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ال�سي�سي: العالقات مع البحرين 
برهم �سالح تا�سع رئي�س للعراقوثيقة يف املجال التعليمي
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عمود الراأي”

We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 
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حجز امل�صار امل�صتقبلي جل�صر امللك حمدت�صجيع االنفتاح ال�صتقطاب اال�صتثمارات
“اخلا�س”حلول �سريعة وفعالة للتعامل مع ازدحامات املرور... �سمو رئي�س الوزراء: مع  و�سراكة  بتمويل  امل�سروع  كلفة  دوالر  مليارات   4

�ملنام���ة - بنا: �أكد رئي����س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة حر����س �حلكوم���ة عل���ى 
ت�سجيع �النفتاح خ�سو�س���ا يف �جلانب �القت�سادي مبا ي�سهم يف 

��ستقطاب مزيد من �ال�ستثمار�ت و�ل�سياح و�لز�ئرين. 
و�أك���د �سموه، ل���دى ��ستقباله بق����رص �لق�سيبية �أم�س 
ع���دًد� من �أف���ر�د �لعائل���ة �ملالكة �لكرمي���ة و�مل�سوؤولني 

باململكة، اأن النمو احل�رضي والن�ساط اال�ستثماري يتطلب 
�أن تتو�كب معه م�ساريع �آنية وم�ستقبلية تكفل ��ستيعاب 
م���ا يرتتب على ذل���ك من �زدي���اد �حلركة عل���ى �ل�سو�رع. 
ولف���ت �سموه �إل���ى �أن �جلهات �ملعنية لديه���ا توجيهات 

و��سحة ب�ساأن و�سع حلول �رصيعة وفعالة للتعامل 
مع �الزدحامات �ملرورية وتخفيفها.

�ملنامة - بنا: �أكد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء رئي�س �للجنة 
�لوز�ري���ة للإعم���ار و�لبنية �لتحتي���ة �ل�سيخ خالد ب���ن عبد�هلل �آل 
خليفة �أن مملكة �لبحري���ن تعترب م�رصوع ج�رص �مللك حمد �أحد �أهم 
م�ساريعها �ال�سرت�تيجية �ملع���ززة لعلقاتها �الأخوية و�لتاريخية 

�لر��سخة مع �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.
ووّج���ه يف �جتماع عق���ده يف مكتبه بق����رص �لق�سيبية مع عدد 

من �ل���وزر�ء و�مل�سوؤولني، �لوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية �خلدمية 
لت�سهي���ل �إجر�ء�ته���ا ومو�فقاته���ا عل���ى حج���ز �مل�س���ار �لد�خلي 
�مل�ستقبل���ي للج�رص، وح����رص �الأر��سي و�ملمتل���كات �لتي �ستتاأثر 
و�سيمر عليه���ا �مل�رصوع؛ لتحديد كلفتها �ملالي���ة.  وتقدر كلفة 

�مل����رصوع بنح���و 4 ملي���ار�ت دوالر بتموي���ل و�رص�ك���ة مع 
�لقطاع �خلا�س.

• •�سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبل عدد� من �أفر�د �لعائلة �ملالكة �لكرمية و�مل�سوؤولني	 ر�سم تخيلي مل�رصوع ج�رص �مللك حمد ويظهر يف �لر�سم �خلط �خلا�س ب�سكة �حلديد و�جل�رص �ملو�زي للمركبات	

اجل�سر م�سروع ا�سرتاتيجي يعزز العالقات الرا�سخة مع ال�سعوديةالنمو احل�سري يتطلب م�ساريع ال�ستيعاب ازدياد احلركة على ال�سوارع 
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اقتصاد البالد
“تبادل  “�سمة” تد�سنان  “بنفت” و 

11املعلومات االئتماين اخلليجي”
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ا�ستقطاب مزيد من اال�ستثمارات وال�سياح والزائرين
رجال البحرين ون�شاوؤها على الدوام م�شدر فخر واعتزاز... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: ل���دى ا�شتقب���ال �شم���وه لعدد 
م���ن اأفراد العائل���ة املالكة الكرمي���ة وامل�شوؤولني، 
اأك���د رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمري 
خليف���ة بن �شلم���ان اآل خليفة حر����س احلكومة على 
ت�شجي���ع االنفتاح خ�شو�ش���ا يف اجلانب االقت�شادي 
مبا ي�شه���م يف ا�شتقطاب املزيد م���ن اال�شتثمارات 
وال�شياح والزائرين، واأنها توا�شل تبني املبادرات 
واحلوافز التي ت�شهل الو�شول لهذه الغاية، بحيث 
يكون االنفتاح ممنهًجا؛ ليوازن بني �شعي احلكومة 
لالنفت���اح وحر�شها عل���ى حفظ االأم���ن واال�شتقرار، 

فكالهما مرتكزان مهمان للجذب اال�شتثماري.
ه���ذا، وكان �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء ق���د ا�شتقبل بق����ر الق�شيبي���ة اأم�س عدًدا 
م���ن اأف���راد العائل���ة املالك���ة الكرمي���ة وع���دًدا من 
امل�شوؤولني باململكة، حيث ا�شتعر�س �شموه معهم 

جملة من املو�شوعات املت�شلة بال�شاأن املحلي.
وخ���الل اللقاء، اأع���رب �شاحب ال�شم���و امللكي 
رئي�س الوزراء عن االعت���زاز بالكفاءات الوطنية وما 
ت�شطلع به من دور فاعل يف م�شرية العمل الوطني، 
موؤك���ًدا �شم���وه اأن رجال ون�شاء البحري���ن كانوا على 
ال���دوام م�شدر فخ���ر واعتزاز وبهمته���م وعزميتهم 
ارتق���ت مملكة البحري���ن يف �شلم التق���دم والتطور 
يف خمتل���ف املجاالت حتى بلغت للريادة يف ميادين 
عدة، وع���ر �شموه عن الفخر مب���ا يبديه املواطنون 
م���ن حر�س على �شون الوح���دة الوطنية وتر�شيخها 

بوعيهم وح�شهم الوطني العايل.
اإلى ذل���ك، اأكد �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء اأن النم���و احل����ري ال���ذي ت�شه���ده مملكة 
البحرين وازده���ار احلركة العمراني���ة ومنو الن�شاط 
اال�شتثم���اري فيها يتطلب اأن يتواكب معه م�شاريع 
اآني���ة وم�شتقبلي���ة تكفل ا�شتيعاب م���ا يرتتب على 
ذل���ك م���ن ازدي���اد احلرك���ة عل���ى ال�ش���وارع، الفًتا 
�شموه اإل���ى اأن اجله���ات املعنية لديه���ا توجيهات 
وا�شح���ة ب�شاأن و�شع حلول �ريع���ة وفعالة للتعامل 
م���ع االزدحام���ات املرورية وتخفيفه���ا خ�شو�شا يف 
ال�ش���وارع العام���ة واحليوي���ة وذلك بتطوي���ر �شبكة 
الطرق الرئي�شة واإن�شاء املزيد من اجل�شور واالأنفاق.

وا�شتعر����س �شم���وه م���ع احل�ش���ور جمل���ة م���ن 
�ش���ّدد  اإذ  الدولي���ة،  ال�شاح���ة  عل���ى  املو�شوع���ات 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء عل���ى اأن 
التط���ورات وامل�شتج���دات االإقليمي���ة تتطلب معها 
التعاط���ي بيقظة وحذر ت�شمن لنا احلفاظ على اأمن 
الوط���ن وا�شتقراره و�شمان ا�شتم���رار م�شرية النمو 

االقت�شادي يف حتقيق اأهدافها.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وامل�شوؤولني	

املنام����ة - بن����ا: بع����ث عاهل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد بن عي�ش����ى اآل خليفة ورئي�س 
ال����وزراء �شاحب ال�شمو امللك����ي االأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ����ب االأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء �شاحب 
ال�شم����و امللكي االأمري �شلمان ب����ن حمد اآل خليفة 
برقي����ات تعزي����ة وموا�ش����اة اإل����ى عاه����ل اململكة 
العربي����ة ال�شعودي����ة خ����ادم احلرم����ني ال�ريفني 
املل����ك �شلمان ب����ن عبدالعزيز اآل �شع����ود، اأعربوا 
فيه����ا عن خال�س تعازيهم و�شادق موا�شاتهم يف 
وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعالى �شاحبة ال�شمو 
االأم����رية نورة بنت تركي بن عبداهلل بن �شعود بن 
في�شل اآل �شع����ود، �شارعني اإلى املولى عّز وجّل 
اأن يتغمده����ا بوا�ش����ع رحمته ومغفرت����ه وي�شكنها 
ف�شيح جنات����ه واأن يلهم االأ�����رة امللكية الكرمية 
ال�ش����ر وح�شن الع����زاء. كما بع����ث �شاحب ال�شمو 
امللك����ي رئي�س ال����وزراء و�شاح����ب ال�شمو امللكي 
ويل العه����د برقيت����ي تعزي����ة مماثلت����ني اإلى ويل 
العهد نائ����ب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزير الدفاع 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن 
عبدالعزي����ز اآل �شعود، �شمناه����ا �شموهما خال�س 
تعازيهم����ا و�شادق موا�شاتهم����ا يف وفاة املغفور 

لها باإذن اهلل تعالى.

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليفة، برقية �شكر جوابية 
ا على  م���ن رئي�س جمهورية ماالوي بيرت موثاريكا، ردًّ
برقية جاللته املهنئة له مبنا�شبة االحتفال بالذكرى 
ال�شنوية ال�شتقالل جمهورية ماالوي، اأعرب فيها عن 
خال�س �شك���ره وتقديره جلاللة املل���ك على م�شاعره 
���ا جلاللت���ه دوام ال�شح���ة وال�شع���ادة  الطيب���ة، متمنيًّ
وململكة البحرين و�شعبها مزيدا من التقدم والنماء. 
كما تلقى جاللة امللك، برقية �شكر جوابية من رئي�س 
جمهوري���ة كوري���ا الدميقراطية ال�شعبي���ة املار�شال 
ا على برقية جاللت���ه املهنئة له  كي���م جون���غ اون، ردًّ
مبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�س اجلمهورية، اأعرب فيها عن 
خال�س �شك���ره وتقديره جلاللة املل���ك على م�شاعره 
الطيب���ة، متمنيًّا جلاللت���ه موفور ال�شح���ة وال�شعادة 
وململك���ة البحري���ن مزيدا م���ن التق���دم والرخاء. كما 
تلق���ى جاللة املل���ك، برقية �شكر جوابي���ة من رئي�س 
ا على برقية  جمهوري���ة اإندوني�شيا جوكو ويدودو، ردًّ
جاللته املهنئ���ة له مبنا�شبة ذك���رى ا�شتقالل بالده، 
اأع���رب فيه���ا ع���ن خال�س �شك���ره وتقدي���ره جلاللته 
على م�شاعره الطيب���ة، متمنيًّا جلاللته موفور ال�شحة 
وال�شع���ادة وململك���ة البحري���ن مزي���دا م���ن التقدم 

واالزدهار.

املنامة - بنا: تلق���ى عاهل البالد �شاحب 
اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل خليفة برقية 
�شك���ر جوابية من اأخيه عاه���ل اململكة العربية 
ال�شعودي���ة خ���ادم احلرمني ال�ريف���ني امللك 
�شلم���ان بن عبدالعزي���ز اآل �شع���ود، وذلك رًدا 
على برقية التهنئ���ة التي بعث بها جاللته اإلى 
خادم احلرمني ال�ريفني مبنا�شبة جناح مو�شم 
احل���ج. واأعرب خ���ادم احلرم���ني ال�ريفني عن 
بال���غ �شكره وتقديره جلاللة امللك على م�شاعر 
جاللت���ه االأخوية الكرمية، �شائالً اهلل عز وجل اأن 

ميتع جاللته مبوفور ال�شحة وال�شعادة.

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة ورئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأمري خليف���ة بن �شلمان اآل 
خليفة وويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 
لرئي����س جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
�شلم���ان بن حمد اآل خليفة برقيات تهنئة اإلى رئي�س 
جمهورية اأملانيا االحتادية فرانك فالرت �شتاينماير؛ 
مبنا�شبة ذكرى يوم الوح���دة االأملانية لبالده، اأعربوا 
فيه���ا ع���ن اأطي���ب تهانيه���م ومتنياته���م ل���ه بهذه 
املنا�شبة الوطنية. كم���ا بعث �شاحب ال�شمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء و�شاحب ال�شمو امللك���ي ويل العهد 
برقيتني مماثلتني اإل���ى امل�شت�شارة االأملانية اأجنيال 
مريكل ع���ر �شموهم���ا فيهما عن خال����س تهانيهما 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

البحرين تعزي خادم احلرمني 
بوفاة نورة بنت تركي

... وجاللته يتلقى برقيات �شكر جوابية

جاللة امللك يتلقى �شكر خادم احلرمني

البحرين تهنئ اأملانيا بيوم الوحدة

• جاللة امللك	

حلول �ريعة  
وفعالة للتعامل 

مع ازدحامات 
املرور وتخفيفها

التطورات 
االإقليمية تتطلب 

اليقظة ل�شمان 
حفظ االأمن

نعتز بحر�س 
املواطنني على 

�شون الوحدة 
الوطنية
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ج�رش امللك حمد م�رشوع ا�سرتاتيجي يعزز العالقات الرا�سخة مع ال�سعودية

العالقات مع البحرين وثيقة يف املجال التعليمي

مبادرات لتح�سني جودة اخلدمات الإ�سكانية

عقد اجتماًعا ملتابعة امل�ستجدات واملتطلبات الفنية... خالد بن عبداهلل:

افتتاح امللتقى العربي ملدار�س ذوي االحتياجات... ال�سي�سي:

يف اجتماع عمل مو�سع بح�سور م�سوؤويل الوزارة... احلمر:

املنام����ة - بن����ا: اأكد نائ����ب رئي�س جمل�����س الوزراء 
رئي�����س اللجنة الوزارية للإعم����ار والبنية التحتية ال�سيخ 
خال����د بن عب����داهلل اآل خليفة، اأن مملك����ة البحرين تعترب 
م�رسوع ج�رس امللك حمد اأحد اأهم م�ساريعها اال�سرتاتيجية 
املع����ززة لعلقاته����ا االأخوي����ة والتاريخي����ة الرا�سخة مع 
اململكة العربية ال�سعودي����ة ال�سقيقة، والداعمة جلهود 
تطوير البنية التحتي����ة اخلليجية واخلدمات اللوج�ستية، 

ال�سيما نقل امل�سافرين والب�سائع.
وقال “اإنه ومنذ �س����دور االإعلن ال�سامي عن عاهل 
البلد �ساحب اجلللة امللك حم����د بن عي�سى اآل خليفة، 
وعاه����ل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة اأخيه خادم 
احلرم����ن ال�رسيف����ن امللك �سلم����ان ب����ن عبدالعزيز اآل 
�سعود، يف العام 2016 ب�ساأن االتفاق على اإجراء درا�سة 
مل�����رسوع ج�رس امللك حمد، ف����اإن اللجن����ة الوزارية للإعمار 
والبنية التحتية مل تاأل جهًدا يف �سبيل متابعة تقدم �سري 
االأعم����ال التح�سريية والفنية لهذا امل�رسوع الذي يحظى 

باهتمام ومتابعة قيادتي كل البلدين ال�سقيقن”.
����ه ال�سي����خ خال����د بن عب����داهلل يف ه����ذا ال�سدد  ووجَّ
ال����وزارات واجله����ات احلكومي����ة اخلدمي����ة ذات العلقة 
لت�سهي����ل اإجراءاته����ا وموافقاته����ا عل����ى حج����ز امل�س����ار 
الداخل����ي امل�ستقبلي جل�رس امللك حم����د، وح�رس االأرا�سي 
واملمتل����كات العام����ة واخلا�س����ة التي �ستتاأث����ر و�سيمر 
عليه����ا امل�����رسوع واأعم����ال احلماي����ة االأر�سي����ة اأو حتويل 
اخلدم����ات املتاأثرة متهيًدا حلجز امل�سار؛ بغر�س حتديد 

كلفتها املالية.
ال����وزراء ق����د عق����د  وكان نائ����ب رئي�����س جمل�����س 
اجتماًع����ا يف مكتبه بق�رس الق�سيبية ح�����رسه وزير �سوؤون 

الكهرب����اء وامل����اء عبداحل�س����ن م����ريزا، وزي����ر االأ�سغال 
و�س����وؤون البلدي����ات والتخطيط العم����راين ع�سام خلف، 
وزي����ر املوا�س����لت واالت�س����االت كم����ال اأحم����د، وع����دد 
م����ن امل�سوؤول����ن م����ن ال����وزارات واجله����ات احلكومية 
ذات العلق����ة؛ لبحث اآخ����ر امل�ستج����دات وللوقوف على 
املتطلب����ات الفنية املتعلق����ة مب�رسوع ج�����رس امللك حمد 
والرب����ط ب�سبك����ة �سك����ة حدي����د دول جمل�����س التع����اون 

اخلليجي.
واأعرب ال�سيخ خالد ب����ن عبداهلل خلل االجتماع عن 
�سكره للجهود احلثيثة الت����ي تبذلها وزارة املوا�سلت 
واالت�ساالت الت����ي ترتاأ�س اجلان����ب البحريني يف اللجنة 
املخت�س����ة مبتابعة م�����رسوع ج�رس امللك حم����د وربط �سكة 

احلديد بن اململكتن.
ومت اأخريا االنتهاء من اإعداد وثائق مناق�سة تعين 
�رسكة ا�ست�سارية الإدارة املرحلة االنتقالية للم�رسوع التي 
م����ن املوؤمل اأن يتم طرحها خ����لل الربع االأخري من العام 
اجلاري بالتع����اون والتن�سيق م����ع وزارة النقل باململكة 
العربية ال�سعودية، واملوؤ�س�سة العامة جل�رس امللك فهد، 
على اأن يت����م تعين ال�رسك����ة اال�ست�سارية خلل الن�سف 

االأول من العام املقبل.
من جانب����ه، اأكد وزير املوا�س����لت واالت�ساالت، يف 
عر�س قدم����ه خلل االجتماع، اأن م�����رسوع ج�رس امللك حمد 
ال����ذي من املوؤم����ل اأن يتم البدء يف تنفي����ذه بعد عامن 
بكلفة تق����در بحوايل 4 ملي����ارات دوالر بتمويل و�رساكة 
مع القط����اع اخلا�س، �سريبط مملك����ة البحرين باململكة 
العربي����ة ال�سعودية بوا�سطة ج�����رس مواٍز جل�رس امللك فهد 
مكون من 4 م�سارات للمركبات وم�سارين ل�سكة احلديد.

وتابع قائ����لً “�سريبط خط �سكة احلديد بن حمطة 
ال�سحن يف ميناء خليفة بن �سلمان مروًرا مبحطة الركاب 
املزم����ع اإن�ساوؤها يف منطقة �سلماباد و�سوالً اإلى املحطة 

املحددة يف ال�سعودية”.
وتت�سم����ن االأعم����ال اال�ست�سارية حتدي����د النموذج 
امل����ايل للم�رسوع واأن�سب الطرق للتموي����ل واالإطار العام 
للتع����اون مع القط����اع اخلا�س، واإعداد وثائ����ق مناق�سة 
عق����د االمتي����از لتنفي����ذ امل�����رسوع التي �ستك����ون جاهزة 

للطرح نهاية العام 2020.
املتكامل����ة  امل�����رسوع يف �سورت����ه  اأن  اإل����ى  ي�س����ار 
�س����وف ميتد على ط����ول 75 كيلوم����رًتا يف كل البلدين، 
منه����ا 25 كيلومرًتا يف البحر جل�����رس امللك حمد. وبح�سب 
درا�س����ة جدوى، فاإن هذا امل�����رسوع �سيحقق منافع مالية 

واقت�سادية جمة للبلدين بعد الت�سغيل مبا�رسة.

مدين����ة عي�س����ى - وزارة الرتبي����ة والتعليم: افتتح 
رئي�����س جمهوري����ة م�����رس العربي����ة عبدالفت����اح ال�سي�سي 
االحتياج����ات  ذوي  ملدار�����س  االأول  العرب����ي  امللتق����ى 
اخلا�س����ة والدمج، الذي تنّظم����ه وزارة الرتبية والتعليم 
والتعليم الفني مبدينة �رسم ال�سيخ، مب�ساركة طلبة من 
ذوي االحتياج����ات اخلا�سة من عدد م����ن الدول العربية، 
حي����ث �سارك����ت مملك����ة البحرين بوف����د برئا�س����ة وزير 
الرتبية والتعلي����م ماجد النعيمي وعدد من امل�سئولن، 

والطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�سة. 
وتف�ّسل الرئي�س بزيارة اإلى جناح مملكة البحرين، 
حي����ث كان يف ا�ستقبال����ه وزير الرتبي����ة والتعليم، الذي 
نق����ل اإليه حتيات وتقدير عاه����ل البلد ومتنيات جللته 
الكرمي له����ذا امللتقى العرب����ي كل التوفيق والو�سول 
اإل����ى نتائج مثمرة ملا فيه خ����ري و�سالح الطلبة من ذوي 
االحتياج����ات اخلا�سة، مبيًنا الوزي����ر اخلدمات التعليمية 
واالأن�سط����ة الت����ي تقدمه����ا له����ذه الفئة، الت����ي ا�ستمل 

املعر�س على العديد منها.
كما ُقدمت لفخامة الرئي�����س يف هذه الزيارة، لوحة 
تذكاري����ة �سارك����ت يف ر�سمه����ا طالبة م����ن املكفوفن 
م�ستعين����ة يف تنفيذه����ا بلغ����ة )برايل(، وكتب����ت عليها 
عب����ارة )مًعا يف ال�����رساء وال�رساء(، حيث ج�ّس����د هذا العمل 
الفني العلق����ات االأخوية الوثيقة ب����ن مملكة البحرين 

وجمهوري����ة م�����رس العربية.  واأع����رب ال�سي�سي عن �سكره 
للطالب����ة على هذه اللوحة املعربة، وتقديره ملا �ساهده 
يف ه����ذه املعر�س، وكّلف وزير الرتبي����ة والتعليم بنقل 
حتياته اإلى عاه����ل البلد، موؤكًدا على العلقات الوثيقة 
بن البلدين، مبا يف ذلك تطوير وتعزيز التعاون بينهما 

يف املجال التعليمي.

م����ن جهت����ه، �����رسّح وزي����ر الرتبي����ة والتعلي����م، باأن 
م�سارك����ة مملكة البحرين يف ه����ذا امللتقى العربي تاأتي 
من منطلق العلق����ات الوثيقة بن البلدين ال�سقيقن، 
وه����ي منا�سبة طيب����ة، لتعر�س الوزارة م����ا قامت به من 
جهود وخدم����ات للطلبة م����ن ذوي االحتياجات اخلا�سة، 

مبا يف ذلك دجمهم يف املدار�س.

املنام���ة - وزارة االإ�س���كان: عقد وزي���ر االإ�سكان 
با�سم احلمر اجتماع عمل مو�سع بح�سور وكيل الوزارة 
ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة والوكلء امل�ساعدين 
ومديري االإدارات، وذلك ملتابعة م�ستجدات امل�ساريع 
واخلدم���ات االإ�سكاني���ة، والوقوف عل���ى ن�سب االإجناز 
التي حققتها الوزارة يف ما ورد من التزامات اإ�سكانية 

يف برنامج عمل احلكومة احلايل.
وا�ستعر����س الوزير مع كبار امل�سوؤولن بالوزارة 
مراح���ل العم���ل يف م�ساري���ع م���دن البحري���ن اجلديدة، 
ال�سيم���ا مدينة خليف���ة ومدينة �رسق احل���د اإ�سافة اإلى 
م����رسوع الرمل���ي، اإذ اأك���د الوزير ����رسورة اال�ستمرار يف 
ت�رسي���ع وترية االإجن���از يف املراح���ل كافة؛ �سعي���اً اإلى 
�رسع���ة تلبية الطلبات االإ�سكاني���ة املدرجة على قوائم 

االنتظار. 
واأردف احلمر اأن ما حتقق من ن�سب اإجناز مرتفعة 
يف جمي���ع م�ساري���ع امل���دن اجلدي���دة واملدرجة �سمن 

برنام���ج عمل احلكومة احلايل يرتج���م الرعاية امللكية 
ال�سامي���ة للمل���ف االإ�س���كاين، وحر����س احلكومة على 
تذلي���ل التحدي���ات كافة، مم���ا اأ�سه���م يف توزيع اآالف 

الوحدات ال�سكنية خلل ال�سنوات الثلث االأخرية.
وق���ال الوزي���ر ان املرحل���ة املقبل���ة م���ن العمل 

االإ�س���كاين تتطلب ����رسورة تكثيف اجله���ود وال�سعي 
نح���و تبني جميع االإدارات ملب���ادرات جديدة ت�سهم يف 
حت�س���ن بيئة العمل داخل ال���وزارة، يف اإطار روؤية ن�رس 
ثقاف���ة التميز، و�سعياً نحو تق���دمي اأعلى جودة ممكنة 

من اخلدمات االإ�سكانية للمواطنن.

• ال�سيخ خالد بن عبداهلل مرتئ�سا االجتماع اخلا�س مب�ستجدات ج�رس امللك حمد و�سكة احلديد اخلليجية	

• الرئي�س امل�رسي يت�سّلم لوحة تذكارية لدى زيارته جناح البحرين	

• وزير االإ�سكان يعقد اجتماع عمل بح�سور وكيل الوزارة والوكلء امل�ساعدين ومديري االإدارات	

حممد بن مبارك ي�ستعر�ض التطورات مع عطااهلل

تن�سيق التعاون مع بريطانيا يف املحافل الدولية

العـريـ�ض يـودع ال�سفـيـر الـرو�سـي

تقريب العالقات الدبلوما�سية مع رو�سيا

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء �سم���و ال�سيخ حممد بن مبارك 
اآل خليف���ة مبكتب���ه بق����رس الق�سيبي���ة اأم�س 
الكات���ب وال�سحايف �سمري عط���ااهلل مبنا�سبة 

زيارته للبلد.
وق���د ا�ستعر�س �سمو ال�سي���خ حممد بن 
مب���ارك اآل خليف���ة و�سمري عط���ااهلل جمريات 
االأح���داث على ال�ساحة العربي���ة والدولية من 
واق���ع خربت���ه ومتابعت���ه حي���ث اأع���رب �سمو 

ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة عن تقديره 
لعطائه االأدبي وال�سح���ايف وجهوده يف خدمة 
ق�ساي���ا وطنه العرب���ي عرب م�سريت���ه االأدبية 
وال�سحافي���ة. من جانبه اأع���رب �سمري عطااهلل 
عن �سك���ره وتقديره ل�سم���و ال�سيخ حممد بن 
مب���ارك اآل خليفة على ا�ستقباله له و�سعادته 
بزيارة مملكة البحرين، م�سيداً مبا حتققه من 
تق���دم ومناء يف ظ���ل قيادة �ساح���ب اجلللة 

عاهل البلد.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل نائ���ب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء �سم���و ال�سي���خ حمم���د ب���ن 
مب���ارك اآل خليف���ة مبكتبه بق����رس الق�سيبية 
ام����س وبح�س���ور �سفري مملك���ة البحرين لدى 
اململك���ة املتح���دة ال�سيخ فواز ب���ن حممد اآل 
خليفة وزير الدولة الربيطاين ل�سوؤون اأوروبا 
واالأمريكيت���ن ال�س���ري اآل���ن دنك���ن وال�س���ري 

جيفري تانتم مبنا�سبة زيارتهما للبلد.
ويف معر�س ترحي���ب �سموه بال�سيفن، 
اأك���د �سمو ال�سيخ حممد بن مب���ارك اآل خليفة 
على متانة العلق���ات التاريخية القائمة بن 
مملكة البحرين واململك���ة املتحدة يف ظل ما 

ه���و قائم ب���ن البلدين من تن�سي���ق وتعاون 
يف خمتل���ف املج���االت التي تخ���دم امل�سالح 
وا�ستق���رار  واأم���ن  ل�سعبيهم���ا  امل�سرتك���ة 

املنطقة.
كم���ا جرى ا�ستعرا�س ع���دد من الق�سايا 
الراهن���ة وانعكا�ساته���ا عل���ى االأم���ن وال�سلم 
اإقليمي���اً  االأو�س���اع  وا�ستق���رار  الدولي���ن، 

ودولياً.
من جانبهما عرب كل من ال�سري األن دنكن 
وال�سري جيفري تانتم ع���ن �سعادتهما بزيارة 
مملك���ة البحري���ن م�سيدي���ن مب���ا ت�سهده من 

تقدم وتطور يف املجاالت كافة.

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل نائ���ب رئي�س 
جمل�س ال���وزراء جواد العري����س، �سباح اأم�س 
مبكتبه بدار احلكومة �سفري جمهورية رو�سيا 
االحتادي���ة ال�سديق���ة ل���دى مملك���ة البحرين 
فاغيف غرييف، وذل���ك مبنا�سبة انتهاء فرتة 

عمله ك�سفري لبلدة لدى مملكة البحرين.
وخلل اللق���اء، رحب نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء بال�سفري وقدم له ال�سك���ر والتقدير 
على م���ا قام به خ���لل عمل���ه الدبلوما�سي يف 
تعزيز وتنمي���ة العلقات الطيب���ة التي جتمع 

البلدين على كافة االأ�سعدة ورعاية امل�سالح 
امل�سرتك���ة، متمني���اً له التوفي���ق والنجاح يف 
امله���ام الدبلوما�سية القادم���ة التي �ستوكل 

اإليه من قبل بلده. 
من جانبه، قدم ال�سفري ال�سكر والتقدير 
لنائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وحكومة مملكة 
البحري���ن على م���ا لقيه من جت���اوب وتعاون 
طيل���ة ف���رتة عمل���ه م���ن كاف���ة امل�سوؤول���ن 
باململك���ة متمنًي���ا ململكة البحري���ن و�سعبها 

الكرمي مزيًدا من التقدم واالزدهار.

الرئي����س  ا�ستقب���ل  بن���ا:   - املنام���ة 
التنفيذي لهيئة ال�سياحة واملعار�س ال�سيخ 
خال���د بن حم���ود اآل خليفة، �سف���ري جمهورية 
رو�سيا االحتادية لدى مملكة البحرين فاغيف 
غاراييف وذل���ك مبنا�سبة انته���اء فرتة عمله 

ك�سفري لبلده لدى اململكة.
وع���رب ال�سي���خ خال���د ع���ن جزي���ل �سكره 
ل�سف���ري جمهوري���ة رو�سيا االحتادي���ة على ما 
بذله م���ن جهود اأثن���اء فرتة عمل���ه وما قدمه 
من م�س���اٍع حثيث���ة ته���دف اإل���ى التقريب ما 
ب���ن الدولت���ن وتوطيد العلق���ات الثنائية 
وتر�سيخ الروابط االأخوية التي لطاملا جمعت 
بن مملك���ة البحري���ن ورو�سي���ا، حيث متنى 
لل�سف���ري وافر النج���اح واملوفقية يف املرحلة 

املقبلة.
كما ا�ستعر�س ال�سي���خ خالد اأثناء اللقاء 
اإ�سهامات ومنجزات �سف���ري جمهورية رو�سيا 
االحتادية واأطرى عل���ى ما قدمه من مبادرات 
خلل فرتة تعيين���ه يف مملكة البحرين، وذلك 
تقدي���ًرا جله���وده امل�ستم���رة و�سعي���ه وداأبه 
عل���ى تعزي���ز العلق���ات املتج���ذرة م���ا ب���ن 
ال�سقيقت���ن، حي���ث بادله ال�سف���ري الرو�سي 
الثن���اء واالمتن���ان عل���ى دعم���ه اللمتناه���ي 
وحر�سه عل���ى تقدمي ما يلزم م���ن امل�ساندة 
والع���ون مب���ا يخ���دم تطوي���ر العلق���ات بن 
البلدي���ن وي�سه���م يف تر�سيخ التع���اون فيما 
بينهم���ا، ومتن���ى ال�سف���ري الرو�س���ي ململكة 

البحرين دوام التطور واالزدهار.

ح�رس االأرا�سي 
واملمتلكات التي 

�سيمر عليها متهيًدا 
لتحديد كلفتها املالية

مناق�سة تعين �رسكة 
ا�ست�سارية الإدارة 

املرحلة االنتقالية يف 
الربع االأخري 2018

4 مليارات دوالر 
الكلفة التقديرية 

للم�رسوع بتمويل 
و�رساكة مع “اخلا�س”
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العيد الوطني منا�سبة ي�سعد بها املواطن واملقيم على اأر�ض البحرين

تطوير اآليات التعاون امل�سرتك مع املحـافظـة اجلنوبيـة

احتفاالت “اجلنوبية” �شت�شهد تطورا نوعيا يعك�س تاريخنا الزاخر... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

�شمو ال�شيخ خليفة بن علي التقى مع ال�شري دونكان مبجل�شه

اأك���د �شم���و  ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: 
اجلنوبي���ة ال�شي���خ خليف���ة بن عل���ي ب���ن خليفة اآل 
خليف���ة اأن املحافظ���ة ب�ش���دد اإط���اق ع���دد م���ن 
الفعالي���ات الوطنية املتع���ددة واملتنوعة؛ تزامًنا 
م���ع احتفاالت العيد الوطن���ي املجيد وعيد جلو�س 
عاهل الباد �شاح���ب اجلالة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة، م�شرًيا �شموه اإلى اأن الفعاليات �شتكون 
خال �شهر دي�شم���ر املقبل، م�ش���دًدا على �رضورة 
ت�شافر اجلهود والعمل ب���روح الفريق الواحد؛ من 
اأج���ل اإظهار ه���ذه املنا�شبة الغالي���ة بال�شكل الذي 
يتنا�ش���ب م���ع اأهميتها ل���كل مواط���ن ومقيم على 

اأر�س البحرين.
ج����اء ذل����ك ل����دى االجتم����اع التن�شيق����ي ال����ذي 
تراأ�ش����ه �شم����و ال�شيخ خليفة بن علي ب����ن خليفة اآل 

خليف����ة، بح�ش����ور املدير الع����ام ل�رضط����ة املحافظة 
اجلنوبي����ة العميد حمد امل����ري، واملدير العام بلدية 
املنطق����ة اجلنوبية عا�شم بن عبداللطيف وعدد من 

امل�شوؤولني يف املحافظة.
ويف بداية االجتماع، رحب �شمو حمافظ اجلنوبية 
باحل�شور، م�شي����ًدا باجلهود الكبرية التي تقوم بها 
مديرية �رضطة املحافظ����ة اجلنوبية وبلدية املنطقة 
اجلنوبي����ة، موؤكًدا �شموه اأن ه����ذه اجلهود هي حمل 
تقدير واعتزاز، م�شرًيا �شموه اإلى اأهمية تعزيز اأوا�رض 
التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني جميع اجلهات من 
اأجل اإظهار احتفاالت العيد الوطني باأف�شل �شورة 
ممكنة تعك�س مكانة هذه املنا�شبة على نفو�س اأهل 

البحرين عموما واملحافظة اجلنوبية خ�شو�شا.
ومت خال االجتماع بحث امل�شتجدات املتعلقة 

بتنظي����م احتف����االت العي����د الوطني وعي����د جلو�س 
�شاحب اجلالة عاهل الباد وجتهيزات االحتفاالت 
املزم����ع اإقامتها خال دي�شمر املقب����ل، ومت اأي�ًشا 
مناق�ش����ة العديد م����ن املوا�شي����ع واأبرزه����ا برنامج 
التنظيمي����ة  االأم����ور  عل����ى  واالتف����اق  االحتف����االت 

والتن�شيق االإعامي.
واأك����د �شموه اأن االحتفال بالعيد الوطني ميثل 
منا�شبة ي�شعد بها جمي����ع اأفراد املجتمع على اأر�س 
البحري����ن باعتباره����ا التاريخ االأهم يف ه����ذا الوطن 
وبداي����ة ملا تعي�شه الدولة من نه�ش����ة واأمان ورخاء 

وتقدم على امل�شتويات كافة.
واأ�شار �شموه اإل����ى اأن احتفاالت العيد الوطني 
�شت�شه����د انطاق فعالي����ات وطنية ع����دة مب�شاركة 
مديرية �رضطة املحافظ����ة اجلنوبية وبلدية املنطقة 

اجلنوبية وع����دد من اجلامع����ات واملدار�س الواقعة 
يف نط����اق املحافظ����ة، وق����ال اإن ه����ذه الفعالي����ات 
تهدف اإل����ى اإبراز القيم والتاري����خ والرتاث العريق 
الذي تزخر ب����ه مملكة البحرين وال����ذي اأ�ش�شه االآباء 
واالأجداد اإ�شافة اإلى املنج����زات احل�شارية الكرى 

التي حتققت بف�شل القيادة احلكيمة.
واأك����د �شم����و حماف����ظ اجلنوبي����ة اأن الفعاليات 
الوطنية له����ذا العام �شت�شهد تط����وًرا نوعًيا وكمًيا 
بحيث تتكام����ل فيما بينها لتق����دم �شورة حقيقية 
البحري����ن برتاثه����ا وحا�رضه����ا  ومتكامل����ة ململك����ة 
وم�شتقبلها املاأمول و�شط م�شاركة ر�شمية و�شعبية 
كبرية من ال����وزارات والدوائر والهيئات احلكومية، 
موؤك����ًدا اأن ه����ذه امل�شاركة الكبرية م����ن قبل جميع 
القطاعات ير�ش����خ مبداأ ال�رضاكة املجتمعية ويعك�س 

مدى تاحم كافة فئات املجتمع و�رضائحه حتت راية 
علم مملكة البحرين يف ظل قيادتنا الر�شيدة.

واأك����د �شم����وه اأهمية اإبراز ه����ذه املنا�شبة وفق 
م����ا يلي����ق باأهميته����ا ومكانتها ع����ر االأن�شطة التي 
تو�شح لاأجي����ال ما حتقق لوطنهم من تطور �شامل 
وتعريفه����م مبراح����ل االإجن����ازات وما و�شل����ت اإليه 
الدولة من اإجن����ازات كبرية يف وقتنا احلا�رض، م�شرًيا 
اإل����ى اأن االهتم����ام باالحتفاالت الوطني����ة يدل على 
املعنى احلقيقي لهذا اليوم اخلالد يف تاريخ مملكة 
البحري����ن. ويف نهاي����ة االجتماع تق����دم �شمو حمافظ 
اجلنوبي����ة بال�شك����ر اإل����ى مديرية �رضط����ة املحافظة 
اجلنوبي����ة ومديري����ة بلدية املنطق����ة اجلنوبية على 
تعاونهم يف دعم املبادرات والفعاليات كافة التي 

تطلقها املحافظة.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: التق���ى �شم���و 
حمافظ اجلنوبي���ة ال�شيخ خليفة بن عل���ي بن خليفة 
اآل خليف���ة وزير الدولة الريطاين لل�شوؤون االأوروبية 
واالأمريكي���ة باململكة املتحدة ال�ش���ري األن دونكان، 

مبجل�س �شموه باملحافظة اجلنوبية.
وبح���ث �شمو حماف���ظ اجلنوبية يف اللق���اء �شبل 
تعزي���ز اأوج���ه التع���اون امل�ش���رتك يف العدي���د م���ن 
املجاالت وامل�شاريع امل�شرتك���ة يف نطاق املحافظة 
اجلنوبية؛ انطاًق���ا من العاق���ات الثنائية املتميزة 

بني مملكة البحرين واململكة املتحدة.
 من جانبه، اأك���د وزير الدولة الريطاين لل�شوؤون 
االأوروبي���ة واالأمريكية حجم االهتمام بتعزيز وتطوير 
اآلي���ات التعاون امل�شرتك م���ع املحافظة اجلنوبية يف 

�شتى املجاالت.
ح����رض اللقاء �شف���ري اململكة املتح���دة املعتمد 
ل���دى مملكة البحرين �شاميون مارتن، و�شفري مملكة 
البحرين لدى اململكة املتحدة ال�شيخ فواز بن حممد 

اآل خليفة.

• �شمو حمافظ اجلنوبية مرتئ�شا االجتماع التن�شيقي	

• �شمو حمافظ اجلنوبية م�شتقبا وزير الدولة الريطاين لل�شوؤون االأوروبية واالأمريكية باململكة املتحدة	
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اإ�سافة نوعية مل�سرية الإجنازات برنامج “النائب الأول” 

اجلامعة العربية حتت�سن قالدة موؤ�س�سة حممد بن فهد التطوعية

“اأم احل�سم” اأمام امتحان نيل “املدينة ال�سحية” نهاية اأكتوبر

حث ال�سباب على ال�ستفادة من الفر�ص املتاحة... وزير الإعالم:

تهدف لدعم وم�ساندة املبادرات املتميزة يف الوطن العربي... بوهزاع:

حمافظ العا�سمة يتابع ا�ستيفاء توافر ال�سرتاطات

املنامة - بن���ا: اأ�ساد وزير �سوؤون الإعالم رئي�ص 
جمل����ص اأمن���اء معه���د البحري���ن للتنمي���ة ال�سيا�سية 
لتنمي���ة  الأول  النائ���ب  بربنام���ج  الرميح���ي  عل���ي 
الك���وادر الوطنية وم���ا ميثله من اإ�ساف���ة نوعية اإلى 
م�س���رة الإجنازات الوطني���ة املتوا�سلة يف النهو�ص 
بال�سب���اب، وتاأهيله���م لت���ويل املنا�س���ب القيادية 
يف خمتل���ف الأجه���زة احلكومية، ك����ركاء فاعلني يف 
م�سرة الإ�سالح والتنمية ال�ساملة خالل العهد الزاهر 
لعاه���ل البالد �ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة. واأكد الرميحي، ل���دى ا�ستقباله منت�سبي 
الدفعة الرابعة لربنامج النائب الأول لتنمية الكوادر 
الوطني���ة، اأهمي���ة ه���ذا الربنامج الطم���وح يف �سياق 
املب���ادرات الرائدة لويل العهد نائ���ب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�ص جمل�ص ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر �سلمان بن حم���د اآل خليف���ة يف دعم 
ومتك���ني ال�سب���اب، وتنمي���ة قدراته���م املهنية مبا 
ينعك����ص اإيجابا عل���ى جودة وكف���اءة الأداء احلكومي 
بالتواف���ق مع الروؤي���ة القت�سادي���ة 2030، وبرنامج 

عمل احلكومة.
وا�ستعر�ص الرميحي يف لقاء مفتوح مع منت�سبي 
برنامج النائب الأول، اآفاق وحتديات العمل الإعالمي 
الوطني، موؤك���ًدا اأن ال�سباب البحريني املبدع ي�سكل 
ركي���زة اأ�سا�سية يف تطوير قط���اع الإعالم والت�سال، 
م���ن خ���الل مت�سكه���م بالهوي���ة والنتم���اء الوطني، 
واإدراكه���م الواع���ي لأح���دث امل�ستج���دات يف جم���ال 
الإعالم اجلديد، وُح�سن توظيفها يف الذود عن الوطن 
ومكت�سبات���ه، واإب���راز منجزاته التنموي���ة واحل�سارية 
على خمتلف الأ�سعدة املحلية والإقليمية والدولية.

