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مثلما قال المبدع الراحل بدر شاكر السياب 
بأنش���ودته الش���هيرة: “مط���ر.. مط���ر.. مطر”، 
ف���إن البحرين استبش���رت الخير أمس بمطر 

البركة ظهرا ثم بمطر المترشحين عصرا.
وش���هد أول األيام الخمسة للتسجيل تدفق 
عدد كبير من المترشحين، وسّجلت اللجان 
240 طلب ترش���ح لعضوي���ة مجلس النواب 
و50  للبرلم���ان،   190( البلدي���ة  والمجال���س 

للمجالس البلدية(.

واشنطن ـ وكاالت

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
مه���م  حلي���ف  الس���عودية  إن  أم���س، 
وقوي للواليات المتحدة، وإن البلدين 
يعم���ان س���ويا عل���ى وقف نش���اطات 
مقابل���ة  ف���ي  ترام���ب  إيران.وأض���اف 
م���ع ش���بكة “فوك���س بزن���س”: “نح���ن 
بحاج���ة إل���ى الس���عودية ف���ي حربن���ا 

عل���ى اإلره���اب، وف���ي كل م���ا يح���دث 
ف���ي إي���ران وأماك���ن أخ���رى”. وفيم���ا 
الصحاف���ي  اختف���اء  بقضي���ة  يتعل���ق 
جمال خاشقجي، أشار ترامب إلى أنه 
ليس متأك���دا فعا م���ن حقيقة وجود 
التس���جيات التي يتم نش���ر تفاصيلها 

بشأن قضية خاشقجي.

ترامب: السعودية حليف مهم

س��مو رئيس الوزراء يطلع على استعدادات كأس العالم للطيران الحر

استقطاب البطوالت العالمية

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل خليفة، لدى 
قيام سموه بجولة ميدانية في “جرافيتي 
االس���تثمار  أن  دايفين���غ”،  س���كاي  ان���دور 
والتوس���ع في إقام���ة المنش���آت الرياضية 
المتط���ورة عزز من ق���درة مملكة البحرين 
على استقطاب البطوالت العالمية وتنمية 

القط���اع الس���ياحي، وجع���ل م���ن المملك���ة 
ا مفضااً لدى العديد من االتحادات  اختياراً
إلقام���ة  والدولي���ة؛  اإلقليمي���ة  الرياضي���ة 

كبريات البطوالت في شتى األلعاب.
وكان سموه قد قام أمس بجولة تفقدية 
س���كاي  ان���دور  “جرافيت���ي  موق���ع  إل���ى 
دايفينغ” في منطقة الزالق، حيث استمع 

س���موه إلى شرح من رئيس اللجنة العليا 
الح���ر  للطي���ران  الثالث���ة  العال���م  ل���كأس 
الداخل���ي الش���يخ محم���د ب���ن راش���د ب���ن 
خليفة آل خليفة عن آخر االس���تعدادات 
والتجهيزات الس���تضافة مملكة البحرين 
الح���ر  للطي���ران  الثالث���ة  العال���م  كأس 

الداخلي.

سمو رئيس الوزراء في جولة ميدانية في موقع جرافيتي

 المنامة – البحرين الوطني

احتلت البحرين المركز الخامس عربيا في تقرير 
مؤش���ر التنافس���ية العالمي���ة الصادر ع���ن المنتدى 
االقتصادي العالمي “دافوس”. وحصلت البحرين 
على المركز ال� 50 في المؤشر على مستوى العالم 

للعام 2018.

حقق بن���ك البحرين الوطني 
نتائج مالي���ة قوية، وواصل 
تس���جيل نم���و ملح���وظ في 
األش���هر التس���عة األول���ى من 
س���جل  إذ  الج���اري،  الع���ام 
صاف���ي  ف���ي  زي���ادة  البن���ك 

الربح بلغت نسبتها 11.3 %؛ ليصل إلى 55 مليون دينار، مقارنة مع 49.4 مليون 
دينار لنفس الفترة بالعام 2017.

ا  البحرين الخامسة عربيًّ
في “التنافسية”

55 مليون أرباح “البحرين الوطني”

دونالد ترامب

جان كريستوففاروق المؤيد

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

VOTE.BH VOTEBH WWW.VOTE.BH 77277277

فتح باب الترشح
لعضوية مجلس النواب

والمجالس البلدية
من 17 أكتوبر إلى 21 أكتوبر 2018

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Saf 1440 99 صـفــــــر 
Oct 2018 1818 أكتوبــر

Year: 11السنة
No: 3656العدد
THUالخميس

المحرر االقتصادي

)09()08(

)02(

)17(

)16 - 12(



أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، لدى قيام س���موه 
بجولة ميدانية في “جرافيتي اندور سكاي دايفينغ”، أن االستثمار والتوسع في إقامة المنشآت 
الرياضي���ة المتط���ورة عزز من قدرة مملكة البحرين على اس���تقطاب البط���والت العالمية وتنمية 
القط���اع الس���ياحي وجع���ل م���ن المملكة اختي���اًرا مفض���اً لدى العديد م���ن االتح���ادات الرياضية 

اإلقليمية والدولية إلقامة كبريات البطوالت في شتى األلعاب.

البحري���ن  تنظي���م مملك���ة  أن  وأض���اف س���موه 
الح���ر  للطي���ران  الثالث���ة  العال���م  كأس  لبطول���ة 
الداخل���ي م���ن خ���ال “جرافيت���ي اندور س���كاي 
دايفينغ”، يعكس م���دى الثقة في القدرات التي 
تمتلكها البحرين من منش���آت رياضية متطورة 
أهلته���ا الس���تضافة أكب���ر األح���داث الرياضي���ة 

العالمية.
وأش���اد س���موه بالجهود الت���ي يبذله���ا القائمون 
عل���ى “جرافيت���ي ان���دور س���كاي دايفين���غ” ف���ي 
تعزي���ز تواج���د مملك���ة البحري���ن ف���ي المحافل 
الرياضي���ة عبر اس���تقطابه العديد من البطوالت 
اإلقليمي���ة والدولي���ة ونجاح���ه ف���ي أن يك���ون 
أول نف���ق هوائ���ي في آس���يا والش���رق األوس���ط 

يستضيف كأس العالم للطيران الحر الداخلي.
وكان صاح���ب الس���مو الملك���ي رئي���س ال���وزراء 
ق���ام أمس بجولة تفقدي���ة إلى موقع “جرافيتي 
اندور س���كاي دايفينغ” في منطقة الزالق، حيث 
استمع سموه إلى شرح من رئيس اللجنة العليا 
ل���كأس العال���م الثالث���ة للطي���ران الح���ر الداخلي 
الش���يخ محمد بن راش���د ب���ن خليف���ة آل خليفة 
عن آخر االس���تعدادات والتجهيزات الستضافة 
مملك���ة البحرين ل���كأس العالم الثال���ث للطيران 
الحر الداخلي الذي سينطلق في الفترة 25 إلى 

28 أكتوبر الجاري.
وخ���ال الجولة، أبدى س���موه اعجاب���ه بما اطلع 
علي���ه من اس���تعدادات كبي���رة الس���تضافة هذا 
الح���دث الرياض���ي المه���م بم���ا يع���زز م���ن نجاح 
البطول���ة وخروجه���ا بالش���كل ال���ذي يعب���ر ع���ن 
الوج���ه الحض���اري لمملك���ة البحري���ن، متوجه���ا 

س���موه بالش���كر إل���ى اللج���ان المنظم���ة وجمي���ع 
القائمي���ن على تنظي���م البطولة عل���ى ما يولونه 
م���ن ح���رص واهتمام بمراع���اة كاف���ة التفاصيل 
الت���ي توف���ر أس���باب النج���اح للبطول���ة وتضمن 

راحة المشاركين واستمتاع الجماهير بها.
الش���يخ  يق���وم  الت���ي  بالجه���ود  وأش���اد س���موه 
محم���د بن راش���د بن خليف���ة آل خليفة واللجان 
المنظم���ة؛ من أجل توفي���ر كل مقومات النجاح 
له���ذه البطول���ة الت���ي ستش���هد مش���اركة العديد 
وأبط���ال  العالمي���ة  والف���رق  المنتخب���ات  م���ن 
العال���م في ه���ذه الرياضة، بما يس���هم في تعزيز 
مكان���ة وس���معة مملكة البحرين عل���ى الخريطة 

الرياضية الدولية.
وأك���د صاح���ب الس���مو الملك���ي رئيس ال���وزراء 
بالقط���اع  االهتم���ام  عل���ى  الحكوم���ة  ح���رص 
الرياض���ي، وتعزي���ز االس���تثمار في���ه بمختل���ف 
أش���كاله كرافد اقتصادي مهم تعتمد عليها دول 
عديدة في تنمية اقتصادها الوطني وتنش���يط 
القطاع الس���ياحي، مش���يرا سموه إلى أن مملكة 
البحري���ن تح���رص عل���ى أن يك���ون له���ا موقعها 

الريادي في هذا المجال.
وأع���رب س���موه عن اعت���زازه بما ش���اهده خال 
الجولة من نماذج بحرينية شابة تتمتع بالقدرة 
والكف���اءة ف���ي التنظيم ومتابعة االس���تعدادات 
والتجهيزات الخاصة بالبطولة، وهو األمر الذي 
يعكس م���ا تتمتع به المملكة م���ن كوادر وطنية 
متميزة لديها التصميم واإلرادة على رفع اس���م 

الوطن عاليا في مختلف المحافل.

عبر رئيس اللجنة العليا لكأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي الشيخ محمد  «
بن راشد بن خليفة آل خليفة، عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء، على تفضل سموه بزيارته التفقدية الكريمة لالطالع على االستعدادات 

الجارية الستضافة البحرين لكأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي، مؤكدا 
أن الزيارة تجسد ما يوليه سموه من اهتمام ودعم متواصل بكل ما يحقق ريادة 

مملكة البحرين وتفوقها في كافة المجاالت وفي مقدمتها القطاع الرياضي.وأكد أن 
زيارة سموه تعكس أيضا ما يوليه من حرص على إنجاح هذه البطولة التي تعزز من 

مكانة البحرين الرياضية على مستوى العالم، مشيدا بدعم ورعاية صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء لـ “جرافيتي اندور سكاي دايفينغ”، والذي أهلها الستضافة 
كأس العالم للطيران الحر الداخلي كأول نفق هوائي في آسيا والشرق األوسط 

يستضيف هذه البطولة العالمية الكبرى.

أعلن رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة عن تنظيم مملكة البحرين للمؤتمر والمعرض 
الخليجي األول بعنوان “تطوير النظام الصحي: الرؤية الخليجية تجاه تطبيق الضمان الصحي” تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يدشن المجلس األعلى للصحة، خال الفترة من 18 إلى 19 من شهر نوفمبر المقبل 

وذلك في مركز عيسى الثقافي.

محم���د  الش���يخ  طبي���ب  الفري���ق  وتوج���ه 
ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة بالش���كر الجزي���ل 
واالمتن���ان لصاح���ب الس���مو الملكّي رئيس 
الوزراء على دعم س���موه المس���تمر للقطاع 
الصح���ي ف���ي المملك���ة ورعايت���ه الكريم���ة 
للضم���ان  الخليج���ي  والمع���رض  للمؤتم���ر 
الصحي، مش���يًدا بحرص س���موه المس���تمر 
على إياء القضايا الصحية أقصى مراتب 

الرعاية واالهتمام.
وص���رح الفري���ق طبي���ب الش���يخ محمد بن 
عب���دهللا آل خليف���ة “يعد ه���ذا المؤتمر من 
أب���رز المب���ادرات الت���ي تق���وم به���ا مملك���ة 

التع���اون  م���ن  المزي���د  لتش���جيع  البحري���ن 
اإلقليم���ي والعالم���ي ف���ي مج���ال التغطي���ة 
بي���ن دول  الش���املة، والتنس���يق  الصحي���ة 

مجلس التعاون الخليجي”.
نوع���ه  م���ن  األول  المؤتم���ر  ه���ذا  ويعتب���ر 
للضم���ان الصح���ي عل���ى الصعي���د اإلقليمي 
ويعق���د تحت ش���عار رؤى مجل���س التعاون 
الخليج���ي تجاه تطبيق الضم���ان الصحي، 
ويجمع المؤتمر خبراء الصحة والسياس���ة 
والعال���م  المنطق���ة  م���ن  والتأمي���ن  العام���ة 
لتبادل األف���كار حول تنفيذ خطط التأمين 

الصحي الوطني وإدارته.

ومن أبرز الش���خصيات والمتحدثين الذين 
سيستضيفهم المؤتمر األمين العام السابق 
الع���ام لمنظم���ة  ك���ي م���ون، والمدي���ر  ب���ان 
الصحة العالمية تدروس ادهانوم، ووزراء 

الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشيخ محمد إلى أّن المؤتمر يسعى 
إلى تحقيق العديد من األهداف الجوهرية 
منها تبادل المعارف والخبرات فيما يتعلق 
بخطط الضم���ان الصحي في دول مجلس 
ومناقش���ة  والعال���م،  الخليج���ي  التع���اون 
االس���تراتيجيات المهم���ة، واالس���تفادة من 
خب���رات البل���دان ف���ي تغيي���ر اإلدارة ف���ي 

الصحي���ة ووض���ع سياس���ات  اإلصاح���ات 
قوي���ة من ش���أنها أن تق���ود وتدي���ر التغيير 

المخطط.
إلج���راء  مهًم���ا  منب���ًرا  المؤتم���ر  ويمث���ل 
بش���أن إصاح���ات  مناقش���ات مس���تفيضة 
أدوار  تحدي���د  م���ع  الصح���ي،  الضم���ان 
المشترين في المستقبل ومقدمي خدمات 
الرعاي���ة الصحية وال���دور الجديد لمقدمي 
وش���ركات  الخاص���ة  الصحي���ة  الخدم���ات 
الضمان الصحي، إضافة إلى تحديد الدور 

المهم لنظم المعلومات الصحية.
وقال الش���يخ محمد ب���ن عبدهللا آل خليفة 
“إّن مملك���ة البحري���ن أقرت أخي���را الخطة 
الوطني���ة للصح���ة 2016 - 2025، كمدخ���ل 

القط���اع  ف���ي  اإلصاح���ات  م���ن  لسلس���لة 
الصح���ي ف���ي الب���اد، إذ تع���د واح���دة م���ن 
األولوي���ات االس���تراتيجية الرئيس���ية ف���ي 
تنفي���ذ البرنامج الوطن���ي للضمان الصحي، 
وعل���ى غ���رار ذل���ك ت���م تكلي���ف المجل���س 
األعل���ى للصح���ة بمملك���ة البحري���ن بتنفيذ 
السياس���ات  وضع���ت  إذ  المش���روع،  ه���ذا 
الازم���ة  التش���غيلية  واالس���تراتيجيات 
للوص���ول إل���ى النتائج المرج���وة منه، نحو 
 )SDG( تحقي���ق هدف التنمية المس���تدامة
الش���املة  الصحي���ة  التغطي���ة  خ���ال  م���ن 

المستهدفة”.
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المنامة - المجلس األعلى للصحة
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س��مو رئي��س الوزراء يطل��ع على اس��تعدادات المملكة لتنظي��م كأس العال��م للطيران الحر

رئ��ي��س “األع���ل���ى ل��ل��ص��ح��ة” ي��ع��ل��ن م��ش��ارك��ة ب����ان ك���ي م����ون ف���ي ال��م��ؤت��م��ر

البحرين مهيأة الستضافة أكبر األحداث الرياضية

سمو رئيس الوزراء راعيا لـ “الضمان الصحي”

الحكومة تولي القضايا الصحية 
أقصى مراتب الرعاية واالهتمام

 الشيخ محمد بن عبدالله

أم���ر رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل 
خليفة الجه���ات المعنية أم���س بإعادة 
تخصي���ص مبنى دار البحري���ن لرعاية 
الوالدي���ن الحال���ي بمحافظ���ة المحرق 
ومجلس���ا  للمناس���بات  صال���ة  ليك���ون 

ألهال���ي منطقة ش���رق المح���رق، وذلك 
س���موه  م���ن  كريم���ة  اس���تجابة  ف���ي 
لمناش���دة األهال���ي الت���ي رفعوه���ا إلى 

سموه.
ويعك���س أمر صاح���ب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء م���ا يولي���ه س���موه من 

اهتمام بتحقي���ق متطلبات المواطنين 
ف���ي مختل���ف مناطق مملك���ة البحرين 
عل���ى  الراح���ة  س���بل  له���م  يوف���ر  بم���ا 

المستويات كافة.
جلس���ة  ف���ي  وج���ه  ق���د  س���موه  وكان 
بتاري���خ  المنعق���دة  ال���وزراء  مجل���س 
23 أبري���ل 2018 الجه���ات المختص���ة 
إلى تس���هيل إنش���اء الصاالت وقاعات 

المناس���بات ف���ي مختل���ف المحافظات 
تلبي���ة  تكف���ل  وضواب���ط  آلي���ة  وف���ق 
احتياج���ات المواطني���ن م���ن مثل هذه 
الص���االت وتخفف عليهم م���ن االلتزام 
بالمتطلب���ات االجتماعية في أفراحهم 
وأتراحهم، فضا عما تشكله من أهمية 
في تعزيز جه���ود العمل الحكومي في 

المجال االجتماعي.

المنامة - بنا

سموه يستجيب لمناشدة أهالي المحرق

الملك  الجالة  صاحب  الباد  ملك  بعث 
العهد  وول��ي  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
الملكي  السمو  صاحب  ال���وزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
تعزية إلى صاحب الجالة الملك محمد 
السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة 
في ضحايا حادث خروج أحد القطارات 

عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط.
العهد  ول��ي  وسمو  الملك  جالة  وأع��رب 
ف���ي ب��رق��ي��ت��ه��م��ا ع���ن خ���ال���ص ت��ع��ازي��ه��م��ا 
وصادق مواساتهما لجالة ملك المغرب 
األليم، سائلين هللا  الحادث  في ضحايا 
ويغفر  الضحايا  يرحم  أن  القدير  العلي 
يلهم  وأن  جناته  فسيح  ويسكنهم  لهم 

أهلهم الصبر والسلوان.

المنامة - بنا

العاهل وسمو ولي العهد 
يعزيان ملك المغرب



ف���ي إنج���از جدي���د لمملك���ة البحرين تمك���ن رئيس جمعية بي���وت الش���باب البحرينية 
الش���يخ راش���د ب���ن خليفة من الف���وز بمنص���ب عضو مجل���س أمناء االتح���اد الدولي 
لجمعيات بيوت الش���باب في انتخابات االتحاد الدولي لبيوت الش���باب التي أقيمت 

في آيسلندا.

وكانت 6 دول تقدمت للترش���ح لعضوية 
مجلس أمناء االتح���اد الدولية لجمعيات 
بي���وت الش���باب للحصول عل���ى 3 مقاعد 
ه���ي إلى جان���ب مملكة البحري���ن كل من 
ألمانيا إيطاليا إس���بانيا نيوزلندا وهولندا، 
إذ تمكن ممثل البحرين الش���يخ راشد بن 
خليف���ة آل خليف���ة من الف���وز بمقعد مهم 
للغاي���ة ف���ي تأكي���د ثق���ة ال���دول األعضاء 
بالقدرات واإلمكانات التي يمتلكها ممثل 
البحري���ن الش���يخ راش���د ب���ن خليف���ة آل 
خليفة وخبرته الواسعة في مجال بيوت 

الشباب.

آل  خليف���ة  ب���ن  راش���د  الش���يخ  وف���رض 
خليف���ة واقع���ا مهم���ا أثن���اء االنتخاب���ات 
لعضوية مجل���س أمناء االتح���اد الدولية 
لجمعيات بيوت الشباب، حيث تمكن من 
الحصول على أعلى نس���بة أصوات بلغت 
112 صوت���ا من أص���ل 123 صوت���ا ليحل 
ف���ي المرك���ز األول ف���ي نس���بة األص���وات 
ويحص���ل عل���ى المقع���د األول فيما ذهب 
المقع���د الثاني إلى ألمانيا والمقعد الثالث 

إلى إسبانيا.
وكان وزي���ر ش���ؤون الش���باب والرياض���ة 
هش���ام الج���ودر ق���د أك���د أن فوز الش���يخ 

راش���د ب���ن خليف���ة آل خليف���ة بعضوي���ة 
مجلس أمناء االتح���اد الدولية لجمعيات 
بي���وت الش���باب ج���اء تأكيد عل���ى الدعم 
الذي يقدمه ممث���ل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 

األعلى للش���باب والرياض���ة رئيس اللجنة 
األولمبي���ة البحرينية س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة للك���وادر البحرينية 
الدولي���ة  االتح���ادات  إل���ى  ووصله���ا 

المختلفة.
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في إطار االهتمام الذي يوليه ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بالتواصل مع كل أبناء 
البحرين، استقبل سموه في مجلسه األسبوعي بقصر الرفاع مساء أمس، أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال 

الدين والفعاليات االقتصادية واالجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات األكاديمية والفكرية واإلعالمية وعدد من أفراد المجتمع.

ورحب س���موه برواد مجلس���ه األس���بوعي 
الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي 
يح���رص عليه عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة تكريس���ا 

لنه���ج المجتم���ع وس���نة اآلب���اء واألج���داد، 
للمجتم���ع  األصيل���ة  لل���روح  وترجم���ة 

البحريني ونسيجه وهويته الجامعة.
س���موه  ح���رص  عل���ى  الحض���ور  وأثن���ى 

بااللتق���اء بالمواطني���ن والتواص���ل معه���م 
وم���ا يش���كله المجلس م���ن منص���ة جامعة 
ل���كل أبن���اء المجتم���ع ف���ي ص���ورة تجس���د 
هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة 

والخي���ر، منوهي���ن بجه���ود تعزي���ز أس���س 
التنمي���ة المس���تدامة؛ لتحقي���ق المزي���د من 
الرخ���اء والتق���دم وتأمين الحي���اة الكريمة 

للمواطن.

سمو ولي العهد يرحب برواد مجلسه األسبوعي
المنامة - بنا

منصة جامعة تجسد هوية البحرينيين
س��مو ول��ي العه��د يس��تقبل رواد مجلس��ه األس��بوعي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة شؤون الكهرباء والماء

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  التق���ى 
االجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة 
تنظي���م س���وق العمل، جمي���ل حميدان، 
أمس في مكتبه بمبنى الوزارة، س���فير 
روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين، 
فاغيف غاراييف، بمناسبة انتهاء فترة 

عمله الدبلوماسي بالمملكة.
غارايي���ف  بجه���ود  حمي���دان  وأش���اد 
الت���ي بذله���ا ط���وال فت���رة عمل���ه ف���ي 
توطي���د وتطوي���ر العالقة بي���ن البلدين 

الصديقين.
وأع���رب الس���فير غاراييف ع���ن تقديره 
وحكومة ب���الده لمملكة البحرين قيادة 
وش���عًبا عل���ى م���ا حظ���ي به م���ن تعاون 
ط���وال فت���رة عمل���ه، حيث س���اهم ذلك 
ف���ي تعزيز العالقة الثنائية بين البلدين 
ومس���اعدته ف���ي إنج���از مهمات���ه عل���ى 
أكمل وجه، مشيًدا بما تشهده البحرين 
م���ن تطور ونماء على كل األصعدة في 

ظل العهد الزاهر لجاللة العاهل.

اس���تقبل وزي���ر ش���ؤون الكهرباء والم���اء عبدالحس���ين ميرزا بمكتب���ه رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة مصان���ع الخاج���ة جاس���م الخاج���ة، يرافق���ه عض���و مجل���س اإلدارة  
عبدالجليل الس���ماهيجي، واطلع الوزير على آخر التقنيات والمش���اريع التي تنفذها 

مصانع الخاجة في مجال تطوير مواد العزل الحراري واإلنارة الموفرة للطاقة.

وذك���ر الخاجة أن الش���ركة طبقت التقنيات 
ف���ي ع���دد م���ن المبان���ي التجاري���ة بمملك���ة 
وتس���عى  تنافس���ية،  وبكلف���ة  البحري���ن 
لتأس���يس عالق���ة تعاون مع وح���دة الطاقة 
المس���تدامة التابعة لوزير ش���ؤون الكهرباء 

المش���اريع  م���ن  المزي���د  لتنفي���ذ  والم���اء 
التطويرية في هذا المجال.

من جانبه، رحب ميرزا باألنشطة التي تقوم 
بها ش���ركة مصانع الخاج���ة في مجال العزل 

.LED الحراري واإلنارة الموفرة بتقنية أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الحكومة 
عازم���ة على تنفيذ المش���اريع الت���ي تدفع بعجلة التنمية واالقتصاد الوطني، مش���يرا 
إلى أن قطاع الزراعة والثروة الس���مكية يش���كل أحد القطاعات المهمة في البحرين 

والتي تحرص الوزارة على دعمها بمختلف الوسائل.

م���ن  وف���دا  اس���تقباله  ل���دى  ذل���ك  ج���اء 
منظم���ة األغذي���ة والزراع���ة )الف���او( يزور 
لقط���اع  الفن���ي  الدع���م  لتقدي���م  المملك���ة 
للمس���اعدة  الس���مكية  والث���روة  الزراع���ة 
للنه���وض  الداعم���ة  البرام���ج  ف���ي وض���ع 
بالقط���اع، وحض���ر اللق���اء وكي���ل الزراعة 

والثروة البحرية الش���يخ محمد بن أحمد 
آل خليف���ة، والوكي���ل المس���اعد لش���ؤون 

الزراعة عبدالعزيز محمد.
وأك���د الوزي���ر أن البحري���ن تح���رص على 
ف���ي  الدولي���ة  الخب���رات  االس���تفادة م���ن 

تعزيز جهود التنمية االقتصادية.

إشادة بالسفير الروسي

تطوير العزل الحراري

النهوض بالقطاع الزراعي

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلق���ى عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة 
برقيتي تهنئة من مستشار جاللة الملك لشؤون السلطة التشريعية محمد 
علي الس���تري ورئيس مجلس إدارة جمعي���ة البحرين للتوافق االجتماعي 
والوطني عبدالمحس���ن المقداد؛ بمناسبة فوز ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وش���ؤون الش���باب ورئي���س المجل���س األعلى للش���باب والرياضة 
ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 

بالمركز األول في بطولة العالم للرجل الحديدي.

ورفع مستشار جاللة الملك لشؤون 
السلطة التشريعية  ورئيس مجلس 
للتواف���ق  البحري���ن  جمعي���ة  إدارة 
االجتماعي والوطني في برقيتيهما 
خال���ص التهان���ي والتبري���كات إل���ى 
مق���ام جالل���ة المل���ك بمناس���بة ف���وز 
نجله الكريم س���مو الشيخ ناصر بن 
حم���د بن عيس���ى آل خليفة باقتدار 
ف���ي بطولة العال���م للرجل الحديدي 
م���ن بي���ن نخب���ة كبي���رة م���ن أبطال 
العال���م في رياض���ة الترايثلون التي 
أقيم���ت مؤخرا في كون���ا بالواليات 

المتحدة األميركية.
وأك���د الس���تري والمق���داد أن الف���وز 
حقق���ه  ال���ذي  التاريخ���ي  العالم���ي 
س���مو الش���يخ ناصر بن حمد بفضل 

توجيه���ات ومتابع���ة جالل���ة المل���ك 
ف���ي  والرياض���ة  للش���باب  الكبي���ر 
مملكتن���ا العزي���زة، كم���ا أن اإلنج���از 
الرياض���ي العالم���ي المتمي���ز يعكس 
م���ا يتمت���ع ب���ه س���مو الش���يخ ناص���ر 
بن حم���د من قي���ادة وإرادة قوية و 
لياق���ة عالي���ة وعزم على المنافس���ة 
ف���ي  المتقدم���ة  المراك���ز  وتحقي���ق 
جمي���ع المنافس���ات الرياضي���ة التي 
راي���ة  لرف���ع  س���موه  فيه���ا  يش���ارك 
المملكة عاليًا بين الدول المش���اركة 
س���واًء عل���ى المس���توى اإلقليمي أو 
أن  مضيفي���ن  الدول���ي،  المس���توى 
اإلنجاز يحمل اسم مملكة البحرين 
عالي���ا ف���ي المحاف���ل الدولي���ة، وهو 

إنجاز وفخر لكل مواطن بحريني.

تلق���ى عاه���ل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد ب���ن عيس���ى آل خليفة برقية 
تهنئة من مستش���ار جاللة الملك لش���ؤون الس���لطة التش���ريعية محمد علي بن 
الشيخ منصور الستري؛ بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق 

اإلنسان التابع لألمم المتحدة للسنوات )2021 - 2019(.

ورفع الس���تري في برقيته إلى مقام 
جاللة الملك السامي خالص التهاني 
والتبري���كات بمناس���بة ف���وز مملك���ة 
البحري���ن بعضوي���ة مجل���س حق���وق 
المتح���دة  لألم���م  التاب���ع  اإلنس���ان 
للس���نوات )2019 - 2021( بحصولها 
 %  86 وبنس���بة  165صوت���ا  عل���ى 
من أص���وات الجمعي���ة العامة لألمم 

المملك���ة  ف���وز  أن  وأك���د  المتح���دة. 
اعت���راف  له���و  المس���تحق  باإلنج���از 
دول���ي بجه���ود جاللة المل���ك ونهجه 
االهتم���ام  ف���ي  المتمث���ل  الحض���اري 
وص���ون  اإلنس���ان  حق���وق  بدع���م 
الحريات وترس���يخ مبادئ التسامح 
والتعاي���ش والس���الم بي���ن مختل���ف 

األديان والثقافات.

فخر لكل مواطن

اعتراف دولي

البحرين عضوا في “بيوت الشباب” الدولي
123 أص����ل  م���ن   112 ب��ن��ح��و  أص������وات  ن��س��ب��ة  أع���ل���ى  ع��ل��ى  ح��ص��ل��ت  ال��م��م��ل��ك��ة 

المنامة - وزارة شؤون الشباب والرياضة

البحرين تفوز بعضوية أمناء االتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب  هشام الجودر سمو الشيخ ناصر بن حمد

أعرب الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة عن سعادته بالفوز بالمنصب العالمي الرفيع،  «
مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في سبيل تشريف المملكة وتعزيز صورتها الناصعة من 

خالل منصبه الجديد، ليبرهن على مدى القدرة والكفاءة التي تتمتع بها الكوادر 
البحرينية، معربا عن تقديره البالغ لجميع االتحادات الوطنية لبيوت الشباب 

خصوصا الدول العربية التي منحته ثقتها، معاهدا إياها ببذل كافة الجهود الرامية 
إلى تحقيق التطور المنشود لبيوت الشباب العالمية.
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تلقي ترشيحات جائزة اليونسكو - الملك حمد مستمر
واالتص��ال المعلوم��ات  بتكنولوجي��ا  خاص��ة  مش��اريع  تقدي��م  النعيم��ي: 

ص���رح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأن منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( تواصل تلقي ملفات الترشح للتنافس على جائزة 
اليونس���كو - الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة الستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتص���ال ف���ي مج���ال التعليم ف���ي دورته���ا الجديدة للع���ام 2018، الت���ي تركز 
هذا العام على اس���تخدام تكنولوجيا المعلوم���ات واالتصاالت المبتكرة لتوفير 

التعليم للفئات األشد ضعًفا، حتى تاريخ 31 أكتوبر 2018.

المش���اريع  ف���ي  يش���ترط  أن���ه  وأض���اف 
المقدم���ة أال تق���ل مدته���ا عن ع���ام واحد 
حت���ى يتس���نى تقيي���م النتائ���ج المحرزة، 
واتس���امها باالبت���كار واالنفتاح من حيث 
المضم���ون واألدوات المس���تخدمة، وأن 
تك���ون دالئ���ل اس���تدامتها ف���ي األجلي���ن 
ترش���حها  وع���دم  والطوي���ل،  المتوس���ط 

لجائزة مماثلة في الماضي. 
وأش���ار إل���ى أن الجائزة ُتمنح ه���ذا العام 
الذي���ن  واألف���راد  المنظم���ات  لتكري���م 
خاص���ة  مش���اريع  بتقدي���م  يقوم���ون 

بتكنولوجي���ات المعلومات واالتصال من 
أجل توفير التعليم الجيد للفئات األش���د 
ضعًف���ا، على أن يت���م في تلك المش���اريع 
اس���تخدام حل���ول متكامل���ة تجم���ع بي���ن 
وأح���دث  الش���ائعة  التكنولوجي���ات 
المعلوم���ات  تكنولوجي���ات  تطبيق���ات 
واالتصال لزيادة فرص االنتفاع بالتعليم 
الجي���د والتعل���م م���دى الحي���اة، علًما بأن 
توزي���ع الجوائ���ز س���يتم ف���ي حف���ل بمقر 

المنظمة خالل العام 2019م. 
يذك���ر أن الجائ���زة تعتب���ر م���ن الجوائ���ز 

الدولي���ة المتمي���زة عل���ى صعي���د منظمة 
اليونس���كو، كونه���ا ضم���ن مج���ال تولي���ه 
المنظم���ة كل االهتم���ام وه���و تكنولوجيا 
م���ع  وتنس���جم  واالتص���ال،  المعلوم���ات 
نش���ر  ف���ي  اليونس���كو  منظم���ة  أه���داف 
التعلي���م للجمي���ع في العال���م، لدورها في 
���ا، ودع���م  نق���ل التج���ارب المتمي���زة دوليًّ
وتش���جيع المش���اريع الرائ���دة ف���ي مجال 
التعليمي���ة  المنظوم���ة  ه���ذه  اس���تخدام 

إعالن جائزة اليونسكو - الملك حمد المتطورة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعزيز سبل التواصل مع المواطنين 
سمو الشيخ خليفة بن علي: “الجنوبية” تبوأت مكانة رائدة بفضل مبادراتها المهمة

اس���تقبل محاف���ظ الجنوبية س���مو الش���يخ خليفة ب���ن علي بن خليف���ة آل خليفة ع���دًدا من كبار 
المسؤولين والشخصيات البارزة والضباط ووجهاء وأعيان وأهالي المحافظة الجنوبية وذلك 

في مجلس سموه األسبوعي بالمحافظة الجنوبية.

وف���ي مس���تهل اللق���اء، رح���ب س���مو محاف���ظ 
س���موه  مؤك���ًدا  المجل���س،  ب���رواد  الجنوبي���ة 
أن المحافظ���ة الجنوبي���ة ماضي���ة ف���ي نهجه���ا 
القائ���م على التواصل مع األهال���ي عبر مختلف 
الوس���ائل؛ تنفيًذا لتوجيهات عاهل البالد القائد 
األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة ورئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملكي الوالد األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
وول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي 
األمير س���لمان بن حمد آل خليفة بتعزيز س���بل 
التواص���ل م���ع المواطني���ن والبقاء عل���ى مقربة 
وبشكل مباش���ر مع المواطنين واألهالي؛ لتفقد 
أحواله���م العامة والعمل عل���ى تنفيذ المبادرات 

التي تعود بالنفع عليهم وتلبية احتياجاتهم.
 وأكد س���موه أن مجلس المحافظة األس���بوعي 
ه���و مجل���س للمواطني���ن واألهالي الذي نس���عد 
م���ن خالل���ه بلقائه���م ووصله���م والس���ؤال ع���ن 
همومه���م ومناقش���ة احتياجاتهم ف���ي مختلف 
الجوانب، وأن اللقاءات المباش���رة والمس���تمرة 

عادة أصيلة متوارثة من اآلباء واألجداد.
وأكد س���مو الش���يخ خليفة أن المحافظة مقبلة 
على العديد من المشاريع واإلنجازات التنموية 
الكبرى؛ بفضل الدع���م والرعاية من قبل جاللة 
الملك، مشيًرا سموه إلى أن المحافظة الجنوبية 
تب���وأت مكانة عالمية بس���بب احتضانها العديد 
م���ن الفعالي���ات والمبادرات واألنش���طة الدولية 
المهم���ة الت���ي جعلت م���ن المحافظ���ة الجنوبية 

مقصًدا سياحًيا مهما لزوار مملكة البحرين.
وأش���اد س���مو محافظ الجنوبية بال���دور الكبير 
لرج���ال األم���ن بقي���ادة وزي���ر الداخلي���ة الفريق 
الرك���ن الش���يخ راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة، 
العي���ن  ه���م  األم���ن  رج���ال  أن  س���موه  مؤك���ًدا 
الس���اهرة عل���ى أمن البل���د وس���المة المواطنين 
وخير المعين والس���ند للمحافظة الجنوبية في 

تنفيذ مبادراتها.
 كم���ا أثنى س���موه عل���ى ال���دور الب���ارز لمديرية 
ش���رطة الجنوبي���ة ف���ي ش���راكتها الدائم���ة م���ع 
المحافظة الجنوبية من خالل التنسيق األمني 

المتواصل.

سمو الشيخ خليفة بن علي مستقبال عدد من كبار المسؤولين والضباط ووجهاء وأهالي المحافظة الجنوبية أمس

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - اإلدارة العامة للمرور

المنامة - وزارة الداخلية

ترأس رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، وفد جمارك البحرين في 
االجتماع العشرين لهيئة االتحاد الجمركي بالكويت.

ومن بين القضايا التي ناقشها االجتماع، 
مذكرة األمانة العامة حول قرار المجلس 
األعلى في لقائه التش���اوري الس���ابع عشر 
االتح���اد  متطلب���ات  اس���تكمال  بش���أن 
الجمركي وانتقال الش���احنات بين الدول 
الت���ي  الصعوب���ات  ومعالج���ة  األعض���اء 
تعت���رض انتق���ال الش���احنات م���ن خ���الل 
تطوير المنافذ الجمركية بشكل مدروس 

العالمي���ة،  الممارس���ات  أفض���ل  ووف���ق 
كم���ا ت���م مناقش���ة تقري���ر األمان���ة العام���ة 
ع���ن التحوي���ل اآلل���ي المباش���ر للرس���وم 
هيئ���ة  ق���رارات  ومتابع���ة  الجمركي���ة، 
االتح���اد الجمرك���ي ذات الصل���ة، إضاف���ة 
إلى مناقش���ة مذك���رة األمان���ة العامة عن 
االتف���اق عل���ى قائمة موحدة للس���لع التي 

تخضع للضريبة االنتقائية.

تمكن���ت إدارة ش���ؤون التراخي���ص ب���اإلدارة العام���ة للمرور م���ن ضبط 23 أل���ف مخالفة 
لشاحنات غير ملتزمة بمعايير األمن والسالمة واشتراطات الحمولة، مما يشكل وضعا 
غير آمن لمس���تخدمي الطريق وإمكان وقوع ح���وادث مرورية، أبرزها تلف اإلطارات و 

سقوط الحمولة.

ونف���ذت ش���عبة الفح���ص الفن���ي، حم���الت 
ميداني���ة ط���وال الع���ام باس���تخدام أجهزة 
متخصص���ة؛ للتأك���د م���ن متانة الش���احنات 
ومدى التزام الس���ائقين بالصيانة المطلوبة 
مطابق���ة  لتك���ون  المركب���ة  لترخي���ص 
لالش���تراطات وصالح���ة لالس���تخدام دون 

تعريض سالمة السائق وباقي مستخدمي 
الطريق للخطر. في س���ياق متصل، أقامت 
اإلدارة العام���ة للم���رور محاضرات توعوية 
والمؤسس���ات  للش���ركات  ع���دة  بلغ���ات 
المتخصصة بالنقل والمقاوالت؛ بهدف رفع 

اس���تقبل قائد خفر الس���واحل اللواء ركن بحري عالء سيادي قائد قوة الواجب وعي السائقين بالقوانين.
المختلط���ة )CTF 152( العقي���د بح���ري صال���ح الف���ودري وقائ���د ق���وة الواج���ب 

المختلطة )CTF 151( العقيد ركن بحري علي الرشيدي.

وأش���اد قائد خفر السواحل بتطور مجاالت 
التع���اون والتنس���يق، خصوص���ا ف���ي مجال 
التدري���ب وبن���اء الق���درات والس���بل الكفيلة 
بدعمه���ا وتعزيزه���ا، مؤك���دًا أهمي���ة تب���ادل 
مث���ل هذه الزي���ارات التي تس���هم في تعزيز 
وتدعيم عالقات التعاون، خصوصا بمجال 

األمن البحري.

وزار العقي���د الف���ودري والعقي���د ركن بحري 
عل���ي الرش���يدي مرك���ز العملي���ات البحري���ة، 
ق���وات  قي���ادات  بي���ن  بالتع���اون  وأش���ادوا 
الس���واحل،  وخف���ر  و152   151 الواج���ب 
والذي يأتي ضمن مجاالت العمل المش���ترك 
والتنس���يق على مختلف األصعدة للوصول 
إلى منظومة متقدمة تدعم األمن البحري.

استكمال متطلبات االتحاد الجمركي

23 ألف مخالفة لشاحنات

تقنيات حديثة لألمن البحري

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

اإلج���راءات  جمي���ع  أن  واإلقام���ة  والج���وازات  الجنس���ية  ش���ؤون  أعلن���ت 
والمس���تندات المطلوب���ة م���ن أج���ل الكفالة الش���خصية، متاحة عل���ى موقعها 

./https://www.npra.gov.bh اإللكتروني

ج���اء ذل���ك ف���ي أعق���اب ص���دور قرار 
لس���نة   )101( رق���م  الداخلي���ة  وزي���ر 
أح���كام  بع���ض  تعدي���ل  بش���أن   2018
الق���رار الوزاري رقم )74( لس���نة 2007 
بش���أن من���ح رخص���ة إقام���ة لألجانب 
بالكفالة الش���خصية، حيث أجاز قرار 
التعدي���ل منح رخصة إقام���ة بالكفالة 
الش���خصية  لم���دة س���نتين، وخم���س 
س���نوات، وكذلك مدة عش���ر س���نوات 
قابل���ة للتجدي���د بع���د أن كان���ت م���دة 
رخص���ة اإلقام���ة تقتصر على س���نتين 

فقط قابلة للتجديد.
ويتماش���ى الق���رار ال���وزاري م���ع رؤية 
البحرين االقتصادي���ة 2030 والقائمة 
على االس���تدامة والتنافسية والعدالة 
في جميع المجاالت، فضال عن تكامل 

الجهود في كاف���ة الجهات الحكومية 
لتطوي���ر الخدمات واإلجراءات، وفق 
أفضل الممارسات العالمية والتي من 
ش���أنها توفير التس���هيالت التي تدعم 
والنش���اط  للتنمي���ة  المحف���زة  البيئ���ة 
االقتصادي واالستثماري في مختلف 

القطاعات الحيوية.
الجنس���ية  ش���ؤون  وأوضح���ت 
عمل���ت  أنه���ا  واإلقام���ة  والج���وازات 
عل���ى توفي���ر كاف���ة التس���هيالت للفئة 
المس���تفيدة من ه���ذا الق���رار لتحقيق 
مختل���ف  ف���ي  االقتص���ادي  النم���و 
إس���تراتيجية  ضم���ن  القطاع���ات 
التنمي���ة االقتصادي���ة التي تس���تهدف 
تعزي���ز موقع مملك���ة البحرين كوجهة 

اقتصادية عالمية.

اس���تقبل الفريق الركن الش���يخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية، 
أم���س، الرئي���س التنفي���ذي لمجل���س 
التنمي���ة االقتصادية خالد الرميحي.
وفي اللقاء، رحب الوزير بالرميحي، 
التنمي���ة  مجل���س  ب���دور  مش���يًدا 
العه���د  ول���ي  برئاس���ة  االقتصادي���ة 
نائ���ب القائ���د األعل���ى النائ���ب األول 
صاح���ب  ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س 
ب���ن  الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان 
حم���د آل خليف���ة، في وض���ع الخطط 
واآللي���ات الت���ي تس���هم ف���ي تحقيق 
التنمي���ة المس���تدامة، منّوًه���ا إلى أن 
الركي���زة  يمث���ل  األم���ن واالس���تقرار، 
األساسية لخلق بيئة آمنة لالستثمار 

والمشروعات االقتصادية.
مج���االت  بح���ث  اللق���اء،  ف���ي  وت���م 
التع���اون والتنس���يق، باإلضاف���ة إل���ى 
عدد م���ن الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.
وزي���ر  اس���تقبل  آخ���ر،  لق���اء  وف���ي 
الداخلية صباح أمس، سفير المملكة 
البحري���ن  مملك���ة  ل���دى  المتح���دة 
بحض���ور  وذل���ك  مارت���ن،  س���ايمون 
رئيس األم���ن العام الل���واء طارق بن 

حسن الحسن.
اس���تعراض  اللق���اء،  ف���ي  وت���م 
بي���ن  القائم���ة  الثنائي���ة  العالق���ات 
البلدين الصديقي���ن، وبحث عدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

تح���ت رعاي���ة محاف���ظ العاصم���ة 
الش���يخ هش���ام بن عبدالرحمن آل 
خليف���ة، تنظ���م جمعي���ة الصداق���ة 
للمكفوفي���ن، عصر الس���بت المقبل 
بكورني���ش الفات���ح، فعالي���ة تحت 
ش���عار “مس���اندة المجتمع للكفيف 
ع���دد  بمش���اركة  واجبن���ا جميع���ًا” 
م���ن مؤسس���ات المجتم���ع المدني 

والمواطني���ن والمقيمي���ن؛ به���دف 
التع���رف عل���ى األس���لوب األمث���ل 
وف���ق  المكفوفي���ن  مرافق���ة  ف���ي 
األنظم���ة الدولي���ة.وكان محاف���ظ 
رئي���س  اس���تقبل  ق���د  العاصم���ة 
ومدي���ر الجمعي���ة، وأكد اس���تمرار 
المحافظ���ة ف���ي دع���م المب���ادرات 

اإلنسانية.

