد 
عىل وجه الخصوص. وقال عيل 

حسن ال شك أن ما تحقق 
كان وراءه قيادة حكيمة 

رسمت خارطة طريق لنهضة 

الشباب ووفرت اإلمكانات 
الازمة لهذا النهوض ووضعت 
الثقة يف أبناء الوطن حتى بتنا 
نحصد ما تم التخطيط له ومل 
يعد شعار عام الذهب مجرد 
شعار بل تحول هذا الشعار 

وهذا الحلم إىل حقيقة. وهنا 
ال بد ان نرفع خالص تهانينا 
إىل قيادتنا الرشيدة بقيادة 

جالة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة  وإىل رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن سلان آل خليفة  
وإىل ويل العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو 
الشيخ سلان بن حمد آل 
خليفة  املوقر واىل رئيس 

اللجنة األوملبية سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل 

خليفة  ووزير شؤون 
الشباب والرياضة 

هشام الجودر  عىل 
تحقيق هذا اإلنجاز 

الدويل املرشف. وبارك 
رئيس باربار لناشئي 
اللعبة هذه البطولة 

وأبدى إعجابه مبا قدموه 
من مستوى فني رفيع يف 
جميع منافسات البطولة 

وخاصة املباراة النهائية امام 
خصم قوي وعنيد وعىل هذا 

فانه ميكننا ان نقول وبكل ثقة 
اننانعول عىل هؤالء الناشئن 

ليكونوا منتخب املستقبل. 

  

وأضاف رئيس نادي بابار 
ان اتحاد كرة اليد واالندية 

املنضوية يف هذه اللعبة 
وجاهريها يحق لهم ان 

يفخروا بالفوز بهذه البطولة 

التي تضاف اىل سلة 
اإلنجازات الدولية التي 

تحققت يف فرتة وجيزة. 
فقبل هذه البطولة 

ومنذ ايام معدودة كان 
منتخبنا للشباب يحقق 

الربونزية اآلسيوية يف 
مدبنة صالة العانية 
ويتأهل لنهائيات كأس 

العامل للشباب التي ستقام 
منافساتها يف اسبانيا العام 

القادم. وسبقهم يف تحقيق 
اإلنجازات  منتخب الرجال 

األول الذي رضب بيده 
القوية يف األوملبياد األسيوي 
يف اندونيسيا مؤخرا ليحقق 

الوصافة والتي هي مبثابة 

بطولة وبامتياز. وعىل هذا 
يكون اتحاد اليد ورئيسه عيل 
عيىس إسحاقي وعموم اندية 

اللعبة هم النجوم املرصعة 
صدورهم بالذهب والفضة 

وهم القامات الشامخة التي 
يحسب لها حساب عىل 

املستوى اإلقليمي والدويل.
وختم عيل حسن محمد 

رئيس باربار ترصيحه 
باستعداد فريق الكوارس 

لتقديم كل ما لديه من خربة 
وما ميتلكه من نجوم وقاعدة 

عريضة للوقوف مع اتحاد كرة 
اليد يف كل ما من شأنه تطوير 

اللعبة والوصول بها املستوى 
العاملي.

علي عيسى الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة
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ت��رأس رئي��س االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس اللجنة املنظمة العليا لدوري نارص بن حمد املمتاز لكرة القدم للموس��م 
الريايض 2019-2018، الش��يخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة، االجتامع الثاين للجنة املنظمة العليا، والذي عقد مس��اء 

أمس األول يف مقر االتحاد البحريني لكرة القدم بحضور أعضاء اللجنة.

 وجاء االجتامع ضمن إطار االجتامعات 
الدورية الت��ي تعقدها اللجنة املنظمة 

العليا لدوري نارص بن حمد املمتاز.
 ويف بداي��ة االجت��امع، رحب الش��يخ 
عيل ب��ن خليفة بن أحم��د آل خليفة 
بأعضاء اللجنة مثني��ا عىل الدور الذي 
يقوم��ون به والعمل املقدم من قبلهم، 
ك��ام رح��ب برئي��س لجنة التس��ويق 
والحق��وق التجارية توفي��ق الصالحي 
ورئي��س اللجن��ة األمنية ممث��ل وزارة 
بوبش��يت لحضورهام  الداخلية أحمد 

أول اجتامع.
 وتم خالل االجتامع اس��تعراض تقارير 
اللج��ان املنضوية يف اللجن��ة املنظمة 
العليا واس��تعراض ما تم إنجازه خالل 

الفرتة املايض

 وقدم املدي��ر التنفيذي للدوري عارف 
املناع��ي رشح��ا موج��زا ع��ن األعامل 
التي متت خ��الل الف��رتة املاضية، كام 
قدم إحصائي��ات مختلفة عن الجولتني 
األوىل والثاين من دوري نارص بن حمد 
املمتاز لكرة القدم.  كام شهد االجتامع 
اس��تعراض التقارير اإلداري��ة املختلفة 

املتعلقة بالعمل لدى كل اللجان.
 وش��هد االجتامع أيضا مناقشة عملية 
التنس��يق فيام يتعلق بأكشاك البيع يف 
املالعب املخصص��ة الحتضان مباريات 
دوري ن��ارص بن حمد املمت��از، إذ تم 
التأكيد عىل تهيئ��ة الظروف والعوامل 
املناس��بة الكفيل��ة بتقدي��م خدم��ات 
مثالي��ة للجامهري مبا يضم��ن الحضور 
الجامه��ريي املميز؛ ونظرا للدور الكبري 

الذي تلعبه الجامهري يف إثراء املباريات 
واملنافسات.

 وتض��م اللجنة املنظم��ة العليا:املدير 
التنفيذي عارف املناعي، رئيس اللجنة 
املالي��ة ع��يل البوعينني، رئي��س لجنة 
املنش��أت خال��د الحاج، رئي��س لجنة 
التس��ويق والحق��وق التجارية توفيق 
الصالح��ي، رئي��س لجن��ة املس��ابقات 
لجن��ة  رئي��س  حقيق��ي،  عبدالرض��ا 
الفعاليات عبدالجليل أسد، األمني العام 
لالتح��اد البحريني لكرة القدم إبراهيم 
البوعينني “مقرر اللجنة”، رئيس اللجنة 
اإلعالمي��ة عباس الع��ايل، رئيس اللجنة 
الطبية جاسم بحر، ممثل قناة البحرين 
الرياضي��ة مريم بوكامل ورئيس اللجنة 

األمنية أحمد بوبشيت.

اللجنة المنظمة العليا لدوري ناصر بن حمد الممتاز تعقد اجتماعها الثاني
برئاسة الشيخ علي بن خليفة

جانب من االجتماع

اتحاد الكرة          اللجنة اإلعالمية

أكد نائ��ب مدير االتحاد العريب للكرة 
الطائ��رة ع��ادل البناء اعت��امد لجنة 
العربية  البطولة  االحتكام ملنافس��ات 
الرجال،  الحادية والعرشين ملنتخبات 
الت��ي س��تحتضنها جمهوري��ة م��ر 
العربية من 24 أكتوبر لغاية 3 نوفمرب 
املقبلني برئاس��ة الليبي جامل بلقاسم 

الزروق.
وتضم لجنة االحتكام يف عضويتها كال 
من اميل جبور م��ن جمهورية لبنان، 
محم��د الذوادي من مملكة البحرين، 
عبدالله العدوان من اململكة العربية 
الس��عودية، خال��د الحنط��ويب م��ن 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، عيل 
البلويش من س��لطنة عامن، مصطفى 
بولربس من جمهورية املغرب، ومقرر 

اللجنة أحمد عبدالدايم من جمهورية 
مر.

وكانت األمان��ة العامة لالتحاد العريب 
ق��د اعتم��دت مش��اركة 7 منتخبات 
وه��ي البحري��ن، فلس��طني، الجزائر، 

مر، عامن، العراق، األردن.
وأض��اف البن��اء أن مراس��م القرع��ة 
س��تجرى ي��وم الس��بت 29 س��بتمرب 
لالتح��اد  التاب��ع  اإلعالم��ي  باملرك��ز 
البحريني للكرة الطائرة الساعة 5:30 
مساء، إذ قامت األمانة العامة بإكامل 
جمي��ع الرتتيب��ات الخاص��ة بالقرعة 
مبتابعة مستمرة من األمني العام جهاد 
خلف��ان واألمني العام املس��اعد فراس 
أنه وبحس��ب  الحلواج��ي، موضح��اً 
نظام إجراء القرعة فإنه ميكن س��حب 

القرعة قبل 15 يوما من موعد انطالق 

البطولة أو قب��ل االجتامع الفني، ويف 

حال مشاركة 7 منتخبات أو أقل تقام 
الواحدة  املجموع��ة  بنظ��ام  البطولة 

)الدوري من دور واحد(.
وأوض��ح أن القرع��ة س��تقام بنظ��ام 
)burger table( ويحق للمنظم بعد 
سحب القرعة اختيار مباراة االفتتاح، 
ويجري س��حب القرعة ألجل الرتقيم 
للفرق حس��ب نظام برجر، مشريا إىل 
أن املباريات س��تقام عىل مدار 7 أيام 
مع تخصي��ص يوم واحد للراحة خالل 

املسابقة.
يذكر أن منتخبنا كان وصيف النسخة 
املاضية من البطولة التي أقيمت العام 
2016 بجمهوري��ة م��ر كذلك، وفاز 
بلقبها املنتخب املس��تضيف، فيام فاز 

العراق باملركز الثالث.

الذوادي عضوا واالستعدادات قائمة لسحب القرعة

اعتماد لجنة االحتكام للبطولة العربية للطائرة برئاسة الزروق
حسن علي

جمال بلقاسم

الرفاع ضيًفا على المولودية 
الجزائري “عربًيا”

البالد سبورت

يخوض ممثل اململكة الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الرفاع مباراة أمام مولودية 

الجزائر عىل استاد 5 جويلية )5 يوليو( بالجزائر 
اليوم عند 9 مساء بتوقيت البحرين ضمن إياب ب 

الدور 32 من كأس زايد لألندية العربية األبطال لكرة القدم. وكانت 
مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الجزائري بنتيجة )2-1(. 

ويحتاج الرفاع اليوم الفوز بفارق هدفني؛ لضامن التأهل لدور ال� 16. 
وستكون املباراة منقولة عىل قنوات أبوظبي الرياضية.

وأنهى الفريق الرفاعي يوم أمس تدريباته تحت قيادة املدرب الوطني 
عيل عاشور، ويسعى الساموي اليوم لتقديم األداء اإليجايب وحصد 

بطاقة التأهل.
يشار إىل أن قامئة الرفاع يف الجزائر تضم 21 العبا: عبدالكريم الفردان، 

محبوب يحيى، حمد شمسان، راشد الحوطي، سلامن جميل، فيصل 
غازي، صالح إبراهيم “ندوري”، سيد رضا عيىس “رضاوي”، أحمد 
راشد، سعود العسم، عدنان فواز، كميل األسود، عيل حرم، حسان 
جميل، جاسم نور،  هارون حبيب، وليد الطيب، محمد مرهون، 
مهدي عبدالجبار، عبدالله مبارك، واملحرتف النيجريي أوشيه اغبا.

تقام اليوم 4 مباريات ضمن 
الجولة 3 من دوري نارص بن 

حمد املمتاز لكرة القدم للموسم 
الريايض 2018/2019.

يلعب املحرق مع املنامة عند 
4.50 عرا عىل االستاد الوطني، 
ويف ذات التوقيت يلعب البديع 

من النجمة عىل استاد خليفة.
ويلعب الحد مع الرفاع الرشقي 
عند 7.50 عىل االستاد الوطني، 

ويف ذات التوقيت يلعب الشباب 
مع الحالة عىل استاد خليفة.