وح���ث الوزي���ر ال�سب���اب عل���ى ال�ستف���ادة م���ن 
الفر����ص الت���ي تتيحه���ا اأمامه���م احلكوم���ة برئا�سة 
رئي����ص الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمر خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة، وموؤازرة �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العه���د يف تطوير معارفهم ومهاراتهم القيادية 
والإبداعي���ة، واإثب���ات جدارته���م بتحم���ل امل�سوؤولية 
وامل�سارك���ة باإيجابي���ة يف عملية �سنع الق���رار ودفع 
عجل���ة التنمية القت�سادي���ة والجتماعية يف اإطار من 

ال�راكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص.
واأ�سار اإل���ى اأن برنامج النائب الأول حقق تقدًما 
ملحوًظ���ا وجناًحا لفًتا على م���دى 4 �سنوات يف اإعداد 
وتاأهي���ل الك���وادر الوطني���ة ال�ساب���ة والواع���دة، من 

خالل انتدابهم مبكت���ب النائب الأول لرئي�ص جمل�ص 
الوزراء، واإدماجهم يف برامج تدريبية مكثفة عن طرق 
البح���ث والتحليل والقي���ادة، واإك�سابه���م املهارات 
واخلربات ال�رورية لتطوي���ر القطاع احلكومي وفق 

منهجية علمية واأ�ساليب اإدارية ع�رية.
وم���ن جانبه���م، اأع���رب منت�سبو الدفع���ة الرابعة 
ع���ن �سكره���م وتقديره���م اإل���ى الوزير عل���ى ح�سن 
ا�ستقبال���ه له���م، واطالعهم على �س���ر العمل داخل 
وزارة �سوؤون الإعالم، وما ت�سهده من تطورات اإدارية 
ومهنية وفنية وتقني���ة مبختلف قطاعاتها من اإذاعة 
وتلفزي���ون ووكالة اأنباء، اإ�ساف���ة اإلى مركز الت�سال 

الوطني.

املنامة - بنا: اأكد رئي�ص الحتاد العربي للتطوع 
ح�س���ن بوه���زاع اأن ق���الدة موؤ�س�سة الأم���ر حممد بن 
فه���د العاملية لالأعمال التطوعي���ة العربية هي ثمرة 
التع���اون بني الحتاد العرب���ي وموؤ�س�سة �سمو الأمر 
حممد بن فهد العاملية للتنمية الإن�سانية، لفتا اإلى 
اأن التفاقية التي مت توقيعها بني اجلانبني يف �سهر 
مار�ص املا�سي، جاءت لكي متتد م�ساهمات موؤ�س�سة 
�سم���و الأمر حممد ب���ن فهد من اأجل دع���م وم�ساندة 

املبادرات التطوعية املتميزة يف العامل العربي.
وق���ال بوه���زاع خ���الل موؤمت���ر �سحايف اأم����ص اإن 
الحتاد العربي للتطوع ي�سعى من خالل ال�راكات مع 
املوؤ�س�س���ات الأهلية اإلى تعزيز دور العمل التطوعي 
يف خدم���ة املجتمع���ات العربي���ة وتلبي���ة احتياجاتها 
وم�ساع���دة البل���دان العربي���ة عل���ى حتقي���ق التنمية 
امل�ستدام���ة، م�سرا اإلى اأن ق���الدة �سمو الأمر حممد 
بن فهد تنطلق وهي تقف على اأر�ص را�سخة بف�سل 
اخلربات العالية للقائمني على اجلائزة التي �ستكون 
واح���دة م���ن اأك���رب اجلوائ���ز العربية يف جم���ال العمل 
التطوع���ي. واأ�ساف اأن ال�راك���ة القائمة بني الحتاد 
العرب���ي وموؤ�س�س���ة الأمر حمم���د بن فه���د اكتملت 
باحت�س���ان جامعة الدول العربي���ة للن�سخة الأولى من 
اجلائزة، اإذ تقام برعاية الأمني العام جلامعة العربية 
اأحم���د اأبوالغيط خالل الف���رتة 4 - 6 دي�سمرب2018 
بالقاه���رة؛ مبنا�سب���ة الي���وم العامل���ي للتط���وع، مبا 
يوؤك���د اأن الق���الدة و�سع���ت يف املكانة الت���ي تليق 

بها؛ كونها جائزة اإقليمية جت���اوزت معاير املحلية 
من���ذ انطالقه���ا، وهو ما يوؤك���د روؤيتها نح���و تاأ�سيل 
ثقافة التمي���ز والريادة يف املبادرات التطوعية على 
م�ست���وى الوط���ن العربي ل�سم���ان م�ستقب���ل اأف�سل 
له���ذه املب���ادرات، والعمل عل���ى الرتق���اء بالأعمال 
التطوعية م���ن خالل ال�ستفادة م���ن تبادل اخلربات 

بني امل�ساركني يف اجلائزة.
من جانب���ه، اأكد في�سل العن���زي مدير العالقات 
العام���ة مبوؤ�س�س���ة الأم���ر حممد بن فه���د اأن “قالدة 
موؤ�س�س���ة الأم���ر حمم���د بن فه���د العاملي���ة لالأعمال 
التطوعي���ة يف الوط���ن العرب���ي” تهدف اإل���ى حتفيز 
التناف����ص يف الأعم���ال التطوعية يف الوط���ن العربي، 
ن�ر وتعزي���ز مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية، وت�سجيع 
املنظم���ات الأهلي���ة واجله���ات والأف���راد يف زي���ادة 

م�ساهمتها بامل�ساريع التطوعية املتميزة للم�ساهمة 
يف العملية التنموية.

وق���ال اإن موؤ�س�س���ة �سمو الأمر حمم���د بن فهد 
حتر�ص عل���ى خدم���ة ق�ساي���ا التنمي���ة الإن�سانية يف 
املجتمع���ات املحلي���ة والعاملي���ة، وحتقيق���ا لتنفيذ 
روؤي���ة املوؤ�س�س���ة لإيج���اد حل���ول اإبداعي���ة للم�ساكل 
الت���ي تواجه التنمية الإن�ساني���ة يف العامل، ا�ستحدثت 
هذه اجلائ���زة بالتعاون مع الحت���اد العربي للتطوع؛ 
اإميانا من اجلانبني باأهمية دور الأعمال التطوعية يف 
حتدي���د طبيعة امل�سكالت التنموية يف عاملنا العربي 
وط���رح احللول املنا�سب���ة لتطبيقه���ا يف املجتمعات 
امل�ستهدف���ة منه���ا، خ�سو�س���ا اأن التط���وع ه���و اأحد 
العوام���ل الرئي�س���ة التي تق���وم عليه���ا املجتمعات 

املتقدمة يف الوقت الراهن.

املنام���ة -وزارة الداخلية: اأكد حمافظ العا�سمة 
رئي����ص جلن���ة امل���دن ال�سحي���ة ال�سي���خ ه�س���ام بن 
عبدالرحم���ن اآل خليف���ة، اأن اللجن���ة تتاب���ع ����رورة 
ا�ستيف���اء معظ���م ال�سرتاطات واملعاي���ر املطلوبة 
يف منطق���ة اأم احل�سم، املر�سح���ة لنيل لقب املدينة 
ال�سحية، من قب���ل ال�سبكة الإقليمية للمدن ال�سحية 
وذلك متهيداً لزيارة وفد من منظمة ال�سحة العاملية 

نهاية اأكتوبر اجلاري.
واأو�سح اأن من اأهم املعاي���ر، توافر موؤ�س�سات 
معززة لل�سحة، وال�سك���ن املالئم، والأمن، والنظافة، 
والتخل�ص من النفاي���ات، اإ�سافة اإلى وجود احلدائق 
وامل�ساح���ات اخل����راء، ومراكز ريا�سي���ة واجتماعية 
وثقافي���ة اإل���ى جان���ب موؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين 
متع���ددة الأن�سطة، ومن املوؤم���ل اأن تكون العا�سمة 
بعد تنفيذ امل�روع ن���واًة ومثالً يحتذي به، ولت�سبح 
حمافظ���ة العا�سم���ة �سحي���ة وف���ق اأعل���ى املعاي���ر 
ال�سحي���ة ملنظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة لت�سبح �سمن 

1000مدينة �سحية عاملية.
ج���اء ذلك خ���الل زيارة حماف���ظ العا�سمة لأهايل 
منطق���ة اأم احل�س���م، بح�سور فريق م���ن ممثلي عّدة 
جه���ات خدمية �سم���ل وزارة ال�سح���ة، وزارة الأ�سغال 
والبلدي���ات والتخطيط العم���راين، اأمان���ة العا�سمة، 
وجمع م���ن اأعيان ووجهاء اأم احل�س���م، حيث مت خالل 

اللق���اء الطالع عل���ى احتياج���ات املنطق���ة اخلدمية 
املكملة ملعاير برنامج املدن ال�سحية.

واأ�س���اف اأن امل����روع ل���ه دور فّع���ال يف رعاي���ة 
البيئة وتنميتها وتعزي���ز ال�سحة العامة يف العا�سمة 
بالتعاون م���ع وزارة ال�سحة لعتماده ب�سكل اأ�سا�سي 
عل���ى العمل الت�ساركي اجلماع���ي وا�ستهدافه ب�سكل 
مبا����ر اأفراد جمتم���ع العا�سمة وبيئته���م، اإلى جانب 
التزام امل�روع يف تقوية الروابط الجتماعية وتر�سيخ 
مفاهي���م التع���اون والتعاي����ص، واإقام���ة بنية حتتية 

�سديق���ة للبيئة ومعززة لل�سحة مبا ي�ستوجب العمل 
�سم���ن منظوم���ة متكامل���ة للنهو����ص للمحافظة من 
كاف���ة النواحي. جدير بالذك���ر اأن املحافظة، اختارت 
منطق���ة اأم احل�س���م منوذج���اً لتطبيق م����روع املدن 
ال�سحية، بعد اجتماعات للجنة املدن ال�سحية، حيث 
قامت باختيار عدة مناطق، وخماطبة اجلهات املعنية 
ملزيد م���ن املعلوم���ات الأ�سا�سية ح���ول كل منطقة 
وعلى اأث���ر ذلك، مت اختيار اأم احل�س���م لتكون بذلك 

باكورة انطالق امل�روع.

• وزير �سوؤون الإعالم متو�سطا منت�سبي برنامج النائب الأول 	

• لقطة تذكارية على هام�ص املوؤمتر	

• حمافظ العا�سمة لدى زيارته لأهايل منطقة اأم احل�سم	

معر�ض التوظيف يف قطاع ال�سيافة وال�سياحة اليوم
مدينة عي�سى - وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي���ة: تقي���م وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي���ة اليوم “معر����ص التوظيف يف 
قطاع ال�سيافة وال�سياحة”، والذي ي�ستمر 
عل���ى م���دار يوم���ني متتالي���ني، وذلك يف 
بهو ال���وزارة، مبدين���ة عي�س���ى، مب�ساركة 
املوؤ�س�سات وال����ركات العاملة يف مكاتب 
ال�سفري���ات وال�سياحة والفن���ادق، اإ�سافة 
اإل���ى قط���اع ال�سياف���ة مبملك���ة البحرين.
وي�سته���دف املعر����ص حمل���ة ال�سهادات 
اجلامعية والدبلوم والثانوية العامة واأقل، 
وتعر�ص فيه اجله���ات امل�ساركة ال�سواغر 

الوظيفي���ة يف قطاع ال�سياف���ة وال�سياحة، 
وت�سم���ل كافة املهن الإداري���ة والإ�رافية 
والفنية، حي���ث يقدم الباحث���ون عن عمل 
طلب���ات التوظي���ف مبا����رة اإل���ى ممثل���ي 

املن�ساآت خالل فرتة املعر�ص.
وبه���ذه املنا�سبة تدع���و وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة الباحث���ني عن عمل 
لزيارة املعر����ص ما بني ال�ساع���ة الثامنة 
�سباحاً حتى الواح���دة م�ساء، للتعرف على 
النوعي���ة وا�ستثمار  الوظيفي���ة  ال�سواغ���ر 
فر����ص العمل املتاحة يف قط���اع ال�سيافة 

وال�سياحة.

كيف لوزارة العمل أن تقول “يمكن”؟! )5(
اأعل���م اأنه ب���داأ يت�سكل راأي عام يقوم على البحث ع���ن حقيقة اأرقام وزارة 
العم���ل عن عدد العاطلني، وعن مدى امتالكها ق���درة الرتافع عن توظيفهم، 
وزراعته���م يف القطاع اخلا�ص، وبات - بعد �سل�سلة املقالت - اجلميع ي�ساأل 
عن الأرق���ام احلقيقية، وهل �ستمتلك الوزارة ال�سجاع���ة لن�ر اأ�سماء “الآلف” 
م���ن يتم “توظيفهم” كما تزعم، وعن حجم الأجانب، وال�سوؤال ظل معلقا على 
حبال الأ�سئلة هل تف�سح الوزارة عن الأ�سماء مع رهان وكبر وخطر عن مدى 
امتالك الوزارة مب�سوؤوليها القدرة على اإقناع الدولة وحكومتنا الر�سيدة قبل 
النا����ص ب�سحة اأرقامها، خ�سو�سا اأنها الي���وم يف و�سع ماأمتي حزين ل حت�سد 
عليه من مطالبة الدولة وال�سعب عن ق�سة البطولت ال�سنوية التي كانت تروج 
له���ا طيلة هذه ال�سن���ني، من اأن هناك 4 % فقط م���ن البطالة، وعن “الو�سع 
الآم���ن” الذي راحت مكينتها الإعالمية تروج ل���ه طيلة هذه ال�سنني، وهل كّنا 
طيل���ة هذه ال�سن���ني نعي�ص يف غيبوبة معرفية ويف و�س���ع تنومي مغناطي�سي، 
وم�سفري���ن باأرقام لي�ست حقيقية؟ وهل اأن الأرقام املنثورة التي راحت تنرث 
عل���ى �سفحات ال�سحافة مل تكن �سحيحة!؟ هذه الأ�سئلة اأ�سبحت تتدلى على 

اأ�سفار كل عني ورقيب كتديل م�سباح مك�سور يف زقاق مظلم.
ال���وزارة طرحت �سوؤال يف رده���ا على مقالتي: من اأين ل���ك عن اإح�سائية 
ن�سبة الأجانب؟ واأنا هنا اأقول للوزارة: اغفروا يل �سذاجة اأرقامي، وكل احلريق 
الذي اأ�سعلته يف هذا امللف املهم واحل�سا�ص، ودعوين اأعلق الأجرا�ص يف عمارة 
ال���وزارة لأوقظ الأ�سئلة النائمة حتت تراكم اإعالن���ات الوزارة، واأقول اطرحوا 
علين���ا الأرقام احلقيقي���ة لعدد الأجان���ب املوظف���ني يف الإدارات والوظائف 
ابت���داء من الكب���رة اإلى املتو�سطة اإل���ى ال�سغرة، ويف املقاب���ل ما منهجكم 
يف اإح���الل البحريني���ني مكانهم، خ�سو�س���ا اأ�سحاب ال�سه���ادات العليا الذين 
اأ�سبحت �سهاداتهم اأ�سبه بحوانيت تثر فيهم �ُسْكر حزن الواقع، واأين ذهبت 
رقاب���ة الوزارة عن ت�سخم الأجانب، وهل من املنطق والعدالة املهنية اأن نرى 

اأبناءنا يتكد�سون يف البيوت، يف حني اأن الأجانب ياأخذون مكانهم؟
وبعد ذلك اأنتم مدعوون حلفلة �سحافية ملناق�سة اأرقامي واأرقام ال�سحافة! 
ا�سمح���وا لنا، هذه ق�سية وطنية بامتياز، ولبد من وجود ا�سرتاتيجية، وفريق 
عمل مهني يقوم بحل املو�سوع، وعالجه مبنطق م�سوؤول، فلماذا كل الوزارات 
متتل���ك ق���درة فائقة، وفريق عمل �ر����ص يف ر�سد اأي خمالف���ة اأو تاأخر �سداد 
فات���ورة كهرباء ول���و ملواطن معاق لعائلة معاقني وتقط���ع عليهم الكهرباء، 
لكنه���ا تعي�ص يف غيبوب���ة �سبه دائم���ة يف بحث حقيقي ع���ن وظائف مبدعني 

بحرينيني من حملة الدكتوراه واملاج�ستر والبكالريو�ص؟
�سفافي���ة التوظي���ف يف البحري���ن ما ع���ادت نافلة واأم���را هام�سي���ا اأو من 
املحرمات التي ل ميكن القرتاب منها، ولي�سمح يل تلفزيون البحرين يف عدم 
امتالكه قدرة النقا�ص اجلريء مللفات اخلدمات التي مت�ص املواطن البحرين 
خ�سو�سا البطالة، علم���ا اأن �سقف احلرية التي جاء به امل�روع الإ�سالحي عال 

حتى يف تناول املوا�سيع التي مت�ص البطالة و�سفافية التوظيف والإداري.
املواطن د�ستوريا له احلق العمل، ولي�ص هناك منة ل من وزارة العمل ول 
دي���وان اخلدمة املدنية وم�سوؤوليها، فكي���ف، ونحن جند اأجانب يتكد�سون يف 
البن���وك، وكل القطاعات واأبناوؤنا من حمل���ة ال�سهادات ُيتعامل معهم مبنطق 

“عطنا هاتفك وال�سيفي وراح نت�سل بك”!
اإن قيادتن���ا حفظها اهلل ما فتئ���ت ت�سع ال�سيا�س���ات والقوانني، وت�سخ 
املالي���ني حل���ل مث���ل ه���ذه املوا�سيع اخلدمي���ة، لك���ن لالأ�س���ف الق�سور من 

الوزارات، واملوؤ�س�سات التي ت�سيب الر�سيع قبل اإبان امل�سيب.
فكم���ا تدخل القيادة يف ملف الإ�سكان ا�ستطاع اأن ي�ستوعب الآلف بوقت 

قيا�سي اأ�سبه باملعجزة فاإن ملف البطالة �سياأتي دوره.
اإن ق�سة اأرقام التوظيف التي مت ترويجها خالل هذه ال�سنني يف طريقها 
للذوبان كذوبان حبة مثلجات يف حر ال�سيف على �ساطئ بحريني، ولن ت�سمد 
كث���را، والأي���ام املقبلة حبلى مبفاج���اآت لالأرقام احلقيقي���ة، وحتطم الربواز 
الأنيق الذي ظل “يفرت” بني مراكز التوظيف واملكياج الرديء، الأرقام التي 

كانت اأ�سبه بفقاعة �سابون تخفي خلفها اآهات الآلف من العاطلني.
ل���ن نكن يف موقع املتفرجني على املدرج���ات، ون�ساهد ت�سجيل الأهداف 
الإعالمي���ة م���ن ق�سة توظي���ف الآلف الوهم���ي! وجاء دورن���ا ك�سحافة متتلك 
بندقي���ة قنا����ص، وبرمل���ان رقيب اأن ندق ه���ذا الباب ب���كل �سفافية و�سدق 
وعزمي���ة مدعومني من اهلل عز وجل، وبدعم من القيادة، وامل�روع الإ�سالحي، 
وحكومتنا الر�سيدة يف حل هذا امللف، فقياداتنا حفظها اهلل دائماً واأبدا تقف 

يف �سف اأبنائها املواطنني والعاطلني.
ختام���ا قالت الوزارة يف مو�سوع توظي���ف اجلامعيني “ل يعني توظيفهم 
الأجان���ب، توظيفه���م يف وظائ���ف تخ�س�سية، ب���ل )ممك���ن( اأن الن�سبة الأكرب 
موظف���ون يف وظائ���ف حرفية وفنية ل تتطلب موؤه���الت جامعية” واأت�ساءل ما 

هذه ال�سقطة الكبرة من الوزارة؟
فف���ي الوق���ت الذي تتهمن���ا بعدم �سح���ة ما ذكرن���اه من ن�سب���ة الأجانب 
“ميك���ن يوظفون يف وظائف غر تخ�س�سية”؟ يت�سح اأنكم بقولكم “ميكن” 
ل تعلم���ون اأعداد الأجان���ب اأو ل تريدون اإظهارها! فهل يعقل اأن وزارة تدعي 
معرف���ة الأرقام ت�ستخدم لفظة “ممكن” وت�ساأل عن ذلك؟ فاأين اإح�سائياتكم 
الت���ي �سدعتم روؤو�سن���ا باأ�سطوانة معرفتك���م بالأرق���ام؟! ويف الأخر اأنكم ل 

تعلمون؟! يتبع...

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح
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اأبوعلي �صيطعن �صد �صكن قراطة خارج العا�صمة... واالأخري يرد: القانون ال يجربين

�صليمة عاطلة علوم �صيا�صية و“عرادّية” �صتدمج ال�صم باملدار�س

معركة مبكرة لإ�سقاط املرت�سحني بدائرة و�سط املنامة

زيارة مواطنني ومرت�شح يتيم بلجنة املحرق

�سهد املرك���ز الإ�رشايف على �سالمة 
ملحافظ���ة  والنتخ���اب  ال�ستفت���اء 
العا�سم���ة يف مدر�س���ة خول���ة الثانوية 
للبن���ات تواف���د ع���دد جي���د للناخبني 
واملرت�سحني يف الي���وم ال�ساد�س منذ 
بدء عملية ت�سحيح ج���داول الناخبني. 
ومن بني املرت�سحني املحتملني الذي 
زاروا املرك���ز عم���ار البن���اي، ع���الء اأبو 

علي، والنائب اأحمد قراطة.
واأظه���ر املرك���ز الإ����رشايف تعاون���ا 

كب���را م���ع ذوي الحتياج���ات اخلا�سة 
والناخبني من كب���ار ال�سن، اإذ �سمحت 
القا�سية فاطمة حبيل باإمتام اإجراءات 
اإدراج البيانات والت�سحيح خارج �سالة 

عر�س الأ�سماء م�ساعدة لهم.
ق���ال اأبوعل���ي اإن 5 م���ن اأ�س���ل 7 
م���ن املرت�سح���ني للدائ���رة الثاني���ة ل 
ي�سكنون الدائ���رة، واإنه ب�سدد الطعن 

يف تر�سحهم.
الإ����رشايف  اأن���ه زار املرك���ز  وب���ني 

لالط���الع على اإج���راءات الطعن، موؤكدا 
اأن لديه الثباتات وال�سهود على ذلك.
قال النائب اأحمد قراطة اإنه ي�سكن 
يف دائرته احلالية ثانية العا�سمة، وهو 
نائبها لدورتني، اإل اأن هذا مل ي�سفع له 
يف األ ي�سقط ا�سمه من قوائم الناخبني.

وذك���ر قراط���ة اأن ا�سم���ه �سق���ط 
للم���رة الثالثة م���ن قوائ���م الناخبني، 
حي���ث �سب���ق اأن �سق���ط يف انتخاب���ات 
2010 وانتخابات 2014. وعن نية اأحد 

املرت�سحني املحتملني )عالء اأبو علي( 
تقدمي طعن �سد تر�سحه لعدم �سكنه 
يف الدائ���رة، اأكد قراط���ة اأنه ي�سكن يف 
الدائ���رة، واأن القان���ون ل يجرب النائب 
عل���ى ال�سك���ن يف دائرت���ه عل���ى عك�س 

البلديني الذي يجربهم القانون.
واأ�ساف اأن كل النواب احلاليني ل 
ي�سكنون يف دوائرهم، ومن حق اجلميع 
اأن يلجا للق�ساء ال���ذي نثق يف نزاهته 

وعدالته.

�سه���دت جلن���ة الإ����رشاف على 
والنتخ���اب  ال�ستفت���اء  �سالم���ة 
يومه���ا  يف  املح���رق  مبحافظ���ة 
ال�ساد����س ت���ردد ع���دد قليل من 
الناخب���ني ومرت�س���ح واح���د فقط، 
اإذ �سل���ط الرك���ود عل���ى حمافظة 

املحرق لهذا العام.
البل���دي  املرت�س���ح  واأردف 
املحتمل فا�سل الع���ود اأن بع�س 
اأ�سماء ناخبني دائرته قد �سقطت 

جلن���ة  ك�سوف���ات  يف  اأ�سماءه���م 
الإ����رشاف عل���ى �سالم���ة ال�ستفتاء 

والنتخاب مبحافظة املحرق.
وقال���ت املرت�سح���ة النيابي���ة 
ال�سابع���ة  للدائ���رة  املحتمل���ة 
مبحافظة املحرق �سليمة العرادي 
اأن برناجمه���ا النتخاب���ي �سيرتكز 
على عدد م���ن الق�سايا التي تهم 
البحرينيني وعلى راأ�سها توظيف 

العاطلني عن العمل.

وقال���ت “اأن���ا عاطل���ة وخريجة 
عل���وم �سيا�سية وعالق���ات دولية 
التطبيقية وع�سو  العلوم  بجامعة 
الجتماع���ي،  الإع���الم  ن���ادي  يف 
امل���وارد  جمعي���ة  يف  وع�س���و 
الب�رشي���ة”. واأردف���ت اأنها معروفة 
يف دائرته���ا مب���ا تبذله���� واأنه���ا 
اجتماعية مع اأهايل الدائرة، لفتة 
اإل���ى اأن حظوظها جي���دة للفوز يف 

النتخابات املقبلة.

عل���ى  “�سارك���ز  واأ�ساف���ت: 
امل���راأة  وح���ق  الفر����س،  تكاف���وؤ 
بامل�ساركة يف جميع املجالت، اإلى 
جانب حق التوظيف للعاطلني يف 

البحرين”.
واأردف���ت “�ساأ�سعى اإلى دمج 
يف  اخلا�س���ة  الحتياج���ات  ذوي 
اإل���ى جانب  اجله���ات احلكومي���ة، 
تعلي���م ال�سم والبكم يف املدار�س 

احلكومية”.

• �سهد �سندوق القرتاع الأول بتاريخ البحرين... و�سيديل بال�سندوق الأحدث يف 24 نوفمرب	

• جلنة املحرق تتابع الطلبات	

• •لأول مرة تنتقل مندوبة من اللجنة خارج مقرها لت�سحيح بيانات مواطن كبر بال�سن.. �سكرا لكم	 مرت�سح ال�سناب�س عبدالهادي مرهون	 • املرت�سح ح�سني الإ�سكايف عن دائرة البالد القدمي	

• عاد املرت�سح حممد احلايكي للجنة جمددا	

• هذا الناخب اأوكي و�سعه... اإيل بعده؟	

• الطمئنان لإدراج ال�سم بجداول الناخبني بعد ت�سحيح البيانات	 • الرقم ال�سخ�سي مفتاح دخول اجلدول	 • موظف مبت�سم واآخر منهمك مع مواطن	

“كيلو” من املرت�صحني يفدون للجنة العا�صمة... ومرهون: لقمة العي�س اأوال

37 يوما اإجازة للمرت�صحني احلكوميني

مرت�سح البالد القدمي الإ�سكايف واجه م�سكلة باملفتاح الإلكرتوين عند اإدراج اأ�سماء بع�س ناخبيه

على اخلا�رش العودة لدوامه ثاين يوم من القرتاع

اأ�س����اد املرت�سح عن ثالث����ة العا�سمة 
حممد احلايكي بالآلية املتبعة يف ت�سهيل 
اإدراج اأ�سم����اء الناخب����ني اإلكرتونيا، وقال 
اإن زيارت����ه للمركز الإ�����رشايف كانت لإدارج 
ناخب����ي  قوائ����م  �سم����ن  والدي����ه  اأ�سم����اء 

العا�سمة.  
وقال املرت�سح عن خام�سة العا�سمة 
)الب����الد الق����دمي( ح�س����ني الإ�س����كايف اإن 
الإلك����رتوين  املفت����اح  م�سكل����ة  تعدي����ل 
واجهته خ����الل اإدراج اأ�سم����اء بع�س اأفراد 

عائلته �سمن قوائم ناخبني.
واأ�س����اد الإ�سكايف بالإجراءات املتبعة 
يف املرك����ز الإ�����رشايف الت����ي ت�ستغرق عدة 
دقائ����ق، معت����ربا اأن التقني����ة اجلديدة يف 
اإدراج ج����داول الناخب����ني كان لها ميزات 

كبرة.
العا�سم����ة  ثالث����ة  . وق����ال مرت�س����ح 
اإن  مره����ون  عبداله����ادي  )ال�سناب�����س( 
التقنية املتبعة يف املركز الإ�رشايف �سل�سة 

جدا وت�سهل على الناخبني.

وعن حظوظه يف النتخابات القادمة، 
ذكر مره����ون اأن الأمور واع����دة وم�سجعة، 
كم����ا اأن التناف�����س يعدد اخلي����ارات اأمام 

الناخبني. 
ولفت اإل����ى اأن املرتكزات الأ�سا�سية 
يف برناجم����ه النتخاب����ي ه����ي دع����م وحدة 
املجتم����ع وجتن����ب النق�سام����ات ال�سائدة 
والدفاع عن م�سالح النا�س وتعزيز لقمة 
عي�سه����م ورف�����س الر�س����وم امل�ستحدث����ة 
وتعزي����ز  املواطن����ني،  عل����ى  وال�رشائ����ب 

القت�س����اد، ف�س����ال ع����ن ب����ذل امل�ساعي 
للنهو�س بالتنمية القت�سادية، وتو�سيع 

�سوق العمل اأمام ال�سباب البحريني.
وامتعا�����س  ت����ربم  هن����اك  واأ�س����اف 
م����ن اأداء بع�����س ن����واب املجل�����س خا�سة 
جله����ة م�سايرتهم للحكوم����ة التي ت�سبب 
بفر�س ر�س����وم و�رشائب على املواطنني، 
متنا�س����ني اأن واجبه����م ه����و الدف����اع ع����ن 
حق����وق النا�س، ولي�����س م�سالح احلكومة، 
فهناك من يدافع عن احلكومة وبج�سارة.

اجلفر – دي���وان اخلدمة املدني���ة: اأ�سدر رئي�س 
ديوان اخلدمة املدنية اأحم���د الزايد توجيهات اخلدمة 
املدني���ة رق���م )1( لع���ام 2018م ب�س���اأن املوظف���ني 
املر�سح���ني لع�سوي���ة جمل����س الن���واب اأو املجال����س 
املوظف���ون  مين���ح  اأن���ه  الزاي���د  واأو�س���ح  البلدي���ة. 
املر�سح���ني لع�سوي���ة جمل����س الن���واب اأو املجال����س 
البلدية اإجازة �سنوية اأو اإجازة خا�سة بدون راتب وفًقا 
لل�سواب���ط املعتمدة يف اخلدم���ة املدنية، وذلك ابتداًء 
م���ن اليوم الت���ايل لقفل باب الرت�سي���ح اأي اعتباًرا من 
يوم الثنني املواف���ق 22 اأكتوبر 2018م، عمالً بالأمر 

امللك���ي رقم )36( ل�سنة 2018 وق���رار رئي�س جمل�س 
ال���وزراء رقم )31( ل�سنة 2018 اللذان ن�سا على قفل 
باب الرت�سيح يف 21 اأكتوبر 2018 وحتى انتهاء عملية 
النتخ���اب، ول يجوز للموظف���ني املر�سحني خالل هذه 
الف���رتة ممار�سة اأي م���ن اخت�سا�س���ات الوظيفة التي 
كانوا ي�سغلونها. وبني رئي����س ديوان اخلدمة املدنية 
اأن الإج���ازة املن�سو�س عليها تعترب منتهية مع انتهاء 
عملية النتخاب، وعلى املوظف الذي مل ينل الع�سوية 
بالفوز يف النتخاب���ات العودة ملبا�رشة عمله اعتباًرا من 

اليوم التايل لنتهاء عملية النتخاب.

“ال�صفافية”: 50 متطوعا ملراقبة االنتخابات

هل موظفو “املراأة” مدرجون؟

عق���د جمل����س اإدارة جمعية ال�سفافي���ة لقاء مع فري���ق املتطوعني ملراقبي 
النتخابات التابع للجمعية بح�سور نحو 50 متطوعا.

ومت ا�ستعرا����س الربنام���ج التدريبي للمتطوعني ال���ذي �سيتم تقدميه من 
معهد التنمية ال�سيا�سية ح�سب التعاون بني اجلمعية واملعهد يف اإعداد املهني 
للفريق. ومت التفاق على عقد لقاء اآخر �سيتم فيه توزيع املراقبني على مواقع 
الت�سويت وح�سب رغبة املراقب قدر الإمكان. ومت التطرق مليثاق ال�رشف الذي 
�ستعل���ن عنه اجلمعية للتوقيع عليه من قب���ل املرت�سحني لالنتخابات، ويتطرق 

لعدم تعدي اأي مرت�سح على اآخر �سواء بالقول اأو الفعل.

ا�ست�ساف املجل�س الأعلى للمراأة يف مقره بالرفاع فريق 
م���ن “جلن���ة النتخاب���ات 2018”، حيث مت توف���ر من�سات 
اإلكرتوني���ة ملوظف���ي وموظف���ات الأمانة العام���ة للمجل�س؛ 
للتاأكد من �سحة بياناتهم ال�سخ�سية على جداول الناخبني.
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المحافظة الجنوبية

المحافظة الشمالية

“رد االعتبار” من النيابة يعيد البلدي البلو�شي جلدول الناخبني
4 �سا�سات حا�سوب و�سا�سة كربى مل تلم�س معظم ال�ساعات

عر�س الك�سوف اإلكرتونيا ال يخد�س �سفافية االنتخابات

لوحظ يف اليوم ال�ساد�س باإ�رشافية اجلنوبية مبدر�سة امل�ستقبل االبتدائية 
للبن���ات، ا�ستمرار الرك���ود، والزوار، واملراجعني، وظل احل���ال كما هو عليه يف 

ال�ساعتني االأوليني خالل الفرتة امل�سائية.
ويف الوقت ال���ذي عّم الهدوء اأرجاء اللجن���ة االإ�رشاقية، بدا عدد املوظفني 
املتوزعني باإرجاء املكان اأكرث من الزوار بكثري، وحيث اجته غالبية املواطنني 
ملراجعة بياناته���م االنتخابية عرب املوقع الر�سم���ي لالنتخابات من هواتفهم، 

واأجهزتهم ال�سخ�سية.
ومت توزي���ع 4 �سا�س���ات حا�سوب تعم���ل باللم�س، و�سا�س���ة كربى احلجم، 

ال�ستعرا�س بيانات الناخبني يف الدائرة املزمع الرت�سح بها.
اإلى ذلك، زار اللجنة البلدي حممد البلو�سي، والذي اطماأن الإجراءات عودة 
ا�سم���ه جلدول الناخب���ني، وذلك بعد �سقوطه، وتقدمي م�ستن���د رد االعتبار من 

النيابة العامة، والذي يثبت م�سي م�سكلة ق�سائية واجهته واأدين فيها.

اأكد رئي����س اللجنة االإ�رشافي���ة مبركز عر�س 
جداول الناخبني باملحافظة ال�سمالية حممد اأمان 
اأنه ال ع���ذر ملن يتخلف عن تعدي���ل بياناته قبل 
انته���اء فرتة عر�س ج���داول الناخب���ني املقررة، 
والت���ي �سيتم عل���ى اأ�سا�سه���ا احت�س���اب الكتلة 

الناخبة.
واأ�س���اف اأن���ه ل���ن ُي�سم���ح الأح���د تخلف عن 
التعدي���ل عل���ى بيانات���ه خ���الل ه���ذه الف���رتة، 
بالتعديل عليه���ا الحقا. وذكر اأن الفرتة املتاحة 
لتعديل البيانات معقولة جدا، وال م�سوغ لتمديد 

الفرتة كما طالب بذلك جمموعة من املرت�سحني.
ولفت اإل���ى اأن اللجنة العلي���ا لالنتخابات مل 
تدخ���ر جهدا فيم���ا يتعلق بالتوعي���ة للمواطنني 
ب�ساأن االنتخاب���ات عرب جميع الو�سائل واالأ�سكال 
االإعالمي���ة التقليدي���ة منه���ا واحلديث���ة. وب�ساأن 
م���ا اإذا كان لع���دم ربط قاعدة بيان���ات الناخبني 
ببيانات هيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية 
دخ���ل يف �سقوط �أ�سماء �لناخب���ن، ذكر �أنه لي�س 
لدي���ه اأي معلوم���ات تتعلق بهذا االأم���ر. واأ�ساف 
ب�س���اأن اأ�سب���اب التوقف ع���ن عر����س ك�سوفات 

الناخب���ني ب�سكل ورق���ي يف مرك���ز الناخبني، اأن 
مملكة البحرين تعي�س اليوم مرحلة انتقالية نحو 
التحول االإلكرتوين، ومبينا اأن االكتفاء بعر�سها 
ب�سكل اإلك���رتوين ال ميكن اأن يخد����س ب�سفافية 

االنتخابات. 
وتاب���ع فيم���ا يتعل���ق بت�سجي���ل حالتي عدم 
مرتدي���ني  للمرك���ز  قدم���ا  مواطن���ني  اإدخ���ال 
“ال�س���ورت”، اأن اللجنة ا�ستندت يف اإجرائها هذا 
اإل���ى االأع���راف واالآداب املرعي���ة يف اأي موؤ�س�سة 

ر�سمية.

• رئي�س جلنة �جلنوبية �لقا�سي �إبر�هيم �لز�يد ويعاونه �لرئي�س �الحتياط علي �ل�سويخ م�ستقبال رئي�س �لفريق �ل�سيا�سي �لزميل ر��سد �لغائب	

• هذه الفرتة مو�سم البطاقات... ولكل بطاقة ثمن ومعنى و�سبب ونتيجة	

• االبت�سامة دليل متام املعاملة	 • ا�سمي موجود... احلمد هلل	

• البلدي حممد البلو�سي قدم رد اعتبار فعاد ا�سمه جلدول الناخبني	

• هذا املوظف يعتنق م�ساعدة اجلميع	

الرفاعي �شيم�شك م�شطرة ت�شحيح العمل البلدي
اأع�����ل�����ن حم��م��د 
ال����رف����اع����ي ن��ي��ت��ه 
ال��������رت���������س��������ح يف 
البلدية  االنتخابات 
امل�����ق�����ب�����ل�����ة ع���ن 
يف  الثالثة  ال��دائ��رة 
اجلنوبية  حمافظة 

)احلجيات(. 
لدي���ه  ان  الرفاع���ي  واأك���د 
العم���ل  يف  الكافي���ة  اخل���ربة 
واالإداري  والهند�سية  املجتمعي 
والدراي���ة الوافية للعمل البلدي 
الت���ي توؤهل���ه لكي ميث���ل اأهايل 
الدائرة الثالثة يف هذا املن�سب 
اخلدمي، متوقع���ا م�ساندة جيدة 
م���ن االأه���ايل؛ نظ���را ملعرفتهم 
ال�سادق���ة يف  ورغبت���ه  قدرات���ه 
خدمة دائرته، والإميانهم ب�رشورة 
من���ح الفر����س لل�سب���اب؛ لك���ي 
يع���ربوا ع���ن اأنف�سه���م يف خدمة 

جمتمعه���م، م�سيفا 
اإلى  �سي�سع���ى  اأن���ه 
العمل على ت�سحيح 
البلدي  م�سار العمل 
وذلك بعد اأن اأعرب 
البحرين���ي  ال�س���ارع 
ال�سديد  اإحباطه  عن 
م���ن اأداء املجال����س 

البلدية ال�سابقة.
يف  باأن���ه  الرفاع���ي  ووع���د 
البلدي  ف���وزه باملقع���د  ح���ال 
�سيعمل بكل طاقت���ه؛ من اأجل 
حتقيق كل مطالب واحتياجات 
االأه���ايل يف دائرت���ه، كم���ا اأن���ه 
�سيكر����س جل جهده م���ن اأجل 
انه���اء امل�س���كالت القائم���ة يف 
م����رشوع وادي البحري االإ�سكاين، 
�سه���ادات  ملن���ح  وال�سع���ي 
اال�ستحقاق للمنتفعني من هذا 

امل�رشوع.

• حممد الرفاعي	

الغائب زائًرا القا�شي الزايد: ال�شحافة رئة دميقراطيتنا

ملاذا ت�شقط اأ�شماء مواطنني اأحياء بعد الفوز بجوائز احلكومة االإلكرتونية؟

اأ�سبوع جدول الناخبني املو�سوع االأول باأحاديث البحرينيني

البحراين يحمل ع�رشات البطاقات ويطالب بتمديد عر�س جدول الناخبني

زار رئي����س الفري���ق ال�سيا�س���ي ب�سحيفة 
“البالد” الزميل را�سد الغائب اللجنة االإ�رشافية 
باملحافظ���ة اجلنوبي���ة. ونقل الغائ���ب لرئي�س 
اللجنة القا�سي اإبراهيم الزايد حتيات وتقدير 
رئي�س حترير ال�سحيفة موؤن�س املردي، ومنوها 
بجه���ود رئا�س���ة اللجن���ة لتق���دمي الت�سهيالت 
لزم���الء املهنة، معت���ربا اأن ال�سحافة متثل رئة 
ل�سلطات  املعاون���ة  البحريني���ة  الدميقراطي���ة 

الدولة وموؤ�س�ساتها الد�ستورية.
وق���ال اإن اأ�سب���وع عر�س ج���دول الناخبني 
باملحافظ���ات االأرب���ع �س���كل املو�س���وع االأول 
بال�سحاف���ة واملجال�س وال�سالونات ال�سيا�سية 
وباأحادي���ث البحريني���ني، وهو م���ا يعك�س وعي 
ا�سم���ه  الإدراج  االطمئن���ان  ب����رشورة  الناخ���ب 
بالك�س���وف الر�سمية؛ لتمكينه م���ن مبا�رشة حق 

االقرتاع يف 24 نوفمرب املقبل.

دع���ا النائب عي�س���ى تركي اإلى ����رشورة اأن 
تعق���د هيئ���ة االإفت���اء والت�رشيع القان���وين جل�سة 
مراجعة بعد االنتخابات للتباحث ب�ساأن االأ�سباب 
�لتي �أدت �إلى �سقوط �لكثري من �أ�سماء �لناخبن، 
وحماول���ة تفادي ه���ذه امل�سكل���ة يف االنتخابات 
القادم���ة. ونّوه تركي ل���دى وجوده مبركز ناخبي 
ال�سمالي���ة ب�سال�سة االإج���راءات، و�سهولة و�سول 
املواطن���ني اإلى قاعدة البيان���ات، وهي تعد من 

اأكرث عنا�رش جناح العملية االنتخابية.
وتاب���ع اأن البحري���ن حازت عل���ى العديد من 
اجلوائز يف احلكوم���ة االإلكرتونية، واالأمل معقود 
على التحول اإلى احلكوم���ة الذكية، للتقليل من 

حدوث مثل ه���ذه �مل�ساكل، �إذ �إن �سقوط �أ�سماء 
اأنا�س اأحي���اء واأو�ساعهم القانونية �سليمة يعلق 
العدي���د م���ن عالم���ات اال�ستفه���ام. م���ن جهته، 
طالب معاون املرت�سح عن الدائرة الثانية ع�رشة 
باملحافظ���ة ال�سمالية حممود البح���راين بتمديد 
ف���رتة عر�س ج���داول الناخبني؛ عل���ى اعتبار اأن 
تفاع���ل املواطنني مع هذه املرحل���ة بداأ متاأخًرا. 
وقال لدى تواجده باملركز، وهو حممالً بالع�رشات 
“اإن  ال�سخ�سي���ة،  املواطن���ني  بطاق���ات  م���ن 
املواطنني بحاجة ملزيد من التوعية باأهمية هذه 
املرحلة، حيث ا�سطر اإلى احل�سور ب�سكل يومي 

للمركز لتقدمي ع�رشات التظلمات”.