البحرين وجهة آمنة للمستثمرين

االستقرار ركيزة االستثمار اآلمن

مقبلون على مشاريع تنموية بدعم من جاللة مساندة المجتمع للكفيف
الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

عبر الحضور عن اعتزازهم و تقديرهم لمبادرات سمو الشيخ خليفة بن  «
علي بن خليفة آل خليفة، مؤكدين تعاونهم الكبير معا لجهود والمساعي 

التي يقوم بها سمو محافظ الجنوبية لبلوغ الغايات التي تحقق االستدامة 
والنمو في أرجاء المحافظة وتجعل من الرؤى والمبادرات التي تبنتها 

المحافظة ركيزة أساسا لزيادة الترابط االجتماعي وترسيخ مبدأ الشراكة 
المجتمعية، مشيدين بجهود سموه في دعم مسيرة البناء والنهضة التي 

تشهدها المحافظة الجنوبية ودوره الكبير في تعزيز أواصر التوصل مع 
أهالي المحافظة، داعين الله العلي القدير أن يديم نعمة األمن واالستقرار 

على مملكة البحرين.

عوالي - المحافظة الجنوبية 
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إيران وقطر تسوقان لإلرهاب
المتآمر ال��خ��ط��اب  ب��وج��ه  متكاملة  إع��ام��ي��ة  منظومة  ال��رم��ي��ح��ي: 

أكد وزير ش���ؤون اإلعالم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياس���ية علي الرميحي أن وس���ائل اإلعالم واالتصال تش���هد 
بجميع أشكالها التقليدية والحديثة تطورات متالحقة وغي�ر مسبوقة.

وأضاف أن وس���ائل اإلعالم ل���م تعد مجرد 
قنوات لنش���ر األخب���ار وت���داول المعلومات 
أو الترفي���ه، بل  تحولت إلى صناعة عالمية 
ضخمة ومؤثرة، من أبرز مؤش���راتها: تزايد 
اإلنف���اق العالم���ي عل���ى اإلعالم بنس���بة إلى 
1.7 تريلي���ون دوالر  س���نوًيا، يمث���ل اإلعالم 
اإللكترون���ي أو الرقم���ي نس���بة 45 % منه، 
وارتفاع أعداد القنوات الفضائية الخاصة، 
م���ن بينه���ا )963( قناة عربي���ة خاصة تمثل 
نسبة 86 % من إجمالي القنوات الفضائية 
العربية، وزيادة أعداد مستخدمي شبكات 
اإلع���الم االجتماعي إلى 37 % من س���كان 
العال���م، م���ن بينه���م 193 مليون مس���تخدم 
عربي يش���كلون قرابة نصف سكان الوطن 

العربي.
ج���اء ذل���ك ف���ي كلم���ة ألقاه���ا خ���الل حف���ل 
االفتت���اح ف���ي الملتق���ى اإلعالم���ي للمخاطر 
ف���ي  أقي���م  ال���ذي   ،2018 والتهدي���دات 
العاصم���ة اإلماراتي���ة أبو ظب���ي، بتنظيم من 
بدول���ة  الوطن���ي  لألم���ن  األعل���ى  المجل���س 
اإلمارات العربية المتحدة الش���قيقة، بعنوان 
“المنظومة اإلعالمية في مواجهة المخاطر” 
واالتص���ال  اإلع���الم  “وس���ائل  أن  وأورد 
أثبتت دورها الحيوي كس���الح متطور في 
ال���ذود ع���ن األم���ن القوم���ي لل���دول، حت���ى 
قط���اع  عل���ى  العالم���ي  اإلنف���اق  قيم���ة  أن 
اإلعالم واالتصال تج���اوزت حجم اإلنفاق 
 1.67 بنح���و  والمق���در  عالمًي���ا،  العس���كري 
 تريلي���ون دوالر بحس���ب إحص���اءات معهد 
س���توكهولم الدول���ي ألبحاث الس���الم للعام 
2015، وتعادل نس���بة كبي�رة تصل إلى 2.5 

% من إجمالي الناتج المحلي العالمي”.
وأوض���ح ف���ي كلمت���ه: ق���ال تعال���ى: “وم���ا 
أرس���لناك إال رحم���ة للعالمي���ن” فالحم���د لله 
على نعمة اإلس���الم، متس���ائال أي���ن اإلعالم 

من سماحة هذا الدين العظيم وتعاليمه؟
وق���ال: دائًم���ا م���ا نتحدث ع���ن اإلعالم في 
مواجه���ة األزمات، فاس���محوا ل���ي في هذه 
اللحظ���ات أن أتحدث عن اإلع���الم إذا كان 

هو األزمة. 
الغ���زو  أثن���اء   1990 الع���ام  ف���ي  وأردف: 
المش���اهد  يك���ن  ل���م  للكوي���ت  العراق���ي 
الخليج���ي يع���رف الفضائي���ات. وال يع���رف 
غير هذه القنوات )القنوات الرسمية(، وفي 

الع���ام 2003 عن���د س���قوط بغ���داد ل���م تكن 
ه���ذه البرامج موجودة )تويتر، انس���تغرام، 
س���ناب، يوتي���وب واتس���اب(. وف���ي الع���ام 
2011 كان صناع ما يس���مى بالربيع العربي 
قد دخلوا موس���م الحصاد، فكانت النتائج 

المدمرة لدول أصبحت بقايا دول.
الص���راخ  ثقاف���ة  رس���خ  م���ن  وأض���اف: 
والتحري���ض عل���ى الكراهي���ة ف���ي اإلع���الم 
العربي؟ هل الصوت العالي والتطاول على 
األدي���ان والمذاهب والرم���وز الوطنية هي 
حري���ة التعبي���ر التي يبحث عنه���ا المواطن 

العربي؟
المواط���ن  بمش���اعر  تالع���ب  م���ن  وتاب���ع: 
العربي وتاجر بقضاي���اه وحاجاته ومارس 
التس���ييس ل���كل احتياجات���ه بخط���اب فيه 
م���ن الكراهية المقيت���ة التي ل���م نعتد على 

س���ماعها، حت���ى أصب���ح ظه���ور ع���دد م���ن 
المتحدثي���ن يفتون بقتل الن���اس أمرا غيرا 

مستنكر لدى دكاكين حقوق اإلنسان.
وتساءل: لماذا تصرف إيران الدولة األولى 
الراعي���ة لإلره���اب ف���ي العال���م الملي���ارات 
ويص���ور  الطائفي���ة  يغ���ذي  إع���الم  عل���ى 
اإلس���الم بص���ورة مش���وهة فيها م���ن الكره 
الكثي���ر والتحري���ض على اآلخ���ر وتقديس 
األش���خاص وتنزيهه���م من الخط���أ؟ ولماذا 
تص���رف قطر الملي���ارات على إعالم يهدف 
إلس���قاط األنظمة العربية وته���اب وتخاف 
وتمتنع عن أي تغطية للمعارضة اإليرانية؟
واس���تكمل بالق���ول: لماذا س���وقت الجزيرة 
القطري���ة حصرًي���ا خطاب���ات جمي���ع ق���ادة 
أف���الم  وتب���ث  اس���تثناء  ب���ال  اإلره���اب 
المختطفين وتوصل رس���ائل غير مباش���رة 

ولم���اذا  الخاط���ف،  معامل���ة  حس���ن  عل���ى 
تس���تخدم الجزي���رة القطري���ة مصطلحات 
كل  إس���المية  دائًم���ا  وتؤك���د  إيجابي���ة 
الجماع���ات اإلرهابية... وفي اس���تفتاءاتها 
تكش���ف عن رأس���ها حين تق���ول: “هل تؤيد 
انتص���ارات تنظي���م الدولة اإلس���المية في 
تق���دم  تعتب���ر  “ه���ل  و  وس���وريا؟”  الع���راق 
الع���راق  ف���ي  اإلس���المية  الدول���ة  تنظي���م 

وسوريا لصالح المنطقة؟”.
قال الوزير: من هنا يجب أن تكون  «

لدينا منظومة إعالمية متكاملة؛ 
لمواجهة خطر اإلعالم المتآمر 

والعميل عبر نقل الحقيقة سريعا 
وليس ردود األفعال.. فالشعوب 

العربية اليوم ترى حجم المؤامرة على 
المملكة العربية السعودية والخليج 

العربي والوطن العربي األكبر.. هذه 
الهجمة غير أخالقية من خالل 

منظومة إعالمية استمرت ألكثر من 
20 سنة كان الشارع العربي مغيبا 
عنها، مستخلصا: نحن بحاجة إلى 

إعالم مسؤول يمارس رسالته الوطنية 
في التوعية بأمانة ونزاهة وموضوعية، 

والتمسك بآداب وأخالقيات المهنة، 
باعتباره خط الدفاع األول في الحفاظ 
على مكتسباتنا التنموية والحضارية، 

وحماية أمننا القومي.

وزير شؤون اإلعالم يلقي كلمته

أبوظبي - بنا

المنامة - وزارة شؤون الشباب والرياضة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أكدت مدير إدارة األنش���طة الش���بابية بوزارة الش���باب والرياضة الش���يخة منيرة بنت محمد آل خليفة أن البحرين تزخر بالكثير 
من المواهب والطاقات القادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية وبجدارة للمشاركة في توجهات المملكة لتحقيق أهداف التنمية 
المس���تدامة ومن���ح الش���باب فرصة المش���اركة الحقيقية في تنفيذها، مش���يرة إلى أن مملكة البحرين تس���عى من خ���الل مبادراتها 

العالمية إلشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأش���ارت الش���يخة مني���رة بن���ت محم���د إل���ى أن تنظي���م البحرين 
التنمي���ة  أه���داف  لتحقي���ق  األول  العالم���ي  الش���بابي  للمهرج���ان 
المس���تدامة تحت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس���ى آل خليفة يؤكد مس���اعي وجهود المملكة في تحقيق 

هذه األهداف.
ولفتت إلى أن الفكرة األساس للمهرجان تتمثل في رفع مستوى 
الوعي والثقافة لدى المش���اركين الذين سيتوافدون من أكثر من 
90 دول���ة بأهداف التنمية المس���تدامة، وإطالعه���م على ما تبذله 

المملكة من مساع حثيثة في سبيل تحقيقها لهذه األهداف.

ذكرت الشيخة منيرة بنت محمد أنها من واقع التجربة  «
واإللقاء بمختلف شرائح الشباب في البحرين والعالم 

تجدهم حريصون على االبتكار واإلبداع والمثابرة في 
سبيل إثبات قدراتهم خصوصا في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.

التقى الوفد المش���ترك من لجنة تكافؤ الفرص باألمانة العامة لمجلس الش���ورى، واألمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة، األمين العام 
لمجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح، ضمن الزيارة التي قام بها الوفد إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة أخيرا.

وناق���ش وف���د مملك���ة البحري���ن آليات 
التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس 
الجنس���ين،  بي���ن  للت���وازن  اإلم���ارات 
إل���ى جان���ب تب���ادل الخب���رات وأفض���ل 
السياس���ات والممارس���ات المتبع���ة في 
كل من مملكة البحرين ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة، لتعزيز تكافؤ الفرص 
والتوازن بين الجنس���ين على مس���توى 

القطاعين الحكومي والخاص.
للسياس���ات  الع���ام  المدي���ر  وعرض���ت 
للمجل���س  العام���ة  والتطوي���ر باألمان���ة 
بن���ت  دين���ا  الش���يخة  للم���رأة  األعل���ى 

راش���د آل خليف���ة في اللق���اء ما تحقق 
م���ن مكتس���بات للم���رأة البحرينية منذ 
 ،2001 الع���ام  ف���ي  المجل���س  تش���كيل 
والمب���ادرات والمش���اريع الت���ي نفذه���ا 
المجل���س كجه���ة اختص���اص ف���ي هذه 

الفترة.
من الفعالية

مني��رة بنت محم��د: المهرج��ان العالم��ي يدع��م االبتكار

البحريني��ة مكتس��بات  تس��تعرض  راش��د  بن��ت  دين��ا 

الشباب شركاء في التنمية

تعاون مع “اإلمارات للتوازن”
“األعلى للمرأة” و “تكافؤ الشورى” يبحثان التعاون مع مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

سترة - جيبك
أقام���ت وزارة الخارجي���ة، أم���س، بالديوان الع���ام للوزارة، حفل تودي���ع تكريًما 
لس���فير روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين فاغيف غاراييف، بمناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده لدى المملكة.

وزي���ر  مس���اعد  أش���اد  الحف���ل،  وخ���الل 
الخارجية عب���دهللا الدوس���ري، بالجهود 
التي بذلها س���فير روس���يا االتحادية في 
فترة عمله في تعزيز وتوطيد العالقات 
الثنائي���ة، مؤكًدا اعت���زاز مملكة البحرين 
بعالقات الصداقة مع روس���يا االتحادية 
كل  عل���ى  ا  ونم���وًّ تط���وًرا  تش���هد  الت���ي 

األصعدة.

من جانب���ه، أكد غاراييف عمق العالقات 
والش���عبين  البلدي���ن  بي���ن  الثنائي���ة 
الصديقين، معرًبا عن شكره وتقديره لما 
لقي���ه م���ن دعم وتعاون م���ن كل الجهات 
ف���ي مملكة البحرين أس���هم في تس���هيل 
مهامه خالل فترة عمله كس���فير لروسيا 
االتحادي���ة لدى مملك���ة البحرين، متمنًيا 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

عقدت إدارة الموارد البشرية في شؤون البلديات في وزارة األشغال وشؤون 
البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي لقاء تعريفي���ا عن برنامج التقاع���د االختياري 

للموظفين في مركز التدريب البلدي في توبلي.

وقدم���ت مدي���رة إدارة الم���وارد البش���رية 
أمين���ة عبدالواح���د عرض���ا ع���ن المش���روع 
البرنام���ج  بممي���زات  الموظفي���ن  لتعري���ف 
وإجراءات���ه. وحض���ر اللقاء ع���دد كبير من 
الموظفي���ن الراغبي���ن ف���ي التع���رف عل���ى 
البرنام���ج وتفاصيل���ه م���ن البلدي���ات األربع 
اللق���اء  وأقي���م  البلدي���ات.  ش���ؤون  وم���ن 
التعريف���ي عل���ى م���رات ع���دة ف���ي الي���وم 

للس���ماح ألكبر قدر م���ن الموظفين للتعرف 
على التعليمات والقواعد الخاصة ببرنامج 
مدي���رة  وأش���ارت  االختي���اري.  التقاع���د 
البرنام���ج  أهمي���ة  إل���ى  البش���رية  الم���وارد 
المطروح وإتاحته الفرصة أمام الموظفين 
للدخ���ول ف���ي مج���ال ري���ادة األعم���ال إلى 
جانب المميزات التي سيتيحها للموظفين 

الراغبين في االستفادة منه.

عق���د مجل���س تكافؤ الفرص بش���ركة الخليج لصناع���ة البتروكيماويات اجتماعه 
الدوري برئاس���ة رئيس الش���ركة عبدالرحمن جواهري، وحض���ور أعضاء اإلدارة 

التنفيذّية، وأعضاء المجلس.

ناق����ش  المجل����س  إن  جواه����ري  وق����ال 
الخط����وات الت����ي اتخذتها الش����ركة حتى 
اآلن لترجم����ة توجيهات مجل����س اإلدارة 
في المحافظة على نهج الشركة الحريص 
على منح الفرصة للمرأة العاملة بالشركة 
كل الف����رص الت����ي تس����تحقها س����واء في 
التوظيف أو التدريب أو الترّقي دون أّي 

تمييز وبكل عدالة وشفافّية.

وأضاف أن االجتماع ش����هد اتخاذ حزمة 
م����ن الق����رارات وتص����ب جميعه����ا لصال����ح 
تمكين الم����رأة، ومنحها مزيد من الفرص 
ف����ي التدري����ب والمش����اركات الخارجي����ة، 
مش����يرا إل����ى أن مجل����س تكاف����ؤ الف����رص 
زمن����ي  ج����دول  وف����ق  يعم����ل  بالش����ركة 
موضوع لتنفيذ جمي����ع القرارات والرؤى 

وتحويلها إلى أرض الواقع.

توديع السفير الروسي

عليكم بـ “البزنس”

“جيبك”: مزيد من التكافؤ

تزايد اإلنفاق 
العالمي على اإلعالم 

بنسبة إلى 1.7 
تريليون دوالر  سنوًيا

المنامة - وزارة الداخلية

يناق���ش برنام���ج “األم���ن” اإلذاع���ي في حلقت���ه التي ت���ذاع اليوم جه���ود اإلدارة 
العام���ة للدف���اع المدني ف���ي حماية الس���المة العامة، حيث يس���تضيف البرنامج 
ضاب���ط عالق���ات عام���ة وتوعي���ة ب���اإلدارة العامة للدف���اع المدن���ي النقيب أحمد 

محمد الجاسم.

برنام���ج “األمن” اإلذاع���ي، تعده وتقدمه 
اإلدارة العامة لإلع���الم والثقافة األمنية 
ب���وزارة الداخلي���ة بالتع���اون م���ع إذاع���ة 
مملك���ة البحري���ن ويب���ث كل خميس في 
تم���ام الس���اعة 1.00 ظهًرا عل���ى الموجة 

FM102.3 والحلق���ة من تقدي���م النقيب 
جاس���م عي���د آدم وش���يخة الزياني ومن 
إخ���راج النقيب خالد الجميري ومس���اعد 
المخرج مساعد مالزم ثاني عبدالرحمن 

البطي.

عرض جهود الدفاع المدني

Û  ولل���ه صب���رك، وماذا عس���ى القائد المس���تنير أن يصن���ع أو يفعل؟ فهل
علي���ه صناع���ة المعج���زات ك���ي يفهم���ه اآلخ���رون؟ ل���م يفهموك ي���ا أبا 
س���لمان، ول���ن يفهم���وك، وتل���ك هي قص���ة العظم���اء مع تاري���خ األمم 
والجهل “ويس���ألونك عن الحياة، قل هي بجمال يوسف، وحزن أبيه، 

وغدر أخوته”.
Û  أب���ا س���لمان، وإن أخ���ا مخلص���ا واحًدا يغن���ي عن ألف صدي���ق. فكيف

والمحبون المخلصون كثر؟ فهناك مخلصون ُيرْون، وهناك مخلصون 
جنود مجهولون طيبون وموزعون مخفيون وقد ال ُيرْون.

Û  أب���ا س���لمان، ق���د يحضننا وطن، ق���د يتلقفن���ا ترحال، قد نبن���ي غربتنا
على جفن، لكنك ستبقى لنا في الحمال كل الوطن. ونراك في الغربة 
ذكرى الحب والوس���ن. نتقاس���م، نتقاس���م الذكريات نوارس وش���طآنا 
وجزرا، نلمح ابتسامتك، تزرع أكثر من أمل، ونراك أكبر ملك وحاكم 

في كل دار وكل وطن.
Û  ملك، يش���ع إنس���انية، ثقافة، جماال وخلقا وخلقا، طيارا، خياال وفوق

كل ذلك ملكا وإنسانا.
Û .أبا سلمان، يكفينا فخرا إذا كنا في حضرتك فنحن في حضرة الوطن
Û :ولك القوافي ينسجها الوالء
Û حمدنا هللَا أنك ال� “حمُد”.. وأنك للبلوى لنا سنُد
Û وكل سمير إن بدا فرحا.. من دون سهرك عينه رمُد
Û وكل كأس بال عشق منغصٌة.. إال التي في خمرها شَهُد
Û وأجمْل بملك أنت حاكمه.. ما أجمل الملك حكمه حمُد
Û وكل بالد لست أنت بها.. تعيسة تبقى هذه البلُد

حَمدنا اهلل 
أنك “الحمُد” 
سيد ضياء الموسوي)4 - 4(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com



مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليمالبديع - بلدية الشمالية

كش���فت المدير العام لبلدية الش���مالية لمياء الفضالة أن فرق العمل بالش���مالية تعاملت مع 8581 مخالفة بلدية في األشهر التسعة 
الماضية من العام الجاري، بما يعادل 32 مخالفة بلدية مختلفة يوميا، وأفادت أنها ش���ملت 4858 مخالفة إش���غال طريق، و2451 

نظافة و998 إعالن، و274 بناء.

أك���د وزي���ر التربي���ة والتعلي���م النعيمي اهتمام الوزارة بتش���جيع الطلبة من مختلف المراحل الدراس���ية على حف���ظ القرآن الكريم، 
من خالل تخصيص مس���ابقة س���نوية يش���ترك فيها الطلبة وأعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية، إلى جانب المس���ابقات المحلية 

والخارجية التي يحقق فيها الطلبة مراكز متقدمة.

ج���اء ذل���ك ل���دى تكريم���ه ع���دًدا م���ن الطلب���ة 
المتميزين في حفظ القرآن الكريم والفائزين 
في المس���ابقات المحلية والخارجية، ومنهم 
ف���ي  الفائ���ز  يوس���ف  ب���ال  الطال���ب يحي���ى 
مس���ابقة المل���ك عبدالعزي���ز الدولي���ة لحف���ظ 
م���ن  الموهوب���ون  والطلب���ة  الكري���م،  الق���رآن 
ذوي االحتياج���ات الخاص���ة )فئ���ة التوح���د( 
المنضمون ف���ي البرنامج التدريب الصباحي 
لحفظ سور من جزء )عّم(، ومديرو المدارس 
المس���اهمون في نجاح مشروع )اقرأ وارتق( 
بمرك���ز رعاي���ة الطلب���ة الموهوبي���ن، وأعضاء 
لجن���ة التحكي���م واللجن���ة االستش���ارية ف���ي 
مسابقة )قناديل من نور 3( التلفازية المرئية، 
وع���دد م���ن المس���ئولين ف���ي قن���اة البحري���ن 
الفضائي���ة للق���رآن الكري���م لدعمهم لمش���روع 

)اقرأ وارتق(. 
وأش���اد الوزي���ر بال���دور ال���ذي يقوم ب���ه مركز 
رعاي���ة الطلبة الموهوبين ف���ي رعاية الطلبة 

المتميزي���ن ف���ي حف���ظ الق���رآن الكري���م، م���ن 
خ���ال إص���دار تس���جيات صوتي���ة ألولئ���ك 

الطلبة ضمن مشروع )اقرأ وارتق(.

ال��ط��رق إلش��غ��ال  األس����د  ون��ص��ي��ب  م��خ��ال��ف��ة  تس��جيالت صوتية للطلب��ة المتميزين ضم��ن “اقرأ وارتق”8500 

تكريم حفظة كتاب اهللمعول “البلدية” يالحق المخالفين

الرباط  -بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

ش���اركت المؤسس���ة الوطني���ة لحقوق اإلنس���ان، ممثلة في نائ���ب رئيس مجلس 
المفوضين عبدهللا الدرازي، مؤخًرا في المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان الذي عقد في مراكش.

وتن���اول المؤتمر الذي عقد على مدى 
وه���ي:  المح���اور  م���ن  ع���دًدا  أي���ام   3
التهديدات الت���ي يتعرض لها الفضاء 
حماي���ة  وآلي���ات  والرص���د،  المدن���ي 
اإلنس���ان،  حق���وق  ع���ن  المدافعي���ن 
حق���وق  ع���ن  المدافع���ات  الس���يما 

اإلنس���ان، بم���ا ف���ي ذل���ك المؤسس���ات 
الوطني���ة، وأهمي���ة التواص���ل بش���أن 
حق���وق اإلنس���ان وتعزي���ز الخطاب���ات 
ف���ي  المش���اركة  وتعزي���ز  اإليجابي���ة، 
التع���اون  وتعزي���ز  العام���ة،  الحي���اة 

والشراكات المجتمعية.

أك���د رواد األعم���ال البحرينيي���ن )أصحاب 20 مؤسس���ة ناش���ئة( مش���اركتهم في 
مع���رض جيتك���س دب���ي؛ به���دف تطوي���ر أعماله���م والتروي���ج له���ا على مس���توى 
المنطقة والعالم، إضافة إلى التعرف إلى التجارب العالمية المتقدمة في تقانة 
المعلومات واالتصاالت واالس���تفادة منها، وإيجاد مس���تثمرين، والتشبيك فيما 

بينهم.

والمدي���ر  المؤس���س  الش���ريك  وقال���ت 
التنفي���ذي ل� “الراوي ميديا” هالة س���ليمان 
إن المش���اركة توف���ر فرص���ة مهم���ة أم���ام 
المؤسس���ات الناش���ئة؛ لع���رض منتجاته���ا 

م���ن  المس���تثمرين  وج���ذب  االبتكاري���ة، 
العال���م، الفت���ة إل���ى أن تطبي���ق “ال���راوي” 
تمكن من استقطاب أكثر من 200 مشترك 

إضافي في أول يومين من المشاركة. ش���اركت مملك���ة البحرين في االجتماع الذي عقده األمي���ن العام لألمم المتحدة 
أنطوني���و غوتيري���ش إلط���الق إس���تراتيجية األم���م المتح���دة للصح���ة النفس���ية 

والرفاه في أماكن العمل “من أجل أماكن عمل صحية وعالم أفضل”.

وأكد المندوب الدائ���م لمملكة البحرين 
ل���دى األمم المتحدة بنيويورك الس���فير 
جمال الرويعي على أن الصحة النفسية 
والرفاه تكمن في صميم جدول أعمال 

2030 للتنمية المستدامة.
وأش���ار إلى أن مملكة البحرين أسس���ت 
مجموع���ة أصدق���اء الصح���ة النفس���ية 

والرف���اه بجان���ب كندا ومملك���ة بلجيكا 
في وقت سابق من العام.

ته���دف  أن االس���تراتيجية  إل���ى  يش���ار 
م���ن بي���ن أم���ور عدة إل���ى إنش���اء مكان 
عمل يعزز الصحة النفس���ية والجسدية 
والرف���اه وال���ى دع���م الموظفي���ن الذين 
يعيشون مع تحديات الصحة النفسية.

حماية الحقوقيين بمراكش

200 مشترك إضافي في “الراوي”

الترفيه عن الموظفين

06local@albiladpress.com
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9 صفر 1440
الحمالت ضد السعودية إلى زوال

إج����راءات أي  ع��ل��ى  ال����رد  ع��ل��ى  ق�����ادرون   :  ”^“ ل���  ال��ش��ي��خ  آل 

كش���ف س���فير خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين ل���دى مملك���ة البحرين عب���دهللا آل الش���يخ أن 
المملكة العربية الس���عودية ومن منطلق مكانته���ا وموقعها الرائدين في العالمين العربي 
واإلس���المي، وثقله���ا الدول���ي، ترتك���ز في عالقاته���ا الدولية من منطلق ع���دم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول كافة، ودعم االستقرار العالمي وإرساء السلم واألمن الدوليين 

في المنطقة والعالم، ومكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله وصورة ومالحقة داعميه.

وأك���د أنه���ا كانت ومازال���ت أكب���ر الداعمين 
العربي���ة  القضاي���ا  ل���كل  والمناصري���ن 
مقدمه���ا  وف���ي  المختلف���ة،  واإلس���امية 
القضية الفلس���طينية، وهي أس���س راسخة 
وثابت���ة من���ذ قي���ام المملك���ة حت���ى وقتن���ا 

الحاضر.
الش���يخ  آل  الس���عودي  الس���فير  وأوض���ح 
ف���ي تصريح���ات ل���� “الب���اد” أن م���ا تتعرض 
ل���ه المملك���ة ف���ي ه���ذا الوق���ت م���ن حمات 
إعامية ش���عواء هدفها النيل م���ن مكانتها 
السياس���ية واإلنس���انية، س���واء أكانت على 

ش���كل التلويح بفرض عقوب���ات اقتصادية، 
أو اس���تخدام الضغوط���ات السياس���ية، ل���ن 
تزيده���ا إال ق���وة وصاب���ة، وه���ي حم���ات 
مرفوضة، مآلها إلى الزوال، مشددا على أن 
المملكة ستظل حكومة وشعبا ثابتة عزيزة 

كعادتها مهما كانت الظروف واألحوال.
وأكد الس���فير أن المملكة ومن منطلق ثقلها 
المس���توى  عل���ى  واالقتص���ادي  السياس���ي 
العالم���ي ق���ادرة على ال���رد في ح���ال اتخاذ 
أي إجراءات ضدها بإجراءات أقوى وأكبر 

مما اتخذ ضدها.

السعودية حكومة وشعبا تقدر عاليا  «
وقفة الدول الشقيقة والصديقة معها 

وعلى رأسها مملكة البحرين في وجه 
ما تتعرض له من حمالت إعالمية 

زائفة ومغرضة، حيث آثرت تلك الدول 
التروي وعدم التعجل في الترويج 

لتلك األجندات.

السفير السعودي لدى البحرين

Û  س���ألني صاحب���ي، وه���و موظف في القط���اع الحكومي، “أال تش���عر وأنت تعمل في
القط���اع الخ���اص بالغي���رة وقد أتاح���ت لنا الحكوم���ة الموقرة اآلن فرص���ة التقاعد 
االختياري عن العمل بعد 10 س���نوات من الخدمة؟”، أجبته بابتس���امة واثقة “على 
العك���س، م���ا دام البحرينيون س���يوظفون خبراتهم بعد الوظيف���ة في مجال العمل 
الحر، فإن هذا األمر يس���عدني تماما، ولكن ال تنس���ى إخوتك العاملين في القطاع 
الخ���اص من الدعاء لينالوا جزءا بس���يطا من االهتم���ام والرعاية كالتي تحظى بها 

أنت وزماؤك في الحكومة”.
Û  ولطالم���ا أعجب���ت ف���ي فكرة أن يكون الفرد س���يد ذاته عبر منح���ه مزايا تمكنه من

تحقيق الرؤى الحكومية في خلق مواطنين تكون عقلياتهم منصبة على تأسيس 
مشروعات تجارية خاصة بهم، وهو ما تسعى إليه الحكومة حاليا من خال طرح 

برنامج “التقاعد االختياري”.
Û  ولك���ن القط���اع التج���اري ومؤسس���اته الخاصة يبدو وكأن���ه “صم، بك���م، عمي” عما

يج���ري م���ن تغيرات متس���ارعة في العال���م وال يواكب التط���ورات، وإال فماذا يعني 
س���كوته ع���ن إيجاد آليات حديثة تس���اعد من ينض���وي إليهم على ط���رح مبادرات 

تأخذ بأيدبهم ليكونوا ساعدا إضافيا في إعمار الوطن وتنميته؟
Û  آن األوان ألقطاب القطاع التجاري أن يتجردوا من برودة األعصاب التي اتس���موا

به���ا طيلة عقود مض���ت تجاه تصحيح أوضاع موظفيهم، وأن يتخذوا من العقلية 
الحكومي���ة المنفتح���ة أنموذج���ا، ويفتح���وا أب���واب الترق���ي له���م عبر ط���رح برامج 
ومش���اريع متطورة تحاكي العصر الحديث؛ ليش���عروا أنهم على مسافة واحدة من 

أقرانهم في القطاع الحكومي.
Û  كل أكف موظفي القطاع الخاص ترتفع إلى الس���ماء وتتضرع إلى أن يكون أرباب

القطاع الخاص على قلب واحد؛ ليكونوا بحجم المسؤولية وينظروا بعين العطف 
إل���ى مواط���ن كان ذنب���ه الوحيد أن جرفته المياه إلى أقدار الش���ركات ولم يس���عفه 

الحظ في أن تجرفه إلى نعيم الحكومة.

 ال تنسونا 
من الدعاء!

jasim.abdulla
@albiladpress.com

جاسم اليوسف

“تنظيم المباني” يحفظ النسق المعماري
“اإلس��كان”: الب��ت مباش��رة ف��ي طلب��ات الترخي��ص دون الرج��وع لل��وزارة

دع���ت وزارة اإلس���كان المنتفعي���ن بالوح���دات اإلس���كانية الجدي���دة والقديمة على حد 
س���واء إلى االلتزام التام بقانون تنظيم المباني وتعديالته وكذلك قرار وزير األش���غال 
وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي رق���م 76 لس���نة 2018 المتعلق باش���تراطات 
التعمي���ر لمناطق اإلس���كان، حي���ث تتمكن بموجبه أقس���ام التراخي���ص بالبلديات بالبت 

مباشرة في طلبات الترخيص دون الرجوع للوزارة.

وش���ددت “اإلس���كان” عل���ى ض���رورة الحص���ول 
عل���ى تراخيص للبناء قب���ل عمل أي إضافات أو 
تعديات على الوحدات اإلس���كانية وفًقا للقرار 
ال���وزاري المذك���ور وااللت���زام بكاف���ة الضواب���ط 
لتجن���ب  الزمني���ة والفني���ة والقانوني���ة؛ وذل���ك 
أي إج���راء ق���د يتع���رض له المخال���ف من جانب 
البلديات أو وزارة اإلسكان كل حسب تخصصه 

وصاحياته.
الواجه���ات  عل���ى  الحف���اظ  أهمي���ة  وأك���دت 
المعماري���ة وعدم العب���ث به���ا أو تغييرها وذلك 
من أجل المحافظة على النس���ق المعماري الذي 
يتضم���ن كل الوحدات اإلس���كانية مع المكونات 

المعماري���ة األخرى بالمواقع كالحدائق والمباني 
األخ���رى؛ ك���ون ه���ذه الواجه���ات تخ���ص كاف���ة 
المنتفعين بالمنطقة اإلسكانية وتعبر عن هوية 

هذه المناطق ككل.
يأت���ي ذل���ك بع���د أن رص���دت أقس���ام التفتي���ش 
والصيان���ة الدورية للوحدات الس���كنية ش���روع 
ع���دد م���ن المواطني���ن المس���تفيدين حديًثا من 
وح���دات المش���اريع اإلس���كانية الجدي���دة ف���ي 
مرخص���ة  وغي���ر  عش���وائية  تعدي���ات  إج���راء 
ف���ي وحداته���م الس���كنية خصوًصا فيم���ا يتعلق 
بالتوصي���ات الكهربائي���ة واألعم���ال اإلنش���ائية 
باس���تخدام العمالة غير الماه���رة، األمر الذي قد 

يع���رض حياة قاطن���ي المش���روع للخطر، فضا 
ع���ن اإلض���رار بش���بكة تصري���ف مي���اه األمط���ار 
بالمش���روع. وتابع���ت الوزارة أنه���ا رصدت قيام 
بعض األهال���ي بإلقاء مخلفات م���واد البناء في 
الطرق���ات، األم���ر ال���ذي ي���ؤدي إل���ى تجم���ع تلك 
المخلف���ات في ش���بكات تصريف مي���اه األمطار، 

مم���ا يعرضها لانس���دادات، مش���يرة إلى أنه في 
حال هطول مياه األمطار أو تعرض تلك المواد 
المترسبة في مصارف األمطار للمياه يؤدي إلى 
تكوي���ن تكتات إس���منتية، مم���ا يعطل تصريف 
تض���رر  وبالتال���ي  االنس���دادات،  بفع���ل  المي���اه 

المشروع برمته.

وزارة اإلسكان دعت إلى الحفاظ على الواجهات المعمارية وعدم العبث بها

المنامة - وزارة اإلسكان

بدور المالكي

الحمالت اإلعالمية 
الشعواء هدفها 
النيل من مكانة 

المملكة السياسية 
واإلنسانية

تقدير كبير لوقفة 
البحرين والدول 

الشقيقة والصديقة 
في وجه الحمالت 

الزائفة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نّظمت إدارة الخدم���ات الطابية بوزارة 
التربي���ة والتعلي���م فعالي���ة “مراس���م ف���ن 
الطفل” في دورتها الخامس���ة واألربعين، 
عيس���ى،  بمدين���ة  ال���وزارة  صال���ة  بمق���ر 
عل���ى م���دى 4 أي���ام، بمش���اركة 558 م���ن 
طلبة المرحل���ة االبتدائية المتميزين في 
مجال الرس���م، من الم���دارس الحكومية 
والخاص���ة، بمن فيه���م ذوو االحتياجات 
الفني���ة  المواه���ب  الكتش���اف  الخاص���ة، 
المتميزة وتطويرها؛ استعداًدا للمشاركة 

في فعاليات معرض فن الطفل المقبل.

اكتشاف فن “المراسم”

وزير التربية والتعليم مع الطلبة المتميزين في حفظ القرآن الكريم

نوع ونسبة المخالفات البلدية المزالة في 9 أشهر

وأشارت المدير العام إلى توجيهات وزير األشغال 
وش���ؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمران���ي عص���ام 
المظه���ر  جمالي���ة  مس���توى  لرف���ع  الرامي���ة  خل���ف 
الجمال���ي ف���ي المحافظ���ة الش���مالية، إضاف���ة إل���ى 
توصي���ات وكي���ل ال���وزارة لش���ؤون البلدي���ات نبيل 
أبوالفتح الذي وّجه إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات 
كاف���ة  وإزال���ة  المخالفي���ن،  كاف���ة  ض���د  القانوني���ة 
المخالفات البلدية، خصوصا التعديات على الطرق 
العام���ة، والعم���ل عل���ى تجني���ب المجتم���ع والبيئ���ة 
األض���رار والمخاطر واآلثار الس���لبية الناتجة عنها. 
وف���ي تصريحها أوضح���ت الفضال���ة أن 57 % من 
المخالفات البلدية المرصودة في الش���مالية، والتي 
ت���م التعام���ل معها ف���ي الفترة المش���ار إليها، ناتجة 
عن إش���غال الطرق العامة بص���ورة مخالفة لقانون 

األشغال رقم 2 لسنة 1996.
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حزب اهلل العراقي ... نصفهم هاربون
س����ي����دة ب����ي����ن����ه����م  ال����ق����ض����ي����ة  ف�������ي  م����ت����ه����م����ا   12

تنظ���ر المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة الرابعة في 
قضية إرهابية جديدة، أدار بموجبها المتهمون 
وانضموا إل���ى جماعة إرهابية، تضم 12 متهما 
أكثر من نصفهم هاربون خارج البالد، وأرجأت 
القضية حتى جلسة 30 أكتوبر لالطالع والرد 
م���ن قبل وكالء المتهمين، وأمرت بندب محام 
للمتهم الثاني عش���ر وبإعالن المتهمين السبعة 

الهاربين مع استمرار حبس المقبوض عليهم.
وج���اء بالتحقيق���ات أن معلوم���ات كان���ت ق���د 
وردت إلدارة المباح���ث والتحقيقات الجنائية 
وللمختصي���ن بإحباط المخطط���ات اإلرهابية، 
مفاده���ا وج���ود تش���كيل عصابي يتنق���ل 4 من 
أف���راده ما بي���ن العراق وإي���ران، وأنهم يعملون 
على تجنيد الش���باب البحريني داخل المملكة؛ 
بغ���رض ارت���كاب جرائ���م إرهابية واس���تهداف 
رجال األمن وتكليفهم بتجنيد عناصر آخرين.
وهدفهم هو اس���تدراج أفراد الشرطة الرتكاب 
الجرائ���م بحقه���م، وأن تلك العناصر تس���تعمل 
الم���واد  ف���ي توصي���ل وتلق���ي  المي���ت  البري���د 
الالزم���ة ألعمالهم اإلرهابي���ة، كما تبين أن أحد 
المتهمين س���بق له الس���فر إلى العراق والتدرب 
ف���ي أح���د المعس���كرات التابعة إل���ى حزب هللا 

العراقي.
م���ن  تأك���دت  الش���رطة  أن  األوراق  وأش���ارت 
ع���دد  م���ن تجني���د  الس���ابع تمك���ن  المته���م  أن 

م���ن العناص���ر بع���د عودته م���ن الع���راق وتلقيه 
م���ع  تواصل���ه  ف���ي  اس���تمر  وأن���ه  التدريب���ات، 
عناص���ر التنظيم في الخارج واتفق معهم على 
وض���ع خطة لمهاجمة مركز ش���رطة س���ترة عن 
طري���ق وضع قنبلة بالقرب من المركز لمحاولة 
اس���تدراج عناص���ر األم���ن، ف���ي حي���ن تتواجد 
مجموع���ة أخ���رى بموقع قري���ب ومهمتها رمي 

عبوات “المولوتوف” على الشرطة.
وبالقب���ض عل���ى المته���م المذكور أق���ر بأن أحد 
المطلوبي���ن أمني���ا واله���ارب إل���ى الع���راق كان 

ق���د تواص���ل مع���ه عب���ر أح���د مواق���ع التواصل 
االجتماع���ي، والذي ع���رض عليه فكرة الس���فر 
للع���راق برفق���ة أف���راد أس���رته دون أن يبين له 
أس���باب ذل���ك حينه���ا، وبالفع���ل س���افر للع���راق 
وهن���اك التق���ى بالمته���م اله���ارب، والذي عرض 
علي���ه االنضم���ام للتنظيم فرفض ف���ي البداية، 
إال أن���ه وبع���د ضغ���ط واف���ق والتقى ع���ددا من 
المتهمي���ن الهاربي���ن، وال���ذي أخ���ذوه ليتلق���ى 
تدريب���ات ف���ي معس���كرات تابع���ة لح���زب هللا 
العراقي. وأش���ار المتهم الس���ابع إل���ى أنه عقب 

ع���دد  تجني���د  م���ن  تمك���ن  للمملك���ة  رجوع���ه 
م���ن عناص���ر التنظي���م بالداخ���ل؛ حت���ى ينف���ذ 
اس���تخدام  عل���ى  دربه���م  وأن���ه  مخططاته���م، 
األس���لحة والبريد الميت. وبع���د التحقيق معه 
أرش���د الش���رطة إل���ى األماك���ن المس���تعملة في 
وأق���ر  المتفج���رات،  صناع���ة  أدوات  تخزي���ن 
بمش���اركة 4 متهمين بالقضي���ة، والذي اعترفوا 
بما نس���ب إليهم من اتهامات، فأحالتهم النيابة 
العام���ة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون 

عامي 2017 و2018.

عاقبت المحكم���ة الصغرى الجنائي���ة الثالثة 
متهم���ة خليجي���ة بالحبس لمدة 5 س���نوات، 
وبحب���س متهم���ة أخ���رى لمدة س���نتين، فيما 
أم���رت بإي���داع ثالثة ف���ي مستش���فى الطب 
النفس���ي كونها سهلة االنقياد لآلخرين وغير 
مدرك���ة لعواقب تصرفاتها؛ وذل���ك إلدانتهن 
ب���إدارة مس���كن تم���ارس فيه أعم���ال الفجور 

والدعارة.
وق���درت المحكم���ة كفالة بمبل���غ 2000 دينار 
االس���تئناف  لحي���ن  العقوب���ة  تنفي���ذ  لوق���ف 
بالنس���بة للخليجي���ة وأمرت بإبعاده���ا نهائيا 
ع���ن البالد بع���د تنفيذ العقوب���ة المقضي بها، 
وبكفالة قدرها 1000 دينار للمتهمة األخرى.
كم���ا أم���رت بإغ���الق الش���قق مح���ل الواقع���ة 
ومص���ادرة ما يضبط فيه���ا من أمتعة وأثاث 
وذل���ك دون اإلخ���الل بحق���وق الغي���ر حس���ن 
النية، فضال عن مصادرة جميع المضبوطات 

األخرى.

وقال���ت المحكم���ة ف���ي أس���باب حكمه���ا أن���ه 
لم���ا كانت الم���ادة )33( من قان���ون العقوبات 
توج���ب أن يحكم على الش���خص الذي وجد 
ل���إدراك  ناقص���ا  الجريم���ة  ارت���كاب  وق���ت 
بعقوب���ة  مرض���ه  حال���ة  بس���بب  واالختي���ار 
مخفف���ة أو إيداع���ه م���أوى عالج���ي، وهو ما 
ينطبق على المتهمة الثانية بحس���ب ما ورد 
بتقريرها الطبي بشأن حالتها المرضية التي 
تجعلها تنق���اد لآلخرين بس���هولة، مما جعلها 
فريس���ة س���هلة للمتهمة األولى والمساهمين 
بتل���ك الجريم���ة، م���ا يس���توجب إيداعها في 

مأوى عالجي.
وأش���ارت المحكم���ة إل���ى أن وقائ���ع ضب���ط 
المتهم���ات تتمث���ل ف���ي أن الجه���ات األمنية 
كان���ت ق���د تلق���ت معلوم���ات مفاده���ا إدارة 
المتهم���ة األول���ى “الخليجية” ش���قتها كمكان 
بتحري���ض  وقام���ت  الدع���ارة  لممارس���ة 
ومس���اعدة كل من المتهمة الثاني���ة والثالثة 

عل���ى ارت���كاب الدع���ارة مقابل مبال���غ نقدية، 
والت���ي كانت تحصل األولى على جزء منها، 
حيث إنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية 
على ما تكتس���به المتهمت���ان الثانية والثالثة 
من ممارس���ة الدعارة مقاب���ل مبلغ 50 دينارا 
للممارس���ة، إذ تأخ���ذ المتهم���ة األول���ى منهما 
مبل���غ 20 دينارا م���ن كل واح���دة وتترك لهم 

30 دينارا بكل ممارسة.
وتمكن���ت الجه���ات األمني���ة م���ن التأك���د من 
صح���ة تل���ك المعلوم���ة م���ن خ���الل متهم���ة 
بقضي���ة مش���ابهة، والتي أق���رت بأقوالها أنها 
كان���ت تم���ارس الدعارة بتس���هيل وتحريض 
م���ن جان���ب المتهم���ة األول���ى به���ذه القضية، 
وذلك بش���قتها وبوج���ود المتهمتي���ن الثانية 
والثالث���ة، كم���ا تم ضب���ط فتاة قاص���ر معهم، 
مشيرة إلى أن المتهمة األولى هي من كانت 
تؤويه���م ف���ي ش���قتها وأف���ادت لهم باس���مها 

المستعار الذي تستعمله في هذا المجال.