ويشري ترتيب الدوري حاليا إىل 
صدارة الرفاع الرشقي ب� 6 نقاط 

من مباراتني، الشباب 4 من 
مباراتني، الرفاع 3 من 2، املالكية 3 
من مباراة، املنامة 3 من 2، البديع 

1 من 1، املحرق والحد والنجمة 
والحالة بال نقاط، مع اإلشارة إىل 

أن املحرق مل يلعب وال مباراة 
حتى اآلن، والحد والنجمة لعبا 
مباراة واحدة فقط، فيام الحالة 

لعب مباراتني.

وبالعودة إىل مباريات اليوم، 
فإنها ستكون الظهور األول لحامل 
اللقب حينام يواجه املنامة الذي 

فاز مباراة وخرس أخرى حتى 
اآلن، وفيها يسعى املحرق لتحقيق 
بداية إيجابية منتعشا بفوزه بكأس 
السوبر وساعيا لتجاوز الخروج من 
البطولة العربية حديثا، فيام يطمح 

املنامة لتحقيق النقطة السادسة.
أما مباراة البديع والنجمة فإنها 
تجمع فريقني يسعيان لتحقيق 

الفوز األول لهام يف الدوري.

وستكون مواجهة املتصدر الحايل 

الرفاع الرشقي أمام الحد قوية 

أيضا، حيث يرغب األول يف البقاء 

متصدرا وتحقيق الفوز الثالث عىل 

التوايل، فيام يهدف الحد لتجاوز 

الخسارة السابقة وتحقيق أول 

فوز له.

ويسعى الشباب ملواصلة عروضه 

اإليجابية وتحقيق الفوز الثاين عىل 

التوايل، حينام يالقي الحالة الذي 

خرس يف أول مبارتني له.

اليوم 4 مباريات في الجولة الثالثة
أحمد مهدي

فريق الرفاع الشرقي

أكد مدرب الفريق األول للكرة 

الطائرة بالنادي األهيل رضا عيل أن 

موضوع الالعب املحرتف يف املوسم 

املقبل مرتوك للجهاز اإلداري للعبة 

بقيادة عضو مجلس اإلدارة عالء 

الحلواجي سواء بتجديد التعاقد مع 

الدومينييك “الفيس”، أو البحث 

عن محرتف جديد لتدعيم صفوف 

فريق “النسور” الساعي للمحافظة 

عىل لقب بطولتي كأس ويل العهد 

والدوري.

وأضاف عيل ل� “البالد سبورت” أنه 

قدم للجهاز الفني مواصفات الالعب 

التي يريدها يف املحرتف واألمر مرتوك 

للجهاز اإلداري سواء بتجديد عقد 

“الفيس” أو البحث عن العب مبثل 

مستواه، مشيدا يف الوقت ذاته مبا 

قدمه الالعب خالل املواسم األربعة 

املاضية والتي قاد فيها الفريق إىل 

تحقيق عدد من البطوالت املحلية 

والخارجية، إضافة إىل كونه قائد 

منتخب الدومينيكان وأحد العنارص 

األساسية مبنتخب بالده وهو ما 

يجعله أحد الخيارات املطروحة.

وذكر عيل أن األهيل يدخل منافسات 

املوسم املقبل وهو مرشح فوق 

العادة للمنافسة عىل جميع البطوالت 

املحلية الثالث وهي كأس االتحاد 

التي توج بها املوسم قبل املايض 

قبل إلغائها املوسم الفائت وبطولتي 

الدوري وكأس سمو ويل العهد اللتان 

فاز بهام املوسم املنرم، موضحاً أن 

املنافسة ستكون بني األندية األربعة 

وهي األهيل وداركليب واملحرق 

والنجمة، مشريا إىل أن عايل رمبا يكون 

طرف منافس وليس ضيف رشف؛ 

بفضل التعاقدات التي ابرمها خالل 

الفرتة املاضية.

وأشار إىل أن فريقه سيكون أكرب 

املترضرين يف مسابقة كأس االتحاد 

والتي سيخرس فيها جهود 6 العبني 

الذين تم اختيارهم للمنتخب األول 

استعدادا للمشاركة يف البطولة 

العربية الحادية والعرشين ملنتخبات 

الرجال التي ستنطلق 24 أكتوبر 

املقبل، إضافة إىل عدم مشاركة 

املحرتف بحسب الئحة املسابقات 

الخاصة باالتحاد، مام يعني أن الفريق 

سيفتقد 7 العبني يف املسابقة التي 

من املقرر لها أن تنطلق مطلع أكتوبر 

املقبل.

وأضاف “تم اختيار 6 العبني لتمثيل 

املنتخب وهم نارص ومحمد عنان 

وعيل الصرييف والليربو امين هرونة، 

وعباس الخباز، وسيد محمد العبار، 

األمر الذي يعني االعتامد عىل بعض 

األساسيني والعبي الصف الثاين وبعض 

الالعبني الشباب وهو ما سيضعف 

حظوظنا نوعا ما ويؤدي إىل تراجع 

األداء يف األدوار التمهيدية، ولكنني 

عىل ثقة بقدرة املوجودين عىل 

العطاء، فقد عانينا من نفس املشكلة 

يف املوسم قبل املايض يف البداية 

وعند التحاق العبي املنتخب بالفريق 

يف الدور التايل تحسن األداء وفزنا 

باللقب...”، الفتا النظر إىل انه وفقا 

لالئحة فإن العبي املنتخب سيكون 

بإمكانهم املشاركة بعد اسبوعني من 

انتهاء مشاركتهم مع املنتخب.

يذكر أن املدرب رضا عيل قاد األهيل 

يف املوسم قبل املايض 2016 - 2017 

ونجح معه يف الفوز ببطولة األندية 

العربية وبطولة كأس سمو ويل العهد 

وبطولة كأس االتحاد ووصافة الدوري.

فريق األهلي

رضا علي: المحترف بيد الجهاز اإلداري... واألهلي أكبر المتضررين بكأس االتحاد
عالي ربما يكون طرفا منافسا الموسم المقبل

البالد سبورت

ألفيس رضا علي
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)وكاالت(: رك��زت الصحف اإلس��بانية، 
الص��ادرة أمس الخميس، عىل س��قوط 
برش��لونة وريال مدريد، أمام ليجانيس 
وإش��بيلية، يف الجول��ة السادس��ة من 

الدوري االسباين.
وعنونت صحيفة “م��اركا” عىل غالفها 
“عاملقة.. ليجانيس وإش��بيلية يرتديان 

ألوان برشلونة وريال مدريد”.
ع��ادوا  ليجاني��س  “العب��و  وأضاف��ت 
بالنتيج��ة أم��ام برش��لونة يف دقيقتني، 
وفري��ق بابلو ماش��ني اش��رك يف قامئة 
الهدافني بثالثية يف مرمى ريال مدريد”.
كام تحدثت عن مواصلة فالنسيا تعرثه، 
بعد التع��ادل مع س��يلتا فيجو بهدف 

ملثله عىل ملعب امليستايا.
وج��اءت صحيفة “مون��دو ديبورتيفو” 

بعنوان “بارسا سيئ ومدريد أسوأ”.
وتابعت “يف ش��وط ثاين كئيب، يستمر 
برشلونة يف السامح لخصمه بالعودة يف 
النتيجة ويتلقى الخسارة أمام ليجانيس، 
كام خرس ريال مدريد بثالثة أهداف يف 

22 دقيقة فقط أمام إشبيلية”.
لراجع مس��توى  الصحيف��ة  وأش��ارت 
الفريق املليك، بعدما فشل يف أن يكون 

ندا قويا إلشبيلية بني جامهريه.
وعىل غ��الف صحيفة “س��بورت” جاء 

العنوان “شكرا جزيال مدريد”.
وأكملت “إش��بيلية يه��زم ريال مدريد 

ويخفف من خطورة خس��ارة برشلونة 
أمام ليجانيس، س��مح فريق إرنيس��تو 
فالفريدي للخصم بأن يتفوق عليه بعد 
هدف كوتينيو، بس��بب أخطاء دفاعية 

ساذجة”.

واهتمت صحيفة “سوبر ديبوريت” عىل 
غالفها بتعادل فالنسيا مع سيلتا فيجو، 

وعنونت “مستحق”.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن الخفافي��ش 
فش��لوا مج��ددا تحقي��ق الف��وز األول 

لهم هذا املوس��م، بسبب هدف اياجو 
أس��باس، بعدما أحرز باتش��واي هدف 

فالنسيا الوحيد.

سلوك قبيح

وانتقد حارس مرم��ى ليجانيس، إيفان 
كويار، سلوك العبي برشلونة، يف املباراة.
ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن 
الحارس اإلسباين قوله: “نحن ليجانيس، 
فري��ق متواض��ع، هذا صحي��ح، ولكن 
يجب أن يقوم األشخاص الذين اعتادوا 
عىل الفوز مبصافح��ة اآلخرين وتقديم 
التهاين للفري��ق اآلخر عندما يخرسون، 

وهو يشء مل يقم به العبو برشلونة”.
وأضاف: “مل يأت أح��د لتهنئتنا، أعتقد 

أن هذا عمل قبيح جدا”.
ع��ىل صعي��د آخ��ر، يواجه برش��لونة، 
أزم��ة جديدة مع تقني��ة الفيديو، بعد 

الخسارة.
 ”El Chiringuito“ برنام��ج  وق��ال 
اإلس��باين الشهري، إن الهدف األول الذي 
سجله ليجانيس عن طريق نبيل الزهر، 

غري صحيح.
وأضاف: “مع بداية الكرة، كان جوناثان 

سيلفا متسلال”.
ُيذكر أن برش��لونة انتقد تقنية الفيديو 
خالل مواجهة ضد جريونا، بعد يف طرد 

كليمنت لينجليت من اللقاء.

برشلونة سيئ.. ومدريد أسوأ

غالف موندو ديبورتيفو

)وكاالت(: اع��رف كارل��و أنش��يلويت، 
املدي��ر الفن��ي لنابويل، ب��أن مواجهة 
يوفنت��وس، ي��وم الس��بت يف الدوري 

اإليطايل، ُتسبب له صداعا.
وأوضح أنش��يلويت: “ليك أكون صادًقا، 
لقد تس��ببت لنفيس يف صداع حقيقي 
بش��أن اختيار التش��كيل يوم السبت، 
ألن أولئك الذي��ن لعبوا مباراة األمس 
أثبت��وا أنهم يس��تحقون التواجد أمام 
يوفنتوس، وكذل��ك من لعبوا يف بداية 

األسبوع”.
وأض��اف: “لقد اخ��رت االنضامم إىل 
نابويل بس��بب الحامس ال��ذي متتلكه 
املدينة، ومرشوع النادي، نحن نحاول 

تغيري يشء ما، ونقوم بعمل جيد”.
وتابع: “نح��ن يف حالة جيدة، وجميع 
مب��اراة  بع��د  متحفزي��ن،  الالعب��ني 
فيورنتين��ا بدأن��ا يف الدف��اع بطريقة 
مختلف��ة، إنس��يني ال ي��زال حاس��اًم 
بالنسبة لنا يف مركزه الجديد كمهاجم 

أكرث من الجناح، نحن بحاجة لتحقيق 
أقىص استفادة منه”.

وأردف: “أس��لوبنا يف الهج��وم يعتمد 
أيًضا ع��ىل الظهريي��ن واألجنحة، ضد 
تورين��و، كان لدينا ف��ريدي وكاييخون 
يدفعان لألمام، واليوم، لدينا الظهريين 

أيًضا يقومان بذلك”.
وفاز نابويل عىل نظ��ريه بارما، بنتيجة 
0-3، ليواص��ل ضغطه ع��ىل املتصدر 
يوفنت��وس، بعدما احت��ل املركز الثاين 
برصيد 15 نقطة بف��ارق 3 نقاط عن 

اليويف.

صداع أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي

وكاالت: يبحث بطل العامل الربيطاين لويس هاميلتون عن 
تأكيد هيمنة فريقه مرسيدس عىل حلبة سوتيش التي 

تستضيف األحد جائزة روسيا الكربى، املرحلة السادسة 
عرشة من بطولة العامل للفورموال واحد.