• �لزميل ر��سد �لغائب مع �لرئي�س �الحتياط للجنة �جلنوبية علي �ل�سويخ	

• الزميل فا�سل املوؤمن �سيرت�سح بلديا	

)% 236 طلبا واردا للجان ال�شرافية باليوم قبل الأخري واملوافقة على 179 )76 
قيد الدرا�ضةمرفو�ضةموافق عليهاالطلبات االلكرتونيةاإجمايل الطلباتاملحافظة

46263736العا�سمة
1991324املحرق
261012140اجلنوبية
14556117226ال�سمالية

• •الئقة �سلمان �سترت�سح بلديا عن دائرة �سلماباد	 املرت�سح حممد حم�سن الع�سفور متنكرا بلبا�سه الكجول	

• •لطيفة املري �سترت�سح	 مرت�سح دم�ستان منري �رشور	

“اإحلق اأو ما تلحق”... اليوم اآخر يوم لتثبيت حقك بالت�شويت باالنتخابات
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“طريان اخلليج” و“ال�شياحة” تناق�شان امل�شاريع امل�شرتكة

ميناء خليفة بن �شلمان جاهز ال�شتقبال ال�شفن ال�شياحية

وكيل “العدل”: تر�شيخ العالقات مع العراق

ال�شعب يقف مع جاللة امللك بكل مكوناته واأطيافه

تفاهم بحريني اأمريكي ملكافحة اجلرائم العابرة للحدود

يزور البحرين منت�شف اأكتوبر وفد من “الفاو” 

“اخلريية ال�شعودية البحرينية” تناق�ش م�شاريعها

متما�سكني يف دعم القيادة ونبذ التفرقة والتخريب... املو�سوي:

�سفري البحرين بوا�سنطن: حتقيق اأكرب قدر من التعاون الأمني

12 % واردات اململكة الغذائية من اإجمايل الب�سائع

برئا�سة �سفري خادم احلرمني ال�رشيفني

اأك���د ع�س���و جمل����س ال�س���ورى ال�سي���د �سي���اء 
املو�س���وي اأن �سعب البحرين بكل مكوناته واأطيافه، 
ومذاهبه يق���ف �سًفا واحًدا داعًم���ا جاللة امللك، ويف 
حف���ظ احلكومة برئا�سة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليف���ة بن �سلم���ان اآل خليفة، و�سمو 
ويل العهد �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة.
وقال “نح���ن نقف مع القي���ادة الر�سيدة موقًفا 
ل ري���ب فيه داعم���ني وموؤازرين مواقفه���م الكرمية 
والنبيل���ة يف حفظ الوطن، و�سع���ب البحرين الويف يف 
ال�س���دة والرخ���اء، حمافظ���ني على ركائزن���ا الوطنية 
من �رشعية احلك���م الر�سيد و�سي���ادة اأر�س البحرين، 
ووحدته���ا الوطني���ة، واإجن���ازات البحري���ن الكب���رية، 

والتي د�سنها م�رشوع جاللة امللك الإ�سالحي”.
واأف���اد باأن كل بحريني من�س���ف لبد واأن ي�سكر 
جالل���ة امللك، وحكومت���ه الر�سيدة على م���ا يقومون 
به م���ن دع���م وا�س���ح من اأم���ن واأم���ان وحري���ة على 
جميع امل�ستوي���ات يف الأفق ال�سيا�س���ي والجتماعي 
والقت�س���ادي والدين���ي، وم���ا ن�سه���ده �سنوًي���ا من 
مكرم���ات جلاللة امللك يف دعم املاآمت من مال وحرية 

طقو�س وتوجيهات للوزارات وموؤ�س�سات الدولة من 
وزارة الداخلية وال�سحة والبلديات، وعطلة عا�سوراء، 

ومن مواقف نبيلة ل حتدث يف اأي بالد يف العامل.
واأ�سار اإلى اأن مواقف القيادة حمل اعتزاز وفخر، 
ودلي���ل كبري على مدى احرتام وحب القيادة ودورها 
الكب���ري يف دعم ال�سعائر، واحلريات الدينية، وموقف 
يدل على نب���ل القيادة املتوارثة اأب���ا عن جد، منوًها 

اإلى اأنه من ل ي�سكر املخلوق ل ي�سكر اخلالق.
واأو�سح املو�سوي اأن ما جرى يف مو�سم عا�سوراء 

م���ن اأعمال تخريب يعد عمال مع���زول و�ساذا عن قيم 
واأخ���الق اأه���ل البيت عليه���م ال�س���الم، ول ميثل اأهل 
البحري���ن، وماآمته���ا، والقائمني عليه���ا الذين اأبدوا 
مواق���ف وا�سحة م���ن الت����رشف بلقاء القي���ادة، وعرب 
بياناته���م وحر�سه���م على مرور مو�س���م عا�سوراء بال 
ت�سيي����س خارج���ي ل يرتب���ط باأدبي���ات واأخ���الق اأهل 

البحرين بكل مكوناته ل من قريب ول بعيد.
وذك���ر اأن جالل���ة امللك و�سم���و رئي����س الوزراء 
و�سم���و ويل العه���د له���م كل ال���ولء والوف���اء، ولن���ا 
ك�سع���ب كل العتزاز والفخر اأن نبق���ى موالني لهم، 
واأن نبقى ما حيينا مدافع���ني عن قيادتنا الر�سيدة، 
وع���ن هذا الوطن العزيز. وق���ال خماطًبا جاللة امللك 
“قر عيًنا اأبا �سلمان، فكما وقف ال�سعب بكل اأطيافه 
داعًما وموالًيا وموؤازًرا يف اأحلك الظروف ما زالت راية 
الوط���ن خفاقة بتالحم ال�سع���ب بقيادتكم، و�ستبقى 
اإل���ى الأبد تنتقل من كتف مواط���ن اإلى كتف مواطن 
داعًم���ا مواقفك���م الكب���رية، ونب���ل تاريخك���م الكبري 
اأجداًدا واآباء واأبناء واأحفاد، ليبقى الوطن اأنتم واأنتم 
الوط���ن، حكاًما جتمل���ون اأيامنا واأعرا�سن���ا الوطنية، 
فلك���م كل الوف���اء والإخال����س متما�سك���ني يف دعم 
الوط���ن وم�رشوعكم الإ�سالحي الكبري، يف ح�رشة احلمد 

وكل وفائنا حمد وحمد”.

املنامة - وزارة اخلارجية: وقع �سفري مملكة 
البحرين لدى الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيخ 
عب���دهلل ب���ن را�س���د اآل خليفة، واملفو����س العام 
ل�رشط���ة نيوي���ورك جيم�س اأوني���ل، مذكرة تفاهم 
وذلك يف اإط���ار اجلهود امل�سرتكة ب���ني البلدين 
ال�سديق���ني؛ لتعزيز التع���اون يف جمال مكافحة 

اجلرائم العابرة للحدود.
وتت�سم���ن مذكرة التفاهم، تطوير التعاون 
يف جم���ال مواجه���ة اجلرمي���ة عموم���ا، والإرهاب 
ال���دويل خ�سو�سا، مبا يف ذل���ك الت�سدي لكافة 
اأ�س���كال دع���م ومتوي���ل الإره���اب والتحري�س 
عليه، اإ�سافة اإل���ى مكافحة الجتار بالأ�سخا�س، 
والإجت���ار غري امل����رشوع بالعقاق���ري واملخدرات 
واملوؤث���رات العقلي���ة، والحتي���ال البحري، كما 
والقت�سادي���ة  الإلكرتوني���ة  اجلرائ���م  ت�سم���ل 

وجرائم غ�سل الأموال.
واأ�س���ار ال�سفري اإل���ى اأهمية تعزي���ز عالقات 
التعاون بني البلدين يف املجالت كافة، وحتقيق 
اأك���رب ق���در م���ن التع���اون يف املج���الت الأمنية، 
وامل�ساهمة يف مكافح���ة اجلرائم باأ�سكالها كافة، 
مو�سح���ا اأن توقيع مذك���رة التفاه���م، ي�سهم يف 

تعزي���ز التن�سي���ق ب�س���اأن مواجهة الأخط���ار التي 
ت�سكل تهديدا لالأمن.

ح�رش توقيع مذك���رة التفاهم، امللحق الأمني 
ب�سفارة البحرين يف وا�سنطن النقيب حمد املري.

املنام���ة – وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العم���راين: اجتمع املن�س���ق املقيم لالأمم 
املتح���دة يف البحري���ن اأم���ني ال�رشق���اوي، م���ع وكيل 
الزراع���ة والرثوة البحري���ة يف وزارة الأ�سغال و�سوؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين ال�سي���خ حمم���د بن 
اأحمد اآل خليفة مببنى الأم���م املتحدة. واأ�سار اإلى اأن 
واردات مملك���ة البحرين من الغذاء كن�سبة مئوية من 

واردات الب�سائع الإجمالية تبلغ نحو 12 %.
وم���ن املق���رر اأن يق���وم الوف���د بزي���ارة مملكة 

البحرين يف الفرتة من 14 اإلى 18 اأكتوبر.

املنام���ة - جمعية ح�س���ن اجل���وار اخلريية: عقد 
جمل�س اإدارة جمعية ح�سن اجلوار اخلريية )ال�سعودية 
� البحريني���ة( اجتماع���ه الث���اين برئا�س���ة �سفري خادم 
احلرم���ني ال�رشيف���ني ل���دى مملك���ة البحري���ن رئي�س 
جمل����س اإدارة اجلمعي���ة عب���داهلل اآل ال�سيخ.واأو�س���ح 
ع�سو جمل�س الإدارة رئي�س اللجنة الإعالمية باجلمعية 
ال�سحايف جمال الياقوت اأن املجل�س ا�ستهل اجتماعه 
باإق���رار حم����رش الجتم���اع ال�ساب���ق ومناق�س���ة جدول 
الأعمال امُلعد لالجتماع الثاين لعام 2018، والطالع 
عل���ى م���ا حتقق يف الف���رتة املا�سية و�س���ط عدد من 
امل�ساري���ع اخلريية التي نفذته���ا وتنفذها اجلمعية، 
كم���ا اأطلع املجل����س على اأهم ما حتق���ق من اإجنازات 
اإدارية خالل الف���رتة ال�سابقة، وكذلك الر�سم البياين 
الأ����رشي لل���وارد واملن����رشف وبي���ان الأ����رش باحلالت 
اجلدي���دة واإع���ادة التقيي���م حلالت الأ����رش املوجودة 

باجلمعي���ة ثم الطالع عل���ى بيان ال���وارد واملن�رشف 
للجمعية.

وذك���ر اأن اجلمعي���ة ومن خ���الل جمل����س الإدارة 
تقوم بواجباتها اخلريي���ة يف مملكة البحرين لتحقيق 

اأهدافه���ا ور�سالته���ا النبيل���ة يف اإي�س���ال اخلدم���ات 
وامل�ساع���دات لالأ����رش ال�سعودي���ة املحتاج���ة املقيمة 
اإقام���ة دائمة مبملك���ة البحري���ن ورعايته���ا ومتابعة 

اأحوالهم وال�سعي لتلبيه احتياجاتهم.

املح���رق - طريان اخلليج: ا�ستقبلت 
ط���ريان اخللي���ج اأم����س مبقره���ا الرئي�س 
البحري���ن  هيئ���ة  م�س���وؤويل  باملح���رق 
لل�سياحة واملعار����س؛ ملناق�سة م�ساريع 
املوؤ�س�ستني امل�سرتكة للرتويج لطريان 
كوجه���ة  البحري���ن  وململك���ة  اخللي���ج 

�سياحية.
وناق�س���ت الناقلة الوطني���ة، بقيادة 
رئي�س جمل�س اإدارة ط���ريان اخلليج زايد 
الزياين، ورئي�سه���ا التنفيذي كري�سيمري 

كوت�سك���و، ونائ���ب رئي�سه���ا التنفي���ذي 
م�ساريعه���ا  العل���وي  ولي���د  القبط���ان 
الت�سويقية املقبلة مع الرئي�س التنفيذي 
لهيئ���ة البحري���ن لل�سياح���ة واملعار����س 
ال�سيخ خالد بن حم���ود اآل خليفة، ومدير 
والرتوي���ج  والت�سوي���ق  ال�سياح���ة  اإدارة 

بالهيئة يو�سف اخلان. 
وتلت���زم ط���ريان اخللي���ج بالرتوي���ج 
للبحرين كوجه���ة �سياحية وبزيادة اأعداد 

ال�سياح الزائرين للمملكة.

املنامة - بنا: اأكد الوكيل امل�ساعد 
ل�سوؤون املوانئ ب����در املحمود جاهزية 
مين����اء خليف����ه ب����ن �سلم����ان ل�ستقبال 

ال�سفن ال�سياحية.
ج����اء ذل����ك يف الجتم����اع التن�سيقي 
ال����ذي عق����د مببن����ى �س����وؤون املوان����ئ 
واملالح����ة ا�ستع����دادا ملو�س����م ال�سفن 
ابت����داء   2018  -  2019 ال�سياحي����ة  
م����ن �سه����ر نوفم����رب املقب����ل وي�ستمر 
اإل����ى نهاية �سهر اأبري����ل 2019، وذلك 
بح�س����ور عدد من اجلهات ذات العالقة 
البحري����ن لل�سياح����ة  ممثل����ة يف هيئ����ة 
اأم����ن  �رشط����ة  ومديري����ة  واملعار�����س، 
الأمني����ة، وممثلني  املوانئ واجله����ات 
ع����ن ال�رشك����ة امل�سغل����ة ملين����اء خليفة 
ب����ن �سلم����ان )اآي ب����ي اأم تريمينال����ز- 
ا�ستعرا�����س  مت  حي����ث  البحري����ن(، 
ومناق�سة ع����دد من الإج����راءات الالزمة 
ال�سف����ن والزائري����ن،  لتنظي����م حرك����ة 
وتقدمي كافة اأنواع اخلدمات وجاهزية 
كاف����ة املراف����ق ومبن����ى امل�سافري����ن 

بامليناء ل�ستقبال امل�سافرين.

واأكد املحمود اأهمية مو�سم ال�سفن 
ال�سياحية لإبراز مكانة البحرين كوجهة 
مهمة عل����ى خريطة ال�سياح����ة العاملية 
وزي����ادة اإ�سه����ام القط����اع ال�سياحي يف 
القت�س����اد الوطني، والذي يتوافق مع 
الروؤي����ة القت�سادية ململك����ة البحرين 
2030، اإ�ساف����ة اإل����ى ال�ستفادة لعدد 
م����ن القطاع����ات وزي����ادة ن�ساطه����ا يف 
هذه الفرتة مثل قطاع النقل والتجارة 

والأ�سواق وغريها. 
كما اأكد اأن مو�سم ال�سفن ال�سياحية 
ذا اأهمي����ة مل����ا فيه م����ن اإب����راز للمعامل 
والتعري����ف  البحري����ن  يف  احل�ساري����ة 
باملواقع الأثرية والأ�سواق التقليدية، 
حي����ث اأ�سبحت اململك����ة اأحد املحطات 
املهم����ة ملثل هذه ال�سف����ن ال�سياحية، 
وال����ذي يزي����د عدده����ا يف كل ع����ام عن 
الع����ام الذي قبله، وهذا يعد دليال على 
جن����اح التنظي����م واخلدم����ات املقدم����ة 
مما يعني مو�س����م �سياحي ناجح يحقق 
الأهداف املرجوة جلعل البحرين اإحدى 

اأهم الوجهات ال�سياحية والعاملية.

املنام���ة - وزارة الع���دل وال�سوؤون 
الإ�سالمية والأوقاف: اأكد وكيل الوزارة 
الع���دل  ب���وزارة  الإ�سالمي���ة  لل�س���وؤون 
وال�س���وؤون الإ�سالمي���ة والأوق���اف فريد 
املفت���اح عم���ق العالق���ات ب���ني مملكة 
البحرين واجلمهورية العراقية ال�سقيقة 
الت���ي جت�ّسد م���ا يجمعهما م���ن قوا�سم 

م�سرتكة وروابط تاريخية.
ج���اء ذلك، خالل ا�ستقب���ال املفتاح 
باأعم���ال  القائ���م  اأم����س  ي���وم  مبكتب���ه 
ال�سف���ري العراقي ل���دى مملكة البحرين 

حممد عدنان.
وقد اأكد وكي���ل ال�سوؤون الإ�سالمية 
البلدي���ن  يف  القيادت���ني  حر����س  اأن 

ال�سقيق���ني على تعزيز ه���ذه العالقات 
وا�س���ح يف كاف���ة املحاف���ل واللقاءات 
اأن  م�سيًف���ا  امل�سرتك���ة،  وامل�ساري���ع 
مملك���ة البحري���ن وعل���ى راأ�سه���ا عاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�س���ى اآل خليفة توؤك���د دوًما حر�سها 
على تر�سيخ قوة العالقات الأخوية بني 

البلدين مبا يخدم م�سالح ال�سعبني.
ع���ن  عدن���ان  اأع���رب  جانب���ه،  م���ن 
اعت���زازه وتقدي���ره للعالق���ات الأخوية 
املتميزة التي تربط البلدين وال�سعبني 
ال�سقيق���ني، داعًيا اإلى تعزيز العالقات 
ال�س���وؤون  جم���ال  يف  الطرف���ني  ب���ني 

الإ�سالمية.

التعاون	في	مكافحة:

حول	مذكرة	التفاهم:

تطوير	التعاون	لمنع	ومكافحة	الجريمة	العابرة	للحدود	لضمان

فعالية	إنفاذ	القانون	في	مملكة	البحرين	ووالية	نيويورك	األمريكية

تبادل	المعلومات	

بناء	القدرات	في	مجال	التدريب	والتطوير

	لصياغة	سياسات	وإجراءات
ً
التشاور:	سيجتمع	األطراف	سنويا

لتعزيز		مكافحة		اإلرهاب،		و	التنسيق	و	رصد	األنشطة	في	

إطار	مذكرة	التفاهم،		وتقييم	السياسات	والبرامج.

االتجار	غير
	المشروع	بالمخدرات

	غسيل	األموال

الجرائم
	اإللكترونية

	االحتيال	
بوثائق	السفر

	االتجار	بالبشر

	تهريب	األسلحة

	اإلرهاب

الجرائم
	االقتصادية

االحتيال	البحري

مذكرة	تفاهم	بين	إدارة	شرطة	نيويورك	ووزارة	الداخلية	البحرينية	

(التعاون	لمنع	ومكافحة	الجرائم	العابرة	للحدود)

• وكيل الزراعة جمتمعا مع املن�سق املقيم لالأمم املتحدة يف البحرين 	

حمرر ال�شوؤون املحلية

• �سيد �سياء املو�سوي	

• •ال�سفري ال�سعودي	 جمال الياقوت	
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بحث التعاون الق�سائي مع ال�سعودية
البوعينني: تبادل الزيارات ي�صب يف تطوير اجلهاز العديل

املنام���ة - بن���ا: ا�صتقب���ل رئي����س حمكم���ة 
التمييز، نائب رئي����س املجل�س الأعلى للق�صاء 
امل�صت�ص���ار عب���داهلل البوعينني، مبكتب���ه اأم�س 
امل�صت�ص���ار والقا�صي لدى وزي���ر العدل رئي�س 
املجل����س الأعل���ى للق�ص���اء باململك���ة العربية 
ال�صعودية ال�صي���خ عبدالهادي اخل�صري والوفد 

املرافق له.
ومت يف اللقاء ا�صتعرا�س العالقات الثنائية 
بني اململكتني ال�صقيقتني، ومناق�صة جمالت 
التعاون امل�صرتك و�صبل تعزيزها وتطويرها ل 

�صيما يف املجال الق�صائي.
وا�صتعر����س البوعينني جترب���ة البحرين يف 
اإدارة حماك���م الدعوى العمالي���ة واملدنية، وما 
اأحدث���ت م���ن نقلة نوعي���ة مب�صت���وى املنظومة 
الق�صائي���ة مب���ا يلب���ي توجيه���ات وتطلع���ات 
امل����روع الإ�صالح���ي جلاللة املل���ك، كما تناول 
اجلانب���ان اآلي���ات التنفيذ وعلى �ص���ري اإجراءات 

العمل. 
وق���ال رئي����س حمكم���ة التميي���ز اإن تبادل 
الزي���ارات ب���ني البلدين ال�صقيق���ني ي�صب يف 
تطوي���ر اجلهاز العديل من خالل تبادل اخلربات 
والط���الع على اأح���دث م���ا تو�صل اإلي���ه العمل 

القانوين.
كما توجه اخل�صري بخال�س ال�صكر والتقدير 
للمجل����س الأعل���ى للق�ص���اء عل���ى م���ا لقيه من 

حفاوة ال�صتقبال، ورغبة اأكيدة يف تطوير اآفاق 
التع���اون مبا يخدم امل�صلحة العامة للمملكتني 

و�صعبيهما ال�صقيقني.

• امل�صت�صار عبداهلل البوعينني م�صتقبال امل�صت�صار والقا�صي ال�صيخ عبدالهادي اخل�صري 	

“املوؤبد” لرئي�س �سبكة تهريب خمدرات و15 �سنة لـ 4 من معاونيه

براءة مري�س نف�سي مدان بال�رشوع بقتل “�سيكورتي”

“الكربى” اأعفت اثنني من العقاب واأمرت بحب�س زوجة اأحدهم 6 اأ�صهر

املحكمة اأمرت باإيداعه يف ماأوى عالجي

اأدانت املحكم����ة الكربى اجلنائي����ة الرابعة، 6 
متهمني )اثنان منهم غيابيا( بق�صية بيع وتعاطي 
م����واد خمدرة ونقلها من دول����ة خليجية اإلى مملكة 
البحرين لالجتار به����ا، وق�صت مبعاقبة 3 متهمني 
بال�صجن ملدة 15 عاما، وتغرمي كل منهم مبلغ 10 
اآلف دين����ار وباإبعادهم نهائيا ع����ن البحرين عقب 
تنفيذ العقوبة املق�ص����ي بها، كما عاقبت املتهم 
ال�صاد�س بال�صجن ملدة 15 �صنة وتغرميه مبلغ 10 

اآلف دينار.
وحكمت اأي�صا مبعاقبة املتهم الرابع بال�صجن 
املوؤب����د وبتغرمي����ه مبل����غ 20 األ����ف دين����ار؛ كون����ه 
م�صدر تلك املواد املخدرة، واأمرت باإعفاء كل من 
املتهمني الثالث وال�صابع م����ن العقاب لتعاونهم 
م����ع ال�رط����ة يف التو�صل للم�ص����ادر الرئي�صة لتلك 
املواد املخ����درة، فيما حب�صت زوجة اأحد املتهمني 
مل����دة 6 اأ�صهر واأمرت بتغرميه����ا مبلغ 100 دينار 
ع����ن تهم����ة التعاطي، ف�صال ع����ن الأم����ر مب�صادرة 

امل�صبوطات.
وتتح�ص����ل تفا�صيل القب�س عل����ى ال�صبكة يف 
اأن معلوم����ات �ري����ة كانت وردت لعري����ف يف اإدارة 
مكافح����ة املخ����درات، مفاده����ا اأن املته����م ال�صابع 
يعم����ل على الجتار بامل����واد املخدرة، فت����م اإعداد 
كم����ني ل�صبطه متلب�ص����ا يف مواقف منتج����ع البندر 
مبنطقة �صرتة، اإذ اتف����ق العريف مع احد م�صادره 
ال�ري����ة على �����راء قطعة ح�صي�����س و20 قر�صا من 
الرتامادول بقيمة 160 دينارا من املتهم ال�صابع.

وبع����د مت����ام عمليت����ي ال�صت����الم والت�صلم مت 
القب�س على املتهم ال�صابع، والذي �صبط بحوزته 
املبل����غ امل�ص����ور �صلف����ا للكم����ني، وع����ر اأي�صا يف 
م�صكنه على 30 قر�صا من الرتامادول و32 قر�صا 

ملادة الديازيبام.
واأق����ر ال�صاب����ع بارتكاب����ه الواقعة، واأن����ه يبيع 
امل����واد املخ����درة حل�ص����اب املته����م الثال����ث، كما 
تعاون م����ع ال�رطة يف القب�س على الأخري، اإذ اتفق 
معه على اللق����اء مبواقف اإحدى اجلمعيات مبنطقة 
عراد وت�صليمه ح�صيل����ة البيع والبالغ 450 دينارا، 
وي�صتلم منه كمية اأخرى م����ن احل�صي�س لرتويجها، 
اإذ ا�صتلم منه 4 قط����ع ملادة احل�صي�س وت�صلم منه 
املبل����غ املذكور، وبعده����ا مت القب�س على املتهم 
الثال����ث، والذي متكن من متزي����ق مبلغ 50 دينارا 

من املبلغ امل�صور قبل القب�س عليه.
وب�ص����وؤال املته����م الثال����ث، اعرتف اأن����ه اعتاد 
احل�ص����ول على املواد املخدرة ع����ن طريق املتهم 
الرابع املوق����وف يف دولة خليجي����ة ويتوا�صل معه 
ع����رب اأحد برام����ج التوا�صل الجتماع����ي، واأن الأخري 
ير�ص����ل له ع����ادة �صخ�ص����ني ي�صتلم منهم����ا املواد 
املخ����درة وي�صلمهم����ا قيمتها، وتب����ني اأن املتهم 
الرابع يدير �صبكة لتهريب املواد املخدرة من تلك 

الدولة اإلى البحرين.
فتم الإعداد لكم����ني اآخر عن طريق مالزم اأول 
ل�صب����ط املعاونني للمتهم الراب����ع، والذي توا�صل 
معه الثالث واتفقا على اأن ي�صرتي منه كيلوغراما 
من احل�صي�س مببلغ 3500 دين����ار، واتفقا على اأن 

يكون الت�صليم مبنطقة اجلفري.
وبالفع����ل مت����ت عملي����ة الت�صلي����م وال�صتالم 
من قبل املتهم����ني الأول والثاين، وبالقب�س على 
املته����م الأول عر بحوزته عل����ى مبلغ 280 دينارا، 
وبتفتي�����س �صيارته عر يف اإطارها الحتياطي على 
قطع����ة كب����رية من احل�صي�����س ملفوف����ة بقطعة من 
النايلون، وب�صبط املتهم الثاين وتفتي�س م�صكنه 

ع����ر عل����ى املبل����غ النق����دي امل�صتلم م����ن املتهم 
الثالث ومبلغ 1020 دينارا و1050 ريال �صعوديا.
وثب����ت من تقرير اإدارة الأدل����ة اجلنائية وجود 
احلم�س الن����ووي للمتهم الأول عل����ى قطع املخدر 
وتطاب����ق الب�صم����ات عليها م����ع ب�صم����ات املتهم 

ال�صاد�س.
ودلت حتريات اأحد ال�صهود من اأفراد ال�رطة 
على اأن املتهم ال�صاد�س كان يجهز املواد املخدرة 
ويق�صمه����ا يف تلك الدولة اخلليجي����ة، ويخفيها يف 
ال�صي����ارة امل�صتخدم����ة للتهريب وا�صت����الم املبالغ 
النقدي����ة املتح�صل����ة من تل����ك التج����ارة الآثمة يف 

البحرين ونقلها لبالده.
كم����ا دل����ت التحريات عل����ى ا�ص����رتاك املتهم 
اخلام�س يف الواقعة بتوفريه لل�صيارات امل�صتعملة 
يف تهريب املخدرات ململك����ة البحرين وم�صاعدته 
للمتهم الأول يف توزي����ع املخدرات داخل اململكة، 
وثب����ت ذلك م����ن خ����الل اتفاقي����ة تاأج����ري ال�صيارة 

امل�صبوطة يف العملية الأخرية.
واحت����وت عين����ة اإدرار املتهم����ة الثامن����ة على 
واأن  والديازيب����ام،  املورف����ني  املخ����درة  امل����واد 
العقاق����ري املثبت����ة بالتقارير الطبي����ة اخلا�صة بها 
ل حتت����وي هاتني املادتني، واعرتف املتهم الأول 
بنقله للمواد املخ����درة اإلى البحرين والجتار فيها 
مب�صاعدة املتهم الثاين الذي عرفه باملتهم الرابع 

الذي ير�صل له تلك املواد.
واعرتف الث����اين با�صتالمه للمبلغ النقدي ثمن 
م����ادة احل�صي�س املخ����درة من املته����م الثالث واأن 
املبالغ امل�صبوطة معه هي ح�صيلة بيع املخدرات، 
واأنه هو من طلب من الأول جلب احل�صي�س اخلا�س 

باملتهم الرابع من الدولة اخلليجية اإلى البحرين.

وكان����ت وجه����ت النياب����ة العام����ة للمتهم����ني 
الثمانية اأنهم يف غ�صون العام 2017:

اأول: املته����م الأول نقل مبقاب����ل مادة القنب 
احل�صي�س املخدرة يف غري الأحوال املرخ�س بها.

ثانيا: املتهم����ان الثاين والراب����ع: ا�صرتكا مع 
املتهم الأول بطريقي التفاق وامل�صاعدة يف نقل 
م����ادة احل�صي�����س املخ����در مبقابل يف غ����ري الأحوال 
املرخ�س بها قانونا فتمت اجلرمية بناء على ذلك 

التفاق وتلك امل�صاعدة.
ثالث����ا: املتهمان الثال����ث والرابع: باعا بق�صد 
الجت����ار م����ادة احل�صي�س املخ����در يف غ����ري الأحوال 

امل�رح بها قانونا.
املتهم اخلام�س:

1. باع بق�صد الجتار مادة احل�صي�س املخدرة. 
التف����اق  بطريق����ي  الأول  م����ع  ا�ص����رتك   .2
وامل�صاع����دة يف نق����ل م����ادة احل�صي�����س املخدرة يف 
غري الأحوال املرخ�س بها فتمت اجلرمية بناء على 

ذلك التفاق وتلك امل�صاعدة.
خام�صا: املتهم ال�صاد�س: 

1. ا�صرتك مع املتهم الرابع بطريقي التفاق 
وامل�صاع����دة يف نقل احل�صي�����س فتمت اجلرمية بناء 

على ذلك التفاق وتلك امل�صاعدة.
2. ا�صرتك مع املتهم الثاين بطريقي التفاق 

وامل�صاعدة يف بيع احل�صي�س بق�صد الجتار.
�صاد�ص����ا: املتهم ال�صابع: ب����اع بق�صد الجتار 
مادتني خمدرتني ح�صي�����س والرتاماداول واملوؤثر 

العقلي الديازيبام يف غري الأحوال املرخ�س بها.
بق�ص����د  ح����ازت  الثامن����ة:  املتهم����ة  �صابع����ا: 
التعاط����ي مادة خم����درة مورفني واملوؤث����ر العقلي 

الديازيبام يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونا.

براأت حمكمة ال�صتئن���اف العليا اجلنائية 
م�صتاأنًف���ا مما ن�ص���ب اإليه من اته���ام بال�روع 
يف قتل حار�س اأم���ن مكتب بريد �صرتة، الذي 
اأ�صيب بح���روق يف رجليه نتيج���ة اإلقائه و18 
مداًنا اآخرين للعب���وات احلارقة “املولوتوف” 
ناحي���ة ق���وات حف���ظ النظ���ام؛ بعدم���ا تب���ني 
للمحكمة عقب نق����س احلكم من قبل حمكمة 
التميي���ز وم���رور 4 �صن���ني م���ن الواقعة، من 
خ���الل تقرير تقدم ب���ه وكي���ل امل�صتاأنف، اأن 
امل�صتاأن���ف غري م�ص���وؤول ع���ن ت�رفاته وفق 
التقرير الطبي ال�ص���ادر من م�صت�صفى الطب 
النف�ص���ي، ويف الوقت ذاته اأم���رت باإيداعه يف 

م�صت�صفى ماأوى عالجي.
وت�ص���ري التفا�صي���ل اإل���ى ورود ب���الغ من 
للنياب���ة  اجلنائي���ة  والأدل���ة  املباح���ث  اإدارة 
العام���ة، مفاده اأنه بحوايل ال�صاعة 8:30 م�صاء 
يوم الواقعة احلا�صلة يف العام 2014، قامت 
جمموع���ة م���ن الأ�صخا����س بالتجمه���ر ورم���وا 

الزجاجات احلارق���ة “املولوتوف” على قوات 
حفظ النظام وعلى حار�س الأمن مبكتب بريد 
�ص���رتة، حي���ث مت التعام���ل معه���م، واأ�صيب 
خالل ذل���ك احلار�س بحروق يف رجليه من جراء 
رمي الزجاجات احلارق���ة “املولوتوف” عليه، 

فتم نقله اإلى امل�صت�صفى.
ودّل���ت التحري���ات الت���ي اأجراه���ا املالزم 
اأن كال م���ن املتهمني ق���د �صاركوا يف ارتكاب 
الواقع���ة، وعليه ق���ام باإ�صدار اأم���ر ب�صبطهم 
بناء عل���ى قانون حماية املجتم���ع من الأعمال 
املتهم���ني  اأح���د  ق���ام  حي���ث  الإرهابي���ة، 
املقبو����س عليهم باإر�صاد اأف���راد ال�رطة اإلى 
م���كان اإخف���اء الأدوات امل�صتعمل���ة يف اأعمال 
ال�صغ���ب، فت���م �صب���ط جمموعة م���ن العبوات 
“املولوتوف” والطفايات، وقناعني  احلارقة 

ي�صتخدمون يف اأعمال ال�صغب.
وقال���ت املحكم���ة اإن���ه ثب���ت لديه���ا اأن 
�صبتم���رب  2014،   26 يف  جميًع���ا  املتهم���ني 

اأول: �رع���وا واآخرون جمهولون يف قتل حار�س 
الأمن املجني عليه مع �صبق الإ�رار باأن بيتوا 
الني���ة وعقدوا الع���زم على ا�صتخ���دام العنف 
ب�صت���ى و�صائله واحتدت اإرادته���م على ذلك 
واعدوا له���ذا الغر�س عب���وات حارقة وخرجوا 
يف اجتاهات عدة واألقوا العبوات احلارقة على 
دورية �رطة وغرفة حار����س الأمن، متوقعني 
م���ن ذل���ك اإزه���اق روح اأي م���ن املتواجدي���ن 
يف امل���كان وقابل���ني املخاط���رة بحدوث هذه 
النتيج���ة فنجم عن ذلك اإ�صاب���ة املجني عليه 
�صالف الذكر بالإ�صاب���ات املو�صوفة بتقرير 
الطبيب ال�رعي وقد خاب اأثر اجلرمية ل�صبب 
خ���ارج عن اإرادتهم وهو اإ�صعافه ونقله للعالج 

وكان ذلك تنفيًذا لغر�س اإرهابي.
ثانًي���ا: ا�صرتك���وا واآخ���رون جمهولون يف 
جتمهر موؤلف من اأكر من 5 اأ�صخا�س الغر�س 
من���ه الإخ���الل بالأمن العام وارت���كاب اجلرائم 
م�صتخدم���ني يف ذلك العنف لتحقي���ق الغاية 

التي اجتمعوا من اأجله���ا حال كون املتهمني 
و19  و16  و14  و13  و9   5 وحت���ى   3 م���ن 

عائدين.
قابل���ة  عب���وات  واأح���رزوا  ح���ازوا  ثالًث���ا: 
لال�صتع���ال بق�ص���د ا�صتخدامه���ا يف تعري�س 
حي���اة النا����س واأمواله���م للخط���ر ح���ال كون 
املتهم���ني من 3 وحت���ى 5 و9 و13 و14 و16 

و19 عائدين.
وكان���ت حمكمة اأول درجة ق�صت يف وقت 
�صاب���ق ب�صجن 19 متهما - ت���رتاوح اأعمارهم 
م���ا ب���ني 17 و32 عاًم���ا - بع���د اإدانته���م يف 
الواقعة املذكورة؛ وذلك ملدة 15 عاًما ل� 16 
متهًما منهم، وبال�صجن ملدة 10 �صنوات ل� 3 
متهمني، واأمرت مب�صادرة املواد امل�صبوطة 

بحوزتهم.
وبعد ا�صتئناف ع���دد 14 متهًما منهم مت 
تخفيف عقوباتهم، واكتفت املحكمة مبعاقبة 
كل منهم بال�صجن ما بني 5 و7 �صنوات فقط.

ب���داأت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
الرابعة يف حماكم���ة 13 متهما بتاأ�صي�س 
 14 “ائت���الف  تابع���ة لتنظي���م  ع�صاب���ة 
تنفي���ذ  هدفه���ا  الإرهاب���ي،  فرباي���ر” 
اململك���ة  داخ���ل  الإرهابي���ة  العملي���ات 
وت�صليم وا�صتالم اأموال ل�صالح اجلماعة، 
وقررت تاأجيلها حت���ى جل�صة 10 اأكتوبر 
اجلاري؛ لالطالع والرد من وكيل املتهم 
11، م���ع الأم���ر بن���دب حمام لع���دد من 

املتهمني.
العام���ة  النياب���ة  اأحال���ت  وكان���ت 
املتهم���ني الثالث���ة ع����ر للمحاكمة بعد 
اأن وجه���ت لهم تهم متثل���ت يف اأنهم يف 
غ�صون العامني 2017 و2018، ارتكبوا 
الآت���ي: اأول: املتهم���ان الأول والث���اين: 
اأ�ص�ص���ا ع�صاب���ة تابع���ة لتنظي���م ائتالف 
14 فرباي���ر الإرهابي عل���ى خالف اأحكام 
القانون الغر�س منه الدعوة اإلى تعطيل 
اأح���كام الد�صتور والقوانني الأخرى ومنع 
العامة  الدول���ة وال�صلط���ات  موؤ�ص�ص���ات 
م���ن ممار�ص���ة اأعماله���ا والعت���داء على 
احلرية ال�صخ�صي���ة للمواطن وغريها من 
احلري���ات واحلقوق العام���ة التي كفلها 
الد�صت���ور والقان���ون والإ����رار بالوحدة 
الوطني���ة تنفي���ذا لأغرا����س اإرهابية عن 
طريق الو�صائل التي ت�صتخدم يف تنفيذ 
الأغرا�س التي تدعو اإليها هذه الع�صابة.
ثانيا: املتهمني م���ن الثالث وحتى 
التا�صع: ان�صم���وا للع�صابة املذكورة يف 

البند اأول وذلك تنفيذا لغر�س اإرهابي.
ثالثا: املتهم الأول: ت�صلم اأموال من 
جماعة تبا�ر ن�صاط���ا اإرهابيا ل�صتغاللها 
يف مبا����رة ن�صاطها الإرهاب���ي باأن ت�صلم 
مبال���غ مالية م���ن اجلماع���ة �صالفة الذكر 
عن طريق الربيد امليت وقام باإعطائها 
لأع�صاء اجلماعة كم�روفات لهم كونهم 
مطلوب���ني اأمني���ا وذلك تنفي���ذ لغر�س 

اإرهابي.
رابع���ا: املتهمون م���ن الأول وحتى 

الثاين ع�ر:
1. ا�صرتك���وا واآخ���رون جمهولون يف 
جتمهر يف مكان ع���ام موؤلف من اأكر من 
5 اأ�صخا�س الغر�س منه ارتكاب اجلرائم 
والإخ���الل بالأمن العام وا�صتخدام العنف 
الغاية لتحقي���ق الغاية التي اجتمعوا من 

اأجلها.
م���ع  واأح���رزوا  وح���ازوا  �صنع���وا   .2
اآخرين جمهولني عبوات قابلة لال�صتعال 
يف  ا�صتخدامه���ا  بق�ص���د  “مولوت���وف” 
تعر����س حي���اة النا����س والأم���وال العامة 

للخطر.
خام�صا: املتهم 13: ا�صرتك بطريق 
التف���اق وامل�صاعدة يف تنفي���ذ اجلرائم 

الواردة يف البند الرابع.
�صاد�صا: املتهم���ان الأول والثالث: 
حازا �صورا ومقاطع فيديو اإباحية بداخل 

هواتفهما النقالة.

حماكمة ع�صابة اإرهابية 
تابعة ل� “14 فرباير”

ـــا�ـــس اإبـــراهـــيـــمحماكم اإعــــــــــداد: عـــب

احترموا أصحاب الخبرة
ي�صك���و كثريون من موظفي القطاعني العام واخلا�س، عدم ح�صيمة بع�س املوظفني اجلدد، 
لزمالئهم ممن قطعوا �صوًطا طوياًل يف العمل، ومترغوا مبهارات املهنة، وواجباتها، ومقد�صاتها.

ه���ذا الواقع املتك���رر، واملت�صاعد، وامل�صتف���ز، �صّعد بو�صوح وترية الع���داوات، واخلالفات 
الوظيفية، مع حماولة هوؤلء، اإدارة دفة الأمور، وتوجيه الآخرين، واإفهامهم لعملهم، منذ اللحظات 
الأول���ى لدخولهم الوظيفة، وب�صلوكيات نتاجها تدمري البيئة الوظيفية، وتعطيل م�صالح النا�س، 

وتاأخريها.
وك���م من بيئات عمل �صغرية، تغمرها ه���ذه العداوات، ب�صكل يثري الده�صة وال�صتغراب، مع 
جتاوز �صغار املوظفني اجلدد، لأ�صحاب اخلربة، و “ال�صيب” والأقدمية، باأنانية تعك�س اله�صا�صة 

يف الن�صج، والق�صور يف الرتبية. 
من الأهمي���ة مبكان، اأن تقوم جميع الوزارات واجلهات احلكومي���ة، و�ركات القطاع اخلا�س، 
���ا �صغار ال�ص���ن(، تكر�س خاللها،  باإع���داد دورات تدريبي���ة اإجباري���ة للموظفني اجل���دد )خ�صو�صً
اأخالقيات املهنة، والواجبات جتاه زمالء العمل، واأهمية عدم اخلروج عن الو�صف الوظيفي للمهنة.
 واأي�ًص���ا اإفهامه���م، ب���اأن مناطحة زمالئه���م، وحماولة �صح���ب الب�صاط منه���م، وال�صعود على 
اأكتفاهم، مرفو�صة جمل���ة وتف�صياًل؛ حفاًظا على قد�صية بيئة العمل، و�صوًنا حلقوق املوظفني، 
وكرامته���م، وتقدي���ًرا خلرباتهم الكب���رية، وملا قدموه م���ن جهد وتفاٍن وت�صحي���ات، خدمة جلهة 

العمل، وللوطن ككل.
ول اأغف���ل الإ�ص���ارة هن���ا اإلى ال���دور املبتور جله���ة العمل نف�صه���ا، والتي ت�صم���ح مبثل هذه 
املمار�ص���ات، وت�صم���ت عنها، بالرغم من �رره���ا الفادح على الأداء الوظيف���ي، والنف�صية العامة 

للموظفني، واأولهم اأ�صحاب الكفاءات.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد



        علي الفردان من املنامة

قال خرباء يف قطاع املعلومات واالت�صاالت 
اإن اأعداد الكوادر الب�رشية املوؤهلة ملواكبة النمو 
يف القط���اع ه���و من ب���ن اأبرز التحدي���ات التي 
تواج���ه القطاع حالًي���ا، يف الوقت الذي بات فيه 
عل���ى ال����رشكات الت���ي ت�صمم برام���ج ومنتجات 
معلوماتي���ة التفكري يف تو�صي���ع وجودها خارج 

البحرين.
ونظم���ت غرف���ة جت���ارة و�صناع���ة البحرين 
�صب���اح اأم����س يف ن���ادي “كابيت���ال كل���وب” يف 
اال�صتثم���ار  ناق����س فر����س  املنام���ة، موؤمت���ًرا 
وتطوير قط���اع التكنولوجيا وال���ذي ا�صتهدف 
املعلوم���ات  تقني���ة  قط���اع  رئي�ص���ة  ب�ص���ورة 
واالت�ص���االت، بالتزام���ن م���ع فعالي���ات اأ�صبوع 

البحرين للتكنولوجيا. 
وق���ال ع�صو جمل����س اإدارة الغرف���ة، نائب 
االأم���ن امل���ايل، وليد كان���و، اإن الغرفة �صكلت 
جلنة خا�صة تتناول قط���اع التكنولوجيا ب�صكل 
اأ�صا�ص���ي اإمياًنا منها ملا لهذا القطاع من اأهمية 

وفر�س للنمو يف االقت�صاد الوطني.
واأ�ص���ار كانو اإل���ى اأن حجم القط���اع �صينمو 
ليبل���غ 2.7 مليار دوالر يف عامن، يف حن يقدر 
اأن ن�صب���ة النم���و املركب ال�صن���وي يف ال�صنوات 

املقبلة �صيكون يف حدود 10.3 % �صنوًيا.
واأ�ص���اف كان���و اأن التوقع���ات ت�ص���ري اإلى 
اأن �ص���وق الربجمي���ات يف البحري���ن �صينم���و يف 
حدود 22 % خال الث���اث �صنوات املقبلة، يف 
حن �صتبلغ ن�صبة النم���و يف اخلدمات املتعلقة 
بتكنولوجي���ا املعلوم���ات يف ح���دود 13.3 %. 