وعل���ى إثر تلك المعلومات تم الترتيب لعمل 
كمين بتعاون من أحد المصادر السرية، بعد 
التأك���د من أن المتهمة الثالثة تمارس أعمال 
بالمتهم���ة األول���ى  الدع���ارة، وال���ذي اتص���ل 
وأبدى لها رغبته بممارسة الدعارة مع امرأة 
أخرى، وهو ما وافقت عليه األولى وس���هلت 

له رغبته، فتم ضبط المتهمات الثالث.
وخالل التحقيق مع المتهمة الثانية اعترفت 
أم���ام النياب���ة العام���ة أنها كانت ق���د تعرفت 
على المتهمة األولى قبل نحو 4 سنوات عن 
طري���ق ابنتها، وأنها ف���ي اليوم ذاته عرضت 
عليها العمل معها بالدعارة على أن تمارس���ها 
مع أش���خاص مختلفين مقابل حصولها على 

األموال، فوافقت على عرضها.
كم���ا ق���رر أن المتهم���ة األولى ه���ي من كانت 
تجل���ب الزبائ���ن له���ا ولباق���ي الفتي���ات، ومن 
ثم تتص���ل بهن ليحض���روا إلى ش���قتها، وان 
المتهمة الثالثة كانت إحدى المترددات على 

ش���قتها محل الواقعة، مؤكدة أن األولى هي 
م���ن كانت تحرضه���م على تلك الممارس���ات 

الجنسية.
وبتكثيف التحري���ات حول الواقعة ثبت 
كان���ت  بالفع���ل  الخليجي���ة  المتهم���ة  أن 
تحرض النس���اء والفتيات على ممارس���ة 
الدعارة في ش���قتها، فضال عن أنها تعمل 
عل���ى إجهاض األجن���ة وقتلهم، هو ما تم 
التأك���د من���ه فعلي���ا بع���د إرس���ال المتهمة 
الثالث���ة رس���الة خطية منها إل���ى المتهمة 
األول���ى، والتي أبلغتها فيه���ا أنها لم تقرر 
بأي���ة أقوال ضدها خ���الل التحقيق معها 
ف���ي النيابة العامة، وأنه���ا ال تزال مصرة 
عل���ى موقفه���ا، مؤك���دة له���ا أنه���ا أثن���اء 
التحقي���ق معه���ا س���وف تبل���غ المحققين 
أن المتهم���ة الثانية، والتي تتلقى العالج 
بمستش���فى الطب النفسي هي من أدلت 

بكامل االعترافات ضدهما.

2 و5 سنوات لسيدتين سهلتا الدعارة

يدير شبكة تهريب مخدرات من السجن
ن��������دب م�����ح�����ام ل���م���ت���ه���م إف�����ري�����ق�����ي واس������ت������م������رار ح����ب����س ال���ب���ق���ي���ة

أم���رت المحكمة الكبرى الجنائي���ة األولى بندب 
محام إلفريقي متهم باالنضمام إلى شبكة تعمل 
عل���ى تهريب نبات الماريغوان���ا المخدر والمؤثر 
العقلي “الش���بو”، وتض���م 7 متهمين، اثنان منهم 
من جنس���ية إفريقية والبقي���ة بحرينيون منهم 
أب وابنه، إذ تم اكتش���اف الواقعة حال وصول 
المته���م اإلفريق���ي المنتدب له مح���ام إلى مطار 
البحري���ن الدولي وبحوزت���ه 3 كيلوغرامات من 
“الش���بو”، وق���ررت تأجيل القضية حتى جلس���ة 
22 أكتوب���ر الج���اري، مع األمر باس���تمرار حبس 

المتهمين.
وتش���ير أوراق التحقيق إل���ى أن تحريات إدارة 
مكافح���ة المخ���درات كان���ت ق���د توصل���ت إل���ى 
)زعي���م  األول  المته���م  أن  مفاده���ا  معلوم���ات 
الش���بكة( وال���ذي يقضي عقوبة الس���جن إلدانته 
بواقع���ة بيع مواد مخدرة، يترأس ش���بكة تعمل 
عل���ى تهريب المواد المخدرة، وأنه يتواصل مع 
أفراد الش���بكة من خ���الل هاتف نقال تم تهريبه 

إدارة اإلص���الح والتأهي���ل  ف���ي  إل���ى محبس���ه 
“سجن جو”.

كما توصلت التحري���ات إلى أن المتهم المذكور 
المتهمي���ن  بي���ن  فيم���ا  التنس���يق  عل���ى  يعم���ل 
األفارق���ة والمتهمي���ن الراب���ع والخام���س للقيام 

بعمليات التهريب والترويج للمواد المخدرة.
فتم تكثيف أعمال التحري، والتي أس���فرت عن 
أن ش���خصا إفريقي���ا مقي���م في الجفي���ر هو من 
ينس���ق العمل مع المهربي���ن القادمين من بالده، 
كم���ا يعاونهم في التروي���ج المتهمين من الرابع 

)شقيق المتهم المسجون( وحتى السادس.
وأف���ادت التحري���ات م���ن خ���الل المعلومات أن 
أح���د المتهمي���ن األفارق���ة س���يصل إل���ى الب���الد 
 19 بتاري���خ  الجوي���ة  الرح���الت  إح���دى  عل���ى 
أبري���ل 2018، فت���م الترتي���ب لترق���ب وصول���ه 
والقب���ض عليه. وبمجرد وص���ول المتهم الثالث 
للب���الد تم التدقيق في عملية تفتيش���ه، وتمكن 
ضب���اط الجمارك من العث���ور بحوزته على كمية 

م���ن المؤث���ر العقلي “الش���بو” بلغ وزنه���ا 3135.1 
غ���رام، والتي كانت مخبأة في حقيبة مالبس���ه، 
كم���ا عثروا كمية من نب���ات الماريغوانا المخدرة 
بلغ وزنها 177.4 غرام. وبس���ؤاله عن الش���خص 
الذي سيتس���لم منه تلك المواد قرر أن ش���خصا 
بحرينيا سيستقبله في المطار لكنه ال يعلم عنه 
أي���ة معلوم���ات، فتم إطالقه بمراقب���ة من أفراد 
ش���رطة مكافح���ة المخ���درات، والذي���ن حضروا 
المته���م  المته���م، حت���ى ش���وهد  عل���ى  للقب���ض 
الراب���ع وه���و يقت���رب م���ن المته���م الثال���ث فت���م 
القب���ض عليهما، وق���رر األخير أن���ه يعلم بما في 
حوزة المتهم الثالث وأنه حضر الس���تقباله لهذا 
الس���بب، ودل أفراد الشرطة على المتهم الثاني 

المقيم في منطقة الجفير.
وبالتحقي���ق م���ع المته���م الرابع اعت���رف أنه كان 
ق���د تعرف عل���ى المته���م األول )زعيم الش���بكة( 
ف���ي الع���ام 2007، إذ كان���ا يعم���الن مع���ا بإحدى 
الش���ركات الوطني���ة، وق���رر أن���ه يتلق���ى األوامر 

م���ن المته���م األول النزي���ل في “س���جن جو” من 
خالل االتصاالت التي يتلقاها منه وهو بداخل 
محبس���ه، وال���ذي طل���ب من���ه س���ابقا اس���تقبال 
ش���خص إفريقي، وعندما حضر للبالد علم بأنه 
يحم���ل معه “الش���بو”، وكان الكمية بذلك الحين 
10 غرام���ات  750 غرام���ا، أعط���اه منه���ا األول 

الس���تعماله الش���خصي، مضيف���ا أن���ه ش���ارك في 
عملية ثانية اس���تقبل فيها آخ���ر يحمل بحوزته 

950 غراما من ذات المؤثر العقلي.
كما قرر المتهم الرابع أنه في هذه الواقعة تلقى 
اتص���اال من ش���قيقه المته���م األول، والذي طلب 
من���ه اس���تقبال المته���م اإلفريق���ي ليس���تلم منه 

الكمية التي جلبها معه، بحيث يقوم بتس���ليمها 
إل���ى ش���خص آخ���ر، فتم���ت مراقبة الم���كان في 
انتظار المتفق عليه؛ ليس���تلم الش���خص المشار 
إلي���ه ذل���ك المؤث���ر العقل���ي، إال أن الموع���د معه 
تغي���ر زمانه ومكانه، وتم االتفاق على أن يكون 
اللق���اء بمنطق���ة مدين���ة عيس���ى، إذ أم���ر المتهم 
األول المتهم الرابع بوضع المخدرات في مكان 
بجانب س���ور إحدى المدارس، وبمراقبة المكان 
بع���د وضع���ه ف���ي الرك���ن المتفق علي���ه حضرت 
س���يارة تبين أن فيها 3 أشخاص ترجل أحدهم 

وأخذ الكيس.

فتوجه أفراد شرطة اإلدارة للسيارة  «
للقبض على المتهم الذي استلم المواد 

المخدرة، والذي قاومهم مقاومة 
عنيفة، تطلب السيطرة فيها عليه 

استخدام القوة الجبرية القانونية عليه 
وفقا لألنظمة المتبعة في مثل هذه 

الحاالت وتم تقييد حركته.

إعداد: عباس إبراهيم

أحالت النيابة العامة المتهمات الثالث 
للمحاكم���ة عل���ى اعتبار أنه���ن بغضون 
العامين 2013 و2014 ارتكبن اآلتي:

 أوال: المتهمة األولى: 
1 - أدارت مكانا للدعارة.

المتهمتي���ن  وس���اعدت  حرض���ت   -  2
الثانية والثالثة على ارتكاب الدعارة.

3 - اعتمدت في حياتها بصفة جزئية 
عل���ى م���ا يكس���به غيرها من ممارس���ة 

الدعارة.

والثالث���ة:  الثاني���ة  المتهمت���ان  ثاني���ا: 
م���ا  عل���ى  جزئي���ة  بصف���ة  اعتمدت���ا 

يكسبانه من ممارسة الدعارة.

إحالة للنيابة

حج���زت المحكمة الكب���رى الجنائية 
آس���يوي  مته���م  معارض���ة  األول���ى 
الجنس���ية كان مدان���ا واثنين آخرين 
م���ن ذات جنس���يته، بالس���جن لم���دة 
15 عام���ا وتغري���م كل منه���م مبل���غ 
5000 دين���ار؛ لجلبهم كمية من نبات 
الماريجوانا المخدرة بقصد اإلتجار 
ف���ي  بالحك���م  للنط���ق  وذل���ك  في���ه؛ 
معارضت���ه له���ذا الحكم بجلس���ة 21 

نوفمبر المقبل.
فيم���ا ب���رأت المحكم���ة س���ابقا متهما 
رابع���ا مم���ا نس���ب إليه م���ن اتهامات 
مش���ابهه، وأم���رت بإبع���اد الُمداني���ن 
الثالث���ة نهائيا عن البالد عقب تنفيذ 
وبمص���ادرة  به���ا  المقض���ي  العقوب���ة 

المضبوطات.
وأثن���اء  أول  وكان ضاب���ط جم���ارك 
تواج���ده على واج���ب عمله، وصول 
المتهمين األول -المعارض- والثاني 
على رحلة قادمة من دولة آسيوية، 
بالتوج���ه  وأمرهم���ا  بهم���ا،  فاش���تبه 

للتفتيش الدقيق.
وعثر أثناء تفتيشهما على 4 فردات 
“نع���ل رجالية” في حقيبة كل منهما، 

وبع���د تفح���ص تلك النع���ل، تبين أن 
كال منها تحتوي على أجزاء نباتية، 
ثبت أنها مادة الماريجوانا المخدرة 

بعد فحصها.
وش���هد م���الزم أول ب���إدارة مكافحة 
المخ���درات أن المتهمي���ن اعترفا بما 
نس���ب إليهما، وأقرا أنهم���ا جلبا تلك 
الثال���ث  المتهمي���ن  لصال���ح  الكمي���ة 
والراب���ع، وأن االتف���اق بينهم كان أن 
يتسلم األخيرين الكمية في مواقف 

سيارات المطار.
فت���م على إث���ر ذلك الترتي���ب لكمين 
ش���وهد  وبالفع���ل  عليهم���ا  للقب���ض 
المتهم���ان الثال���ث والرابع يس���تلمان 
والثان���ي  األول  المتهمي���ن  م���ن 
المزع���وم  الوهمي���ة،  األكي���اس 
احتواؤها على النبتة المخدرة، فتم 

مداهمتهم جميًعا والقبض عليهم.

النيابة العامة أحالت المتهمين  «
للمحاكمة بعدما وجهت لهم 
أنهم بتاريخ 27/ 5/ 2015، جلبوا 
بقصد اإلتجار نبات الماريجوانا 

المخدر في غير األحوال 
المصرح بها قانونا.

ف���ي  تداول���ه  يت���م  م���ا  عل���ى  تعقيب���ا 
بع���ض مواق���ع التواص���ل االجتماعي، 
وف���ي إط���ار المتابع���ة الدورية ورصد 
مح���اوالت االخت���راق، لوحظ انتش���ار 
بعض الرسائل عبر البريد اإللكتروني 
تدع���و لتس���جيل الدخ���ول للخدم���ات 
يدع���ى  تطبي���ق  عب���ر  اإللكتروني���ة 

“أبشر”.
العام���ة  ل���إدارة  الع���ام  المدي���ر  ونب���ه 
لمكافحة الفس���اد واألم���ن االقتصادي 
توخ���ي  إل���ى ض���رورة  واإللكترون���ي، 
التعليم���ات  اتب���اع  وع���دم  الح���ذر 
المذك���ورة في هذه الرس���ائل وحذفها 
م���ن صن���دوق البري���د اإللكترون���ي، إذ 

ه���ذه  تق���دم  ال  الداخلي���ة  وزارة  إن 
الخدم���ة المزعومة وأن هذه الرس���الة 
ليس���ت سوى محاولة لسرقة البيانات 
واختراق أجهزة الهاتف والكومبيوتر.

دعا المدير العام لإلدارة  «
العامة لمكافحة الفساد 

واألمن االقتصادي 
واإللكتروني إلى ضرورة 

االنتباه جيدا لعنوان البريد 
اإللكتروني للجهة المرسلة 

والتحقق من مصداقية 
الموضوع قبل الشروع 

بإتباع ما يصل عبر البريد 
اإللكتروني.

آسيوي يهّرب الماريجوانا في “النعل”

“الداخلية” ال تقدم خدمة “أبشر” 
المنامة - وزارة الداخلية

أوال: 

المتهمون من األول وحتى السادس:
أداروا عل���ى خ���الف أح���كام القان���ون جماعة 
الغ���رض منه���ا الدع���وة إل���ى تعطي���ل أح���كام 
الدس���تور والقوانين ومنع مؤسس���ات الدولة 
أعماله���ا  ممارس���ة  م���ن  العام���ة  وس���لطاتها 
واإلضرار بوحدته���ا الوطنية، وكان اإلرهاب 
م���ن الوس���ائل الت���ي تس���تخدم لتحقيق هذه 
األغراض، وجندوا العناصر إلى هذه الجماعة 
اس���تالم  أعم���ال  ف���ي  أنش���طتها  وح���ددوا 
وتصنيع العبوات المتفج���رة والتدريب على 
اس���تعمال تلك المفرقعات واألس���لحة ونقلها 
وتداولها الستخدامها في األعمال اإلرهابية 
وتولوا المتابعة بتنس���يق خططهم وأمدوهم 
باألم���وال الالزم���ة؛ لتحقي���ق ه���ذه األغراض 
الش���ائعات  الفوض���ى ونش���ر  بقص���د إش���اعة 

واإلضرار بأجهزة الدولة بهدف إسقاطها.

ثانيا: 

المتهم���ون م���ن الس���ابع وحت���ى ال���� 11: 
إل���ى  مجهول���ون  وآخ���رون  انضم���وا 
والت���ي  أوال،  البن���د  موض���وع  الجماع���ة 
أح���كام  تعطي���ل  إل���ى  الدع���وة  غرضه���ا 
الدس���تور والقواني���ن ومن���ع مؤسس���ات 
الدول���ة م���ن ممارس���ة أعماله���ا واإلضرار 
بالوح���دة الوطني���ة وكان اإلره���اب م���ن 
الوس���ائل الت���ي تس���تخدم لتحقيق هذه 
الجماع���ة  ف���ي  وانخرط���وا  األغ���راض 
موضوع التهمة الس���ابقة وقاموا بتسلم 
المتفج���رات وتخزينه���ا وتصنيع عبوات 
والت���درب  وتداوله���ا  محلي���ة  متفج���رة 
عليها في الداخل والخارج الس���تخدمها 
ف���ي األنش���طة اإلرهابية؛ بغرض إش���اعة 
الدول���ة  مقوم���ات  وإضع���اف  الفوض���ى 

وإسقاطها.

ثالثا: 

والتاس���ع  والثام���ن  الس���ابع  المتهم���ون 
والعاش���رة والحادي عشر: حازوا وأحرزوا 
وأدوات  متفج���رة  عب���وات  وآخ���رون 
تس���تخدم في صناعتها وتفجيرها، وذلك 
م���ن دون ترخيص م���ن الجه���ة المختصة 
وذلك الستخدامها في نشاط يخل باألمن 

العام وتنفيذا لغرض إرهابي.

رابعا:

 المتهم���ان الس���ابع والثام���ن: تدرب���ا عل���ى 
اس���تعمال األس���لحة والمفرقع���ات بقص���د 

استخدامها في عمليات إرهابية.

خامسا:

 المتهم الس���ابع: درب المته���م الثامن على 

اس���تخدام األس���لحة والمفرقع���ات بقص���د 
استخدامها في عمليات إرهابية.

سادسا: 

المتهمان الخامس والس���ادس: اش���تركوا 
بطريق���ي االتفاق والمس���اعدة مع المتهم 
الس���ابع عل���ى ارتكاب الجريم���ة موضوع 
التهم���ة الس���ابقة وذلك بأن تول���وا أعمال 
م���ع  وتواصل���وا  الع���راق  إل���ى  تس���فيره 
لتدربي���ه  العراق���ي  هللا  ح���زب  أعض���اء 
على اس���تعمال األس���لحة في معسكراته 
فوقعت الجريم���ة بناء على ذلك االتفاق 

وتلك المساعدة.
والعاش���رة  والثام���ن  الس���ابع  المتهم���ون 
والثان���ي عش���ر: ح���ازوا ص���ور ومقاط���ع 
الفن���ي  بالتقري���ر  ثابت���ة  إباحي���ة  فيدي���و 

بالمحضر بأجهزتهم اإللكترونية.

األحكام
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ي��ول��ي��و   %ف����ي   7.8 ب��ن��ح��و  ال��ب��ح��ري��ن  ن��س��ب��ة  ت���راج���ع 

االستثمارات بالسندات األميركية

بلغت استثمارات البحرين بالسندات األميركية في شهر أغسطس الماضي نحو 906 ماليين دوالر. وبذلك تكون قد تراجعت قياًسا بشهر يوليو الماضي بنسبــة 7.8 
%، حيث كانت نحو 983 مليون دوالر. وتذيلت المملكة قائمة االستثمارات الخليجية في هذه السندات، حيث جاءت بعد السعودية، واإلمارات، والكويت، وقطر.

وبحس���ب “مباش���ر” احتلت الس���عودية 
واإلم���ارات والكوي���ت المراك���ز العربية 

األولى.
���ا، فتص���درت الصي���ن بنح���و  أم���ا عالميًّ
1.165 تريلي���ون دوالر متراجع���ة م���ن 
1.178 تريلي���ون دوالر المس���جلة ف���ي 

يوليو.
وحلت اليابان ثانًيا، التي كانت خفضت 
أيًض���ا كمية حيازتها من الس���ندات عند 
1.02 تريلي���ون دوالر، مقاب���ل مس���توى 

1.03 تريليون دوالر في يوليو.
الخلي���ج  دول  اس���تثمارات  وبلغ���ت 
مجتمع���ة في أغس���طس 285.57 مليار 
دوالر مقارنة ب� 283 مليار في يوليو أي 

بزيادة 0.9 % فقط.
الخزان���ة  وزارة  بيان���ات  وأظه���رت 
اس���تثمارات  ارتف���اع  األميركي���ة، 
الخليجي���ة  ال���دول  “أكب���ر  الس���عودية 
والس���ندات  األذون  ف���ي  المس���تثمرة 
 169.5 ل����   1.6% بنس���بة  األميركي���ة، 
ملي���ار دوالر ف���ي أغس���طس الماض���ي، 
مقاب���ل 166.8 ملي���ار دوالر ف���ي يولي���و 

اس���تثمارات  وارتفع���ت  ل���ه.  الس���ابق 
دول���ة الكويت بتل���ك القائم���ة أيًضا من 
ملي���ار   43.6 إل���ى  دوالر،  ملي���ار   42.9
دوالر اس���تثماراتها بتلك الس���ندات في 

أغسطس الماضي.
فيم���ا انخفض���ت اس���تثمارات اإلمارات 
إل���ى 59 ملي���ار دوالر، مقارن���ة ب������ 59.7 

مليار دوالر في شهر يوليو.

تراجعت استثمارات ُعمان إلى  «
11.388 مليار دوالر في نهاية 

أغسطس مقابل 11.437 مليار 
دوالر في الشهر الذي سبقه.

استثمارات دول الخليج في سندات الدين األميركية خالل شهر أغسطس

الغرفة تدعو للقاء 
بوفد صيني

وصناع���ة  تج���ارة  غرف���ة  تس���تضيف 
م���ن   10:30 الس���اعة  ف���ي  البحري���ن 
صب���اح األحد 21 أكتوب���ر 2018 بقاعة 
ا  المجل���س ببي���ت التجار، وف���ًدا تجاريًّ
���ا من المجل���س الصيني لترويج  صينيًّ
التج���ارة الدولي���ة، وذل���ك ف���ي إط���ار 
ممثل���ي  بمصاحب���ة  للمملك���ة  زيارت���ه 
كب���رى الش���ركات الصينية من مختلف 
القطاع���ات التجاري���ة. وتهدف الزيارة 
االس���تثمارية  الف���رص  تب���ادل  إل���ى 
بي���ن أصح���اب األعم���ال ف���ي البحرين 
الغرف���ة دعوته���ا  والصي���ن. ووجه���ت 
إل���ى جميع التجار وأصح���اب األعمال 
لحض���ور اللق���اءات الثنائي���ة وااللتقاء 

بممثلي الوفد الصيني.

المنامة - غرفة التجارة:

حققـــت شـــركة البحريـــن لمواقـــف الســـيارات فـــي الربـــع الثالث مـــن العام 
الجـــاري 190.98 ألف دينار، قياًســـا بنحـــو 143.67 ألف دينار ســـجلتها في 

الربع الثاني 2018، بزيادة 47.31 ألف دينار، أي ما نسبته 32.93 %.

وأظه���رت أح���دث بيانات نش���رت 
البحري���ن  بورص���ة  موق���ع  عل���ى 
أم���س أن صافي الرب���ح في الربع 
الثال���ث يتضمن ربح بمبلغ 73.21 
أل���ف دينار تقريًب���ا نتيجة التغيير 
ف���ي تطبي���ق معايي���ر المحاس���بة 
الدولية، مقارنة بمبلغ 84.28 ألف 
دينار تقريًبا للربع الثاني من العام 

الجاري.
وبلغ العائد على الس���هم في الربع 
الثال���ث 2.75 فلًس���ا، بع���د أن كان 
2.07 فلًس���ا ف���ي الرب���ع الثاني، أي 

بنسبة زيادة بلغت 32.9 %.
ف���ي  الش���ركة  أرب���اح  ووصل���ت 
م���ن  األول���ى  التس���عة  األش���هر 
الع���ام الج���اري إل���ى 584.9 أل���ف 
دينار، قياًس���ا بنح���و 623.42 ألف 
دينار ف���ي الفترة ذاته���ا من العام 

الماضي.
وتضمن صافي الربح في األشهر 

التس���عة األول���ى ربح بمبل���غ 240 
أل���ف دينار تقريب���ا نتيجة التغيير 
ف���ي تطبي���ق معايي���ر المحاس���بة 

الدولية.
ف���ي  الس���هم  عل���ى  العائ���د  وبل���غ 
 8.44 األول���ى  التس���عة  األش���هر 
فل���س، بع���د أن كان 9 فلوس في 
الفترة ذاتها من العام الماضي، أي 

بنسبة تراجع بلغت 6.22 %.
وكانت الش���ركة حقق���ت في الربع 
الثاني م���ن العام الجاري 143.67 
أل���ف دينار، قياس���ا بنحو 250.27 
أل���ف دين���ار ف���ي الرب���ع األول من 

العام الجاري.

تمتلك الهيئة العامة للتأمينات  «
االجتماعية )البحرين( 52.67 % 

من أسهم الشركة، فيما يمتلك 
المركز العقاري التجاري الكويتي 

21.33 %، والباقي مساهمين 
فرديين.

584.9 ألف دينار أرباح “المواقف”
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المحرر االقتصادي

أمل الحامد

906

% 6

ماليين دوالر

المملك��ة ضم��ن فئ��ة ال��دول األعل��ى أداًء ف��ي التعلي��م والصح��ة
ارتفاع مؤشر رأس المال البشري بالبحرين

تصّدرت البحرين النسخة األولى من مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
الذي يركز على قطاعي الصحة والتعليم، ويقيس إنتاجية المواليد الجدد عند بلوغهم سن الثامنة عشرة. وارتفع تصنيف 

البحرين بنسبة ٪6 على المؤشر منذ انطالق هذا المشروع البحثي قبل 5 سنوات.

وس���جلت البحري���ن أداًء ممي���ًزا في مجال 
التعلي���م، م���ع تبوئه���ا المرتب���ة األول���ى بين 
ف���ي  الخليج���ي  التع���اون  مجل���س  دول 
مس���توى التحصي���ل األكاديم���ي، كما حلت 
���ا في  المملك���ة ف���ي المرتب���ة األول���ى عالميًّ
عدد الس���نوات الت���ي يقضيه���ا الطالب في 

التحصيل األكاديمي.
تصني���ف  ج���اء  التعلي���م،  م���ع  وبالت���وازي 
البحري���ن ضم���ن الفئ���ة األول���ى م���ن حي���ث 

التدابير الصحية الرئيسية.
وق���ال الرئي���س التنفيذي لمجل���س التنمية 
االقتصادي���ة في البحري���ن، خالد الرميحي 

“ش���هدت البحري���ن خالل الس���نوات القليلة 
ف���ي قطاع���ي  كبي���رة  تط���ورات  الماضي���ة 
الصح���ة والتعلي���م، حي���ث يصنفها مؤش���ر 
األم���م  لبرنام���ج  التاب���ع  البش���رية  التنمي���ة 
المتحدة اإلنمائي، اليوم، ضمن فئة البلدان 

ذات التنمية البشرية المرتفعة للغاية. 

 المنامة - مجلس التنمية

خالد الرميحي

زاد العجـــز في الميـــزان التجاري للبحرين إلى 679.4 
مليـــون دينار خـــالل الربـــع الثالث من العـــام الجاري 
2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث 

بلغ خاللها العجز 610.5 مليون دينار.

وبل����غ إجمال����ي ال����واردات الس����لعية غي����ر النفطي����ة ف����ي 
البحري����ن 1.4 ملي����ار دين����ار ف����ي الربع الثالث م����ن العام 
الج����اري، مقاب����ل 1.2 مليار دين����ار في الفت����رة ذاتها من 

العام 2017، أي بارتفاع نسبته 17.7 %.
في حي���ن ارتفع إجمالي الص���ادرات غير النفطية 738 
ملي���ون دينار ف���ي الربع الثال���ث، مقارنة ب����593 مليون 
دين���ار خ���الل نف���س الفت���رة م���ن الع���ام 2017، بزي���ادة 
نس���بتها 24.4 %، وذلك حس���ب بيانات أولية مصدرها 
شؤون الجمارك، وتنشرها هيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية المسؤول عن اإلحصائيات الرسمية.

عجــــز البحريـــن بالربــــع الثــالــث
ال�����م�����س�����ت�����وردة ال�����س�����ل�����ع  ق����ي����م����ة  دي�������ن�������ار  م�����ل�����ي�����ار   1.4

ـا في “التنافسيــة” البحريــن الخامســـة عربيًّ
عالمًيا  50 ال����  ال��م��رت��ب��ة  ف��ي  المملكة  وض���ع  ال��ع��ال��م��ي  االق��ت��ص��ادي  ال��م��ن��ت��دى 

ا في تقرير مؤشـــر التنافســـية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي “دافوس”.وحصلت البحرين على المركز  احتلت البحرين المركز الخامس عربيًّ
الـ50 في المؤشر على مستوى العالم لعام 2018.

ش���هد  البحرين���ي  األداء  ف���أن  للتقري���ر،  ووفًق���ا 
تراجًع���ا طفيًفا بمعّدل نص���ف درجة، لكنها حّلت 
���ا في ركيزة التوجه  في المرتبة السادس���ة عالميًّ
المستقبلي للحكومة في التقرير، منافسة بذلك 

كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيًة.
���ا اإلم���ارات أول���ى، )ف���ي المرك���ز الس���ابع  إقليميًّ
���ا(، وقط���ر ثاني���ة، )ف���ي المركز  والعش���رين عالميًّ
���ا(، والمملكة العربية الس���عودية  الثالثي���ن عالميًّ
ا(،  ثالث���ة، )ف���ي المرك���ز التاس���ع والثالثي���ن عالميًّ
الس���ابع  المرك���ز  )ف���ي  رابع���ة،  ُعم���ان  وس���لطنة 
ال���دول  أداء  أم���ا متوّس���ط  ���ا(  واألربعي���ن عالميًّ
المرك���ز  بي���ن  م���ا  فيت���راوح  األخ���رى  العربي���ة 

الخمس���ين والمركز التاس���ع والثالثين بعد المائة 
)المركز ما قبل األخير في التقرير( الذي كان من 

نصيب اليمن.
���ا ف���كان المرك���ز األول م���ن نصي���ب   أم���ا عالميًّ
الوالي���ات المتح���دة، التي كان���ت الدولة األقرب 
إل���ى ح���دود الق���درة التنافس���ية بنات���ج إجمال���ي 
85.6 م���ن أصل 100، وحّلت كّل من س���نغافورة 
وألماني���ا ف���ي المركزي���ن الثان���ي والثال���ث تباًعا، 

تليهما سويسرا واليابان. 
واس���تخدم التقري���ر منهجية جديدة ه���ذا العام 
ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد االقتصاد العالمي 
ف���ي ظ���ّل الث���ورة الصناعي���ة الرابع���ة، حي���ث إن 

العديد من العوامل التي سيكون لها األثر األكبر 
ف���ي دف���ع عجل���ة التنافس���ية ف���ي المس���تقبل لم 
تكن ُتعنى أهمية كبرى في القرارات السياس���ية 

الرئيسية سابًقا. 

ويشمل ذلك توليد األفكار وثقافة تنظيم  «
المشاريع واالنفتاح والمرونة. تقوم المنهجية 
الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 

اقتصاًدا حول العالم من خالل 98 مؤشًرا 
منظًما إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر 

مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب 
االقتصاد من الحالة المثالية أو من “حدود” 

ترتيب الدول العربية في تقرير التنافسية العالميةالتنافسية.

زينب العكري

الصين 
 180.7

مليون دينار
أميركا

 131.7
مليون دينار

اإلمارات
 126

مليون دينار
أستراليا
 93.3
مليون دينار

السعودية
 62.4
مليون دينار

2017

2017

2017

2018

 1.4
مليار دينار

 738
مليون دينار

679.4
مليون دينار

610.5
مليون دينار

 593
مليون دينار

 1.2
مليار دينار

2018

2018

العجز

التصدير

االستيراد

 107.5 
01مليون دينار

02

03

04

05

أوكسيد ألمنيوم آخر

خامات حديد ومركزاتها 

سيارات جيب، موديل سنة التخليص 
أو التي تليها، تتجاوز 3000 سم3

منصات حفر عائمة أو غاطسة

وحدات معالجة رقمية ذاتية

 63.8 
مليون دينار

50.6 
مليون دينار

40.3 
مليون دينار

28.7 
مليون دينار

أكثر 5 سلع تم استيرادها بالربع الثالث أكبر 5 دول تم االستيراد منها خالل الربع الثالث 2018

المحرر االقتصادي

679.4
م���ل���ي���ون دي���ن���ار
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حقق بنك البحرين الوطني نتائج مالية قوية وواصل تسجيل نمو ملحوظ في األشهر التسعة األولى من العام الجاري 2018، 
حيث سجل البنك زيادة في صافي الربح بلغت نسبتها 11.3 %، ليصل إلى 55.0 مليون دينار )146.3 مليون دوالر(، مقارنة مع 

49.4 مليون دينار )131.4 مليون دوالر( لنفس الفترة من العام الماضي 2017. 

ويرج���ع الفضل في تحقي���ق هذه النتائج 
المالي���ة القوي���ة إل���ى المزي���د م���ن اإلدارة 
الحكيمة لألصول والمطلوبات. وبالنسبة 
ألداء الرب���ع الثالث من الع���ام 2018، فقد 
س���جل البن���ك صاف���ي رب���ح ق���دره 18.2 
مليون دين���ار )48.4 مليون دوالر( بزيادة 
نس���بتها 2.8 % مقارن���ة م���ع 17.7 مليون 
دين���ار )47.1 ملي���ون دوالر( لنفس الفترة 

من العام الماضي. 
وزادت األرباح التش���غيلية بنسبة 9.7 % 
على أساس سنوي، إذ بلغت 57.5 مليون 
دين���ار )152.9 ملي���ون دوالر( مقارن���ة مع 
52.4 ملي���ون دينار )139.4 مليون دوالر( 
لنف���س الفت���رة م���ن الع���ام الماض���ي )م���ع 
اس���تثناء دخ���ل لم���رة واحدة ق���دره 3.3 
مليون دينار )8.8 مليون دوالر( في العام 

الماضي(. 
وف���ي الربع الثالث من العام 2018، زادت 
بنس���بة 9.6 % لتبل���غ 19.5 ملي���ون دينار 
م���ع 17.8  )51.9 ملي���ون دوالر( مقارن���ة 
ملي���ون دين���ار )47.3 ملي���ون دوالر( ف���ي 

الربع الثالث من عام 2017. 
األرب���اح  م���ن  الصاف���ي  الدخ���ل  وس���جل 
ارتفاًع���ا نس���بته 18.9 % عل���ى أس���اس 
س���نوي ليص���ل إل���ى 64.2 ملي���ون دين���ار 
)170.7 ملي���ون دوالر( مقارن���ة م���ع 54.0 
مليون دينار )143.6 مليون دوالر( لنفس 

الفت���رة م���ن الع���ام الماض���ي. وف���ي الربع 
الثالث من عام 2018، زادت بنسبة 20.9 
% لتبلغ 23.1 مليون دينار )61.4 مليون 
دوالر( مقارن���ة م���ع 19.1 ملي���ون دين���ار 
)50.8 ملي���ون دوالر( ف���ي الرب���ع الثال���ث 

.2017

اإليرادات األخرى

 8  ارتفع���ت اإلي���رادات األخ���رى بنس���بة 
% على أس���اس س���نوي لتصل إلى 24.3 
ملي���ون دينار )64.6 مليون دوالر( مقارنة 
ملي���ون   59.8( دين���ار  ملي���ون   22.5 م���ع 
دوالر( لنف���س الفت���رة من الع���ام الماضي 
)مع استثناء دخل لمرة واحدة قدره 3.3 
ملي���ون دينار بحريني )8.8 مليون دوالر( 
ف���ي الع���ام الماض���ي(. وفي الرب���ع الثالث 
م���ن الع���ام 2018، انخفض���ت بنس���بة 8.5 
% لتبل���غ 6.5 مليون دين���ار )17.3 مليون 
دوالر( مقارنة مع 7.1 مليون دينار )18.9 
ملي���ون دوالر( في الرب���ع الثالث من العام 

.2017

المصروفات التشغيلية

إل���ى  التش���غيلية  المصروف���ات  ارتفع���ت 
31.0 ملي���ون دين���ار )82.4 مليون دوالر(، 
 64.1( دين���ار  ملي���ون  م���ع 24.1  مقارن���ة 

ملي���ون دوالر(، أي بزي���ادة نس���بتها 28.6 
%، وذل���ك ف���ي إطار م���ع اس���تمرار البنك 
البش���ري  الم���ال  ب���رأس  االس���تثمار  ف���ي 
والتكنولوجي���ا المتطورة؛ م���ن أجل دعم 
اس���تراتيجية التح���ول، الت���ي نت���ج عنها 
زيادة في معدل الكلفة إلى الدخل لتصل 
إلى 35.0 %. وفي الربع الثالث من العام 
التش���غيلية  المصروف���ات  بلغ���ت   2018
10.1 ملي���ون دين���ار )26.9 مليون دوالر( 
مقارنة مع 8.4 مليون دينار )22.3 مليون 
دوالر( في الربع الثالث من العام 2017. 

للدخ���ل  الم���درة  األص���ول  وحافظ���ت 
عل���ى ثباته���ا عن���د 2848.1 ملي���ون دينار 
بمبل���غ  مقارن���ة  دوالر(  ملي���ون   7574.7(
2865.7 ملي���ون دين���ار )7621.5 ملي���ون 
دوالر(. وارتفع���ت الق���روض والس���لفيات 
بنسبة 2.2 % لتصل إلى 1172.8 مليون 

دينار )3119.1 مليون دوالر(.
وبلغ���ت ودائ���ع العم���اء 2082.5 ملي���ون 
مقارن���ة  دوالر(  ملي���ون   5538.6( دين���ار 
 5517.3( دين���ار  ملي���ون   2074.5 بمبل���غ 
حق���وق  إجمال���ي  ونم���ا  دوالر(.  ملي���ون 
حقوق المس���اهمين بنسبة 7.6 % ليصل 
إلى 465.3 مليون دينار )1237.5 مليون 
دوالر(. وارتفع���ت ربحية الس���هم الواحد 
خال األش���هر التس���عة األولى م���ن العام 
الجاري من 35.8 فلس )10 س���نتات( إلى 

39.8 فلس )11 سنتا(.  المنامة – البحرين الوطني: 

55 مليون دينار صافي ربح “البحرين الوطني”
2018 األول���������ى  ال���ت���س���ع���ة  ب����األش����ه����ر  ال������زي������ادة  ن���س���ب���ة   %  11.3

واصل المساهم الرئيس في شركة البحرين لمطاحن الدقيق “المطاحن”، عبدالحميد زينل ، تنفيذ صفقات لرفع حصته 
لتصل إلى 5.992 %، ما يمثل 1.488 مليون سهم.

وأظهرت البيانات المنش���ورة على 
موق���ع بورص���ة البحري���ن أمس أن 
م���ن   % 5.987 امتل���ك  المس���اهم 
الش���ركة التي تمثل 1.487 مليون 

سهم.
وتعود تفاصيل الصفقة إلى شراء 
المس���اهم الرئي���س 1.2 ألف س���هم 
من أسهم الشركة بسعر 316 فلًسا 

للسهم الواحد.
كب���ار  ف���إن  للبيان���ات،  ووفًق���ا 
المس���اهمين في “المطاحن” الذين 
يمتلك���ون 5 % م���ن األس���هم فم���ا 
فوق هم: شركة ممتلكات البحرين 
م���ن   %  65.73 تمتل���ك  القابض���ة 
إجمالي األس���هم، وش���ركة مطاحن 
الدقي���ق والمخابز الكويتية تمتلك 

7.44 %، و5.99 % للمس���اهم عبد 
الحميد زينل.

ويقدر رأس مال “المطاحن” بنحو 
8.7 ملي���ون دين���ار، م���ا يمثل 0.11 
% م���ن إجمال���ي القيمة الس���وقية 
للبورص���ة التي تتج���اوز 8.1 مليار 
المجموع���ة  م���ال  ورأس  دين���ار، 

موزع على 24.83 مليون سهم.

رفع���ت مجموعة يوس���ف خليل المؤيد وأوالده حصتها في مجموعة فن���ادق الخليج لتصل إلى 6.44 %، ما يمثل 14.56 مليون 
سهم. وامتلكت المجموعة ه نسبة 6.33 % من “فنادق الخليج” التي تمثل 14.31 مليون سهم، وذلك قبل تنفيذ الصفقة أمس.

وتعود تفاصيل الصفقة إلى شراء 
بمجموع���ة  الرئيس���ي  المس���اهم 
يوسف خليل المؤيد وأوالده 250 
أل���ف س���هم م���ن “فن���ادق الخليج” ، 
بس���عر 400 فل���س للس���هم الواحد، 
أل���ف   100 الصفق���ة  قيم���ة  لتبل���غ 

دينار.
وكب���ار المس���اهمين ف���ي مجموعة 

“فن���ادق الخلي���ج” الذي���ن يمتلكون 
5 % م���ن األس���هم فم���ا ف���وق هم: 
ش���ركة ممتلكات البحرين القابضة 
إجمال���ي  م���ن   %  25.47 تمتل���ك 
األس���هم، والهيئة العامة للتأمينات 
 ،%  12.56 تمتل���ك  االجتماعي���ة 
وش���ركة العائلة لاس���تثمار تمتلك 
لمجموع���ة   % و6.44   ،%  10.81

يوسف خليل المؤيد وأوالده.
ويقدر رأس م���ال “فنادق الخليج” 
م���ا  دين���ار،  ملي���ون   90.4 بنح���و 
يمث���ل 1.2 % م���ن إجمال���ي القيمة 
الس���وقية للبورص���ة الت���ي تتجاوز 
م���ال  ورأس  دين���ار،  ملي���ار   8.1
المجموع���ة م���وزع عل���ى 225.99 

مليون سهم.

“المؤيد” ترفع حصتها بـ ”فنادق الخليج” لـ 6.44 %5.99 % حصة “زينل” في “المطاحن”

زينب خضير، تبلغ من العمر 32 عاًما وهي خريجة محاسبة من جامعة البحرين العام 2008 
كما أنها حصلت على الماجستير في إدارة األعمال. خضير موظفة ولكن نظًرا لما تملكه من 
أف���كار إبداعي���ة في مجال التوزيعات والهدايا بدأت بمش���روعها الخ���اص مطلع العام 2016 
م���ع ب���دء التجارة ف���ي تطبيق���ات التواصل االجتماعي، فأنش���أت حس���اًبا تع���رض فيه صوًرا 
للمنتج���ات التي تق���وم بترويجها على @Rainbow_touches.. فيم���ا يلي ما أفادت به أثناء 

لقائها مع “البالد”:

 هل لك أن تحدثينا عن طبيعة عملك،  «
ومتى أطلقتيه؟

انطاقة المش���روع كانت في يناير 2016 بفكرة 
بس���يطة الهدف منه���ا توزيعات تك���ون مختلفة، 
وبعده���ا ف���ي م���ارس كان���ت بدايتي م���ع تجهيز 
المباخ���ر بمناس���بة عي���د األم لمدرس���ة الش���يخة 
حص���ة التي القت إقب���االً كبيًرا، ثم اعتمدنا على 
الخشب بشكل رئيسي واستخدام الخط العربي 
تلج���راف الخط الديوان���ي أو الثلث، إضافة إلى 

توزيعات المناسبات مثل القرقاعون.

 هل استفدِت من تجربة الجيل السابق  «
في إدارة األعمال، وهل تتلقين النصيحة 

من أفراد العائلة؟

طبًعا.. اإلنس���ان يس���تفيد من كل حقب���ة زمنية بغض 
النظ���ر قدي���م أو جدي���د.. ف���ي النهاي���ة اله���دف م���ن 
المشروع أن تزرع لك اسًما بين أسماء.. حيث تتعلم 
من الجيل الس���ابق وتطور نفس���ك.. طبيعة اإلنس���ان 

يحب التغيير ويفضل القديم ولكن برونق جديد.
عائلت���ي بغض النظر عن ش���خص معي���ن فهم الداعم 
الرئيسي لي في كل خطوة، باإلضافة إلى األصدقاء 

المقربين.

 كيف تديرين عملك الخاص، هل  «
تتواجدين باستمرار أم تضعين الخطط 
والبرنامج للعاملين لديك، ما أسلوبك 

في اإلدارة، وكيف تطورينه تماشًيا مع 
المتغيرات؟

من الصعب التفّرغ الكلي إلدارة مشروع خاص، 
ا إلى جانب  باألخ���ص إذا كان يعتبر عم���اً جانبيًّ
التواج���د  أح���اول  ولك���ن  األساس���ية،  الوظيف���ة 
باس���تمرار لتغطي���ة جمي���ع الطلب���ات وتس���ليمها 
بالوق���ت المناس���ب، ويت���م أخ���ذ حج���م الطل���ب 
وتنسيقه مع الوقت والعمل بعين االعتبار حيث 
إن التنس���يق م���ن العوام���ل الرئيس���ية واله���دف 
منها س���رعة تس���ليم الطلب بجودة عالية وليس 

اعتماًدا على الكمية المطلوبة.
مث���ا  بالتعام���ل  خاص���ة  طريق���ة  طل���ب  ل���كل 
م���ن  أكث���ر  جه���د  إل���ى  بحاج���ة  “الكاس���تومايز” 
الطل���ب الع���ادي، و”األوردي” يحت���اج وقًت���ا أكثر 
من الخش���ب الطبيعي في الصباغة، ولكن األهم 

م���ن ذلك هو تس���ليم الطلب ف���ي الوقت المحدد 
لاستام.