ومل يسبق ألي فريق أن خرج منترصا من حلبة سوتيش سوى 
مرسيدس منذ أن بدأت باستضافة سباقات الفئة األوىل العام 
2014 حني فاز هاميلتون بالذات ثم كرر األمر يف 2015 قبل 

أن ينوب عنه زمياله السابق األملاين نيكو روزبرغ والحايل 
الفنلندي فالتريي بوتاس.

وبعد تقدمه يف صدارة الرتيب بفارق 40 نقطة عن 
مالحقه سائق فرياري األملاين سيباستيان فيتل بفوزه ب� 4 من 

السباقات الخمسة األخرية، آخرها يف السباق املايض عىل 
حلبة مارينا باي يف سنغافورة، يدخل هاميلتون اىل السباقات 

الستة األخرية للموسم وهو يف وضع مثايل ملحاولة إضافة 
لقب عاملي خامس اىل سجله.

لكن مدير مرسيدس توتو وولف حذر من الراخي يف هذه 
املرحلة املصريية من املوسم، مشددا عىل أن الخصم فرياري 

سيشكل تهديدا حقيقيا يف كل سباق حتى نهاية البطولة.
وقال “بطبيعة الحال، أن تكون يف الصدارة أفضل من أال 

تكون، لكن ال يزال هناك ستة سباقات والكثري من النقاط 
لجمعها، وبالتايل )التصدر بفارق 40 نقطة( ال يجعلنا يف 

وضع نرتاح إليه”.
وتابع “سنواصل الركيز عىل كل حصة )تجارب حرة 

ورسمية(، سنحاول تحسني السيارة يف كل ناحية ممكنة، 
وسندخل اىل السباق من أجل الفوز. ليس لدينا أي 

تفاؤل سذج بشأن وضعنا يف الفريق )من حيث الفارق 
يف الصدارة(... وضعنا الذهني إيجايب جدا، نحن حيويون 
للغاية... متحمسون للمعركة التي سنواجهها بالتأكيد يف 

السباقات الستة املقبلة”.

هاميلتون يبحث عن تأكيد الهيمنة

ميوني��خ  باي��رن  يبح��ث  )وكاالت(: 
املتصدر ومضيفه هرتا برلني الرابع عن 
تعويض تعرثهام يف املرحلة الس��ابقة، 
وذل��ك عندما يلتقيان اليوم الجمعة يف 
افتت��اح املرحلة السادس��ة من الدوري 

األملاين لكرة القدم.
فبعد فوزه يف 4 مباريات تواليا، س��قط 
باي��رن يف ف��خ التع��ادل أم��ام ضيفه 
أوغس��بورغ 1-1 يف الدقائ��ق االخرية، 
ليتقلص الف��ارق بينه وب��ني مطارديه 
فريدر برمي��ن وبوروس��يا دورمتوند إىل 
نقطت��ني. وكان الفريق البافاري متجها 
إىل فوز خامس بعد افتتاحه التس��جيل 
عرب الهولندي املخرضم أريني روبن، بيد 

أن فيليكس غوتس��ه )20 عاما( سجل 
يف الدقيق��ة 87 يف مرمى الفريق الذي 
وق��ع معه أول عقد اح��رايف يف 2017، 
مهدي��ا هدفه إىل ش��قيقه األكرب ماريو 
بطل العامل السابق الذي عاىن كثريا مع 

اإلصابات واملرض.
ودف��ع م��درب باي��رن الك��روايت نيكو 
كوفاتش بتشكيلة أساس��ية غاب عنها 
نجومه البولندي روبرت ليفاندوفسيك، 
الكولومبي خاميس رودريغيز، الفرنيس 
فرانك ريبريي، اإلس��باين تياغو ألكانتارا 

والنمسوي دافيد آالبا.
ويف ظ��ل إصابة عدد م��ن العبي بايرن 
وخصوصا العب الوسط الفرنيس الدويل 

كورنتان توليسو، أظهر الربتغايل ريناتو 
سانش��يز )21 عاما( مستوياته السابقة 
عندما خاض أول مباراة كأس��ايس منذ 

18 شهرا ضد أوغسبورغ.
وق��ال الالع��ب الق��ادم إىل باي��رن يف 
صي��ف 2016 قبل أن يراجع مس��تواه 
اث��ر التتوي��ج مع ب��الده بلق��ب كأس 
أوروب��ا، أكان م��ع باي��رن يف موس��مه 
األول أو خالل إعارت��ه لفريق الدوري 
اإلنجلي��زي س��وانيس س��يتي املوس��م 
امل��ايض حي��ث تعرض إلصاب��ة عضلية 
يف فخذه، “س��اعدين فريق��ي كثريا وأنا 
سعيد... لدي ثقة أكرث، املدرب منحني 
الثقة. ق��ال يل قبل املوس��م أنه يتعني 

عيل متابعة العمل ألن لحظتي س��تأيت 
وس��أنال فرصتي. اللعب م��ع ناد كبري 

مثل بايرن منحني الثقة”.
لك��ن باي��رن الباحث عن لقب س��ابع 
تواليا يف البوندس��ليغا، س��يفتقد عىل 
األرجح العب وس��طه ليون غوريتسكا 
ال��ذي أصيب بالت��واء يف كاحله عندما 
أرشكه امل��درب يف مرك��ز مختلف ضد 

أوغسبورغ وهو الظهري األيرس.
وس��تكون املباراة مبثابة اإلعداد لبايرن 
قب��ل مواجهة ضيفه أياكس أمس��ردام 
الهولندي يف قمة املجموعة الخامس��ة 
يف دوري أبط��ال أوروبا الثالثاء املقبل، 
وذلك بع��د فوز الفريق��ني يف املرحلة 

يبح��ث  اآلخ��ر،  الط��رف  ويف  األوىل. 
برلني عن تعويض خس��ارته األوىل أمام 
برمي��ن، ما حرمه من تش��ارك الصدارة 
مع بايرن. وبرلني ه��و الفريق الوحيد 
يف البوندس��ليغا مل يخرس يف آخر ثالث 
مواجهات ضد بايرن )تعادال 3 مرات(، 
لكن برغم ذلك مل يحصد الفوز يف آخر 

14 مباراة )خرس 11 مرة(.
وتركز األنظار عىل بوروس��يا دورمتوند 
ال��ذي أصب��ح أول فريق يس��جل هذا 
املوس��م 6 أهداف عىل األقل يف مباراة 
واحدة بعد اكتس��احه نورمربغ الصاعد 
7 - صف��ر األربعاء، وهو يحل عىل باير 

ليفركوزن السبت.

بايــرن وبرليـــن للعـــودة

ماركو رويس

قرر املكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم تعزيز االعتامد عىل 

التكنولوجيا وذلك عرب تطبيق نظام 

الفيديو املساعد خالل نهائيات كأس 

آسيا 2019 والتي تنطلق بعد 100 

يوم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وبعد موافقة االتحاد الدويل لكرة 

القدم واملجلس الدويل لكرة القدم 

IFAB وبعد التشاور مع دائريت 

املسابقات والحكام يف االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم، وافق املكتب 

التنفيذي يف اجتامعه أمس بالعاصمة 

األوزبكية طشقند عىل تطبيق نظام 

الفيديو املساعد يف نهائيات كأس آسيا 

2019، بانتظار التأكيد النهايئ عىل 

استكامل االستعدادات لتطبيق النظام.

وقال رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم النائب األول لرئيس االتحاد 

الدويل لكرة القدم الشيخ سلامن بن 

إبراهيم آل خليفة: االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم عازم عىل االستفادة من 

التكنولوجيا لصالح اللعبة، ونحن 

نتطلع لتطبيق نظام الفيديو املساعد 

يف امللعب خالل أهم بطوالت االتحاد، 

يف نهائيات كأس آسيا 2019 يف 

اإلمارات.

وأضاف: تابعنا تطبيق نظام الفيديو 
املساعد خالل نهائيات كأس العامل 
2018 يف روسيا، وكان من الواضح 

للجميع أن هنالك حاجة كبرية 

لتدريب الحكام واالستثامر يف 
التجهيزات من أجل ضامن فعالية 

هذا النظام وتحقيق إضافة إيجابية 
للعبة.

وأوضح معايل الشيخ سلامن بن 
إبراهيم: يف الوقت الذي نشيد فيه 

بدعم االتحاد الدويل لكرة القدم 
 ،IFAB واملجلس الدويل لكرة القدم

فإننا نؤكد عىل رضورة اتخاذ التدابري 

الالزمة لضامن توفري كافة التجهيزات 

والرتيبات لتطبيق نظام الفيديو 

املساعد خالل كأس آسيا املقبلة.

وتعد نهائيات كأس آسيا 2019، األكرب 

يف تاريخ البطولة يف ظل مشاركة 

24 منتخبا،كام تم رصد جوائز مالية 

بقيمة 14,8 مليون دوالر وذلك للمرة 

األوىل يف تاريخ املسابقة التي تنطلق 

منافساتها يوم 5 يناير 2019، حيث 

تجمع املباراة االفتتاحية بني منتخبي 

البحرين واإلمارات يف أبو ظبي، ضمن 

منافسات املجموعة األوىل.

 سلمان بن إبراهيم يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي

سلمان بن إبراهيم: تسخير التقنية الحديثة لالرتقاء بالكرة اآلسيوية
االتحاد اآلسيوي يتجه لتطبيق نظام الفيديو المساعد في كأس آسيا 2019

طشقند        مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم



تعت���ر وجب���ة الفط���ور اأه���م وجب���ة يف اليوم، 
ويج���ب اأن حتتوي على خمتلف العنا�رص ال�ص���حية 
واملغذية، ومع ذلك، قد جند اأنف�ص���نا يف كثري من 
الأحيان، م�صطرين اإلى تناول الفطور يف العمل اأو 

على الطريق، ويعتر املوز من اأ�صهل اخليارات.
وياأتي املوز بالطب���ع مع جمموعة من الفوائد 
ال�ص���حية، وم���ن املع���روف اأن حمتوي���ات ه���ذه 
الفاكه���ة تعزز �ص���حة القلب وت�ص���اعد على احلد 
م���ن التعب يف اجل�ص���م، بالإ�ص���افة اإل���ى احلفاظ 
على �ص���غط الدم عند م�ص���توى حمدد، واحلد من 

الكتئاب والإم�صاك وحرقة املعدة والقرحة.
كم���ا اأن املوز غني باحلديد الذي ي�ص���اعد يف 
حتفيز اإنتاج الهيموجلوبني، ويلعب دوراً يف عالج 
فق���ر ال���دم. ويف حني اأن���ه يعتر م�ص���درا ممتازا 
للحف���اظ عل���ى ال�ص���حة، اإل اأن تن���اول املوز على 
معدة فارغة املعدة ل يزال مو�ص���ع جدل، بح�صب 

موقع اإن دي تي يف.
واملوز هو م�صدر ممتاز للبوتا�صيوم والألياف 
واملغني�صيوم، وبالتايل ي�صاعد على تلبية احلاجة 
للعنا����رص الغذائي���ة املختلف���ة يف ج�ص���مك، فه���و 
يعزز الطاقة ويقلل من ال�ص���عور باجلوع، وين�صح 
بتن���اول املوز ب�ص���كل يومي للح�ص���ول على هذه 

الفوائد.
املخت����ص  اأرورا  �ص���يلبا  الدكت���ور  وي�ص���ري 
بالتغذية و مدرب ال�ص���حة يف اململكة 
املتح���دة، اإل���ى اأن امل���وز، ي���زود 
اجل�ص���م بنحو 25 يف املائة من 
ال�صكر الذي يحتاجه لإنتاج 
الطاق���ة الالزمة للقيام 
باأن�ص���طة خمتلف���ة 

يف اليوم.