اإعداد املوارد الب�رشية
م���ن جهته، ق���ال رئي����س جلن���ة تكنولوجيا 
املعلوم���ات يف الغرفة، اأ�صامة البحارنة، اإن على 
ال�رشكات البحرينية التي تقوم باإ�صدار منتجات 

وبرام���ج يف تكنولوجي���ا املعلوم���ات البحث عن 
اأ�ص���واق خارجية من اأجل من���و وازدهار اأعمالها، 
خ�صو�صا م���ع وجود اأ�ص���واق اإقليمية.واأ�صار اإلى 
اأن املوؤمتر ا�صتعر�س ع���دد من املنتجات البحرينية 

يف تقني���ة املعلومات يف البحري���ن خ�صو�صا لل�صوق 
اخلارجي.

وتابع “ املوؤمتر بحث كذلك نقاط القوة ونقاط 
ال�صعف يف القط���اع من اأجل البحث عن تعزيز مواقع 

القوة وتايف موا�صع ال�صعف”.
اأما رئي����س جمعية البحرين لتقني���ة املعلومات 
عبيديل العبيديل، فاأك���د اأن هناك 3 جهات اأ�صا�صية 
�صتدعم قطاع االت�صاالت واملعلومات، االأولى تتمثل 
يف جمل����س التنمي���ة االقت�صادي���ة وهيئ���ة احلكوم���ة 
االلكرتوني���ة، والثانية تتمث���ل يف غرفة التجارة التي 
متث���ل القطاع اخلا����س، يف حن اجله���ة الثالثة هي 

“متكن” واعتربها 3 رافعات للقطاع.

ال�صعودية تبيع �صكوكا حملية 
ب� 4.78 مليار ريال

املالي���ة  وزارة  قال���ت  روي���رتز:   - دب���ي 
ال�صعودية يوم اأم�س الثاثاء اإن احلكومة باعت ما 
قيمت���ه 4.78 مليار ريال )1.27 مليار دوالر( من 
ال�صن���دات االإ�صامية بالعمل���ة املحلية يف عطائها 

االأ�صبوعي.
ج���اء ذلك يف اإطار اإعادة فتح لإ�صدار �صكوك 
�صاب���ق لي�صل االإجمايل اإل���ى 12.245 مليار ريال 
)7.092 ملي���ار ري���ال الأجل 5 �صن���وات، و3.005 
مليار الأج���ل 7 �صن���وات، و2.148 مليار الأجل 10 

�صنوات(.

بريطانيا �صتوقف تف�صيل اليد العاملة االأوروبية
لندن - اأ ف ب: اأعلنت رئي�صة احلكومة الربيطانية ترييزا ماي اأم�س اأن بريطانيا �صتوقف 
املعاملة التف�صيلية لليد العاملة من االحتاد االأوروبي بعد بريك�صت )انف�صال بريطانيا عن 
االحت���اد االأوروبي( موؤكدة اإنها تعتزم جذب مهاجرين يتمتعون مبهارات عالية من اأي مكان.
ويف اإع���ان خال موؤمتر ح���زب املحافظن الذي تتزعمه، قالت م���اي اإنها �صتقوم بن�رش م�رشوع 
لنظ���ام واحد ل���دول االحتاد االأوروبي وخارج���ه يف وقت الحق هذا العام، قب���ل قانون ين�رش يف 

.2019
وقالت م���اي اإن حرية تنقل مواطن���ي االحتاد االأوروبي �صتتوقف م���ع بريك�صت و”للمرة 
االأول���ى يف عقود �صيتولى هذا البلد مراقب���ة واختيار من يريد القدوم اإلى هنا”. واأ�صافت يف 
البيان “�صيكون النظام قائما على املهارة عندما تكون مهارات العمال هي املطلوبة، ولي�س 
امل���كان الذي ياأتون منه”. وتابع “�صيكون نظاما ينظر حول العامل ويجذب االأ�صخا�س الذين 

يتمتعون باملهارة التي نحتاج لها”.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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العبيديل: االأمن ال�صريياين 
واحلو�صبة ال�صحابية و�صا�صل 

الكتل 3 اأ�صواق رئي�صة

البحارنة: على �رشكات 
تقنية املعلومات التو�صع 

مبنتجاتها خارج البحرين

حجم قطاع املعلومات واالت�ساالت �سيبلغ 2.7 مليار خالل عامني
يف موؤمتر “الغرفة” ب�صاأن اال�صتثمار يف التكنولوجيا... خرباء:

موؤكدين وجود اأ�رشار كبرية نتيجة االإقدام على اخلطوة

• جانب من فعاليات املوؤمتر	

ال�صناب�س - الغرفة: اأكد رئي�س غرفة جتارة 
و�صناع���ة البحري���ن �صم���ري نا����س، يف لقائه مع 
�صف���ري تايلند لدى البحرين ثاني�س �صنونغهال، 
عمق ومتان���ة العاقات ال�صيا�صية واالقت�صادية 
والتجاري���ة واال�صتثماري���ة القائمة بن مملكتي 

البحرين وتايلن���د، م�صرياً اإل���ى اأن تطور املناخ 
اال�صتثم���اري يف البلدي���ن يهي���ئ املج���ال اأمام 
زي���ادة حج���م التج���ارة البيني���ة ب���ن اجلانب���ن 
خال الف���رتة املقبلة، وال�صعي اإل���ى بناء �رشاكة 
ال�صف���ري  اأك���د   بينهما.وب���دوره،  ا�صرتاتيجي���ة 

التايلندي ل���دى البحرين اأهمية عق���د اللقاءات 
الثنائي���ة وتب���ادل الزيارات بن رج���ال االأعمال 
التايلندي���ن ونظرائه���م البحريني���ن، مبدي���اً 
رغبة القطاع اخلا�س التايلندي بتنمية وتطوير 
العاق���ات االقت�صادي���ة مع البحري���ن يف الفرتة 

املقبل���ة، داعياً ا�صح���اب االأعم���ال البحرينين 
اإل���ى ا�صتثمار ه���ذه املج���االت من اأج���ل تعزيز 
اأط���ر التعاون اال�صتثم���اري امل�صرتك بن رجال 
االأعم���ال يف اجلانب���ن متهي���داً الإقام���ة م�صاريع 

ا�صتثمارية واعدة بن البحرين وتايلند.

“الغرف����ة” تبحث تنمي���ة ال�رشاك����ة البحرين�ي����ة التايلندي����ة

“متكني” و“با�س” تبحثان التعاون ودعم العمالة الوطنية

“املحا�سبني” ي�ستعر�س “اأف�سل املمار�سات يف ك�سف الف�ساد”

جناحي م�صتقبا املحميد يف مكتبه

ت�صت�صيفه البحرين يف نوفمرب املقبل

املح���رق - با����س: بح���ث الرئي����س التنفي���ذي 
ل�صندوق العمل “متكن” اإبراهيم جناحي يف مكتبه 
موؤخراً م���ع الرئي�س التنفيذي ل�رشك���ة خدمات مطار 
البحري���ن “با�س”، �صلمان املحمي���د ونائب الرئي�س 
التنفي���ذي للدع���م املرك���زي، فهد القا�ص���ي، اآلية 
تعزي���ز �صب���ل التعاون امل�صرتك ب���ن كل من �رشكة 
“با����س” و”متك���ن”، فيم���ا يدع���م اأه���داف تنمية 
الكفاءات الوطنية من العاملن يف القطاع اخلا�س، 
ال�صيم���ا املوظف���ن العامل���ن يف �رشك���ة “با����س”، 
والت���ي ت�صل ن�صبته���م اإلى نحو %80 م���ن اإجمايل 

العاملن يف ال�رشكة.
وخ���ال اللق���اء، تن���اول جناح���ي اأب���رز برام���ج 
ومب���ادرات “متك���ن”، بو�صفها اإح���دى املبادرات 
الوطني���ة الإ�صاح �ص���وق العمل وتنمي���ة االقت�صاد 
الوطن���ي وفقاً لروؤية البحري���ن االقت�صادية 2030، 

دورها منذ تاأ�صي�صها يف العام 2006 يف اإطار اجلهود 
الوطنية يف حتقيق تقدماً ملحوظاً يف منو االقت�صاد 
الوطني، باالإ�صافة اإلى متكن البحرينين ليكونوا 

اخليار االأول يف التوظيف.
م���ن جانبه، توج���ه املحميد بجزي���ل ال�صكر اإلى 
“متكن” ودعمه���ا امل�صتمر خلط���ط وبرامج �رشكة 
“با����س”، خ�صو�ص���اً يف جماالت التدري���ب وتطوير 
الك���وادر الوطني���ة، الفتاً اإل���ى اأن الطموح يكمن يف 
تو�صي���ع دائ���رة التعاون ب���ن الطرفن مب���ا يعود 
بالنف���ع على تعزيز فر�س تطوي���ر الكوادر الوطنية 
العامل���ة يف اأحد اأبرز القطاعات احليوية يف اململكة، 
خ�صو�ص���اً اأن �رشك���ة “با�س” تعد امل�صغ���ل الوحيد 
للخدم���ات االأر�صي���ة مبطار البحرين ال���دويل، وهي 
�رشك���ة عريق���ة تاأ�ص�صت قب���ل نحو 40 عام���اً وتقدم 

اأن�صطتها يف جمال خدمات املطارات والطريان.

املنامة - ملتقى املحا�صبن: قررت االأمانة العامة 
مللتق����ى املحا�صب����ن واملدقق����ن اأن يك����ون املحور 
الرئي�ص����ي الأعمال امللتقى اخلليجي الرابع للمحا�صبن 
واملدققن، والذي �صيعق����د يف الفرتة من 14 ولغاية 
15 نوفم����ر املقب����ل، بفن����دق ذا غ����روف للموؤمترات، 
بجزر اأم����واج، بعنوان “اأف�ص����ل املمار�صات يف مكافحة 
الف�ص����اد واالحتي����ال”.  وذك����ر بيان �صادر ع����ن الأمانة 
العام����ة للملتقى اأنه “مع تنامي التحديات االقت�صادية 

يف املنطق����ة، اأ�صبح����ت حاالت الف�ص����اد واالحتيال عبئا 
اإ�صافيا على كاهل ال����وزارات واملوؤ�ص�صات، خ�صو�صا 

مع ميزانياتها املتاأثرة بتقلبات اأ�صعار النفط. 
و اأف����اد اأم����ن ع����ام امللتق����ى، فه����د ال�صهاب����ي، 
اأن “تاأث����ري اكت�ص����اف ح����االت الف�ص����اد واالحتيال على 
املوؤ�ص�ص����ات، يختل����ف بح�ص����ب كل حال����ة عل����ى ح����دة، 
فبع�صه����ا  يقت�����رش عل����ى القليل م����ن االإج����راءات التي 
ت�صمن ت�صحيح تلك الأو�صاع، والتي قد تقرتن اأحيانا 

مع بع�����س  االإج����راءات االإداري����ة التاأديبي����ة، اإال اأنها يف 
اأح����وال اأخرى قد متتد اإل����ى ف�صيحة تع�صف مب�صتقبل 
تل����ك املوؤ�ص�صة.  فمخطئ من يظن باأن دور املحا�صبني 
واملدققن يقت�����رش على التعامل مع االأرقام واالأموال، 
بل ه����و يف  الواقع عام����ل اأ�صا�صي ل�صم����ان ا�صتمرارية 

وازدهار اأي موؤ�ص�صة، مهما اختلفت طبيعة عملها”. 
واأ�ص����اف “م����ن ه����ذا املنطل����ق، فق����د قررن����ا اأن 
نخ�ص�س هذه الدورة من امللتقى اخلليجي للمحا�صبن 

واملدقق����ن، م����ن اأج����ل  مناق�ص����ة اأف�ص����ل املمار�صات 
يف جمال مكافح����ة الف�صاد واالحتيال، ب����دءاً من اأف�صل 
ال�صبل املحا�صبية والتدقيقية  ملنع الف�صاد واالحتيال 
قب����ل وقوع����ه، وم����رورا باملمار�صات احلديث����ة لك�صف 
ح����االت الف�ص����اد واالحتي����ال، وو�ص����وال  اإل����ى اخلطوات 
االإداري����ة والقانونية املطلوبة م����ن املمار�صن يف حال 
اكت�صافه����م الأي حالة ف�صاد اأو احتي����ال،  والتي ت�صمن 

حقوقهم وحقوق املوؤ�ص�صات التي ميثلونها”. 

• جناحي مرحبا ب�صلمان املحميد	

اأعلن���ت جمموع���ة “ج���ي اأف اأت����س” اأنها 
وقعت اتفاقي���ة لال�صتحواذ على �صكوك من 
�رشك���ة �صكوك فيامار املحدودة واملتوافقة 
مع ال�رشيعة االإ�صامية من “م�رشف الراجحي”.

واأ�صاف���ت املجموعة  يف بي���ان لها على 
موقعي بور�صة البحرين، و�صوق دبي املايل، 
اأن قيم���ة ه���ذه ال�صك���وك تق���در بنحو 200 
ملي���ون دوالر. واأ�ص���درت ه���ذه ال�صكوك يف 
الع���ام 2008 لتموي���ل م����رشوع “فيامار” يف 
البحرين. وتوقعت اأن ينعك�س هذا ال�صتحواذ 
اإيجاب���ا على النتائج املالي���ة للمجموعة خال 
الن�صف الثاين من العام 2018؛ وذلك ل�صعر 

ال�صتحواذ املخف�س الذي ح�صلت عليه.
وم�رشوع فيامار من امل�رشوعات العقارية 
املتع���رة يف البحري���ن، اإال اأن �رشك���ة اخلليج 
القاب�ص���ة )املالك���ة للم����رشوع( اأعلنت مطلع 
الع���ام اجلاري ا�صتئناف العم���ل باالإن�صاء بعد 
توق���ف دام 8 �صن���وات عل���ى اأن ينتهي على 
مرحلت���ن االأول���ى منت�ص���ف الع���امل اجلاري، 
والثانية متت���د اإل���ى 2020. ومتتلك جمموع 
“ج���ي اإف اأت�س” 20 % من امل����رشوع. وتبلغ 
كلف���ة “فيام���ار” نح���و 750 ملي���ون دوالر 
ويق���ع يف قلب منطقة مرف���اأ البحرين املايل، 
وي�صتمل على 3 اأبراج تت�صمن �صقًقا �صكنية 
وفل���ًا عائم���ة ومم�ص���ى بحرًي���ا وغريه���ا من 
املرافق، وكان مقرًرا االنتهاء منه خال الربع 

االأول من العام 2010.

“GFH” ت�صتحوذ على 
�صكوك ب� 200 مليون دوالر

املحرر االقت�سادي

اقت�صادي���ة  اأو�ص���اط  ذك���رت 
وفعاليات م�رشفية اأن عددا كبريا 
م���ن امل�صاهمن ورج���ال االأعمال 
يرف�ص���ون اندماج البن���ك الأهلي 
املتحد مع بيت التمويل الكويتي.
الت���ي  الفوائ���د  اأن  واأك���دوا 

يحققها البن���ك وو�صعه املايل يف 
ال�ص���وق ودرا�ص���ات اجلدوى التي 
قام���ت به���ا ����رشكات متخ�ص�ص���ة 
توؤك���د اأن البن���ك الأهل���ي لي����س 
بحاج���ة للدم���ج م���ع بن���ك اآخ���ر يف 
املرحل���ة احلالي���ة، يف الوق���ت اأن 
النتائ���ج املرتتب���ة عل���ى عملي���ة 
الدمج �صتعود باأ�رشار كبرية على 

اجلان���ب البحرين���ي امل�صاه���م يف 
البن���ك وامل�صتثمرين  م���ال  راأ�س 

البحرينين. 
وكان بي���ت التمويل الكويتي 
ق���د بع���ث بخط���اب اإل���ى البن���ك 
االأهلي ب�صاأن الدمج على اأن تعقد 
اجتماعات مكثف���ة بني اجلانبني؛ 
لبحث اآليات ذلك وتوزيع الأ�صهم.

املحرر االقت�سادي

م�ساهمون يف “االأهلي” يرف�سون الدمج مع “بيتك”



األربعاء 3 أكتوبر 2018 
23 محرم 1440

العدد 3641 11 business@albiladpress.comاقتصاد

كمال اأحمد: 284 مليون دينار ا�صتثمارات م�صغلي االت�صاالت بالبحرين
موؤمتر “هواوي” ي�ضلط ال�ضوء على اأحدث تقنيات التحول الرقمي

         اأمل احلامد من خليج البحرين

ق���در وزي���ر املوا�ض���ات واالت�ض���االت كم���ال 
اأحم���د ا�ضتثم���ار امل�ضغلني املرخ�ص له���م يف قطاع 
االت�ض���االت مب���ا يق���ارب 284 ملي���ون دين���ار خال 
ال�ضن���وات اخلم����ص االأخ���رة يف الف���رة املمتدة من 

.2017 - 2013
ا�ضتف�ض���ارات  عل���ى  رده  يف  الوزي���ر  واأو�ض���ح 
ال�ضحافي���ني، عل���ى هام����ص موؤمت���ر ه���واوي اأم�ص، 
اأن ����ركات االت�ض���االت ت�ضتثمر يف البني���ة التحتية 
باالألي���اف الب�ري���ة اأو االأب���راج، اأو التكنولوجيا التي 
ت�ضتقطبه���ا، م�ضًرا اإلى اأن قط���اع االت�ضاالت يعترب 
من اأكرث القطاعات الت���ي جذبت ا�ضتثمارات مقارنة 

مع القطاعات االأخرى التابعة للوزارة.
واأ�ض���ار الوزير اإلى اأن قط���اع االت�ضاالت ي�ضهم 
القوم���ي املحل���ي.  الن���اجت  % يف   4 حالًي���ا بن�ضب���ة 
وب�ضوؤاله عن الطلبات ملنح تراخي�ص جديدة ل�ركات 

ات�ضاالت، اأجاب الوزير بالنفي.
وا�ضت�ضاف���ت �ركة “ه���واوي”، املزود العاملي 
التحتي���ة لتكنولوجي���ا املعلوم���ات  الرائ���د للبني���ة 
واالت�ض���االت واالأجهزة الذكي���ة، موؤمتر “يوم هواوي 
البحري���ن 2018” حت���ت �ضع���ار “بن���اء ع���امل ذك���ي 
مت�ض���ل بالكامل”، اإذ يهدف املوؤمتر اإلى بناء من�ضة 
مفتوحة ت�ضاركية، ت�ضم كل مهتم مبجال تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالت�ضاالت؛ للم�ضاهمة يف دفع امل�روع 
اإل���ى االأمام من خ���ال الت�ضام���ن والتع���اون. واأقيم 
املوؤمت���ر على هام����ص اأ�ضبوع البحري���ن للتكنولوجيا 

ملجل�ص التنمية االقت�ضادية وبالتعاون مع �ضندوق 
العمل “متكني”، ال�ريك اال�ضراتيجي.

واأكد وزير املوا�ضات، �ضي���ف ال�رف الرئي�ص 
باملوؤمت���ر يف الكلمة الرئي�ضة الت���ي األقاها، م�ضاهمة 
موق���ع البحرين كواح���دة من رواد الع���امل يف القطاع 
امله���م من خال ن�ر خدمات اجليل اخلام�ص التجارية 
وتعزي���ز اجلهوزي���ة للجي���ل املقب���ل م���ن خدم���ات 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات واالت�ضاالت مث���ل “اإنرنت 

االأ�ضي���اء” والتخاطب ب���ني االآالت. واأو�ضح الرئي�ص 
التنفي���ذي ل�رك���ة ه���واوي البحرين ج���ون لويدونغ 
لل�ضحافي���ني على هام�ص املوؤمت���ر “اإننا نعمل حالًيا 
مع �ركة فيفا لات�ض���االت الإطاق اأول تردد ل�ضبكة 

اجليل اخلام�ص لات�ضال التجريبي”.
وكان القائ���م باأعم���ال املدي���ر الع���ام لهيئ���ة 
تنظي���م االت�ضاالت ال�ضيخ نا�ر ب���ن حممد اآل خليفة 
قد ذك���ر اأن البحرين على ا�ضتع���داد لطرح ترددات 

اجلي���ل اخلام����ص لل����ركات، واأن الهيئ���ة بانتظ���ار 
اعتماد املعاي���ر الدولية من جان���ب االحتاد الدويل 

لات�ضاالت الذي يتوقع اأن يتم خال العام اجلاري.
وتوق���ع لويدون���غ جهوزي���ة “ه���واوي” ل�ضبك���ة 
اجلي���ل اخلام����ص يف البحري���ن بعد اعتم���اد املعاير 

الدولية خال 3 اإلى 4 اأ�ضهر.
واأ�ض���ار اإلى ت���رددات �ضبكة اجلي���ل اخلام�ص يف 
دول اخلليج �ضارف���ت على االكتم���ال، موؤكًدا اأهمية 

ه���ذه ال�ضبك���ة. وذكر لويدون���غ يف كلمت���ه باملوؤمتر 
اأن “ه���واوي” بداأت عملياته���ا يف البحرين منذ العام 
2004، معرًب���ا عن فخره���م باختيار “هواوي” �ريًكا 
ا�ضراتيجًيا لقطاع لتقني���ة املعلومات واالت�ضاالت 
يف البحرين، ويعود ذل���ك لتفانيهم يف خدمة العماء 

وال�ركاء على مدة ال� 14 عاًما املا�ضية.
واأكد اأن ع�ر الذكاء اال�ضطناعي مقبل ال حمالة، 
و�ضت�ضهد التكنولوجيات اجلديدة كاجليل اخلام�ص، 
واحلو�ضبة ال�ضحابية والذكاء اال�ضطناعي، تطبيقات 
جتارية مبع���دالت كبرة، وبف�ض���ل نظامها العاملي 
لل����ركاء ومن�ض���ات تكنولوجي���ا املعلوم���ات العامة 
اخلا�ضة بال�ضامة العامة، مبقدور �ركة “هواوي” اأن 
تك���ون �ريًكا ا�ضراتيجًيا للبحرين لبناء مملكة ذكية 

مرابطة بالكامل.
وكان م���ن ب���ني احل�ض���ور يف املوؤمت���ر �ضف���ر 
جمهورية ال�ضني ال�ضعبي���ة اأنور حبيب اهلل، الرئي�ص 
التنفيذي لهيئة املعلوم���ات واحلكومة االإلكرونية 
حممد القائ���د، والع�ض���و املنتدب ملجل����ص التنمية 
االقت�ضادية �ضاميون جالبني، رئي�ص جامعة البحرين 
ريا�ص حم���زة، اإ�ضاف���ة اإلى ح���وايل 300 م�ضارًكا يف 

جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت.
وعر�ضت “ه���واوي”، التي تدعم بق���وة االأجندة 
احلكومي���ة للتح���ول الرقم���ي، باملوؤمت���ر العديد من 
التقني���ات الت���ي تعت���رب حا�ضم���ة لدف���ع من���و جميع 
القطاعات وخلق اقت�ضاد متطور قائم على املعرفة. 
ورك���ز املوؤمت���ر على �ضبك���ة اجليل اخلام����ص، املدن 

الذكية االآمنة، واالأمن ال�ضيرباين، وغرها.

• موؤمتر هواوي اأم�ص )ت�ضوير: ر�ضول احلجري(	

التجريبي لات�ضال  اخلام�ص”  “اجليل  ل�  تردد  اأول  الإطاق   VIVA مع  تعمل  “هواوي” 

املنام���ة، كواالملب���ور- املجل����ص العام: 
اأطل���ق املجل�ص الع���ام للبن���وك واملوؤ�ض�ضات 
املالي���ة االإ�ضامي���ة،  والبن���ك ال���دويل اأم����ص 
عن���وان  حت���ت  الث���اين  امل�ض���رك  املوؤمت���ر 
املالي���ة  للموؤ�ض�ض���ات  االإداري���ة  :”احلوكم���ة 
االإ�ضامي���ة: التغلب على التحدي���ات وتنفيذ 
اأف�ضل املمار�ض���ات” يف كواالملبور، ماليزيا. 
املوؤ�ض�ض���ات  ممثل���ي  م���ن  ع���دد  جم���ع  ومت 
والهيئ���ات  االأط���راف  املتع���ددة  االإمنائي���ة 
ال�ضيا�ض���ات  و�ضن���اع  الدولي���ة  التنظيمي���ة 
وقادة العمل امل����ريف والأو�ساط الأكادميية 
واح���د  �ضق���ف  حت���ت  امل�ضلح���ة  واأ�ضح���اب 
والتحدي���ات  النا�ضئ���ة  الق�ضاي���ا  ملناق�ض���ة 
الراهنة واأف�ضل املمار�ضات ل�ضمان ا�ضتمرار 
جن���اح ال�ضناع���ة يف ظ���ل احلوكم���ة االإداري���ة 
ال�ضليم���ة يف املوؤ�ض�ضات املالي���ة االإ�ضامية.  
وح�ر املوؤمتر اأك���رث من 200 م�ضارك من 25 

دولة حول العامل.
 “ االفتتاحي���ة  اجلل�ض���ة  تراأ����ص  وق���د   
املوؤ�ض�ض���ات  حوكم���ة  ممار�ض���ات  توقع���ات 
احلديثة للبن���وك االإ�ضامية “ مو�ضى �ضحادة، 
ع�ضو جمل����ص اإدارة املجل�ص الع���ام، الرئي�ص 
التنفي���ذي واملدي���ر العام، البن���ك االإ�ضامي 
االأردين، اململك���ة االأردني���ة الها�ضمي���ة. كما 
ناق�ض���ت اجلل�ض���ة االأول���ى “ فعالي���ة جمال�ص 
يف  االإداري���ة  احلوكم���ة  ملمار�ض���ات  االإدارة 
املوؤ�ض�ض���ات املالية االإ�ضامي���ة “، التحديات 
الرئي�ض���ة يف هي���كل جمل����ص االإدارة وتكوينه 
الداخل���ي باملوؤ�ض�ض���ات املالي���ة االإ�ضامي���ة 
اإل���ى جان���ب تاأثر تركي���ز امللكية عل���ى اأداء 
وتو�ضع اأعمال املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضامية، 
وكيفي���ة تعزيز حقوق امل�ضاهمني / اأ�ضحاب 
“ اإدارة  الثاني���ة  واأدار اجلل�ض���ة  امل�ضلح���ة.  
املخاطر وال�ضفافية ومتطلب���ات االإف�ضاح “، 
غونزال���و رودريغ���وز، املن�ضق الع���ام، املركز 
ال�ضع���ودي االإ�ضب���اين لاقت�ض���اد والتموي���ل 
االإ�ضامي، اأ�ضباني���ا.ومت ت�ضليط ال�ضوء على 
درج���ة االمتثال ملمار�ض���ات اإع���داد التقارير 
اخلا�ض���ة  باملعاير الدولي���ة الإعداد التقارير 
املالي���ة ومعاير هيئة املحا�ضب���ة واملراجعة 
للموؤ�ض�ض���ات املالي���ة االإ�ضامي���ة، ومناق�ض���ة 
ال���روؤى امل�ضتقبلي���ة حول توجه���ات ومبادئ 
اأم���ن الرقم���ي واحلوكم���ة االإداري���ة. و  اإدارة 
اختتم املوؤمت���ر بجل�ضة “احلوكم���ة ال�رعية”، 
وركزت عل���ى هيكل الرقاب���ة ال�رعية والدور 
ال���ذي تلعبه الهيئة ال�رعية يف تعزيز االأنظمة 
الرقابية واال�ضتقالية عن اأي عوامل خارجية، 
ناهيك عن ال���روؤى يف تعزي���ز الهيئة ال�رعية 

على ال�ضعيد املوؤ�ض�ضي/الوطني.

“البنوك االإ�ضامية” 
و“الدويل” يطلقان 
“احلوكمة االإدارية” “بنفت” و“�صمة” تد�صنان م�رشوع تبادل املعلومات االئتماين

الأول مرة يف اأ�ضواق ال�رق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا

املنامة - بنفت: وقع مركز البحرين للمعلومات 
االئتماني���ة ال���ذي تدي���ره �رك���ة �ضبك���ة البحري���ن 
االإلكرونية الوطني���ة للمعامات املالية “ب�ِ�ِن�ِف�ت” 
وال�رك���ة ال�ضعودية للمعلومات االئتمانية “�ض��م�ة” 
اتفاقية ثنائية لتبادل املعلومات االئتمانية لقطاع 
االأعم���ال، حيث مث���ل ب�ِ�ِن�ِف����ت رئي�ضه���ا التنفيذي 
عبدالواح���د جناح���ي بينم���ا مث���ل �ض��م����ة رئي�ضه���ا 

التنفيذي �ضويد بن حممد الزهراين.
 وياأتي توقي���ع االتفاقية الثنائية بني ب�ِ�ِن�ِف�ت 
و�ض��م����ة تفعي���ًا لق���رار املجل����ص االأعل���ى ملجل�ص 
التعاون ل���دول اخلليج العربية ال�ض���ادر يف اجتماع 
املجل����ص يف دورت���ه ال�ضابعة والثاث���ني يف 2016 
املعلوم���ات  تب���ادل  عل���ى  باملوافق���ة  والقا�ض���ي 
االئتماني���ة ب���ني دول املجل����ص وف���ق خط���ة العمل 
واالإط���ار ال�ضامل الآلي���ة ت�ضهيل تب���ادل املعلومات 

االئتمانية بني دول املجل�ص. 
ا  وق���ال عبدالواحد جناح���ي “اإننا فخ���ورون جدًّ
بتوقيع ه���ذه االتفاقية املهمة الت���ي تاأتي تفعياً 
لق���رارات املجل����ص االأعل���ى لدول جمل����ص التعاون 
ووف���ق توجيه���ات اأ�ضح���اب اجلالة وال�ضم���و قادة 
املجل�ص حفظه���م اهلل، وبدعم من م����رف البحرين 
اأهمي���ة املعلوم���ات  “ت���ربز  واأ�ض���اف  املرك���زي”. 
االئتماني���ة يف تطوير النظم املالي���ة واالقت�ضادية، 

وخل���ق اأنظم���ة فعال���ة جلم���ع وحتلي���ل املعلومات 
االئتماني���ة التي تعم���ل على زيادة كف���اءة عمليات 
التمويل يف االقت�ضاد ب�ضورة عامة، وكفاءة و�ضامة 
النظ���ام امل���ايل واالقت�ضادي، وه���ي االأهداف التي 
تتطل���ع بنفت و�ضمة لتحقيقها، ذلك اأن املعلومات 
االئتمانية ت�ضهم وب�ضكل وا�ضح يف احلد من التعرث 
امل���ايل ال���ذي ينعك����ص اإيجاًب���ا يف الن���اجت املحلي 
االإجمايل، وزيادة الثقة يف االقت�ضاد الوطني، وخلق 
املناخ املائم للقطاع املايل الأداء دوره احليوي يف 

االقت�ض���اد الوطني من خال التفاعل امل�ضتمر بينه 
وبني كافة القطاعات واالأن�ضطة االقت�ضادي”. كما 
اأكد جناح���ي اأن فكرة تبادل املعلوم���ات االئتمانية 
�ضوف تعزز وتقوي االأن�ضطة التجارية البينية بدول 
املجل�ص من خ���ال رفع م�ضتوي���ات قيا�ص وحتديد 
املخاطر واالنطاق يف �ضفقات جتارية اأكرب مع رفع 

ن�ضبة الثقة واالأمان يف تلك املعامات التجارية.
من جانب���ه، رف���ع الرئي����ص التنفي���ذي ل�ض��م�ة 
اآيات ال�ضكر والتقدير لقي���ادة البلدين ال�ضقيقني 

لدعمه���م ه���ذا التوج���ه امله���م موؤك���ًدا اأن التجربة 
ال�ضعودي���ة – البحريني���ة تع���د االأول���ى م���ن نوعها 
يف تب���ادل املعلوم���ات االئتمانية يف اأ�ض���واق ال�رق 
االأو�ض���ط و�ضم���ال اأفريقي���ا، الت���ي �ضتقت����ر على 
قط���اع االأعمال فق���ط، موؤكًدا اأن تب���ادل املعلومات 
االئتماني���ة بني ال���دول يهدف للت�ض���دي للمخاطر 
االئتمانية واحلد منه���ا وتوفر اأدوات متكن جهات 
التمويل م���ن ا�ضتقراء ال�ضلوكي���ات املالية واتخاذ 

قرارات مالية �ضليمة.
وته���دف االتفاقي���ة للرق���ي بج���ودة املحافظ 
االئتمانية، وتنويع املخاطر االئتمانية، وو�ضع حدود 
ق�ض���وى الآجال منح االئتمان، وحتديد اإر�ضادات عن 
ن�ضبة القرو�ص اإلى االأ�ضول ون�ضبة كل نوع من اأنواع 
االئتمان اإل���ى االأ�ضول، وحتديد نوعي���ة ال�ضمانات 
وكيفي���ة تقييمها واجله���ة التي تقيمه���ا والعاقة 
ب���ني حجم االئتم���ان وقيمة ال�ضمان���ات، عاوة على 
تعزيز االأدوار االإ�رافي���ة املناطة باالأجهزة الرقابية 
واجله���ات ذات العاق���ة حلماية القط���اع املايل من 
خماطر املمار�ضات غر ال�ضليمة يف التمويل وتوفر 
بني���ة اأ�ضا�ضي���ة معلوماتي���ة فعالة ميك���ن االعتماد 
عليها ل�ضام���ة التمويل وامل�ضاهمة الفعلية بكفاءة 
يف تقييم واإدارة املخاطر لتجنب االلتزامات املالية 

العالية التي توؤثر على التنمية االقت�ضادي.

• اأثناء توقيع االتفاقية بني “بنفت” و “�ضمة”	

“امل�صارف” تفتح باب الت�صجيل ملنتدى “التكنولوجيا املالية”
ح�ضور مرتقب الأكرث من 500 م�ضارك

املنام���ة - جمعي���ة م�ض���ارف البحري���ن: اأعلنت 
جمعي���ة م�ض���ارف البحرين عن فتح ب���اب الت�ضجيل 
ملنتداها امل����ريف ال�ضنوي الذي يق���ام 31 اأكتوبر 
املقبل برعاية م�رف البحرين املركزي حتت عنوان 
“التكنولوجي���ا املالي���ة: الفر����ص والتحدي���ات يف 

ال�ضناعة امل�رفية يف البحرين”.
واأو�ضح���ت اجلمعي���ة اأنه ميك���ن لاأع�ضاء وغر 
االأع�ض���اء االآن الت�ضجي���ل ع���ن طريق زي���ارة املوقع 
www.banksbahrain.( للجمعي���ة  االإك���روين 

org( وحج���ز مواقعهم يف هذه احلدث املايل البارز 
الذي من املتوقع اأن

ي�ضتقط���ب اأك���رث م���ن 500 م�ض���ارك ميثل���ون 
�ريحة وا�ضعة من القطاع املايل وامل�ريف واجلهات 

الفاعلة ذات ال�ضلة.
ودع���ت جمعي���ة م�ض���ارف البحري���ن اأع�ضائها 
م���ن املوؤ�ض�ض���ات املالي���ة وامل�رفي���ة والعاملني 
يف القط���اع امل����ريف عل���ى اخت���اف م�ضتوياته���م، 
واملهتمني بالتكنولوجي���ا املالية، واملتخ�ض�ضني 

يف ال�ضوؤون القانونية واملوارد الب�رية،
الثالث���ة،  االأط���راف  م���ن  ومقدم���ي اخلدم���ات 

والهيئات التنظيمية.
كم���ا �ضيكون هناك م���ا يقرب م���ن 45 تذكرة 
البحري���ن  جامع���ة  م���ن  للطال���ب  متاح���ة  جماني���ة 
وبوليتكنك البحري���ن برعاية بنك البحرين الوطني، 
اأح���د ال����ركاء االإ�ضراتيجي���ني للمنت���دى، اإذ يقوم 

البنك الوطني بالتن�ضيق مع اجلامعات
لت�ضجي���ع الطاب عل���ى التق���دمي وامل�ضاركة، 
ويج���ب اأن يكون الطاب م���ن املوؤهلني يف �ضنوات 
درا�ضته���م النهائي���ة يف التخ�ض�ض���ات ذات ال�ضلة 
مث���ل االأعم���ال امل�رفي���ة اأو املالي���ة اأو تكنولوجيا 
املعلوم���ات، وميك���ن للط���اب من ه���ذه اجلامعات 
املهتم���ني باحل�ضور اإب���راز اهتمامه���م اإ�ضافة اإلى 
تفا�ضي���ل درا�ضته���م للتقدمي مبا����رة على الربيد 
 ،)info@finmarkcoms.com( االإلك���روين 
وت�ض���م قائم���ة ال����ركاء االإ�ضراتيجي���ني للمنتدى 
اأي�ض���ا جمموع���ة الربك���ة امل�رفي���ة وبن���ك اخلليج 

الدويل وفينت�ر كابيتال بنك.
املنت���دى كلم���ات  اأعم���ال  ج���دول  ويت�ضم���ن 
افتتاحي���ة رفيع���ة امل�ضت���وى، تبداأ بعده���ا جل�ضات 
متخ�ض�ض���ة يق���دم من خالها نخبة م���ن املتحدثني 
واخل���رباء، معلوم���ات واأف���كارا ح���ول التكنولوجي���ا 

املالية واأثرها على البنوك البحرينية وم�ضتقبل

وت�ضم���ل  عموم���ا،  امل�رفي���ة  ال�ضناع���ة 
املو�ضوع���ات التي �ضتغطيه���ا جمموعة متنوعة من 
املتحدث���ني املحلي���ني واالإقليمي���ني والدولي���ني 
العاقة بني البن���وك والتكنولوجيا املالية، وتعزيز 

ا�ضتثمار هذه التكنولوجيا، ومعاجلة الفجوة
يف راأ�ص املال الب����ري، اإ�ضافة اإلى االعتبارات 

القانونية والتنظيمية لهذه التقنية احلديثة.
واأعربت مدير �ضوؤون االأع�ضاء بجمعية م�ضارف 
البحرين اأفراح عجاج عن ت�ضجيع اجلمعية الأع�ضائها 
و�ضائ���ر املهتم���ني يف التكنولوجي���ا املالي���ة عل���ى 
امل�ضارك���ة يف هذا املنتدى ال���ذي ميثل اأكرب جتمع 
من نوع���ه ملناق�ضة مو�ض���وع التكنولوجي���ا املالية 

بح�ضور جميع االأطراف اأ�ضحاب امل�ضلحة.
واأو�ضح���ت عج���اج اأن ج���دول اأعم���ال املنتدى 
�ضيت�ضم���ن ع���ددا م���ن اأه���م الق�ضايا الت���ي تواجه 
البن���وك الي���وم يف �ضعيه���ا ملواكب���ة الطل���ب على 
املنتجات واخلدمات الرقمية، اإ�ضافة اإلى امل�ضتوى 

الرفيع للمتحدثني من داخل.

• اأفراح عجاج	



30/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -138038( اعالن رقم
ادارة السجل التجاري

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: فيروز بيكم منير الدين بشير الدين احمد

االسم التجاري احلالي: مدينة الواحة للمقاوالت
االسم التجاري املطلوب: مدينة الواحة لتركيب االعالنات

األنشطة التجارية املطلوبة: تركيب وجتميع لوحات االعالنات

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

108412-811950133701

30/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -138154( 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: فيروز بيكم منير الدين بشير الدين احمد

االسم التجاري احلالي: ورشة مدينة الواحة الكهربائية
االسم التجاري املطلوب: ورشة مدينة الواحة للحام

األنشطة التجارية املطلوبة: ورشة حلام وحدادة وفبركة - إصالح منتجات املعادن املشكلة

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

1403012251012 ب36266-03

01/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -138031( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فيروز بيكم منير الدين بشير الدين أحمد

االسم التجاري احلالي: مدينة الواحة للمقاوالت

االسم التجاري املطلوب: مدينة الواحة لتركيب االدوات الصحية

األنشطة التجارية املطلوبة: تركيب االدوات الصحية

قيد رقم: 108412-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018 -136790( اعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه أي 

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل السويعي

االسم التجاري احلالي: مغسلة روائع

االسم التجاري: روائع لأليدي العاملة

قيد رقم: 1-58365

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

) CR2018 -124235( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه أي 

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: زهره عبدالرضا حسني احمد العريبي

االسم التجاري احلالي: الهجير ملقاوالت البناء

االسم التجاري: الهجير للعقارات ومقاوالت البناء

قيد رقم: 1-60883

القيد: 1192 - التاريخ: 12/09/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم فرع )22( شركة البحرين للسينما

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها صاحب 

الشركة، واملسجلة حتت قيد رقم 1192، طالب تغيير االسم فرع )22(

من: سينيكو 20

إلى: سينيكو اجلفير ش.م.ب

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 121090 - التاريخ: 02/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عاشوق احمد لالعالنات ش.ش.و ملالكها 

السيد محمد عاشوق احمد محمد احمد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها اصحاب شركة 
شركة عاشوق احمد لالعالنات ش.ش.و ملالكها السيد محمد عاشوق احمد محمد احمد، 

واملسجلة حتت قيد رقم 121090، طالبني تغيير االسم التجاري من:
شركة عاشوق احمد لالعالنات ش.ش.و ملالكها السيد محمد عاشوق احمد محمد احمد 

Ashuk Ahmed Advertisement Company SPC
Owned by Mr.Mohammed Ashuk Ahmed Mohammed Ahmed

إلى: شركة محمد عاشوق احمد لالعالنات ش.ش.و ملالكها السيد محمد عاشوق احمد 
 Mohammed Ashuk Ahmed Advertisement Company SPC محمد احمد

Owned by Mr.Mohammed Ashuk Ahmed Mohammed Ahmed
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إعالن بحل وتصفية
شركة اس ام ار جلف ذ.م.م

سجل جتاري رقم 70535

بناء على قرار الشركاء في شركة اس ام ار جلف ذ.م.م، املسجلة مبوجب القيد 
رقم 70535، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/  احمد محمد عبداهلل 

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

رقم االتصال: 39670010 )973+(
ahmed@origin.com.bh :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية
شركة مطعم موغال دربار ذ.م.م

سجل جتاري رقم 1-116358

مبوجب  املسجلة  دربار،  موغال  مطعم  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 

بن  فواز  السادة/  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،1-116358 رقم  القيد 
عبدالرحمن بن خلف الشمري مصفياً للشركة..