هل تفكرين بتطوير وتوسيع أعمالك؟ «

بالطبع، ألني أحب العمل في هذا المش���روع فا 
ا  بد أن أعطيه الجهد ليعطيني المقابل، وأنا حاليًّ
في بداية المشوار وأطمح للكثير والتوفيق بيد 

هللا.

قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد  «
“بالنيابة عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أعلن عن مواصلة البنك 
نموه وأداءه القوي في األشهر التسعة األولى من العام الجاري 

ا قويًّا في الربحية  2018. يجدد البنك مرة أخرى تحقيقه نموًّ
بالتزامن مع مع زيادة استثماراتها في رأس المال البشري 
والتكنولوجيا المتطورة، التي تعتبر أساسيات استراتيجية 

التحول لدى البنك والتي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام للبنك 
والمساهمين ولالقتصاد الوطني كشريك تنمية رئيسي في 

المملكة. كما تعكس هذه التطورات اإليجابية لهذه الفترة مدى 
نجاح البنك والتزامه في تعزيز مساهماته في األسواق المحلية 
واإلقليمية؛ ليشمل ذلك دعمه المستمر للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة وتخصيص تمويل أكبر للمشاريع والشركات الوطنية 
والعالمية عالوة عن تطوير خدمات ومنتجات جديدة”.

 المؤيد: مواصلة النمو القوي

قال الرئيس التنفيذي للبنك، جان كريستوف دوراند “نحن سعداء باستمرارنا  «
في تحقيق نتائج مالية إيجابية وربحية قوية فترة تلو األخرى وذلك كنتيجة 

الستراتيجية البنك للتوسع وتنويع مصادر الدخل. لقد سجلنا خالل األشهر التسعة 
األولى من هذا العام زيادة قوية باألرباح التشغيلية نسبتها 9.7 % )مع استثناء دخل 
لمرة واحدة(، مدعومًة بدخل عام أقوى في أعمال البنك الرئيسية. كما استمرينا في 

التحول الرقمي بما ينسجم مع جهودنا الحثيثة لخلق قيمة وجودة عالية طويلة 
المدى للبنك والمساهمين والعمالء. ومع إطالق منصتنا المصرفية اإللكترونية 

لقطاع األعمال خالل الربع الثاني من العام الجاري، نواصل تقديم خدماتنا النوعية 
للشركات والمؤسسات وإفادتهم بما نملكه من إمكانيات متقدمة وحلول متطورة، 

إلى جانب عملنا الدؤوب البتكار المزيد في عالم رقمنة األعمال المصرفية. ومع 
دخولنا الربع األخير من العام الجاري، سنواصل العمل بزخم أكبر لخدمة عمالئنا 
بكفاءة أفضل، ونتطلع قدًما لتسجيل نتائج تشغيلية ومالية أقوى خالل الفترة 

المتبقية من العام 2018”.

 تنويع مصادر الدخل

تفضيل 
القديم 

برونق جديد

جان كريستوف فاروق المؤيد

بماليين الدنانير البحرينيةملخص مالي )كما في 30 سبتمبر(

2017 دوالرأمريكي2017 دينار بحريني2018 دوالر أمريكي2018 دينار بحريني

1172.83119.11147.83052.7قروض وسليفات

1087.22891.51106.42942.6أوراق مالية اسثمارية

مجموع األصول المدرة 
للدخل ( سندات خزينة، 

ودائع لدى البنوك، قروض 
وسليفات، أوراق مالية 

استثمارية واستثارات في 
شركات زميلة(

2848.17574.72865.77621.5

2082.55538.62074.55517.3ودائع العماء

3006.77996.53013.78015.2مجموع األصول

55.0146.349.4131.4صافي الربح

10 سنت35.8 فلس11 سنت39.8 فلسربحية السهم الواحد

رأي ورؤية
إعداد: زينب العكري زينب خضير... اإلبداع في التوزيعات والهدايا

أمل الحامد المحرر االقتصادي
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ستش���ارك “أيه بي آي API” لالس���تثمار في معرض البحرين الدولي للعقارات 2018 
الذي تستضيفه البحرين من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل تحت رعاية نائب رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة.

وب���دأت مجموع���ة “أي���ه ب���ي آي” بأعمالها 
لالستش���ارات العقارية الدولية في العام 
2004 ف���ي لن���دن، وقد اس���تحوذت على 
األعم���ال  ش���ركات  بي���ن  مرم���وق  م���كان 
الرائدة ف���ي مجال العقارات والس���ياحة، 
وم���ن ث���م خاض���ت ف���ي مش���اريع تتعل���ق 
واالس���تثمارات  الزراعي���ة  باألراض���ي 
أعماله���ا  والق���ت  تركي���ا،  ف���ي  اإلداري���ة 
النج���اح مم���ا دفعها الفتت���اح مكاتب في 

تركيا والمملكة المتحدة ومونتينيغرو.
وقال الرئي���س التنفي���ذي للمجموعة ألبر 
أبايدي���ن “نفخ���ر باإلعالن عن مش���اركتنا 
العق���اري  فالقط���اع  المع���رض،  ف���ي 
القطاع���ات  أكث���ر  أح���د  ه���و  واإلنش���ائي 

ديناميكية في العالم ، وهو يش���هد رواجا 
في سوق البحرين المتنامية”. 

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية لمعرض 
البحرين الدول���ي للعقارات 2018، محمد 
خلي���ل الس���يد عن مش���اركة “أي���ه بي آي” 
لالستثمار بالقول: “نعتز بقرار المجموعة 
بالدخ���ول ف���ي الس���وق البحريني���ة عب���ر 
مش���اركتها في المعرض، وكل���ي أمل بأن 
تنجح بج���ذب المس���تثمرين لرؤية مزايا 

البحرين العقارية”. 
الدول���ي  البحري���ن  مع���رض  س���ينظم 
البحري���ن  مرك���ز  ف���ي   2018 للعق���ارات 
الدول���ي للمع���ارض والمؤتم���رات، وال���ذي 
يعتب���ر ف���ي مقدم���ة المع���ارض العقاري���ة 

ف���ي المملك���ة، وه���و ح���دث غي���ر ربح���ي 
ُينظم بكل احترافي���ة كمعرض رائد لهذه 
الصناعة، وُيوفر منصة الكتساب المعرفة 

عن أداء القطاع واتجاهاته المس���تقبلية، 
إضافة إلى تعزيز البنى التحتية العقارية 

الرئيسة في المنطقة.

المع���رض م���ن تنظي���م جمعي���ة البحري���ن 
للمهندس���ين، الهيئ���ة الرائ���دة الت���ي تمثل 
المملك���ة  ف���ي  المحترفي���ن  الهندس���يين 

والتي تأسست في العام ١٩٧٢ كجمعية 
مهني���ة تطوعي���ة تعن���ى بش���ؤون قط���اع 

المهندسين في البحرين.

:API - المنامة 

“أيه بي آي” لالستثمار تكتشف مزايا البحرين العقارية
وم��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو ال��م��ت��ح��دة  وال��م��م��ل��ك��ة  ب��ت��رك��ي��ا  م��ش��اري��ع  أدارت   ”API“

“أيه بي آي” بدأت أعمالها لالستشارات العقارية في لندن

 المنامة - دلمون للدواجن: 

 المنامة - الوطنية للنفط والغاز:

التقى وفد من الهيئة العربية لالس���تثمار واإلنماء الزراعي برئاس���ة رئيس الهيئة محمد بن عبيد المزروعي وعدد 
من االستش���اريين مع رئيس مجلس إدارة ش���ركة دلمون للداوجن عبدالرحمن جمشير، وعدد من أعضاء مجلس 

اإلدارة.

 وذل���ك لمناقش���ة المش���اريع المس���تقبلية بي���ن 
الطرفي���ن وإرس���اء ش���راكات اس���تراتيجية لما 
فيه���ا من تطوير وتوس���عة أعمال الش���ركة في 

المملكة والرفع من إنتاجية الدجاج الالحم.

 وبه���ذا الخص���وص ت���م التوقي���ع عل���ى مذكرة 
بي���ن  المش���تركة  التفاه���م لتحقي���ق األه���داف 
الطرفين، وذلك في إطار س���عي ش���ركة دلمون 
للدواج���ن لتطوي���ر وتحديث منش���آتها وتعزيز 

عالقتها مع الهيئة العربية لالس���تثمار واإلنماء 
بالجه���ات  الطرف���ان  اجتم���ع  كم���ا  الزراع���ي. 
الرس���مية ف���ي البحرين لطرح المش���اريع وأخذ 

الموافقات الالزمة.

افتتح وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة فعاليات االجتماع الحادي والعشرين لصندوق المناخ األخضر أمس  بفندق الرتز 
كارلتون – البحرين بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق األخضر وبمش���اركة واس���عة من ممثلي الدول الرس���مية والمنظمات الدولية 
ذات العالقة من مختلف دول العالم؛ لتسهيل نفاذ الموارد التمويلية للمشاريع الحيوية في مجال التصدي لظاهرة التغيرات المناخية. 

وأك���د الوزي���ر أن صن���دوق المن���اخ األخض���ر 
���ة لل���دول النامي���ة  يمث���ل آلي���ة تمويلي���ة ُمهمِّ
لتنفي���ذ مش���روعات تنموي���ة ُمس���تدامة ف���ي 
مجالي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات 
المناخية وتحقي���ق التزاماتها باتفاق باريس 

للمناخ.
ن الشيخ محمد بن خليفة االهتمام الذي  وثمَّ
ُتولي���ه القيادة الحكيمة والحكومة الرش���يدة 
به���ذا الحدث العالمي المهم، ُمش���يدا بالجهود 
الدءوب���ة الت���ي تبذلها الهيئ���ة الوطنية للنفط 
ف���ي  ���ص  ُمتخصِّ فري���ق  خ���الل  م���ن  والغ���از 

استضافة هذا االجتماع.
ويرك���ز االجتماع على ُمناقش���ة ُس���بل الدعم 
ُمه���ا الصن���دوق لل���دول  والتموي���ل الت���ي ُيقدِّ
ف  لمساعدتها في تنفيذ إستراتيجياتها للتكيُّ

رق  ة بالتغير المناخي والطُّ والتخفيف الخاصَّ
واإلجراءات المطلوبة للحصول على التمويل 
االجتماع���ات  خ���الل  س���ُيجرى  كم���ا  لذل���ك. 
عرض لُفرص االس���تثمار الُمتعلِّقة بالمشاريع 

بالتغي���رات  والتخفي���ف  ي���ف  بالتكُّ الخاص���ة 
المناخي���ة ل���كل دول���ة؛ إضافًة إل���ى عقد عدد 
من حلق���ات النقاش واللق���اءات الثنائية بين 

الصندوق والُحكومات والمنظمات الدولية.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 

مذك��رة تفاهم مع “العربية” لالس��تثمار واإلنم��اء الزراعي

المناخي��ة للتغي��رات  للتص��دي  ال��دول  تموي��ل  مناقش��ة 

“دلمون” تبحث تطوير صناعة الدواجن

تدشين فعاليات صندوق المناخ األخضر

وقعت ش���ركة البحرين لالس���تثمار العقاري “إدامة”، وهي الذراع العقاري لحكومة البحرين اتفاًقا مع شركة بن هندي لألغذية بموجبه 
تصبح مستأجرا جديدا في مجمع “ذا ترمينال”.

وس���تقوم شركة بن هندي لألغذية بموجب 
االتفاق بتأجير المس���احة األكبر من الطابق 
الثاني في مجمع “ذا ترمينال” وذلك لمطعم 
“عن���ب بي���روت” ال���ذي س���يقدم المأك���والت 
اللبناني���ة، وه���و الف���رع األول للمطع���م ف���ي 
المطاع���م  أفض���ل  م���ن  كواح���د  البحري���ن، 
اللبناني���ة، ويضم هذا المطع���م حالًيا فروعا 
والقاه���رة  ودب���ي  وبي���روت  الكوي���ت  ف���ي 

وقريبا في الدوحة ولندن )2019(. 
أج���واء  ف���ي  المأك���والت  المطع���م  ويق���دم 
لبناني���ة تقليدي���ة وس���يعمل عل���ى  منزلي���ة 
توفير مكان مريح لتجمع العائلة واألس���رة 

واألصدقاء.
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي ل���� “إدام���ة” أمين 
العريض “نرحب بانضمام ش���ركة بن هندي 
لألغذي���ة مس���تأجرا جدي���دا ف���ي مجمع )ذا 

ترمين���ال( بالعدلي���ة إلى جان���ب العديد من 
العالم���ات الممي���زة الت���ي س���يحتضنها هذا 
المعل���م العمران���ي، إذ تس���عى الش���ركة م���ن 
خ���الل مطعمه���ا )عن���ب بي���روت( األول في 
المملك���ة إلى االس���تفادة من الطل���ب الكبير 
العدي���د  عل���ى  والس���ياح  المواطني���ن  م���ن 
م���ن المطاع���م والمقاه���ي ف���ي ه���ذا الموقع 

السياحي والثقافي المميز”.

“إدامة”: “بن هندي” مستأجرا جديدا في “ذا ترمينال”
 المنامة - إدامة:

والغ���از  للنف���ط  الوطني���ة  الهيئ���ة  افتتح���ت 
فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر البحرين 
الدولي للمس���ؤولية االجتماعية واالستدامة 
بفندق انتركونتيننتال الريجنس���ي البحرين 
أم���س، وال���ذي ُتنظم���ه الجمعي���ة البحريني���ة 
م���ع  بالتع���اون  االجتماعي���ة  للمس���ؤولية 
مجلس المسؤولية االجتماعية في المنطقة 
الش���رقية بالتع���اون والتنس���يق م���ع الهيئ���ة 
الوطني���ة للنفط والغاز، بدعم من ش���ركة غاز 
البحري���ن )بناغ���از( وش���ركة فيف���ا لالتصاالت 
للغ���ات  بيرلت���ز  ومعه���د  البحري���ن  ف���رع 
ومؤسس���ة القع���ود لريادة األعم���ال، بحضور 
مهني متنوع من مختلف الشركات الخاصة 
والمؤسسات الحكومية. وأكد الشيخ محمد 
ب���ن خليفة عل���ى أن المس���ؤولية االجتماعية 
م���ن أه���م العوامل المس���تخدمة لقياس أداء 
ف���ي  والمؤسس���ات  الش���ركات  ومس���اهمات 
المجتمع، والتي لم َتُعْد القيم االقتصادية من 
د الوحيد لتقييمها،  ربح وخس���ارة هي الُمحدِّ

منوه���ا بأنه���ا مس���ؤولية جماعية ومش���تركة 
بين الجميع، والتي يجب من خاللها تنسيق 
الجه���ود؛ م���ن أج���ل الحص���ول عل���ى أعل���ى 
اإلس���تراتيجية  األه���داف  تحقي���ق  مرات���ب 
المتعلق���ة به���ذا الخص���وص، والتركي���ز عل���ى 
أهمي���ة تحويل توجه الش���ركات من التوجه 
التج���اري إل���ى األدوار المجتمعي���ة التنموية 
النم���اذج  باس���تحضار  ُمس���تدام  وبش���كل 
الجديدة للمس���ؤولية االجتماعية للش���ركات 

والتمييز بين األعمال التجارية والخيرية.

ن وزير النفط الش���يخ محم���د بن خليفة  وثمَّ
آل خليف���ة بم���ا جاءت ب���ه ه���ذه الفعالية من 
توجه���ات عصري���ة وعالمي���ة عب���ر مختل���ف 
األوراق العلمية والعملية والفعاليات األخرى 
الُمصاحبة التي جاءت لُتعطي داللة متميزة 
ومؤش���را دوليا للصدى الواس���ع ال���ذي تتمتع 
ب���ه البحرين ف���ي العمل الخيري ومس���ؤولية 
زت به من تأسيس  العطاء للشركات وما تميَّ
لمبدأ التقاسم المشترك في الحياة التجارية 

واالجتماعية.

جانب من الفعالية

توجه الشركات لألدوار المجتمعية التنموية

حص���دت مجموعة البرك���ة المصرفية عالوة 
على 4 من وحداتها المصرفية جوائز”أفضل 
بن���ك إس���المي” للع���ام 2018، وذل���ك ضم���ن 
س���ياق الجوائز الس���نوية التي تمنحها مجلة 
جلوب���ال فاينان���س المتخصص���ة ف���ي مجال 
الصيرف���ة  لمؤسس���ات  والتموي���ل  البن���وك 

والتمويل العالمية. 
فقد حصل���ت المجموعة عل���ى جائزة أفضل 
بنك إسالمي في منطقة إفريقيا، كما حصل 
بنك البركة اإلس���المي )البحرين( على جائزة 
أفض���ل بنك إس���المي ف���ي المملك���ة، والبنك 
اإلس���المي األردن���ي على جائ���زة أفضل بنك 
إس���المي ف���ي األردن، وبنك البرك���ة الجزائر 
على جائزة أفضل بنك إسالمي في الجزائر، 
وبن���ك البركة تونس عل���ى جائزة أفضل بنك 

إسالمي في تونس. 
ويأتي فوز المجموعة والوحدات المصرفية 
األرب���ع به���ذه الجوائ���ز للع���ام الس���ادس على 

التوال���ي بناًء على نتيج���ة التحكيم النهائية 
للجن���ة المحكمي���ن ف���ي المجل���ة؛ لم���ا تتمت���ع 
ب���ه م���ن دور مرم���وق ف���ي خدم���ة الصيرف���ة 
النم���و  موصل���ة  عل���ى  والق���درة  اإلس���المية 

المستقبلي.
وق���ام كل من عضو مجل���س اإلدارة والمدير 
الع���ام - بن���ك البركة تركيا للمش���اركات، ملك 

للمكت���ب  الرئي���س  والممث���ل  أوتك���و،  ش���اه 
التمثيل���ي لمجموع���ة البرك���ة – إندونيس���يا، 
ن���ور البري���ة، باس���تالم الجوائ���ز بالنياب���ة عن 
المجموعة، وذلك في حفل رسمي أقيم على 
هام���ش اجتماع���ات صن���دوق النق���د والبنك 
الدوليين التي عقدت في بالي - إندونيس���يا 

حديثا.

أثناء تسلم الجائزة

“البركة” تحصد جوائز “جلوبال فاينانس”
 المنامة - الوطنية للنفط والغاز:  المنامة - البركة: 
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س���نة جدي���دة لصحيفة “البالد” تأت���ي متزينة بثوب متأللئ في س���ماء الصحافة 
البحرينية والعربية، عام جديد من أعوام “البالد” لن ينتهي من الجد واالجتهاد، 
حيث تس���تمر بزاٍد من الَعزم والمثابرة، س���عًيا وراء الحقيقة واللحاق بالتطورات 
الس���ريعة التي يش���هدها العالم واإلعالم الحديث، ومع كل شمعة توقدها “البالد” 
ُتثبت أنها على العهد الذي قطعته على نفسها ولقرائها تطويًرا وابتكاًرا وإبداًعا، 
عش���ر س���نوات مضت ال ش���يء من ُعم���ر الزم���ن إال أن جريدة الب���الد أعطت فيها 
الكثي���ر، واس���تطاعت أن تق���ف بصالبة وأن تنافس ش���قيقاتها الُصح���ف المحلية 
بالكلم���ة الرصينة والخبر الصادق اليقين األمين، يحدوها األمل لمواصلة العطاء 

األكثر.
طوت جريدة “البالد” س���نواتها العش���ر، وأينعت فيها ثمارها، واس���تقبلت س���نتها 
الجدي���دة باإلب���داع والتأل���ق، فجذوره���ا الثابتة، بل عط���ر أوراقه���ا جعلها جريدة 
بحرينية عربية، نقلت نبض الش���ارع وُهموم المواطن، واكبت األحداث بحيادية 

بعيًدا عن الضغائن والكراهية.
“الب���الد” وجدت لتبقى بانتمائها للبحرين، وفاتنة تبتس���م ف���ي وجه قرائها، تبقى 
دفاًعا عن رأي اإلنسان البحريني وحقه في التعبير، واستطاعت بجديتها وحزمها 
أن تنس���ج عالقة وفاء ومحبة مع القراء لعش���ر س���نوات وأخرى أكثر قادمات ال 
غبار فيها وال غربال شمس يحجبها... عام بعد عام يفوح عطرها بصدق عطائها 
وس���حر تميزها وتنوعها، ُمتمسكة بقدسية مهنيتها وقيمها الصحافية، فقد نمت 
“البالد” بين أحضان قرائها بكل ثقة، واس���تطاعت خالل هذه الس���نوات أن تبرع 
في رس���م ص���ورة جميلة ومبدعة من الكلمات، ومع اخت���الف حروف الكلمات إال 

أن ذلك رفع صدقها وجعلها تتألق يوًما بعد يوم.

لم تكن “البالد” مجرد أوراق مطبوعة، بل بزغت كفكر استمد قوته من  «
المهنية والموضوعية ما جعل الكثيرين يحرصون على اقتنائها وقراءتها، 

فُعمر الجريدة ليس بسنوات انطالقها إنما بعطائها، ففي السنوات العشر 
استطاعت أن تغرس جذورها في عالم الصحافة فحققت نجاًحا يتلو اآلخر، 

ووضعت بصمتها الوطنية بجدارة في درب الوحدة الوطنية واجتثاث 
التفرقة، فطيبت أذهان  مهًما ال يمكن تجاوزه في الصحافة البحرينية. كل 

عام وجميعنا بخير.

تلق���ى المواطن���ون خالل األيام الفائتة عش���رات ب���ل مئات الرس���ائل عبر مختلف 
وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي م���ن قب���ل مجموع���ة م���ن الن���واب، يدعونه���م إلى 
“دعمهم” في الترش���ح والفوز بفترة نيابية جديدة، وليسمح لنا هؤالء النواب أن 
نك���ون صريحي���ن معهم، فقب���ل أن تطلبوا دعم المواطن لماذا لم تس���ألوا عن هذا 
المواطن طوال الس���نوات األربع المنقضية؟ إّن هذا اإلنس���ان البس���يط يش���عر أّن 
أربع سنوات من عمره سرقت! وأنه كان خارج دائرة اهتمامكم، كان يبذل ما في 
وس���عه ليجد فرصة التواصل معكم لكنه لم يجد س���وى التجاهل وكان يأمل أن 
يحظى ولو بجلسة واحدة في الشهر كما تعهدتم إبان حمالتكم االنتخابية، لكن 
آماله تالشت وأحالمه تحطمت، لو حققتم تواصال من أي نوع مع المواطن فإنه 
كان م���ن الممكن أن يطرأ تحس���ن عل���ى أوضاعه، نقول ربما، لكن لألس���ف هذا لم 
يح���دث، ل���ذا فإن مطالبتكم بالدعم في هذا الوقت تبدو مس���تغربة وغير واقعية 

على اإلطالق وتفتقر المنطق.
أحد المواطنين عّبر لي عن حزنه وأسفه ألنه كما قال منح صوته لمن ال يستحق 
باختياره المرش���ح غير المناسب، وقال البد من وقفة مصارحة مع الذات لتقييم 
أوضاعن���ا وإع���ادة النظر ف���ي المعايير التي على ضوئها وق���ع اختيارنا عليهم. إّن 
أكب���ر أخطائن���ا - طبق���ا لقول���ه – أننا لم نكن ن���درك أّن الكالم ال���ذي يطلق من على 

المنابر شيء وأّن الواقع شيء آخر. 

عندما كان المترشحون يقفون أمام ناخبيهم معلنين استعدادهم لخدمتهم  «
بكل ما يملكون، كنت وآخرين نتساءل بدهشة لماذا ال يكشف هؤالء عن 

وجوههم الطبيعية، ولماذا ال يتكلمون بأصواتهم الحقيقية؟ لماذا يستعيرون 
لغة أخرى؟ واليوم ونحن نقترب من االنتخابات، السؤال لدى الجميع هو 

هل هناك ما يجعلنا نتفاءل بأّن المترشحين الجدد يختلفون عن سابقيهم؟ 
وأنهم لن يكونوا نسخا مكررة عنهم؟

سنوات مضيئة

احذروا انتخابهم ثانية

اآلن اآلن وليس “بعدين”

واالجتماعي����ة  والتعليمي����ة  الثقافي����ة  المس����تويات  م����ن  مس����توى  أي  عل����ى 
واالقتصادي����ة والسياس����ية وغيره����ا م����ن المس����تويات، تم����ّر علين����ا الكثير من 
األفكار التي تضيء في أدمغتنا، تشعلها، تجعل الواحد منا يعيش للحظات، 
وربم����ا لدقائ����ق، في أحالم يقظة وهو يرت����ب الفكرة، يصّفها صّفًا، يس����تكملها 
خط����وة... خط����وة أخ����رى... ثم م����ا يلبث أن يهز رأس����ه كما يهز القط رأس����ه إذ 
يتع����رض للبل����ل، وكأن����ه يطرد ه����ذا الحلم، ويعود إل����ى واقعه، أّيًا م����ا كان هذا 

الواقع.
نطرد أحالمنا، أو األفكار التي ربما أرسلها هللا إلينا، وأوحى بها إلينا، إما ألننا 
نخ����اف التغيي����ر، أو ألننا عاجزون ع����ن تنفيذها، أو أن قوان����ا خائرة فال نقوى 
على التنفيذ، ربما ليس لدينا الوقت الكافي، أحيانا نظّن أن ليس اآلن وقتها، 
البع����ض يرى أنه س����ينفذها الحقًا حينم����ا يكون في مرحل����ة التقاعد، ومّنا من 
يشك أنها قابلة للتطبيق، وسنجد من يقول إنها أضغاث أحالم، أو ألن الفكرة 
تحت����اج إلى المال، أو يمكن ألن بعضنا يريد للفكرة أن تكتمل اكتماالً ال يأتيه 
الباط����ل م����ن بين يديه وال من خلفه، حتى يش����رع في تنفيذها... لذلك تنتهي 
الكثي����ر من ه����ذه االلتماع����ات واإلش����راقات الجميلة إل����ى الذب����ول واالنطفاء، 
وحي����ن يتذكره����ا صاحبها بعد حين، يش����عر إما بس����خافة الفكرة أو الس����انحة 

التي مّرت بخاطره، وإما أن يشعر أن الوقت فات وما عاد للفكرة معنى اآلن 
لو نّفذت.

هن����ا تكمن خطورة “بعدين” هذه التي نعلق عليها الكثير من أفكارنا وأحالمنا 
ومشاريعنا، حتى تصير أحالمًا معلقة ومجففة ال طعم لها، فقد عملُت لخمس 
س����نوات على تصوي����ر المكتوب عل����ى الحيطان والس����يارات، عبارات ليس����ت 
سياسية في المقام األول، على حلم أن أقيم معرضًا فوتوغرافيًا، وساعدني 
بعض األصدقاء في وضع تصوراته، ولكن البعدين امتّدت حتى وقع ما وقع 
قب����ل أكثر من س����بع س����نوات، فما عاد له����ذا المعرض معنى بع����د أن اصطبغت 
الج����دران بعبارات أخرى، ألنني أقول ل� “البعدين”... “بعدين”، وغيري كثيرون 
مم����ن حملوا أف����كارًا وأحالمًا وطموحات، وربما مخترعات وحلوال للمش����اكل، 

ولكنهم ركنوا إلى “بعدين” التي إما أنها دفنت الفكرة، أو دفنت صاحبها.

كان الحرّي بكل من تمّر في رأسه التماعة أن يطاردها بدل أن يطردها،  «
فكثير من األفكار التي بدت سخيفة للوهلة األولى أثبتت كم هي ثمينة 

عندما تحققت، فلقد اكتشفنا أخيرًا أن األفكار ثروات أغلى من الجواهر في 
مناجمها.
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هل تعتبرون 

الصحافة “ذبابة” 
تقلق راحة يدكم؟

في العادة نجد الجهات الرس���مية ت���رد على الصحافة وما يثيره كتاب 
األعم���دة من مالحظ���ات وأوجه قصور هن���ا أو هناك، إم���ا باالتصال أو 
كتابيا، وهذا التعاطي مع الصحافة يتماشى مع توجهات القيادة التي 
تعتبر الصحافة شريكا أساسيا في البناء والنهوض بالمجتمع ومسيرته 
لم���ا لها من تأثير مباش���ر وق���وي في األهداف والغاي���ات المحددة التي 
يريدها المجتمع، وكذلك تنويره وااللتزام التام بالتنبيه واإلش���ارة إلى 

أوجه القصور في مختلف القطاعات الحكومية واألهلية.
م���ر أس���بوع كامل على رس���التنا إل���ى إدارة حماية المس���تهلك في هذه 
الزاوي���ة، حي���ث طرحن���ا مخالف���ات الغ���ش التج���اري واس���تغالل جيب 
المواطن ونهبه “عيني عينك”، األولى قيام “خباز” ببيع أكياس القمامة 
الت���ي توزعه���ا البلدي���ة بالمج���ان على المواطني���ن عند إحض���ار فاتورة 
الكهرباء بمبلغ دينار واحد، فختم وش���عار البلدية واضح على الكيس، 
والمخالف���ة الثانية ولها س���مة ممي���زة، قيام أحد مح���الت بيع المالبس 
واألحذية واالكسس���ورات في منطقة جدعلي ببيع أحذية بسعر يصل 
إل���ى الضعف ع���ن محالت أخ���رى موجودة ف���ي المنطق���ة، وأتصور أن 

هاتي���ن الحالتي���ن تلحق���ان الضرر بالمس���تهلك والمجتم���ع، وإذا لم تكن 
هن���اك ق���رارات حازم���ة وتطبي���ق للقان���ون ومكافحة ه���ذا الغش فعلى 

الدنيا السالم. 

لكن السؤال الذي نطرحه ويأخذ في التمدد، هل يقرأ المسؤولون  «
في إدارة حماية المستهلك الصحف ويتابعون ما يكتب عن 

المشاكل والقضايا التي تخص إدارتهم؟ هل يعدون تقريرا يوميا 
عن ممارسات الغش التي تكتب في الصحافة وتصلهم عن طريق 

أعمدة وزوايا الكتاب؟ ربما يأتي من يقول هناك خط ساخن لتلقي 
شكاوى المستهلكين، وهذا أمر نعرفه، لكن نحن في الصحافة 

نعتبر أيضا قناة مهمة إليصال المالحظات وشكاوى المواطنين، 
وعدسة تقرب المعوقات واألخطاء وننقل كل ما يهم المواطن، 

وبوصلة ال يمكن تجاهلها أبدا، ومن يفعل ذلك نقولها جوابا 
صريحا ونهائيا، ال يقدر الصحافة وال يعتبرها شريكا في مسيرة 
البناء والتطوير، وربما يصفها بأنها “ذبابة” تقلق راحة يده وتعكر 

صفوه.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

الروبوت رفيق آخر العمر...

تجرب���ة اليابان في اس���تخدام الرجل اآلل���ي – الروبوت- في دار المس���نين 
حقق���ت نجاح���ًا كبي���رًا بع���د أن أدخلت في خدم���ة كبار الس���ن 20 نوعًا من 
الروبوتات، ووجدت الحكومة منها نموذجًا للمس���تقبل القريب، مستقبلهم 
ال مستقبلنا بالطبع، فنحن من كوكب واليابان وحدها من كوكب آخر، لكن 
م���ا لف���ت انتباه���ي أنهم من خالل ه���ذه التجربة وج���دوا أن الروبوت يوفر 
لمس���ة إنسانية لكبار السن، خصوصًا أن غالبيتهم يعانون من الوحدة، وأن 
الروب���وت بات ونيس���ًا لهم ومحببًا وودودًا، فضالً ع���ن كونه مفيدًا ويخدم 

كبار السن ويوفر لهم حتى تمارينهم اليومية الرياضية.
وع���ودًا إل���ى كوكبنا، ال���دول العربية واإلس���المية بالتحديد، هل س���نحتاج 
يوم���ًا إل���ى مثل هذا الروبوت ليخدم ويؤنس ويش���ارك كبار الس���ن يومهم، 
ونح���ن م���ن دين يحثنا على بر الوالدين؟ هل سنش���هد ط���رح هذا الروبوت 
ف���ي األس���واق، ودفع ما يمكن من مبالغ مالية آلل���ة تخدم من خدمنا حتى 

اشتد عودنا، ورميناهم بعد ذلك بعقوقنا؟
بع���د ما رأين���اه اليوم من عقوق األبناء، وهجران اآلباء، وتركهم يصارعون 
الوحدة في دور المس���نين آخر أعمارهم، قد نستش���رف مس���تقبال قاتما بل 
متش���ائما، نع���م قد يكون مس���تقبالً بعي���دا، وبعيدا جدا عن���ا، ال لكون جيلنا 

أكث���ر ب���رًا بالوالدي���ن، وال ألننا أكثر التزام���ًا أخالقيًا، ولك���ن كوننا متأخرين 
س���نوات ضوئي���ة عن الياب���ان ورفيقاتها من ال���دول المتقدم���ة تكنولوجيا، 
أج���د أنه لو طرح هذا الروبوت في أس���واقنا لوج���د الكثيرون منه معجزة، 
والح���ل األمثل والممكن لرعاية الوالدين من بلغا الكبر، ولو اضطرهم ذلك 
إلى االقتراض من البنوك لس���داد تكلفته، فقط ليحرروا أنفسهم من تأنيب 
الضمي���ر ليق���وم هذا الروب���وت بأدوارهم التي يتثاقلون ع���ن القيام بها، بل 

ويتهربون منها!
أرجعن���ي الخبر لحاالت كثيرة زرتها في دار المس���نين، ألمهات وآباء أفنوا 
زهرة حياتهم في خدمة أبنائهم، حرموا أنفس���هم ليتمتع أبناؤهم، ومع كل 
ذلك ال يجدون في آخر أعمارهم أحدا منهم يزورهم أو حتى يهاتفهم، وال 
أقول يخدمهم، كونهم في دار توفر لهم الرعاية الكاملة، ويس���تعصي على 
تلك الدور أن تمسح على قلوبهم وتجبر خواطرهم لفرط عقوق أبنائهم. 

ياسمينة

جميل أن نطوع التكنولوجيا لخدمتنا، لكنها قبيحة إن أصبحت يومًا بدياًل عن  «
أقرب الناس إلينا.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف



تج���اوًزا ل���كل ما ش���هدته التجربة البرلمانية في دوراتها الس���ابقة، وإدراًكا ألهمية طي صفحة األزم���ات، وضعت ندوة “برلمان 
البحري���ن الجدي���د: الواق���ع.. الف���رص.. التحديات”، بمرك���ز عبدالرحمن كانو الثقافي ص���ورة بانورامية اتفقت فيه���ا اآلراء على 

المضي في إنجاح مشروع اإلصالح السياسي.

8 سنوات

تناول المحاضرون الثالثة: المستشار 
السياس���ي أحمد الخزاعي، والناشطة 
والباحث���ة هدى المحمود والسياس���ي 
والبرلماني الس���ابق عبدالنبي سلمان، 
خالل الندوة التي أدارها عضو المركز 
عبدالرحمن الباكر، وس���ط حضور مأل 
قاعة المركز، محاورهم بما يمكن من 

قراءة الوضع عموما.
وط���رح المستش���ار السياس���ي أحم���د 
اس���تهلها  ونس���ًبا  أرقاًم���ا  الخزاع���ي 
س���نوات   4 انقض���اء  إل���ى  باإلش���ارة 

الن���واب  مجل���س  عم���ل  أدوار  م���ن 
واالس���تعداد لل���دورة الخامس���ة، لكنه 
وص���ف الوض���ع بأن���ه “م���ن مت���رد إلى 
يتكلم���ون  كثي���رون  فهن���اك  أكث���ر”، 
ويطرح���ون اآلراء غي���ر أن���ه ال يوجد 
تحليل علمي والس���بب األساسي في 

ذلك هو انعدام األرقام.

غير واضحة

م���ن جانبه���ا، وصف���ت الباحث���ة ه���دى 
المحم���ود وضع انتخاب���ات 2018 بأنه 
)متأزم ويمثل إش���كالية حقيقية أمام 

الناخ���ب وكذل���ك أمام م���ن تجرأ على 
الترش���ح ف���ي ه���ذه الظ���روف(، وأول 
التحديات هي شح المعلومات بحيث 
م���ن جان���ب  بن���اء مواق���ف  يمك���ن  ال 
الناخبي���ن أو المترش���حين، وال توجد 
مراكز يمكن استقاء المعلومات منها، 
فيت���م اتخ���اذ ق���رارات متذبذب���ة غير 
واضح���ة، األمر ال���ذي يس���بب البلبلة، 
فم���ن الغري���ب أن ين���وي ه���ذا الع���دد 
الكبير الترش���ح في س���ابقة لم تحدث 
عل���ى م���دى 16 عاًم���ا الماضي���ة رغ���م 
الصعوب���ات الكثي���رة للدول���ة وللناس 

وكذل���ك الوض���ع اإلقليم���ي، ومن تلك 
المواط���ن  ثق���ة  ضع���ف  التحدي���ات 
)الناخ���ب( في البرلم���ان عموما، حتى 
أن البعض يتس���اءل ”ماذا س���تفعلون 
أكث���ر مم���ا فعل���ه اآلخ���رون؟”، وه���ذا 
لي���س مبنًي���ا عل���ى تحلي���ل  الموق���ف 

عميق بل بسبب شح المعلومات.

العدد الكبير من المترشحين سابقة لم تحدث منذ 16 عاما

الباكر والخزاعي وسلمان والمحمود

توظيف التقنيات الحديثة لتغطية االنتخابات
ع������رض اإلح�������ص�������اءات وال���ت���ح���ل���ي���ات ع���ل���ى “ال���ت���ل���ف���زي���ون”

أك���د وزير ش���ؤون اإلعالم رئيس مجل���س أمناء معهد البحري���ن للتنمية 
السياس���ية عل���ي الرميح���ي ح���رص الوزارة عل���ى تقديم تغطية ش���املة 
ومتكامل���ة لالنتخاب���ات النيابية والبلدية، وإبرازها في مختلف وس���ائل 

اإلعالم المحلية واإلقليمية والدولية.

اإلع���الم  ش���ؤون  وزي���ر  ���ه  ووجَّ
المس���ؤولين إل���ى مواصل���ة تنفيذ 
الخط���ة اإلعالمية م���ن خالل بث 
التقاري���ر الصحافي���ة واللق���اءات 
والبرامج اإلذاعي���ة والتلفزيونية 
والفقرات  اإلخباري���ة  والنش���رات 
لح���ث  واإلعالني���ة  التوعوي���ة 
المواطني���ن على اختيار ممثليهم 
ف���ي البرلمان والمجال���س البلدية 
معايي���ر  الوطني���ة  بحس���ب 
وتغلي���ب  والنزاه���ة،  والكف���اءة 
ف���وق  العلي���ا  للوط���ن  المصلح���ة 

أي اعتب���ارات ديني���ة أو طائفي���ة 
أو سياس���ية ضيق���ة،  عرقي���ة  أو 
م���ع إي���الء اهتم���ام خ���اص بدعم 
العملي���ة  ف���ي  الم���رأة  مش���اركة 
وانتخاًب���ا،  ترش���ًحا  االنتخابي���ة، 
مجري���ات  متابع���ة  إل���ى  وص���والً 
عملية التصويت ورصد مشاركة 
الناخبين ف���ي  يوم االقتراع الذي 
سيشهد تغطية خاصة على مدار 
الس���اعة عبر عش���رات المندوبين 
والمراسلين من قلب الحدث في 
جميع اللجان والمراكز االنتخابية 

والمراك���ز العام���ة انته���اًء بإعالن 
نتائج االنتخابات . 

ح���رص  إل���ى  الرميح���ي  وأش���ار 

ال���وزارة عل���ى توظي���ف التقنيات 
وتغطي���ة  متابع���ة  ف���ي  الحديث���ة 
العملي���ة االنتخابي���ة، م���ن خ���الل 

ع���رض اإلحص���اءات والتحليالت 
على شاش���ة تليفزي���ون البحرين، 
وإمداد وس���ائل اإلعالم المختلفة 

م���ن محطات تلفزيوني���ة وإذاعية 
ووكاالت األنباء العربية والعالمية 

برسائل إخبارية دورية )...(.

المنامة - بنا

اجتماع الستعراض التجهيزات الفنية والتقنية واإلدارية لتغطية االنتخابات
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أمين صندوق لجنة الجنوبية يتسلم 
رسوم الترشيح نقدا ويحتفظ بالمبالغ 
في شنطة الكاش والخردة

سعيد محمد

تطرق المرشح عبدالنبي سلمان إلى الفترة البرلمانية من 2002 إلى 2006، حيث كان  «
الدين العام 600 مليون دينار، إال أنه بسبب األخطاء التي وقعت بوعي أو بغير وعي 

ها هو الدين العام يقترب من 13 مليار دينار، فالقوى السياسية عليها مسؤولية كما 
هي المسؤولية على الحكومة في كيفية خلق جو سياسي عام في البلد؛ لبث الروح 

اإليجابية للمضي قدًما في التجربة، والمضي في مشروع اإلصالح السياسي.

جو سياسي

اختتمت سلسلة المحاضرات والفعاليات 
 2018 لالنتخاب���ات  الوطن���ي  للبرنام���ج 
البحري���ن  معه���د  نظم���ه  وال���ذي  “درب”، 
للتنمي���ة السياس���ية عل���ى م���دى 3 أي���ام 
بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية 
االنتخابي���ة  العملي���ة  ورص���د  بمتابع���ة 

المقبلة.
أك���د الم���درب زكري���ا خنج���ي أن عملي���ة 
المراقبة ال تكون فقط في يوم االقتراع، 
ب���ل تب���دأ منذ اللحظ���ة التي يص���در فيها 
البرلماني���ة  لالنتخاب���ات  الملك���ي  األم���ر 

والبلدية.
وأض���اف بأن عملية المراقبة لالنتخابات 
البلدية والبرلمانية تشمل مراقبة وسائل 
اإلعالم المقروءة، والمسموعة والمرئية 

ومدى تفاعل الناس مع هذه الوسائل.

واستهدف البرنامج الوطني  «
لالنتخابات والذي حضره أكثر من 

مئة متطوع يمثلون منظمات 
المجتمع المدني.

المراقبة تشمل 
“اإلعالمات 

الثالثة”

رئي�س الفريق: را�شد الغائب. 

ال�سحافيون: �سعيد حممد، ليلى 

مال اهلل، �سيد علي املحافظة، 

مروة خمي�س، ح�سن عدوان، 

وحممد املطوع.

امل�سورون: ر�سول احلجريي، خليل 

اإبراهيم، اإ�سماعيل ال�سقاي، اأمين 

يعقوب.

مترشحا نيابيا باليوم األول 

240 مترشحا للبرلمان والمجالس البلدية باليوم األول

 190
مترشحا نيابيا باليوم األول 

50
 42

37

العاصمة

المحـرق

74

17

21 37

الشمالية

الجنوبية

الجنوبية

12
المحـرق

الشمالية

        إنفوجرافيك: 
إسماعيل السقاي
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محافظة 
العاصمة

مترشح نيابي

قال النائب عادل العسومي مترشح الدائرة األولى إنه ليس 
من السهل المحافظة على المقعد النيابي لـ 3 مرات متتالية. 
وأضـــاف “وضعـــت خطـــة اســـتراتيجية وحرصـــت أن تنفـــذ 
بشـــكل صحيـــح انتهت بإنجـــازات حـــازت على رضـــا أهالي 

الدائرة”.
وأكمـــل العســـومي “أنا حريـــص على أن أكون جديـــرا بالثقة 
التـــي أوالني إياهـــا األهالي الذيـــن ليس لدي أهـــم منهم وال 

أغلى وال أعز”.
 ولفـــت “برنامجـــي االنتخابـــي ثـــري وطموحي ال حـــدود له، 
أحـــرص علـــى أن أجدد الخطـــط واألهداف بدايـــة كل دورة 

انتخابية؛ لتتماشى مع طموح أهالي المنطقة”.

قالت المترشـــحة عن الدائرة التاســـعة زهرة حرم إن شـــعارها 
االنتخابي يحمل عنوان “تآلف.. استقرار.. تنمية” 

وتابعت بأن إجراءات تسجيل الترشح تمت بسالسة ووفرت 
الوقـــت والجهد. وأكملت “أنا متحمســـة بشـــدة لهـــذه التجربة 

ومتفائلة بحظوظي في الدائرة بشكل جيد جدا”. 
وزادت “برنامجـــي االنتخابـــي يركـــز علـــى الجانـــب المعيشـــي 
خصوصـــا بعـــد القيمـــة المضافـــة والتـــوازن المالـــي، إذ وجـــد 
المواطن البحرين نفسه متفاجئا جدا أمام القرارات الجديدة”. 
وختمـــت “علينـــا أن نركـــز فـــي البرلمـــان المقبـــل علـــى تفعيـــل 
الرقابة والمســـاءلة لتوعية المواطن البحريني باألسباب التي 

جعلت من هذه المراسيم أن تقر بهذه السرعة”.