ووفق���اً ل���وزارة الزراع���ة الأمريكي���ة، يحتوي 
املوز القيا�صي على 89 �صعرة حرارية فقط، وهو 
م�ص���در غني بالفيتامينات واملعادن الأ�صا�صية، 
كما يحتوي على ن�ص���بة جيدة من املاء، لذلك فهو 

ي�صاعد على ترطيب اجل�صم.
ووفقا مل�ص���ادر خمتلفة، وعلى الرغم من اأن 
املوز غني بالبوتا�صيوم والألياف واملغني�صيوم، 
اإل اأنه ل يعتر خيارا جيدا لال�ص���تهالك على معدة 

فارغة لهذه الأ�صباب:
– الكمي���ة الكبرية من ال�ص���كريات الطبيعية 
املوجودة يف املوز والت���ي تعزز الطاقة ميكن اأن 

جتعلك ت�صعر بالتعب بعد ب�صع �صاعات.
– مينحك املوز �ص���عوراً موؤقتاً بال�ص���بع، مما 
يجعل���ك ت�ص���عر بالنعا����ص والإره���اق بع���د وقت 

ق�صري.
– امل���وز ذو طبيع���ة حم�ص���ية، وبالتايل، قد 
ي�ص���بب م�ص���اكل يف الأمعاء اإذا مت اأكله على معدة 

فارغة.
ووفًقا للدكتور اأجنو �ص���ود، وهو خبري تغذية 
مع���روف يف بنغالورو، فاإن “امل���وز غني بالطبيعة 
ويحت���وي على كمي���ات كب���رية من البوتا�ص���يوم 
وامل���واد الغذائية. ومن اجليد تناوله يف ال�ص���باح 
ولك���ن لي�ص على معدة فارغ���ة، وميكن للمحتوى 

العايل من املغني�ص���يوم اأن ي�ص���بب اختاللً يف 

التوازن بني الكال�ص���يوم واملغني�ص���يوم يف الدم، 
والذي قد يكون له تاأثري �صلبي على نظام القلب 

والأوعية الدموية”.
ول يقت�رص الأمر على املوز، اإذ ين�صح اخلراء، 
بتجن���ب تن���اول الفواك���ه ب�ص���كر عام عل���ى معدة 
فارغة، فامل���واد الكيماوية املوجودة فيها ميكن 
اأن تك���ون �ص���ارة للغاية، وللح�ص���ول على فوائد 
الفواكه، يف�صل اأن يتم خلطها مع بع�ص الأطعمة 

الأخرى، حتى ينح�رص تاأثري املواد ال�صارة فيها.
ويقول خراء التغذية اإن اأف�صل وقت لتناول 
املوز هو يف ال�ص���باح، خا�ص���ة مع بع����ص الفواكه 
الأخرى اأو ال�ص���وفان، وميكن اأن يلعب دوراً كبرياً 
لدى الأ�صخا�ص الذين ي�صعون اإلى خ�صارة الوزن.

فيم���ا يل���ي بع����ص اخلي���ارات ح���ول كيفي���ة 
ت�صمني املوز يف وجبة الفطور:

حلويات دقيق الشوفان مع الموز
خي���ار �ص���حي و�ص���هي ي�ص���اعد عل���ى اإع���ادة 
تزوي���د ج�ص���مك بالطاقة، عن طري���ق تناول كوب 
من ال�ص���وفان واملوز وزبدة اجل���وز اخلام و�رصاب 

القيقب.

حلويات الموز مع التوت
امل���وز  وجب���ات  اأ�ص���هل  م���ن 
ال�ص���باح،  يف  للتح�ص���ري 
وميك���ن اإع���داد وجب���ة فطور 
مغذية باأقل جه���د ممكن، عن 
طريق خل���ط قطع التوت واملوز 
املقطعة اإلى قطع �صغرية يف وعاء 

من احلليب.

الحبوب مع الموز
الكوكتي���ل خي���ار اآخ���ر مغذي 
يك����رص الروتني التقلي���دي، حيث 
ميكن خلط املوز م���ع حليب اجلوز 
وم�ص���حوق ال���كاكاو للح�ص���ول على 

�رصاب لذيذ يف ال�صباح الباكر.

بالرغم من اأن اأغلب الأجهزة احلديثة 
الآمن���ة  ال�ص���وت  م�ص���تويات  ُتظه���ر 
مين���ع  ل  ذل���ك  اأن  اإل  للم�ص���تخدمني، 
كثريين م���ن رفع �ص���وت ال�ص���ماعات 
اإلى اأق�ص���ى حد. وح�صب درا�صة حديثة 
فحت���ى قوة 80 دي�ص���بل ت�ص���بب اأ�رصارا 

بالأذنني اإذا ا�صتمرت ل�صاعات يوميا.
خ���راء يف ه���ذا املج���ال ح���ددوا امل���دة 
املمكن ا�ص���تعمال ال�صماعات يف �صاعتني يوميا. 
ووفق اختب���ار مت اإج���راوؤه على اخلاليا احل�ص���ية ملعرفة 
الأ�رصار الدائمة لل�ص���ماعات، فاإن املوجات ال�ص���وتية ت�ص���ل اإلى القناة ال�ص���معية عر 
طبلة الأذن والأذن الو�ص���طى ويتم نقلها اإلى الأذن الداخلية، حينها حتول ال�ص���عريات 
ال�ص���معية الهتزازات اإلى ذبذبات كهربائية ت�صل اإلى الدماغ عر الأع�صاب ال�صمعية. 

ويف حالة ت�رصر ال�صعريات ب�صبب ال�صخب، حينها ت�صعف حا�صة ال�صمع.
د. جون مارتني هيمبل، طبيب اأنف واأذن وحنجرة يقول: “هناك عامالن اأ�صا�ص���يان 

ي�صببان يف اأذى الأذن اهمهما رفع �صوت ال�صماعات حني ملدة طويلة خالل اليوم ”.

سماعات

البطيخ

الفستق
اإح���دى الدرا�ص���ات احلدي���ة  بح�ص���ب 

والتي ن�رصت موؤخرا  يف دورية “اإن �صي 
بي �ص���ي” الطبي���ة ال�ص���هرية، والتي 
اأجري���ت عل���ى 28 مري�ص���اً ب�ص���غط 
الدم، تبني باأن ان الف�صتق يقلل من 
الطرفية،  الدموي���ة  الأوعية  مقاوم���ة 

وي�صاعد يف تخفي�ص �صغط الدم.
كم���ا اأك���دت درا�ص���ة اأخ���رى حديثة 

�ص���ادرة عن جامعة ولية بن�صلفانيا ن�رصت 
يف جمل���ة جلمعية القل���ب الأمريكي���ة، اأن تناول 

الف�ض���تق خالل اتباع نظام غذائي �ض���ّحي قد يقلل ا�ض���تجابة اجل�ض���م ل�ضغوط 
احلياة اليومية.

وظه���ر يف ال�ص���تنتاجات اأن الوجبات الغذائية التي حتتوي على الف�ص���تق 
�ص���منت �صغط الدم الطبيعي، وذلك مبعزل عما اإن كان الف�صتق مملًحا اأو غري 
مملح، اإذ يف كلتا احلالتني �صاعد على خف�ص �صغط الدم وتخفيف العبء على 

الوعية القلبية.

اتب���اع حمي���ة البطي���خ ي�ص���كل 
و�صيلة ناجعة وفعالة جدا لفقدان 
الوزن واإزالة ال�صموم من اجل�صم 
دون  و�ص���ليم  ب�ص���كل طبيع���ي 
املعاناة من ال�ص���عور املتوا�صل 
باجلوع، تعطى هذه احلمية نتائج 

ممتازة بال�صافة اإلى اأنها ت�صتمل 
اأي�ًصا على جملة من العنا�رص الغذائية 

الأخرى التي توفر كل ما يحتاجه اجل�ص���م 
من الطاقة اليومية ملزاولة كل اأن�ص���طته دون 

ال�صعور بالتعب والرهاق واخلوف من حدوث اأي عواقب �صحية خطرية.
خ�صائ�ص البطيخ امل�صاعدة على خ�صارة الوزن

يتميز البطيخ مبذاقه احللو واللذيذ وباحتوائه على ن�ص���بة عالية من املاء 
بال�صافة اإلى اأنه ل يحتوى �صوى على ن�صبة منخف�صة من ال�صعريات احلرارية، 

كما ت�صاعد خ�صائ�صه على اعتماده كعن�رص اأ�صا�صي �صمن احلمية الغذائية.

ك�ص���فت درا�ص���ة ملعهد طب وجراحة العيون يف لندن، اأن العد�صات الال�صقة تعد م�صدرا رئي�صيا لبكترييا 
الأميبا، التي قد توؤدي اإلى فقدان الب�رص، وبح�ص���ب الأطباء، فاإن هذه البكترييا ت�ص���بب التهاب �ص���طح العني، 
والته���اب القرني���ة البكتريي وفق���دان الب�رص، ولحظ الباحثون ت�ص���اعف حالت الإ�ص���ابة بالتهاب القرنية يف 
جنوبي بريطانيا، مبعدل ثالث مرات منذ العام 2011، وعادة ما يرتبط هذا املر�ص ب�ص���وء النظافة ال�صخ�صية 

والعد�صات الال�صقة.
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اإعداد: طارق البحار

فوائد لن تتخيلها عن الكبدة

 الموز.. 
مجموعة من 
الفوائد الصحية

آالم الظهر لها أسباب عدة
ق���ال الروفي�ص���ور الأمل���اين برين���د 
كالدين اإن لآلم الظه���ر لها اأ�ص���باب عدة، 
مو�ص���حاً اأنه���ا يف بع�ص احل���الت ل ترجع 
اإلى �صبب ع�صوي فيما يعرف باآلم الظهر 
جمهولة ال�ص���بب، وه���ي اآلم عادة ما تزول 
يف غ�صون 4 اإلى 6 اأ�صابيع بعد الإكثار من 

الأن�صطة احلركية.
واأ�صاف اأخ�صائي طب وجراحة العظام 
اأن اآلم الظهر قد ترجع اأي�ص���اً اإلى �ص���بب 
ع�صوي مثل التاآكل اأو النزلق الغ�رصويف.

وهنا ل ي�صتلزم الأمر اخل�صوع للجراحة 
ف���وراً، وميكن مواجه���ة الآلم يف كثري من 
احل���الت بع���الج الأمل، اأو احلركة، اأو العالج 
الطبيع���ي. ويكون اللج���وء اإلى اجلراحة اإذا 
كانت اآلم الظهر م�ص���حوبة مبظاهر �صلل 
اأو اإذا فقد املري�ص ال�صيطرة على املثانة، 

اأو الأمعاء.

ما مخاطر تناول األغذية المعلبة؟

تعت���ر الكب���دة من اأ�ص���هى الأطعم���ة واأكرثها غن���ى بالعنا�رص 
الغذائي���ة املختلفة. فطب���ق الكبدة من الأكالت الت���ي يقبل عليها 

ق�صٌم كبرٌي منكم نظراً ل�صهولة و�رصعة حت�صريها.
الفائ���دة الأولى من تناول الكبدة هي اأنها 
 ،B12 غني���ة ج���داً بفيتام���ني
ال���ذي يفي���د يف تكوي���ن 
خالي���ا ال���دم احلم���راء 
الوظيف���ة  ويح�ص���ن 
تن���اول  اخللوي���ة. 
الأطعم���ة التي حتتوي 
عل���ى ن�ص���بة عالية من 
فيتامني B12 ي�ص���اعد 
اجل�ص���م  تن�ص���يط  عل���ى 

ومنع التعب و�ص���عف الع�صالت وال�صباب الدماغي وتغيري املزاج. 
فاجل�ص���م اأي�ًص���ا بحاجة اإل���ى فيتامني B12 لع���الج وظائف اجلهاز 
الع�ص���ب، ودعم عملية التمثي���ل الغذائي ووتعزيز �ص���حة الدماغ. 
تعتر الكبدة اأحدى م�ص���ادر فيتامني A الأكرث تركيًزا خ�صو�ص���اً 
انه قابل للذوبان يف الدهون ويعمل كم�ص���اد لالأك�صدة، مما ي�صاعد 
عل���ى تقلي���ل اللتهابات من خ���الل مكافحة �رصر اجل���ذور احلرة. ان 
الفيتام���ني A املوجود يف الكبدة �رصوري لتح�ص���ني النظر و�ص���حة 
اجللد والغدة الدرقية وتقوية العظام وت�صهيل متايز اخلاليا ودعم 
وظيف���ة املناعة. م���ا يهم حول فيتامني A املوج���ود يف الكبدة هو 
اأنه ال�ص���كل الن�صط )ُي�ص���مى اأي�ًص���ا الريتينول(، والذي ياأتي فقط 
 A من الأطعمة امل�ص���تقة من احليوانات. ميكن ا�صتخدام فيتامني
الن�صط، ب�صكل مبا�رص من قبل اجل�صم، ول يحتاج اأولً اإلى حتويله مثل 
فيتامني A القائم على النبات )والذي يطلق عليه الكاروتينات(.