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

رقم االتصال: 33602506 )973+(

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الباين للحوافز ش.م.ب مقفلة

سجل جتاري رقم 1-74968

مقفلة،  ش.م.ب  للحوافز  الباين  شركة  شركة  في  املساهمني  قرار  على  بناء 

وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،1-74968 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 
السادة/ جاسم حسن يوسف عبدالعال مصفياً للشركة..

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

رقم االتصال: 39605262 )973+(

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة أويسس سنو النشطة املكاتب الرئيسة او االدارية تضامن ألصحابها 

نرجس السيد وشريكتها
سجل جتاري رقم 107161

بناء على قرار الشركاء في شركة اويسس سنو النشطة املكاتب الرئيسة او 
االدارية تضامن ألصحابها نرجس السيد وشريكتها، املسجلة مبوجب القيد 
السيد  نرجس   / السيدة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،107161 رقم 

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: السيدة نرجس السيد محمد رضي ابراهيم

رقم االتصال: 39206418 )973+(
firstclass75015@hotmail.com

التاريخ: 26/09/2018              إعالن بحل وتصفية شركة
شركة جرين الجون ألنشطة املكاتب الرئيسة أو اإلدارية - تضامن ألصحابها 

مرمي عيسى عبداهلل عيسى علي وشريكتها
سجل جتاري رقم 1-116792

بناء على قرار الشركاء في شركة جرين الجون ألنشطة املكاتب الرئيسة أو 
اإلدارية - تضامن ألصحابها مرمي عيسى عبداهلل عيسى علي، املسجلة مبوجب 
القيد رقم 116792-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة / مرمي عيسى 

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: مرمي عيسى عبداهلل عيسى علي

رقم االتصال: 39206418 )973+(

إعالن بحل وتصفية شركة
مغاني لعقود السمسرة السلعية تضامن الصحابها سيناء عيسى 

وشريكتها 
سجل جتاري رقم 1-108356

بناء على قرار الشركاء في شركة مغاني لعقود السمسرة السعلية تضامن 
الصحابها سيناء عيسى وشريكتها، املسجلة مبوجب القيد رقم 1-108356، 
عيسى  عبداهلل  عيسى  سيناء   / السيدة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية 

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: سيناء عيسى عبداهلل عيسى علي

رقم االتصال: 39206418 )973+(
firstclass75015@hotmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة اوزكان ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال شركة تضامن 

لصاحبتها رملة حسن وشريكتها
سجل جتاري رقم 108666

األخرى  الدعم  خدمات  ألنشطة  اوزكان  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
لألعمال شركة تضامن لصاحبتها رملة حسن وشريكتها، املسجلة مبوجب 
القيد رقم 1086666، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة / رمله حسن 

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

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: رمله حسن محمد حسن جمعه

رقم االتصال: 39206418 )973+(
firstclass75015@hotmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة روز جولد النشطة خدمات الدعم األخرى لالعمال شركة تضامن 

الصحابها معصومة جواد وشريكتها
سجل جتاري رقم 108064

روز جولد النشطة الدعم االخرى لالعمال  بناء على قرار الشركاء في شركة 
شركة تضامن الصحابها معصومة جواد وشريكتها، املسجلة مبوجب القيد 
جواد  معصومة   / السيدة  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،108064 رقم 

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

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

رقم االتصال: 39206418 )973+(
firstclass75015@hotmail.com

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة سنمار ملقاوالت البناء ش.ش.و ملالكها السيد صادق جالل شبر

سجل جتاري رقم 110051

السيد  ملالكها  ش.ش.و  البناء  ملقاوالت  سنمار  لشركة  املالك  قرار  على  بناء 
الشركة  بتصفية   ،110051 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  شبر،  جالل  صادق 

اختياريا وتعيني السادة / السيد صادق جالل شبر مصفياً للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 

رقم االتصال: 33388631 )973+(
Bbm.saysadiq@gmail.com

قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم إليها السيدة مرمي علي احمد محمد البستكي املالكة لذا دنتال 
الوجن )مؤسسة فردية( املسجلة مبوجب القيد رقم 104381-1، طالبا 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  وحتويلها  الفردية  املؤسسة  عن  تالتنازل 
200 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة  محدودة برأسمال وقدره 

من السادة التالية اسمائهم:
1- والء علي احمد محمد احمد البستكي

2- مها محمد برغش

القيد: 1-104381
  التاريخ :2018/10/01

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم  )CR2018-130695( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
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رام اهلل ـ معا:

واشنطن ـ أ ب:

طرابلس ـ رويترز

برشلونة ـ أ ف ب:

اعتق����ل اجلي�����س االإ�رسائيل����ي اأم�س 
حمل����ة  يف  ����ا،  فل�شطينيًّ  21 الثالث����اء 
ده����م وتفتي�س يف مناط����ق خمتلفة يف 
ال�شف����ة الغربية، فيما اعتدت جمموعة 
مركب����ات  عل����ى  امل�شتوطن����ن  م����ن 

الفل�شطينين يف حمافظة نابل�س.
وذكر اجلي�س االإ�رسائيلي، اأن جنوده 
اعتقلوا 21 فل�شطينيًّا خالل مداهمات 
وتفتي�س يف ال�شف����ة، وجرى حتويلهم 
للتحقيق ل����دى االأجهزة االأمنية بدعوى 
مقاوم����ة اجلي�����س وامل�شتوطنن، فيما 
اندلع����ت مواجه����ات يف بع�س املناطق 

مت تفريقها بقنابل الغاز وال�شوت.
وتزامًن����ا م����ع ه����ذه احلمل����ة، هاجم 
م�شتوطن����ون، مركب����ات الفل�شطينين 

على طريق نابل�س رام اهلل.
كم����ا توغل����ت جراف����ات ع�شكري����ة 
واآلية للجي�����س يف حمافظة رفح جنوبي 
قطاع غ����زة، لن�شب اأ�شالك �شائكة عند 

خميم العودة �رسقي رفح.

ب���داأ اأم����س الثالث���اء تنفي���ذ اتفاق 
االأمريكي���ة  الع�شكري���ة  امل�شاع���دات 
م�شاع���دة  يت�شّم���ن  ال���ذي  الإ�رسائي���ل، 
االأخرية ب�38 مليار دوالر على مدى 10 
�شن���وات. وقالت الناطق���ة با�شم وزارة 
اخلارجي���ة االأمريكية هي���ذر ناويرت اإن 
بالده���ا �شتح���ول الإ�رسائي���ل 3 مليارات 
و800 ملي���ون دوالر يف العام على مدى 
10 �شنوات وذكّرت، واإن االتفاق على 
ذلك مت يف عهد الرئي�س ال�شابق باراك 
اأوباما. و�شّددت على اأن االتفاق يعك�س 
م���دى التاأييد من احلزب���ن اجلمهوري 
والدميقراطي يف الكونغر�س االأمريكي 
الإ�رسائي���ل التي تواج���ه حتديات كثرية 
يف ال����رسق االأو�ش���ط. واأ�ش���ارت اإل���ى اأن 
ب���دء تنفي���ذ االتفاق، ي���دل كذلك على 
التزام الرئي�س دونالد ترامب وال�شعب 

االأمريكي ب�شمان اأمن اإ�رسائيل.

ق���ال م�شوؤول���ون، اأم����س الثالثاء، 
اإن ليبي���ا اأعادت فتح مط���ار معيتيقة 
الدويل، وه���و املطار الوحي���د العامل 
يف العا�شم���ة طرابل����س، بع���د اأن اأدى 
اإط���الق �شواري���خ �شوبه اإل���ى اإغالقه 
لف���رتة وجيزة. واأعلن مط���ار معيتيقة 
ا�شتوؤنف���ت.  الرح���الت  اأن  يف مذك���رة 
وكان املط���ار يف ال�شابق قاعدة جوية 
التجاري���ة منذ  ا�شتخدم���ت للرح���الت 
تدمري املطار الدويل الرئي�شي ب�شبب 

املعارك العام 2014.
وقال لطفي الطبيب مدير املطار 
“مت بحم���د اهلل االتف���اق عل���ى عودة 
الرح���الت ملط���ار معيتيق���ة ال���دويل، 
ف���ور  م�شتج���دات  ب���اأي  و�شنعلمك���م 

ورودها اإلينا...”.
واأغلق املط���ار واأعيد فتحه مرات 
عدة منذ احتدام العنف بن الف�شائل 

يف طرابل�س يف اأواخر اأغ�شط�س.

�شهدت بر�شلون���ة �شدامات بن 
ق���وات االأم���ن ونا�شط���ن م���ن دع���اة 
ا�شتق���الل كاتالونيا، وذل���ك يف نهاية 
تظاه���رة مبنا�شب���ة الذك���رى ال�شنوية 
انف�ش���ال  عل���ى  لال�شتفت���اء  االأول���ى 
االإقلي���م ال���ذي حظرته مدري���د، واأدى 

الأعمال عنف وقمع.
املتظاهري���ن  مئ���ات  واقتح���م 
العوائ���ق احلديدي���ة الت���ي و�شعته���ا 
برمل���ان  مق���ر  اأم���ام  االأم���ن،  ق���وات 
االإقلي���م، مم���ا دف���ع بق���وات مكافحة 
ال�شغ���ب التابع���ة حلكوم���ة كاتالونيا 
املوؤي���دة لال�شتقالل اإل���ى الرد عليهم 

بالهراوات.
املتظاهري���ن  بع����س  ور�ش���ق 
املت�شددين الذي���ن غطى ق�شم منهم 
ال�رسط���ة  عنا����رس  باأقنع���ة،  وجوهه���م 
باحلج���ارة واأقاموا متاري����س بوا�شطة 
اأفرغوه���ا  الت���ي  القمام���ة  حاوي���ات 

واأ�رسموا النار يف حمتوياتها.

االحتالل ي�شّن حملة دهم 
واعتقال يف ال�شفة

38 مليار دوالر م�شاعدات 
اأمريكية الإ�رسائيل

ليبيا تعيد فتح مطار 
معيتيقة يف طرابل�س

بر�شلونة... �شدامات عنيفة 
يف ذكرى “االنف�شال”

اال�ستخبارات االإيرانية خططت العتداء يف فرن�سا
علقت تعين �شفريها اجلديد وجمدت اأر�شدة م�رسفية... باري�س:

وقال امل�شدر طالبا عدم ذكر ا�شمه اإن “اإدارة 
العملي����ات يف وزارة اال�شتخب����ارات اأم����رت به”، يف 
ح����ن قامت فرن�شا، اأم�س الثالث����اء، بتجميد اأ�شول 
اإدارة االأم����ن يف الوزارة االإيرانية واإيرانين اأحدهما 
دبلوما�ش����ي موق����وف؛ التهام����ه باأن����ه عل����ى �شلة 

مبخطط االعتداء يف فيلبنت.
وكان م�شت�ش����ار للرئي�����س الفرن�شي اإميانويل 
ماك����رون �رسح ب����اأن طهران وع����دت بتزويد فرن�شا 
خالل االأ�شابي����ع املقبلة مبعلوم����ات “مو�شوعية” 
ت�شمح با�شتمرار العالق����ات الدبلوما�شية ب�شكلها 

االعتيادي.
ويف وق����ت �شاب����ق، الي����وم الثالث����اء، اأعلن����ت 
فرن�ش����ا، جتمي����د اأ�ش����ول ف����رع االأم����ن الداخلي يف 
وزارة اال�شتخب����ارات االإيراني����ة، اإ�شافة اإلى رجلن 
اإيراني����ن مل����دة 6 اأ�شهر، مبوجب مر�ش����وم ن�رس يف 

اجلريدة الر�شمية.
وُع����رف عن اأحد الرجلن اأن����ه اأ�شد اهلل اأ�شدي، 
املول����ود يف 22 دي�شم����ر 1971 يف اإي����ران. وه����و 
اال�ش����م نف�شه الذي يحمله دبلوما�شي اإيراين اأوقف 
يف ق�شية التخطيط املفرت�س لالعتداء على جتمع 

نظمت����ه جمموع����ة اإيراني����ة معار�ش����ة يف فرن�شا يف 
يونيو.

وكان����ت ال�شلطات الفرن�شية ق����د اأوقفت 11 
�شخ�ش����ا �شب����اح الثالثاء خ����الل عملية، قال����ت اإنها 
ملكافح����ة االإره����اب، ق����ام به����ا نح����و 200 �رسطي، 
وا�شتهدف����ت مرك����زا �شيعي����ا وم�شوؤولي����ه يف بلدة 

غراند �شانت �شمال فرن�شا، كما ذكر م�شدر قريب 
من امللف لوكالة فران�س بر�س.

ويف الوق����ت نف�ش����ه، مت جتميد اأم����وال “مركز 
الزه����راء يف فرن�ش����ا”، ل� 6 اأ�شهر وف����ق ن�س ن�رس يف 

اجلريدة الر�شمية، التي �شدرت اأم�س الثالثاء.
وذكرت م�ش����ادر قريبة من امللف ويف ال�رسطة 

اأن نح����و 200 �رسط����ي قام����وا �شباح الثالث����اء ب�12 
عملي����ة دهم وتفتي�س يف مقر املرك����ز ومنازل اأبرز 
م�شوؤولي����ه. واأو�شحت اأن����ه متت م�ش����ادرة اأ�شلحة 
ومواد اأخ����رى وتوقيف 11 �شخ�ش����اً، اأبقي 3 منهم 
حمتجزون قيد التحقي����ق. وذكر م�شدر ثاٍن قريب 
م����ن التحقي����ق اأن “بع�����س االأفراد الذي����ن فت�شت 
منازله����م ميتلك����ون اأ�شلح����ة بطريق����ة قانوني����ة”. 
و”مركز الزهراء يف فرن�شا” هو اأحد املراكز ال�شيعية 
الرئي�شة يف اأوروبا، وهو ي�شم عدة جمعيات، بينها 
“احل����زب �ش����د ال�شهيونية” و”االحت����اد ال�شيعي 
لفرن�ش����ا” و”فرن�شا ماريان تيل����ي”، وكلها جمدت 
اأمواله����ا ل�شت����ة اأ�شه����ر اأي�ش����ا، اعتب����ارا م����ن اأم�س 
الثالثاء، ح�ش����ب الن�س نف�ش����ه. وت�شتبه ال�شلطات 
الفرن�شية باأن ه����ذه اجلمعيات “ت�رسعن االإرهاب”، 
و”متج����د حركات متهم����ة باالإره����اب” مدعومة من 
اإيران. وقالت �رسطة باري�س اإن العملية “تندرج يف 
اإط����ار الت�شدي لالإرهاب”. واأ�شاف����ت اأن ن�شاطات 
املركز “جتري متابعتها بدقة، ب�شبب تاأييد قادته 
الوا�شح ملنظم����ات اإرهابية عديدة وحركات تروج 

اأفكاراً خمالفة لقيم اجلمهورية”.

• عملية اأمنية �شخمة لل�رسطة الفرن�شية ت�شل “مركز الزهراء”	

يف  اجلديد  �سفريها  ت�سمية  تعليق  الثالثاء،  اأم�س  فرن�سا،  ق��ررت  وك��االت:   � باري�س 

اأحبطته  اإي��ران؛ انتظارا لتو�سيحات من طهران حول التخطيط العتداء قرب باري�س 

وزارت���ي  ع��ن  “لوموند”  �سحيفة  نقلته  ب��ي��ان  وف��ق  الفرن�سية،  اال���س��ت��خ��ب��ارات  اأج��ه��زة 

اخلارجية والداخلية. وقال م�سدر دبلوما�سي فرن�سي اإن وزارة اال�ستخبارات االإيرانية 

اأمرت بالتخطيط العتداء قرب باري�س كان ي�ستهدف جتمعا ملعار�سني اإيرانيني يف املنفى 

يف 30 يونيو، لكنه اأحبط.

حمم�د خامت�ي: �شنك�ون اأم�ام انق�الب اأو ث�ورة

ح���ذر الرئي�س االإي���راين االأ�شبق حممد خامتي 
من ح���دوث انقالب اأو ثورة يف حال ا�شتمر الو�شع 
عل���ى ما هو عليه يف الب���الد. واأ�شاف خامتي الذي 
كان يتحدث اأمام عدد من م�شابي احلرب العراقية 
االإيراني���ة، م�شاء االإثنن: “عندم���ا يكون املجتمع 

غري را�ٍس عن الو�شع الراهن، وال ُي�شمع كالمه باأي 
�شكل من االأ�شكال، وال يتم التعامل مع احتياجاته 
واأ�شئلته، ويتم اإغالق نوافذ احلوار والنقد وحرية 
التعبري بالط���رق القانونية، ف�شيحدث اإما انقالب 

واإما ثورة”.
واأ�ش���اف خامتي املع���روف بزعامت���ه للتيار 
االإ�شالح���ي: “علين���ا الي���وم اأن ن���رى اإذا م���ا كن���ا 

عل���ى طريق حتقيق املطال���ب التاريخية لل�شعب 
االإيراين، وه���ل توفرت اأر�شي���ة منا�شبة يف جمال 

احلريات يف املجتمع، اأم ال؟”.
لك���ن الرئي����س االإي���راين االأ�شب���ق، �رسعان ما 
اأجاب ع���ن �شوؤاله بالقول: “اليوم مت اإغالق نوافذ 
احل���وار والتعب���ري، واأ�شبح كل م���ن يتكلم بحرقة 
ح���ول اأو�شاع ب���الده يواجه مبجموع���ة متنوعة من 

الته���م وال�شتائم”. م�شيًف���ا: “امل�شكالت ال تزال 
قابل���ة للح���ل، ومل ن�شل اإلى طري���ق م�شدود بعد، 
لكن يجب تغي���ري االأ�شاليب وال�شيا�شات الإحداث 

اإ�شالحات يف بنية النظام”.
وح���ذر خامت���ي يف ت�رسيحات���ه م���ن االنهي���ار 
احلتم���ي للنظام اإذا مل يخ�ش���ع الإ�شالحات، قائال: 

“لو اأ�شلحنا اأنف�شنا لن يهددنا اأي �شيء”.

باريس ـ وكاالت:

لندن ـ العربية نت:

الرملان العراقي ينتخب برهم �شالح رئي�شاً للجمهورية

اخت���ار جمل�س النواب العراق���ي مر�شح االحتاد الوطن���ي الكرد�شتاين، برهم �شال���ح، ليكون تا�شع 
رئي����س للعراق، يف جل�شة �رسية، وبح�شور 302 نائب من اأ�شل 329، يف اجلولة الثانية التي ح�شل فيها 
�شالح على اأغلبية 219 مقابل 22 �شوتاً ملناف�شه فوؤاد ح�شن. ويف وقت الحق، كلف الرئي�س العراقي، 
ع���ادل عبد املهدي ر�شميا بت�شكيل حكومة الع���راق. وكان قد ان�شحب 4 مر�شحن يف اجلولة االأولى من 

انتخاب الرئي�س العراقي، ليبقى 20 مر�شحاً يف حلبة املناف�شة للو�شول اإلى من�شب رئا�شة العراق.
ي�ش���ار اإل���ى اأن املر�شحن املن�شحبن هم: عبد اللطيف جمال ر�شي���د وعمر الرزجني و�شليم همزة 

وعبد الكرمي عبطان، الذين ر�شحوا ب�شورة م�شتقلة بعيداً عن االأحزاب التي ينتمون اإليها.
واأعلن احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين ان�شحاب مر�شحه ح�شن من �شباق اجلولة الثانية.

و�شي���وؤدي الرئي�س �شالح اليمن الد�شتورية اأمام رئي����س املحكمة االحتادية، ليكون رئي�شاً رابعاً 
للعراق، يف ظل النظام الدميقراطي بعد التغيري منذ العام 2003.

 دبي العربية نت: 

اأعلن���ت اإندوني�شيا اأم�س الثالث���اء اأن اأكرث 
م���ن 1200 �شخ����س لق���وا حتفه���م يف كارث���ة 
الزل���زال والت�شونام���ي يف جزي���رة �شوالوي�شي 
االإندوني�شي���ة فيما تعهدت ال�رسط���ة الت�شدي 
لعملي���ات النه���ب الت���ي يقوم به���ا مواطنون، 

م�شتغلن حالة الفو�شى.
ال�رسط���ة  اإط���الق  ع���ن  معلوم���ات  ووردت 
عيارات حتذيري���ة وغاز م�شي���ل للدموع لوقف 
عمليات نهب املتاجر يف بالو املدينة ال�شاحلية 
التي اجتاحتها اأم���واج الت�شونامي عقب زلزال 

بلغت �شدته 7،5 درجات.
وتق���ول االأمم املتحدة اإن نح���و مئتي األف 
�شخ����س بحاج���ة مل�شاع���دة عاجلة بينه���م االآف 
االأطف���ال. ويواج���ه الناج���ون العط����س واجلوع 
و�شط ندرة املواد الغذائية ومياه ال�رسب، فيما 

تغ�ّس امل�شت�شفيات باأعداد اجلرحى.
وقالت ال�رسطة اأم�س الثالثاء اإنها تغا�شت 
يف ال�شاب���ق عن قيام ناج���ن باأخذ مواد غذائية 

ومي���اه من متاج���ر مقفل���ة، لكنه���ا االآن قامت 
بتوقي���ف 35 �شخ�ش���ا �رسقوا اأجه���زة كمبيوتر 
واأمواال. وم���ا يعرقل جهود االإنق���اذ عدم توفر 

املع���دات الثقيلة وانقطاع ط���رق النقل وحجم 
الدمار وامتناع احلكومة االإندوني�شية عن قبول 
م�شاع���دة اأجنبية. ولتذكري العامل بخطر تعر�س 
اإندوني�شيا لل���زالزل، �رسبت �شل�شة من الهزات 
جزي���رة �شومبا اأم����س الثالثاء علم���ا باأنها تبعد 
مئات الكيلوم���رتات عن بال���و. وبح�شب اأرقام 
حكومي���ة ارتفع���ت ح�شيل���ة قتل���ى الكارثة يف 

و�شط �شوالوي�شي اإلى 1234 قتيال.
ويقود اجلي�س االإندوني�شي جهود االإنقاذ، 
لكن عل���ى اأثر موافقة الرئي����س جوكو ويدودو 
بعد ت���ردد، ن�رست منظمات غ���ري حكومية فرقا 

على االأر�س يف بالو.
واإندوني�شي���ا اأكر دولة م�شلم���ة يف العامل 
م���ن حيث ع���دد ال�شكان، لكنها ت�ش���م اأقليات 
دينية منها امل�شيحية، يف اأنحاء االأرخبيل البالغ 

عدد �شكانه 260 مليون ن�شمة.

أكثر من 1200 قتيل في زلزال وتسونامي إندونيسيا
جاكرتا ـ أ ف ب:

• مقابر جماعية بعد الكارثة يف اإندوني�شيا	

مازالت م�ستمرة ماتي�ش: املعركة �سد “داع�ش” 
اأملانيا توقف طلعاتها اجلوية فوق العراق و�شوريا

قال وزير الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س 
اأم�س الثالثاء اإن املعركة �شد داع�س يف �شوريا 
مازال���ت م�شتمرة. واأ�شاف ماتي�س خالل موؤمتر 
�شح���ايف م���ع نظريت���ه الفرن�شي���ة يف باري����س 
“�شن�ش���كل قوة اأمنية مدربة جيدا؛ ملنع ظهور 
داع�س جم���ددا يف �شوريا”. وك�شف ماتي�س عن 
اأن ع���دد الدبلوما�شين االأمريكين يف �شوريا 
زاد اإل���ى مثلي���ه. واأكد وزير الدف���اع االأمريكي 
الت���زام وا�شنط���ن جتاه حلف �شم���ال االأطل�شي 

قائال اإن هذا االلتزام “ثابت ال يتزعزع”.
من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرن�شية 

فلورن����س ب���اريل، اإن احل���رب �ش���د االإره���اب 
الوزي���رة  واأك���دت  االأم���د.  وطويل���ة  �شعب���ة 
الوالي���ات  م���ع  العم���ل  موا�شل���ة  الفرن�شي���ة 
املتح���دة ملحارب���ة االإرهاب. واأ�ش���ارت اإلى اأن 

باري����س ووا�شنط���ن حذرت���ا نظ���ام االأ�شد من 
ا�شتخ���دام ال�ش���الح الكيمي���اوي. م���ن جانبها، 
قررت احلكوم���ة االأملانية، اأم�س الثالثاء، وقف 
مهامها اال�شتطالعي���ة ومهام التزود بالوقود، 

التي تاأتي يف اإط���ار عمليات تقودها الواليات 
املتحدة �شد تنظيم داع�س يف العراق و�شوريا، 
على اأن يدخل القرار حيز التنفيذ العام املقبل. 
ومل تنف���ذ اأملاني���ا �شوى تدخ���الت حمدودة يف 
اخلارج من���ذ احلرب العاملي���ة الثانية، تركزت 
عل���ى التدريب واال�شتط���الع واالإنق���اذ الطبي 
وحف���ظ ال�شالم. وذكرت وثيق���ة اطلعت عليها 
وكالة “رويرتز”، اأن الق���وات اجلوية االأملانية 
�شتنه���ي طلعاتها بحل���ول 31 اأكتوبر 2019، 

من دون اأن تورد �شببا للقرار.
 و�شيك���ون للمجل����س االأدن���ى بالرمل���ان 
القول الف�ش���ل ب�شاأن ا�شتم���رار ن�رس نحو 800 

األف جندي اأملاين يف املنطقة.

عواصم ـ وكاالت:

قال الرئي�س الرتك���ي رجب طيب اردوغان 
اأم����س الثالث���اء اإن بالده �ستعزز نق���اط املراقبة 
يف �شم���ال غ���رب �شوري���ا، و�شتعمل م���ع رو�شيا 

ملواجهة اجلماعات املت�شددة.

واأ�ش���اف قائ���ال الأع�ش���اء بح���زب العدال���ة 
والتنمية يف الرمل���ان اإن تركيا �شتعقد قمة مع 
رو�شي���ا واأملانيا وفرن�ش���ا يف اأكتوبر اأو نوفمر؛ 
لبحث الو�شع يف �شوريا، واإنها �شتوا�شل ال�شعي 
للتو�شل حلل م���ع ال�شعب ال�ش���وري، ولي�س مع 

احلكومة ال�شورية املدعومة من رو�شيا.

اردوغان: �سنعزز نقاط املراقبة يف اإدلب
أنقرة ـ رويترز:
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نه����ج البحرين مل يتغ����ر ولن يتغ����ر وهو قائم 
على االنفتاح واالعت����دال والت�سامح والو�سطية، هذا 
نه����ج البحرين، عرب بها كل التحدي����ات واملحن �سمو 
رئي�����س الوزراء خليف����ة بن �سلمان حفظ����ه اهلل، فمنذ 
تاأ�س�س����ت نه�س����ة الب����الد احلديث����ة قام����ت عالقاتها 

وبناوؤها على ال�سالم واال�ستقرار بظل هذه املبادئ.
اليوم هن����اك ا�ستحقاق انتخابي والعربة بالعمل 
ولي�س الكالم، واحلكم عل����ى االأفعال ولي�س االأقوال، 
لق����د �سبعنا خطاب����ات رنانة و�سبعن����ا �سعارات فارغة 
ومل يعد يهم هذا املجتمع ال�سغر الب�سيط املتحاب 
واملت�سام����ح �س����وى العم����ل واالإنت����اج واالبتع����اد عن 
مظاه����ر الزيف وحما�����س ال�سوارع والث����ورات الدمرة 
ومظاهر الك�سل واخلمول واالت����كال على ال�سعارات، 
لقد اأثبت����ت التجارب العاملي����ة واإرادات ال�سعوب اأن 
العمل واالإنتاج هما الطريق للرخاء، وبوجود برملانات 
وجمال�����س بلدية ف����اإن فر�سة البن����اء والتنمية ميكن 
اأن تك����ون اأف�سل لو توفرت لها الكف����اءات الوطنية 
ال�ريف����ة ال املحاب����اة والعالق����ات، ولي�����س بال�����راخ 
وال�سعارات الرنانة وه����ي اآفة ال�سعوب التي اعتادت 
الك�س����ل واخلم����ول وهي �سع����وب متوف����رة بكرثة يف 

عاملنا العربي واالإ�سالمي.

الي����وم وبوج����ود ا�ستحق����اق انتخاب����ي، الب����د من 
التذك����ر ب����اأن دور ه����ذه املجال�����س ودور املنتخبني 
واملعين����ني فيه����ا ال يجب اأن يك����ون للدعاي����ة ون�ر 
االأخبار الكاذبة واالإ�ساعات والربوز الفارغ عرب ال�سور 
وخل����ق االأزمات واإطالق الت�ريح����ات الرنانة، البد من 
حتمل م�سوؤولية العم����ل الربملاين، وال اأق�سد هنا من 
هذا التذك����ر اإعط����اء الدرو�س، لكنها جم����رد خاطرة 
تهدف للتذكر باالأ يفكر البع�س بامللفات ال�سيقة 
وال�سيا�سي����ة والتي ترافقها �سع����ارات وخطابات من 
اأج����ل تقلي����د ال�سارع، البد م����ن العم����ل وال�سعي وراء 
م�ستقب����ل الب����الد االقت�س����ادي وملف����ات التنمي����ة ال 
ملفات ال�راخ والتهريج التي اأخرتنا كثراً واأف�سدت 
الفر�س����ة اأمام انطالقتنا االقت�سادي����ة واال�ستثمارية 
بظل االنفت����اح واالعتدال والت�سام����ح الذي ُعِرفت به 

هذه البالد على مدى العقود املا�سية.
اجعلوا املب����ادئ واالأخالق والقيم نربا�سكم، هل 
هذا كثر على اأبناء البحرين؟ واجعلوا العمل واالإنتاج 
و�سيلتكم للرخ����اء الذي قامت عليه ه����ذه البالد منذ 
عق����ود م�ست وازده����رت بالريادة الت����ي متيزت بها 
يف كل احلق����ول واملج����االت وهي ثم����رة جهود الوعي 
واالنفت����اح واالعت����دال الذي �ساحب جترب����ة البحرين 

بالتنمي����ة والبناء، هل هذا كثر على اأبناء البحرين اأم 
اأنا اأحلم هنا؟

اإن االآف����ة الت����ي ته����دد �سع����وب االأر�����س ه����ي 
ال�راع����ات واخلالفات واحلروب ال�سغ����رة الداخلية 
فيم����ا بني التي����ارات واأخطرها تلك الت����ي تقوم على 
التحري�س الذي ي�سحن املجتمع باآفة التف�سخ، لذلك 
علين����ا االبتع����اد كم����ا قلت من����ذ البداية ع����ن و�سائل 
التحري�س واخلطابة وال�سعارات التي قد ي�ستخدمها 
البع�س داخل الربملان وخارجه للو�سول اإلى اأغرا�سه 
ال�سيا�سي����ة عل����ى ح�س����اب الوط����ن وال�سع����ب به����ذه 
اخلطاب����ات الرنان����ة، هل ه����ي معجزة اأال يك����ون بهذا 
ال�سع����ب اأفراد ميلكون هذه ال����روح؟ وهل يئ�سنا من 

التجارب ال�سابقة منتخبة ومعينة حتى نفقد االأمل؟
اأينم����ا ذهب����ت اأ�سم����ع املنتخ����ب ي����ذم الناخ����ب 
واملع����ني، والناخ����ب واملع����ني يذم����ان يف املنتخب، 
وبعدي����ن؟ كي����ف نتفاه����م يف هذا النف����ق؟ هل نرتك 

م�ستقبل بالدنا نهباً للرياح؟.

تنويرة:
 ال تعمل �سياداً مادمت تخ�سى البحر.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

يحت���اج ال�سب���اب اإلى تركي���ز خا�س 
واهتم���ام وبرام���ج خمتلفة لك���ي يكون 
دوره���م اإيجابي���ا وفعاال يف عملي���ة بناء 
البحري���ن  اهتم���ام  وجتل���ى  املجتم���ع، 
بال�سب���اب مبكرا منذ فج���ر النه�سة، وال 
ت���زال احلكومة ت���ويل ال�سب���اب اهتماما 
بالغ���ا ورعاي���ة ال حدود له���ا، ويف جل�سة 
جمل����س الوزراء ي���وم االثن���ني املا�سي 
مت ا�ستعرا����س م���ا مت حتقيق���ه يف هذا 
ال�سياق من اإن�ساء مق���ار اإدارية ومرافق 
جديدة واإن�ساء مالعب جديدة من النجيل 
ال�سناعي و�سيانة مالعب قائمة واإقامة 
مراكز �سبابية وريا�سية يف كل من قاليل 
واأم احل�س���م واحل���ورة وال���زالق والدراز 

و�س���رتة وبن���ي جم���رة والقري���ة وع�سكر 
وذلك اإنفاذاً لتوجيهات �سيدي �ساحب 
ال�سمو امللك���ي االأمر خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة رئي�س ال���وزراء املوقر حفظه 
اهلل ورع���اه مبتابع���ة تلبي���ة احتياج���ات 
القرى وامل���دن واملناطق م���ن املرافق 

واالأن�سطة ال�سبابية والريا�سية.
اإذا البحرين وفرت كل امل�ستلزمات 
والكوادر التي تقود ال�سباب باعتبارهم 
الفئة املعول عليها يف التطور والتنمية 
املراف���ق  و�سي���دت  والبن���اء،  ال�سامل���ة 
الريا�سية وال�سبابية يف كل قرية ومدينة 
وهياأت البيئة املنا�سبة لالإبداع من خالل 
الربام���ج الهادف���ة “ريا�سي���ة وثقافية 

وعلمي���ة واجتماعي���ة وغره���ا”، ولك���ن 
ورغم كل ما تفعل���ه الدولة لل�سباب من 
خطط وا�سرتاتيجي���ات وجهود م�ساعفة 
هناك منابر دينية طائفية واأ�ر ونقولها 
بكل اأ�سف وح�رة حتر�س وت�سجع االأبناء 
عل���ى النخ���راط يف اجلماع���ات الإرهابية 
واتب���اع ه���ذا امل�س���در اأو ذاك املرج���ع، 
وعل���ى كره الوط���ن واإجنازات���ه، واإبعاده 
نهائيا عن حتمل امل�سوؤولية االجتماعية 
اأو اأن يكون قوة فاعلة موؤثرة يف جمتمعه 

ووطنه.
الدول���ة تهي���ئ االأج���واء ال�سحيح���ة 
الإطالق ق���درات ال�سب���اب االإبداعية ويف 
مقاب���ل ذلك ت����ر االأ����ر املنحرفة على 

التعامل مع ابنها ك�سلعة تباع يف مزادات 
مناب���ر  مببارك���ة  والتط���رف  االإره���اب 
التحري����س والطائفي���ة، يزرع���ون في���ه 
م�ساعر العداوة �سد وطنه وجمتمعه بدل 
اإ�راك���ه يف املراكز ال�سبابي���ة وتغطيته 

باأغ�سان الوالء للوطن والقيادة.
اإل���ى  االإن�س���ان ال ميك���ن اأن ي�س���ل 
مبتغ���اه ب���دون ال�سع���ي احلثي���ث، لكن 
ذلك ال�ساب الواقع حتت اأ�سعة االإرهاب 
ال�سف���وي احل���ارق حكم علي���ه من قبل 
“اأ�رته وبع�س رج���ال الدين” اأن يكون 
روح���ا حمرتق���ة و�سائع���ة تقب���ل اأعمدة 
االإره���اب ومنابر التحري����س بدل تقبيل 

تربة البحرين.

يقبلون أعمدة منابر اإلرهاب
بدل تقبيل تربة البحرين

هل فقدنا األمل؟

“هجوم األهواز”... ما بين استجداء 
العطف والتصدع الداخلي

نقطة أول السطر

ahmedjuma44
@yahoo.com أحمد جمعة

هدى هزيم

hudahazeem 
@yahoo.com

الناس

الفرن�سية   )vatel( تد�سني كلي���ة
الإعداد الكوادر الوطنية مبجال الفندقة، 
خطوة مميزة يف طري���ق البحرنة، واإجناز 
يتطلب خطة �ساملة لتوظيف اخلريجني 

خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.
ن�سب���ة البحرنة بالقط���اع انخف�ست 
من 30 % اإلى 16 % بينهم ن�سبة كبرة 
يعمل���ون يف وظائف دني���ا كاحلرا�سات 
االأمني���ة، وهذا التح���دي ي�ستدعي خطة 
مدرو�س���ة الإع���داد بحريني���ني موؤهلني 
للعم���ل مبختل���ف الوظائ���ف الفندقية 
واحلج���وزات  االأمامي���ة  كاملكات���ب 
والتموين واملطاب���خ وال�سيانة وتقنية 
املعلومات واالأم���ن واملبيعات وتدابر 

الغرف.
والب���د من اإ����راك جميع ال���وزارات 
واجله���ات املخت�س���ة لر�س���م وتنفي���ذ 
اخلط���ة بحرفية وجناح، وذل���ك بدرا�سة 
التحدي���ات وفر����س النج���اح وربطه���ا 
بتحقيق هدف ا�سرتاتيجي وطني يرفع 
ن�سب���ة البحرن���ة م���ن 16 % اإل���ى 50 % 

خالل الع�ر �سنوات القادمة.
ومن املهم ربط التعليم االأكادميي 
بخطة تاأهي���ل وتثقيف الطلبة باملرحلة 
الثانوية، لتوعيته���م بالفر�س الواعدة 
ب���اأن  املغلوط���ة  النظ���رة  وت�سحي���ح 
الفنادق جمرد حانات تباع فيها اخلمور، 
فه���ي قط���اع �سياح���ي حي���وي ي�سه���م 
بالن���اجت املحل���ي وي�ستقط���ب العوائل 
م���ن   %  80 ت�س���كل  الت���ي  اخلليجي���ة 
ال�سي���اح، واملوظف البحريني باأي ق�سم 
بالفن���دق ي�سكل عن�ر ج���ذب لل�سائح، 
وال جمال ملقارنته مع املوظف االأجنبي، 
خ�سو�س���ا م���ع تنامي �سياح���ة الفنادق 
ووجود منتجعات و�سقق فندقية مميزة 
تقبل عليها العوائل اخلليجية اأكرث من 
الفنادق، كما يزداد االإقبال عليها فرتة 

االإجازات من قبل البحرينيني.
والتج���ارة  ال�سناع���ة  وزارة  عل���ى 
وال�سياحة االإ�راع بتطوير قاعدة بيانات 
اإح�سائية دقيقة عن ال�سياح والزائرين 
ت�سمل منافذ الدخول واجلن�سية ومعدل 
ليايل املبيت ومعدل االإنفاق ال�سياحي 
والفئات العمرية ون�سبة العوائل منهم، 
وربط بياناتها بكل املن�ساآت ال�سياحية 
خدماته���ا  تطوي���ر  عل���ى  لت�سجيعه���ا 
بج���ودة تلبي رغب���ات ال�سائح اخلليجي، 
وم���ن ال�روري تطوي���ر وتنويع الربامج 
الرتفيهية بالفنادق بالتزامن مع فرتة 
ال�سياحي���ة  والفعالي���ات  املهرجان���ات 
مثل “الفورم���وال 1، ومهرجان الطعام، 
االأن�سط���ة  ومو�س���م  البح���ر،  ومهرج���ان 
الثقافية، ومعار�س الت�سوق”، ونقرتح 
اإطالق حمل���ة وطنية لتوظي���ف ال�سباب 
البحرين���ي بالفن���ادق، ومنحه���م فر�سا 
توؤهله���م  جمزي���ة  وروات���ب  تدريبي���ة 
للوظائ���ف القيادية خ���الل خم�س و�سبع 

�سنوات من العمل ب�رشط كفاءة الأداء.
احلملة الوطنية وتنفيذ خطة بحرنة 
الفن���ادق م����روع وطني رائ���د ي�ستحق 
الرعاي���ة، اآن االأوان الإدارة وتطوي���ر هذا 
القطاع احليوي ب�سواعد بحرينية �سابة.

كلية فندقية
وفرص واعدة للشباب

اأعل���ن التلفزيون الر�سم���ي االإيراين قبل 
اأي���ام اأن هجوماً ا�ستهدف عر�س���اً ع�سكرياً يف 
االأهواز جنوب غرب اإي���ران، واأ�سفر عن مقتل 
24 واإ�ساب���ة الع����رات، فاإن كان���ت العملية 
مفربك���ة، ف�سيك���ون ه���ذا االعتق���اد ب�سب���ب 
ا�ستج���داء اإي���ران عط���ف الع���امل وكي���ف اأنها 
كاالآخرين عر�س���ة لالإرهاب! ثم الرد على هذا 
القول باأن اإيران اأذكى من اأن تظهر اأن احلر�س 
الث���وري حامي اجلمهورية االإ�سالمية عاجز عن 
حماية نف�س���ه... واإن كان���ت العملية حقيقية، 
فهذا دليل على ت�سدع الو�سع الداخلي االأمر 

الذي ي�سر اإلى تداعي���ات خطرة تهدد بقاء 
اجلمهورية.

االإيراني���ة  الرواي���ة  يف  تناق����س  هن���اك 
مل���ن وراء العملي���ة بني كونه تنظي���م الدولة 
“داع����س”، وبني احل���ركات االأهوازية، وبني 
اته���ام بع����س امل�سوؤول���ني االإيراني���ني دول 
اخللي���ج باأنه���ا وراء ه���ذا الهج���وم، وكذل���ك 
ا�ستثمار اإيران العملية يف ت�سفية املعار�سة.

املوق���ف الر�سم���ي االإي���راين ب���ني تاأييد 
�سمن���ي اأو نف���ي كل���ي م���ن قب���ل ال�سلطات 
االإيراني���ة باأن يك���ون تنظيم “داع����س” وراء 

الهج���وم رغم اأن و�سائل اإع���الم اإيرانية ن�رت 
تقري���راً يك�سف عدم تطابق �سور املهاجمني 
القتلى مع �سور املوجودين يف الفيديو الذي 

بثه تنظيم “داع�س”.
اإن تنظي���م “داع�س” اأو حرك���ة “الن�سال 
االأحوازي���ة”، مل يقدما اأي دلي���ل يثبت �سحة 
تبنيهم���ا الهج���وم م���ع تكاث���ر التناق�س���ات 
التي تفن���د الروايتني وتع���زز ال�سكوك حول 
ا�ستخبارات  االإيراني���ة  اتهام���ات املعار�س���ة 
احلر����س الث���وري بالتورط بالهج���وم من اأجل 

اإظهار اإيران باأنها “�سحية االإرهاب”!