قال مترشح الدائرة الرابعة في “العاصمة” عمار البناي 
إن تجربته الثانية في خوض االنتخابات أكثر نضوجا 
وجـــاءت لتلبية وتكملـــة للمشـــروع اإلصالحي لجاللة 

الملك.
محـــاور   3 االنتخابـــي  البرنامـــج  “يتضمـــن  وأردف 
أساسية، محور الشباب، والتعطل والملف االسكاني”.

وشـــرح إنه ســـيعمل بالملف االســـكاني على  تقديم يد 
العون والمساندة بحل المشاكل عبر السكن العامودي”. 
وأكمـــل أن “التـــوازن المالـــي ســـيأخذ جانبـــا كبيـــرا من 
الـــرؤى فـــي مجلـــس 2018 خاصة مع األزمـــات المالية 

التي تواجهها المنطقة”.
وأضـــاف  أنـــه بمعية النواب سيســـاند كل التشـــريعات 

والقوانين الهادفة.

قال مترشح الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة طالل 
القنـــاص إن مشـــاوراتهم مـــع أهالـــي الدائـــرة أســـفرت 
عن اســـتقراره فـــي اعتمـــاد برنامجـــه االنتخابي الذي 
استوحاه من واقع هموم المواطنين التي تركزت على 

ملفات اإلسكان والصحة والتعليم.
لهمـــوم  الحلـــول  إيجـــاد  إلـــى  سيســـعى  أنـــه  وتابـــع   
علـــى  والتركيـــز  النيابيـــة  األدوات  عبـــر  المواطنيـــن 
تحســـين المعيشـــة عبر تخفيف فرض الرســـوم عليهم 
ومنهـــا تقليل ســـعر وحدات احتســـاب الكهرباء ودعم 

المواطن بعالوة بنزين وعالوة كهرباء.

أكد المترشـــح أســـامة الخاجـــة أن المواطن في خارج 
المجلس ال يملك الرؤية الكاملة لإلنجازات والمشاريع 
والقوانيـــن، فـــكل مـــا حققناه داخل المجلـــس وال يراه 

المواطن ال يعني أنه غير موجود.
وأضـــاف يجـــب علـــى المواطـــن أن يكـــون واقعيا من 
الجانـــب االقتصادي، ويجـــب أن تكون نظرة المواطن 
االجتماعيـــة  والشـــؤون  االقتصـــاد  فـــي  شـــمولية 

والخدمات حتى الكمالية.
وتابـــع أن مـــن األعمال التي ســـاهم المجلس في حلها 
هي عدم ســـحب أي عالوة من يـــد المواطن خصوصا 
موضوع الدعم، فمنهم من أراد أن يتم ســـحب الدعم 
ولكن المجلس وقف وقفة قوية وال ننسى أن التقاعد 

لم يتم توقيعه.

قالـــت المترشـــحة عـــن الدائرة الســـابعة عفاف الموســـوي: 
إن برنامجهـــا االنتخابـــي يتضمن ملفات تهم الشـــعب مثل 

التعليم والصحة واإلسكان واالقتصاد الوطني. 
وأضافت: مجلس 2014 خدم الناس بقدر المستطاع وقدم 
خدمـــات للبلد، اإلخفاقات واردة وال يمكن انكار إنجازاتهم 

وعملهم طوال 4 سنوات ونحن سنبدأ من حيث انتهوا.
النســـاء  عـــدد  وارتفـــاع  كبيـــرة  “حظوظـــي  وتابعـــت: 
المترشـــحات فـــي هـــذه االنتخابات يســـعدني، وهـــو دليل 
علـــى وعي المـــرأة البحرينية بقدرتها علـــى خوض المجال 

السياسي وكل المجاالت بكفاءة”.
وختمت الموســـوي بالقول: “إجراءات التســـجيل للترشـــح 
سلســـة وســـبق ان تم التمهيد وشرح كل اإلجراءات لنا في 

الدورات السابقة”.

العسومي... كالكيت رابع مرة

زهرة متحمسة ومتفائلة

البناي: السكن العمودي هو الحل

القناص: عالوة بنزين وكهرباء

الخاجة: لتسجيل المترشحين إلكترونيا

الموسوي: البرلمان نسائي - شبابي دافـــع النائـــب أحمـــد قراطـــة عـــن مجلـــس 2014، وقـــال 
مـــن االقتراحـــات والقوانيـــن  العديـــد  قـــدم  المجلـــس  إن 
واالســـتجوابات. وتابـــع أن في األدوار األربعة الســـابقة لم 
تكن هناك اقتراحات كثيرة بحجم االقتراحات برغبة التي 

غلبت عليها القوانين االقتصادية التي تهم الناس.
وأضـــاف أن عـــالوة الغـــالء وعـــالوة الســـكن أقرتـــا فـــي 
المجلـــس األخير، ولم يتم المســـاس بمكتســـبات المواطن، 

ويجب المحافظة عليها.
النيابـــي  المجلـــس  بإلغـــاء  المناديـــة  األصـــوات  أن  وأكـــد 
والبلـــدي ليســـت على صـــواب، وأن هـــذه المجالس جاءت 

بعد تضحيات وجهد جهيد ويحب المحافظة عليها.

قـــال النائب ناصر القصير المترشـــح عن الدائرة الخامســـة للمرة 
الثانية، إن اإلجراءات في المركز اإلشـــرافي في العاصمة سلسة 
ومريحـــة للمترشـــحين. وأضاف أن كثرة إقبال المترشـــحين في 
اليوم األول من التســـجيل الرســـمي يدل على الجو الديمقراطي 
ونزاهـــة االنتخابـــات فـــي مملكـــة البحريـــن.  وتابـــع القصيـــر أن 
برنامجه االنتخابي يستند على آراء المواطنين وهمومهم وأولها 
الملـــف اإلســـكاني والتعليم والصحـــة. وأكمل بـــأن ملف توظيف 
العاطليـــن والشـــباب من أهـــم الملفات، إذ إن نســـبتهم تقارب 66 
% وسنسعى لتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل. وتابع: حظوظي 
فوق الجيد جدا وكل المؤشـــرات تـــدل على ذلك، مؤكدا “حققت 

وعودي في 2014 والتزمت بها وسأكمل ما بدأت به”.

قراطة: مكتسبات المواطن لن تمس

القصير: حظوظي فوق الجيد جدا

قال مترشح الدائرة األولى مراد علي مراد إن الدين العام 
والرقابـــة الماليـــة والفســـاد المالـــي في الـــوزرات والهيئات 

سيكون على رأس برنامجه االنتخابي.
وتابع “سأسعى لمراقبة أسباب العجز في الميزانية العامة 
وما يمر دون رقابة، فتقارير الرقابة المالية ال يؤخذ بها وال 

يتم تصحيح األخطاء والوقوف عليها”.
وأكمـــل “استشـــراء الفســـاد فـــرض علـــى المواطـــن مـــا ال 
مـــن قيـــود وضرائـــب دون مقابـــل وال دعـــم،  يســـتطيعه 
وســـأطرح الكثير من األســـئلة في قبة البرلمان متوقعا أن 
يســـاندني كثيرون ممـــن يحلمون هـــم المواطن ويضعونه 

نصب أعينهم”.

مراد: الرقابة ومكافحة الفساد

قـــال مترشـــح ثالثـــة العاصمة عبدالهـــادي مرهـــون ما يمكن 
إنجازه في مجلس 2018 وبالتعاون مع الوطنيين الشـــرفاء 
هـــو تعزيز مســـارات الحالة الوطنية بمـــا يكفل تعزيز حقوق 
النـــاس والدفـــاع عنهـــا بصالبـــة لنرفـــع مـــن كرامـــة المجتمع 

وأفراده. 
وتنبـــأ مرهـــون بأن “دورة 2018 ســـتضم كفـــاءات قد تكون 
قريبـــة من مجلس 2002 وســـتماثله في القـــوة، حيث تضم  
الكفـــاءات المخلصـــة في القانون والشـــأن العـــام”.  وواصل: 
“هنـــاك أمـــل بإعـــادة عنصـــر التـــوازن وتصحيـــح المؤسســـة 
التشريعية عن العثرات التي انتابتها في الدورات السابقة”.

حنين مرهون لبرلمان 2002

قالـــت مترشـــحة الدائـــرة العاشـــرة إيمـــان شـــويطر إنها 
تتبنـــى برنامـــج “كتلـــة تقـــدم” التابعـــة للمنبـــر التقديمي 
الـــذي يلبـــي طموحـــات الشـــعب ويتنـــاول كل الجوانب 

السياسية واالقتصادية والبيئية. 
وأضافت “نركز على مســـألة الوحـــدة الوطنية التي هي 
صمـــام األمـــان لـــدوام الديمقراطيـــة فضـــال عن مســـالة 
العدالـــة االجتماعية والتوزيع العـــادل للثروة ومكافحة 

الفساد”.
وبينت أن مهمة المجلس القادم صعبة لمواكبته ظروفا 

حرجة وتحديات كبيرة وأزمات.
وختمـــت شـــويطر قائلـــًة “ال يمكـــن أن يعمـــل المترشـــح 
شـــيئا من دون تكتالت سياســـية في البرلمان بالتنسيق 
مع الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني”.

شويطر: ال نجاح دون تكتالت

قبل اإلدالء بتصريح 
للكاميرا... يجب 

تمرير المايكروفون 
بطريقة معقدة 
للوصول ألقرب 
منطقة من فم 

المترشح

مترشحة دائرة سترة 
زهرة حنون تستعد 

لتقديم طلب 
ترشحها

دينا فخراوي



18 أكتوبر 2018 الخميس
9 صفر 1440

local
@albiladpress.com 14

20
18

محافظة 
المحرق

مترشح نيابي

مترشح بلدي

أش���ارت مترش���حة ثالث���ة المح���رق لبن���ى الحس���ن إلى أن 
حظوظه���ا االنتخابية س���تكون من جان���ب المقترعين من 

قاعدة الفئة الشبابية بوصفها محاضرا في الجامعات.
والقان���ون  دولي���ة  عالق���ات  ه���و  “تخصص���ي  وأردف���ت: 
واالقتصاد وقد قمت بتبني ملفات حقوق المرأة والطفل، 
وق���د ش���اركت بخدم���ة مملك���ة البحرين في مل���ف قانون 

األسرة من سنة 2002 حتى تم إصدراه  في 2009”.
ولفت���ت إلى أنه بعد أن تم إلغاء تقاعد النواب والبلديين 
س���يؤكد ذل���ك، ب���أن بع���ض المترش���حين يش���اركون ف���ي 
الع���رس االنتخابي لغرض خدمة الوط���ن وليس لمصالح 

معينة.

أش���اد النائ���ب عيس���ى الكوهجي بس���هولة التس���جيل 
للمش���اركين الراغبي���ن بخ���وض المعت���رك االنتخاب���ي 
المقب���ل. وقال: “خضت المعترك االنتخابي في 2010 
واليوم أرى تقدما بأن التس���جيل للمشاركة لم يتخط 

10 دقائق”.
وبي���ن أن أرق���ام المش���اركين ف���ي الع���ام 2010 كانت 
أقل نس���بة من عدد المشاركين في 2014، وأن أعداد 

المشاركة في 2018 ستكون أرقاما قياسية.
وأردف بأن المش���اركة في االنتخابات واجب وطني، 
وأن على المواطن من يس���تطيع أن يتقدم للتش���ريح 

لخدمة وطنه أن يتقدم بهذه الخطوة.

أش���ار مترش���ح أولى المحرق حمد الكوهج���ي إلى أنه 
س���يكون م���ن الداعمي���ن للمش���اركة ف���ي االنتخاب���ات 
النيابي���ة والبلدي���ة وس���ينادي للمش���اركة به���ذا العرس 

الديمقراطي والتوجه لصناديق االقتراع.
وق���ال: “نعتب���ر ه���ذا اليوم بأن���ه انطالقة جدي���دة نحو 
مواصل���ة الديمقراطي���ة الت���ي أسس���ها جالل���ة المل���ك 

متمثلة في المشروع اإلصالحي”.
بأن���ه س���يعمل عل���ى  وأردف ح���ول قان���ون الضريب���ة 
الحفاظ على مكتس���بات المواطنين وتجنب المساس 
ب���أي ح���ق مكتس���ب ألي مواط���ن، ويج���ب أن تك���ون 
الضريب���ة مح���ددة بش���كل خ���اص وواض���ح. للمواطن 
حقوق يجب الحفاظ عليها، كما للمملكة حقوق علينا.

م���ن  كبي���ر  ع���دد  بإقب���ال  المح���رق  لجن���ة  انتعش���ت 
المترشحين للتسجيل. 

وأش���ار رئيس اللجنة  أحمد الحمادي إلى أن 5 حاالت 
خضع���ت إل���ى امتح���ان الكتاب���ة والق���راءة للتأك���د من 

توافر الشروط.
وبي���ن أن بع���ض المترش���حين ل���م تتوفر لديه���م جميع 
يم���رروا،  ول���م  للتس���جيل،  المطلوب���ة  المس���تندات 
فاإلج���راءات هي قب���ول األوراق والتأكد منها لتتوافر 

شروط القبول.
وأوض���ح أن جميع الطلب���ات واألوراق في طور التأكد 
منه���ا؛ إذ إن القان���ون من���ح 5 أيام كما ه���و موجود في 
كش���ف المترش���حين ومن حقه في حال لم يجد اسمه 

الطعن.

أعل���ن النائ���ب عل���ي المقل���ة نيت���ه خ���وض االنتخابات 
البرلمانية المقبلة.

 وأردف أن المجل���س النياب���ي الحالي قد مرر مواضيع 
تهم المواطن بشكل مباشر.

إنج���ازات مجل���س  يتاب���ع  البع���ض ال  أن  إل���ى  ولف���ت 
الن���واب الس���ابق، وأن أعض���اء المجل���س حاول���وا بقدر 

استطاعتهم أن ينفعوا المواطن في شتى المجاالت.

قال المترش���ح البلدي المحتمل بس���ابعة المحرق عادل حمد 
الج���ار إن دائرته بحاجة إل���ى العديد من المرافق الخدماتية 

وتفتقر إلى منافذ.
وأش���ار إلى أن منطقة ع���راد منطقة كبيرة يتبعها العديد من 
المناطق وتفتقر إلى وجود س���وق شعبي، فسوق المحرق ال 

تغطي المنطقة بأكملها.
وذك���ر أن “المجل���س البل���دي ل���م يرين���ا م���ا ق���ام به ول���م نقرأ 
إنجازاته، وأن ما س���أقدمه مترش���حا ف���ي دائرتي هو التقيد 

بتنفيذ أبسط األمور التي أستطيع تقديمها للمواطن”.
وقال “سأقلل عبء تنقل السكان في منطقة عراد والمناطق 
المجاورة، وسأس���عى إلى إنش���اء سوق ش���عبية”، مشيرا إلى 

أنه لم يسبق له الترشح من قبل.

محاضرة جامعية وناخبيها طلبة

الكوهجي: 10 دقائق للتسجيل

أول المترشحين بأم المدن

اخضاع 5 مترشحين لالمتحان

البعض ال يتابع إنجازات البرلمان

الجار: عراد تفتقر إلى منافذ قال���ت المترش���حة المحتملة بثاني���ة المحرق هدى آل 
محم���ود إن برنامجه���ا االنتخاب���ي يركز عل���ى الوضع 

االقتصادي الحالي الذي يجب أن نحافظ عليه.
ولفت���ت بأن الضرائب يجب أن تفرض على ش���ركات 
يمك���ن أن تؤخذ منها م���ن ضمن األرباح، وال يمكن أن 

تفرض الضريبة على أضعف دخل من المواطنين. 
وقال���ت: “مش���اركتي تعتبر حقي لالنضم���ام لتوصيل 
صوت���ي وص���وت البقي���ة، وأنص���ح جمي���ع النس���اء أن 
يقمن بالترشح وخوض هذا المعترك أسوة بالرجال”.
وأضاف���ت: المواطن���ون تفاجأوا من ف���رض الضرائب 

وغيرها، وذلك يهدد األمن االقتصادي.

أبلغ المترش���ح راش���د البنزايد ع���ن الدائرة الس���ابعة بمحافظة المحرق 
بأنه سيركز في برنامجه على قضايا االسكان وسوق العمل البحريني 
ومل���ف العمالة الس���ائبة. وأش���ار  إلى إن اتفاقية الضريب���ة هي اتفاقية 
خليجي���ة ونأم���ل أن يت���م تأجي���ل تطبيقه���ا لحي���ن تعدي���ل الوض���ع، او 

استثناء بعض فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود.
وق���ال: الدائرة بحاجة الى ش���اب ليمثلها، وأنا أدعم بقية الش���باب قلبا 

وقالبا في حال تقدموا للمشاركة في االنتخابات.

 آل محمود:  الضرائب على الشركات فقط

البنزايد: لتأجيل “القيمة المضافة”

أش���ار اإلعالم���ي محم���د عيس���ى العباس���ي ب���ان برنامج���ه 
االنتخاب���ي يرتك���ز عل���ى 3 محاور وه���و المحور السياس���ي 
واالقتصادي والمعيش���ي، إذ إن األساس االهتمام في حياة 

المواطن. 
وقال: المواطن مرت عليه سنوات صعبه على المواطن من 

ذوي الدخل المحدود، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وبين أن من يدخل مجلس النواب س���يمثل شعب البحرين 
بأكمله ولن يخص فئة محددة، ولكن سأعمل على توصيل 
مطالبات تعديل أوضاع اإلعالميين كوني إعالمي وسأقوم 
بالس���عي إلى إصال صوتهم وما نحتاجه من قانون اإلعالم 

الذي ما زلنا ننتظره.

اس���تنكر المترش���ح محمد العرادي ما نش���ره بعض األشخاص عن 
مقاطعة التصويت له، مش���ير إلى أن ذلك يش���كل أعماال مغرضة 
وكم���ا يق���ال “الماي���ة تك���ذب الغط���اس”، فم���ا ادع���ي ف���ي وس���ائل 
التواص���ل االجتماع���ي كان باس���م فري���ق “الحي���اج”، ولكنه ال يقع 

ضمن دائرتي وهذا ما جعل األمر غريبا.
وق���ال: ل���م أتق���دم بب���الغ ل���دى الجرائ���م اإللكتروني���ة ض���ده؛ ألن 
انش���غالي به س���يكون مضيع���ة لوقتي”. وأش���ار إل���ى أن برنامجه 
االنتخابي س���يركز على استثمار بعض القطاعات التي  لم تعطى 

أحقيتها الكافية.
وأردف أن ف���ي ح���ال كل مؤسس���ة  قان���ت باالعتن���اء بإعداد من 

األفراد سيكون هناك وعي فكري.

محمد عيسى سيعدل أوضاع االعالميين

العرادي: “الحياج” ليس بدائرتي

أكد مترش���ح الدائرة الرابعة بالمحرق فيصل العباسي 
ان���ه عقد الع���زم على الترش���ح للمجلس البل���دي لثالث 
م���رة، متمني���ا أن تكون الثالثة ثابت���ة، مؤكدا انه يعمل 
م���ن 4 س���نوات في خدم���ة الناس وأن���ه صاحب حملة 
ح���ج، الفت���ا إلى أن هدف���ه من الترش���ح خدمة الوطن 
والناس والتطوير وإقامة الجس���ور وتلبية احتياجات 

الصيادين.

العباسي: الثالثة “ثابتة”

ق���ال المترش���ح ع���ن قائم���ة “تق���دم” للمنب���ر التقدم���ي 
المحام���ي حس���ن إس���ماعيل إن الجمعيات السياس���ية 
المجل���س  ف���ي  تك���ون موج���ودة  ق���وة حي���ن  تش���كل 
النياب���ي وتزي���د من فعاليت���ه وقوته أكثر وممارس���اته 

لالختصاصات التي ينص عليها الدستور.
وأردف: سأس���عى لتعدي���ل قان���ون الجنس���ية لتمكي���ن 

البحرينية زوجة األجنبي من تجنيس أبنائها.
وبين أن اإلجراءات اليوم كانت تسير على نمط سليم 

وبعملية سلسة من خالل الترتيب القائم.

إسماعيل: تجنيس أبناء البحرينية

انتظار الساعة 
الخامسة

مترشحة بلجنة المحرقنورة الخاطر
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المحافظة 
الشمالية

مترشح نيابي

مترشح بلدي

ق���ال المترش���ح عن تاس���عة المحافظة الش���مالية يوس���ف 
زين���ل إن أب���رز المش���كالت الت���ي تعانيها مملك���ة البحرين 

تتمثل في ارتفاع الّدين العام.
وأكد وقوفه ضد االقتراض من جيب المواطن واإلضرار 

بمستواه المعيشي.
ودع���ا إل���ى العم���ل على تطوي���ر االس���تثمارات، إذ ال مكان 
للحل���ول الس���حرية، وعلي���ه فهن���اك حاج���ة ماس���ة إلى أن 
تقدم الجهات المس���ؤولة عالجات ناجعة للمش���كلة. وأكد 
دعمه للمش���روع اإلصالحي لجالل���ة الملك، وأن المقاطعة 
ال فائ���دة منها. ولفت إلى أن التش���كيلة الوزارية الجديدة 

ينبغي أن تكون منسجمة مع تطلعات الناس.

أك���د المترش���ح ع���ن عاش���رة المحافظ���ة الش���مالية باس���م 
المالكي أنه س���يدفع نحو محاس���بة التج���اوزات التي ترد 
في ديوان الرقابة المالية واإلدارية، ورفع قضايا الفس���اد 

فيه إلى النيابة العامة.
ولف���ت إل���ى أن���ه س���يعمل عل���ى االنخ���راط ضم���ن اللجان 
التشريعية والمرافق العامة بعد وصوله إلى قبة البرلمان، 

انطالقا من خبراته وتخصصه في مجال القانون.
ون���وه بسالس���ة اإلج���راءات المتبع���ة ف���ي مركز تس���جيل 
المترش���حين، مشيرا إلى أن كثافة الحضور في أول أيام 
التس���جيل تعكس وعي المواط���ن البحريني برؤية جاللة 

الملك ومشروعه اإلصالحي.

قال المترش���ح عن تاس���عة المحافظة الش���مالية عبدالحميد 
النج���ار إنه أول من حضر مركز تس���جيل المرش���حين، وكان 
أول م���ن أنهى إجراءات التس���جيل في المركز عند الس���اعة 

الثالثة عصرا.
وعل���ل حضوره المبكر ليحظ���ى بموقع الصدارة في بطاقات 
االنتخ���اب. وأش���ار إل���ى أن تجربت���ه الس���ابقة نائب���ا للفص���ل 
التش���ريعي الرابع أكس���بته الخبرة التي س���تمكنه من تجويد 
عمل���ه لم���ا يخدم الوط���ن والمواط���ن في الفصل التش���ريعي 
المقبل. ولفت إلى أنه سيعمل على استعادة آلية استجواب 
ال���وزراء إلى وضعها الس���ابق، من خالل إلغ���اء لجنة الجدية 

التي ليس لها من داع.
وأعل���ن ع���ن عزم���ه الترش���ح مس���تقال، انطالقا من مب���دأ أن 

التحزب ال يخدم الوطن والمواطن.

قالت المترش���حة عن سادسة الشمالية الرياضية 
رقية الغس���رة إنها س���تعمل بع���د وصولها إلى قبة 
البرلم���ان عل���ى الدفاع عن قضايا وهم���وم المرأة؛ 
تماش���يا م���ع رؤي���ة المجل���س األعلى للم���رأة الذي 
يس���عى إل���ى تمكي���ن الم���رأة والوص���ول به���ا إل���ى 

المناصب القيادية.
أنه���ا  إل���ى أن كونه���ا رياضي���ة ال يعن���ي  ولفت���ت 
س���تقتصر في عملها عل���ى الجان���ب الرياضي، إال 
أنها ستعمل جاهدة على أن يتم تفريغ الرياضيين 
بما يحقق للمملكة اإلنجازات على مستوى جميع 

األلعاب الفردية والجماعية.

انتقد المترش���ح النياب���ي عن الدائرة الحادية عش���رة 
بالمحافظ���ة الش���مالية محم���د بوحم���ود ع���دم تهيئ���ة 
قب���ل فت���ح  المترش���حين  م���كان مخص���ص النتظ���ار 
أب���واب المرك���ز، إل���ى جان���ب تحوي���ل عملي���ة الدف���ع 
إل���ى إلكترونية. وأش���ار إل���ى أنه س���يخوض المعترك 

االنتخابي المقبل مستقال.
ولف���ت إل���ى أن���ه س���يدفع بمقت���رح المجل���س الس���ابق 
المتعلق بتخصيص ميزاني���ة للمجالس البلدية ضمن 
الميزاني���ة العام���ة للدول���ة، انطالق���ا م���ن ك���ون العمل 

البرلماني عمال تراكميا.
وذكر بش���أن حماية األراضي الزراعية أن الدولة هي 
المسؤولة عن حمايتها من خالل استمالكها لألراضي 

الزراعية واستثمارها فيما يعود على البلد بالخير.

قال المترش���ح عن تاس���عة الش���مالية االقتصادي 
عبدالحميد عبدالغفار إن ضريبة القيمة المضافة 
ع���بء س���يتحمله المواط���ن، األمر الذي يس���تلزم 
مع���ه العمل على الحفاظ على مس���توى المعيش���ة 

لديه.
وأش���ار إلى أن اس���تحداث ضرائب غي���ر معهودة 
يش���كل بالنس���بة ل���ه اله���م األكب���ر ضم���ن برنامجه 
االنتخاب���ي، إل���ى جان���ب م���ا يط���رح من مش���اريع 

متعلقة بمكتسبات المتقاعدين.
وأض���اف “صحي���ح أن أح���د دواف���ع ترش���حي هو 
كس���ر دعوات المقاطع���ة، إال أن ذلك ال يعني عدم 
امتالكي برنامجا انتخابيا واضحا”. ولفت إلى أن 

الزراعة بالنسبة له هواية.

زينل: ال لالقتراض من جيب المواطن

المالكي: تجاوزات “الرقابة” للنيابة

النجار... أول الحاضرين

رياضية وتسعى لتمكين المرأة

بوحمود: لحماية المزارع

عبدالغفار: سأكسر المقاطعة ق���ال المترش���ح البل���دي ع���ن تاس���عة المحافظ���ة الش���مالية 
عب���دهللا القبيس���ي إن أب���رز االحتياج���ات الخدمي���ة الت���ي 
سيعمل على تنفيذها تتمثل في توفير الساحات الشبابية، 
ن���واد صحي���ة  وتخصي���ص الش���وارع التجاري���ة، وإقام���ة 

نسائية، إلى جانب صيانة رقعة المساحات الخضراء.
وبش���أن الحل���ول الممكن���ة لمعالج���ة مل���ف البي���وت اآليل���ة 
للس���قوط، أش���ار إل���ى إن “الل���ي راح م���ا يرج���ع”، وأن الحل 
يتمثل في التنسيق بين القطاع الخاص والمجلس البلدي. 
ولف���ت إل���ى أن اإلجراءات سلس���ة ومريح���ة، وأن التنظيم 
ف���ي المركز على أحس���ن م���ا يرام. وأكد س���عيه لوضع إطار 

تشريعي ينظم عملية ترخيص المظالت.

أعل���ن النائب حمد الدوس���ري ترش���حه لالنتخابات النيابية 
للم���رة الثاني���ة ومواصلة برنامج���ه االنتخابي الذي س���عى 

لتحقيقه طوال السنوات الماضية. 
وبي���ن أن هن���اك العدي���د م���ن المش���اريع التي تم الب���دء بها 
الدائ���رة والت���ي س���تقدم خدم���ات ضروري���ة  ف���ي  أخي���را 
تحتاجه���ا المنطقة، والتي من بينها مرك���ز ألبا االجتماعي، 
مش���يرا إل���ى أن موافق���ة مجل���س ال���وزراء عل���ى المقت���رح 
ال���ذي تق���دم به بإنش���اء مركز صحي جدي���د بالبديع عوضا 
عن العيادة الس���احلية، ستس���اهم بش���كل كبي���ر في تقديم 
خدم���ات الرعاية المختلفة، وس���تغني األهالي عن الذهاب 

لمراكز أخرى.

القبيسي: “اآليلة” راحت بال رجعة

الدوسري: مركز صحي جديد بالبديع

قال المترش���ح عن سادس���ة الش���مالية عبدالنبي سلمان إن 
جمعي���ة المنبر التقدم���ي الديمقراطي لديها برنامج واضح 

فيما يتعلق بملفات البطالة والفقر وتحسين األجور.
وأك���د أن القائم���ة س���تكون األكث���ر تصديا له���ذا الملف، من 

خالل رؤية شاملة لمعالجة هذه الملفات.
وذك���ر أن طبيع���ة االنتخاب���ات قائم���ة على المنافس���ة، وأن 

تعدد اختيارات الناس مفيد للعملية االنتخابية.
وأش���ار إل���ى أن المجلس���ين الس���ابقين فرطا ف���ي كثير من 
أن مس���ؤولية  إل���ى  ولف���ت  نفس���ه.  المجل���س  صالحي���ات 
مترشحي الجمعيات أكثر من المستقلين؛ ألنهم محاسبون 

من قبل جمعياتهم ومن قبل الناس.

ش���ن المترش���ح عن عاشرة الش���مالية هش���ام ربيعة هجوما 
عل���ى “تمكي���ن” ووزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة إل���ى 
جان���ب الهيئة العام���ة للتأمينات؛ لفش���لها ف���ي إدارة أموال 
الن���اس. وذك���ر أن���ه يطم���ح للعم���ل ضم���ن لجن���ة الخدم���ات 
انطالق���ا م���ن حب���ه لخدمة الناس، إذ س���يعمل عل���ى البحث 
ع���ن حلول اقتصادية من ش���أنها رفع المس���توى المعيش���ي 
للمواط���ن والقض���اء عل���ى البطال���ة، وخف���ض الدي���ن الع���ام، 

واستقرار االقتصاد الوطني.
ولف���ت إلى ض���رورة اس���تثمار “الماليين الضائع���ة” في بناء 
مش���اريع وطنية تعالج من خاللها مش���كلة البطالة، وتوفير 

الحلول والتسهيالت التي تخدم فئة المتقاعدين.

سلمان: برنامج “التقدمي” واضح

ربيعة: “تمكين” والماليين الضائعة

أكد المترش���ح البلدي عن ثامنة الش���مالية ياسين 
الت���ي سيس���عى  المش���اريع  أب���رز  أح���د  زين���ل أن 
لتحقيقها بعد وصوله للمجلس البلدي تتمثل في 
تأس���يس ناد رياض���ي لمدينة حم���د، إذ إنها تفتقر 

لهذا المشروع منذ إنشاء المدينة.
ولفت إلى أنه س���يعمل كذلك على توصيل شبكة 
الصرف الصحي إلى بقية المناطق الجديدة التي 

لم توفر الخدمة لها.
وقال إنه سيدفع نحو إقامة العديد من المشاريع 
الت���ي تفتق���ر له���ا المنطق���ة كإنش���اء مرك���ز صحي 
للمدين���ة،  الس���كانية  الزي���ادة  وحج���م  يت���الءم 
التحتي���ة  البني���ة  لل���والدة وتطوي���ر  ومستش���فى 

للمنطقة.

ياسين: ناد لمدينة حمد

قال المترش���ح عن سادس���ة الش���مالية الفنان إبراهيم بحر 
إن���ه طوال التجرب���ة البرلمانية لم يس���بق ألحد أن تحدث 
عن الفن والفنانين. وأش���ار إلى أن الفنان جزء مهم لكونه 

يعبر عن أحاسيس وهموم المجتمع.
ولف���ت إل���ى أن برنامج���ه االنتخاب���ي يتميز بكون���ه ممكن 
التحقي���ق، حي���ث س���يتضمن وض���ع حل���ول لش���ح مواقف 
مجمع الس���لمانية الطبي، إلى جانب معالجة مش���كلة عدم 
توفي���ر مكان يحتض���ن المتخلفين عقليا، كما أنه س���يعمل 
على الدفع بمشروع القطاع الخاص في قطاع التلفزيون.
تس���جيل  بمرك���ز  المتبع���ة  اإلج���راءات  بس���هولة  ون���وه 
المترش���حين، م���ع األخ���ذ بعي���ن االعتب���ار ع���دم وج���ود ما 
يرش���د المترش���ح إلى م���ا يتعلق برس���وم تأمي���ن إعالنات 

االنتخابات.

بحر: الفنان مظلوم بالبرلمان

علي السيد 
محمد 

الهاشمي 
وابنه حمد مع 
المرشح جميل 

مال حسن
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سعيد محمد

المحافظة 
الجنوبية

مترشح نيابي

مترشح بلدي

عل���ى الرغ���م م���ن التنظي���م الس���لس ف���ي إنه���اء إج���راءات 
المترش���حين وانس���ياب الحرك���ة، إال أن الضغ���ط وقع على 
الم���كان المخصص لإلعالميين م���ن صحافيين ومصورين 
ومذيعي���ن وفنيي���ن كان عليه���م ان يس���تقدموا طاولتي���ن 
طويلتي���ن وثماني���ة كراس���ي، في حي���ن ان عددهم زاد عن 
العش���رين، أض���ف إلى ذلك وج���ود األجهزة من حواس���يب 

محمولة وكاميرات وأسالك كهربائية. 
وم���ع ذلك، فقد تقبل الزمالء أن تجلس دلة الش���اي معززة 
مكرمة هي وكاس���اتها على كرس���ي مخصص له���ا، وحولها 
يتواف���د الجمي���ع من إعالميين ومترش���حين عل���ى الرحب 

والسعة.

تب���دو المترش���حة عالي���ة راش���د الجني���د نيابًيا عن س���ابعة 
الجنوبي���ة ف���ي حال���ة م���ن االرتياح وه���و تنهي إج���راءات 
ترش���حها، فبع���د مقابلة تلفزيوني���ة تقطعت حيًن���ا وعادت 
حيًن���ا بس���بب )الدوش���ة( الت���ي أحاط���ت بموق���ع التصوي���ر 
وبالتال���ي اإلع���ادة بطلب م���ن المصوري���ن، إال أنها تحدثت 
بطالق���ة عن خطوة الي���وم.. )األمس(، حيث ب���دت متفائلة 
كثيًرا من حظوظها وحظ���وظ المرأة في هذه االنتخابات، 
غير أن ما أسعدها فعاًل أنها تنتمي إلى دائرة توصف بأنها 
حصرًيا للرجال، لكن ما أن أعلنت نيتها عن الترشح، حتى 
وج���دت م���ن األهل والمع���ارف والداعمين م���ن الرجال في 

الدائرة هم أول من قدم لها الدعوات بالتوفيق.

لحظات يس���يرة كان فيها رئي���س لجنة المحافظة 
الجنوبي���ة القاض���ي إبراهيم الزايد يقف مس���تعًدا 
إلش���ارة بدء الحديث في بث مباش���ر مع تلفزيون 
البحري���ن، وهذا اللحظات كانت كفيلة بأن يتناول 
م���ن جدي���د اإلج���راءات االعتيادي���ة ف���ي المرحلة 
الس���ابقة م���ن ع���رض ج���داول الناخبي���ن إلى حين 

تسجيل المترشحين.
ومن بين ما قاله في )أثيره( أن القضاء يعد عاماًل 
مهًم���ا وضمان���ة لحيادي���ة االنتخاب���ات، وأن وجود 
اإلش���راف القضائي الكامل ف���ي كل اللجان يضمن 
الش���فافية والنزاه���ة، ونح���ن نفاخ���ر ونش���ارك في 
ه���ذه العملية النزيه���ة إلظهار البحري���ن في أجمل 

صورها.

تعددت االعتبارات والتشبيهات التي استخدمها 
بعض المترشحين والمترش���حات الذين تجاذبوا 
الحديث مع معارفهم من المرشحين أو مع رجال 
الصحافة واإلعالم، فأحد المترش���حين استخدم 
بيت الشعر الشهير ألمرئ القيس “مكر مفر مقبل 
مدب���ر مًعا كجلم���ود صخر حطه الس���يل من عل”، 
في توصيفه للعقبات التي س���تواجه المترشحين 
ف���ي ه���ذه االنتخاب���ات مم���ا يوجب عل���ى الجميع 

االستعداد بقوة.
 فيم���ا كان مترش���ح آخر يتحدث عن المنافس���ين 
من ذات الدائرة بقوله “كلهم عزاز وحبايب وأهم 
ش���ي أن الكل يبذل جهده.. وكلنا بنفوز هذا ش���ي 

أكيد )يا الربع(”.

قال المترشح لسادسة الجنوبية محمد الكويتي 
إن����ه لي����س هن����اك مج����ال أو خي����ار إال م����ن خالل 
االس����تمرار والمحاول����ة من أجل إقن����اع المجتمع 
بأن المجل����س النيابي مهم وه����و األداة الوحيدة 
الت����ي يمكن من خاللها إحداث التغيير، والتغيير 
ال يمك����ن أن يح����دث م����ن خ����ارج المجل����س وهذا 
يثب����ت الحاج����ة لتقوي����ة المجل����س وتغيير بعض 
األنظم����ة الت����ي تح����د م����ن صالحي����ات المجل����س 
واللوائ����ح المقي����دة، والعم����ل لتحقي����ق تعديالت 
دس����تورية تدريجية بحيث يتمكن المجلس من 
معالج����ة القضايا ذات األهمية للوطن، ونأمل أن 
نتمك����ن م����ن دع����م المش����روع اإلصالح����ي لجاللة 

الملك.

قسمة ضيزى: 20 صحافيا و8 كراسي

الجنيد: رجال الدائرة دعموني

مكر... مفر... مقبل... مدبرالزايد: القضاء يضمن النزاهة

الكويتي: البرلمان أداتنا الوحيدة م���ع التوافد الكبي���ر قبل فتح ب���اب اللجنة بحوالي 
س���اعة كاملة من جانب المترش���حين، إال أن محمد 
السيس���ي البوعينين من الدائرة الثامنة )مس���تقل(، 
وبروح���ه المرحة التي اعت���اد عليها معارفه وكذلك 
أول  بأن���ه  س���روره  ع���ن  يعب���ر  كان  اإلعالمي���ون، 
الواصلين إلى اللجن���ة، حتى أنه كان بإمكان بعض 
المترش���حين الذي���ن تواف���دوا بع���ده أن يؤك���دون 
أن���ه جاء قبلهم.. وبه���ذا فه���و “األول”.. وصواًل إلى 
اللجن���ة.. والعل���م عن���د هللا في ش���أن الوص���ول إلى 

البرلمان.

يصرح المترش���ح عن الدائ���رة الثانية النائب محمد األحمد 
أن���ه يدخ���ل غم���ار االنتخاب���ات، وه���و ف���ي غم���رة الش���عور 
بالدع���م الكبي���ر من قب���ل ناخبي دائرت���ه؛ ألنهم عب���روا عن 
تأييده���م ودعمهم لترش���يحه، فه���و ينظر إل���ى المواطنين 
الذي���ن خدمهم في ال���دورة الماضية وب���ذل قصارى جهده 
في أن يق���ف مع القوانين التي تخدم المواطن ويقف ضد 

القوانين التي ليست في صالح المواطن.
وأش���ار إل���ى أن���ه يعت���ز برفض���ه القواني���ن الت���ي ال يريده���ا 

المواطن، ومنها ضريبة القيمة المضافة.
ويش���جع األحمد الناخبين ألن يقيموا أداء نواب دوائرهم 

ومستواهم في الدورات السابقة.

محمد السيسي... األول

األحمد: “ناخبيني راضين”

لم���اذا التحول؟ وما هو الس���بب ف���ي االنتقال من 
سادس���ة الش���مالية إل���ى س���ابعة الجنوبي���ة، تقول 
الحايك���ي،  رؤى  الس���ابق  والنائ���ب  المترش���حة 
دائ���رة  ه���ي  الش���مالية  السادس���ة  الدائ���رة  أن 
أهل���ي وناس���ي، وس���ابعة الجنوبي���ة هي )مس���قط 
رأس���ي( وفيه���ا بيت وال���دي، وأنا أع���ود إلى أهلي 
وأصدقائ���ي، لكن الب���د من الق���ول إن هناك نقطة 
جوهري���ة مهم���ة بالنس���بة ل���ي كم���ا ه���ي بالنس���بة 
للجمي���ع، وهي أنن���ا في البحرين أس���رة ال تحدها 
دوائ���ر وحدود، كلن���ا أهل وتراب���ط والنائب يمثل 
الش���عب وال يمث���ل الدائرة، وس���نمضي في العمل 

من أجل كل البحرين وكل أهلها.

رؤى: بيت والدي بالجنوبية

“زيرو” 
متأخرات 
بلدية ألم 

حمد

فيصل 
البوفالح 
مستعد 
بجميع 

مستنداته 
للترشح

مع إجراء امتحانات سريعة في الكتابة لعدد بلغ 10 مترشحين أمام قاضي لجنة اإلشراف على سالمة االستفتاء واالنتخاب بالمحافظة الجنوبية إبراهيم الزايد، فإن 
مترشًحا واحًدا فقط لم يتمكن من كتابة حتى اسمه!  ومع ذلك، أعلن الزايد في ختام اليوم األول عن أن اللجنة ال تفصل في الطلبات بل تنتظر رد الجهات المعنية، وأن 
غالبية المترشحين تقدموا باألوراق المطلوبة وهم على دراية باإلجراءات حتى بعض الذين نقصت لديهم بعض األوراق استكملوها وعادوا للتسجيل في ذات اليوم.

ووفًق���ا لألرقام التي تاله���ا القاضي الزايد، 
فإن عدد المتقدمي���ن بطلباتهم لالنتخابات 
النيابي���ة بل���غ 37 مترش���ًحا، فف���ي الدائ���رة 
األولى 6 مترش���حين، الثانية 3 مترشحين، 
الثالثة 3 مترش���حين، الرابعة 7 مترشحين، 
 5 السادس���ة  مترش���حين،   3 الخامس���ة 
مترشحين، الس���ابعة 6 مترشحين، الثامنة 
مترش���حين،   2 التاس���عة  واح���د،  مترش���ح 

العاشرة 1 مترشح،
وبل���غ ع���دد المتقدمين للمجل���س البلدي 21 
مترش���ًحا م���ن بينهم 5 في الدائ���رة األولى، 

و3 ف���ي الثاني���ة و2 ف���ي الثالث���ة و2 ف���ي 
الرابعة و3 في الخامس���ة و1 في السادس���ة 
و 3 في السابعة و1 في الثامنة ولم يتقدم 
أحد للترش���ح ف���ي الدائرة التاس���عة أما في 
الدائ���رة العاش���رة فت���م تس���جيل مترش���ح 

واحد فقط.
اس���تكتاب  إج���راء  ع���ن  الزاي���د  وتح���دث 
للبع���ض وعدده���م 10 اجتازوا االس���تكتاب 
وتبي���ن أن واحًدا ال يجيد القراءة والكتابة 
إال أن���ه ل���م يتم الفص���ل ف���ي موضوعه، بل 
كقب���ول، ل���م يت���م الفص���ل ف���ي كل الطلبات 

وننتظر رأي الجهات، وأش���ار إلى أن الكثير 
من المترش���حين يعلم���ون بآلية اإلجراءات 
ول���م يت���م إرج���اع أو رفض أي مترش���حين 
ألي س���بب، وكانت العملية س���هلة بالنس���بة 
لجميع المتقدمين، وفي حال نقص شهادة 
أو ورق���ة ت���م اس���تكمالها وبهذا ل���م تتعطل 
العملي���ة، وبالنس���بة للق���رص المدم���ج، فهي 
مسألة تنظيمية لتسهيل اإلدراج في النظام 
اإللكتروني ونحن مهتمون بالتس���هيل على 
المترشحين، ومع ذلك ندخل بيانات الورق 
ف���ي النظام الس���تيفاء طلباتهم، والمهم هو 

اس���تيفاء الش���رائط القانونية الت���ي نبحثها 
م���ن قبي���ل ال توجد علي���ه جريم���ة وغيرها 
وسنعلمهم بقبولهم من عدمه. وفيما يتعلق 
بأكث���ر أس���باب الرف���ض، فلم يت���م رفض أي 
طلب، لكن من تجارب سابقة وليس اليوم، 
ه���ي ع���دم إج���ادة اللغ���ة العربي���ة، وم���ن لم 
يقدم مؤهاًل دراسًيا نقوم باستكتابه للتأكد 
م���ن ذلك الش���رط، وتوق���ع الزايد أن تش���هد 
األي���ام القادمة ومن قراءة اليوم األول، أن 
يك���ون اإلقبال معت���داًل وليس كما هو اليوم 

قبول “الكاش” والبطاقةكثيفا.

ال���ج���ه���ات رد  وت���ن���ت���ظ���ر  ط���ل���ب  ب������أي  ت���ف���ص���ل  ل�����م  ال���ل���ج���ن���ة 

ال مترشـح رسميـا بـ “الجنوبيـة” حتـى اآلن
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جسر إغاثي 
سعودي الى المهرة

وصلت إلى محافظة المهرة اليمنية، 
أمس األربعاء، أولى طالئع الجسر الجوي 

اإلغاثي، المقدم من مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، لمساعدة 

المنكوبين من إعصار “لبان”، الذي ضرب 
معظم مديريات المحافظة خالل األيام 

الماضية. ووفقا لـ )واس(، سيباشر 
الفريق نقل المساعدات التي تشتمل 

على 20 طنا من السالل الغذائية، إلى 
المناطق المحاصرة من جراء الفيضانات 

والسيول. 

يذكر أن مركز الملك سلمان لإلغاثة  «
سّير قافلة برية، تحمل على متنها 

125 طنا من السالل الغذائية 
األساسية للمتضررين من اإلعصار.