يقب���ل كث���ريون عل���ى تن���اول 
الأطعم���ة املعلب���ة عل���ى الرغم من 
كونه���ا حتتوي على م���واد حافظة 
من �ص���اأنها اأن ت�ص���بب الكثري من 
الأمرا�ص وت�رص ب�ص���حة الإن�ص���ان، 
كما اأن لها تاأثريا �ص���ارا بالن�ص���بة 
البكتريي���ا  الدقيق���ة،  لالأحي���اء 
والفطري���ات واخلمائر، حيث متنع 
ن�صاطها وتكاثرها، فمن املعروف 
اأن املعلبات ل حتتوي على األياف، 
بل حتت���وي على �ص���عرات حرارية 
عالية، وهذا ما يوؤدي اإلى الإ�صابة 
وامل�ص���تقيم،  القول���ون  ب�رصط���ان 
ال�ص���منة وم�صاعفتها  اإلى  ويوؤدي 
ال�ص���كري  مبر����ص  والإ�ص���ابة 
واأمرا�ص القلب والأوعية الدموية.

وق���د ك�ص���فت درا�ص���ة حديثة 
اأعدته���ا املجل���ة الأمريكي���ة لعلم 
الأطعم���ة  اأن  الأع�ص���اء،  وظائ���ف 
امل�صنعة حتتوي على ن�صب عالية 
من الفو�ص���فات، والتي من �صاأنها 
اأن تزي���د م���ن ن�ض���اط الأع�ض���اب 
وترفع �ص���غط الدم، م�ص���رية اإلى 
اأن الفو�ص���فات املوج���ود عادة يف 
الأطعمة كم���ادة حافظة وحم�ص���ن 
للنكه���ات ومثب���ت لل���ون ي�ص���بب 
ارتفاعا يف �ص���غط الدم، لفتة اإلى 
اأن الإف���راط يف حتفي���ز الأع�ض���اب 
املتعاطفة يرفع �ص���غط الدم، يف 
الأع�ص���اب احلركية  حني تفعي���ل 

يخف�صه.
واأو�صح الباحثون اأن الفو�صفات 
يوج����د بكمي����ات كب����رية يف اللح����وم 

واحللي����ب، وه����و عن�رص مه����م يف بناء 
عظام قوية و�صيانة واإ�صالح اجل�صم، 
وعل����ى الرغم من ذلك يتم اإ�ص����افته 
اإل����ى عدد كبري م����ن الأطعمة املعلبة 

بن�صب مرتفعة.
القائمني على  اأح���د  واأو�ص���ح 
الدرا�ص���ة، د. وان���ن ف���وجن، م���ن 
جامعة تك�ص���ا�ص، اأن وجود الكثري 
من الفو�ص���فات يف الأغذية ميكن 
�ص���غط  ارتف���اع  اإل���ى  ي���وؤدي  اأن 
الدم، وي���وؤدي اأي�ص���ا اإل���ى زيادة 
والأوعي���ة  القل���ب  م�ص���اعفات 
الدموية، كم���ا اأن الأطعمة املعلبة 
حتتوي على ن�صبة عالية من امللح، 
فق���د جتاوزت اأك���رث من %50 من 
الكمية املو�صى بها، وهذا ي�صكل 
خط���را كب���ريا عل���ى �ص���حة الفرد 
وفق���ا لإدارة الأغذي���ة والعقاق���ري 
الأمريكية ‘FDA’، والتي ت�ص���مح 
فق���ط بو�ص���ع 480 مليجرام���ا من 
املل���ح ل���كل ح�ص���ة م���ن الأغذي���ة 

الفردي���ة، مث���ل اجل���ن واللح���وم 
الباردة واخلبز، كما ت�ص���مح ب�600 
مليج���رام للوجب���ات مث���ل اأطب���اق 

املكرونة والبيتزا.
الأطعم���ة  اأ����رصار  تتوق���ف  ول 
املعلبة عند حد الإ�ص���ابة باأمرا�ص 
املزمن���ة،  والأمرا����ص  القول���ون 
ب���ل اإنه���ا ت�ص���بب انت�ص���ار مر�ص 
ع���ن  عب���ارة  وه���ي  ‘الإكزمي���ا’، 
التهاب���ات يف اجلل���د على �ص���ورة 
احمرار �ص���ديد يف اجلل���د وحكة مع 
وجود حبيبات �ص���غرية، والإ�صابة 
ب���ه ترجع اإلى عدة اأ�ص���باب داخلية 
الأ�ص���باب  اأه���م  وم���ن  وخارجي���ة، 
الداخلي���ة تن���اول بع����ص الأكالت 
التي ت���وؤدي اإلى انت�ص���ار الإكزميا 
احلافظ���ة  كامل���واد  اجلل���د  يف 
املوج���ودة يف الأطعم���ة املحفوظة 
بطريق���ة معلب���ة، لحتوائه���ا على 
م���واد كيميائية تزيد من انت�ص���ار 

املر�ص.
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عقد الفنان حامت العراقي “عندليب الأغنية 
العراقي���ة” جمموعة من جل�س���ات العمل مع عدد 
من املخرجني، لت�سوير اأغنية جديدة من اأغنيات 
البوم���ه الأخري ال���ذي ط���رح موؤخراً حت���ت عنوان 

“ح���امت العراق���ي 2018”، وذل���ك بع���د تقدمي 
ال�س���يناريوهات املنا�س���بة للأغني���ات الت���ي مت 
تر�س���يحها من اأجل ت�س���ويرها بطريقة الفيديو 

كليب.

مسافات

زار نح���و 1500 طف���ل م���ع اأهاليهم 
من رواد جممع ال�س���يف باملنامة املن�سة 
الرتفيهي���ة التوعوي���ة مبر����ض �رسط���ان 
الأطفال التي نظمتها مبادرة “ابت�سامة” 
التابعة جلمعية امل�س���تقبل ال�س���بابية يف 
اإطار فعاليات احلملة التطوعية للتوعية 
“اأطفالن���ا  الأطف���ال  �رسط���ان  مبر����ض 
كالذهب”، وذلك على مدى يومي اجلمعة 

وال�سبت الفائتني.
وتع���رف الأطفال من خلل القائمني 
عل���ى احلمل���ة واملتطوع���ني وع���دد م���ن 
الجتماعي���ني  والنا�س���طني  الأطب���اء 
امل�س���اركني فيه���ا على اأ�س���لوب احلياة 
ال�س���حية الأمثل، وذلك من خلل حمطات 
متنوعة داخل املن�س���ة للتعريف باأهمية 
الأكل ال�س���حي يف تعزي���ز مناعة الأطفال 
�س���د الأمرا�ض، وحمطة م����رسح العرائ�ض، 
واملحط���ة الريا�س���ية، واملحط���ة الفنية، 
وغريه���ا، كم���ا تعرفوا م���ع اأهاليهم على 
معلومات عام���ة مر�ض �رسط���ان الأطفال 

واأعرا�سه واأف�سل �سبل الوقاية منه.
الزي���اين،  الرحم���ن  عب���د  �س���باح 
رئي����ض جمل����ض اإدارة جمعية امل�س���تقبل 
ال�س���بابية، اأو�س���ح اأن اله���دف م���ن هذه 
املن�س���ة التوعوي���ة هو تعلي���م الطفال 

مهارات احلياة ال�س���حية من خلل اللعب 
والرتفي���ه، معربا عن �س���عادته بالتفاعل 
الكب���ري ال���ذي لقت���ه حمط���ات املن�س���ة 
التوعوي���ة م���ن قب���ل الأطف���ال، ومقدما 
�س���كره لعق���ارات ال�س���يف عل���ى دعمها، 
لفتا اإلى اأن الإقبال الكبري الذي �سهدته 
املن�س���ة من زوار املجمع ميثل دليل اآخر 
عل���ى جناح حملة “اأطفالنا كالذهب5” يف 
الو�س���ول اإلى خمتلف ال�رسائح وتوعيتهم 
مبر�ض �رسطان الأطفال. واأو�سح الزياين 
اأن حملة “اأطفالنا كالذهب5” ت�سهد هذا 
العام جناح���ا منقطع النظ���ري نتيجة حجم 
امل�ساركة يف عدد الفعاليات الكبري الذي 
تت�س���منه، اإ�س���افة اإلى ال�رساك���ة الفاعلة 

مع وزارة ال�س���حة ووزارة العمل والتنمية 
و�س���وؤون  ال�س���غال  ووزارة  الجتماعي���ة 
البلديات والتخطيط العمراين، وداعمني 
من موؤ�س�س���ات قطاع خا�ض يف مقدمتهم 
بن���ك البحري���ن الوطن���ي وبن���ك البحرين 
والكويت وجمموعة فنادق اخلليج و�رسكة 
يو�س���ف بن خليل املوؤيد ومايا �س���وكلت 

وجممع ال�سيف وجمموعة ماريوت.
هذا وبح�س���ب برنامج احلملة �س���يتم 
يف 28 �س���بتمرب اجلاري تنظي���م مهرجان 
امل�س���ي مبنت���زه الأمري خلفة بن �س���لمان 
باحلد ي�س���ارك في���ه عدد م���ن املدار�ض 
وموؤ�س�س���ات املجتمع امل���دين وال�رسكات 
“اأطفالن���ا  حمل���ة  وتختت���م  واجلمه���ور، 
 11 بتاري���خ  فعالياته���ا   ”5 كالذه���ب 
اأكتوبر الق���ادم بحفل خريي يقام بفندق 
الدبلومات وت�س���ارك في���ه الفنانة جنمة 
عبد اهلل بفقرات غنائية متنوعة اإ�س���افة 
اإلى �س���حوبات على جوائ���ز قيمة وغريها 
م���ن الفعالي���ات، و�سيخ�س����ض ريع هذا 
امل�س���ابني  الأطف���ال  ل�س���الح  احلف���ل 
كم���ا  اأموره���م،  واأولي���اء  بال�رسط���ان 
اأهلية وحكومية  و�ست�س���ارك موؤ�س�س���ات 
بتنظيم فعاليات جانبية كدعم وم�ساهمة 

يف هذه احلملة التوعوية املجتمعية.