م���ن جه���ة اأخ���رى قام���ت وكال���ة فار����س 
االإيرانية التابع���ة للحر�س الثوري ببث مقطع 
فيديو يهدد بق�سف الريا�س واالإمارات عقب 

الهجوم الذي ا�ستهدف العر�س الع�سكري. 
ال ت���زال اإي���ران م�ستم���رة يف �سيا�سته���ا 
العدائي���ة، وع���ادت م���ن جديد تب���ث ر�سائل 
تهديدي���ة اإل���ى بل���دان املنطقة، وم���ن يقراأ 
التاريخ ال يجد �سعوبة يف الوقوف على مئات 
ال�سواهد التي توؤكد حجم ظلمها وموؤامراتها، 
�سج���ل اإجرام���ي حاف���ل واأعم���ال اإرهابية غر 

م�ستغربة.

 fatin.hamzaفاتن حمزة
@gmail.com

    رؤية مغايرة

قبل قراب���ة عقدين من الزم���ان، تركزت جهود 
موجه���ي وزارة الرتبي���ة والتعلي���م عل���ى ح���ث طلبة 
املرحل���ة االإعدادي���ة عل���ى اختيار امل�س���اق التجاري؛ 
وذل���ك دفعا للطلبة واخلريج���ني للم�ساهمة يف روؤية 
البحري���ن لتكون املرك���ز التجاري وامل���ايل االأول يف 
املنطقة. وا�ستجاب���ة لن�سائح املر�سدين الرتبويني 
اآنذاك، ول�سم���ان وظيفة “مطلوبة” يف �سوق العمل، 
الفل�سف���ة،  درا�س���ة  ورغبت���ي يف  مي���ويل  جتاهل���ت 
ودرجاتي االأعل���ى يف العل���وم والريا�سيات، وقررت 
درا�س���ة امل�ساق التجاري، وهذا ما األزمني باأن اأ�سلك 
درب���ا اأط���ول كل �سباح، فاأحمل حقيبت���ي املدر�سية 
م���ع مطلع كل فج���ر من �سواحي املنام���ة اإلى قلبها، 
وحتدي���دا اإل���ى مدر�س���ة احل���ورة الثانوي���ة للبنات، 
فامل�ساق���ات التجاري���ة مل تك���ن متواف���رة اإال بع���دد 

حمدود من املدار�س.
ال اأعل���م حت���ى اللحظة، م���ا اإذا كان قرار درا�سة 
امل�س���اق التج���اري �سائب���ا اأم ال، لكنن���ي ق�سيت يف 
“احل���ورة الثانوية” 3 �سنوات درا�سي���ة هي االأجمل 
واالأروع على االإطالق، فجرعة احلب املقدمة مع العلم 
يف كل ح�س���ة درا�سي���ة والف�سح وطاب���ور ال�سباح مل 
اأجد مثيله���ا اإال مع فريق معلمات “احلورة التجارية” 

بقيادة الرتبوية الفا�سلة االأ�ستاذة �سهام الزياين.
ذاكرت���ي الوجداني���ة يف ه���ذه املدر�سة، حتمل 
اأي�س���ا الكثر م���ن م�ساعر االمتن���ان لالأ�ستاذة اإميان 
�س���رب مل���ا قدمت���ه ل�سعبة “جت���ر 7” عل���ى امتداد 3 
�سن���وات، اإذ مل يقت�ر االأمر عل���ى الرعاية واملتابعة 
اليومي���ة مر�سدة للف�سل فقط، ب���ل كانت م�ست�سارا 
نف�سي���ا ومدافع���ا قوي���ا ع���ن حقوقن���ا اإن ل���زم، اأما 
االأ�ستاذة وداد الها�سمي، فلم تكن تقدم لنا درو�سا 
يف اللغ���ة العربية فح�سب، بل كانت فعليا درو�سا يف 
فن التعام���ل مع احلياة، فال�سع���ر كان م�ساحة لفهم 
االآخر وتطوير العالقات، والتعبر كان فر�سة لتنمية 
العقل ومه���ارات التفكر. وبجانب �سرب والها�سمي، 
حول���ت االأ�ستاذة زيبا �ساكر ح�س�س “املحاكاة” اإلى 
جل�س���ات لتعزيز الثقة بالنف����س والتخاطب مع االآخر 

باعتزاز... “احنا بنات احلورة.. خلكم فخروين”.
اأتذك���ر بابت�سام���ة عري�س���ة ح�س���ة “ال�ريع���ة 
االإ�سالمي���ة” لالأ�ستاذة الرائعة فاطم���ة اأمني، وكيف 
كان���ت ت�ستقب���ل به���دوء وابت�سام���ة اأ�سئل���ة طفل���ة 
م�ساك�س���ة )اأن���ا( كانت ترغ���ب باأن تقي���م كل االأمور 

حولها مب�سطرة املنطق، واإن كان موروثها الديني.
�سنوات م���رت على تخرجي من تل���ك املدر�سة 
املميزة، وغ���ادرت قطاع الرتبي���ة والتعليم االأ�سماء 
ال���واردة اأع���اله كله���ا عرب نظ���ام التقاع���د... ال�سور 
واملواقف اجلميلة ت�سيء ذاكرتي بني احلني واالآخر 
ومعها �سوؤال واحد، هو “مع منو االأنا، وتنامي النزعة 
املادية، ه���ل انتهى اجلي���ل الذهبي م���ن املعلمني 
البحرينيني؟ اأم م���ازال فيهم من يعطي ما هو خارج 

و�سفه الوظيفي ومتطلبات عمله؟”.
 �س���وؤال ظل عالق���ا يف ذهني ل�سن���وات، وجدت 
اإجابت���ه قب���ل اأ�سه���ر فق���ط، وذل���ك يف ور�س���ة عمل 
قدمتها االأ�ستاذة اأحالم يو�سف، املعلمة االأولى للغة 
االإجنليزي���ة وفريقه���ا يف مدر�س���ة جدحف�س بغر�س 
تطوير ا�سرتاتيجيات التعلي���م والتقومي للطالبات، 
فم���ا اأظهرته يو�سف من حب ورعاي���ة وات�سال خالل 
تطبي���ق اأ�ساليبها الرتبوية مل يثب���ت يل اأن “املعلم 
الذهب���ي” ال ي���زال موج���ودا فح�س���ب، ب���ل تع���داه 
لي�ستح�ر م�ساع���ر الطفولة ل���دي، فتمنيت لو اأعود 
طفلة على مقاعد الدرا�سة الثانوية؛ الأ�ستمتع بدر�س 

يف احلياة باللغة االإجنليزية من االأ�ستاذة اأحالم.

هل انتهى الجيل 
الذهبي من المعلمين؟!

رجاء 
مرهون

  أنسنة

Raja.marhoon
@gmail.com
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أسندت اللجنة املنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة السلة لألندية التي استضافتها العاصمة التايلندي بانكوك يف 
الفرتة من 27 سبتمرب حتى 2 أكتوبر، مهمة مراقبة املباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت يوم أمس الثالثاء 

وجمعت بني فريقي الفارك طوكيو الياباين وبيرتوشيمي اإليراين، للمراقب الدويل البحريني فاضل غلوم.
وراقب غلوم مبارايت نصف النهايئ يف البطولة كذلك واللتني جمعتا بيرتوشيمي اإليراين ومريالكو بولتز 

الفلبيني، والفارك طوكيو الياباين الياباين وسيئول نايتس الكوري الجنويب.
ويأيت هذا التكليف بناء عىل الكفاءة العالية والخربة الكبرية التي يتمتع بها املراقب الدويل فاضل غلوم 

بعد أن بات واحدا من أهم املراقبني الدوليني عىل مستوى قارة آسيا، إذ سبق له مراقبة العديد من 
املنافسات السالوية الخارجية، وأهمها نهايئ منافسات كرة السلة يف آسياد جاكرتا أغسطس املايض بني 

الصني وإيران.

“كرك��دوش” يراق��ب نهائي آس��يوية الس��لة لألندية

  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(

ع��اد ملف عاطيل منتخ��ب رجال كرة 
الي��د إىل الواجه��ة من جدي��د يف ظل 
التح��ركات الت��ي يقوم به��ا عدد من 
املس��ئولني إلنهاء هذا املل��ف والعمل 
عىل توظيف الالعبني يف إحدى الجهات 
الرس��مية وذلك تقديرًا لجهود وعطاء 
محاريب كرة اليد الذي��ن رشفوا الوطن 
يف أك��ر من محفل ريايض خارجي كان 
آخ��ره الف��وز باملركز الث��اين وامليدالية 
الفضي��ة ب��دورة األلع��اب اآلس��يوية 
الثامن��ة ع��رة التي اختتم��ت مؤخرًا 
يف أندونيس��يا ليحقق��وا أول ميدالي��ة 
فضية عىل مس��توى األلعاب الجامعية 
يف تاريخ مش��اركات البحري��ن بدورة 

األلعاب اآلسيوية.
ووفًق��ا ملص��ادر “البالد س��بورت” فإن 

هن��اك اهتامًما كبريًا م��ن قبل الجهات 
الرياضي��ة بتوظي��ف جمي��ع العب��ي 
منتخب كرة اليد العاطلني، حيث وصل 
املوضوع إىل مراحل متقدمة من خالل 
تدخل أحد املسئولني لإلرساع يف عملية 
إحالل الالعبني بتلك الوظائف يف إحدى 
الجه��ات بانتظار اإلجراءات الرس��مية 
فق��ط والحصول عىل باق��ي املوافقات 
إلك��امل عملية توظيفه��م وهو ما قد 

يستغرق بعًضا من الوقت.
ويحظى مل��ف العاطلني باهتامم كبري 
من ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشئون الشباب، رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة، الذي أش��اد بإنجازات 

ك��رة اليد البحرينية بعد تأهل منتخب 
الرج��ال إىل مونديال أملاني��ا والدمنارك 
وتأه��ل منتخب الش��باب إىل مونديال 
اس��بانيا وتأهل منتخب الناش��ئني إىل 

موندي��ال مقدوني��ا 2019 لتعيش كرة 
اليد إنجازًا اس��تثنائيًّا غري مسبوق  هذا 
الع��ام بتأه��ل ثالثة منتخب��ات دفعة 
واح��دة إىل نهائي��ات كأس العامل، وقد 

أش��اد س��موه بنجاح��ات وإنج��ازات 
االتحاد برئاس��ة عيل اس��حاقي، وذلك 
خالل اس��تقباله ألفراد املنتخب مؤخرًا 

مبناسبة إنجاز آسياد جاكرتا 2018.

ويب��دو أن ذلك اإلنج��از التاريخي قد 
ح��رك املياه الراكدة وس��اهم يف عودة 
بشائر الخري إىل العبي كرة اليد العاطلني 
عن العم��ل، حيث تفي��د املصادر إىل 
وج��ود تحركات ج��ادة يف هذا االتجاه 
تقدي��رًا لجهود املحارب��ني الذين رفعوا 
مهم��ة الوطن ورفع��وا علم اململكة يف 
أك��ر من اس��تحقاق خارج��ي ليكونوا 
البحرينية  للرياض��ة  واجه��ة مرف��ة 
وهو ما يحتم رسع��ة التحرك لتوظيف 
الالعبني مبا يليق بتضحياتهم وعطائهم 
املتميز وهو أقل ما يستحقونه من قبل 
وطنه��م، فهل يتحقق حلم الالعبني إىل 
حقيق��ة .. هذا ما نرتقب��ه خالل الفرتة 

القادمة.

م���ل���ف ع���اط���ل���ي ال���ي���د ف����ي ط���ري���ق ال��ح��ل
ت����ح����رك����ات ج�������ادة ل���ت���وظ���ي���ف “ال���م���ح���ارب���ي���ن”

منتخب الرجال لكرة اليد

البالد سبورت

اعتم��د الجهاز الفن��ي للمنتخب األول 
للرجال للكرة الطائ��رة القامئة النهائية 
للمنتخ��ب الذي س��يخوض معس��كرا 
تدريبي��اً ابت��داء من 4 أكتوب��ر املقبل 
ببولندا وس��لوفاكيا استعدادا للمشاركة 
يف البطول��ة العربية الحادية والعرين 
س��تقام  والت��ي  الرج��ال  ملنتخب��ات 
بجمهورية مرص العربية من 24 أكتوبر 

حتى 3 نوفمرب املقبل.
ومبوجب التصفي��ة الثانية التي أجراها 
املدرب الوطني يوسف خليفة ومساعده 
ياسني امليل فقد تم استبعاد العب مركز 
3 مبنتخب الش��باب حس��ن الشاخوري 
ومن قبله عيل ابراهيم وحسني الجيش 
ليس��تقر الجهاز الفني عىل 14 العبا يف 
القامئ��ة النهائية وه��م محمد يعقوب، 
نارص صالح عنان، يوسف خالد ابراهيم، 
محمد صالح عنان، عيل ابراهيم حبيب، 
حس��ن محمد الحداد، عيل عبدالحسن 
الصرييف، محمد جاس��م عبدالله، عباس 
محمد الخباز، حس��ني الحاييك، محمد 

احمد هرون��ة، محم��ود العافية، امين 
هرون��ة، حس��ني عبدالله عباس، س��يد 
محمد العبار. وخ��اض املنتخب ابتداء 
من مطلع اغس��طس املايض تحضرياته 
العريب،  للمع��رتك  اس��تعدادا  املحلي��ة 
ع��ىل أن يخوض معس��كرا خارجيا آخر 
س��يخوض من خالل��ه ع��دة مباريات 
واملنتخب��ات  األندي��ة  م��ع  تجريبي��ة 
البولندي��ة والس��لوفاكية، عىل أن يعود 

إىل ارض الوط��ن مل��دة 3 أيام ثم يغادر 
إىل جمهورية مرص العربية.

وكان��ت القرع��ة قد أوقع��ت املنتخب 
مبواجهة ع��امن يف املب��اراة االفتتاحية  
بتاري��خ 27 أكتوبر، وس��يلتقي منتخبنا 
يف ث��اين مبارياته أمام األردن يوم األحد 
28 أكتوب��ر، بينام س��يواجه الجزائر يف 
ثالث مبارياته ي��وم االثنني 29 أكتوبر، 
ع��ىل أن يلتقي العراق يف رابع مبارياته 

يوم الخميس 1 نوفمرب، ثم فلسطني يف 
خامس مبارياته يوم الجمعة 2 نوفمرب، 
أم��ا املواجهة األخ��رية فس��تكون أمام 
منتخب مرص حامل اللقب يوم السبت 

3 نوفمرب.
وس��تقام البطول��ة بنظام ال��دوري من 
دور واحد )مجموعة واحدة( بحس��ب 
الئحة املسابقات باالتحاد العريب للكرة 

الطائرة.

تستكمل مساء اليوم األربعاء مباريات 
الجول��ة األوىل ملنافس��ات دوري زين، 
بإقام��ة لقاءي��ن، إذ يلتق��ي يف املباراة 
األوىل االتحاد مع الحالة، عند الس��اعة 
السادسة مس��اًء، وتليها مبارشة مباراة 
النويدرات والبحرين عند الساعة 7:45 
مساًء، وتقام املباراتان عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
يف املباراة األوىل، يتطلع االتحاد لتدشني 
بداية طيبة يف مس��تهل مشوار الفريق 

مبسابقة الدوري.
ويدخل االتحاد املوسم الجديد باستقرار 

فني تحت قيادة املدرب الرصيب ديجان 
تومي��ك الذي يق��ود الفريق للموس��م 
الثاين عىل التوايل، حيث يطمح يف وضع 
البنفسج مبصاف أندية املقدمة وقيادته 
نحو التأهل إىل الدور الس��دايس. فريق 
االتح��اد ق��ّدم أداًء متطورًا يف املوس��م 
املايض واستطاع اقتحام املربع الذهبي 
لبطول��ة كأس خليف��ة بن س��لامن، إذ 
يس��عى للمحافظة ع��ىل أدائه املتطور 

وتتويجه بالتأهل لسدايس الدوري.
ويع��ّول االتحاديون عىل عنارص ش��ابة 
أمثال س��يدمحمد حميد، حس��ن فهد، 

األخوي��ن حس��ن وعيل ه��الل، أحمد 
غان��م، إىل جانب املحرتف الرصيب مايل 
إلي��ك. يف املقابل، يس��عى فريق الحالة 
إىل نفض غبار املوس��م املايض وتدشني 
انطالق��ة قوي��ة يبح��ث م��ن خالله��ا 
استعادة مكانه يف س��ّلم الرتتيب العام 
لل��دوري بني الفرق األربعة الكبار، بعد 
أن أخف��ق يف التأهل إىل املربع الذهبي 
الفري��ق  ويدخ��ل  امل��ايض.  للموس��م 
الحاالوي املوس��م الجديد بثوب مغاير 
بع��د أن تعاق��د م��ع امل��درب الرصيب 
زيلكو زيجيفيت��ش. ويعتمد الحالة يف 

تش��كيلته عىل العنارص الشابة بتواجد 
حس��ني س��لامن، أحمد جامل، حس��ن 
قرايش، محمود عزيز واملحرتف األمرييك 
روبنس��ون. ويف املب��اراة الثانية، يتطلع 
فريقا النوي��درات والبحري��ن لتحقيق 
بداية قوية وحصد نقطتي الفوز يف أول 
ظهور لهام مبنافس��ات الدوري. ويقود 
تدري��ب النويدرات املدرب البوس��ني 
حم��دو فرلج��اك، فيام يت��وىل الوطني 
فريق  تدري��ب  العن��زور  عبدالكري��م 

البحرين.

التصفية الثانية تخرج الشاخوري

لقاءان في استئناف افتتاحية دوري السلة

اعتماد القائمة النهائية لمعسكر رجال الطائرة ببولندا وسلوفاكيا

االتحاد يواجه الحالة... والنويدرات أمام البحرين

حسن علي

محمد الدرازي

حسن الشاخورييوسف خليفة يقود التحضيرات

فريق الحالة لكرة السلة فريق االتحاد لكرة السلة

انطالق بطولة البحرين المفتوحة للناشئين

10 آالف دوالر جوائز بطولة الخليج للدارت

مدينة عيىس - اتحاد التنس: انطلقت 
مساء أمس بطولة البحرين املفتوحة 

للناشئني للفئات السنية تحت 14 سنة 
والتي ينظمها االتحاد البحريني للتنس 

وذلك عىل مالعبه بجامعة بوليتكنك 
مبدينة عيىس خالل الفرتة من 2 اىل 6 
من شهر أكتوبر الجاري، حيث تقام 

منافسات البطولة بنظام الدوري وذلك 
إلعطاء الالعبني فرصة أكرب للمشاركة وخوض املباريات. حيث 

بلغ عدد املشاركني 16 العبا.
 وقد أكد املدير الفني باالتحاد البحريني للتنس الكابنت عصام 
عبدالعال أن هذه البطولة تتبعها بطوالت أخرى لباقي الفئات 

السنية حيث تأيت هذه املبادرة من ضمن اسرتاتيجية الجهاز 
الفني بالتنسيق مع مجلس اإلدارة الذي حث اللجنة الفنية 

للميض يف اقامة البطوالت املحلية التنافسية والتي تساهم يف 
اكتشاف الالعبني املتميزين والخامات الواعدة من أجل صقلها 

وضمها لصفوف املنتخبات الوطنية كام سوف يقيم االتحاد 
بطولة أخرى خالل شهر نوفمرب املقبل للفئات السنية تحت 8 

وتحت 10 وتحت 12 سنة وقد تم فتح باب التسجيل مبكراً 
لهذه البطولة ليك يتمكن أكرب عدد من التسجيل واملشاركة.
وأضاف الكابنت عبد العال أن البطولة ستتيح للجهاز الفني 

انتقاء أفضل العنارص املشاركة لضمها لصفوف املنتخب 
والذي سوف يشارك يف بطولة مجلس التعاون والتي سوف 

تقام بالعاصمة العامنية مسقط. وأنهى حديثه بتقديم جزيل 
الشكر اىل سمو رئيس االتحاد وأعضاء مجلس اإلدارة عىل 
الدعم واملساندة التي من شأنها نر وتطوير لعبة التنس 

باململكة.

تغطية – اللجنة اإلعالمية: تستعد 
اللجنة املنظمة لبطولة الخليج املفتوحة 

األوىل للعبة الدارت لألفراد النطالق 
البطولة التي ستقام خالل الفرتة من 

11 حتى 13 أكتوبر الجاري تحت 
رعاية نادي الخريجني، وذلك يف قاعة 

الشيخ عيىس بن سلامن الثقافية بنادي 
الخريجني. وأكد رئيس اللجنة املنظمة 

رئيس مجلس إدارة رشكة بلو كاسل للفعاليات واإلعالن أحمد 
القطان أن البطولة ستنظمها رشكة بلو كاسل للفعاليات 

واإلعالن مبشاركة واسعة بلغت 100 مشارك من كافة الدول 
الخليجية، كاشًفا أن إجاميل الجوائز بلغ أكر من 10 آالف 

دوالر أمرييك. وأوضح أحمد القطان أن البطولة ستحظى برعاية 
من السوق الحرة – البحرين ومجموعة يوسف بن يوسف 

فخرو ورشكة برايم انرتناشيونال بروبرتيز ورشكات أخرى، مقدًما 
جزيل الشكر للركات الراعية عىل دعمها ووقوفها مع اللجنة 

املنظمة. وأشار أحمد القطان أن البطولة تعترب األوىل عىل 
مستوى الخليج التي ستحظى مبنافسة قوية يف لعبة الدارت 
لألفراد، مبيًنا أن اللجنة املنظمة تعمل عىل قدم وساق من 

أجل االنتهاء من كافة الرتتيبات والتجهيزات الخاصة بالبطولة، 
مشيًدا بجهود أعضاء اللجنة املنظمة وحرصهم عىل مضاعفة 

الجهود إلخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية.

فاضل غلوم
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17 “الرفاع فيوز” راعيا رسميا لكرة القدم بنادي الرفاع الشرقي
الرفاع فيوز     

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع 
الرشقي الشيخ عبدالله بن خليفة بن 

أحمد آل خليفة برعاية رشكة الرفاع فيوز 
العقارية بصفتها أحد الرعاة الرسميني 

للفريق األول لكرة القدم بالنادي، مشيدا 
مبا توليه رشكة الرفاع فيوز من جهود 

تسهم يف دعم وتطوير قطاع الرياضة يف 
مملكة البحرين، وتقدم رئيس النادي 
بالشكر إىل إدارة الرشكة عىل مبادرتها 

بهذه الرعاية، متمنيًّا أن يحقق النادي 
مزيًدا من اإلنجازات املقبلة.

 ومن جانبه، قال يارس عبدالرحمن 
الراعي العضو املنتدب برشكة الرفاع فيوز 

العقارية، إن هذه الرعاية تأيت يف إطار 
اسرتاتيجية الرشكة لدعم قطاع الرياضة 

يف مملكة البحرين، مؤكًدا أن نادي 
الرفاع الرشقي عرب تاريخه الطويل يعترب 

أحد األندية املتألقة التي متتلك قاعدة 

جامهريية كبرية، مشيًدا بالجهود الكبرية 
التي يبذلها رئيس النادي وجهود كافة 
أعضاء مجلس اإلدارة والفريق اإلداري 

العامل بالنادي.
 وأكد الراعي عىل ما توليه رشكة الرفاع 

فيوز العقارية من جهود مجتمعية تهدف 
إىل املساهمة يف دعم قطاع الرياضة 
باعتباره أحد القطاعات الرئيسية يف 

التنمية املستدامة التي تشهدها مملكة 

البحرين، مشيًدا يف الوقت نفسه 

بتوجيهات ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة برضورة إرشاك 

مؤسسات القطاع الخاص يف دعم ورعاية 

املنتخبات والفرق الرياضية البحرينية.

عقدت جرافيتي اندور سكاي دايفينغ، 
مؤمت��را صحافي��ا صباح أم��س بفندق 
الريتزكارلتون، وذلك مبناسبة استضافة 
مملك��ة البحرين لكأس الع��امل الثالث 
للط��ريان الداخ��ي 2018، ح��رضه كل 
من خولة الحامدي مدير عام جرافيتي 
اندور سكاي دايفينغ )جرافيتي( رئيس 
لجن��ة إدارة الكأس، ومحم��د البلويش 
املدي��ر التنفي��ذي لالتح��اد البحريني 
للرياض��ات الجوية وع��دد من ممثي 

الصحافة واإلعالم.
 ويف بداية املؤمتر ألقت خولة الحامدي 
كلم��ة رفع��ت خالله��ا أس��مى آيات 
الش��كر والتقدير إىل مقام عاهل البالد 
صاحب الجالل��ة امللك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة، وإىل رئيس الوزراء صاحب 
الس��مو املليك األمري خليفة بن سلامن 
آل خليفة الداعم األول لجرافيتي، وإىل 
ويل العهد نائ��ب القائد األعىل النائب 
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء صاحب 
السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل 
خليفة، ع��ىل الرعاية والدعم املتواصل 
املجتمع عموما  ملؤسس��ات وقطاعات 
وللقطاع الريايض خصوصا مام س��اهم 
ذل��ك يف االرتقاء بالحرك��ة الرياضية يف 
واس��تضافة  البحرين وجذب  مملك��ة 
البط��والت والفعالي��ات العاملية لتؤكد 
املكان��ة املرموق��ة التي وصل��ت إليها 

اململكة يف هذا الشأن.
وأضاف��ت خولة الح��امدي، أنه بفضل 
توجيه��ات ودع��م الش��يخ محمد بن 
راش��د ب��ن خليف��ة آل خليف��ة رئيس 
مجل��س إدارة رشك��ة جرافيت��ي اندور 
س��كاي دايفين��غ، نعل��ن الي��وم ع��ن 
تفاصي��ل كأس العامل الثال��ث للطريان 
الحر الداخي التي ستستضيفه مملكة 
البحرين للمرة األوىل يف آس��يا والرشق 
األوس��ط، بتنظيم م��ن جرافيتي اندور 
س��كاي دايفينغ بالتع��اون مع االتحاد 
البحريني للرياض��ات الجوية يف الفرتة 
م��ن 25 ولغاي��ة 28 من ش��هر أكتوبر 
الج��اري، حي��ث سيش��ارك يف البطولة 

حوايل 300 متسابق ميثلون 100 فريق 
من 25 دولة.

وأوضحت، أن كأس العامل للطريان الحر 
قد جذبت أشهر العبي الطريان وأبطال 
العامل يف الحركات الحرة مثل “كريا بو” 
من سنغافورا، و ”مايا كوجيينسكا” من 
بولندا، وأبطال العامل يف لعبة التامسك 
الرباعية “هايابوس��ا”، وأبطال العامل يف 
الط��ريان الدينامييك فري��ق “ويندور” 
من اسبانيا باإلضافة إىل مشاركة الالعبة 
البحرينية الش��يخة فاطمة بنت أحمد 
آل خليف��ة وهي أول العب��ة بحرينية 
متمرس��ة وس��تمثل فري��ق جرافيتي، 
الزوجي  ومش��اركة فري��ق جرافيت��ي 
الدينامييك “بن روان” املدرب والبطل 
العاملي “غارث لويس” مدرب جرافيتي 
الل��ذان  البحري��ن  وفريق��ي مملك��ة 
سيتنافس��ان يف فئة التامس��ك الرباعية 
وكذلك مش��اركة فريق وزارة الداخلية 

للقفز الحر.
وأش��ارت مدير ع��ام جرافيت��ي رئيس 
جاهزي��ة  إىل  البطول��ة  إدارة  لجن��ة 
وكفاءة نفق جرافيتي الهوايئ الزجاجي 
الداخ��ي وطاق��م الفريق الس��تضافة 
منافس��ات الكأس والفعاليات املرافقة 
له��ا، باعتب��اره أح��د أط��ول األنف��اق 
الهوائية الزجاجية يف العامل بطول يبلغ 
12 م��رتًا وعرض 4.3 أمتار ورسعة تصل 

إىل 290 كيلومرتًا يف الس��اعة الذي يعد 
إحدى املب��ادرات الرائ��دة التي تدعم 
القطاع السياحي والريايض واالقتصادي 
باململكة، وس��يعمل نف��ق جرافيتي 7 
أيام متواصلة ملدة 24 س��اعة للتدريب 
واملنافسة، كام تم تشكيل لجان منظمة 
بالتع��اون م��ع املؤسس��ات الحكومية 
والخاصة يف اململكة وقد بارشت دورها 

يف إنجاز املهام والعمل املناط به.
يف  اإلث��ارة  أن  الح��امدي  وأوضح��ت 
النفق ال تقترص ع��ىل الكأس بل هناك 
فعالي��ات اجتامعية وترفيهي��ة وفنية، 
وذلك من خ��الل “جرافيتي بوليبفارد” 
وهي الفعالية املصاحبة للبطولة حيث 
س��يكون الزوار مع موعد مع فعاليات 
إىل  باإلضاف��ة  واملأك��والت  التس��وق 
العروض املوس��يقية حي��ث إن الدعوة 

عامة.
وأعرب��ت مدي��ر ع��ام جرافيت��ي، عن 
املؤسس��ات  إىل  وتقديره��ا  ش��كرها 
والرشكات ع��ىل تقديم الدعم والرعاية 
للكأس وهي “وزارة ش��ئون الش��باب 
والرياض��ة، م��رصف الس��الم، فن��دق 
الريتزكارلت��ون البحرين، بنك البحرين 
الوطن��ي، متكني، بتلكو، رشك��ة أملنيوم 
البحري��ن )ألبا(، ط��ريان الخليج الناقل 
الوطني، عوان ميديا، إيروديوم، فندق 
البحري��ن،  ريجين��ي  انرتكونتيننت��ال 
رشكة الخليج لصناع��ة البرتوكيامويات 
)جيبك(، هيئة املعلوم��ات والحكومة 
للس��ياحة  البحرين  اإللكرتونية وهيئة 
واملعارض” مام يؤكد اهتاممها ودعمها 
للقط��اع الريايض يف البحرين بش��كل 
عام ورياضة الطريان بشكل خاص، وأن 

هذا الدعم سيسهم وبال شك يف توسيع 
قاع��دة تطوي��ر رياضة الط��ريان الحر 
الداخي ويضفي مزي��دا من االهتامم 
واإلقبال م��ن قبل الش��باب البحريني 
والخليجي مام يعزز قدرات البحرين يف 
احتضان مثل هذه الفعاليات الرياضية 
الدولية وهو األمر الذي ننشده جميعا.
االتص��ال  وس��ائل  أن  واختتم��ت   
مفتوحة م��ع جرافيتي من خالل الرقم 
13100000 أو زي��ارة املوقع اإللكرتوين 
للحص��ول   )www.wcis2018.com(
عىل كافة املعلومات املتعلقة بالكأس.

 بعد ذلك، ألقى املدير التنفيذي لالتحاد 
البحرين��ي للرياض��ات الجوية محمد 
البلويش كلمة نقل خاللها تحيات رئيس 
االتح��اد البحريني للرياض��ات الجوية 
الش��يخ س��لامن بن عبدالله آل خليفة 
وكاف��ة أعضاء مجل��س اإلدارة، وتقدم 
باس��م االتح��اد البحرين��ي للرياضات 
الجوي��ة بخالص الش��كر والتقدير إىل 
مق��ام عاهل الب��الد صاح��ب الجاللة 
امللك حمد ب��ن عيىس آل خليفة، وإىل 
رئيس ال��وزراء صاحب الس��مو املليك 
األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، وإىل 
ويل العهد نائ��ب القائد األعىل النائب 
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء صاحب 
السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل 
خليفة، وإىل ممثل جاللة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ع��ىل دعمهم 
الالمحدود للحركة الرياضية يف اململكة، 
وإىل املش��ري الركن الش��يخ خليفة بن 
أحمد القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
وس��مو الفري��ق الركن الش��يخ محمد 
ب��ن عي��ىس آل خليفة رئي��س الحرس 
الوطني، والفريق الركن الش��يخ راشد 
بن عبدالله آل خليف��ة وزير الداخلية 
عىل م��ا يقدمونه من دعم ومس��اندة 
املنتس��بة  الجوية  الرياضات  ملنتخبات 

إىل القطاعات العسكرية الثالثة.
كام أعرب البلويش عن ش��كره وتقديره 
للش��يخ محمد ب��ن راش��د آل خليفة 
رئي��س مجل��س إدارة جرافيت��ي عىل 
دعمه ألنشطة وبرامج االتحاد والحرص 
ع��ىل التع��اون الوثي��ق ب��ني االتحاد 
وجرافيتي يف استضافة وتنظيم مختلف 
البطوالت وإىل كل من ساهم يف إنجاح 
ه��ذا الح��دث ابت��داء م��ن جرافيتي 
الرشيك االسرتاتيجي والرئيي، واللجنة 
البحريني��ة وباألخص األمني  األوملبي��ة 

العام عبدالرحمن عسكر.
وقال البلويش “إننا يف االتحاد البحريني 
للرياضات الجوية نفخر باستضافة هذا 
الحدث العاملي ألول مرة، الذي يأيت يف 
إط��ار حرصنا املتواصل عىل اس��تضافة 
مختلف مسابقات وبطوالت الرياضات 
الجوي��ة اإلقليمية والقاري��ة والعاملية 
لتعزيز مكانة اململكة وزيادة ش��عبية 
الرياضات الجوي��ة فبالرغم من حداثة 
للرياضات  البحرين��ي  االتحاد  انطالقة 
الجوي��ة إال أنه اس��تطاع خ��الل هذه 
الفرتة القص��رية الحصول عىل العضوية 
الكامل��ة يف االتحاد الدويل واآلس��يوي 
والعريب والخليجي، باإلضافة إىل تنظيم 
العدي��د من الفعالي��ات التي تصب يف 

تنويع قاعدة املشاركني. 
ويف ختام املؤمتر الصحفي تم فتح باب 

الحوار والرد عىل أسئلة الحضور.

اإلعالن عن تفاصيل كأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي في البحرين
في مؤتمر صحافي عقد أمس وبدعم من الشيخ محمد بن راشد

البالد سبورت

ش��ارك رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عي بن خليفة بن أحمد 
آل خليف��ة يف االجت��امع الرابع للجنة 
املنظمة ملسابقات االتحاد الدويل لكرة 
القدم )الفيفا(، والذي عقد يوم اإلثنني 
1 أكتوب��ر الج��اري يف مق��ر )الفيفا( 

مبدينة زيوريخ السويرسية.
والتق��ى رئي��س االتح��اد البحرين��ي 
لك��رة القدم، يف لقاء تش��اوري خاص، 
برئي��س االتح��اد الدويل لك��رة القدم 
جياين إنفانتينو. وأش��اد رئيس االتحاد 
البحرين��ي لكرة الق��دم بجهود رئيس 
االتح��اد الدويل لك��رة الق��دم، مبديا 
دع��م مملكة البحرين لرتش��يح رئيس 
“الفيف��ا” للف��رتة املقبل��ة، مؤكدا أن 
مملكة البحرين تس��تند عىل ذلك بناء 
ع��ىل ما قام ب��ه جي��اين إنفانتينو من 
أعامل إيجابية خالل السنوات املاضية 
لخدم��ة منظومة كرة الق��دم العاملية 

عموما، وكرة القدم اآلسيوية تحديدا.
وكان االجتامع الراب��ع للجنة املنظمة 

ملس��ابقات )الفيفا( قد ش��هد العديد 
من البنود التي متت مناقشتها برئاسة 
رئيس االتح��اد األورويب لك��رة القدم 
السلوفيني س��يفرين وبحضور جميع 
األعضاء. وناق��ش املجتمعون يف البند 
األول األرق��ام واإلحص��اءات املتعلقة 
ب��كأس العامل 2018 يف روس��يا، إذ تم 
اس��تعراض تقرير مفصل عن التنظيم 

للنهائيات العاملية.

وتم خالل البند الثاين اعتامد مناقش��ة 
تحضريات كأس العامل 2022.  ويف البند 
الثالث، ناق��ش املجتمعون تحضريات 
كأس الع��امل 2026.  أم��ا البند الرابع، 
فشهد مناقش��ة تحضريات إقامة كأس 

العامل للسيدات 2019 يف فرنسا.
مناقش��ة  الخام��س  البن��د  وش��هد   
تحض��ريات وإج��راءات إقامة بطوالت 
الفئ��ات العمرية للرجال والس��يدات 

يف العام��ني 2018 و2019، وبالتحديد 
بطولة كأس العامل للسيدات تحت 17 
عاما سنة 2018 يف أوروغواي، وبطولة 
كأس العامل للناشئني تحت 17 عاما سنة 
2019 يف بريو، إضاف��ة إىل كأس العامل 
للش��باب تحت 20 عاما يف بولندا سنة 
2019.  ويف البند الس��ادس، استعرض 
املجتمع��ون مرشوع )الفيف��ا( لكأس 
الع��امل لألندي��ة واس��رتاتيجية االتحاد 
الدويل لك��رة القدم لتطوي��ر البطولة 
مع مزيد من الدراس��ة والتحضري لهذا 
يف  املجتمع��ون  وناق��ش  امل��رشوع.  
البند الس��ابع تحض��ريات كأس العامل 
للكرة الش��اطئية 2019، إذ تم اعتامد 
البارغواي الستضافة البطولة.  كام متت 
مناقش��ة البند الثام��ن املتعلق بكأس 
العامل لك��رة الصاالت 2020 مع وجود 
ع��دة دول متقدمة بطلب اس��تضافة 
البطول��ة.  وناقش املجتمعون يف البند 
التاس��ع واألخري اإلجراءات التحضريية 

ألوملبياد طوكيو 2020.

التقى رئيس االتحاد الدولي وأكد دعم البحرين له

علي بن خليفة يشارك في اجتماع لجنة المسابقات بـ “الفيفا”
اتحاد الكرة                   اللجنة اإلعالمية

 علي بن خليفة مع جياني إنفانتينو

حضور كبير شهده المؤتمرمن المؤتمر الصحافي )تصوير: خليل إبراهيم(

جانب من الحضور

الماروني يتعاقد مع طالل الشروقي
تعاقد نادي 

الشباب مساء أمس 
األول )اإلثنني(، 

مع الالعب طالل 
الرشوقي؛ ليمثل 
صفوف الفريق 

األول لكرة القدم 
ملوسمني، بدًءا من 
منافسات املوسم 

الكروي الجديد.
ويأيت التعاقد مع 

الرشوقي تدعياًم لتشكيلة املدرب السوري هيثم جطل يف املوسم 
الجديد. وكان الرشوقي قد انتظم يف تدريبات املاروين منذ نحو 

اسبوعني، ما يعني أن الالعب سيكون متاحا لقامئة املدرب جطل التي 
سيقوم باستدعائها ملباراة الفريق املقبلة أمام الرفاع، يف إطار الجولة 
الرابعة لدوري نارص بن حمد املمتاز. ويعترب الرشوقي من الالعبني 
الشباب أصحاب اإلمكانات الجيدة ويجيد اللعب يف مركز الجناح 

األيرس، كام سبق له أن لعب لعدد من األندية محليًّا كالبحرين والحد.
ومل يربم املاروين سوى صفقتني محليتني يف املريكاتو الصيفي هذا 

املوسم، إذ سبق له أن تعاقد مع العب املالكية السابق سيد عي 
عيىس “عالوي”، قبل أن يتعاقد مع الرشوقي مؤخرا. وخاض الشباب 

3 لقاءات بدوري نارص بن حمد املمتاز، حقق خاللها 5 نقاط من 
فوز واحد وتعادلني، إذ استهل املاروين مشواره بالتعادل السلبي أمام 

البديع يف أوىل لقاءاته، ثم متكن من الفوز 2/1 عىل النجمة يف الجولة 
الثانية، قبل أن يتعادل مع الحالة يف الجولة الثالثة سلبيا دون أهداف.

الشروقي في إحدى الحصص التدريبية للشباب

البالد سبورت

عبداهلل بن خليفة  ياسر الراعي



أكممد ممثل جاللممة امللك لألعممال الخريية 
وشممؤون الشممباب رئيممس املجلممس األعىل 
للشممباب والرياضة رئيممس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمممو الشمميخ نارص بن حمد آل 
خليفة أن كرة القدم البحرينية بدأت تأخذ 
منحممى جديًدا وإسممراتيجية مغايرة؛ وذلك 
مممع دخول أقطاب جديممدة وبصورة فاعلة 
عممىل منظومتهمما التطويريممة والتسممويقية 
األمر الذي سيشممكل دافًعا قوًيا لكرة القدم 
البحرينية؛ من أجل امليض قدما يف مسممريتها 
املرسممومة لهمما؛ من أجممل تحقيممق تطوير 
مسممابقاتها املحليممة وتحقيممق التنافسممية 
القاريممة والعاملية، مشممريًا إىل أن القطاعني 
الخمماص واملرصيف يف اململكممة باتا عىل يقني 
تممام بأهمية الوقمموف إىل جانب كرة القدم 
البحرينيممة ودعمها بطريقممة فاعلة تتوافق 
مع الدور الفعال لتلك الرشكات؛ لتكون عونا 

وسممندا ملنتسممبي الكرة البحرينية الطامحة 
ألن تكون موجودة يف كأس العامل املقبلة. 

وقال سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
“بعممد اللقمماء مع ممثممي القطمماع الخاص 
واملممرصيف والتباحممث معهم بشممأن الطرق 
األفضممل للمشمماركة معنا يف دعممم الحركة 
الشممبابية والرياضيممة يف اململكممة، ملسممنا 
منهم مبادرات متميممزة واندفاًعا كبريًا نحو 
رعاية بعض األنشممطة واملسابقات الرياضية 
يف الفممرة الحاليممة، والتي مممن بينها كأس 
جاللممة امللك لكرة القممدم ودوري نارص بن 
حمد املمتاز لكرة القممدم، األمر الذي يؤكد 
أن القطاعممني الخاص واملرصيف بدآ يشممقان 
طريقهمما ليكونا جممزءا فاعال مممن عملية 
تطوير كرة القدم البحرينية، وباتا حريصني 
عممىل تنفيذ إسممراتيجيتها الرامية إىل دعم 
الشممباب البحرينممي، ووجدا يف كممرة القدم 

البحرينية مكانا مناسممبا لتأكيد اهتاماتها 
بتطوير كممرة القدم ودعم الجهممود الرامية 
ألن تكون كرة القممدم البحرينية أكرث تطورا 
يف مسممابقاتها الكروية مبا يعود إيجابا عىل 
املنتخبات الوطنيممة ووجودها يف البطوالت 

املختلفة”. 
 وتابع سممموه “تلقينا العديد من املبادرات 
مممن قبل القطاع الخمماص للدخول يف رعاية 
ودعم مسابقات كرة القدم، وتلك املبادرات 
هي محل تقدير واعتزاز بالنسممبة لنا، وإن 
اللجنممة املرشفممة عممىل كأس جاللممة امللك 
ودوري نممارص بن حمد لكممرة القدم تعمل 
عىل دراسة هذه املبادرات، ومن املؤمل أن 
يتم اإلعالن عممن الرشكات الراعية والداعمة 

لكرة القدم خالل الفرة املقبلة”. 
 وأشار سموه “مع تطبيق اسراتيجية تطوير 
كممرة القممدم البحرينية قمنمما بتنفيذ بعض 

الخطمموات املهمة املعتمدة عىل األسمماليب 
العلميممة الصحيحممة والعلمموم الحديثة يف 
مجال التسممويق والرعاية والدعممم، وبدأنا 
بالفعممل تطبيق هذه االسممراتيجية الرائدة 
عىل مستوى املنطقة، ومن املؤمل أن تظهر 
نتائجهمما واضحممة يف القريممب العاجل من 

خممالل وجود القطاع الخمماص معنا يف هذه 
االسراتيجية”. 

 وأكد سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
“نتطلع ملشمماركة دامئة من القطاع الخاص 

ودعممم أكرب لكرة القدم البحرينية من خالل 
الدخممول يف رشاكممة حقيقية مممع الجهات 
املرشفممة عىل املسممابقات وتأمني املزيد من 
الدعم املادي واملعنوي لهم، واملسمماهمة يف 
دعم منظومة كرة القدم البحرينية والعمل 
عىل تحسممني كفاءتها، ونحن بدورنا سنقوم 
باتخاذ إجممراءات متميزة يف عملية التعامل 
مع رعاية ودعم الرشكات، من خالل إرشاكها 
يف عملية تنفيذ تلك االسممراتيجية الجديدة 
لكممرة القممدم ومشمماركتها الفاعلممة يف تلك 

املنظومة”. 
 واختتم سمممو الشمميخ نارص بممن حمد آل 
خليفممة ترصيحممه بالتقدير لممكل الرشكات 
التي بممادرت يف تقديممم مبادراتهمما لرعاية 
ودعم مسابقات كرة القدم، ومن املؤمل أن 
تدخل املزيد من الرشكات لتقديم مبادرات 

ماثلة.