انتق��د التس��رع بقضي��ة خاش��قجي ودع��ا النتظ��ار التحقيق

ترامب: السعودية حليف مهم ألميركا

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس األربعاء، إن السعودية حليف مهم وقوي للواليات المتحدة، وبأن البلدين يعمالن سويا على وقف نشاطات إيران. وأكد 
ترام���ب خ���الل مقابلة مع ش���بكة “فوكس بزنس”، أن المملكة حليف مهم ألميركا، وأضاف: “نحن بحاجة إلى الس���عودية في حربن���ا على اإلرهاب، وفي كل ما يحدث 

في إيران وأماكن أخرى”.

وفيما يتعلق بقضية اختفاء الصحافي 
جمال خاشقجي، أشار ترامب إلى أنه 
وجود  حقيقة  من  فعال  متأكدا  “ليس 
تفاصيلها  نشر  يتم  التي  التسجيالت 

بشأن قضية خاشقجي”.
وأشار إلى أنه يرفض الكشف إن كانت 
الواليات المتحدة قد أرسلت محققين 
في  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  من 

قضية خاشقجي.
وبّين أنه على األرجح “سنعرف ما الذي 
خاشقجي  الــمــفــقــود  للصحافي  جـــرى 
في نهاية األسبوع”، مضيفا أنه “طلب 
تسجيالت صوتية ومصورة من تركيا 

بشأن خاشقجي إن وجدت”.
وانــــــتــــــقــــــد تـــــــرامـــــــب االتــــــهــــــامــــــات 
واالستنتاجات التي تطلق بشأن قضية 
خــاشــقــجــي، مــحــذرًا مــن الــتــســرع في 

الحكم حول هذه القضية.
أسوشيتدبرس  وكالة  مع  مقابلة  وفي 
العربية  المملكة  عــن  تــرامــب  دافـــع   ،
السعودية في وجه ما وصفه بالقفز إلى 
باختفاء  يتعلق  فيما  واإلدانــة  النتائج 
الحقائق،  كــل  معرفة  قبل  خاشقجي 
“أنت مدان  إنها حالة من حاالت  قائالً 
تكون  أن  -بــدل  العكس”  إثــبــات  حتى 
العكس- وهذا  اثبات  بريء حتى  أنت 

ال يعجبني”.
ــثــالثــاء، إن  وكـــان تــرامــب قــد قـــال، ال
ــســعــودي األمــيــر محمد  ولـــي الــعــهــد ال
هاتفي،  اتــصــال  فــي  أبلغه  سلمان،  بــن 
اختفاء  قضية  في  تحقيقا  أطلق  بأنه 

خاشقجي بإسطنبول.
وأوضــــــح فـــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر، 
ــســعــودي، أبــلــغــه بــأن  أن ولـــي الــعــهــد ال

التحقيق سيتم توسيعه بشكل أكبر.
وفي وقت سابق من الثالثاء، استقبل 
الــعــاهــل الــســعــودي الــمــلــك ســلــمــان بن 
العزيز، وزير الخارجية األميركي مايك 

باألمير  األخير  يلتقي  أن  قبل  بومبيو، 
محمد بن سلمان.

وجــــــرى خـــــالل الــــلــــقــــاء، اســـتـــعـــراض 
ــتــاريــخــيــة بــيــن الــبــلــديــن  الـــعـــالقـــات ال
الراهنة  األوضـــاع  وبحث  الصديقين، 

فـــي الــمــنــطــقــة، والـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة 
المبذولة تجاهها.

وشكر بومبيو الملك سلمان على إجراء 
بــشــأن قضية  تحقيق شــامــل وشــفــاف 

اختفاء خاشقجي في إسطنبول.

تركي  ســعــودي  تحقيق  فــريــق  وكــــان 
ــــام في  مــشــتــرك كـــان اســتــهــل قــبــل أي
في  التحقيق  إجـــــراءات  إســطــنــبــول، 
قــضــيــة اخـــتـــفـــاء خـــاشـــقـــجـــي، الــــذي 
انقطعت أخباره منذ الثاني من أكتوبر.

واشنطن ـ وكاالت:

دبي ـ العربية نت:

الرئيس األميركي دونالد ترامب يدلي بتصريح للصحافيين )أ ف ب(

سيمفيروبول ـ وكاالت:واشنطن ـ أ ف ب:الجزائر ـ أ ف ب:

أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر )أمانة البرلمان(، أمس األربعاء، عن 
ش���غور منص���ب رئيس البرلمان، وقال إنه أبلغ اللجن���ة القانونية للبرلمان؛ لالجتماع في 

غضون أسبوع النتخاب رئيس جديد.

وجـــاء هـــذا اإلعالن بعـــد اجتمـــاع أعضاء 
مكتب المجلس الشـــعبي الوطني، برئاسة 
عضـــو البرلمـــان الجزائري الحـــاج العايب، 
الداخلـــي  القانـــون  بحســـب  ســـنا  األكبـــر 

للبرلمان.  
وقـــال العايب إنه نظـــرا لقرار غالبية نواب 
البرلمان بســـحب الثقة من رئيس البرلمان 
ســـعيد بوحجة، فإن مكتب المجلس يعلن 
إقرار حالة شـــغور منصب رئيس البرلمان. 
وأضـــاف أن المكتـــب قـــرر إخطـــار لجنـــة 
الشـــؤون القانونيـــة بهـــذا التطـــور لتقديم 
تقريـــر إثبـــات حالـــة الشـــغور، وذلك خالل 
النـــواب  أســـبوع واحـــد. ونظـــم عشـــرات 
الجزائرييـــن المطالبيـــن برحيـــل بوحجـــة، 
الثالثـــاء، وقفـــة احتجاجيـــة أمـــام البـــاب 
وأغلقـــوه  التشـــريعية،  للهيئـــة  الرئيـــس 

باألغـــالل، لمنـــع بوحجـــة من الصعـــود إلى 
مكتبـــه. ويســـعى أكثر مـــن 300 نائب، من 
أصـــل 462 نائبـــا فـــي البرلمـــان الجزائري، 
إلـــى دفـــع الرجـــل الثالث فـــي الدولـــة إلى 
االســـتقالة، إذ وقعوا عريضة لسحب الثقة 
منه، بســـبب ما ســـموه “تجـــاوزه الخطوط 

الحمر إثر سلسلة من األخطاء”.

ويشكو أعضاء البرلمان من طريقة  «
تعامل بوحجة معهم، فضال عن 

اتخاذ قرارات ارتجالية وأحيانا غير 
قانونية، وال عالقة لها بالبروتوكوالت.

ومنذ تنصيبه رئيسا للبرلمان العام 
الماضي خلفا للعربي 
ولد خليفة، واجهته 

الكثير من الصعوبات 
في إدارة البرلمان.

أك���د الرئيس األميركي دونالد ترامب أنه س���يكون مرش���ًحا لوالي���ة ثانية من 4 
سنوات في العام 2020، مبدًدا بذلك التكهنات حول نواياه.

لشـــبكة  األميركـــي  الرئيـــس  وقـــال 
“فوكس بيزنس” رًدا على سؤال حول 

رغبته في الترشح: “نعم، 100 %”.
وعـــن منافســـيه المحتملين أشـــار إلى 
المليارديـــر مايـــكل بلومبيـــرغ الذي لم 
يســـتبعد الترشـــح للرئاســـة األميركية، 
وأعلـــن للتـــو أنه ســـجل نفســـه مجددا 

ديمقراطيا. 
لكن ترامـــب اعتبر أن فرص بلومبيرغ 

بالفوز ضئيلة.
“هنـــاك  األميركـــي  الرئيـــس  وأضـــاف 
الذيـــن  األشـــخاص  مـــن  الكثيـــر 
سيترشـــحون، أتوقع أشخاًصا سيئين 

بالفعل”.
قلـــب  قـــد  األميركـــي  الرئيـــس  وكان 
مـــع  األميركيـــة  السياســـة  موازيـــن 

 2016 العـــام  فـــي  المفاجـــئ  فـــوزه 
علـــى منافســـته الديمقراطيـــة هيالري 

كلينتون.
وحتـــى قبـــل أن يبـــدد نتائـــج توقعات 
ســـهل  بفـــوز  الـــرأي  اســـتطالعات 
لكلينتـــون، تمكـــن ترامـــب مـــن هزيمة 
الجمهورييـــن  المرشـــحين  مـــن  عـــدد 
تســـمية  إلـــى  للوصـــول  التقليدييـــن 
الحزب الجمهوري له كمرشح للرئاسة.

واالختبار األول للوضع السياسي  «
في البالد سيكون الشهر المقبل 

مع انتخابات منتصف الوالية في 
الكونغرس، إذ يأمل الديمقراطيون 

انتزاع السيطرة 
على مجلس النواب 

على األقل من 
أيدي الجمهوريين.

ارتفع����ت حصيل����ة ضحاي����ا االنفجار الذي هّز معهد كرتش التقن����ي في القرم، إلى 18 
قتي����ال، س����قطوا وفق مس����ؤول روس����ي رفيع، عقب “تفجي����ر إرهابي، تّم باس����تخدام 

قنبلة بدائية الصنع”.

الحــــرس  لقائــــد  األول  النائــــب  وأشــــار 
فــــي  ميليكــــوف،  ســــيرجي  الوطنــــي، 
حديــــث لوكالــــة “تــــاس”، إلــــى أن حادثــــة 
المدرسة عبارة عن “تفجير إرهابي، وقد 

استخدمت فيه قنبلة بدائية الصنع”.
وأظهرت لقطات نشــــرتها إذاعة “كيرتش 
إف.إم” المحليــــة، ناقــــالت جنــــود مدرعة 
قرب المدرســــة، إذ أدى انفجار إلى مقتل 
18 شــــخصا، حسبما أفادت وكاالت أنباء 

روسية.
ســــيرغي  القــــرم  وزراء  رئيــــس  وقــــال 
أكســــيونوف فــــي تصريحــــات تلفزيونية 
“إنهــــا كارثــــة كبيــــرة، 18 شــــخصا قتلــــوا 
حصيلــــة  فــــي  جرحــــوا   40 مــــن  وأكثــــر 

جديدة”.
وكان الناطــــق باســــم الكرمليــــن ديمتــــري 

بيســــكوف قــــد أعلــــن فــــي وقــــت ســــابق 
للصحافييــــن، أنــــه يجــــري درس “فرضية 
اإلرهــــاب”، مضيفــــا أن الرئيس الروســــي 
فالديميــــر بوتيــــن قــــدم تعازيــــه ألهالــــي 

الضحايا.
وأوضــــح رجال إنقــــاذ لتلفزيون “روســــيا 
24” أن الضحايا “نقلوا عبر وســــائل النقل 
المشترك في حافالت وسيارات إسعاف، 
إنهــــم أوالد وموظفــــون” مشــــيرين أيضــــا 

إلى أنهم سمعوا “طلقات نارية”.

ووقع االنفجار ظهر أمس األربعاء  «
في معهد تقني في كرتش، المدينة 

الساحلية في شبه 
جزيرة القرم، التي 

ضمتها موسكو العام 
.2014
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

جنيف ـ أ ف ب:

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني في دحر ميليشيات الحوثي الموالية إليران 
م���ن مواق���ع عدة ش���مالي محافظة صع���دة، بالتزامن م���ع توجيه التحال���ف العربي 

والقوات المشتركة ضربات موجعة للمتمردين في الحديدة وتعز.

الجيـــش  إن  ميدانيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الوطني اســـتعاد الســـيطرة علـــى مواقع 
جديـــدة فـــي مديريتـــي كتـــاف وباقـــم 
شـــمالي صعـــدة، بعـــد معـــارك متواصلـــة 
الحوثـــي  ميليشـــيات  خاللهـــا  تكبـــدت 

االنقالبية خسائر في العتاد واألرواح.

العناصـــر  عشـــرات  وأصيـــب  وقتـــل 
الحوثية، بينهم المشرف الثقافي بجبهة 
باقـــم ويكنـــى أبـــو فايـــز، وقائد الحشـــد 
فـــي الجماعـــة، أبوغالب، وفـــق المصادر 
التـــي أشـــارت إلى إحـــكام الطـــوق على 

الميليشيات في مركز مديرية باقم.

ق���ال مبع���وث األم���م المتح���دة إلى س���وريا، س���تافان دي ميس���تورا، أمس 
األربعاء، إنه “سيتنحى” عن منصبه في نهاية نوفمبر المقبل، بعد أكثر من 

4 سنوات من الوساطة بين فصائل المعارضة والنظام السوري. 

وأضـــاف دي ميســـتورا فـــي كلمـــة أمام 
مجلس األمن الدولي، أنه ســـيتخلى عن 

منصبه “ألسباب شخصية”.
وأوضح أنه ســـيتوجه األســـبوع المقبل 
الســـلطات  مـــن  بدعـــوة  دمشـــق  إلـــى 
السورية، لبحث تشكيل لجنة دستورية 

مكلفة بصياغة دستور جديد.
وقد تم تعيين الدبلوماســـي الســـويدي، 
الذي يحمل الجنســـية اإليطالية، موفدا 
خلفـــا  ســـوريا،  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم 
فـــي  اإلبراهيمـــي،  األخضـــر  للجزائـــري 

يوليو 2014.

الحوثيون يتقهقرون شمال صعدة

دي ميستورا يتنحى نهاية نوفمبر

جّددت دولة االمارات أمس االربعاء دعمها للسعودية في قضية اختفاء خاشقجي، مشددة على الدور المهم  «
للرياض في المنطقة. وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه بتويتر “من وجهة نظر أبناء 

الخليج العربي والمنطقة، الحضور والدور السعودي أساس لالستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب”. 
وأضاف “األزمات العابرة لن تغّير من هذه الحقيقة، السعودية محّورية في كّل ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو 

حرصنا على أنفسنا”. ويأتي تصريح قرقاش في إطار التضامن مع السعودية ضد الحملة التي تتعرض لها من 
اتهامات بالتورط في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره في الثاني من أكتوبر الجاري، وال 

يزال االتصال مقطوعا به حتى اليوم.

عواصم ـ وكاالت: القدس المحتلة ـ وكاالت:

ح���ذر رئي���س هيئة أركان القوات المس���لحة األميركي���ة جوزيف دانفورد، من أن مقاتلين أجانب ج���دد مازالوا ينضمون إلى تنظيم 
“داعش” في سوريا، الفتا إلى أن عددهم وصل إلى نحو 100 مقاتل جديد شهريا.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن المناطـــق الخاضعة 
تقلصـــت  اإلرهابـــي  التنظيـــم  لســـيطرة 
بشـــكل كبير، فإن مقاتليـــن جدد ال يزالون 
إلـــى  لالنضمـــام  ســـوريا  إلـــى  يتوافـــدون 
الحـــدود  خـــالل  مـــن  معظمهـــم  داعـــش، 

التركية، بحسب دانفورد.
األجانـــب  المقاتليـــن  أعـــداد  وكانـــت 
المنضمين لـ “داعش” قد بلغت ذروتها قبل 
نحو 3 ســـنوات، عندما وصل عددهم إلى 

1500 مقاتل جديد في الشهر.
وأشـــار دانفورد، خالل حديثه في افتتاح 
مؤتمر حول مكافحة التطرف العنيف، إلى 
تدفـــق المقاتلين األجانب علـــى “داعش”، 
والقدرة على نقل الموارد، واأليديولوجية 

التي تسمح لهذه الجماعات بالعمل.
وقـــال إن تدفق المقاتليـــن األجانب، يعقد 

األزمـــة أكثر فأكثر، خصوصـــا فيما يتعلق 
بطريقة التعامل مـــع المقاتلين المعتقلين، 
الذيـــن ترفـــض بلدانهم األصليـــة إدخالهم 
إلى أراضيها، مشـــيرا إلى أن قوات سوريا 
 700 مـــن  أكثـــر  تحتجـــز  الديمقراطيـــة 

“داعشي” من حوالي 40 دولة.

وتابع “تأخرت عملية إعادة هؤالء  «
المقاتلين إلى أوطانهم للمحاكمة؛ 

العتبارات سياسية وأطر قانونية غير 
متسقة”.

استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية على بيت الهيا شمالي قطاع غزة، أمس األربعاء، بعد إطالق صاروخين 
باتجاه إسرائيل، مما ينذر بتصعيد إسرائيلي جديد ضد القطاع.

وقـــال الجيـــش اإلســـرائيلي فـــي وقـــت 
ســـابق إن طائراته قصفت 3 أهداف في 
غـــزة، بعد ســـقوط صاروخين انطلقا من 
القطـــاع، ســـقط أحدهما علـــى منزل في 
مدينة بئر السبع داخل إسرائيل، واآلخر 

في البحر.
وذكـــرت وســـائل إعالم إســـرائيلية أن 3 
إســـرائيليين أصيبـــوا من جـــراء القصف 
ونقلوا إلى المستشـــفى، فـــي حين هرع 
الســـبع  بئـــر  فـــي مدينـــة  اإلســـرائيليون 
إلـــى المالجئ بعد ســـماع دوي صفارات 
اإلنذار في المناطق الحدودية مع قطاع 

غزة.
وفـــي تطـــور الفـــت، قطـــع رئيـــس هيئة 
األركان فـــي الجيـــش اإلســـرائيلي غادي 
أيزنكوت، زيارته إلى الواليات المتحدة، 

وعـــاد إلى إســـرائيل. وأمر وزيـــر الدفاع 
اإلســـرائيلي إفيغـــدور ليبرمـــان، بإغالق 
معبـــر إيرز لألفراد، ومعبر كرم أبو ســـالم 
للبضائـــع، بعـــد إطـــالق الصاروخيـــن من 

غزة على جنوب إسرائيل.

كما أعلنت إسرائيل عن تقليص منطقة  «
الصيد المسموح بها للفلسطينيين قبالة 

سواحل قطاع غزة من 6 إلى 3 أميال.

“داعش” ال يزال يجذب المقاتلين األجانب بسوريا
الغارات استهدفت 3 مواقع فلسطينية في القطاع

تركي��ا عب��ر  تتدف��ق  جدي��دة  “داعش��ية”  موج��ات  إصاب��ة 3 إس��رائليين جراء س��قوط صاروخ في بئر الس��بع

تحذير أميركي من إرهابيي سوريا شهيد في غزة... ونذر تصعيد جديد

قرقاش: السعودية محورية في كّل ما يهم المنطقة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ذات مسؤولية محدودة

25/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-135843( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2018م

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة تضامن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  )134725( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة اينيت ألنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موضع آخر - 

تضامن لصاحبتها بدرية ابراهيم الحسيني وشريكتها

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة يو اف جي ألنشطة المكاتب 
الرئيسية أو اإلدارية تضامن الصحابها نعيمة فوءاد وشريكتها

التاريخ: 16/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة يووميونج انجنيرنج اند كونستركشن 
ليمتد - فرع لشركة أجنبية سجل تجاري رقم 1-122940

15/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -147074( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

16/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -147794( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

16/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018 -147647( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

16/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -147106( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

هاب���ي الي���ف كوزمتك���س ذ.م.م، والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 95116، طالبين 

إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل 

التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تقدم إلينا المعلن أدناه: خديجة حسن علي صالح بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيدة/ مريم عيسى محمد جعفر أحمد 

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

ش���ركة آم���اد لعقود السمس���رة الس���لعية ش���ركة تضام���ن لصاحبتها ش���ريفة ناجي 

وش���ريكتها، والمس���جلة بموجب القيد رقم 118091، طالبين إشهار انتهاء أعمال 

تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدت إليها 
الس���يدة/ بدري���ة ابراهي���م عل���ي الحس���يني باعتباره���ا المصفية القانونية لش���ركة 
ايني���ت ألنش���طة خدم���ات المعلوم���ات األخ���رى غي���ر المصنف���ة في موض���ع آخر - 
تضام���ن لصاحبته���ا بدري���ة ابراهي���م الحس���يني وش���ريكتها، والمس���جلة بموجب 
القيد رقم 102703، طالبة إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة/ نعيمة فوءاد محس���ن عبدالغني باعتبارها المصفي لش���ركة يو اف جي 
ألنش���طة المكاتب الرئيسة أو اإلدارية تضامن الصحابها نعيمة فوءاد وشريكتها 
المس���جلة كش���ركة تضامن بموج���ب القيد رق���م 1-117548، طالبين إش���هار انتهاء 
أعم���ال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 لس���نة 

.2001

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة يووميونج انجنيرنج اند كونستركش���ن ليمتد - فرع لش���ركة 
أجنبي���ة المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 122940-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ 

مينتشول تشوي مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من قانون الش���ركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون 
الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إلىه، مدعومة بالمس���تندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:
مينتشول تشوي
)+973(36155121

support@dtconsultancy.net

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ابراهيم خليل ابراهيم خيري

االسم التجاري الحالي: نور اإليمان للتركيبات األنشائية
االسم التجاري المطلوب: نور اإليمان ستيل فابريكاشن للتركيبات

األنشطة التجارية المطلوبة: صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى - ورشة

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد مبارك خليفة الجالهمة

االسم التجاري الحالي: صالون ساندي للتجميل
االسم التجاري المطلوب: صالون ريزا للتجميل

األنش���طة التجارية المطلوبة: تصفيف الش���عر وأنواع التجميل األخرى - نس���ائي 
صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام - نسائي

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فوزية عاطف الكبيرالعربي

االسم التجاري الحالي: االناقة العربية للعبايات
االسم التجاري المطلوب: الوالء للعبايات

األنشطة التجارية المطلوبة: تفصيل وخياطة وحياكة المالبس
تجارة/ بيع الملبوسات واألحذية واألصناف الجلدية

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: اميره عبدالرسول كاظم عبدهللا ابراهيم

االسم التجاري الحالي: جولدن تش لألعمال اليدوية والتحف
االسم التجاري المطلوب: سوبر فيشن بوتيك

األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: تج���ارة / بي���ع الملبوس���ات واألحذي���ة واألصن���اف 
الجلدية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
باك���ي آرت ألنش���طة خدم���ات المعلومات األخرى غي���ر المصنفة ف���ي موضع آخر 
ش.ش.و لمالكتها رملة حس���ن محمد حسن جمعة، والمسجلة بموجب القيد رقم 
100926، طالبين إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها 

م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

قيد رقم: 10-44492قيد رقم: 48343-11
قيد رقم

43216-10
شقة / محل

54
بناية

0
شارع / طريق / ممر

19
مجمع
919

رقم القيد
86044-1

االسم التجاري
صالون راحيل للتجميل

قيد رقم
71886-17

شقة / محل
571

بناية
5283

شارع / طريق / ممر
1239

مجمع
812
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عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر

عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 
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خطوة موفقة لالتحاد 
البحريني للكرة الطائرة 

بإشراك منتخب الشباب في 
منافسات دوري الدرجة األولى، 

والذي يسعى ألن يحقق 
“األحمر” االستفادة الفنية 

القصوى وإعداده لبطولة العالم 
التي ستقام في مملكة البحرين.

الحديث عن الجدل 
التحكيمي ليس له نهاية 

بتاتا، طالما مسؤوليهم دائما 
ما يتغنون بما وصلوا إليه من 

مكانة مرموقة خارجية وفي 
الوقت نفسه تطبطب عليهم 

محليا دون أن يطبقوا مبدأ 
“الثواب والعقاب”.

حقق فريق الرفاع فوزا صعبا على حساب فريق النجمة بنتيجة )82/77(، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس )األربعاء(، على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، في 
إطار الجولة الثالثة لدوري زين الدرجة األولى.

وأض���اف الرف���اع به���ذا الف���وز نقطتي���ن جديدتي���ن إلى 
رصي���ده ال���ذي ارتفع إل���ى 4 نقاط م���ن انتصارين، فيما 
تلق���ى النجم���ة الخس���ارة الثاني���ة مقابل انتص���ار واحد 
وب���ات رصي���ده إلى 4 نق���اط. وفاز الرفاع ف���ي الربعين 
بنتيج���ة  ليتق���دم  و21/15  ب����28/13  والثان���ي  األول 
الشوط األول 49/28، فيما فاز النجمة بالربعين الثالث 
والراب���ع ب����27/18 و22/15 ليقلص نتيج���ة المباراة إلى 

.82/77
ويدي���ن الرفاع بف���وزه إلى خبرة العبي���ه التي مكنتهم 
من اس���تعادة النتيج���ة بعد خطف النجم���ة للتقدم في 
النصف الثاني للربع األخير، جنبا إلى جنب تألق محمد 
كويد الذي س���جل 31 نقطة منه���ا 3 تصويبات ثالثية، 

وساهم المحترف ساشا بتسجيل 16 نقطة.
النجم���ة ورغ���م خس���ارته، إال أن���ه ق���دم مب���اراة جي���دة 
وقاتل حتى النهاية، واس���تغل العب���وه أخطاء التمرير 
واالس���تالم الكبيرة على العبي الرفاع لتقليص الفارق 
تدريجي���ا ف���ي الش���وط الثان���ي وصوال لخط���ف التقدم 
منتص���ف الرب���ع األخير74/70، إذ نج���ح النجماوية في 

تسجيل 19 نقطة من 18 “تيرن أوفر” على الرفاع.
وج���اء المحترف األميركي روجير أفضل مس���جل في 
صف���وف النجمة بتس���جيله 25 نقط���ة، وأضاف محمد 

بوعالي 17 نقطة. 
وف���ي المباراة الثانية أمس، حق���ق األهلي فوزا مريحا 

على حساب البحرين بنتيجة 105/54.
ونف���ض األهل���ي به���ذا الف���وز خس���ارته الماضي���ة أم���ام 
المحرق، رافعا رصيده إلى 5 نقاط من فوزين وخسارة، 
فيم���ا خ���رج البحري���ن بالخس���ارة الثالثة عل���ى التوالي 
وب���ات رصي���ده إلى 3 نق���اط. ولم يج���د األهلي صعوبة 
في الفوز بأشواط المباراة األربعة التي جاءت نتائجها 

على النحو اآلتي: 27/22، 25/13، 31/12 و22/7.

من لقاء الرفاع والنجمة 

محمد الدرازي

ف��وز مري��ح لألهل��ى عل��ى حس��اب البحرين ب��دوري زين للس��لة 

الرفاع يتخطى حرج النجمة
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اإلتحاد البحريني للجولف

للمرة الحادية عشرة على التوالي تواصل شركة بتلكو رعايتها المتواصلة 
لبطولة كاس الملك حمد الدوليه للجولف في نسختها الحادية عشرة التي 
ينظمه���ا االتح���اد البحريني الجول���ف خالل الفتره من 14 إلى 17 من ش���هر 
نوفمبر القادم، ويش���ارك فيها العبون من أكثر من 20 دولة وبعدد إجمالي 

100 العب تقريًبا.

ويأتي دعم بتلكو لهذه البطولة منذ 
انط���الق البطول���ة األول���ى ف���ي عام 
2007، حي���ث واصل���ت ه���ذا الدعم 
لتؤك���د دوره���ا المحوري ف���ي دعم 
الفعالي���ات الرياضي���ة واالجتماعية 
الت���ي تق���ام ف���ي مملكتن���ا العزي���زة 
وحرصها الدائم إلظهار هذا الحدث 
الرياضي الكبير بالمس���توى المتميز 
ال���ذي يظهر كف���اءة أبن���اء البحرين 
ف���ي تنظي���م مث���ل ه���ذه البطوالت 
الكبي���رة، وم���ن ه���ذا المنطل���ق كان 

لمجلس إدارة بتلكو برئاسة الشيخ 
خليف���ه  ال  خليف���ة  ب���ن  عب���دهللا 
بدع���م  المتواص���ل  االهتم���ام  ه���ذا 
ه���ذه الفعالي���ة خاصة بع���د اإلقبال 
المتزاي���د من الالعبي���ن المحترفين 
ف���ي المش���اركة ف���ي ه���ذه البطولة 
ف���ي الس���نوات الماضي���ة وأن ه���ذه 
البطول���ة أصبح���ت م���ن البط���والت 
الدولي���ة المهمة في منطقة الخليج 
م���ن  العدي���د  وتج���ذب  العرب���ي 

الالعبين المحترفين.

بتلكو راعًيا لبطولة الملك للجولف

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية:

عق���دت لجن���ة التدري���ب والتطوي���ر باالتح���اد البحرين���ي لك���رة الق���دم اجتماًع���ا 
برئاس���ة عضو مجلس إدارة االتحاد رئيس اللجنة ياس���ر الرميثي، بمقر االتحاد 
وذل���ك لبح���ث تنفيذ الخط���ة التطويرية لمس���توى ف���رق الفئات العمري���ة بالنادي 

والمسابقات.

وق���د حض���ر االجتماع أعض���اء اللجنة 
الوطنيي���ن  المدربي���ن  م���ن  المكون���ة 
وموس���ى  عبدالنب���ي،  عبدالصاح���ب 

حبيب ومحمود منصور.
وفي مس���تهل االجتماع، رّحب رئيس 
اللجن���ة باألعض���اء ونقل له���م تحيات 
رئي���س االتحاد البحرين���ي لكرة القدم 
الش���يخ عل���ي ب���ن خليفة ب���ن احمد آل 
بالتوفي���ق  للجن���ة  وتمنيات���ه  خليف���ة، 
والنجاح في عملها، على الش���كل الذي 
يحقق األه���داف التي يصبو لها اتحاد 
الك���رة ف���ي النه���وض بالمس���توى العام 

للفرق السنية.
 بع���د ذل���ك، ناق���ش االجتم���اع تنفي���ذ 

رس���متها  الت���ي  التطويري���ة  الخط���ة 
اللجن���ة، بناء عل���ى الزي���ارات الدورية 
الت���ي تقوم به���ا لألندي���ة واجتماعاتها 
م���ع المدربي���ن الوطنيي���ن واإلداريي���ن 

المسئولين عن تلك الفرق باألندية.

 وفي ختام االجتماع، رفعت اللجنة  «
شكرها وتقديرها لرئيس االتحاد على 

جهوده ومتابعته المستمرة لعمل 
اللجنة، ومباركته لبدء تنفيذ مراحل 

الخطة على الشكل الذي يضمن 
لها تحقيق األهداف المنشودة، 

التي تعود بالفائدة الكبيرة ارتقاء 
المستوى واألداء الذي ينعكس على 
ظهور مواهب وعناصر جديدة تخدم 

 ياسر الرميثيفي تكوين منتخبات كروية.

االرتقاء باألداء ينعكس على ظهور مواهب لتكوين المنتخبات

بحث الخطة التطويرية للفئات العمرية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ت���ّوج مدي���ر إدارة التربية الرياضية والكش���فية والمرش���دات عصام عبدهللا فريق مدرس���ة ابن س���ينا بطالً لمنافس���ات كرة الس���لة 
للمرحلة االبتدائية للبنين، وذلك في النشاط الخارجي الذي يقيمه قسم التربية الرياضية باإلدارة، وكان ذلك بحضور رئيس قسم 

التربية الرياضية نادر جمالي ورئيس مجموعة المسابقات عبدهللا الحاج.

بال���كأس  س���ينا  اب���ن  تتوي���ج  وج���اء 
والميدالي���ات الذهبي���ة إث���ر التغل���ب ف���ي 
مدرس���ة  فري���ق  عل���ى  النهائي���ة  المب���اراة 
اليرم���وك ب� 16 نقطة مقابل 10، وحصدت 
الخاص���ة  الفضي���ة  الميدالي���ات  اليرم���وك 
بالمرك���ز الثاني، وحصلت مدرس���ة س���ترة 
عل���ى المرك���ز الثال���ث والمرك���ز الراب���ع كان 
لمدرس���ة الخمي���س، وأقيمت المنافس���ات 
النهائي���ة عل���ى صال���ة االتح���اد البحرين���ي 

لكرة السلة.
ومثل فريق ابن سينا البطل: جعفر محمد 
جعفر، سالم خليل إبراهيم، حسن حسين 
محمد، مهدي حسين محمد، حسن محمد 
جعف���ر، ياس���ر عم���ار مك���ي، محمد جاس���م 
محم���د، محمد عبدالنبي منصور، يوس���ف 

محمد جعفر وعلي هالل أحمد.

تتويج مدرسة ابن سينا بالمركز األول وكأس البطولة 

اليوم المباراة النهائية في منافسات كرة اليد إلعدادية البنين

“ابن سينا” ُتحّقق لقب السلة لالبتدائي

صورة جماعية مع البطل

وُتقام صباح اليوم على صالة نادي الشباب المباراة النهائية في منافسات كرة  «
اليد للمرحلة اإلعدادية للبنين بين مدرسة جدحفص )حامل اللقب( ومدرسة 

الدراز.

مدينة عيسى VS منتخب الشباب

النويدرات VS الحالة

الرفاع 82  -  النجمة 77
األهلي 105 - البحرين 54

نتائج أمس

مباريات اليوم

18:00

19:45
صالة االتحاد بأم الحصم

تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة بإقامة لقاءين، إذ يسعى في المباراة األولى فريق  «
مدينة عيسى لتحقيق انتصاره األول حينما يواجه منتخب الشباب المنتشي بفوزه الماضي على 

حساب النويدرات.

وتبرز المباراة الثانية في ختام الجولة، إذ يفتش النويدرات )نقطتين( عن فوز جديد يضعاف به  «
حظوظه في التأهل للدور السداسي، أمام الحالة )3 نقاط( العائد لالنتصارات في الجولة الماضية.

اليوم لقاءان

ُمن����ي ممثلن����ا ف����ي بطول����ة العال����م لألندي����ة أبط����ال 
الق����ارات “س����وبر غل����وب” فري����ق النجمة بخس����ارة 
قاتل����ة وغي����ر مس����تحقة أم����ام نظي����ره الحمام����ات 
التونس����ي وبف����ارق ه����دف )27/ 26( ف����ي المب����اراة 
الت����ي جمعتهما أمس األربع����اء على صالة الدحيل 
الرياضي����ة بقطر في مباراة تحديد المراكز من 5 - 
8.وكان الش����وط األول قد انتهى بالتعادل 14/ 14، 
وعل����ى إث����ر ذلك س����يخوض النجم����ة غ����دًا الجمعة 
مبارات����ه األخي����رة ف����ي البطول����ة الت����ي س����تجمعه 
بفريق سيدني األسترالي وذلك لتحديد المركزين 

7 و8.
وظه����ر الفري����ق النجماوي بمس����توى متفاوت على 
م����دار المب����اراة ويبدو أن����ه أرهق من لق����اء الفريق 
اإلس����باني، إذ وق����ع في أخطاء عدة على مس����توى 

الهج����وم، األم����ر الذي مكن خصمه م����ن العودة في 
أكثر من مناس����بة للمب����اراة ومجارات����ه حتى أحرز 
ه����دف الف����وز علي����ه ف����ي الثوان����ي األخيرة وس����ط 

دهشة الجميع.

مجريات اللقاء

البداي����ة كان����ت لكتيب����ة حس����ين الصي����اد ورفاق����ه 
بأرضي����ة المي����دان الذي����ن أخ����ذوا األس����بقية ف����ي 
النتيجة حتى منتصف الش����وط الذي ش����هد عودة 
الفري����ق التونس����ي للمب����اراة م����ن جدي����د بتعادل����ه 
10/ 10 م����ع الدقيق����ة )21( بتألقه حارس����ه ودفاعه 
النجم����ة  العب����ي  أخط����اء  واس����تغالل  المحك����م 
المتك����ررة، لينتهى الش����وط األول بنتيجة التعادل 
14/ 14 بعد سوء تغطية من حائط الصد الدفاعي 

للنجم����ة أمام كرة ثابتة لالعب تونس����ي مع انتهاء 
الوق����ت. وف����ي الش����وط الثاني أخذ العب����و النجمة 
األسبقية بفضل الدفاع القوي والسرعة الهجومية 
وخصوًص����ا لعلي مي����رزا الذي برز ف����ي ذلك ليأخذ 
الفري����ق التق����دم بفارق 3 أه����داف )18/ 21( ليصوم 
بعده����ا الالعب����ون ع����ن التهدي����ف ليع����ود الفري����ق 
ا للنتيجة وأحرز هدف التعادل  التونس����ي تدريجيًّ

24/ 24 مع الدقيقة )21(. 

وألغى الحكم األرجنتيني هدًفا صحيًحا  «
بداعي )4 خطوات( ليعادل بعدها فريق 

الحمامات النتيجة 26/ 26، وفي غفلة من 
العبينا الذين لم يحسنوا التعامل مع كرتهم 
الهجومية، نجح الفريق التونسي من إحراز 
هدف الفوز مع الثواني القاتلة من للمباراة.

خسارة قاتلة للرهيب النجماوي
الجمعة غ����ًدا  و8   7 ال��م��رك��زي��ن  ع��ل��ى  س��ي��دن��ي  م���ع  وي��ل��ع��ب  راح����ة  ال���ي���وم 

من لقاء النجمة والحمامات التونسي

علي مجيد



تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، تقام غًدا الجمعة بطولة إنجل لكرة السلة الثالثية “3 × 3” للسيدات، التي ينظمها اتحاد 
السلة بالتعاون مع إنجل لتنظيم الفعاليات، على صالة االتحاد بأم الحصم، وذلك في الفترة المسائية. 

م���ن  حزم���ة  ضم���ن  البطول���ة  وتق���ام   
الخاص���ة  واألنش���طة  الفعالي���ات 
م���رض  م���ن  والوقاي���ة  بالتوعوي���ة 
الس���رطان الت���ي يقيمه���ا اتحاد الس���لة 
بالتعاون مع جمعية البحرين لمكافحة 
الس���رطان، وذلك ف���ي إط���ار التظاهرة 
الس���نوية بجمي���ع أنح���اء العال���م خالل 
ش���هر أكتوب���ر، لمكافح���ة ه���ذا الم���رض 
ورف���ع درجة الوعي م���ن مخاطره، عبر 
الوقاية وطرق الكش���ف المبكر للمرض 

والعالج. 
للبطول���ة  المنظم���ة  اللجن���ة  وأنه���ت   
كافة الترتيب���ات اإلداري���ة والتنظيمية 
المتعلق���ة بإقامة المس���ابقة والفعاليات 
اللجن���ة  حرص���ت  إذ  له���ا،  المصاحب���ة 
عبر العدي���د من االجتماع���ات الخاصة 
ومتابع���ة  العامل���ة  اللج���ان  بتش���كيل 
به���ا  المناط���ة  والمه���ام  اللج���ان  عم���ل 

بش���أن الترتيبات والمتطلبات المتعلقة 
بالبطولة. 

 وضم���ن الفعالي���ات المصاحبة للبطولة 
س���تقام العديد من الفعاليات المتنوعة 
ومس���ابقات الجمه���ور وعرض لمواهب 

األطفال. 
 وتأت���ي إقام���ة االتح���اد لفعاليات دعم 
مرضى س���رطان ضمن جه���ود االتحاد 
ف���ي دع���م كل الفعالي���ات ذات الصل���ة 
بوقاية المجتمع من األمراض الس���ارية 
والمس���توطنة واألوبئ���ة وتعزيز الوعي 
الصحي ل���دى جميع ش���رائح المجتمع، 
إضاف���ة إل���ى كون ه���ذه الفعالي���ة تأتي 
أيًض���ا ف���ي إط���ار ح���رص اتحاد الس���لة 
على رفع مس���توى الشراكة المجتمعية 
مع مختلف الجهات ذات الصلة بالعمل 

اإلنساني والتطوعي. 
 ويهدف اتحاد الس���لة م���ن إحياء هذه 

الفعالية الس���نوية إل���ى تثقيف وتوعية 
األم���راض،  ه���ذه  مث���ل  إل���ى  الن���اس 
للمس���اعدة في اكتش���افها في المراحل 

األولى ما يسهل عالجها. 

 وتعطي هذه الفعالية المرض  «
المعني اهتماًما كبيًرا، بحيث يدفع 

من ال يفكر في الفحص والكشف 
عنه إلى فعل ذلك دون خجل أو 

تردد بدعم ومساندة من المشاركين. 
فهذا االهتمام يعطي للمريض األمل 

وبالتالي تتراجع نسبة المصابين.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تحت رعاية س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن عل��ي.. وبالتعاون م��ع جمعي��ة “مكافحة الس��رطان”

غًدا بطولة إنجل لكرة السلة الثالثية للسيدات )3 × 3(

سمو الشيخ عيسى بن علي

الخميس 18 أكتوبر 2018 
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أعلن نادي الش���باب الرياضي مس���اء أمس األربعاء عن تجديد تعاقده مع المدرب 
الس���وري هيثم جطل؛ لقيادة الفريق األول لكرة القدم بالنادي ل� 3 مواس���م مقبلة، 

ابتداًء من الموسم الرياضي المقبل 2019 - 2020.

وأمض���ى الم���درب الس���وري القدير هيثم 
جط���ل عل���ى عق���د التجدي���د ي���وم أمس، 
بمق���ر الن���ادي، بحض���ور رئي���س مجل���س 
الرئي���س  ونائ���ب  أحم���د،  مي���رزا  اإلدارة 
حسن سعيد، ورئيس جهاز الكرة بالنادي 

علي السبيعي.
وبن���اًء عل���ى العق���د الجدي���د المب���رم بين 
الم���درب والن���ادي، ف���إن الس���وري جط���ل 
س���يواصل رئاس���ة الجهاز الفني للشباب 
حتى موس���م 2021 - 2022، إضافة إلى 

عمله مديًرا فنًيا لكرة القدم بالنادي.
ويق���ود جطل ماروني الش���باب للموس���م 
ق���اد  أن  بع���د  التوال���ي،  عل���ى  الخام���س 

الفري���ق خ���الل 4 مواس���م ماضي���ة، كان 
في األول في منافس���ات الدرجة األولى، 
قبل أن يهبط الماروني موسمين للدرجة 
الثانية وعاد في الموسم الماضي لمكانه 

الطبيعي بمصاف األندية الكبار.
ويأتي تأكيد اإلدارة المارونية ثقتها في 
الم���درب الس���وري رغب���ة ف���ي المحافظة 
على وحدة االستقرار الفني للفريق الذي 
تعب���ت ف���ي تكوين���ه منذ نحو 5 مواس���م 
ماضي���ة، إضافة إل���ى نجاح���ات المدرب 
الكبيرة مع فريقها الكروي في المواس���م 
الماضية، إذ استطاع خلق توليفة مميزة 
م���ن الالعبي���ن والع���ودة بالفري���ق جديدا 

ل���دوري األضواء في الع���ام قبل الماضي 
.2017 - 2016

ونج���ح الم���درب جط���ل ف���ي تثبي���ت 
الدرج���ة  دوري  ف���ي  الفري���ق  أق���دام 
األولى في الموس���م المنصرم، إضافة 
إل���ى تحقي���ق مركز متقدم على س���لم 

ترتي���ب ال���دوري حينما احت���ل المركز 
للفري���ق أن  ل���م يس���بق  إذ  الخام���س، 
الموس���م  من���ذ  المرك���ز  ه���ذا  احت���ل 
ع���الوة   ،2005  -  2004 الرياض���ي 
عل���ى قيادت���ه الجيدة للفري���ق وراحة 

الالعبين من تعامله وقيادته.

السوري جطل يواصل قيادة الماروني لـ 3 مواسم مقبلة

جانب من توقيع العقد

ستقام على هامش مسابقة “تحدي النجوم” في الرميات الثالثية بين نجوم  «
منتخبنا الوطني وجماهير كرة السلة، إذ سيشارك في المسابقة نخبة من 

نجوم منتخبنا الوطني وهم: حسين شاكر، أحمد عبدالعزيز، أحمد حسن 
الدرازي، محمد كويد، صباح حسين، ميثم جميل وبدر عبدالله جاسم.

تحدي الثالثيات

ف���رض أم الحص���م نتيج���ة التع���ادل في الثوان���ي االخيرة عل���ى باربار 
)31/31( في المباراة التي جمعتهما أمس في ختام الجولة الثانية من 

الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد.

انته���ى  ق���د  األول  الش���وط  وكان 
وبنتيج���ة  الحص���م  أم  لصال���ح 
)16/17(، وبذل���ك أصبح رصيده 3 

نقاط وباربار 4 نقاط.
الش���وط  اتس���م  للمب���اراة،  ع���ودة 
االول باإلث���ارة والندي���ة ف���ي ظل 
تكاف���ئ األداء بينهم���ا عل���ى كافة 
الخطوط باستثناء الحراسة التي 
مالت ألم الحص���م الذي تمكن من 
خطف نتيجة  التقدم. وفيش���وط 
الثاني، نزل بارب���ار بصورة أفضل 
جي���دا  اداًء  وق���دم  البداي���ة  من���ذ 
تمك���ن من خالل���ه توس���يع الفارق 
لصالح���ه ف���ي الرب���ع االول اال ان 

إع���ادة  م���ن  تمك���ن  الحص���م  ام 
نفس���ه ومجاراة بارب���ار مجددا مع 
الدقائ���ق األخي���رة رغ���م حص���ول 
العب���اه لعقوبتي االيق���اف والطرد 
الت���ي تحصل عليها العباه لينتهي 

اللقاء بالتعادل.

أم الحصم يتعادل مع باربار

تمهيدي 
اليد

علي مجيد

محمد الدرازي

قال مدرب فريق الشباب السوري هيثم جطل إن المواسم المقبلة  «

ستكون استمرار لمسيرة العمل التي بدأت منذ قبل 4 سنوات.

وذكر جطل لـ “البالد سبورت” أن العمل الفني بالنادي سيشهد  «

تطورا في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن إستراتيجية العمل الفني بالنادي تكمن في ربط العمل  «

بشكل فعلي بين جميع الفئات بما يتناسب مع أسلوب الفريق 

األول من فئة البراعم وصوال لفريق الرجال.