في ندوة “رحلة عبر مسيرتي في الماضي والحاضر والمستقبل” في الجونة

المخرج المصري داود عبدالسيد: من يتهمني بالكسل ال يعرفني
يعرف املخرج امل�رسي الكبري داود عبدال�سيد 
باأنه بني جيل املخرجني املنتمني اإلى ما ا�س����طلح 
على ت�سميته مبوجة “الواقعية اجلديدة يف ال�سينما 
امل�رسية”، والتي �س����هدتها ف����رتة الثمانينات من 
القرن املا�س����ي، لكنه قبل ذلك ا�س����تغل م�س����اعد 
خم����رج م����ع كب����ار املخرج����ني امل�رسيني كيو�س����ف 
�س����اهني يف فيلم “الأر�ض” وكمال ال�سيخ يف فيلم 
“الرج����ل ال����ذي فق����د ظله”، ث����م انتق����ل بعد ذلك 
اإلى ت�س����وير الأفلم الوثائقية ليخرج ب�س����ع اأفلم 
من بينها “و�س����ية رج����ل حكيم يف �س����وؤون القرية 
والتعليم” �س����نة 1976 و”العمل يف احلقل” �س����نة 
1979 و”ع����ن النا�����ض والأنبياء والفنانني” �س����نة 
1980.  وخلفا لباقي خمرجي “الواقعية اجلديدة” 
اكتف����ى داود عبدال�س����يد طيل����ة عق����د الثمانينات 
باإخراج فيلم واحد هو “ال�س����عاليك” �س����نة 1985، 
لينج����ز بعد ذل����ك اأف����لم: البحث عن �س����يد مرزوق 
)1991(، الكي����ت كات يف نف�����ض ال�س����نة، اأر�����ض 
الأح����لم )1993(، �س����ارق الف����رح )1995(، اأر�ض 
اخلوف )1999(، مواطن وخمرب وحرامي )2001(، 
ر�سائل البحر )2010(، و”قدرات غري عادية” �سنة 

.2016
و�س����من مهرجان اجلون����ة ال�س����ينمائي املقام 
حالي����ا يف اجلون����ة بنج����اح كب����ري، ق����دم عبدال�س����يد 
ن����دوة “رحل����ة عرب م�س����ريتي يف املا�س����ي واحلا�رس 
وامل�س����تقبل”، التي اأقيمت عل����ى هام�ض فعاليات 
ال����دورة الثاني����ة للمهرج����ان واإدارة املخ����رج اأم����ري 
رم�س����ي�ض وح�رس الندوة عدد من جن����وم الفن منهم 
ال�سيناري�س����ت تام����ر حلي����ب، وجن����لء ب����در، واأحمد 
داوود اإ�س����افة اإلى عدد من النقاد والإعلميني من 

داخل وخارج م�رس.
ويف البداية اأكد املخرج ال�س����ينمائي الكبري اأنه 
ل ينظ����ر من����ذ بداياته اإلى الكم اأبدا لأ�س����باب عدة، 
منه����ا ع����دم ن�ش����اط اجله����ات املنتجة، م�شت�ش����هدا 
باأفلم الكيت كات ور�س����ائل البحر، قائل “الكيت 
كات مت اإنتاجه بعد 5 �س����نني من كتابته ور�س����ائل 

البحر بعد 9 �س����نوات وغريها، فالعمل ال�س����ينمائي 
عندي حالة تاأخذ �سنوات من طرح الفكرة اأول ومن 

ثم البحث يف كل زوايا الفيلم”.
وقال عبدال�س����يد “اأ�س����اهد الأفلم ال�سيا�سية 
لكن����ي ل اأف�ّس����ل هذا الن����وع من الفن. و�سخ�س����يا 
اأف�ّس����ل الأعم����ال الكوميدية اخلفيف����ة، وعموما اأنا 
ل�ست �س����د الأحزاب فاأنا معهم، واجلميع يعرف اأن 
اأكرث اأفلمي التي اأثارت م�س����كلت مع الرقابة كان 
فيل����م )مواطن وخمرب وحرامي(، واأح����اول دائما اأن 
اأبتع����د يف اأعمايل عن الفيلم ال�سيا�س����ي لي�ض خوفا 
من ال�سيا�س����ة ولكني ل اأحب هذا واأف�س����ل الأفلم 

ال�سعبية”.

كيت كات
فيلم����ه  اأن  عبدال�س����يد  داود  املخ����رج  واأك����د 
“الكي����ت كات” يعد من اأجنح اأفلمه ال�س����ينمائية 

ال�س����عبية واأن املو�س����يقى الت�س����ويرية �س����اهمت 
ب�سكل كبري يف اإجناح الفيلم اإلى جانب بطل الفيلم 

حممود عبدالعزيز.
واأ�س����اف “يف احلقيقة كنت خائف����ا من العمل 
مع املو�س����يقار راجح داود امل�س����مم املو�س����يقي 
للفيل����م، وانه من قرر اأن يكون خلفية الفيلم الذي 
يتح����دث عن كفيف الب�رس الذي يرى بالب�س����رية اأن 

يكون العود هو البطل يف املو�سيقى الت�سويرية”.

أرض األحالم
واأعطى م�ساحة لفيلمه مع الراحلة فاتن حمامة 
“اأر�����ض الأحلم”، وقال اإن الفيل����م الذي قدمه يف 
الع����ام 1993 مل يعجب الفنانة فاتن حمامة بعد اأن 
�س����اهدته بالرغم اأنها كان����ت معجبة به من البداية، 
واأ�س����اف للح�س����ور اأن الفيلم جزء مه����م من تاريخ 
ال�س����ينما امل�رسية ومل يكن م�س����تعدا ل�س����ياع هذه 

الفر�سة.

تجارية
ورف�ض عبدال�س����يد تلقيبه باملخرج الك�سلن، 
واأكد اأنه عك�ض ذلك متاما، واأنه يف حالة بحث دائما 
عن الق�سة التي ترتك الأثر عند النا�ض، واأن هدفه 
الأول ه����و امل�س����اهد، واأن اجلمهور يدخ����ل اأفلمه 
كث����ريا ول تكون الأفلم مق�س����ورة على عر�س����ها 
وم�س����اهدتها الأولى فق����ط، موؤكًدا اأن����ه ل يتوقف 
عن العم����ل طوال الوق����ت، “فمثل فيلم����ي الأخري 
)ر�سايل بحر( ا�ستغرق خروجه للنور 9 �سنوات، اأما 
فيلم )الكيت كات( فخرج للنور بعد 5 �سنوات”. 

وبخ�سو�ض ذلك قال “عمري ما كنت ك�سلن، 
عدد اأفلمي قليل لأين م�ض موهبة عبقرية، ولي�ض 
�رسًط����ا مع وجود اأعمال مكتوبة ب�س����كل جيد اأن اأجد 
الإنتاج ال����ذي يتحم�ض لها ب�س����كل كبري”، وداعب 
احل�س����ور قائل “ل�ست مبخرج حمرتف.. اأنا يا دوب 
بفك اخلط”! واأكد داود “اأمتنى اأن اأ�ستطيع تقدمي 

فيلم اآخر، �ساأكون �سعيد جًدا يف امل�ستقبل”.
و�س����ف عبدال�سيد عائلة ال�سبكي باأنها الأجنح 
بالإنت����اج اليوم يف م�رس، وق����ال “اأعمالهم اليوم يف 
كل مكان، وعندي ال�سبكي اأكرت منتج بينتج اأفلم 
جتاري����ة ناجح����ة، وعات����ب يف الوقت نف�س����ه بع�ض 
اجله����ات الت����ي همه����ا اليوم م����ن �س����ناعة الأفلم 
الرب����ح التج����اري فقط، مع وجود يف الوقت نف�س����ه 
اأفلم اليوم تقدم احلالة ال�سعبية امل�رسية اجلميلة 
وا�ست�س����هد بفلمني وهم����ا )يوم الدي����ن( و)اأخ�رس 
ياب�����ض(، موؤك����دا اأن الأف����لم امل�رسي����ة احلقيقي����ة 
موج����ودة، اإلى جانب الأفلم التجارية التي ت�س����نع 

اليوم مبالغ عالية بعيدا عن ال�سينما احلقيقية”.
ي����وم  حت����ى  املهرج����ان  فعالي����ات  وت�س����تمر 
28 �س����بتمرب، يت����م خللها تك����رمي النجم العاملي 
�سيلف�س����رت �س����تالوين، كما ي�ست�س����يف املهرجان 
150 جنم����ا عربيا وعامليا، ويتناف�����ض على جوائز 
املهرج����ان ه����ذا الع����ام 50 فيلًم����ا، موزع����ة عل����ى 
م�س����ابقاته الث����لث، 15 منها يف م�س����ابقة الأفلم 
الأف����لم  م�س����ابقة  يف  و12  الطويل����ة،  الروائي����ة 
الأف����لم  م�س����ابقة  يف  و23  الطويل����ة،  الوثائقي����ة 

الق�سرية.
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 1500 طفل يزورون منصة “ابتسامة” 
للتوعية بسرطان األطفال بمجمع السيف

• جنمة عبداهلل	

طارق البحار من م�رص
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أبوظبـي لإلعـالم تطلـق .. “الزمـن الجميـل”

 RTV
Bahrain

 مــوقــع ويـــب إخبــاري وإعــالمــي 
حافـل بالثـراء وعبــق الماضـي

 اأعلنت �شبكة قنوات تلفزيون اأبوظبي 
التابعة الأبوظب���ي لالإعالم عن اإطالق برنامج 
“الزم���ن  اجلدي���د  الغنائ���ي  امل�ش���ابقات 
اجلمي���ل”، بالتعاون م���ع جمموعة برياميديا 

لال�شت�شارات واالإنتاج االإعالمي.
ي�ش���عى الربنامج اجلدي���د والفريد من 
نوع���ه اإلى ا�شتك�ش���اف مواهب ا�ش���تثنائية 
ق���ادرة عل���ى اأداء الل���ون الطرب���ي العربي 
االأ�ش���يل، بهدف امل�ش���اهمة يف اإعادة اإحياء 
الهوي���ة الغنائية العربية وا�شتح�ش���ار ع�رص 
الط���رب الذهبي، باأ�ش���لوب تقيي���م مبتكر 

يركز على االأ�شوات املتميزة.
وقد وجه���ت اأبوظبي لالإع���الم دعوتها 
يتمتع���ون  الذي���ن  املواه���ب  الأ�ش���حاب 

مبه���ارات غنائية وق���درة عل���ى اأداء اللون 
الطربي، للم�ش���اركة يف جتارب االأداء، وذلك 
م���ن خ���الل حتمي���ل مقطع���ي فيدي���و يبني 
موهبة كل م�شارك وملء ا�شتمارة امل�شاركة 
على املوقع االإلكرتوين لقن���اة  املتوف���رة 
www.adtv.ae/alzamana -  أأبوظبي 
jamil، حيث �ش���يفتح باب الرت�شح ابتداًء 
م���ن اليوم 26 �ش���بتمرب ولغاي���ة 31 اأكتوبر 
2018، وذل���ك ليتمكن���وا م���ن حج���ز مقعد 
يوؤهلهم للمناف�شة يف املراحل املتقدمة من 

الربنامج.
و�ش���تقوم جلن���ة حتكي���م التي ت�ش���م 
م�ش���اهري الطرب العربي اإلى جانب خرباء يف 
املو�ش���يقى وال�ش���وت بتقييم امل�شاركني 

وتر�ش���يح املوؤهل���ني منه���م اإل���ى املراحل 
الالحق���ة به���دف الو�ش���ول اإل���ى العرو�س 

املبا�رصة.
�ش���تقام جتارب االأداء على اأربع مراحل 
رئي�ش���ية تتوزع على خم�س حلقات م�شجلة، 
و�ش���يتم اختيار 100 مت�شابق ملقابلة جلنة 
التحكي���م، التي �ش���تقوم بدروه���ا باختيار 
الع����رصة الذي���ن �شيتناف�ش���ون يف احللقات 

املبا�رصة.
املراح���ل  اإل���ى  املتاأهل���ني  اأن  يذك���ر 
املتقدم���ة م���ن الربنامج �شيح�ش���لون على 
دعم م���ن مدربني متخ�ش�ش���ني واأ�ش���اتذة 
يف الغن���اء العربي مل�ش���اعدتهم على تطوير 
قدراته���م ومواهبه���م الغنائي���ة يف �ش���بيل 

تعزي���ز فر�ش���هم للف���وز بامل�ش���ابقة، كما 
�ش���ريافقهم فري���ق اورك�ش���رتا كامل خالل 

اأدائهم لالأغاين يف اال�شتوديو.

أحداث

ق���م مب���ا ت�ش���عر اأن���ه مفيد ل�ش���حتك، 
وحاول العمل.

حت�������ش���ل ع���ل���ى اأرب����������اح ن��ت��ي��ج��ة 
ا�شتثماراتك.