اختممارت منظمممة السممالم والرياضممة 
مبممادرة ممثممل جاللة امللممك لألعال 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية سمممو الشمميخ نارص بن حمد 
آل خليفممة البحرينيممة “1000 خطوة 
لإلسممالم” التممي نظمتها وزارة شممؤون 
الشباب والرياضة يف شهر أبريل 2018 
من بممني أفضل ثالث مبممادرات عاملية 
أقيمت مبناسبة االحتفال باليوم الدويل 

للرياضة من أجل التنمية والسالم. 
 ويأيت اختيار منظمة السممالم والرياضة 

ملبادرة سمممو الشمميخ نممارص بن حمد 
آل خليفة من ضمممن أفضل املبادرات 
العامليممة بعد النجاحممات التي حققتها 
املبادرة واملشمماركة الواسممعة من قبل 
مختلف مؤسسممات اململكة والبعثات 
الدبلوماسممية والجاليممات ومنظممات 
الخمماص  والقطمماع  املممدين  املجتمممع 
واألصممداء اإليجابية التممي حظيت بها 
يف وسممائل اإلعممالم ومواقممع التواصل 
االجتاعممي وتحقيقها لألهممداف التي 
وجممدت مممن أجلها هممذه الفعالية يف 
التأكيد عىل أهمية تسخري الرياضة من 

أجممل تحقيق السممالم يف العامل وتعزيز 
قيم التسامح.

 وسممتتنافس فعاليممة “1000 خطمموة 
للسممالم” مممع مبادرتممني من فرنسمما 
وجمهورية الممرأس األخرض عىل املركز 
األول بعممد أن تممم اختيارهمما من بني 
781 مبممادرة تم تنظيمهمما يف مختلف 
دول العامل وسمميتم اإلعممالن عن الفائز 
باملركز األول يف حفل سيقام يف اليونان 
تحت رعاية رئيممس جمهورية اليونان 
وبحضور عدد من الشممخصيات البارزة 
يف 45 دولة عاملية، باإلضافة إىل العبني 

رياضيني وشممخصيات مهتمة بالسممالم 
العاملي من مختلف قارات العامل. 

 أصبحت جوائز السممالم والرياضة التي 
تممم إطالقهمما يف العممام 2008 واحدة 
من أبممرز األحداث يف منتدى السممالم 
والرياضة الممدويل التي يتم من خاللها 
تسممليط الضوء عممىل أبممرز املبادرات 
التي تقممدم لتحقيق السممالم وارتباطه 
بالرياضة بصممورة مبممارشة ويتم أيضا 
تكريممم أفضممل 3 مبممادرات عاملية يف 

مجال السالم والرياضة. 
 وبهممذه املناسممبة، أكد وزير شممؤون 

الشممباب والرياضممة هشممام الجممودر 
أن اختيار مبادرة سمممو الشمميخ نارص 
بممن حمممد آل خليفة من بممني أفضل 
3 مبممادرات عامليممة دليممل واضح عىل 
نجمماح وتأثممري مبممادرات سممموه عىل 
املسممتوى العاملي وقال “دامئًا ما يقدم 
سمو الشمميخ نارص بن حمد آل خليفة 
مبادرات متميممزة يف مختلف املجاالت 
خصوصمما الرياضية منها ومممن أبرزها 
مبممادرة 1000 خطمموة للسممالم التممي 
حققت انتشارًا واسًعا وتفاعاًل كبريًا من 
قبل املؤسسممات الحكوميممة والبعثات 

الدبلوماسية ومنظات املجتمع املدين 
والقطمماع الخمماص واألنديممة الوطنية 

واملراكز الشبابية. 

“الخاص” و “المصرفي” شريكان في تنفيذ إستراتيجية التطوير

مبادرة ناصر بن حمد “1000 خطوة للسالم” من بين أفضل 3 مبادرات عالمية

قدما مبادرات مثالية لدعم كرة القدم... ناصر بن حمد:

من قبل منظمة السالم والرياضة ومن بين 781 مبادرة عالمية

المكتب اإلعالمي       

سمو الشيخ ناصر بن حمد

شعار دوري ناصر بن حمد لكرة القدم

هشام الجودر

األربعاء 3 أكتوبر 2018 
23 محرم 1440
18sports@albiladpress.comالعدد 3641 رياضة

ضاحية السيف - اللجنة األوملبية: 
أعرب ممثل جاللة امللك لألعال 

الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 

سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة عن اعتزازه الكبري 

باإلصدارات والبحوث والرسائل 
العلمية للكوادر الوطنية يف شتى 
املجاالت والتي تعكس ما يتمتع 

به الشباب البحريني من فكر 
وثقافة، مشيدا مبا تزخر به الساحة 

الرياضية عىل وجه التحديد من 

كفاءات وطاقات شبابية لديها 
إنتاجات علمية متميزة يف مختلف 

حقول العلم واملعرفة.
جاء ذلك لدى استقبال سموه 

عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
أمني الرس املساعد باالتحاد 

البحريني أللعاب القوى بدر نارص 
محمد، الذي أهدى سموه نسخة 

من رسالة املاجستري التي حصل 
عليها من الجامعة الربيطانية 
يف ديب بعنوان “تطوير منوذج 
للتكاليف النهائية للمشاريع 

اإلنشائية يف مملكة البحرين”.

وأشاد سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة بالجهد املبذول 

من بدر يف إعداد الرسالة وما 
تناولته من موضوع ودراسة قيمة، 

مؤكدا أهمية مثل تلك الرسائل 
والدراسات العلمية يف تعزيز 

مسرية التنمية يف اململكة، كا 
أشاد بالدور املتميز الذي بذله 

بدر يف إدارة بعثة مملكة البحرين 
بدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة 

التي اختتمت أخريا يف إندونيسيا، 
متمنيا له دوام التوفيق والنجاح 

يف مسريته املهنية والعلمية 

والرياضية.
بدوره، أعرب بدر نارص عن 

عن شكره وتقديره لسموه عىل 
ما يقدمه من دعم وتشجيع 

للكوادر الرياضية وحثهم عىل 
التسلح بالعلم واملعرفة واالرتقاء 

مبستواهم التعليمي لخدمة 
مملكة البحرين يف شتى املجاالت، 

مبديا اعتزازه الكبري مبا يقدمه 
سموه للحركة الرياضية من دعم 

ومساندة أمثرت عن تحقيق 
حصيلة كبرية من اإلنجازات 

والنجاحات للرياضة البحرينية. سمو الشيخ ناصر بن حمد يتسلم رسالة الماجستير لبدر ناصر

... ويش��يد بالكف��اءة األكاديمية للك��وادر الرياضية الوطنية

أعرب نائب رئيس االتحاد البحريني 
أللعاب القوى محمد عبداللطيف 
بن جالل عن أسمى آيات الشكر 

والتقدير إىل ممثل جاللة امللك 
لألعال الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األوملبية 

البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة؛ لتفضل سموه باستقبال 
أفراد العبي منتخب ألعاب القوى 
الحائزين عىل 25 ميدالية متنوعة 

من بينها 12 ذهبية و6 فضيات و7 
برونزيات بدورة األلعاب اآلسيوية 

الثامنة التي اختتمت أخريا بإندونيسيا 

يف إنجاز تاريخي جديد للرياضة 
البحرينية.  وأكد بن جالل أن حرص 

سموه عىل استقبال أبطال ألعاب 
القوى وأعضاء مجلس إدارة االتحاد 

يعترب وسام فخر واعتزاز لجميع أرسة 
ألعاب القوى وميثل دافعا كبريا؛ من 
أجل مواصلة مسرية العطاء والتميز 

يف ميدان ألعاب القوى مبختلف 
املشاركات املقبلة ويف مقدمتها 
أوملبياد طوكيو 2020؛ لتحقيق 

تطلعات وآمال سموه يف حصد املراكز 
األوىل والفوز بامليداليات الذهبية 

وترشيف مملكة البحرين.
 وأضاف “إن ما تحقق يف آسياد 

جاكرتا 2018 هو مثرة لدعم سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 

واهتامه برياضة أم األلعاب 
ومتابعته املستمرة لالتحاد وحرصه 

املتواصل عىل دعم العدائني 
والعداءات وتذليل جميع العقبات 
أمامنا، كا أن شعار )عام الذهب 

فقط( الذي أطلقه سموه كان الدافع 
األكرب وراء تلك النجاحات التي 

سطرها أبطال ألعاب القوى يف املعرك 
اآلسيوي؛ ليقارعوا الصني ويتعادلوا 

معها يف عدد امليداليات الذهبية 
ليفي اتحاد ألعاب القوى بوعده 

ويحقق إنجازا تاريخيا جديًدا سيكتب 

بحروف من ذهب يف مسرية الرياضة 
البحرينية..”.  وأكد بن جالل أن حرص 

سموه عىل استقبال أبطال ألعاب 

القوى مع منتخب كرة اليد الحائز 
عىل امليدالية الفضية يعطي داللة 

كبرية عىل مدى تقديره واهتامه بكل 

من ينجز ويرفع علم بالده عالًيا، كا 
أنه ميثل حافزا أمام جميع العدائني 

لبذل املزيد من الجهد والعطاء 
لتوسيع رقعة اإلنجازات والظفر 

باملزيد من املكتسبات والنجاحات.
 كا أكد بن جالل أن اتحاد ألعاب 

القوى يدين بالفضل الكبري إىل النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا 
أللعاب القوى رئيس االتحاد البحريني 

أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة عىل دعمه الالمحدود 

لرياضة أم األلعاب ووقفته ودعمه 
السخي لالتحاد.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتسلم هدية تذكارية من البطلة سلوى عيد بحضور بن جالل 

بن جالل: استقبال ناصر بن حمد ألبطال القوى وسام فخر
الرفاع                     االتحاد البحريني أللعاب القوى

بن حمد ناصر  الملك ودوري  لكأس جاللة  الراعية  الشركات  اعتماد  قريبا عن  اإلعالن 

“1000 خطوة للسالم” ستتنافس مع مبادرتين من فرنسا وجمهورية الرأس األخضر



قدمت رشكة الفخامة للسيارات رعايتها 
لجوائ��ز الجامه��ر الخاص��ة مبباريات 
الجول��ة الرابع��ة م��ن دوري نارص بن 
حم��د املمت��از لك��رة القدم للموس��م 

الريايض 2018 - 2019.
وكان املدير التنفيذي لدوري نارص بن 
حمد املمتاز، عارف املناعي، أعلن عن 
تخصيص جوائ��ز قيمة للجامهر خالل 
مباري��ات الجول��ة 4، إذ س��يتم إقامة 
مس��ابقات تفاعلية ع��ى أرض امللعب 
وتقديم جوائز فورية وقيمة للفائزين.

وأك��د املدي��ر الع��ام لرشك��ة الفخامة 
للس��يارات إبراهيم آل سنان أن تقديم 
الجوائز للجامهر خالل الجولة الرابعة 
م��ن مباري��ات دوري ن��ارص بن حمد 
املمتاز يأيت تأكيدا عى أهمية املسابقة، 
مش��را إىل فخر الرشكة برعاية الجوائز 

يف الجولة الرابعة.
يش��ار إىل أن رشكة الفخامة للسيارات 
قدم أمس الثلثاء جوائز للجامهر خالل 
مباريت النجمة واملحرق، الحد واملالكية، 
وس��تواصل تقدي��م الجوائ��ز الخاصة 
باملس��ابقات التفاعلية للجامهر خالل 
مباري��ات الجمعة التي تأيت اس��تكامال 
ملباريات أمس، إذ ستقدم جوائز ملباراة 
البديع والحالة، املنامة والرفاع الرشقي، 

والشباب والرفاع.

 حلقات تثقيفية

تنظ��م اللجنة املنظمة العليا ملس��ابقة 
دوري نارص بن حمد املمتاز لكرة القدم 
مجموعة من حلق��ات تثقيفية ألندية 
املس��ابقة وذلك يف أرضار املنشطات يف 
الرياض��ة والحاجة يف التحضر الذهني 
وأهمي��ة اإلع��داد النفيس قب��ل وأثناء 
املباري��ات يف الف��رة 7 - 11 أكتوب��ر 

الجاري.
 وكان االتح��اد البحرين��ي لكرة القدم 
ق��د أرس��ل تعمي��ام ألندية مس��ابقة 
دوري ن��ارص ب��ن حمد املمت��از لكرة 
الق��دم، وال��ذي يش��ر إىل أن اللجن��ة 
املنظم��ة للمس��ابقة، تتج��ه لتنظي��م 

حلقات تثقيفية ألندية، حيث س��يقوم 
املحارضون املرشفون عى تقديم هذه 
الحلقات بزيارة األندي��ة وتقديم تلك 
الحلق��ات يف م��دة ال تتج��اوز نصف 

ساعة.
وقد حدد اتحاد الكرة يف هذا التعميم 
ف��رات ومواعيد إقام��ة الحلقات لكل 
ن��ادي، حي��ث س��تقام حلق��ة “أرضار 
املنش��طات يف الرياضة” لنادي املحرق 
ي��وم 7 أكتوب��ر من الس��اعة 6 - 6.30 
مس��اء، وسيش��هد الي��وم ذات��ه إقامة 
املح��ارضة لنادي الحد من الس��اعة 7 
- 7.30 مس��اء. وس��تقام الحلقة لنادي 
الرف��اع يوم 8 أكتوبر من الس��اعة 6 - 
6.30 مساء، فيام س��تقام هذه الحلقة 
لنادي الرفاع الرشقي من الس��اعة 7 - 
7.30 يف اليوم ذاته. وتقام الحلقة لنادي 
النجمة يوم 9 أكتوبر من الس��اعة 6 - 
6.30 مساء، فيام س��تقام هذه الحلقة 
لن��ادي املنام��ة من الس��اعة 7 - 7.30 
يف الي��وم ذات��ه. وتقام الحلق��ة لنادي 

الش��باب يوم 10 أكتوبر من الساعة 6 
- 6.30 مساء، فيام ستقام هذه الحلقة 
لنادي الشباب من الساعة 7 - 7.30 يف 
اليوم ذاته. وتقام الحلقة لنادي الحالة 
ي��وم 11 أكتوبر من الس��اعة 6 - 6.30 
مس��اء، فيام ستقام هذه الحلقة لنادي 
املالكية من الس��اعة 7 - 7.30 يف اليوم 

ذاته.
وأم��ا ع��ى صعي��د الحلق��ة الخاصة 
بالتحض��ر الذهن��ي وأهمي��ة اإلعداد 
النفيس قبل وأثناء وحتى بعد املباريات، 
تق��ام الحلقة لنادي الحد يوم 7 أكتوبر 
من الس��اعة 6 - 6.30 مساء، فيام تقام 
هذه الحلقة لنادي املحرق من الساعة 
7 - 7.30 يف الي��وم ذاته. وتقام الحلقة 
لن��ادي الرف��اع الرشقي ي��وم 8 أكتوبر 
من الس��اعة 6 - 6.30 مساء، فيام تقام 
هذه الحلقة لنادي الرفاع من الس��اعة 
7 - 7.30 يف الي��وم ذاته. وتقام الحلقة 
لنادي املنامة يوم 9 أكتوبر من الساعة 
6 - 6.30 مساء، فيام تقام هذه الحلقة 

لنادي النجمة من الساعة 7 - 7.30 يف 
اليوم ذاته. وتقام الحلقة لنادي البديع 
ي��وم 10 أكتوبر من الس��اعة 6 - 6.30 
مس��اء، فيام تقام ه��ذه الحلقة لنادي 
الش��باب من الساعة 7 - 7.30 يف اليوم 
ذاته. وتقام الحلقة لنادي املالكية يوم 
11 أكتوبر من الساعة 6 - 6.30 مساء، 
في��ام تقام هذه الحلقة لن��ادي الحالة 

من الساعة 7 - 7.30 يف اليوم ذاته.

 دورة اإلنعاش القلبي

 تعتزم اللجنة املنظمة العليا ملس��ابقة 
دوري ن��ارص ب��ن حمد املمت��از لكرة 

الق��دم، تنظيم دورة اإلنع��اش القلبي 
ألخص��ايئ العالج باألندية، بالتعاون مع 
اللجنة األوملبي��ة البحرينية، عى مدار 
يومي 16 و17 أكتوبر الجاري يف الفرة 
الصباحي��ة، وذلك مبقر أكادميية اللجنة 

األوملبية البحرينية الواقعة يف الجفر.
 وتأيت ه��ذه الدورة ضم��ن الفعاليات 
املصاحبة ملسابقة دوري نارص بن حمد 
املمتاز لكرة القدم، والتي تس��عى من 
خالله��ا اللجنة املنظمة لرفع مس��توى 
وكفاءة أخصايئ العالج باألندية، وتعزيز 
كيفي��ة إنق��اد الح��االت الطارئة ومن 
ضمنه��ا النوبة القلبية أو ش��به الغرق 
التي ُيعاين فيها الش��خص املصاب من 
توقف التنفس أو توقف دقات القلب.
 وكان االتح��اد البحرين��ي لكرة القدم 
ق��د أرس��ل تعمي��ام ألندية املس��ابقة 
بشان إقامة هذه الدورة، حيث اشرط 
االتحاد ترشيح أخصايئ العالج او مدرب 
يكون بحريني الجنسية، مبعدل مشارك 
واحد من كل نادي يف موعد أقصاه يوم 

الخميس املوافق 4 أكتوبر الجاري.

 تعليمات دخول لألماكن 
المخصصة بالدوري

 ح��دد االتح��اد البحرين��ي لكرة 

القدم التعليامت الخاصة بدخول 
التي  باملالعب  املخصصة  األماكن 
مس��ابقة  مباريات  ستس��تضيف 
دوري نارص بن حمد املمتاز لكرة 

القدم للموسم 2018/  2019.
 فقد أرس��ل اتحاد الك��رة خطابا 
ألندية املس��ابقة يفي��د بتحديد 
دخول أماكن املخصصة بالدوري، 
حي��ث تضمن ه��ذا الخطاب أنه 
ال يس��مح بالدخ��ول إىل املناطق 
املخصصة يف املالعب إال للمخولني 
إب��راز  رضورة  م��ع  بالدخ��ول 
البطاقة. اش��رط االتحاد يف هذا 
التعمي��م دخ��ول الالعبني بلباس 
النادي، كام واش��رط االتحاد عى 
حام��ي بطاقة املنصة الرئيس��ية 
أنهم مخولون بالدخول والجلوس 
باملنص��ة، وال يس��مح لهم النزول 
ألرضي��ة امللع��ب أو الذهاب إىل 
غرف التبديل. كام ضمن االتحاد 
ه��ذا الخط��اب، حظ��ر التدخني 
عى أي ش��خص يجلس يف املنصة 
الرئيس��ية، وإال س��يضطر االتحاد 
الالزمة عى  العقوب��ات  التخ��اذ 

الشخص املخالف.

ظف��ر املح��رق بف��وز مس��تحق عى 
حساب النجمة بهدفني مقابل ال يشء، 
يف املباراة التي جمعت الطرفني، أمس، 
عى اس��تاد مدينة خليف��ة الرياضية، 
ضمن افتتاح الجولة الرابعة من دوري 

نارص بن حمد املمتاز لكرة القدم.
وكسب املحرق فوزه األول يف الدوري 
بعدما تع��ر بالتعادل يف ظهوره األول 
الجول��ة الثالثة املاضية أم��ام املنامة، 

ووصل ل� 4 نقاط من مباراتني.
يدي��ن املح��رق بف��وزه أم��س لنجم 
الوس��ط الدويل عبدالل��ه عبدو الذي 
وق��ع عى هديف الف��وز، يف حني تلقى 
النجمة خسارته الثانية، مكتفيا برصيد 

3 نقاط من 3 مباريات.
ويف مب��اراة ثانية أقيم��ت أمس عى 
االستاد الوطني، فاز الحد عى املالكية 
بهدف��ني دون رد س��جلهام املح��رف 

التونيس سليم املزليني.
ووصل الح��د إىل رصيد 4 نقاط من 3 
مباري��ات، فيام تجم��د رصيد املالكية 

عند 3 نقاط من مباراتني.
أدار املباراة الحكم إس��امعيل حبيب، 
وعاونه س��يد جالل محفوظ وسلامن 
ط��اليس، والحكم الرابع س��يد عدنان 

محمد.

مجريات النجمة والمحرق

جاء الش��وط األول متوس��ط املستوى 
ب��ني الطرف��ني، م��ع أفضلية نس��بية 
للنجمة الذي كان األكر إظهارا لرغبته 
يف هز الشباك عرب الضغط الذي شكله 

عى العبي املحرق.
وانتظ��ر الجميع حت��ى الدقيقة )26( 
من زم��ن الش��وط ألوىل الفرص، بعد 

أن س��دد الع��ب النجمة ع��ي مدن 
ك��رة قوية م��ن خارج املنطقة فش��ل 
يف إمس��اكها حارس املح��رق عبدالله 
ال��ذوادي، والذي بدأ املباراة أساس��يا 
بعد غياب الحارس سيد محمد جعفر؛ 
بسبب إجرائه عملية الزائدة الدودية، 
قبل أن يتدخ��ل الدفاع ويبعد الخطر 

عن مرمى الذوادي.
ويف املقاب��ل، فإن فريق املحرق اكتفى 

بفرصة وحي��دة كانت عرب تس��ديدة 
لجامل راش��د جاءت كرتها بعيدة عن 
مرمى الحارس س��يد شرب علوي )39(، 
وال��ذي ظ��ل يف مرم��اه دون خطورة 

تذكر.

الشوط الثاني

تحس��ن أداء املحرق كثرا يف الش��وط 
الثاين بعد التبديل الذي أجراه املدرب 

س��لامن رشيدة بدخ��ول عيىس موىس 
مكان عى مفتاح.

وبع��د هجمة مرتدة منظمة، س��جل 
املح��رق اله��دف األول بع��د عرضية 
متقن��ة من عيىس ع��ى رأس عبدالله 
عب��دو، ال��ذي أودع الك��رة بنجاح يف 

الشباك )62(.
وواص��ل املحرق أفضليت��ه يف املقدمة 
رغم ضغط النجمة بحثا عن التعادل، 

ليس��جل املحرق الهدف الثاين بعدما 
لع��ب إس��امعيل عبداللطي��ف ك��رة 
عرضية تابعها املتأل��ق عبدالله عبدو 
مبارشة يف مرمى الحارس س��يد ش��رب 
عل��وي الذي ح��اول منع الك��رة من 

معانقة الشباك )73(.
أدار املب��اراة الحكم عي��ىس عبدالله، 
وعاون��ه فيصل علوي وأحم��د جابر، 

والحكم الرابع وليد محمود.

المحرق يكسب النجمة بهدفين... والحد يتخطى المالكية بذات النتيجة

“الفخامة للسيارات” تقدم جوائز الجماهير في الجولة الرابعة

ف��ي افتتاح الجول��ة الرابعة لدوري ناصر ب��ن حمد الممتاز

حلقات تثقيفية وتعليمات بدخول األماكن المخصصة بالمالعب

 إعالن دورة اإلنعاش القلبي إعالن دورة اإلعداد الذهني

من منافسات دوري ناصر بن حمد

أحمد مهدي

اتحاد الكرة               اللجنة اإلعالمية

من لقاء المحرق والنجمةمن لقاء الحد والمالكية

 إبراهيم آل سنان
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)وكاالت(: تس��عى أندي��ة ليفرب��ول 
اإلنجليزي وبرش��لونة اإلس��باين وإنرت 
ميالن اإليطايل إىل تأكيد بدايتها القارية 
القوية عندما تخ��وض اليوم األربعاء 
الجول��ة الثانية م��ن دور املجموعات 
ملس��ابقة دوري أبط��ال أوروبا يف كرة 
الق��دم، يف ح��ن يأمل باريس س��ان 

جرمان الفرنيس بالتعويض.
وكان ليفربول، وصيف بطل النس��خة 
األخرية، اس��تهل حملته هذا املوس��م 
بف��وز قاتل عىل باريس س��ان جرمان 
2-3 ضم��ن املجموع��ة الثالث��ة، فيام 
أكرم برشلونة وفادة ضيفه ايندهوفن 
الهولندي برباعية نظيفة يف املجموعة 
الثانية، وقلب إنرت ميالن الطاولة عىل 
ضيفه توتنهام اإلنجليزي وخرج فائزا 

1-2 ضمن املجموعة ذاتها.
ليفرب��ول  الث��اليث  مهم��ة  أن  بي��د 
وبرش��لونة وإن��رت ل��ن تكون س��هلة 
خصوص��ا بالنس��بة لألول��ن اللذي��ن 
تنتظرهام رحلتان محفوفتان باملخاطر 
إىل إيطالي��ا وإنجل��رتا ملواجهة نابويل 
وتوتنهام توالي��ا، فيام يحل إنرت ضيفا 

عىل إيندهوفن الجريح.
أم��ا باريس س��ان جرم��ان، فيخوض 
اختبارا سهال نس��بيا عندما يستضيف 

النجم األحمر بلغراد الرصيب.
محو الخيبة املحلية

ومين��ي كل م��ن ليفربول وبرش��لونة 
النفس مبحو خيبته املحلية، فوصيف 
بطل املس��ابقة فشل يف تحقيق الفوز 
يف مباراتي��ه األخريت��ن وكالهام أمام 
تش��ليس حيث خرس األوىل عىل أرضه 
2-1 يف ال��دور الثالث ملس��ابقة كأس 

رابط��ة األندية املحرتف��ة، وأفلت من 
الخس��ارة يف الثانية يف لن��دن وخرج 
متع��ادال 1-1 بفض��ل ه��دف رائ��ع 

للمهاجم البديل دانيال ستاريدج.
وعاد ستاريدج إىل التوهج من جديد 
بعد معان��اة طويلة بس��بب اإلصابة 
وهو حتى اآلن، عىل الرغم من خوضه 
أغلب املباري��ات بديال، أفضل هداف 
للفريق “األحمر” هذا املوسم برصيد 
4 أهداف أمام النجوم املرصي محمد 
ص��الح والربازي��ي روبرت��و فريمين��و 

والسنغايل ساديو مانيه.
وكان ستاريدج لعب أساسيا يف املباراة 
األوىل ضد باريس سان جرمان وافتتح 
التس��جيل برأس��ية رائعة من مسافة 
قريبة، وسيكون بالتأكيد أحد األوراق 
الرابح��ة للمدرب األمل��اين يف مواجهة 
نابويل التي تس��بق قم��ة نارية األحد 
املقب��ل أم��ام ضيفه��م ورشيكهم يف 
صدارة الربمييري ليغ مانشس��رت سيتي، 

حامل اللقب.
ول��ن تك��ون مهم��ة ليفربول س��هلة 
أمام نابويل الذي يس��عى إىل مصالحة 
جامهريه عقب خس��ارته أمام مضيفه 
يوفنت��وس 3-1 يف ال��دوري املح��ي، 
باإلضافة اىل س��عيه اس��تغالل عامل 
النق��اط  األرض والجمه��ور لكس��ب 
الث��الث من أج��ل اإلبقاء ع��ىل أماله 
يف املنافس��ة ع��ىل إح��دى بطاقت��ي 
املجموعة، خصوصا أنه أهدر نقطتن 
مثينتن يف الجول��ة األوىل أمام مضيفه 

النجم األحمر.
والتق��ى الفريقان قبل نحو ش��هرين 
يف دبل��ن يف مب��اراة ودية اس��تعدادا 

للموسم الجديد وخرج ليفربول فائزا 
بخامس��ية نظيفة، لك��ن أداء الفريق 
اإليطايل تحسن بشكل كبري مع مدربه 
الجديد كارلو أنش��يلويت الذي يعرف 
الفريق اإلنجلي��زي جيدا خصوصا أنه 
خرس أمامه عندما كان يقود ميالن يف 
املباراة النهائية لنسخة 2005 بركالت 
الرتجيح بعد التع��ادل 3-3 يف الوقت 
األصي ال��ذي تقدم فيه ميالن بثالثية 

نظيفة يف الشوط األول.
فرصة التعويض

ويف املجموعة ذاتها، ميلك باريس سان 
جرمان فرص��ة ذهبية لتعويض كبوته 
أمام ليفربول عندما يستضيف النجم 

األحمر.
ويدخ��ل الفريق الباري��يس املواجهة 
منتش��يا مبعادلت��ه الرق��م القيايس يف 
عدد االنتص��ارات املتتالي��ة يف بداية 
الدوري بعدم��ا حقق العالمة الكاملة 
يف املباريات الث��امين االوىل اثر تغلبه 
ع��ىل مضيف��ه نيس -3صفر الس��بت 
مكررا االنجاز الذي سبقه اليه اوملبيك 

ليل موسم 1936-1937.
ويعود العب الوس��ط الدويل االيطايل 
فري��ق  اىل صف��وف  ف��ريايت  مارك��و 
العاصمة بعد غي��اب عن املباراة ضد 
ليفربول، وسيكون أحد أسلحة املدرب 
األملاين توماس توخل. ومن املرجح ان 
يع��ول توخل عىل ش��بابه امام النجم 
االحم��ر، أضعف حلق��ات املجموعة 

بالنظر اىل قوة ليفربول ونابويل. 
أعن شاخصة نحو وميبي

س��تكون األعن ش��اخصة نحو ملعب 
وميبي يف لندن الذي س��يكون مرسحا 

لقمة ساخنة بن توتنهام وبرشلونة.
وتكتيس املباراة أهمية كبرية بالنسبة 
للفريقن خاصة برش��لونة الساعي إىل 
إحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 
ع��ام 2015 وتعويض الفش��ل الذريع 
واملذل املوس��م امل��ايض عندما خرج 
من رب��ع النهايئ عىل يد روما االيطايل 
بخسارته صفر - 3 ايابا بعدما كان فاز 

1-4 يف كامب نو.
األرجنتيني  وقائ��ده  نجم��ه  وأعل��ن 
ليوني��ل مييس عقب تقدي��م الفريق 
مطل��ع اغس��طس املايض، “س��نبذل 
كل ما يف وس��عنا لنعي��د هذه الكأس 
الجميل��ة واملرغوب��ة إىل كامب نو”، 
مضيفا “مل نهض��م حتى اآلن خروجنا 

م��ن رب��ع النه��ايئ يف النس��خ الثالث 
االخرية”.

لك��ن عودة مي��يس إىل ملعب وميبي 
حيث ق��اد برش��لونة اىل اللقب عىل 
حس��اب مانشس��رت يونايتد 1-3 عام 
2011، ل��ن تكون مفروش��ة بالورود، 
الف��وز يف  ففريق��ه مل ي��ذق طع��م 
مبارياته الثالث االخ��رية محليا فضال 
عن أن الفريق اللندين سيكون مطالبا 

بالفوز بعدما خرس الجولة االوىل.
وطرح��ت أكرث م��ن عالمة اس��تفهام 
بخصوص مستوى برش��لونة يف االونة 
االخرية يف ظل اعتامد مدربه إرنس��تو 
فالف��ريدي مب��دأ امل��داورة وإراح��ة 
النج��وم، فكان��ت الغل��ة نقطتان يف 

3 مباري��ات اخره��ا س��قوطه يف فخ 
التع��ادل أمام ضيف��ه أتلتي��ك بلباو 
عندما جلس مييس عىل مقاعد البدالء 

قبل ان يدفع به يف الشوط الثاين.
ويف املجموعة االوىل، ميلك املتصدران 
بوروس��يا دورمتوند االمل��اين وأتلتيكو 
مدريد االس��باين فرصة تحقيق الفوز 
يس��تضيفان  عندم��ا  توالي��ا  الث��اين 
الجريح��ن موناكو الفرن��يس وكلوب 
بروج البلجييك، فيام تشهد املجموعة 
الرابع��ة قمة نارية بن بورتو الربتغايل 
)نقطة واح��دة( وضيفه غلطة رساي 
ال��رتيك املتص��در )3 نق��اط(، ويلعب 
لوكوموتي��ف موس��كو ال��رويس م��ع 

شالكه االملاين يف املجموعة ذاتها.

مواجهتان من العيار الثقيل

توتنهام يستقبل برشلونة في لندن

األحمر النجم   - باريس 

ان��ت��ر  - اي���ن���ده���وف���ن 

ب�����روج  - ات���ل���ت���ي���ك���و 

ل��ي��ف��رب��ول  - ن���اب���ول���ي 

شالكه  - لوكوموتيف 

برشلونة  - توتنهام 

موناكو  - دورت��م��ون��د 

س��راي غلطه   - ب��ورت��و 
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)وكاالت(: رضخ االتحاد األسرتايل لكرة القدم لتهديدات 
االتحاد الدويل “فيفا”، وصوت مجلس إدارته لصالح 

إصالحات واسعة النطاق أمس الثالثاء خالفا لرغبات رئيسه 
الذي اقرتب من نهاية واليته، منهيا بذلك معركة طويلة األمد 

شهدت تهديدات “فيفا” بوضع اليد عليه.
وصوت أعضاء مجلس إدارة االتحاد األسرتايل العرشة، 9 

اتحادات للواليات واألقاليم وممثل واحد عن رابطة دوري 
الدرجة األوىل “أيه ليغ”، لصالح اإلصالحات )8 معها واثنان 

ضدها( بعد ضامن الحصول عىل نسبة ال�75 % املطلوبة.
ومن املقرر عقد جمعية عمومية جديدة موسعة تضم أندية 
الدوري، اتحاد العبي كرة القدم، ومجلس الكرة النسائية، يف 

وقت الحق الختيار أعضاء جدد ملجلس إدارة االتحاد.
وجاءت هذه الخطوة بعدما حث “فيفا” االتحاد األسرتايل 
عىل تبني منوذج حوكمة أكرث دميقراطية، مع توسع يشمل 
كافة أطراف اللعبة وبدعم من قبل أندية الدوري املحي 

واتحاد الالعبن.
وبتبني هذه اإلصالحات، أصبح بإمكان املنتخب األسرتايل 

للرجال أن يدافع أوائل العام املقبل عن لقبه بطال آلسيا دون 
أي مخاوف من إمكانية تعليق عضوية االتحاد املحي، كام 

بإمكان منتخب السيدات الرتكيز عىل تحضرياته لكأس العامل 
املقررة العام املقبل ايضا.

لكن رئيس االتحاد األسرتايل ستيفن الوي، نجل رجل األعامل 
املالك ملركز “ويستفيلد” للتسوق ورئيس االتحاد السابق 

فرانك الوي، اعترب أن هذه الخطوة ميكن أن ترض باستقاللية 
االتحاد، محذرا من أنه تم تجاوز “الخطوط الحمر”.

وأضاف الوي الذي أكد أنه ال يعتزم الرتشح لوالية ثانية 
عندما تنتهي واليته الحالية يف نوفمرب املقبل، أنه “من 

الواضح أن مجلس إدارة االتحاد يشعر بخيبة أمل كبرية 
نتيجة اجتامع اليوم. نعتقد أن الخارس اليوم هو مبدأ الحكم 

املستقل”.

االتحاد األسترالي يرضخ 
لتهديدات الفيفا

)وكاالت(: بعد مرور 4 أشهر عىل 
اس��تالمه مهام��ه الجديدة خلفا 
ملاوريتسيو ساري، ما زال املدرب 
أنش��يلويت  كارلو  الخبري  اإليطايل 
يبح��ث ع��ن التوليفة املناس��بة 
لفريق��ه الجديد الذي س��يخترب 
يستضيف  عندما  الثالثاء  قدراته 
دوري  يف  اإلنجلي��زي  ليفرب��ول 

أبطال أوروبا.
واعت��رب مالك نابويل املثري للجدل 
أوريلي��و دي لونتي��س وص��ول 
الجنويب  الفري��ق  اىل  أنش��يلويت 
مبثاب��ة بداية حقب��ة جديدة قد 
األول  لقب��ه  اىل  فريق��ه  تق��ود 
يف ال��دوري املحي من��ذ 1990 
وأيام أس��طورة األرجنتن دييغو 

مارادونا.
وجاء التعاقد مع أنشيلويت الذي 
تعج خزائنه بألقاب حصدها مع 
أندي��ة من 5 دول، بعد موس��م 
مثري ج��دا لناب��ويل أنه��اه برقم 
قيايس لوصيف م��ن حيث عدد 
النق��اط )91(، دون أن يتمك��ن 
من إزاح��ة يوفنتوس عن العرش 

الذي تربع عليه 
للموسم السابع 

تواليا.
ومن��ذ وصول��ه إىل 

أكد  باول��و”،  “س��ان 
دوري  بلق��ب  الفائ��ز  امل��درب 
أبط��ال أوروبا 3 مرات مع ميالن 
مدريد  وري��ال  و2007(   2003(
اإلس��باين )2014(، أنه ال يسعى 
إىل إح��داث “ث��ورة” يف الفريق، 
بل وضع اللمس��ات األخرية التي 
بإمكانه��ا أن متنح نابويل الدفعة 

األخرية الالزمة إلحراز األلقاب.
لك��ن بعد م��رور 7 مراحل عىل 
انط��الق ال��دوري اإليطايل، يجد 
نابويل نفس��ه ع��ىل بعد 6 نقاط 
يبدو  ال��ذي  يوفنت��وس  خل��ف 
هذا املوس��م أقوى من أي وقت 
م��ى بإضاف��ة النج��م الربتغايل 

كريستيانو رونالدو إىل ترسانته.
ومل تك��ن بداية حقبة أنش��يلويت 
واعدة لنابويل يف مس��ابقة دوري 
األبط��ال، التي أكد املدرب البالغ 

59 عام��ا أنها م��ن أولوياته عىل 
ال��دوري، مخالف��ا بذلك  غ��رار 
مقاربة سلفه س��اري املنتقل اىل 

تشليس اإلنكليزي.
واس��تهل نابويل املسابقة القارية 
بتع��ادل س��لبي مخي��ب خارج 
قواع��ده أم��ام النج��م األحم��ر 
الرصيب يف منافس��ات املجموعة 
الثالث��ة، ويج��د نفس��ه الي��وم 
مطالبا بتحقيق الفوز عىل خصم 
صعب بثوب ليفربول، السيام أن 
املجموعة تضم أيضا بطل فرنسا 

باريس سان جرمان.
ومل يتح��رض نابويل للق��اء الهام 
ضد رجال املدرب األملاين يورغن 
كلوب، بأفضل طريقة إذ س��قط 
يف معقل يوفنتوس 3-1 يف مباراة 
أنشيلويت إلهانات  تعرض خاللها 
الس��ابق،  فريقه  م��ن جمه��ور 
ف��كان رده أنه ما زال يس��تمتع 
مبا حقق��ه بالعام 2003 حن قاد 
ميالن للفوز بدوري األبطال عىل 

حساب فريق “السيدة العجوز”.
وقارب أنشيلويت ما حصل السبت 
يف “اليان��ز س��تاديوم”، بالق��ول 
“الخسارة قد تحصل، ويوفنتوس 
معرض ايضا للخسارة أمام نابويل. 
يجب أن نواصل تحس��ننا لكني 
منافس��ن  بأننا س��نكون  مقتنع 

حتى النهاية.
ومن املؤكد أن املعنويات الحالية 
لجمهور نابويل والعبيه ال تقارن 
مب��ا خالجه��م يف نيس��ان املايض 
حن تغلب الفريق الجنويب عىل 
يوفنت��وس )0-1( يف عق��ر داره 
ووضع نفس��ه يف موقع املنافس 

الجدي عىل لقب الدوري.

وخالفا لسلفة ساري الذي يفضل 
فلسفة االستقرار يف الفريق، عمد 
أنش��يلويت إىل التغي��ري املتواصل 
يف تش��كيلته بحثا ع��ن التوليفة 
اسرتاتيجية  مبتعدا عن  املناسبة، 
الضغ��ط الع��ايل ع��ىل الفري��ق 
املناف��س الت��ي اعتمدها مدرب 

تشليس الحايل.
لورنتي��س  دي  انتق��د  ولطامل��ا 
املدرب الس��ابق العتامده نفس 
الالعبن، فجاء أنشيلويت  تشكيلة 
لتلبي��ة رغبت��ه بالتن��اوب ب��ن 
الالعبن، مربرا ذل��ك بأن “هناك 
العدي��د م��ن الالعب��ن الذي��ن 

يستحقون اللعب”.
وبعد أن بنى ساري اسرتاتيجيتيه 
ح��ول  والهجومي��ة  الدفاعي��ة 

الع��ب الوس��ط الربازيي األصل 
جورجيني��و ال��ذي لح��ق به اىل 
تشليس، قرر أنش��يلويت أن يغري 
مفضال  الفري��ق  لعب  أس��لوب 
خط��ة 4-4-2 عوضا عن 3-3-4، 
انسينيي فرصة  مانحا لورنتس��و 
اللع��ب يف الوس��ط الهجومي ما 
ساعده عىل تس��جيل 5 أهداف 
حت��ى اآلن، واإلس��باين خوس��يه 

كايخون يف العمق.
كام منح أنش��يلويت دورا أساسيا 
بيوتر  البولندي  الوس��ط  لالعب 
زييلنس��ييك الذي اكتف��ى غالبا 
هامس��يك  بدي��ل  دور  بلع��ب 
تحت ارشاف س��اري، فيام تحول 
األخري إىل لع��ب دور البديل يف 
معظ��م املباريات الت��ي خاضها 
الفريق حتى اآلن بقيادة املدرب 

الجديد.
ورغم التخبط والنتائج املتفاوتة، 
بدا أنشيلويت مقتنعا بأنه سيجد 
التوليفة املناس��بة التي ستمكن 
ناب��ويل م��ن الف��وز بلقب طال 
“الش��غف  أن  معتربا  انتظ��اره، 
والحامس يف ه��ذا النادي ولدى 
هؤالء املشجعن، يجعالن األمور 

أكرث إثارة”.

“الخبير” يبحث عن “كلمة السر”

كارلو أنشيلوتي
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“مونتريال” تقدم حلوال ميسرة لشراء السيارات
تق���دم �رسكة مونرتيال حل���وال متويلية مي�رسة تهدف من 
خالله���ا اإلى فتح الباب على م�رسعي���ه جلميع عمالئها الذين 
يواجه���ون �شعوب���ات يف ����رساء �شيارتهم ب�ش���ب التزامتهم 

املاليه االخرى 
وي�شم���ل العر����س املق���دم م���ن ال�رسك���ة جمي���ع فئ���ات 
املجتمع م���ن اأرام���ل ومتقاعدين وربات البي���وت وحرفيني 
اي�شا وا�شحاب املهن اخلا�شة والرواتب النقدية واأ�شحاب 

القرو�س النقدية.
وته���دف ال�رسكة م���ن العر�س اإلى خدم���ة جميع عمالئها 
ع���ر طرح اأف�شل احلل���ول االبتكاري���ة التمويلية واخليارات 
الوا�شعه واملي�رسة دون دفعه اولى واخلا�شة ب�رسكة مونرتيال 

والتي منته���ا ال�رسكة من خالل التحالفات وال�رساكات القوية 
مع العديد من ����رسكات التمويل والبن���وك الكبرية واحللول 

االخرى التي تقدمها ال�رسكة من خالل ا�شتاجر لتملك. 
يوف���ر العر�س فر�شه قيم���ة ل�رساء �شيارت���ك خا�شه مع 
ا�شتم���رار عرو����س الع���ودة للمدار�س التي متنح���ك فر�شه 

ا�شتالم مبالغ نقدية مع ال�شيارة ت�شل الى 1500 دينار.
كم���ا ت�ش���م ال�رسك���ة جمموع���ة كبرية م���ن جمي���ع فئات 
ال�شي���ارات اجلديدة والت���ي ت�شمل ال�شي���ارات االقت�شادية 
وال�شيارات العائلي���ة و�شيارت الدفع الرباع���ي وال�شيارات 
التجاري���ة باال�شاف���ه ال���ى جمموع���ة كب���رية م���ن ال�شيارات 

امل�شتعملة املتنوعة.