وأضاف “استطعنا رفد المنتخبات الوطنية الشباب واألولمبي  «

واألول بنحو 26 إلى 28 العبا على فترات مختلفة من غير حساب 

منتخبات الناشئين واألشبال”، مشيرا إلى أن ذلك يدل على تكامل 

منظومة العمل داخل النادي.

وتابع “نأمل تحسن الظروف المحيطة بالعمل؛ كي نستطيع أن  «

نصل إلى مكان يرضي الجميع، وتحقيق ما يرسم الفرحة على وجوه 

محبي ومتابعي النادي”.

استكمال مسيرة العمل

نتائج الجولة الثانية
األهلي

الشباب

البحرين

الدير

التضامن

توبلي

االتفاق

سماهيج

28
25
19
28

27
24
27
27

VS

VS

VS

VS

استقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
بمكتب سموه العامر قصر الوادي صباح يوم األربعاء الموافق 17 أكتوبر، رئيس االتحاد البحريني للكريكت سليم إلياس. 

ب���ن  خال���د  الش���يخ  س���مو  اطل���ع  اللق���اء،  وخ���الل 
حم���د آل خليف���ة عل���ى البرام���ج والفعالي���ات التي 
يتضمنه���ا عم���ل االتح���اد البحرين���ي للكريكت في 
المرحل���ة القادم���ة، والهادف���ة إلى تطوي���ر وارتقاء 
ه���ذه الرياضة، وال���ذي يعود بالفائ���دة على تكوين 

منتخب وطني قادر على المش���اركة المش���رفة في 
البطوالت القادمة.

البحرين���ي  االتح���اد  رئي���س  أع���رب  جانب���ه،  م���ن 
للكريكت س���ليم إلياس عن شكره وعظيم امتنانه 
لس���مو الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة، مؤكًدا 

الجه���ود المتميزة التي يبذلها س���موه في الرياضة 
البحريني���ة من ش���أنها أن تدفع عجل���ة التقدم نحو 
مس���تقبل أكث���ر تط���وًرا وإش���راًقا للرياض���ة بمملكة 
البحرين، مضيًفا أن االتحاد يتطلع لتنفيذ برامجه 
عل���ى الش���كل الذي يس���اهم ف���ي مواصل���ة الجهود 

نحو رفع مستوى هذه الرياضة.

وفي ختام اللقاء، تسلم سموه من  «
رئيس االتحاد البحريني للكريكت شهادة 

تتمثل في منح سموه منصب الرئاسة 
الفخرية لالتحاد وذلك تقديًرا وعرفاًنا 
لدعمه وتوجيهاته الرامية في تطوير 

وارتقاء هذه الرياضة، كما تسلم سموه 
سموه لدى استقباله رئيس اتحاد الكريكتهدية تذكارية بهذه المناسبة.

خالد بن حمد يستقبل رئيس اتحاد الكريكت
القادمة للمرحلة  االت��ح��اد  ب��رام��ج  على  واض��ط��ل��ع  الفخرية  ال��رئ��اس��ة  منحه  ت��م 

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

 وكاالت:

كش���ف الفرنسي آرسين فينجر، مدرب آرس���نال السابق، موعد عودته 
للتدري���ب م���رة أخرى، وذل���ك منذ رحيله عن قيادة آرس���نال بعد نهاية 

الموسم الماضي.

وقال فينجر خ���الل حديثه أمس 
“بيل���د”  صحيف���ة  م���ع  االربع���اء 
األلماني���ة:” أعتقد أني س���أبدأ من 
جديد في األول من يناير/ كانون 
الثان���ي المقب���ل، ال أع���رف بعد من 
أي���ن، ولكني حصل���ت على الراحة 
م���رة  للعم���ل  ومس���تعد  الالزم���ة، 
أخ���رى”. وأض���اف “هن���اك العدي���د 
م���ن الخي���ارات، مث���ل المنتخبات 
الوطني���ة، م���ن الممك���ن أيًض���ا أن 
تكون مهمتي القادمة في اليابان، 
آرس���نال،  م���ع  عام���ا  ل����22  ش���كًرا 
عل���ى  كبي���رة  خب���رات  اكتس���بت 

جميع المستويات”.
ف���ي  عام���ا  قض���ى  فينج���ر  وكان 
جراب���اس  ناجوي���ا  ن���ادي  قي���ادة 

الياباني، وذلك قبل أن ينتقل إلى 
مدينة لندن لتدريب المدفعجية.

ويعتبر فينجر من أنجح  «
المدربين في تاريخ آرسنال، 
حيث تمكن من الفوز بعدة 

بطوالت أهمها الدوري 
اإلنجليزي في 3 مناسبات.

موعد عودة فينجر للتدريب

فينغر

 

وكاالت: ق���ال الدول���ي المغرب���ي، المهدي ب���ن عطية، إن تعادل أس���ود 
األطل���س )2-2( مع ج���زر القمر، الثالثاء، في تصفي���ات بطولة إفريقيا 

2019، يعد “نتيجة إيجابية”.

يوفنت���وس،  مداف���ع  وأوض���ح 
م���ن  فيدي���و  مقط���ع  عل���ى  معلًق���ا 
المب���اراة، نش���ره عبر حس���ابه على 
“إنس���تجرام”: “مخط���ئ من يعتقد 
ف���ي  س���هلة  مباري���ات  هن���اك  أن 
إفريقيا”. وتاب���ع: “هناك من اعتقد 
أن منتخ���ب المغ���رب س���افر إل���ى 
ج���زر القم���ر، من أجل االس���تجمام 
والنزه���ة، لك���ن الواق���ع يق���ول إن 
المهم���ة ل���م تك���ن س���هلة.. المقط���ع 
أمامك���م يب���رز حج���م الصعوب���ات، 
ف���ي  الالعبي���ن  تص���ادف  الت���ي 

المالعب اإلفريقية”.
المباري���ات  “ظ���روف  وأض���اف: 
ف���ي إفريقي���ا صعب���ة، وال تس���اعد 
كثي���را.. رغ���م كل الصعوب���ات، إال 

أن الالعبين قدم���وا مباراة جيدة، 
وكانوا في الموع���د، بنقطة تعادل 

ثمينة”.
وركز بن عطية على لقطة،  «

تبرز تدخال عنيفا ألحد العبي 
جزر القمر، على نور الدين 

أمرابط، نجم منتخب المغرب.

بن عطية يدافع عن المغرب

المهدي بن عطية
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5 سنوات هي الفترة التي قضاها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في رئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم نجح خاللها 
في أن يطبق رؤيته “آس���يا واحدة، هدف واحد” ليكرس روح الوحدة والتضامن بين األس���رة اآلس���يوية، وينجح في قيادة 
االتح���اد إل���ى تحقيق سلس���لة من المكتس���بات والنجاحات المتعددة على صعيد المس���ابقات والتس���ويق والتحكيم وتطبيق 
االحتراف واالرتقاء بكرة القدم النس���ائية وكرة الصاالت ونش���ر اللعبة في كافة أرجاء القارة، ليجعل من االتحاد اآلسيوي 

رائًدا من بين جميع االتحادات القارية.

وترأس الش����يخ س����لمان بن إبراهيم 
آل خليف����ة االتح����اد اآلس����يوي لك����رة 
الق����دم منذ ش����هر ماي����و 2013 حينما 
بانتخاب����ات  كاس����حة  بأغلبي����ة  ف����از 
الرئاس����ة إلكمال ال����دورة االنتخابية، 
قب����ل أن يت����م تزكيت����ه لوالي����ة كاملة 
في أبريل لعام 2015 في البحرين. 

وحينم����ا أعل����ن الش����يخ س����لمان ب����ن 
إبراهي����م آل خليف����ة ع����ن رغبته في 
الترش����ح لوالية جديدة باالنتخابات 
التي ستجري في العاصمة الماليزية 
كوااللمبور بش����هر أبري����ل 2019 فإنه 
يدرك أهمية مواصلة العمل لتوسيع 
رقع����ة اإلنج����ازات وخدم����ة االتح����اد 
اللعب����ة  ببني����ة  اآلس����يوي واالرتق����اء 
اآلس����يوية،  البل����دان  مختل����ف  ف����ي 
وه����و على ثقة بأن اإلنج����ازات التي 
حققها خالل الفت����رة الماضية تعتبر 
بمثاب����ة العص����ا الت����ي يتك����ئ عليه����ا 
لالس����تمرار، وأن التف����اف االتحادات 
وراء  الداف����ع  كان  حول����ه  الوطني����ة 
الرغبة في الترشح، لتحقيق المزيد 
من األهداف المقبل����ة، وليس بهدف 
التمس����ك بكرس����ي الرئاس����ة ال����ذي ال 

يمثل له أي قيمة. 
كش����ف  الماضي����ة  الفت����رة  وخ����الل 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
ع����ن ق����درات قيادي����ة، وقاد س����فينة 
ش����واطئ  نح����و  اآلس����يوية  الك����رة 
االس����تقرار واإلنجاز خالل السنوات 

الخم����س الماضية التي كانت حافلة 
بالعطاء الكبير والنجاحات الالفتة، 
عكس����ت ما يتمتع به مرشح الوطن 
م����ن نب����وغ إداري ورؤي����ة مس����تنيرة 
ا تمكن خاللها  ا وتسويقيًّ ا وفنيًّ إداريًّ
من قي����ادة القارة األكب����ر حجًما بكل 
جدارة واقت����دار ليصنع اتحاًدا قوي 

األركان.
 والش����اهد األكب����ر عل����ى م����ا يتمّت����ع 
إبراهي����م  ب����ن  س����لمان  الش����يخ  ب����ه 
م����ن حض����ور ق����وي على س����احة كرة 
الق����دم الدولية هو الع����دد الكبير من 
األصوات التي كسبها في انتخابات 
االتح����اد الدولي )الفيف����ا( التي جرت 
بش����هر فبراي����ر 2016 ض����د اإليطالي 
جيان����ي انفانينو عندم����ا حصل على 
88 صوًتا في جول����ة اإلعادة، مقابل 
115 لألخي����ر وهو رقم يعكس الثقل 
الكبي����ر للش����يخ س����لمان ب����ن إبراهيم 
والتأييد الذي يحظى به والعالقات 
الواسعة التي يتمتع بها مع مختلف 
العال����م  ف����ي  الوطني����ة  االتح����ادات 
الصف����راء فحس����ب،  الق����ارة  ولي����س 
وهو ما يعّزز م����ن حظوظه وموقفه 
في االحتفاظ بمقعد الرئاسة لدورة 
تل����ك  أن  كم����ا  جدي����دة،  انتخابي����ة 
األص����وات أجب����رت أنفانتين����و عل����ى 
توطي����د العالقة مع الش����يخ س����لمان 
بن إبراهي����م ليكون واح����ًدا من أبرز 
المقربي����ن ل����ه على الس����احة الكروية 

الدولية إيمانا بما يحظى به الش����يخ 
مكان����ة  م����ن  إبراهي����م  ب����ن  س����لمان 

واحترام.
وتفت����ح تل����ك النجاح����ات المتتالي����ة 
لالتح����اد األس����يوي في عهد الش����يخ 
م����ن  الكثي����ر  إبراهي����م  ب����ن  س����لمان 
األس����ئلة وعالمات االستغراب حول 
الخط����وة التي أعلنت عنه����ا المملكة 
العربية الس����عودية الش����قيقة ممثلة 
ف����ي رئيس الهيئ����ة العام����ة للرياضة 
تركي آل الشيخ في الدفع بالمرشح 
عادل عزت لرئاس����ة االتح����اد القاري 
ب����ن  س����لمان  الش����يخ  ومنافس����ة 
إبراهي����م آل خليف����ة، خصوًص����ا ف����ي 
ظ����ل الرواب����ط التاريخي����ة الوطيدة 
البلدي����ن  بي����ن  المش����ترك  والمصي����ر 
الش����قيقين ف����ي كاف����ة المج����االت، ال 
سيما وأن دخول مرشحين عربيين 

على منصب الرئاسة ربما يؤدي إلى 
تشتت األصوات وتعزيز حظوظ أي 
مرش����ح آخر غير عربي على حساب 
اإلثني����ن، وإن كانت حظوظ الش����يخ 
س����لمان ب����ن إبراهي����م آل خليفة هي 
األب����رز للف����وز بمقع����د الرئاس����ة عل����ى 
ضوء مسيرته المرصعة باإلنجازات 

والمكتس����بات وم����ا يحظ����ى ب����ه م����ن 
الك����رة  أوس����اط  ف����ي  واس����ع  قب����ول 

اآلسيوية.
المملك����ة العربي����ة الس����عودية س����بق 
وأن زج����ت بالمرش����ح حافظ المدلج 
لجن����ة  رئاس����ة  يتول����ى  كان  ال����ذي 
انتخاب����ات  ف����ي  س����ابقا  التس����ويق 

االتحاد اآلسيوي التي جرت 2 مايو 
2013 قبل أن ينس����حب من السباق 
االنتخاب����ي وتقتصر المنافس����ة على 
الشيخ س����لمان بن إبراهيم الذي فاز 
ب����� )33 صوًت����ا( واإلمارات����ي يوس����ف 
الس����ركال ) 6 أص����وات( والتايلن����دي 

“واراوي ماكودي” )7 أصوات(.

سلمان بن إبراهيم.. قاد االتحاد اآلسيوي إلى نجاحات كثيرة

سلمان بن إبراهيم األصلح للرئاسة
2019؟ اآلس��يوي  االتح��اد  بانتخاب��ات  المدل��ج  حاف��ظ  س��يناريو  يتك��رر  ه��ل 

ح��ق��ق��ت ال��الع��ب��ة ال��ت��ون��س��ي��ة أن��س 
على  ب��ف��وزه��ا  الف��ت��ة  نتيجة  ج��اب��ر 
االم����ي����رك����ي����ة س����ل����ون س��ت��ي��ف��ي��ن��ز 
ال��دور  لتبلغ  رد  دون  بمجموعتين 
الكرملين  ك���أس  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع 

للتنس المقامة في روسيا.

ه���ذا  بلغ���ت  الت���ي  جاب���ر  وف���ازت 
ال���دور للم���رة االول���ى  بالمجموع���ة 
المصنف���ة  حس���اب  عل���ى  االول���ى 
الثامنة عالميا والثالثة في البطولة  

بنتيجة 6-3.
ف���ي  تألقه���ا  جاب���ر   وواصل���ت 
وحس���متها  الثاني���ة  المجموع���ة 
لصالحها بنتيج���ة 2-6 محققة اهم 
ف���وز لها ف���ي مس���يرتها االحترافية 

وبلغت ربع النهائي.
وكان���ت جابر المصنف���ة 101 عالميا 
قد ف���ازت على الروس���ية ايكاترينا 
عالمي���ا   61 المصنف���ة  ماكاروف���ا  

الثالثاء 1-6 و6-2.

 وكاالت:

جابر إلى ربع 
النهائي

خسر المنتخب السوري أمام نظيره الصيني وديا أمس األول 0-2، لكن األصعب من النتيجة كان ضبابية الصورة حيال أداء نسور 
قاسيون قبل كأس آسيا بداية العام 2019 في اإلمارات.

المنتخب الصيني في أداء تصاعدي أمام 
منتخب س����وريا بالتحدي����د، ففي تصفيات 
كأس العال����م 2018 بذه����اب ال����دور النهائي 
ف����از النس����ور عل����ى أرض الصيني����ن به����دف 
وحي����د، لكن ف����ي اإلياب تحاش����وا الهزيمة 
بالتع����ادل المتأخ����ر 2-2 واليوم يخس����رون 

بال مقاومة كبيرة.
خس����ارة في حد ذاتها لم تكن سبًبا لخوف 
الجماهير الس����ورية التي تأملت كثيًرا بعد 
تصفيات مونديالية مبهرة قدمها النس����ور 
دون  ي����زال  ال  ال����ذي  األداء  لك����ن  الحم����ر، 
مستوى الطموح منذ قدوم المدرب بيرند 

شتانغه مطلع العام الحالي.
العج����وز األلماني البالغ من العمر )70 عاًما( 
وم����ن التجرب����ة الدولية أكثر م����ن 40 عاًما 

مدربا ومس����اعد مدرب. ال يس����تطيع خالل 
أش����هر وضع كل أف����كاره وتقوية الخطوط 
األربع����ة في الفري����ق، خصوًص����ا أن معظم 
الالعبي����ن محترف����ون ف����ي الخ����ارج وغي����ر 
مقيمين بش����كل دائ����م في س����وريا، بالتالي 
غي����ر متاحي����ن للمعس����كرات الطويلة التي 
تمن����ح الم����درب واف����ر الف����رص لتنفي����ذ م����ا 

يصبو إليه وتعويدهم على عقليته.
مقاب����ل ه����ذه التبرئة الجزئية م����ن المالمة، 
عل����ى  الس����وري  الك����روي  الش����ارع  يأخ����ذ 
المدرب األلماني استبعاده “المؤقت” لعدد 
من العناصر، منهم بشكل بارز قلب الدفاع 
أحم����د الصال����ح أح����د أهم مدافعي س����وريا 
ف����ي الزم����ن الحدي����ث، وواح����د م����ن أكث����ر 
الالعبين ش����هرة ومه����ارة بالتاريخ الكروي 

السوري المهاجم فراس الخطيب.
حجة شتانغه بعدم دعوة الالعَبين، ابتعاد 
األول ع����ن اللع����ب ف����ي األش����هر األخي����رة، 
وتق����ّدم الثان����ي بالعم����ر )35 عاًم����ا( دون أن 

يغلق الباب نهائًيا في وجه أحد.
ف����ي كل منتخب تقريًب����ا هناك من يعترض 
عل����ى اس����تعباد الالعبي����ن وه����ذا أم����ر الب����د 
اعت����اد علي����ه الم����درب، ولك����ن م����ا ل����م يعتد 
عليه الشارع الكروي في سوريا، وال حتى 
بع����ض الالعبين ف����ي المنتخ����ب، أن تكون 
الكلم����ة العلي����ا للم����درب، ل����ذا ج����اءت حالة 
استبعاد حميد ميدو من المنتخب؛ بسبب 
ع����دم قبوله الجل����وس احتياطًيا لتقول إن 

االحتراف أواًل في النادي والمنتخب.
يطال����ب مش����جعو ك����رة الق����دم في س����وريا 

بدعوة الصالح؛ بسبب المشاكل الواضحة 
ف����ي خط الدف����اع، والتي من أبرز أس����بابها 
ثابتي����ن،  اس����مين  عل����ى  االس����تقرار  ع����دم 

يعتق����دون  ألنه����م  بالخطي����ب؛  ويطالب����ون 
أن����ه ال ي����زال يمل����ك م����ن الموهبة م����ا يفيد 

المنتخب.

 وكاالت:

جماهير سوريا ليست واثقة في مدربها شتانغه

من لقاء سوريا والصين

22

حسن علي

مورينيو.. مدرب حّير شياطين يونايتد
رغ���م أن جماهي���ر مانشس���تر يونايت���د تغن���ت بمدربها جوزي���ه مورينيو، بع���د الفوز على 
نيوكاس���ل يونايتد، الس���بت الماضي، إال أن ذلك قد يتغير مطلع األسبوع المقبل عندما 
يعود لمواجهة ناديه السابق تشيلسي. وكان المدرب قد صرح بعدها بأن هذا االنتصار 
ال ينس���ب إليه، ليعكس حالة االس���تياء من التركيز المستمر على احتماالت مغادرته أو 

بقائه في منصبه في أولد ترافورد، لكنه مرشحا للعودة إلى بؤرة األضواء مجددا.

وأث���ار ف���وز يونايتد 2-3 عل نيوكاس���ل، أحرزها 
ف���ي آخ���ر 20 دقيقة م���ن المباراة، ف���ي ظل أداء 
هجومي كاس���ح، تساؤالت عما إذا كان مورينيو 
سينتهج أسلوبا أكثر إيجابية وميال للهجوم في 

اللعب خالل المباراة المقبلة.
لك���ن ال ش���يء ف���ي تاري���خ موريني���و يوحي بأن 
هذا األم���ر محتمل الحدوث، خاصة أن مواجهة 
تشيلس���ي المتأل���ق، بقي���ادة الم���درب اإليطال���ي 
بري���دج  س���تامفورد  ف���ي  س���اري  ماوريس���يو 
س���تكون صراعا بين دفاع قوي وهجوم جريء. 
فتشيلس���ي صاحب المركز الثاني، لم يخس���ر أي 
مب���اراة ف���ي الدوري حت���ى اآلن، ويتس���اوى في 
ع���دد النقاط مع مانشس���تر س���يتي حامل اللقب 
وليفرب���ول. وس���تكون كفة الفري���ق اللندني هي 
األرجح بق���وة في ظل تألق مهاجم���ه البلجيكي 

إيدن هازارد.
ويتأخر يونايتد بفارق 7 نقاط عن الفرق الثالثة 
وتشيلس���ي  )س���يتي  الص���دارة  تتقاس���م  الت���ي 
وليفرب���ول(، بعدما تجرع 3 هزائم أمام برايتون 
آن���د هوف ألبيون ووس���ت ه���ام يونايت���د خارج 
أول���د  ف���ي  هوتس���بير  توتنه���ام  وأم���ام  ملعب���ه، 
ترافورد، وسيحرص مورينيو كثيرا على تجنب 

تلقي خسارة جديدة أمام تشيلسي في لندن.

ولم يخسر تشيلسي على أرضه  «
أمام يونايتد منذ أكتوبر 2012، 

وتلقى هزيمتين فقط من إجمالي 
16 مواجهة بين الفريقين منذ ذلك 

التاريخ، وتجرع مورينيو 4 هزائم في 6 
مباريات ضد ناديه السابق منذ توليه 

تدريب يونايتد.

 وكاالت:

 “البالد سبورت” 
أول وسيلة 

إعالمية تبدأ 
دعم مرشح 

الوطن

الفوز في المباراة السابقة على  «
البحرين 1 - 0 لم يقنع الجماهير 

السورية التي تنتظر أكثر من 
العبين وعدوا أن يكونوا كبارًا بين 

كبار آسيا 2019.

وبرر كابتن المنتخب الحديث  «
وأحد أكثر نجومه استقرارًا في 
المستوى عمر السومة، عدم 

الظهور بالصورة المطلوبة في 
مباراة الصين إلى تعب السفر 

وفروقات الطقس بين المنامة 
ونانجينغ التي لعبوا فيها مباراة 

أمس األول.

كما طالب العب األهلي  «
السعودي جماهير المنتخب 
بالوقوف إلى جانب الالعبين 

ودعمهم حتى النهاية.

تعب السفر إلى الصين

أما مانشستر سيتي فيتوقع  «
أن يحصد النقاط الـ3، حين 

يستضيف بيرنلي، الذي سيشرك 
جو هارت حارس سيتي 

ويحتل هدرسفيلد المركز 18،  «
ولم يحقق أي انتصار، وسجل 
4 أهداف فقط في الدوري هذا 

الموسم حتى اآلن.

وسيحل توتنهام هوتسبير  «
صاحب المركز الخامس، ضيفا 
على غريمه اللندني وست هام 

يونايتد، يوم السبت، بينما 
سيسعى آرسنال المتألق 

لتحقيق فوزه العاشر على 
التوالي في جميع المسابقات 

حين يستضيف منافسه ليستر 
سيتي، اإلثنين المقبل.

وستقام يوم األحد مباراة  «
إيفرتون على أرضه أمام 

كريستال باالس.

مواجهات أخرى

ويرى بعض المراقبين أن ترشيح عادل عزت أو الدفع بالنجم السعودي سامي جابر الذي طرح اسمه كذلك  «
عبر وسائل اإلعالم ربما تكون مناورة لكسب استحقاق أو منصب مهم أو مكتسبات أخرى باالتحاد اآلسيوي، 

فهل يتكّرر سيناريو المدلج في االنتخابات ويلتف العرب وباقي دول القارة حول سلمان بن إبراهيم؟ أم أننا 
مقبلون على مفاجآت وسيناريوهات أخرى غير متوقعة، هذا ما ستكشفه األيام القادمة، من خالل المتابعة 
الصحفية التي ستجريها “البالد سبورت” خالل الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية لتكون أول وسيلة 

إعالمية تطلق حملة داعمة لمرشح الوطن.



رغم أنه ترك منصبه في عام 2014، ال يزال دوري كرة السلة األميركي يحصد ثمار 
فلس���فة العولمة التي طبقها مفوضه الس���ابق ديفيد شتيرن خالل أعوامه الثالثين 
في هذا المنصب، ووصل األمر هذا الموسم إلى أن يكون هناك أول مدرب أجنبي 

في ال� “إن بي أيه” بشخص الصربي إيغور كوكوسكوف.

ويدي���ن ال���دوري األميركي إلى ش���تيرن 
���ا يحلم به كافة  بجعله اس���تعراًضا عالميًّ
الالعبي���ن م���ن ح���ول العالم ويس���تقطب 
أكب���ر األس���ماء التجاري���ة واإلعالنية، إذ 
ع���رف إب���ن نيويورك البالغ م���ن العمر 76 
عاًما كيف يستغل خالل أعوامه الثالثين 
كمفوض للدوري نجومية أس���اطير مثل 
جونس���ون  وماجي���ك  ج���وردان  ماي���كل 
وكوبي براينت وشاكيل أونيل وليبرون 
جيمس من أجل إحداث ثورة تسويقية 
ف���ي ال���دوري وم���ا يلح���ق به���ا م���ن نواح 

تجارية وإعالنية وإعالمية.
ورغم رحيله عن المنصب الذي اس���تلمه 
آدم  لخلف���ه  اإلرث  وترك���ه   1984 ع���ام 
س���يلفر، م���ا زالت األس���س التي أرس���اها 
تش���كل نواة الدوري الذي أعلن الثالثاء، 
في ي���وم انط���الق الموس���م الجديد، عن 
وصول ع���دد الالعبين األجانب فيه إلى 

108 من 42 دولة.
لق���د تغير وض���ع دوري المحترفين كثيًرا 
بفضل ش���تيرن، والدليل األبرز هو نهائي 
ال���دوري الذي أصب���ح يبث مباش���رة إلى 
215 دول���ة ب�47 لغة بع���د أن كانت بعض 
اوف”  “ب���الي  الفاص���ل  ال���دور  مباري���ات 
الوالي���ات  ف���ي  الحق���ا  وتب���ث  تس���جل 

المتحدة.

خ���رج الم���درب األلماني يواكيم لوف من مباراته مع فرنس���ا متفائالً بمصير فريقه، على 
رغ���م تلقي���ه خس���ارة ثانية تواليا ف���ي دوري األم���م األوروبية لكرة الق���دم واقترابه من 
الهبوط إلى المس���توى الثاني، في حين ثمن فيه نظيره الفرنس���ي ديدييه ديشان الروح 

الجماعية لالعبيه.

وب���دا المدرب األلماني يس���ير بثبات خالفا 
لما يح���اول البع���ض الضغط علي���ه ودفعه 

إلى تقديم استقالته.
وتحدث لوف عن ركلة جزاء غير صحيحة 
احتسبها الحكم الصربي ميلوراد مازيتش 
للفرنس���ي بليز ماتودي، سجل منها مهاجم 
أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان المرش���ج 
بق���وة لجائ���زة الك���رة الذهبية ه���دف الفوز 
لمنتخب بالده، بعدما كان غريزمان نفسه 

منح “الديوك” التعادل.
ل���م يلق لوف المس���ؤولية فق���ط على ركلة 
الجزاء، بل أشار إلى أن عدم حسم العبيه 
المباراة في الشوط األول بتسجيل هدف 
ثان، مكن الفرنس���يين من الع���ودة، واصًفا 
أبط���ال العال���م ب�”المنتخ���ب األفض���ل على 

ا”. اإلطالق حاليًّ
وأش���اد ل���وف بالعبيه وق���ال إنه “مس���رور 
ا” باألداء ال���ذي قدم���وه، “لكني خائب  ج���دًّ
م���ن النتيج���ة، على رغ���م ان طريق���ة لعبنا 
اختلف���ت كلي���ا عم���ا كان���ت علي���ه الس���بت 
)الخس���ارة أمام هولندا بثالثية نظيفة في 

ملعب يوه���ان كرويف أرينا ف���ي العاصمة 
أمستردام(”.

ورأى لوف أن فريقه قارع أفضل منتخب 
في العال���م حاليا، مش���يًدا بمميزات العبي 
المنتخب الفرنس���ي، “وقد دفعنا ثمن عدم 

الحذر والحسم”.
م���ع  المت���وج  األلمان���ي  الم���درب  وأس���هب 
فريق���ه بط���ال للعال���م ف���ي البرازي���ل 2014 
نهائي���ات  بع���د  م���ا  إل���ى  عق���ده  والمم���دد 
موندي���ال 2022، ف���ي الحدي���ث ع���ن عدم 
اس���تثمار العبيه الفرص التي سنحت لهم 

في الشوط األول.
وق���ال “أعتق���د إنن���ا كن���ا نس���تحق الف���وز 
وكن���ا األفض���ل لكن األم���ور ال تس���ير بهذه 
الطريق���ة. افتقرنا إلى القلي���ل من الذكاء، 
وكنا قادرين على تسجيل هدف ثان، كان 
كفيالً بجعلنا نلع���ب بهدوء وراحة والفوز 

بالمباراة”.
ون���ّوه ل���وف بالعبي���ه الش���بان وخصوص���ا 
جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري والعب 
وسط باريس س���ان جرمان الفرنسي ثيلو 

ا للمرة األولى مع  كيهرر الذي لعب أساس���يًّ
المنتخ���ب، مش���يًرا إل���ى أن أداء المنتخب 
في ملعب “س���تاد دو فران���س” يعول عليه 

لتأسيس شيء ما للمستقبل.
ديش���ان  يس���تبق  ل���م  م���واز،  خ���ط  عل���ى 
األح���داث، ب���ل آث���ر التعام���ل بواقعي���ة مع 
الجماعي���ة  بال���روح  ن���وه  واذ  المراح���ل. 

لفريق���ه، الت���ي أثم���رت ع���ودة إل���ى أجواء 
المب���اراة ف���ي الش���وط الثاني والف���وز بها، 
حص���ر مهمته المقبلة بالتأهل للدور نصف 
النهائي للمسابقة األوروبية الجديدة، من 

دون الكالم عن إحراز لقبها.
ف���ي  كبي���ر.  بعم���ل  “قمن���ا  ديش���ان  وق���ال 
غضون ش���هر من اآلن، علينا إنجاز المهمة 

بانت���زاع  النهائ���ي  نص���ف  ال���ى  والتأه���ل 
نقط���ة على األقل م���ن مباراتنا مع هولندا. 
هدفن���ا المقب���ل التواجد في ال���دور نصف 
النهائ���ي للمس���ابقة ف���ي يوني���و المقبل مع 
3 منتخب���ات أخ���رى. نس���تطيع الق���ول أننا 
تقدمن���ا خط���وة إل���ى األم���ام، ونح���ن على 

الطريق الصحيح”.

دفعنا ثمن عدم الحذر
)وكاالت(:

يواكيم لوف

سالح القتال
ق���ال إيري���ك داير العب الوس���ط إن منتخب إنجلترا يجب أن يواصل اللعب بأس���لوب قتالي كما 
يفعل تحت قيادة المدرب جاريث س���اوثجيت بعدما حقق انتصاًرا ثميًنا على إس���بانيا في دوري 

األمم األوروبية لكرة القدم.

ف���ي  إس���بانيا  عل���ى   3-2 إنجلت���را  وتفوق���ت 
أش���بيلية ي���وم اإلثنين بفضل ع���رض رائع في 
الش���وط األول وظه���ر داير بش���كل جيد وكان 
حاض���ًرا بق���وة ف���ي أكثر من كرة مش���تركة مع 

سيرجيو بوسكيتس وسيرجيو راموس.
وتلق���ى داي���ر بطاق���ة صف���راء بس���بب تدخ���ل 
عني���ف ضد رام���وس قائد إس���بانيا لكن العب 
وس���ط توتنه���ام هوتس���بير ق���ال إن���ه كان من 
المهم عدم السماح للمنافس باللعب بأسلوبه. 

وق���ال داير لوس���ائل إعالم بريطاني���ة ”بمجرد 
أن ب���دأت المب���اراة كان���ت مهم���ة كل العب أن 

يثبت نفسه ويظهر بوضوح ما ينوي فعله”.

”يجب أن نتحلى بالجدية ونكون مس���تعدين 
م���ا يجعلن���ا  أن���ه ال يوج���د  ونظه���ر بوض���وح 
س���اوثجيت  فري���ق  وب���ات  بالرهب���ة“.  نش���عر 
يحظى بش���هرة بقدرته على االس���تحواذ على 
الك���رة لك���ن داير يعتقد أن القدرة على حس���م 
ا  الصراع���ات البدني���ة من األش���ياء المهمة جدًّ
للنج���اح عل���ى الم���دى البعي���د. وأض���اف داي���ر 
”يتعل���ق األم���ر بالتحلي بالذكاء ف���ي األوقات 
المناسبة. أعتقد إننا أحبطنا إسبانيا وأحبطنا 
المش���جعين. األم���ر يتعل���ق بالنض���ج ومعرف���ة 
مت���ى نحص���ل على أخط���اء ومتى ال نتس���رع 

في اللعب“. إيريك داير

)وكاالت(:

بداية ناجحة
توج س���تيفن كوري أداءه الذي تضمن تس���جيل 32 نقطة بإحراز 
رمي���ة ثالثي���ة مهمة قب���ل دقيقة واح���دة و46 ثانية عل���ى النهاية 
ليقود جولدن س���تيت وريورز للفوز على أوكالهوما س���يتي ثاندر 
100-108 ف���ي الليل���ة االفتتاحي���ة ل���دوري ك���رة الس���لة األميركي 

للمحترفين.

 27 دوران���ت  كيف���ن  وأح���رز 
نقط���ة لصالح وريورز الذي فاز 
بمبارات���ه األول���ى في الموس���م 

ألول مرة في ثالثة مواسم.
وف���ي غياب راس���ل وس���تبروك 
بس���بب اإلصاب���ة، س���جل ب���ول 
جورج 27 نقط���ة لصالح ثاندر 
وأض���اف ديني���س ش���رودر 21 
نقط���ة ف���ي مبارات���ه األولى مع 

الفريق.
وج���اءت ثالثي���ة ك���وري بعدما 
قلص ثان���در، الذي كان متأخًرا 
بف���ارق 14 نقط���ة ف���ي النصف 
األول م���ن اللق���اء، الف���ارق إلى 
97-99 عندم���ا س���جل س���تيفن 

م���ن  الثاني���ة  الرمي���ة  آدم���ز 
رميتي���ن حرتي���ن قب���ل دقيق���ة 
واح���دة و57 ثاني���ة على نهاية 

زمن المباراة.
 23 تات���وم  جيس���ون  وس���جل 
نقط���ة واس���تحوذ عل���ى تس���ع 
ك���رات مرت���دة ليمنح بوس���طن 
سيلتيكس الفوز 87-105 على 
فيالدلفي���ا س���يفنتي سيكس���رز 
في لقاء أقيم في وقت س���ابق 

يوم الثالثاء.
وأضاف ماركوس موريس 16 
نقط���ة واس���تحوذ عل���ى عش���ر 
كرات مرتدة ليفوز سيلتيكس 
على س���يفنتي سيكس���رز للمرة 

مواجه���ة   17 آخ���ر  ف���ي   15
بينهما ف���ي المرحلة التمهيدية 
للموسم. كما تفوق سيلتيكس 
عل���ى س���يفنتي سيكس���رز ف���ي 
بالجول���ة  مباري���ات  خم���س 
اإلقصائي���ة  ل���أدوار  الثاني���ة 

الموسم الماضي.  

ستيفن كوري

)وكاالت(:

7  نقاط « فرنسا  

» 3 هولندا  

» 1 المانيا  

ترتيب المجموعة

)وكاالت()وكاالت()وكاالت(

يح���اول المداف���ع المخض���رم المعت���زل ج���ون تي���ري الس���ير عل���ى خط���ى زميليه 
السابقين في منتخب إنجلترا فرانك المبارد وستيفن جيرارد في العمل كمدرب 
أول، لكنه قال إنه يحتاج إلى عدة س���نوات الكتس���اب خبرات بعدما وافق على 

العمل ضمن الجهاز التدريبي لنادي أستون فيال.

وأعلن قائد تشيلسي وإنجلترا السابق 
اعتزال���ه لع���ب ك���رة الق���دم هذا الش���هر 
وأصب���ح يعمل كمس���اعد للم���درب دين 

سميث في أستون فيال.
وق���ال المداف���ع المخضرم البال���غ عمره 
37 عاًما لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.

بي.س���ي( ”ل���دي طموح للعم���ل كمدرب 
ف���ي يوم ما. لكن ه���ذا في غضون أربع 

أو 5 سنوات“.
وأض���اف ”لس���ت جاه���ًزا بع���د. ال أزال 

أستكمل أفكاري وفلسفتي“.
العم���ل  ف���ي  يرغ���ب  تي���ري  أن  ورغ���م 
كم���درب ق���ال إن���ه انده���ش م���ن حجم 

العمل المطلوب بعيًدا عن األضواء.
وأضاف تيري ”حتى يومي األول كنت 

ش���اهًدا عل���ى أش���ياء مهم���ة ال أالحظها 
العم���ل  حج���م  ت���درك  ال  إذ  كالع���ب 
المب���ذول“. ويس���تضيف أس���تون فيال، 
صاح���ب المركز 15 ف���ي دوري الدرجة 
الثانية، منافس���ه س���وانزي س���يتي يوم 

السبت المقبل.

رد نادي برش���لونة، على األس���طورة األرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، بعد 
الهجوم الذي ش���ّنه على نجم الفريق ليونيل ميس���ي، مؤكًدا أن “البرغوث” ُيعد 

مثاالً يحتذى به داخل وخارج الملعب.

وقال جوسيب بيبيس، المتحدث باسم 
ا عل���ى مارادونا:  الن���ادي الكتالون���ي، ردًّ
“هن���اك عب���ارات تصف نفس���ها بنفس���ها. 
لدينا ش���خص يصف نفس���ه بنفس���ه مع 

التزام الصمت. ميسي مثال ُيحتذى 
ب���ه داخل وخارج الملع���ب، ولهذا لن 

نرد على هذه التصريحات”.
كان مارادون���ا، ش���ّن هجوًم���ا الذًعا 

على ميس���ي، خالل األيام الماضية؛ 
حي���ث قال: “ال ُيجدي نفًعا أن تجعل 

قائ���ًدا فت���ى يذهب إل���ى المرحاض 
20 مرة قبل أن يلعب أي مباراة”.

ونفى المتحدث باس���م برش���لونة، 
مس���ألة  يناق���ش  س���وف  نادي���ه  أن 

تحسين عقد ميس���ي الذي ينتهي في 
.2021

ق���ال الع���ب التن���س الصرب���ي، نوف���اك ديوكوفيت���ش، إن���ه يح���اول تعل���م كيفي���ة 
السيطرة على مشاعره، في أرض الملعب.

وتمك���ن ديوكوفيتش م���ن التغلب على 
بورن���ا تش���وريتش، ف���ي نهائ���ي بطول���ة 
ش���انجهاي لأس���اتذة، األح���د الماضي، 
لكن لغة جسده كانت سلبية، في بعض 

األوقات خالل المباراة.
ق���ال ديوكوفيت���ش، ف���ي  وع���ن ذل���ك، 
“س���كاي  ش���بكة  نقلته���ا  تصريح���ات 
س���بورتس”: “أنا العب عاطف���ي للغاية، 
حاول���ت التحك���م ف���ي مش���اعري عل���ى 
ه���ذا  لك���ن  الماضي���ة،  الس���نوات  م���دار 

التحكم يختلف من العب آلخر”.
وتاب���ع: “أفّك���ر كثي���ًرا فيم���ا يمكنني أن 
أقدم���ه، وكيفي���ة تطوي���ر نفس���ي عل���ى 
ع���ن  أعب���ر  أن  أفّض���ل  الملع���ب..  أرض 
مش���اعري بص���ورة إيجابية، لك���ن هناك 
مش���اعري  ع���ن  فيه���ا  أعب���ر  لحظ���ات 

السلبية، وهذا جزء من شخصيتي”.

خ���الل  الصرب���ي  النج���م  وت���ّوج 
الش���هور األخي���رة، بألق���اب “ويمبل���دون 
المفتوح���ة  وأمي���ركا  وسينس���يناتي 
وشانجهاي”، وبات مرشًحا بقوة إلنهاء 
الموسم في صدارة التصنيف العالمي.

لغة الجسدبرشلونة يتجاهل مارادوناتيري هادئ

 “يجب أن نتحلى بالجدية ونكون  «
مستعدين ونظهر بوضوح أنه ال 
يوجد ما يجعلنا نشعر بالرهبة“.

دايـــر:

23 sports@albiladpress.com
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أبرز مباريات اليوم 

وايزارد
باليزيرز

ميامي
ليكرز
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)فجًرا(

نوفاك ديوكوفيتشجون تيري

إيغور كوكوسكوف

)وكاالت(:

NBA المد األجنبي يطول



multaqa
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إعداد: هبة محسن

اس���تمراًرا لس���عيها في تقدير ثروتها البش���رّية، كرمت ش���ركة خدمات مطار البحرين )باس( 11 من موظفيها من مختلف األقسام واإلدارات؛ بمناسبة اختيارهم موظفي الشهر. ويأتي 
هذا التكريم في إطار تشجيع الموظفين على بذل المزيد من الجهود وتحسين مستوى األداء العام.

“ب���اس”  لش���ركة  التنفي���ذي  الرئي���س  وق���ال 
مدي���ري  توجي���ه  ت���م  المحمي���د:  س���لمان 
مب���ادئ  تفعي���ل  ض���رورة  إل���ى  اإلدارات 
الث���واب والتحفي���ز تج���اه الموظفي���ن، عب���ر 
س���ن مجموعة من األط���ر القانونية لتطوير 

ثروتنا البشرية.
وأض���اف المحمي���د “نس���عى إل���ى أن يحظى 
جه���وًدا  يبذل���ون  مم���ن  الموظفي���ن  كاف���ة 
مضاعف���ة أو تزي���د على مهامه���م الروتينية 
عل���ى التقدير ال���ازم، خصوًصا أن الش���ركة 
مقبل���ة عل���ى مرحلة توس���عة في أنش���طتها 
التجارّية داخل مملكة البحرين وخارجها”.

أم���ا المكرمون فه���م: ميس���ون عبدالرحمن، 
حم���د س���عد، حس���ين س���الم، ج���ال عل���ي، 
محم���د عبدالغن���ي، أحمد الدوس���ري، خليل 
س���اراث موهان���ن،  س���عيد،  عب���دهللا  ولي���د، 
ش���اكر عبدهللا، وعلي أحمد. يذكر أن شركة 
خدمات مطار البحرين )باس( قد تأسس���ت 
في العام 1977، وتمتلك س���جاً حافاً على 

امت���داد 40 عاًم���ا م���ن العط���اء المتواص���ل، 
وه���ي المش���غل الوحيد للخدم���ات األرضّية 
ف���ي مط���ار البحري���ن الدول���ّي منذ إنش���ائه. 
وه���ي اس���م موث���وق ف���ي عال���م الخدم���ات 

كش���ركة معتم���دة من قب���ل برنام���ج تدقيق 
السامة للعمليات األرضّية لاتحاد الدولّي 
للنق���ل الج���وّي. وتقدم ش���ركة “ب���اس” عدًدا 
م���ن األنش���طة التجارّية من بينه���ا: خدمات 

خدم���ات  وال���ركاب،  الطائ���رات  مناول���ة 
التموين، خدمات هندسة الطائرات، ومركز 
باس للتدريب الهندسي “بيتك”، إضافة إلى 

امتاك وإدارة صاالت المطار.

أعلنت ش���ركة التس���هيات للس���يارات، 
لعام���ة  الحص���ري  والم���وزع  الوكي���ل 
البحري���ن،  مملك���ة  ف���ي   GAC Motor
إطاقه���ا ع���روض نهاي���ة الع���ام عل���ى 
مختل���ف طرازاتها؛ تزامنا م���ع الذكرى 

السنوية الثالثة لتأسيس الشركة.
وفي هذا الس���ياق ص���رح المدير العام 
م���ع  “احتف���اال  جاس���م  بري���ر  للش���ركة 
عمائنا الكرام بالعام الثالث لتأس���يس 
ش���ركة التسهيات للسيارات نقدم لهم 
الي���وم أفض���ل الع���روض مقدري���ن ثقة 
العماء في س���ياراتنا التي استطاعت 
ف���ي فت���رة وجي���زة أن تناف���س أكب���ر 
العام���ات التجارية العالمي���ة اليابانية 

واألميركية والكورية.
وأضاف أن االتجاه العام حالًيا لجميع 
الحص���ول  ه���و  الزبائ���ن  م���ن  الفئ���ات 
عل���ى األداء المتمي���ز، وه���ذا ما ينطبق 
 GAC Motor س���يارات  عل���ى  تماًم���ا 
ف���ي مختل���ف المس���تويات، خصوص���ا 
فيم���ا يتعل���ق بق���وة األداء واالقتص���اد 
إل���ى  الوق���ود، إضاف���ة  اس���تهاك  ف���ي 
تجهيزات األمن والسامة التي تتزود 

بها المركبة مقابل أس���عارها التنافسية 
جعل���ت منها الخيار األول واألمثل في 

المملكة. 
ون���وه إلى أن “تن���وع طرازاتنا وأحدث 
صيح���ات التكنولوجي���ا والمواصف���ات 
القياس���ية الت���ي تت���زود به���ا مركباتن���ا 
تحق���ق المعادلة الصعب���ة بتوفير نخبة 
م���ن الخي���ارات التي تناس���ب مختلف 

االحتياجات وترضي جميع األذواق.