القل���ق ال���ذي يحرم���ك الن���وم �ش���ببه 
�ضغوط العمل. 

ي�ش���ادفك الي���وم م���ا يزعج���ك ويثري 
اأع�شابك.

الع�ش���بية املفرطة يف غري م�ش���لحتك 
اأبداً.

ك���ن منتبه���اً، يح���اول اأحد االأ�ش���خا�س 
اإيقاعك.

ال ته���در وقت���ك يف العمل عل���ى االأمور 
التافهة.

ال ت�ش���عف وال تفق���د ثقت���ك بالنف�س 
اأمام العقبات.

تعتمد على احلقائق وال تتبع حد�ش���ك 
فقط.

ال تعّك���ر �ش���فو االأج���واء ال�ش���ائدة يف 
حميطك.

متر بو�ش���ع مقل���ق وم�ش���طرب بع�س 
ال�شيء.

حيويت���ك م���ا ت���زال يف اأوجه���ا وتنج���ز 
الكثري.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

موقع ويب اإخباري واإعالمي عرب تطبيق 
الفي�ش���بوك يق���دم مادة تاريخي���ة ثرية يف 
املي���دان االإعالم���ي يف البحري���ن وحتديدا 
ع���ن تلفزيون “اأر تي يف” اأمريكي االأ�ش���ل 
وبحرين���ي املول���د، وال���ذي ق���دم اأول بث 

ملون على م�شتوى دول اخلليج.
م���ن  ق�شا�ش���ات  يعر����س  فاملوق���ع 
ال�ش���حف القدمي���ة م���ن اإعالن���ات جتارية 
ومقابالت م���ع امل�ش���وؤولني يف التلفزيون 
الذي���ن  واملذيع���ات  للمذيع���ني  و�ش���ور 
يعت���ربون من الرعي���ل االأول مثل املذيعة 
فاطم���ة عبداهلل القا�ش���م وهي م���ن اأوائل 
يف”  ت���ي  “اأر  �شا�ش���ة  عل���ى  املذيع���ات 
وخلي���ل اإبراهيم ال���ذوادي وهو يقدم ن�رصة 
االأخب���ار يف الع���ام 1974 وكذلك العاملني 
يف التلفزي���ون م���ن فننني ومهند�ش���يني 
وخمرجني مث���ل علي غلوم اأح���د العاملني 
يف “اأر ت���ي يف” منذ انطالقته، اإ�ش���افة اإلى 
اأجهزة التحكم التي كانت ت�شتخدم اآنذاك. 
لوكي���ل  �ش���ورا  اأي�ش���ا  ويعر����س 
تلفزيونات “باي” وه���و حممد بن عبداهلل 

بن عي�ش���ى املناعي الذي اأ�شهم يف دخول 
التلفزي���ون البحري���ن ع���رب متثيل���ه ل�رصكة 

املناع���ي الهند�ش���ية التي دخل���ت ك�رصيك 
لتلفزي���ون “اأر تي يف”، والكثري من املواد 

االأر�شيفية املتعلقة بالتلفزيون.
اإن ه���ذا املوق���ع يق���دم حقيق���ة تراث 
�شخم و�ش���يئا من عبق املا�شي وذكريات 
منحوت���ة على ج���دران الزم���ن، ويعك�س يف 
الوق���ت نف�ش���ه ريادة البحري���ن يف اجلانب 
االإعالم���ي، فنح���ن اأول تلفزي���ون ملون يف 
اخللي���ج، واأول من قدم ن����رصة اأخبار باللغة 
االإعالن���ات  ق���دم  م���ن  واأول  االإجنلنزي���ة، 

التجارية.
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 1939
ب�����داي�����ة ال���ه���ج���وم 
ال��دول  االأمل��اين على 
االإ���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ة يف 
اإطار احلرب العاملية 

الثانية.

 1961
������ش�����وري�����ا ت���ع���ل���ن 
ان���ف�������ش���ال���ه���ا ع��ن 
العربية  اجلمهورية 

املتحدة.

1970
ال�شادات  اأن��ور  حممد 
ي��ت�����ش��ل��م رئ���ا����ش���ة 
امل�رصية  اجلمهورية 
ب���ع���د وف������اة ج��م��ال 
ع��ب��دال��ن��ا���رص وذل���ك 
من�شب  يتولى  كونه 

نائب الرئي�س.

1995
ت���وق���ي���ع ات��ف��اق��ي��ة 
وا���ش��ن��ط��ن  يف  ط��اب��ا 
ب�������ني ال����ط����رف����ني 
ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي 
�شمن  واالإ���رصائ��ي��ل��ي 
اتفاق اإعالن املبادئ.

2000
ب���داي���ة االن��ت��ف��ا���ش��ة 
الثانية  الفل�شطينية 
ب���ع���د دخ������ول وزي����ر 
ال��دف��اع االإ���رصائ��ي��ل��ي 
اأرئ��ي��ل ���ش��ارون حرم 

امل�شجد االأق�شى.

1963
مولد عالء ويل الدين، 

ممثل م�رصي.

أكبر برنامج مسابقات الستكشاف مواهب الغناء الطربي

اأ�سامة املاجد

“الشارقة للراوي” يبحث مسيرة أنيسة فخرو بحفظ التراث البحريني

ال���دويل  بحث���ت ن���دوة يف ملتق���ى ال�ش���ارقة 
للراوي م�ش���رية الدكت���ورة الروائية اأني�ش���ة فخرو، 
واإ�ش���داراتها املتنوعة، وجهودها يف عامل الرتاث، 

وم�شريتها يف حفظ وتوثيق الرتاث البحريني. 
الك�ش���ادي،  ع���ادل  الدكت���ور  الن���دوة  واأدار 
و�ش���ارك فيه���ا باالإ�ش���افة اإل���ى الدكت���ورة فخرو، 
غ�ش���ان يو�ش���ف، فاطمة يو�شف، من�ش���ور �رصحان. 
وا�شتعر�ش���ت الندوة التي جاءت بعنوان: اأني�ش���ة 
فخ���رو، عط���اء وث���راء، جترب���ة الدكت���ورة فخرو يف 
احلكاي���ات ال�ش���عبية م���ن خ���الل كتابه���ا “حزاوي 

اأم���ي �ش���يخة اأحالم الطفول���ة”.  وقالت فخ���رو، اإن 
كتابها “حزاوي اأمي �ش���يخة اأحالم الطفولة” يحوي 
100 حكاي���ة موثق���ة، وت�ش���كل جزءاً من الن�ش���يج 
االجتماعي والثقايف واالقت�شادي الذي كان �شائداً 
يف البحري���ن من���ذ القدم. ولفت���ت اإل���ى اأن الراوي 
االأ�ش���لي يف كتابها هو جدتها احلاجة �ش���يخة بنت 
را�ش���د بنت بو را�ش���د عبدامللك، رحمها اهلل، التي 
ا�ش���تقت منها خمتل���ف الق�ش����س واحلكايات عن 
جدها احلاج ال�ش���يخ يعقوب بن يو�ش���ف بن حممد 
بن عبدامللك، رحمه اهلل، الذي كان يعمل وقتها يف 
التجارة وتنقل كثرياً بني الهند والعراق و�ش���لطنة 

عمان و�رصق اآ�شيا بحثاً عن االأخ�شاب.

واأ�ش���افت اأن كلم���ة ح���زاوي تعن���ي التخمني 
وتقدير ال�ش���يء، وفيها نوع من الوعي واالإر�ش���اد، 
ولفتت اإلى اأ�ش���لوب الب�ش���اطة يف ����رصد احلكايات 
ال�ش���عبية يف كتابها، حيث يوؤ�رص ذلك اإلى �ش���هولة 
اإي�ش���الها اإلى الكبار وال�ش���غار باأ�ش���لوب ال�شهل 
املمتن���ع، م���ع احلف���اظ عل���ى م�ش���مونها وه�ش���م 

وا�شتخراج املق�شد من احلكاية.
وتطرق���ت يف كتابه���ا اإل���ى موق���ع امل���راأة يف 
حكاياته���ا، م���ن حيث اأنه���ا كانت ممي���زة وحتظى 
بح�ش���ور كبري، يف حني اأن اأغل���ب احلكايات كانت 
تثب���ت مكان���ة االأم واأهميته���ا، متاماً كم���ا هو حال 
اللغة العربية وموقعها املهم بني اأو�ضاط املجتمع 

البحريني يف تل���ك الفرتة، واعتب���ار العربية اجلذر 
الرئي�شي الذي تنهل منه كل اللهجات. 

كما ع���ددت البيئ���ات ال�ش���حراوية والقروية 
واملدنية التي �شكلت م�شدراً للحكايات ال�شعبية.

ويت�ش���من كتاب الدكتورة فخ���رو 120 لوحة 
تع���رب ع���ن احلكاي���ات ال�رصدية ر�ش���مت م���ن قبل 

فنانني متمر�شني، م�ش���نفًة اإياه �شمن الدرا�شات 
االأ�ش���ا�س  املح���رك  اأن  علم���اً  االأنرثوبولوجي���ة، 
للق�ش����س ح�ش���ب قوله���ا ه���و الواق���ع االجتماعي 
الذي كان �ش���ائداً يف تلك الف���رتة بالبحرين والذي 
كان يغل���ب علي���ه الفقر والعوز، كم���ا هو احلال يف 

ا�شتح�شار حكاية “اإم الروازن”.

• ان�شية فخرو خالل الندوة	

خا�ص
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األخيرة

تاأخر عن طائرته.. فلحق بها رك�ضا
�عتقل �ض���خ�ض يف مطار دبلن باأيرلند�، �خلمي�ض، ب�ض���بب رك�ضه خلف طائرة كان من �ملفرت�ض �أن 
يك���ون على متنها. وقال �ض���هود عيان �إن �لرجل، �لذي ب���د� يف �لع�رشينات من �لعمر، �قتحم باب �ملدرج 

ورك�ض خلف �لطائرة، �لتابعة ل�رشكة “ر�يان �إير”، و�لتي كانت على و�ضك �لإقالع �إلى �أم�ضرتد�م.
وذكرت �إد�رة �ملطار يف بيان �أن رجال �أ�ض���يب بحالة “هياج” بعد �أن و�ضل و�مر�أة �أخرى �إلى �لبو�بة 

متاأخرين عن موعد �لرحلة، و�أ�ضافت “�لرجل �خرتق �لباب، وبد�أ يف �لرك�ض حماول �إيقاف �لطائرة”.
و�ألقى موظفو ر�يان �إير �لقب�ض عليه حتى و�ضلت �ل�رشطة.

وقالت �ل�رشطة �لأيرلندية �إنها تلقت مكاملة من �ملطار، للقدوم �أم�ض �خلمي�ض.، مو�ض���حة �أنه جرى 
نقل �لرجل �إلى مركز �رشطة دبلن.

 Social
media

عار�ضة �أزياء تنتحر بعد 
حمزن” مبا�ضر  “بث 

�نتحرت عار�ضة �لأزياء �لباك�ضتانية �أنام تانويل بعد �أيام قليلة من ظهورها يف بث مبا�رش 
“حمزن”، عربت فيه عن تذمرها ممن و�ضفتهم ب� “�ملتنمرين” و”�مل�ضاك�ضني” يف �لإنرتنت.
ونقلت �ض���حيفة “ديل���ي ميل” �لربيطاني���ة عن تقاري���ر �إخبارية حملية قوله���ا �إنه جرى 
�لعثور على تانويل ميتة د�خل منزلها، يف وقت �ضابق من هذ� �ل�ضهر، م�ضيفة �أن �ضبب �لوفاة 
ه���و �لنتحار. وقال���ت عائلة تانويل �إن �لفت���اة �لبالغة من �لعمر 26 عام���ا عانت من �لكتئاب 
و”�لإجه���اد �لعقل���ي” قبل وفاتها. و�أو�ض���حت �أن���ه كان من �ملقرر �أن تقابل �لعار�ض���ة طبيبا 

نف�ضيا يف �ليوم �لذي عرث عليها فيه ميتة، م�ضرية �إلى �أنها قتلت نف�ضها بال�ضنق.
وقبل �أيام من �إقد�مها على �لنتحار، ظهرت �ل�ض���ابة �لباك�ضتانية يف بث مبا�رش �أبدت فيه 
��ضتياءها من �ملتنمرين، م�ضيفة “�لتنمر �ضيئ، ل تقومو� �أبد� بهذ� �لأمر، ح�ضنا؟ �لتنمر يعرب 

عن �لإن�ضان �جلبان وهو �أمر مثري لل�ضفقة بكل �رش�حة”.
وتابعت “ل جتعلو� هذ� �لنوع من �لب�رش يوؤثر عليكم.. ل ي�ضتحقون ذلك”.