“الفورسيزون” يطلق عروضا للتوعية بسرطان الثدي

تطبيق “دلعني” متوافر اآلن في البحرين

”EMUI“ هواوي” تطلق تحديث واجهة“

“بتلكو” و “الخدمات المالية العربية” 
تحصدان جائزة الحلول المصرفية الذكية

اأطل���ق فن���دق فور�شيزونز خلي���ج البحرين 
باملطاع���م  اخلا�ش���ة  العرو����س  م���ن  العدي���د 
واملنتجع ال�شحي ط���وال �شهر اأكتوبر للتوعية 
ب�رسط���ان الثدي بالتعاون م���ع اجلمعية املحلية 
“ثين���ك بين���ك بحري���ن” لل�شن���ة الثالث���ة على 
التوايل لزيادة الوع���ي وجمع الترعات الأبحاث 

�رسطان الثدي.
وقال املدي���ر الع���ام لفن���دق فور�شيزونز 
خلي���ج البحري���ن ريت�ش���ارد راب: “ي�رسن���ا دع���م 
اجلمعي���ة املحلي���ة غ���ري الربحي���ة ثين���ك بينك 
بحري���ن لل�شنة الثالثة على الت���وايل، حيث ُتعد 
هذه املبادرة جزء من م�شوؤولياتنا جتاه املجتمع 
البحرين���ي. لطامل���ا كان���ت عالم���ة فور�شيزونز 
مهتم���ة يف دع���م اأبح���اث ال�رسط���ان لذل���ك قمنا 
باإعداد ه���ذه التجارب املمي���زة لنتيح الفر�شة 
ل�شيوفن���ا الكرام بامل�شارك���ة يف هذه املبادرة 

اخلريية”.
ُيقدم بلو م���ون الوجن يف الطابق اخلم�شني 
ال�شه���ري  العامل���ي  لل�شي���ف  “ك���ت”  والوجن 
 Forbidden“ وولفغانغ باك م�رسوبان ورديان
Kiss” و “Cracklin’ Rosie” خ���الل �شه���ر 
اأكتوب���ر لل�شي���وف الراغبني يف جترب���ة فريدة 

ممزوجة باإطاللة رائعة على العا�شمة.
وُيق���دم ب���اي في���و الوجن الواق���ع يف ردهة 
الفندق موكتيل “Pink Hug” املنع�س الذي 

يتكون من مزيج متوازن من احلالوة واحلمو�شة 
با�شتخدام ع�شبة الليمون و�شاي الزجنبيل.

ميكن لل�شيوف زيارة احدى هذه الالوجنات 
للم�شاهم���ة يف الترعات حيث �شيتم تخ�شي�س 
ن�شبة من االأرباح للجمعية املحلية غري الربحية.

وُيق���دم فري���ق املنتجع ال�شح���ي يف فندق 
فور�شيزون���ز خلي���ج البحري���ن الباق���ة الوردية. 
ميكن لل�شي���وف االإ�شتمتاع بخ�ش���م بقيمة 10 
% عن���د حجز اأي عالج ملدة 60 دقيقة مع عالج 
للوجه ملدة 60 دقيقة. �شيتم الترع بن�شبة 10 

% من ارباح هذه الباقة للجمعية اخلريية.
و�شُتق���دم رئي�ش���ة جمعي���ة “ثين���ك بين���ك 
بحرين” ج���ويل �شباركل �شل�شل���ة من اجلل�شات 
التوعوي���ة اخلا�ش���ة ب�رسط���ان الث���دي ملوظفي 

الفندق يف اأكتوبر.
وطور فريق “ثين���ك بينك بحرين” تطبيقا 
خا�شا للهواتف املحمولة مل�شاعدة الن�شاء على 
تعل���م كيفية القي���ام بالفح����س الذاتي وطلب 
االإ�شت�ش���ارة الطبي���ة عند مالحظ���ة اي تغري غري 

طبيعي. 
ويهدف التطبيق اإلى ن�رس الوعي وامل�شاعدة 

يف اإكت�شاف املر�س يف مرحلة مبكرة.

بعد ح�شول���ه على �شعبي���ة كبرية يف 
اململك���ة العربية ال�شعودي���ة، قام تطبيق 
“دلعني” بتو�شيع خدماته يف البحرين مع 
جمموعة كبرية من اخلدمات، يوفر تطبيق 
“دلعن���ي” طريقة اأكرث مالءمة وخالية من 

االإجهاد الإجناز املهام اليومية. 
 مت تطوير التطبي���ق دلعني من قبل 
جمموع���ة �رسك���ة الع���زوم بل����س التجارية 
وي�شم���ل العدي���د م���ن اخلدم���ات. بع����س 
اخلدم���ات هي، خدم���ات التنظي���ف، رجل 
و�شاحن���ة، مكافح���ة احل����رسات، اخلادمات، 
�شيانة املكيف، ومع العديد من اخلدمات 
االأخرى التي �شيتم ت�شمينها يف التطبيق 
بحلول نهاية الع���ام.   كما ي�شمن تطبيق 
“دلعني” م�شت���وى احرتافًيا من اخلدمات 
نظ���ًرا الأن جمي���ع م���زودي اخلدم���ة خراء 
موؤهل���ني تاأهيالً عالًيا. كم���ا يقوم مزودو 
اخلدمة بتزويد جميع املعدات الالزمة عند 
زيارة �شكن العمالء ل�شمان مفهوم خالية 

من املتاعب لتطبيق “دلعني”.

حتتف���ل ه���واوي يف 2018 بالذك���رى 
اأول  اإط���الق  عل���ى  ال�شاد�ش���ة  ال�شنوي���ة 

 .EMUI واجهاتها التفاعلية املتطورة
وقط���ع نظ���ام الت�شغي���ل القائم على 
اأندروي���د �شوطاً طويالً منذ ذلك احلني، اإذ 
تنت�رس خدماته ب���ني 350 مليون م�شتخدم 
ن�شط حول الع���امل. ومت الك�شف عن اأحدث 
 EMUI واجه���ات امل�شتخ���دم التفاعلية 
9.0 يف فعالية اإعالمية ح�رسية على هام�س 
فعاليات معر����س “اإيفا برل���ني 2018”، 
وي�شتن���د اإل���ى اأح���دث اإ�ش���دارات من�ش���ة 
 Android :”الهواتف الذكية من “غوغل

.P
 EMUI 9.0 وطّورت ه���واوي واجهة
ل���� ’اإث���راء نوعي���ة احلي���اة’، وتعتم���د على 

نظ���ام الت�شغي���ل Android P، وتاأت���ي 
مع جعب���ة زاخ���رة بالتح�شين���ات الظاهرية 
الي���وم  و�شنلق���ي  الداخلي���ة.  والرجمي���ة 
نظ���رة على 5 من تل���ك االأ�شباب: واجهات 
اأف�شل للم�شتخدمني، واإلهام من الطبيعة، 
الرقمي���ة، واخلوا�س  ال�شحية  واخلوا����س 
ال�شحية الرقمي���ة يف EMUI 9.0 ووحدة 
.GPU Turbo 2.0 معاجلة الر�شوميات

امل�شتخ���دم  واجه���ة  اأن  اإل���ى  ي�ش���ار 
االآن عل���ى هوات���ف  EMUI 9.0 متاح���ة 
 HUAWEIو ،HUAWEI P20 Pro
و  HUAWEI Mate 10 Proو  ،P20
HUAWEI Mate 10 يف دول حمددة؛ 
و�شتتلق���ى العدي���د م���ن هوات���ف هواوي 

التحديثات قبل نهاية العام.

اأعل���ن فن���دق “الريتز-كارلت���ون، البحرين” ع���ن ان�شمام جريميي 
كانيف���ت كع�شو جديد اإلى فريق االإدارة التنفيذية. و�شيتبواأ كانيفت، 
الذي يحمل اجلن�شية الكندية، من�شب مدير الت�شويق واملبيعات؛ حيث 
�شيتول���ى االإ�رساف على ق�شم خدمات تقدمي الطعام واملوؤمترات احلائز 
عل���ى العديد من اجلوائ���ز يف منطقة ال����رسق االأو�شط و�شم���ال اأفريقيا، 
باالإ�شاف���ة اإل���ى ق�شم املبيع���ات يف املنتجع امل�شّنف م���ن فئة 5 جنوم 

والذي ميتاز بواجهته البحرية ال�شاحرة.

اأعربت كل من �رسكة بتلكو املزود الرائد للخدمات الرقمية يف 
مملكة البحرين، و�رسكة اخلدمات املالية العربية )AFS(، الرائدة 
يف تطبيقات التكنولوجيا املالي���ة )FinTech( يف املنطقة، عن 
�رسورهما واعتزازهما باإحرازهم���ا جلائزة احللول امل�رسفية الذكية 
يف موؤمتر البحرين للمدن الذكية امل�شتدامة 2018 املنعقد موؤخًرا 

يف فندق الدبلومات رادي�شون بلو.
ومت تق���دمي اجلائ���زة ع���ن تطبي���ق خدم���ة الدف���ع مبحفظ���ة 
املوبايل االإلكرتوني���ة bwallet، والذي مت طرحه من قبل بتلكو 
و�رسك���ة اخلدمات املالية العربية )AFS( يف باكورة العام 2018، 
وال���ذي مت حتميل���ه من قب���ل العديد م���ن حمالت البي���ع بالتجزئة 
ح���ول اململكة، حيث يتم ا�شتخدامه يومًيا من قبل قاعدة متنامية 
 QR( م���ن الزبائن. ومُيك���ن للزبائن م�شح رم���ز اال�شتجابة ال�رسيع
Code( والتمت���ع مبدفوعات غري نقدية اآمن���ة اإلى جانب املزايا 
احل�رسية التي ميكنهم اال�شتفادة منها من خالل هواتفهم النقالة.

وعّق���ب مدير عام وح���دة الت�شويق ب�رسكة بتلك���و عبدالرحمن 
من���ري قائال: “دخ���ول بتلكو يف جم���ال اخلدمات املالي���ة الرقمية 
بحل���ول التكنولوجي���ا املالي���ة )FinTech( يعزز م���ا نقدمه من 
خدمات و حلول للم�شاهمة يف تطوير جمال املدن الذكية، واأ�شاف 
بقول���ه اأن ال�رسك���ة م�رسورة بنتيج���ة التزايد يف قاع���دة م�شتخدمي 
التطبي���ق bwallet. حيث ال يقت����رس تفعيل خدمة bwallet على 
زبائ���ن بتلكو فقط، ب���ل يتعداها الى جمي���ع م�شتخدمي الهواتف 
النقالة من �شبكات اأخ���رى يف مملكة البحرين، بهذه الطريقة نحن 

نقدم خدمات رقمية الى كافة املجتمع و يف �شتا املجاالت.”
وق���ال الرئي����س التنفيذي ل�رسك���ة اخلدمات املالي���ة العربية 

ب���ي �شن���درا �شيكر،: “نعت���ز بتلقينا ه���ذه اجلائزة والت���ي تر�شخ 
عم���ق التاأثري الذي يلعب���ه bwallet يف ت�شهيل اإجراءات الدفع يف 
جميع اأنحاء مملك���ة البحرين. ويعّد تطبي���ق املحفظة االإلكرتونية 
اأح���د حلول التكنولوجيا املالي���ة )FinTech( املتعددة واملعّدة 
به���دف دعم االقت�ش���اد الرقم���ي املتنامي يف اململك���ة وت�شهيل 
االنتق���ال اإلى املعامالت النقدي���ة االإلكرتونية عو�شاً عن الورقية 

ودعم االنتقال اإلى جمتمع رقمي غري نقدي.
وقدم وزير االأ�شغال و�ش���وؤون البلديات والتخطيط العمراين 
ع�ش���ام خلف اجلائزة ملدير اأول ت�شوي���ق املنتجات، اأمري ن�رساهلل، 
باالإنابة عن �رسكة بتلكو، وللرئي�س التنفيذي الأعمال التكنولوجيا 
املالي���ة )AFS FinTech(، باالإنابة ع���ن �رسكة اخلدمات املالية 

العربية )AFS( �شرياز علي.

“التنين”... عالم مليء باألجهزة اإللكترونية

باالأجه���زة  مليًئ���ا  عامًل���ا  اكت�ش���ف 
االإلكرتوني���ة م���ع مدين���ة التن���ني البحرين، 
حيث �شتجد كل ما يلب���ي احتياجاتك واأكرث 
م���ن ذلك. فهناك ت�شكيل���ة وا�شعة من اأكرث 
االأجهزة ابتكاًرا التي تتميز بجودتها العالية. 
فاإذا كنت تبحث عن �شاحن لهاتفك، فلي�س 
علي���ك اإال زي���ارة مدين���ة التن���ني البحري���ن 
لتكت�ش���ف جمموع���ة متنوع���ة، ت�شم���ل تلك 
االأجهزة التي تقوم ب�شحن جهازك ال�شلكيًّا. 
اأم���ا اإذا كن���ت تريد �شوار ريا�ش���ي للحفاظ 
عل���ى لياقت���ك، فمدين���ة التن���ني البحري���ن 
ه���ي اخليار االأف�شل ل���ك اأي�ًشا، حيث هناك 
العدي���د من اخليارات الت���ي بال �شك �شتنال 

اإعجابك، وباأ�شعار تناف�شية للغاية. 

واأما لع�شاق املو�شيقى، فبا�شتطاعتهم 
اال�شتمت���اع باأحل���ى االأنغ���ام م���ع �شماع���ات 
الراأ����س الفريدة املتواف���رة مبدينة التنني 
البحرين، التي تتميز بت�شاميمها املتنوعة. 
كم���ا ويتوف���ر باملدين���ة االأجه���زة اخلا�شة 
بت�شغي���ل املو�شيقى ب�شيارت���ك باالإ�شافة 
اأحجامه���ا  يف  املتنوع���ة  امل�شج���الت  اإل���ى 
وت�شاميمها. واأما ملن يواجهون �شعوبة يف 
العثور على �شيارتهم بعد ركنها، فال داعي 
للقلق بعد الي���وم، فيوجد يف مدينة التنني 
اأجهزة متنوعة لتحديد مواقع ال�شيارة التي 
باالإمكان ربطها م���ع الهاتف الذكي ملعرفة 

مكان ال�شيارة.

بالتعاون مع “ثينك بينك بحرين”

جيريمي كانيفـت مديــرا للتسـويــق 
والمبيعات في “الريتـز”
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تعر�ض املطرب حممد فوؤاد لأزمة كربى بعدما فوجئ 
بت�رسي���ب األبوم���ه املنتظر »�ش���ام« قبل �شه���ر كامل من 
املوع���د املحدد �شلفا لطرح���ه يف الأ�شواق، ومل يعرف بعد 
كيف مت ت�رسيب الألبوم، كما رف�ض فوؤاد ح�شم موقفه من 

طرح الألبوم �رسيعا، خا�شة اأن الأيام املقبلة �شت�شهد طرح 
األب���وم مناف�شه التاريخي عمرو دياب »كل حياتي« واألبوم 
النجم���ة �شريي���ن عبدالوهاب »ن�ش���اي«. والألبوم املنتظر 

ملحمد فوؤاد بعد غياب عن عامل الغناء دام 8 �شنوات.

مسافات

وضع الفنانة شذى سبت الصحي يتحسن

وثق���ت الفنانة البحرينية �شذى �شب���ت، التي ل تزال 
ترق���د يف امل�شت�شفى بع���د اأزمة �شحية اأمل���ت بها، زيارة 
ع���دد من ال�شخ�شي���ات من الو�ش���ط الفن���ي وخارجه لها، 

وذلك عرب ح�شاباتها مبواقع التوا�شل الجتماعي.
وقدم كل م���ن الذين زاروا “�شب���ت” الدعم النف�شي 
لها، متمنني لها العافية وال�شامة، ومنهم الفنانني ح�شن 

املاجد ويو�شف بوهلول واملخرج عبدالرحمن حممد.
ورغم مك���وث �شذى يف امل�شت�شفى منذ نحو �شهر، اإل 
اأن ال�شماح ملختلف الأ�شخا�ض بزيارتها يعك�ض حت�شنا يف 

و�شعها ال�شحي.
ون����رست �شذى �شبت حلظة زيارة الفنان ح�شن املاجد 
واملخرج عبدالرحمن حمم���د لها، اللذان متنيا لها ال�شفاء 

وعودتها جمددا لن�شاطاتها.
وق���ال املخ���رج عبدالرحم���ن حممد يف ر�شال���ة وجهها 
لها به���دف دعمها: “مرحب���ا ال�شام عليك���م �شذى �شبت 

احلمدهلل على �شامتج )..(”.
ب���دوره علق الفن���ان ح�شن املاج���د: “ت�شتاهلني كل 

�شامة ازمة وتعدي انتي قوية”.
كما وثقت �شذى زيارة كل من خبرية التجميل عقيلة 
وم�شمم���ة الأزياء تغريد لها، حي���ث قالت خبرية التجميل 
عقيلة “ان�شا اهلل تقومني بال�شامة وا�شويلج احلى طبخة 

باإيدي”.
ودع���ت لها بدورها م�شممة الأزياء تغريد: “ان�شا اهلل 

مات�شوف���ني �رس �شذى وان�شا اهلل تقوم���ني بال�شامة واأجر 
وعافي���ة”. ويف مقطع اآخر وثقت الفنان���ة البحرينية زيارة 
الفنان يو�ش���ف بوهلول، الذي قال لها: “امتنالج ال�شحة 
والعافي���ة، وان�شوفج ب���امت ال�شحة والعافي���ة، وان�شا اهلل 
ان�شوف اعمال���ج واخراجج الرائع، وتعودي���ن لنا ان�شا اهلل 
وانت���ي �شاملة وغامن���ة”، مقدمة له �شكره���ا على زيارته 

ودعمه املعنوي.
وك�شفت �ش���ذى اأي�شا عن تلقيها لأع���داد كبرية من 
باقات الورد من قب���ل حمبيها، وهدايا ال�شوكولته، التي 

قد ت�شري اإلى خروجها قريبا من امل�شت�شفى.
وكان���ت اأب���رار �شبت ق���د اأو�شحت تفا�شي���ل مر�ض 
�شقيقتها يف وقت �شابق، مو�شحة اأنها دخلت امل�شت�شفى 
بع���د ت�شممها من “وجب���ة” لكن تب���ني اإ�شابتها بفتق يف 
املريء وت�شخم يف جدار املعدة والتهاب حاد وارجتاع يف 

املعدة.

في افتتاح مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي الرابع

ميدالية ذهبية لرواد الحركة المسرحية في البحرين
افتتح وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة ه�شام 
اجلودر ي���وم اأم�ض الأول مهرج���ان جائزة خالد بن 
حم���د للم����رسح ال�شبابي الراب���ع لاأندي���ة الوطنية 
واملراك���ز ال�شبابية ول���ذوي العزمية، والذي يقام 
بتنظي���م وزارة �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�شة، على 
�شال���ة م����رسح النه���ام مبرك���ز املح���رق ال�شبابي 
النموذج���ي و�ش���ط ح�ش���ور غف���ري م���ن الفنانني 
واملهتم���ني بامل�رسح، وقد ت�شم���ن حفل الفتتاح 
جول���ة يف املعر����ض امل�شاح���ب وع���زف ال�ش���ام 
امللكي والق���راآن الكرمي ثم عر�ض فني بعنوان “ 

لنغر�ض ب�شمة” وتا ذلك اأغنية وطنية.
ويف اآخر فقرات احلفل مت تكرمي رواد احلركة 
امل�رسحي���ة يف البحري���ن وذل���ك مبنحه���م ميدالية 
ذهبي���ة، وم���ن الأ�شم���اء املكرم���ة الفن���ان حمم���د 
يا�شني، والفنان ن�شال العطاوي والفنان عبداهلل 
�شويد، والفنانة هيفاء ح�شني، والكاتب واملوؤلف 
حم���د ال�شهابي، والفنان ابراهيم الغامن، والكاتب 
واملوؤل���ف حم���زة حمم���د، والفنان واملخ���رج خالد 
الرويع���ي، والفنانة �شعاد عل���ي، والفنان عبداهلل 
ملك، والفنان واملخرج واملوؤلف خليفة العريفي، 

والناقد امل�رسحي يو�شف احلمدان.
الناق���د امل�رسح���ي يو�شف احلم���دان قال عن 

هذا التكرمي: �شك���را وافرا وحمبة با حدود ل�شمو 
ال�شي���خ خالد بن حم���د لتكرميي كرائ���د من رواد 
احلرك���ة امل�رسحي���ة يف البحرين يف ه���ذا املهرجان 
امل�رسحي ال�شباب���ي ال�شنوي وال�شكر مو�شول لكل 
القائم���ني على تنظيم املهرج���ان واخ�ض بالذكر 
ن���وار املطوع ون�ش���ال العطاوي مدي���ر املهرجان 
والفن���ان عبداهلل ملك رئي�ض اللجن���ة ال�شت�شارية 
للمهرج���ان. اأما الفن���ان عبداهلل �شوي���د فقد اأكد 
على اأهمي���ة وقوة مهرجان خالد ب���ن حمد للم�رسح 

ال�شباب���ي واهتمامه باملب���دع البحرين���ي وهذا اإن 
دل فاإمنا ي���دل على الهتمام البالغ والكبري الذي 
يوليه �شمو ال�شيخ خالد بن حمد للمبدع البحريني 

يف �شتى املجالت.
وب���دوره اأع���رب الفنان اأحمد مب���ارك عن بالغ 
�شعادت���ه باإقامة مهرج���ان خالد بن حم���د للم�رسح 
ال�شباب���ي والذي يعد قاع���دة �شلبة لانطاق نحو 
اآف���اق وا�شعة من التميز والنجاح، منوها باأن جميع 
ال�شباب البحريني املهتم بامل�رسح بات ينتظر هذا 

املهرج���ان �شنويا لأنه اأ�شبح حقا لاإبداع وتفريغ 
�شحنات املواهب �ش���واء يف التمثيل اأو الإخراج اأو 

التاأليف اأو ال�شينوغرافيا وغريها.
هذا و�شيعر�ض نادي توبلي اليوم الأربعاء 3 
اكتوب���ر م�رسحية ربع م�شهد، فيم���ا بقية العرو�ض 
�شتك���ون، م�رسحي���ة “حتت الأر�ض” لن���ادي احلالة 
ي���وم 4 اأكتوب���ر، م�رسحي���ة “خمل�شو����ض” ملركز 
�شب���اب القاد�شية يوم 5 اأكتوب���ر، م�رسحية “ اأك�ض 
اأو“ ملركز �شباب ال�شاخورة يوم 6 اأكتوبر، م�رسحية 

“ك���وت 6” ملرك���ز �شب���اب مدينة عي�ش���ى يوم 7 
اأكتوب���ر، م�رسحية “�شالوه” ملرك���ز �شباب الزلق 
يوم 8 اأكتوبر، م�رسحية “احرتامي للحرامي” ملركز 
�شب���اب مدينة حمد يوم 9 اأكتوب���ر، م�رسحية “عود 
على ب���دء” لنادي مدينة عي�شى ي���وم 10 اأكتوبر، 
م�رسحي���ة “من التايل” ملركز �شب���اب اجلنوب يوم 
11 اأكتوب���ر، م�رسحي���ة “�شيجار” للن���ادي الأهلي 
ي���وم 12 اأكتوبر، م�رسحية “نيجاتي���ف” للموؤ�ش�شة 

الوطنية لذوي العزمية يوم 13 اأكتوبر.

    BUZZ      
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“أوال” و مدينة عيسى” يصدران كتابا عن “سالم سلطان”
اعل���ن م�رسح اوال بالتعاون مع نادي مدينة عي�شى 
ا�ش���دار كت���اب ع���ن الفن���ان الراح���ل �ش���امل �شلطان 
وم�شريت���ه الفني���ة، وارت���اأت ادارة امل����رسح ان تفت���ح 
املجال لالع�ش���اء بامل�شاهمة بكلم���ات يف حق الفنان 
الراحل الذي اثرى ال�شاحة الفنية بالكثري من االعمال 

املمي���زة، وق���د اوكل امل����رسح 
ال���ى الفن���ان يعق���وب الق���وز 
للتوا�ش���ل مع االع�ش���اء الذين 

يودون امل�شاركة يف الكتاب.
يج���در بالذك���ر اأن الفن���ان 
امل�رسحي القدير �شامل �شلطان 
توف���ى يف �شه���ر اأبري���ل العام 
2018 بع���د ����رساع طوي���ل مع 
املر����س، وق���د اأقام ل���ه نادي 
تابينيا  مدين���ة عي�ش���ى حف���ال 

ت�شمن العديد من الفقرات.

أحداث

تتلق���ى دع���وة يف العم���ل اإل���ى اجتماع 
طارئ.

ن�شاطاته���م  العائل���ة  اأف���راد  �ش���ارك 
الرتفيهية.

اأن���ت �شاح���ب اإرادة قوي���ة وعزمية ال 
تلني ب�شهولة.

 تفك���ر يف م�شاري���ع جدي���دة ومت���ن 
اأو�شاعك املهنية.

جتّن���ب االنفع���ال والغ�ش���ب وتوجي���ه 
املالحظات.

االأه���ل واالأ�شدق���اء  اطل���ب م�شاع���دة 
املخل�شني.

ال ترتّدد يف التعبري عن راأيك ال�رسيح.

حاول اأن تق���وم بتمارين ريا�شية هذه 
االأيام.

تتمت���ع بالن�ش���اط والثق���ة الكافي���ن 
الإكمال مهامك.

ا�شتع����س ع���ن الع�شاء الد�ش���م بع�شاء 
خفيف.

ا�شتفد م���ن االأجواء املريحة يف اإجازتك 
للتخطيط.

اأع���د النظ���ر يف طريق���ة تعاطي���ك م���ع 
الزمالء.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

3 اكتوبر
 1866

 معاهدة فيينا تنهي 
النم�شا  ب��ني  احل���رب 

واإيطاليا.

 1904
بني  معاهدة  توقيع   
من  واإ�شبانيا  فرن�شا 
على  احل���ف���اظ  اأج�����ل 

ا�شتقالل املغرب.

1915
ال��ع��امل��ي��ة    احل�����رب 
االأول����������ى: ال���ق���وات 
ال�����ف�����رن�����������ش�����ي�����ة 
تقوم  وال��ري��ط��ان��ي��ة 
�شالونيكي  يف  باإنزال 

)اليونان(.

1918
ال��ع��امل��ي��ة    احل�����رب 
االأول����������ى: ال��ن��م�����ش��ا 
واأمل���ان���ي���ا ت��وج��ه��ان 
م��ذك��رت��ي ���ش��الم اإل��ى 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

الإعالن هدنة.

 1918
يدخل  في�شل  االأم��ري 
دم�����ش��ق ع��ل��ى راأ����س 
ال����ق����وات ال��ع��رب��ي��ة 
ويعلن  واالإجن��ل��ي��زي��ة 
قيام الدولة العربية.

 1929
ال�رسبية- اململكة   
ال������ك������روات������ي������ة-

ت�شبح  ال�شلوفيينية 
يوغو�شالفيا.

 1932
 ا�شتقالل العراق.

• �شامل �شلطان يف احد اعماله	

• �شامل �شلطان	
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األخيرة

بيال حديد تفاجئ املعجبني مبظهرها اجلديد

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

يف  وح���ار  ح�س���ن،  الطق����س 
النهار، يتحول اإل���ى رطب ن�سبيا 

يف وقت الحق من هذه الليلة.

الري���اح متقلبة االجت���اه من 5 اإلى 
10 عقد، ولكنها �سمالية غربية من 10 

اإلى 15 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام. درجة احلرارة 
العظم����ى 38 درجة مئوية وال�سغرى 29 درجة مئوية. 

الرطوبة الن�سبية العظمى 80 % وال�سغرى 25 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�س�سة االأيام للن�رش
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الفجــر: 4:11
الظهـر: 11:27  

العصــر: 2:51
المغرب: 5:23
العشاء: 6:53

مواقيت 
الصالة

“نوبل للفيزياء” لـثالثي “ثورة الليزر”
اأعلن���ت االأكادميي���ة امللكي���ة ال�سويدية 
للعلوم، اأم�س الثالثاء، تتويج العامل االأمريكي 
م���ورو،  ج���ريار  والفرن�س���ي  اآ�سك���ن،  اآرث���ر 
والكندي���ة دون���ا �سرتيكالن���د بجائ���زة نوب���ل 
للفيزي���اء لع���ام 2018 الإجنازاته���م يف جمال 
اللي���زر. واأوردت االأكادميي���ة يف بي���ان اإعالن 
اجلائزة التي تبلغ قيمتها ت�سعة مالين كرونة 

�سويدية )مليون دوالر( “اأحدثت االخرتاعات 
الت���ي يتم تكرميه���ا ه���ذا االأ�سبوع ث���ورة يف 
فيزياء الليزر”. واأ�س���اف البيان اأن”االأدوات 
املتطورة للت�سويب بدق���ة تفتح الباب اأمام 
جماالت بح���ث مل تكت�سف بعد، وكم هائل من 
التطبيق���ات ال�سناعية والطبي���ة”. ويف وقت 
�سابق، اأعلنت اجلهة املانحة جلائزة نوبل فوز 

االأمريكي جيم�س األي�سون، والياباين تا�سوكو 
هونغ���و بجائ���زة نوب���ل للط���ب لع���ام 2018، 
الكت�سافاتهما التي اأدت اإلى حتقيق تقدم يف 
عالج ال�رشطان. وقالت جمعية نوبل يف يف بيان 
اإن “األي�سون وهونغو اأو�سحا كيفية ا�ستغالل 
ا�سرتاتيجي���ات خمتلفة لتثبيط كوابح اجلهاز 

املناعي يف عالج ال�رشطان”.

مواقف خا�صة لكبار 
ال�صن بالكويت

الأربعة  “وح�ش 
اأمتار” ي�صيع اخلوف

النريان تلتهم
 عبارة تقل املئات

منح���ت وزي���رة ال�س���وؤون االجتماعي���ة 
والعمل وزيرة الدولة لل�سوؤون االقت�سادية 
بالكويت، هند ال�سبيح، اأول بطاقة �سيارة 
للم�سنن، تخّول حاملها الوقوف يف اأماكن 
خم�س�سة له���م، على غرار اأ�سحاب الهمم، 

يف جميع جهات الدولة واملرافق العامة.
عل���ى هام����س  ويف ت�رشي���ح �سحف���ي 
االحتفال باليوم العاملي للم�سنن، قالت 
ال�سبيح: “الت�سجي���ل حاليًّا للح�سول على 
بطاقة امل�سنن اأ�سب���ح اإلكرتونيًّا، و�سنة 
بع���د �سنة �سنق���دم خدمات جدي���دة لهذه 
الفئ���ة، الت���ي تع���د بركة كل بي���ت وبركة 
البلد بوج���ود االآباء واالأمه���ات واالأجداد”، 

ح�سب ما نقلت �سحيفة الراي الكويتية.

يعي�س اأه���ايل قرية تركية حالة من الذعر، 
بعدما �رشت �سائعة عن وجود ثعبان �سخم ي�سل 
طول���ه اإلى اأمتار عدة، واتخ���ذ ال�سكان اإجراءات 
عدة حلماية اأنف�سهم من خطر يعتربونه حمققا.
وح�سبم���ا نقل���ت �سحيف���ة “حرييت ديلي 
ني���وز”، فاإن �سكان قري���ة بامتنتاجي يف اإقليم 
توكات �سم���ايل تركيا، تداول���وا �سائعة ب�ساأن 
ثعب���ان يبل���غ 4 اأمتار م���ن الط���ول، وي�ستطيع 
الته���ام اإن�سان كام���ل. وذكرت و�سائ���ل اإعالم 
حملي���ة، اأن عددا من ال�سكان اأ�سابتهم اأمرا�س 
ب�سب���ب اخل���وف ال���ذي انتابهم، عق���ب العثور 
على ع�س لثعبان اأثن���اء ت�سييد اأحد ال�سدود يف 

منطقة حماذية.

الن���ريان،  اندلع���ت  خميف���ة،  كارث���ة  يف 
اأم����س الثالثاء، يف عب���ارة ليتواني���ة تقل مئات 
االأ�سخا����س، كان���ت تبح���ر يف بح���ر البلطي���ق، 
بع���د انفجار يف غرفة املح���ركات، وفق ما اأفاد 
اجلي����س يف الب���الد. وق���ال اجلي����س يف ليتوانيا 
اإن العب���ارة كان���ت تق���ل 335 �سخ�ًس���ا عندما 
اندلع���ت فيها الن���ريان وهي يف عر����س البحر، 
وكانت يف طريقها اإلى بلدة كاليبيدا ال�ساحلية 
يف ليتواني���ا، قادمة من كيي���ل االأملانية. وقال 
متحدث با�س���م القوات اجلوي���ة الليتوانية، اإن 
العبارة وجهت ر�سال���ة ا�ستغاثة، واأر�سل جي�س 
ليتواني���ا طائ���رة هليكوب���رت واأع���د طائرت���ن 

اأخرين الإر�سالهما اإذا تطلب االأمر.

• الجئون �سوريون ي�ساركون يف تقدمي جمموعة للم�سمم االإ�سباين من اأ�سل مغربي كرمي اأدوت�سي يف عامل االأزياء الباري�سية.	

زينت عار�سة االأزياء بيال حديد، غالف املجلة العاملية “بازار اأرابيا”، مبظهر جديد خالب.
وظه���رت بيال حديد يف ال�س���ورة يف معطف اأخ�رش مع غطاء راأ����س �سخم وعلى عنقها عقد 
ثمن على �سكل طوق مع حجر اأخ�رش كبري على �سكل قطرة يف الو�سط، وتزين اأذنيها حلقات 

من نف�س الطقم وخامت على اإ�سبعها.
وقام���ت النجمة بجمع �سعرها، ومكياجه���ا طبيعي اإلى اأق�سى حد، وبهذا ال�سكل، �ستظهر 

بيال حديد على غالف “بازار اأرابيا” يف اإ�سدار اأكتوبر.
ون����رشت بيال على �سفحتها، �سورتها من غالف املجل���ة التي جمعت خالل 13 �ساعة اأكرث 

من 833 األف اإعجاب.

تايلند تغلق �صاطئا �صهريا حتى يتعافى نظامه البيئي

بعمر الـ 26 وميلك �صركة بـ 130 مليون دولر

قال���ت ال�سلط���ات التايلندية اأم����س الثالثاء اإن �ساطئا ظه���ر يف فيلم ال�ساط���ئ )ذا بيت�س( للنجم 
ليوناردو دي كابريو �سيظل مغلقا الأجل غري م�سمى؛ الإتاحة الوقت اأمام تعايف نظامه البيئي.

واأغلق���ت الب���الد �ساطئ مايا باي عل���ى جزيرة بي بي ليه ببح���ر اأندامان ملدة 4 �سه���ور اعتبارا من 
اأول يوني���و يف حماول���ة الإنقاذ ال�سعاب املرجانية باملنطقة بعد اأن ت�رشرت بفعل ارتفاع درجات احلرارة 
ووف���ود ال�سائح���ن باأعداد كبرية.  وكان ما ي�سل اإلى 6 اآالف زائ���ر ياأتون اإلى ال�ساطئ يوميا على منت 

زوارق �رشيعة من جزر بي بي وبوكيت وكرابي.
وق���ال �سوجنتام �سوك�س���واجن مدير مكتب املتنزهات الوطنية لرويرتز ”مل يكن االإغالق ل� 4 اأ�سهر 
كافيا“. واأ�ساف ”نحتاج اإلى عام على االأقل اأو حتى ما ي�سل اإلى عامن ورمبا اأكرث حتى تتعافى البيئة 

مبا يف ذلك ال�سعاب املرجانية واأ�سجار املاجنروف وال�ساطئ“.
وت�ساه���م ال�سياحة بنحو 12 % من اقت�ساد تايالند لكن هن���اك خماوف متزايدة ب�ساأن قدرة البالد 

على ا�ستيعاب عدد الزوار االآخذ يف التزايد ب�رشعة.

ي�سع���ب ت�سدي���ق اأن �ساب���ا بعم���ر 19 
عام���ا قد بداأ م�رشوع���ا جتاريا و�سلت قيمته 
اإل���ى 130 ملي���ون دوالر خ���الل 7 �سن���وات 
فقط، وهو النجاح الذي متكن رائد االأعمال 

الربيطاين، بن فران�سي�س، من حتقيقه.
والغريب يف الق�سة ه���و اأن فران�سي�س 
ق���د متك���ن من فع���ل ذل���ك خ���الل �سنوات 
حت�سيل���ه اجلامع���ي، حت���ى قب���ل اأن يدخل 

�سوق العمل املهني.
وعالوة على ما �سبق، كان ال�ساب يعمل 
ك�سائ���ق لتو�سيل البيتزا اإلى املنازل، بعد 

انتهاء دوامه الدرا�سي، وذلك يوميا من ال�ساعة 5 اإلى 10 م�ساء.
 ”Gymshark“ كم���ا اأ�سار فران�سي�س اإلى اأنه كان يعمل عل���ى م�رشوعه التجاري
خالل تو�سيل���ه البيتزا اإلى البيوت م�ستخدما هاتفه الذكي. وعند العودة اإلى املنزل 
م�ساء، كان ال�ساب يجل�س ل�ساع���ات وهو ي�سمم موقعه االإلكرتوين ويختار املنتجات 

اجلديدة التي يتوجب عر�سها.
ومع م�سي عامن كاملن من اإجهاد فران�سي�س نف�سه يف الدرا�سة والعمل، بداأت 
اأرباح �رشكته النامية بتخطي 320 األف دوالر �سنويا، وعندها قرر التخلي عن الدرا�سة 

.”Gymshark“ �وتو�سيل البيتزا، لكي يتفرغ كليا ل
وتعد “Gymshark” اليوم من اأكرب ال�رشكات الربيطانية النامية واملتخ�س�سة 
يف االألب�س���ة واملع���دات الريا�سي���ة، اإذ تخطت قيمته���ا ال�سوقي���ة 130 مليون دوالر 

اأمريكي، بحلول العام 2018.

• بن فران�سي�س	

سمير عطا اهلل *

مفكرة البحرين: رسالة إلى الريحاني
ذك���رُت اأم�س - خط���اأً - اأن البيوت التابعة ل� “مركز ال�سيخ اإبراهي���م اخلليفة للثقافة والبحوث” 
اأ�سب���ح عددها 35 من���زال. الرقم ال�سحيح هو 29. وه���ي متال�سقة تقريبا، ت�س���كل يف جمموعها لوحة 
للبحري���ن القدمية، ذات ال�سقوف املخفو�سة، والنواف���ذ املفتوحة من فوق، بحيث يدخل الهواء دون 

احلر، والنور دون ال�سم�س.
هكذا كانت احلياة هنا يف زمن االأهل، تطاردهم ال�سم�س اإلى الداخل، فحاربوها بالنوافذ ال�سيقة 
واالأب���واب اخل�سبية ال�سيقة، ور�سفوا �سق���وف البيوت باأعمدة متال�سقة من �سجر “البامبو”، ترد احلر 

النازل وتخفف �سيئا من غلواء الرطوبة وع�سوائيتها.
اختلط احلديث بالقدمي يف هذه امل�ساحة القدمية من املحّرق اختالطا مده�سا حقا. فما اإن تدخل 
هذه البيوت حتى ترى اأنها حتّولت اإلى مكتبات رائعة، واإلى خزائن زجاجية حتفظ فيها املخطوطات، 
وجّلها ر�سائل من ال�سيخ اإبراهيم اأو اإليه. واإحداها اإلى �سديقه اأمن الريحاين، الذي كان ياأتي لزيارة 
املل���ك عبدالعزيز بن عبدالرحم���ن، دائما عن طريق البحرين. ومن ثم يطالعك مدّرج )قاعة حما�رشات( 
�سخ���م يت�س���ع للمئات من ال�سيوف واملقدمن. وبن هوؤالء حت���ى االآن جنوم الغناء واالأداء من الغرب 
وال�رشق ومن رو�سيا. وتقيم ال�سيخة مي اآل خليفة عقودا وعهودا مع وزارات ودوائر الثقافة يف كربى 
ال���دول، فيتع���رف القادمون اإلى العراقة الثقافية يف هذا البلد ال�سغ���ري، ويتعرف اجلمهور البحريني 

اإلى معامل وعناوين احل�سارات االأخرى.
عندم���ا يقال “مركز ال�سيخ اإبراهي���م” ُيخيل اإليك اأنه مبنى واحد، لكنه ح���ارة من حارات الثقافة 
الن���ادرة يف الع���امل، ال يقابله يف مدة دورته ال�شنوية اأي ن�شاط م�شابه يف العامل العربي، واإن كان ال�شبه 

املعماري واللوحات الفنية اخلارجية واجلداريات، يذكر مبهرجان اأ�سيلة.
والت�سابه املهم االآخر هو اأن هذا العمل، تكرارا، واملده�س هو مبادرة فردية تتلقى اأحيانا الدعم 
امللك���ي، يف اأ�سيلة اأو يف البحرين. وثمة م�رشوع يف “مركز ال�سي���خ اإبراهيم” رعاه اأمري الكويت، ال�سيخ 
�سب���اح االأحمد. وتاأتي امل�ساهمات االأخ���رى من البنوك وال�رشكات الوطنية االأخرى. وي�سكل كل ذلك يف 
النهاية، حالة ثقافية نادرة اجلوهر. ولبنان الذي كان متقدما ذات زمن يف املد الثقايف ال ميلك �سيئا 
م���ن هذا عل���ى االإطالق. وتبدو معار�سنا ال�سنوي���ة عمال بدائيا جدا اأمام ه���ذه ال�سناعة الثقافية بالغة 

الرقي.
حتم���ل البحرين طيبها وتوا�سعها اإل���ى كل مكان. وهذا العام، حملت اإل���ى دورة اجلمعية العامة 
يف نيوي���ورك ر�سالت���ن؛ االأولى األقاها رئي�س الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة، والثاني���ة وزير اخلارجية ال�سي���خ خالد بن اأحمد اآل خليفة. والكلمت���ان ر�سالة واحدة: �سالم 
املنطق���ة و�س���الم العامل. �سكينة املنطقة وهن���اء �سعوب العامل. وال ي�سدق امل���رء اأنه ميكن اأن يكون 
لهذا البلد اأعداء ومعتدون؛ كبارا كانوا اأم �سغارا. وال ي�سدق خ�سو�سا، اأنهم من اأهل اجلوار اأو �سالت 

االأرحام. لكن كما اأن االأخوة والتوا�سع واللياقة وال�سماحة طبيعة، فالعك�س قد يكون كذلك اأي�ًسا.

*  كات��ب و�صح��ايّف لبناين، عم��ل يف كل من �صحيفة “النه��ار” وجملتي “الأ�صبوع العرب��ي” و “ال�صياد” 
اللبنانية و�صحيفة “الأنباء” الكويتية.

 ا�صت�ص��اف مرك��ز ال�صي��خ اإبراهي��م ب��ن حمم��د اآل خليف��ة للثقاف��ة والبح��وث، اأم���س الأول، الكات��ب 

وال�صحايف اللبناين �صمري عطا اهلل، يف اأم�صية بعنوان “هل ي�صتحق العرب اأ�صدقاءهم؟”.

وفيما ياأتي ن�س مقال ن�صرته �صحيفة “ال�صرق الأو�صط” للكاتب وال�صحايف اللبناين اأم�س الثالثاء:
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