عارضة تقدم زيًّا من تصميم سان لوران في أسبوع باريس للموضة
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  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
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رطب  �لطق�ض 
يف  ح���ار  ولكن���ه 

�لنهار.

�لري���اح متقلبة �لجت���اه من 5 �لى 10 
عقد، ولكنها �ضمالية �رشقية بوجه عام من 

10 �لى 15 عقدة �أحيانا بعد �لظهرية.

�رتفاع �ملوج من قدم �ل���ى 3 �أقد�م. درجة �حلر�رة 
�لن�ض���بية  �لرطوب���ة  28م.  و�ل�ض���غرى  38م  �لعظم���ى 

�لعظمى 85 % و�ل�ضغرى 30 %.
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مواقيت 
الصالة

�كت�ضـاف علمـي مثري... فطـر يلتهـم �لبال�ضتيـك
ي�ض���كل �لبال�ض���تيك و�حد� من �ملخاطر �لكبرية 
�لتي تهدد �لبيئة، وي�ضعى �لباحثون �إلى �إيجاد حلول 
للتخل�ض من هذه �لآفة عرب �لتقليل من ��ضتخد�مها.

ومتثل �لنفاي���ات �لبال�ض���تيكية يف �لبحار خطًر� 
حمدًقا قد ي�ض���كل ماأ�ض���اة على �مل���دى �لبعيد �إذ� مل 
ي�ضارع �لعامل �إلى حل تلك �مل�ضكلة. �إل �أن بو�در �أمل 

�نبثقت موؤخر� عن در��ضة جديدة تو�ضلت لكت�ضاف 
نوع من �لفطريات له �لقدرة على �لتهام �لبال�ضتيك 
يف �حلد�ئ���ق �لنباتي���ة �مللكي���ة “كي���و” بلن���دن، ما 
قد ي�ض���اعد على بلورة م�ض���تقبل �أف�ض���ل؛ للتخل�ض 
م���ن كميات هائلة م���ن �لنفايات. فف���ي حني يحتاج 
�لبال�ضتيك �ضنو�ت لكي ي�ضبح غري فاعل، فاإن تلك 

�لفطريات ميكن �أن تنهي �خلطر يف غ�ض���ون �أ�ضابيع 
وجيزة. ومت �كت�ض���اف هذ� �لفط���ر لأول مرة يف مكب 

للنفايات يف باك�ضتان، ومن ثم جرت �لأبحاث عليه.
وتو�ض���ل تقرير للحد�ئق �مللكية للعام �جلاري 
2018 �إل���ى �أن �لفطري���ات هي �حل���ل �لأمثل لإنتاج 
م���و�د م�ض���تد�مة وق���ادرة عل���ى �إز�ل���ة �مللوثات من 

�لرتبة و�ملياه �مللوث���ة. ففي �لوقت �لذي يندفع 
فيه علم���اء �لتكنولوجي���ا لبتكار �حلل���ول �لبديلة 
للتخل����ض من �لبال�ض���تيك، يرى علم���اء �لأحياء �أن 
�حل���ل يكم���ن يف �لطبيعة نف�ض���ها �لتي �ض���تكون 
قادرة على معاجلة مثل هذه �مل�ض���كالت، و�أن لها 

�لقدرة على �لت�ضلح �لبيولوجي.

�ضلطنة ُعمان ت�ضتيقظ على فاجعة

�ليابان ت�ضع قدما يف �لف�ضاء

خ�ضر� �بنهما ب�ضبب مزحة

��ضتيقظت ولية �ضحم يف �ضلطنة عمان 
�ضباح �خلمي�ض على فاجعة �أودت بحياة 10 

�أفر�د من عائلة و�حدة.
 و�أعلنت �ل�رشطة �لعمانية على ح�ض���ابها 
�لر�ضمي على تويرت، وفاة 10 مو�طنني من 
عائل���ة و�حدة جّر�ء ��ضتن�ض���اقهم �لدخان �إثر 
حريٍق ن�ض���ب يف منزلهم فج���ر� مبنطقة خور 

�حلمام بولية �ضحم.  
وقال م�ضوؤولون بالهيئة �لعامة للدفاع 
�مل���دين و�لإ�ض���عاف، �إن رج���ال �إطفاء عرثو� 
على �لقتلى بعد �إخماد �حلريق بالقرية �لتي 
تبعد 165 كيلومرت� �ض���مال غربي �لعا�ضمة 
م�ض���قط. و�أو�ضح �لنقيب علي �لكا�ضبي من 
�رشطة عمان يف �ت�ض���ال مع برنامج “�ض���باح 
�ل�ض���باب” �أن �أ�ض���باب �حلري���ق مل تت�ض���ح، 
موؤك���د� �أنه مت �إخم���اد �حلريق فور و�ض���ول 

�جلهات �ملخت�ضة للمنزل.

قالت �رشكة “�إي�ض���بي�ض” �ليابانية �لنا�ض���ئة 
ل�ضتك�ضاف �لقمر �إنها تعاقدت على رحالت على 
منت �ض���و�ريخ �رشكة “�ض���بي�ض �إك����ض” �ململوكة 
لإيلون ما�ض���ك يف عامي 2020 و2021 وذلك يف 
�أول خطوة لها جتاه تقدمي خدمات مثل �لتنقيب 
عن �ملاء على �لقمر. وبعد �لو�ض���ول �إلى �لف�ضاء 
على م���نت �ل�ض���اروخ )فالك���ون 9( �لتابع ل�رشكة 
“�ضبي�ض �إك�ض”، تخطط “�إي�ضبي�ض” �إلى �أن ت�ضع 
م�ض���بار� يف م���د�ر حول �لقم���ر، وت�ض���ع مركبتني 
على �ض���طح �لقم���ر مما ميه���د �لطري���ق لرحالت 

��ضتك�ضافية �أخرى.

�عتقل���ت �ل�رشط���ة �لأمريكي���ة رج���ال يف ولية 
�إلينوي �أقدم على “فعل �ض���نيع” بحق �بنه �لبالغ 
من �لعمر 3 �ضنو�ت، مدعيا �أنه كان يقوم بتجربة 

�جتماعية ملعرفة ردود فعل �لنا�ض يف �ل�ضارع.
وذكرت �ضحيفة “ديلي ميل” �أن بوجو�ضالف 
مات���الك و�رشيكت���ه، ل���ور� كيخانو، �ض���ور� مقطعا 
قال فيه �إنهما ب�ض���دد �لقي���ام بتجربة �جتماعية؛ 
ملعرف���ة �آر�ء �لنا����ض وكيفي���ة ت�رشفه���م، عندما 

ي�ضاهدون فعال خاطئا يف �ل�ضارع.
ويف �ملقط���ع �مل�ض���ور، يق���وم �لأب غا�ض���با 
بو�ضع �بنه د�خل �ضندوق �ل�ضيارة �خللفي وكاأنه 
يقوم بح�ض���به هناك. ومل مي�ض وقت طويل قبل 
ح�ض���ور رج���ال �ل�رشطة لعتق���ال مات���الك. وجرى 
توجيه تهمة تعري�ض حي���اة طفل للخطر، للو�لد، 
فيم���ا �أدى �حل���ادث �أي�ض���ا �إلى فق���د�ن �لزوجني 

ح�ضانة طفلهما، ريثما يتم �لتحقيق يف �لأمر.

• �ضورة بعنو�ن “�أنقذو� �ل�ضلحفاة” للم�ضور �ل�رشيالنكي جينغ يل، �لفائز بجائزة يف م�ضابقة “�لت�ضوير �لبيئي للعام 2018”	

فريق �ضعودي يجري �لعملية 46 لف�ضل تو�أم �ضيامي

�أغنية “��ضنقو� �لِبي�ض” تثري �جلدل يف فرن�ضا

طب���ي  فري���ق  يج���ري 
رق���م  �لعملي���ة  �ض���عودي 
تو�أم �ضيامي،  46 لف�ض���ل 
مب�ضت�ض���فى �مللك عبد�هلل 
�لتخ�ض�ضي لالأطفال، وفقا 
مل���ا نقلت���ه وكال���ة �لأنب���اء 

�لر�ضمية “و��ض”.
�لفريق  رئي����ض  وقال 
لعمليات  و�جلر�حي  �لطبي 

ف�ضل �لتو�ئم، عبد�هلل بن عبد�لعزيز �لربيعة، �إن �لتو�أم )�ضيخة و�ضموخ( من �لإناث وعمرهما 4 �أ�ضهر.
ويبلغ وزن كل و�حدة من �لتو�أم 5.2 كيلوغر�م، وهما ملت�ض���قتان مبنطقة �أ�ضفل �لبطن و�حلو�ض، 
ولكل منهما �أطر�ف �ض���فلية مكتملة، وت�ض���رتكان يف منطقة �حلو�ض و�أ�ضفل �جلهاز �له�ضمي، وكذلك 
�جلهاز �لتنا�ض���لي و�لبويل. وتوقع �لربيعة �أن ت�ضتغرق �لعملية �جلر�حية 12 �ضاعة جترى على 7 مر�حل 

ي�ضارك فيها ما يقارب 25 طبيبا و�خت�ضا�ضيا �إلى جانب �لفنيني وكو�در �لتمري�ض.
وثمن �لربيعة “�للفته �لكرمية للقيادة �لر�ض���يدة �لتي د�أبت على �لعمل �لإن�ضاين �لنبيل �لذي عم 

�أرجاء �ملعمورة”. و�أو�ضح �أن هذ� �لربنامج �لإن�ضاين خدم 21 دولة يف 3 قار�ت.

فت���ح مكت���ب �لدعاء �لع���ام يف باري�ض حتقيقا ب�ض���اأن مغني ر�ب مغمور ذ�ع �ض���يته على 
و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي بت�ضجيل �أغنية م�ضورة حتمل عنو�ن “��ضنقو� �لبي�ض”.

�أ�ض���بح نيك كونر�د �أكرب مو�ض���وع على تويرت يف فرن�ض���ا بعدما ندد �ضيا�ض���يون من كل 
�لأطي���اف بالأغنية �لتي قال موقع يوتيوب �إنه حذفها خلرقها �ضيا�ض���ة �ملوقع ب�ض���اأن خطاب 
�لكر�هية. ويف �لأغنية يظهر �لرجل �أ�ض���ود �لب�رشة، وهو يغني خالل جتوله ليال باإحدى �ض���و�حي 
باري�ض. وت�ض���م �لأغنية م�ض���هد� ي�ض���هر فيه م�ضد�ض���ا على رجل �أبي�ض يزحف على �لأر�ض ثم 

يو�ضعه �رشبا. و�ضملت كلمات �لأغنية دعو�ت لقتل �أ�ضحاب �لب�رشة �لبي�ضاء و�أطفالهم.
وق���ال وزي���ر �لد�خلية �لفرن�ض���ي جري�ر كول���وم على توي���رت “�أندد متاما به���ذه �لكلمات 
�لو�ض���يعة وهذ� �لهجوم �ل�ض���ائن”. وقالت مارين لوبان زعيمة �ليم���ني �ملتطرف �إن �لفيديو 

يظهر وجود “عن�رشية �ضد �لبي�ض” يف فرن�ضا.
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