تتيح الحملة فرصة الحصول على هذه العالمة التجارية األسرع نمًوا في  «
المملكة، ويشتمل على خيار استبدال جميع السيارات القديمة بأخرى 

جديدة كلًيا بباقات رائعًة تشمل التسجيل والتأمين ومانع الصدأ، إضافة 
إلى الصيانة الشاملة للمركبة لمدة 3 سنوات والضمان الذهبي الممتد لـ 7 

سنوات والحلول التمويلية بأسعار فائدة تنافسية.

“ب������اس” م���وظ���ف���ي  م����ن   11 ي����ك����رم  ال���م���ح���م���ي���د 

ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة األس������رع ن���م���ًوا ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة

تفعيل مبادئ الثواب والتحفيز

عروض من “التسهيالت للسيارات”
اس���تضاف فن���دق ل���و ميردي���ان س���يتي 
سنتر البحرين فعالية ليلية يوم الثاثاء 
المواف���ق 16 أكتوبر 2018 حضرها أكثر 
من 100 ضيف، واس���تعرض فيها قائمة 
األطب���اق الصغيرة التي تقدم المأكوالت 
إل���ى  المحلي���ة  والمأك���والت  الخفيف���ة 
جانب المش���روبات. كما عرضت العامة 
لعب���ة  عل���ى  عصري���ة  لمس���ة  التجاري���ة 

الطاولة الشهيرة التي عرضتها في البهو 
الرئي���س خال الحدث.  أيًضا تم تنظيم 
ورش���ة عم���ل القبع���ة خ���ال الفعالية مع 
مصمم���ة األزياء ف���ي البحرين أش���واثي 
القبع���ات  ع���رض  ت���م  إذ  ش���يامكومار، 
المنس���وجة محليا المصنوعة من س���عف 
شجرة النخيل وأعطت الضيوف فرصة 

لتصميم قبعاتهم الخاصة.

“لو ميرديان” تصمم قبعات الضيوف

برير جاسم
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كش���فت مجموعة هواوي ألعمال المستهلكين النقاب اليوم عن سلسلة هواتفها المرتقبة 
HUA� التي تمثل عالمة فارقة في تاريخ سلسلة هواتف ،HUAWEI Mate 20  ذذا العام

WEI Mate. وتعتبر هذه السلسلة الجديدة والمبتكرة تجسيًدا فعلّيا لقمة االبتكار. 

أق���وى  عل���ى  القائ���م  تصميمه���ا  وبفض���ل 
تقني���ات المعالج���ة ف���ي القط���اع وأكثره���ا 
تقدًم���ا، ترتقي أح���دث هواتف هواوي نحو 
مس���تويات جدي���دة لتصب���ح المعي���ار الذي 
ُتق���اس به جميع الهوات���ف الذكية في العام 

.2018
 HUAWEI هوات���ف  سلس���لة  تزوي���د  وت���م 
Mate 20 بمعال���ج “كيرين 980” الذي يعتبر 
أحدث ابت���كارات هواوي في مجال النظام 
على ش���ريحة، وأكثرها كثافة وأعاها أداء 
حت���ى اآلن. وتوفر منظوم���ة المعالجة هذه 
أداء محّس���ًنا وتجرب���ة مس���تخدم سلس���ة 
بشكل غير مس���بوق بفضل تصنيعها القائم 
وف���ق المعيار 7nm التي تمتزج فيها وحدة 
Cor�  للمعالجة المركزية القوية ذات النوى

tex�A76، م���ع وحدة معالجة الرس���وميات 
Mali�G76. وتعمل تقنية الش���حن الس���ريع 
40 واط  HUAWEI SuperCharge بق���وة 
HUA�  عع ميزة الش���حن الاس���لكي السريع
WEI Wireless Quick Charge بق���وة 15 
واط، ليكتم���ل تمّيز السلس���لة م���ع البطارية 
الضخم���ة التي تزود المس���تخدمين بأطول 
عمر ممكن للبطاري���ات. وتتضمن مصفوفة 
نظ���ام الكامي���را عدس���ة “الي���كا” المتفوق���ة 
بتقني���ة التصوير بالزاوي���ة العريضة، والتي 
تتي���ح للمس���تخدمين إم���كان التق���اط صور 
أكث���ر عرًض���ا وقرًب���ا، الس���يما م���ع خاصيتها 
ب���كل  الجدي���دة اللتق���اط الص���ور الدقيق���ة 
وض���وح. وعلى الجان���ب الزجاجي الخلفي 
للهات���ف، يتاع���ب الطي���ف اللون���ي الق���وي 

بالض���وء والظال إلحداث تأثيرات بصرية 
تخط���ف األنفاس. ويعتمد نظ���ام مصفوفة 
الكاميرا على التصميم المتميز على مفهوم 
النق���اط الرباعي���ة، ال���ذي يب���رز الش���خصية 
بصري���ة  هوي���ة  ويمنح���ه  للهات���ف  القوي���ة 

فريدة يمكن تمييزها من اللحظة األولى. 

Mate 20  هواوي” تطلق سلسلة“

إخالء مطار البحرين

24

أجرى قس���م اإلطفاء واإلنقاذ بمطار 
إخ���اء  تمري���ن  الدول���ي  البحري���ن 
بالتعاون م���ع اإلدارة العام���ة للدفاع 
المدن���ي؛ لتقيي���م كف���اءة إج���راءات 
وتحدي���د  الحالي���ة  االس���تجابة 
المج���االت الت���ي تحتاج للتحس���ين، 

ج���اء ذل���ك وفًق���ا لم���ا أعلنته ش���ركة 
مط���ار البحري���ن، الجه���ة المس���ؤولة 
ع���ن إدارة وتش���غيل مط���ار البحرين 
إل���ى  التمري���ن  واس���تند  الدول���ي. 
وت���م  حري���ق  مكافح���ة  س���يناريو 

إجراؤه في صالة الوصول.

جمي���ع  ضم���ت  جماعي���ة  ص���ورة  َعب���ر 
الح���واج  مجموع���ة  أك���دت  العاملي���ن، 
دعمه���ا وتفاعلها م���ع مب���ادرة “# فريق_

البحرين” الت���ي يتبناها ولي العهد نائب 
القائ���د األعل���ى والنائ���ب األول لرئي���س 

ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة.

أن  الح���واج  إدارة  مجل���س  وأك���د 
جمي���ع العاملي���ن بالمجموع���ة يفخ���رون 
بوطنيته���م ووالئهم للبحرين ويدعمون 

ه���ذه المب���ادرة التي ته���دف إلي تحقيق 
للوص���ول  الحكوم���ة  وتطلع���ات  رؤى 
الش���املة  التنموي���ة  األه���داف  إل���ى 
الت���ي س���تنعكس إيجاب���ا عل���ى الوط���ن 

والمواطنين.

المب��ادرة  يدعم��ون  بالمجموع��ة  العاملي��ن  جمي��ع 
“الحواج” ضمن “فريق البحرين”

تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة استضافت الكلية الملكية للجراحين 
ف���ي إيرلن���دا � جامع���ة البحري���ن الطبي���ة )RCSI البحري���ن( حديًثا مؤتمًرا بالتع���اون مع الهيئ���ة الوطنية لتنظيم المه���ن والخدمات 

الصحية )NHRA(، جمعية األطباء البحرينية وجمعية المستشفيات الخاصة في حرم الجامعة الواقع في البسيتين.

وم���ن ضم���ن فعاليات “مؤتم���ر المهنية في 
الرعاية الصحية” هي سلسلة من جلسات 
النقاش وورش العم���ل التي قدمها خبراء 
لط���رح أف���كار قّيم���ة ح���ول آداب المهن���ة 
عل���ى  التركي���ز  معن���ى  أهمي���ة  الصحي���ة، 

المريض إضافة إلى المهنية الطبية.
وش���ارك ف���ي المؤتم���ر مجموع���ة م���ن أهم 
مجل���س  ف���ي  عض���و  بينه���م  المتحدثي���ن 
الل���وردات البريطان���ي، الرئيس���ة الس���ابقة 
قدم���ت  الت���ي  للط���ب  الملكي���ة  للجمعي���ة 
الع���رض الرئي���س تح���ت عن���وان “الرعاية 

الصحية في القرن الواحد والعشرين”. 

من ضمن الحضور والمتحدثين في  «
المؤتمر الرئيس التنفيذي للهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية مريم الجاهمة.

للصحة  األع���ل���ى  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  رع���اي���ة  ت��ح��ت 
“الرعاية الصحية” في “البحرين الطبية”

تتوفر السلسلة HUAWEI Mate 20 بقياسات متنوعة 6.53 بوصة، و6.39 بوصة و7.2 بوصة؛ وتتكون من 4 هواتف  «
 PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate و HUAWEI Mate 20 X و ،HUAWEI Mate 20 Pro و ،HUAWEI Mate 20 هي
RS 20. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي ألعمال المستهلكين ريتشارد يو “تعتبر الهواتف 

الذكية بوابة العصر الحديث لدخول العالم الرقمي. وتم تصميم سلسلة HUAWEI Mate 20 لتكون الصديق األفضل 
للمستخدمين، والمرافق األمثل لالستمتاع بحياة أكثر غنى بفضل ذكائها، وطول عمر بطاريتها، واألداء رفيع 

المستوى لكاميرتها”.
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إعداد: طارق البحار

“كفرناح���وم” لي���س فيلًم���ا ُقّدم���ت قصته إلى العالم من أجل الفن فقط، بل بهدف تغيير الواقع والتصدي لظاهرة هي بمثابة قنبلة موقوتة تنذر بكارثة مس���تقبلية. لطالما اتس���م اللقاء 
معها باإلنس���انية والفن، بالغضب الذي تفرغه في أعمالها وتنتقد فيه عالًما يغض الطرف عن مس���ؤولياته، عن أطفال اس���ُتغلوا وُظلموا وُضربوا، ُس���لبوا حقوقهم في العيش بأمان، 
حقوقهم في النوم والعلم واإلحس���اس بطعم الطفولة.  “كفرناحوم” هو فيلم تس���عى من خالله المخرجة اللبنانية نادين لبكي إلى أن تجد حلوًل لكل طفل وعائلة ش���اركت معها في 

الفيلم، وصوًل إلى تعديل القوانين، وتؤكد أن أحداثه أقوى من مليون خطاب سياسي. المخرجة اللبنانية نادين لبكي في حوار مع لها حديثا:

ما الهدف من “كفرناحوم”؟  «
وهل توقعِت أن يحقق كل هذا 

النجاح؟

اله����دف من الفيل����م هو أن ُيح����دث صدمة 
ل����دى الن����اس، فه����م متأك����دون من تفّش����ي 
عندم����ا  لك����ن  الش����وارع،  أطف����ال  ظاه����رة 
تس����ّلط الس����ينما الضوء على قضية معينة 
وتناق����ش حيثياتها على الشاش����ة الكبيرة، 
تأخذ منحى آخر. أعرف أن الس����ينما تؤثر 
ف����ي المجتمع وفي أس����لوب تفكير أفراده، 
ل����ذا كان م����ن الضروري أن أرّك����ز على هذه 
القضي����ة وأهت����م بتصوي����ر أدق تفاصيله����ا؛ 
جمه����ور  عن����د  فع����ل  ردود  ُتح����دث  لك����ي 
المش����اهدين. ل����م أصّور فيل����م “كفرناحوم” 
بهدف تقديم عمل جديد فقط، بل سعيت 
م����ن خالل����ه إلى فت����ح نقاش ج����اد وإيجاد 
حلول. كلنا غاضبون ولكن الغضب وحده 
ال يكف����ي. عل����ى الصعي����د الش����خصي، كنت 
أق����ول م����اذا عس����اي أن أفع����ل، فأن����ا أيًض����ا 
مس����ؤولة عم����ا آلت إلي����ه األوض����اع؛ ألنني 
أعي����ش في مجتمع يغض الطرف عن هذه 
الظاهرة ويقبل بالظلم الواقع على أطفال 
الشوارع، لذا قررت أن أحّول هذا الغضب 
إل����ى ش����يء إيجاب����ي، وعلى هذا األس����اس 

ُصنع الفيلم.

 هل كتبِت النص وبحثت عن  «
الحاالت أم العكس؟

كان���ت األمور تس���ير بالت���وازي، فحين بدأنا 
الكتاب���ة، ش���ددنا عل���ى ض���رورة أن تك���ون 
القصة موّثقة. هناك فعاًل حبكة وس���يناريو، 
ولك���ن كان الب���د م���ن تدعيم أح���داث الفيلم 
بحقائ���ق. كن���ا نن���زل إل���ى الش���ارع ونبق���ى 
أياًم���ا وأس���ابيع م���ن دون نكت���ب ش���يًئا. كنا 
نحض���ر جلس���ات المحاك���م ون���زور مناط���ق 
نائي���ة ومهّمش���ة ف���ي لبن���ان، ونقص���د كذلك 
مخيمات الالجئين، واإلصالحيات وس���جن 
رومي���ة لألح���داث.. أمضين���ا أوقاًت���ا طويلة 
م���ع األطف���ال وحّدثونا عن تجاربه���م المّرة، 

فالكتابة كانت توثيًقا لما شاهدناه.

 في “كفرناحوم” تناولِت عدًدا  «
من القضايا اإلنسانية، كالتسّول 
وعمالة األطفال، الزواج المبكر 

والظلم الالحق بالعامالت 
األجنبيات ومكتومي القيد. 
كيف تمكنت من ربط هذه 

الحاالت ببعضها بعًضا؟

م���ن  البع���ض كان  ببعضه���ا  الح���االت  رب���ط 
أصع���ب األم���ور بالنس���بة إلين���ا، فاألح���داث 

اكتش���فنا  ألنن���ا  تلقائي���ة؛  بص���ورة  س���ارت 
ف���ي النهاي���ة أن بع���ض الحاالت ق���د تجتمع 
ف���ي عائل���ة واح���دة، كأن تض���م مث���اًل أوالًدا 
غير مس���جلين ف���ي الدوائ���ر الرس���مية، ولم 
يلتحقوا بالمدارس، واألهل إما قيد الدرس 
أو ب���ال هوية، ويعيش���ون ف���ي ضائقة مادية 
ُتجبره���م أحياًن���ا عل���ى تزوي���ج بناته���م في 
منتش���رة  الح���االت  فه���ذه  صغي���رة..  س���ّن 

بكث���رة وال أحد يتحدث عنها: تزويج الفتاة 
القاص���ر أو باألح���رى بيعه���ا لح���ّل مش���كلة 
الفق���ر الت���ي يعانيها أهله���ا، أو األوالد الذين 
يرتكبون جرًما وُيدّكون في س���جن رومية، 
وش���خصية العامل���ة األثيوبي���ة “رحيل” في 
الفيلم، غالًبا م���ا تكون أحزمة البؤس مرتًعا 
لش���خصيات  المماثل���ة  الش���خصيات  له���ذه 

الفيلم.

 ثمة من عّلق على المواضيع  «
التي تناولتها في الفيلم، بدًءا 

من الفقر وصواًل إلى التسول 
والزواج المبكر.... هل نادين 

لبكي تكتب فيلًما أم هو اقتراح 
لـNGO؟

إذا كنت في NGO واس���تطعت التغيير فلَم 
ال! قّدم���ت ه���ذا الفيلم ألغّير ف���ي الواقع ما 
أمكن، وليس بهدف إشباع رغبتي في الفن 
فقط، فالفيلم بلغ مس���توى فنًيا معيًنا خّوله 

للمشاركة في المهرجانات العالمية.

 هل الفيلم شعبوي؟ «

هو بالتأكيد شعبوي.

المخرج��ة نادين: قص��ة تغّير نظ��رة العالم ألطفال الش��وارع

“كفرناحوم” صدم الناس

قالت تش���ارليز ثي���رون، الحائزة جائزة 
األوس���كار أفض���ل ممثل���ة ع���ن دورها 
في فيلم “مونس���تر” العام 2003، إنها 
أحياًن���ا تش���عر بالش���ك ف���ي قدراتها 
التمثيلي���ة. وأوضح���ت ثي���رون ف���ي 

حوار مع مجلة إيلي: 

“كل م���رة أب���دأ فيها عم���اًل فنًي���ا ُأصاب 
بالخ���وف، أش���عر بأنه���م س���يفصلونني 
ألنني ممثلة س���يئة”، وتحدثت ثيرون 
عن المعايي���ر المزدوجة في هوليوود، 
للجنس���ين  الدع���م  تقدي���م  وأهمي���ة 

لتحقيق المساواة. 
وقال���ت: “في حال إخفاق فيلم ما، إذا 
كان البطل ذك���ًرا يقولون ربما لم يكن 
الفيلم جيًدا، وإذا كانت أنثى يقولون 
إن الفيلم أخفق بسببها، هذا يجب أن 

يتغير”.
 وأضافت “ش���ركات اإلنتاج مس���تعدة 
بصورة أكبر لتمويل أفالم أبطالها من 

الرجال“. 

من المقرر نشر الحوار في المجلة  «
قريبا.

تشارليز ثيرون.. 
سيئة

18 أكتوبر 2018 الخميس
للتواصل: 917111479 صفر 1440

25

 Black لكتابة وإخراج الجزء الثاني من Ryan Coogler رسميا سيعود
دور  ف���ي   Chadwick Boseman يع���ود أن  المتوق���ع  وم���ن   Panther

البطولة.

يذكر أن الج���زء األول حقق نجاحا 
كبيرا س���واء نقديا أو جماهيريا، إذ 
حص���ل الفيل���م عل���ى تقيي���م 97 % 
عل���ى Rotten Tomatoes، وحق���ق 
الفيل���م إي���رادات ضخم���ة ج���دا في 
ش���باك التذاك���ر العالم���ي بلغت 1.3 
أن  تؤك���د  المص���ادر  ملي���ار دوالر. 
التصوير س���يبدأ في نهاية 2019 
أو بداي���ة 2020 حي���ن ينتهي من 
 Ray وأيض���ا  الس���يناريو  كتاب���ة 
يخط���ط في تل���ك الفت���رة لفيلم 

قصير.
ينطل���ق  األول:  الج���زء  قص���ة 
الفيل���م م���ن قص���ة تش���اال ملك 
“واكان���دا” اإلفريقي���ة، وال���ذي 
يتولى مس���ؤولية الحكم في 

المملكة.

 Bad( كش���فت س���وني عن الموعد الرسمي لطرح الجزء الثالث لسلسلة األكشن
Boys(، والذي س���ُيعرض بحلول 2020، إذ ظلت “س���وني” تفاضل بين عدد من 
الس���يناريوهات الخاص���ة بالج���زء الجدي���د، وت���م تأجي���ل الفيلم أكث���ر من مرة، 
حت���ى إعالن الش���ركة المنتجة اختيارها للس���يناريو النهائي للج���زء الجديد من 

السلسلة.

إعالمي���ة  لتقاري���ر  ووفق���ًا 
مص���ادر  أك���دت  عالمي���ة، 
ب���ة من الش���ركة المنتجة،  مقرَّ
أن الفيل���م م���ن المق���رر ب���دء 
تصوي���ره خالل مطل���ع العام 
المقب���ل، على أن يتم عرضه 
األس���بوع  بنهاي���ة  تجاري���ا 
الزعي���م  بذك���رى  الخاص���ة 
األميركي مارتن لوثر كينغ 

بحلول العام 2020.
بط���ال  وسيس���تكمل 
س���ميث  وي���ل  السلس���لة؛ 
ومارت���ن لوران���س، بطولة 
الجزء الثالث، إلى جانب 
انضمام عدد من النجوم.

تمك���ن فيلم المغامرة والرع���ب “Goosebumps 2: Haunted Halloween” من 
تحقيق 5 ماليين دولر خالله افتتاحه شباك التذاكر األميركي الجمعة الماضي.

للج���زء األول ال���ذي صدر الع���ام 2015، ويعتبر الفيلم تكملة 
ودارت أحداث���ه ح���ول )زاك كوبر( الذي 
يتح���د مع مع جارته )هانا( ابنة ش���قيقة 
الكاتب المشهور بكتابة سلسلة قصص 
الرع���ب(  )صرخ���ة  الش���هيرة  الرع���ب 
وتصب���ح  س���تاين(،  إل  )آر  الكات���ب 
الش���ياطين الت���ي تعيش ف���ي خيال 
الكات���ب طليق���ة وح���رة ف���ي مدينة 
جرينديل بوالية ماريالند، ويسعى 
كل من زاك وهانا وستاين لمحاربة 

الشياطين وقوى الظالم.
ماديس���ون  بطول���ة  م���ن  الفيل���م 
أيس���من، ج���اك ب���الك، جيريم���ي 
راي تايل���ور، س���الييل هاريس، 
وين���دي  أوبري���ان،  ِب���ن 

ماكليندون - كوفي.

Black Panther Bad Boys Goosebumps

أعلن���ت جوائ���ز األكاديمي���ة البريطانية لفنون 
والمختص���ة  “بافت���ا”،  والتلفزي���ون  الفيل���م 
بتكريم أهم األعمال التلفزيونية والسينمائية 
ط���وال العام، إضافة أس���ماء عدد من النجوم 
المكرمي���ن بحف���ل توزيع الجوائز األش���هر في 
العالم، وضمت القائمة كاًل من نجمة مسلسل 
إل���ى  كالرك،  إميلي���ا   ”Game of Thrones“

جانب نجم الكوميديا العالمي جيم كاري.
وسيتس���لم جيم كاري جائزة “شارلي شابلن” 
للتأل���ق بالمج���ال الكومي���دي، كم���ا ستتس���لم 
كالرك جائزة فنانة العام، وأعلنت األكاديمية 
للمخ���رج  تكريمه���ا  الماضي���ة  الفت���رة  خ���الل 
العالم���ي س���تيف ماكوي���ن، وكيت بالنش���يت، 
وكيف���ن في���ج رئي���س اس���توديوهات مارفل، 
عل���ى أن تت���م إقام���ة حف���ل توزي���ع الجوائ���ز 

المنتظر يوم 10 فبراير المقبل.
وج���اء اختيار األكاديمي���ة لتكريم جيم كاري 
وفًق���ا لتقاري���ر إعالمي���ة عالمي���ة؛ نظ���ًرا إل���ى 
عودته مرة أخرى إلى بطولة عدد من األعمال 
Kid- “للتلفزيونية منها المسلس���ل الكوميدي 

كالرك؛  إميلي���ا  تكري���م  جان���ب  إل���ى   ،”ding
 Game“ للنج���اح الكبي���ر لمسلس���لها العالم���ي
of Thrones” وس���يقدم حف���ل توزي���ع جوائز 
البافتا الكوميديا جاك ويتهال في 26 أكتوبر 
الج���اري في فندق بيفرلي هيلز بمدينة لوس 

أنجلس األميركية.
ومسلس���ل “Kidding” م���ن بطولة جيم كاري، 
وك���ول ألين، وج���ودي جرير، وبرن���ارد وايت، 
تش���افيز،  وجوليوكيس���ار  بويس���يل،  وك���ودا 

وجولييت موريس، وماري فابر، ومن إخراج 
ميش���يل جندري. وتدور أحداثه حول جيف، 
ال���ذي يعرف أيًضا باس���م بيكس���ل، ال���ذي يعد 
اللط���ف  ومن���ارة  األطف���ال،  لتلفزي���ون  رم���ًزا 
والحكم���ة لعق���ول أميركا الش���ابة التي تأثرت 
بها، لكن عندما تكون هذه العائلة الش���خصية 
وولدي���ن،  الزوج���ة،  م���ن  المكون���ة  المحبب���ة 
وأخت وأب تبدأ في االنهيار فتكون النتيجة 

عكسية.

”Kidd ing “ التلفزيوني  المسلسل  ف��ي  دوره  ع��ن 

تكريم النجم جيم كاري

تقدي���م  ف���ي  األميركي���ة  الكوميدي���ا  نجح���ت 
أشكال مختلفة من األعمال الفكاهية الداعمة 
للعلم���اء والعل���م عموًم���ا، ورغ���م قلته���ا مقابل 
األعمال األخرى، إال أن اس���تطاعت أن تضيف 
ُبع���ًدا جدي���ًدا في منظومة التلف���زة األميركية، 
وتوثي���ق عالق���ة الجمهور بمسلس���الت التلفزة 

العلمية طوال 12 عاًما. 
المسلس���الت  لخارط���ة  الس���ريع  التط���رق 
أنه���ا  يج���د  العليم���ة،  الكوميدي���ة  األميركي���ة 
استطاعت وضعت بصمة تنافسية تلفزيونية 
أم���ام خط���وط األعم���ال الفنية األخ���رى، وعند 
الحدي���ث ع���ن ذل���ك تج���د أن مسلس���ل “ذا بيغ 
بانغ ثي���وري” أو “نظرية االنفجار العظيم” يعد 
أحد أش���هر المسلسالت في هذا اإلطار، والذي 
 CBS أنتجت���ه ش���بكة ش���بكة كولومبي���ا للب���ث
وبث���ت أول���ى حلقاته ف���ي 24 س���بتمبر 2007، 
فيما يعرض الموس���م األخير من���ه على منصة 
“س���تارزبالي”  تزامًن���ا م���ع توقي���ت عرضه في 

الواليات المتحدة األميركية. 
وثقاف���ة  حي���اة  ح���ول  المسلس���ل  ويتمح���ور 

مجموع���ٍة م���ن المهووس���ين بالعل���م والمعرفة، 
ليس���لط الض���وء عل���ى حي���اة العلم���اء األربع���ة 
ش���يلدن كوب���ر وليونارد هوفس���تاتر وراجيش 
الذي���ن  وولويت���ز  وه���وارد  )راج(  كوثربال���ي 
يعمل���ون ف���ي معه���د كاليفورني���ا للتكنولوجي���ا 
ويعيش���ون كأصدقاء مقربين يقضون أوقات 
ممتعة بصحب���ة صديقاتهن بين���ي وبيرناديت 

وإيمي.
وتمّي���ز العمل الكومي���دي والجماهي���ري األبرز 

في أميركا باستضافة نخبة من ألمع الضيوف 
والش���خصيات المحبوب���ة ف���ي عال���م الفيزياء 
والكمبيوتر والخي���ال العلمي، وإثراء محتواه 
ب���وب  المخض���رم  الممث���ل  بحض���ور  الفري���د 
نيوه���ارت وعال���م الفيزي���اء الراح���ل س���تيفن 
هوكين���ج اللذي���ن أصبح���ا م���ن ضي���وف العمل 
الكومي���دي، إلى جانب الممثل تش���ارلي ش���ين 
عل���ى  الحائ���زة  سبنس���ر  أوكتافي���ا  والممثل���ة 

األوسكار ورائد الفضاء َبز ألدرن.

أش���ه���ره���ا ث�������ي�������وري”  ب�����ان�����غ  ب����ي����غ  “ذا 

الكوميديا في خدمة المسلسالت العلمية
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يكون هذا اليوم مؤشرا مالئما لالنطالق في 
األعمال.

ضع الخطط المستقبلية لمشاريع كبيرة تريد 
إنجازها.

الوضع يحتم عليك أن تختار بين أن تكون مع 
الشريك أو ال.

تطل على مجموعة من األصحاب تناقش معهم 
األفكار المطروحة.

لست متأكدا من القرارات األخيرة وتسعى إلى 
حل الموضوع.

تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب إلى ثقتك.

ال تكن من ذوي االستهتار بكل شيء في الحياة.

تنتهي الصعوبات والخيبات، وتستعيد تألقك. 

تشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط بسبب 
اإلرهاق.

يجعلك هذا اليوم محط إعجاب الزمالء 
وتقديرهم. 

تكثر من التحركات غير المجدية، لكنك تنتبه 
بسرعة.

تستعيد معنوياتك قوية إال أنك تميل إلى 
الوحدة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

18 اكتوبر

 1867
 العلم األميركي يرتفع 

للمرة األولى في 
أالسكا، ويشير 

ذلك إلى 
انتقال ملكية 

تلك المنطقة 
من روسيا إلى الواليات 

المتحدة.

يحيي مغني الراب 
والمنتج األميركي 

جوناثان سميث مورتيمر 
 ،LIL JON  والملقب بـــ
حفال غنائيا وموسيقيا 

في البحرين بتاريخ 19 
أكتوبر، حيث سيقدم 
أجمل أغانيه الرائعة.

حصل الفنان ورئيس مس��رح البيادر البس��ام علي على الجائزة الثانية 
ألفضل نص مس��رحي ضمن جائ��زة مهرجان خالد بن حمد للمس��رح 

الش��بابي لمس��رحية “ك��وت 6”. ويق��ول البس��ام عن هذا 
العمل إنه يهدف إلى توضيح الصراع الموجود في أطراف 
عدة ف��ي نفس اللعب��ة، والذين يس��عون للف��وز فيها 
بشتى الطرق الش��رعية أو غيرها عن طريق شخصيات 
لعبة ال��ورق، وهي الرق��ام والخال والميم��ه والجوكر، 

كل ش��خصية ترمز إلى ُبعد في الش��خصية كبير يوصل 
رس��الة مضمونها عظيم، فيحدث ص��راع بين أوراق اللعبة 

ويوضح جبروت الجوكر.

يك��رم مهرجان الخرطوم للفيلم العربي في دورته الرابعة المقامة في الفترة 
م��ن 20 – 25 أكتوب��ر الجاري بالس��ودان، الفنانة هالة صدق��ي ويمنحها درع 

اإلنجاز الفني؛ تقديًرا لمسيرتها الفنية الطويلة.
ويش��ارك ف��ي مهرج��ان الخرط��وم للفيلم العرب��ي 3 أفالم 

مصري��ة، ه��ي “األصليي��ن، وت��راب الم��اس، فوتوكوب��ي”، 
كم��ا يك��رم المهرجان فاروق الفيش��اوي وإلهام ش��اهين، 
ويمنحهم��ا درع اإلنجاز الفني؛ تقديًرا لمس��يرتهما الفنية 

الطويلة. وُيعد مهرجان الخرطوم للفيلم األول من نوعه في 
الس��ودان، وهو متخصص في عرض األفالم العربية بمختلف 

أنواعها “روائية طويلة وقصيرة، تسجيلية، رسوم متحركة”.

بعد غياب دام 20 س��نة عن شاشات الس��ينما، يعود الممثل المصري يحيى 
الفخران��ي بفيلم “ش��اي بالجنزبيل”، للمؤلفة هالة خلي��ل، عن رواية “عتبات 

البهج��ة” للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ويخرجه عمر عبدالعزيز، 
ويتول��ى إنتاجه جهات ع��دة. وابتعد الفخراني عن شاش��ات 

الس��ينما من��ذ الع��ام 1998، بعد ع��رض فيلم��ه “مبروك 
وبلب��ل”، آن��ذاك، ويعود حاليا ليش��ارك الممث��ل المصري 
ف��اروق الفيش��اوي تقدي��م “ش��اي بالجنزبي��ل”. وتواصل 

المؤلف��ة هال��ة خليل كتاب��ة أح��داث العمل، فيم��ا ُيعاين 
المخ��رج عمر عبدالعزيز حاليا أماكن التصوير ويختار بين أكثر 

من ديكور؛ استعدادا لبدء تصويره في الفترة المقبلة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بعـــد أزمـــة صحيـــة حـــادة ألمـــت بها 
الفنانـــة  ألســـابيع متعـــددة، طمأنـــت 
البحرينية شذى سبت متابعيها على 
الصحيـــة،  حالتهـــا  عـــن  “انســـتغرام” 
معلنـــة مغادرتهـــا المستشـــفى أخيرًا 
إثـــر معاناتها من مشـــاكل في المعدة 

والقيء المتواصل.
وكتبت شـــذى ســـبت في أول تعليق 
لها بعـــد مغادرتهـــا المستشـــفى الذي 

مكثت به لحوالي شـــهر تقريبا ”اللهم 
إطـــالق  تـــم  والشـــكر..  الحمـــد  لـــك 
حيـــث  المستشـــفى  مـــن  ســـراحي 
أمضيـــت أكثـــر مـــن شـــهر.. وأخيـــًرا 

ترخصت”.
وكانـــت الفنانة البحرينية قد أدخلت 
إلـــى المستشـــفى منـــذ شـــهر تقريبـــا؛ 
بسبب إصابتها بحالة قيء متواصل، 
وعجز األطباء عن تشخيص حالتها.

شذى سبت تخرج من المستشفى
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 1801
الحملة الفرنسية بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر األراضي المصرية.

 1901
بريطانيا تنسحب من بنما والواليات المتحدة تتولى شق القناة بمفردها.

 1907
تأسيس محكمة العدل الدولية تحت اسم اتفاقية الهاي لحل النزاعات الدولية.

 1916
انتهاء معركة السوم بخسائر فادحة: مليون و150 ألف قتيل.

 1920
مليون من عمال المناجم البريطانيين يضربون للمطالبة بزيادة في األجور.

26

وعالمي��ة عربي��ة  موس��يقية  أمس��يات  مجموع��ة  يق��ّدم 

“مهرجان البحرين للموسيقى” اليوم
الفنون الشعبيةنتاشا أطلس

الموسيقار البحريني مبارك نجم

تس���تعد البحرين الس���تقبال موس���م ثقافي متجدد مفعم باأللحان، إذ تواصل هيئة البحرين للثقافة واآلثار عملها إلطالق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 
في نسخته ال� 27 اليوم الخميس.  وتقّدم الهيئة أمسيات فنية يحييها نخبة من المبدعين الموسيقيين من حول العالم، والذين سيلقون الضوء على أشكال 

مختلفة من الموسيقى البحرينية، العربية والعالمية حتى يوم 27 أكتوبر، وفي مواقع ومساحات ثقافية مختلفة.

وينطلـــق مهرجـــان البحريـــن الدولي للموســـيقى هـــذا العام 
مـــن مســـرح البحريـــن الوطنـــي مع الفنـــان العراقي حســـين 
األعظمـــي الـــذي يغّنـــي المقـــام العراقـــي اليـــوم. وللراغبين 
فـــي حضـــور هذا الحفـــل يمكن شـــراء التذاكر مـــن محالت 
فيرجيـــن ميغـــا ســـتور البحرين ســـيتي ســـنتر أو مـــن على 
الوطنـــي  المســـرح  ومـــن  للمحـــالت.  اإللكترونـــي  الموقـــع 
إلـــى الصالـــة الثقافيـــة، ينتقل مهرجـــان الموســـيقى؛ ليقّدم 
مجموعة أمســـيات موسيقية عربية وعالمية والدعوة إلى 

هذه الحفالت عموما. وتأتي، غدا الجمعة، من فلسطين، 
بالتعاون مع الســـفارة الفلســـطينية لـــدى البحرين، فرقة 
“نـــوى” مـــن المؤسســـة الفلســـطينية للتنميـــة الثقافيـــة؛ 

لتقـــّدم مجموعة مـــن األغاني التي تحيي ذاكرة المشـــهد 
الموسيقي في فلسطين قبل النكبة.

ويـــوم 21 أكتوبـــر تقـــّدم فرقـــة البحريـــن 
خليفـــة  المايســـترو  بقيـــادة  للموســـيقى 
زيمـــان حفاًل إلحياء ذكرى الفنان الراحل 
محمـــد علـــي عبـــد هللا، الـــذي يعـــد أحـــد 
أعـــالم األغنيـــة البحرينيـــة ومـــن أشـــهر 

الفنانيـــن الذيـــن غّنـــوا للحـــب الخجـــول 
والعاطفة الجّياشة. 

الفنانـــة  الصالـــة حفـــل  أكتوبـــر فتســـتضيف   23 يـــوم  أمـــا 
البلجيكية نتاشا أطلس بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى 

البحرين. 
وفي يوم 25 أكتوبر سيكون الجمهور على موعد مع الفنانة 
نبيلة معن من المملكة المغربية، التي ســـتقّدم مجموعة من 
األغاني التي تمزج ما بين الموســـيقى العربية واألندلســـية 
والجـــاز. وتختتم الصالـــة الثقافية حفالتها مع الفنانة 
الســـورية وعد بوحّســـون يوم 26 أكتوبر، إذ 
تقّدم الفنانة حفال موســـيقًيا يجّسد شغفها 
باللغـــة العربية ومـــا أثمرت عنه هـــذه اللغة 
العريقة من أشـــكال التعبير الفني المختلفة 

عبر القرون. 
ومـــن مدينة المنامة إلى جنوب مملكة 
البحريـــن حيـــث شـــجرة الحياة، 
إســـماعيل دّواس  تأتـــي فرقـــة 
يـــوم 20 أكتوبـــر؛ لتقـــّدم حفاًل 
موســـيقًيا في الهـــواء الطلق 
يلقي الضـــوء على الموروث 
والغنائـــي  الموســـيقي 
البحريـــن  لمملكـــة  الشـــعبي 

عامـــة ومدينة المحرق خاصة.  وعـــودة إلى مدينة المنامة، 
يشـــهد متحف البحرين الوطني في يوم 24 أكتوبر أمســـية 
موســـيقية بمناســـبة تدشـــين ألبوم “أغاني المرأة البحرينية 
الشـــعبية” بالتعاون مع مكتب صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
العاهـــل، وهو مشـــروع ثقافـــي قام به الموســـيقار البحريني 
مبـــارك نجـــم، أعـــاد خالله صياغـــة تـــراث الغنـــاء البحريني 
الخاص بالنساء ليبدع أعمااًل أوركسترالية فريدة مستلهمة 
مـــن هذا التراث العريق. وســـيكون ختـــام مهرجان البحرين 
الدولي للموســـيقى الســـابع والعشـــرين في مدينـــة المحّرق، 
حيـــث تشـــهد دار المحـــّرق فـــي 27 أكتوبـــر نشـــاًطا يبـــرز 
التـــراث الغني للموروث الغنائي النســـائي المحلي من خالل 
محاضـــرة يلقيهـــا األكاديمي والباحث البحريني جاســـم بن 

حربان ويرافقها عرض مباشر على خشبة المسرح.

ويقّدم المعرض أعماًل فنية مصورة متحركة )فيديو(  «
لكل من الفنان محمد قاسم الحداد، والفنان علي 

حسين ميرزا، والفنانة ميسم الناصر، والفنانة مريم 
النعيمي، إذ يعكس الفنانون تجاربهم في مفهوم 

“السينكوبيشن” )الذي يعني تداخل النغمات وتغيير 
اإليقاع( في المجتمعات عبر أعمال مفاهيمية 

باستخدام فن الفيديو.



وصف الش���ريك في بالدار العربية للعلوم )ناش���رون( جهاد ش���بارو الرقابة الحكومية على المصنفات 
األدبية المختلفة التي تقيمها المعارض البحرينية بشبه المعدومة، واصًفا إياها ب�� “التجربة الفريدة”.

وأوضح شبارو بلقاء أجرته معه “البالد” أن عدد دور النشر في العالم العربي كثيرة، وبزيادة مفرطة 
عن حاجة السوق، مبيًنا أن بعض الدول باتت تتجه لبناء دور للنشر، بدًل من دعمها. وفيما يلي نص 

اللقاء.

في ظل الصعوبات الضخمة التي تواجهها  «
الطباعة الورقية، لماذا الثبات في العمل 

بقطاع النشر والطباعة؟

توجهن���ا بال���دار العربي���ة للعل���وم )ناش���رون( قدي���م، 
ويرجع إلى العام 1970، ولدينا اس���تثمارات كبيرة 
في هذا العمل، وعالقات نافذة، ومطابع، ومخازن، 
وفري���ق عمل من 80 موظف، وعليه فمن الصعوبة 

الترجل عن هذا العمل ببساطة، واالنصراف.
إل���ى ذل���ك، ف���إن دخ���ول قط���اع الطباع���ة والنش���ر 
بالوقت الراهن، سيكون أمًرا صعًبا للغاية، ألسباب 
ع���دة، منه���ا دولية، ومنه���ا الخصوصي���ة التي تميز 

العالم العربي.
ولي أن أش���ير هنا للصعوبات الجم���ة التي يحدثها 
الكت���اب اإللكترون���ي، وال���ذي يتوف���ر بس���هولة ف���ي 
ش���ركات  ودخ���ول  اإللكتروني���ة،  البي���ع  منص���ات 
ضخمة للمنافس���ة، كشركة “أمازون”، وتوسعها إلى 
جانب ش���بيهاتها من الشركات الكبرى في األسواق 
العالمي���ة، خصوًصا األميركية، واألوروبية، وتوجه 
الكثي���ر م���ن القراء لالش���تراك بها؛ لرخ���ص األثمان، 

وألسباب أخرى.
ول���ي أن أش���ير هن���ا إل���ى أن سياس���تها التس���ويقية 
ح���ادة ال���ذكاء، وتق���وم عل���ى اصطياد المس���تهلك، 
وإدخال���ه ف���ي دوام���ات م���ن الش���روط، والطلب���ات 
الكب���رى،  الش���ركات  ه���ذه  أن  ناهي���ك  الالحق���ة، 
خصوصا “األمازون”، تمارس ضغوطا شديدة على 
دور النش���ر األصيل���ة، والتي ال تنال م���ن الربحية - 

عند التعاقد معها - إال نسبا طفيفة.

برأيك، ما الذي يميز العمل بقطاع الكتب؟ «

العم���ل بقط���اع الكتب غي���ر روتيني، وفيه نش���اط، 
وحرك���ة دائم���ة، إذ م���ا قارنت���ه باألعم���ال األخ���رى، 
ناهي���ك ع���ن أنه يمنح���ك الفرص���ة بلق���اء الطبقات 
المتعلمة، والنخبوية، والمثقفة، ومعرفتهم، وبذلك 

لذة، وغنى كبيرة.

من خالل مشاركاتهم بمعارض الكتب في  «
البحرين، كيف تقرأ آلية الرقابة التي تتبعها 

الدولة على المصنفات األدبية المختلفة؟

أنت���م ف���ي البحرين محظوظ���ون، فالرقاب���ة لديكم 
شبه معدومة، وبتجربة أصنفها بالفريدة، وهو أمر 
تلمس���ناه من خالل كل مش���اركاتنا المس���تمرة هنا، 
يس���تثنى من ذلك الكتب التي قد توجد المش���اكل 
ف���ي المجتمع، وهو واق���ع جميل يخالف الكثير من 

األسواق القريبة األخرى.
وللتوضيح على هذه النقطة، فإن كل كتب 

المؤلف األميركي المش���هور داون براون، 
نح���ن م���ن نترجمه���ا ونطبعه���ا، فالج���زء 
األول من سلسلة كتبه المشهورة والتي 
غي���ر  دافينش���ي”  “ش���فرة  اس���م  تحم���ل 

مس���موح بتداوله���ا بلبنان، النس���خة 
فق���ط،  العربي���ة 

اإلنجليزية  بخالف 

الموجودة باألسواق، وألسباب ترجع لهيئات دينية 
معين���ة، ناهي���ك ع���ن كل النس���خ موج���ود بالفضاء 

اإللكتروني.

هل ترى أن اندماج دور  «
النشر فكرة مجدية في قبال 

الصعوبات المختلفة التي 
تواجهه اآلن؟

العال���م  النش���ر ف���ي  ع���دد دور 
وبزي���ادة  كثي���رة،  العرب���ي 
مفرطة عن حاجة السوق، ومن 

األس���باب س���هولة أن 
دار  تنش���أ 
 ، ع���ة للطبا
ل���ك  وهنا
ح���االت 

تش���جع به���ا ال���دول أن تك���ون له���ا دور نش���ر، ب���ل 
وتدخل بحصة ش���راكة فيها، وهذا أمر مس���تغرب؛ 
ألن المتع���ارف عليه، أن الدول تس���اعد الناش���رين، 

ال أن تنافسهم.
وه���ذه الحال���ة موج���ودة بوض���وح ف���ي الوالي���ات 

المتحدة، والصين أيًضا.

ما أكثر الكتب رواًجا اآلن؟ «

الرواي���ة، كت���ب األطف���ال والناش���ئة، كت���ب تطوير 
الذات.

الروايات الخيالية أكثر، أم روايات السير  «
الذاتية؟

الرواية الخيالية.

الروايات العربية أم األجنبية؟ «

الراويات العربية.

يالحظ من تجربة الكتاب البريطاني، أن  «
مطبوعات الكتب الورقية هنالك أعلى دخاًل 

من مبيعات السيارات، كيف تفسر ذلك؟

الق���ارئ البريطان���ي يقرأ بمع���دل 50 كتابا بالس���نة، 
في حين يش���تري الس���يارة بمعدل واح���دة كل 10 
س���نوات، فال���دورة االس���تهالكية هن���ا مختلفة، بل 
إن هنال���ك الكثي���ر م���ن البريطانيي���ن وغيره���م من 
الش���عوب األوروبي���ة ال يش���ترون الس���يارات؛ نظًرا 
لوجود ش���بكات النقل الحديث���ة والقطارات، والتي 
يس���تثمر خاللها األوروبي���ون أوق���ات االنتظار في 

القراءة.

ما اآلليات التي تنصح بها الوالدين، لزراعة  «
ثقافة القراءة ألبنائهم؟

تعلم���ت من وال���دي )رحم���ه هللا(، ومن عم���ي )والد 
زوجت���ي(، أن عادة القراءة تبنى في المنزل، فاألب 
واألم الل���ذان يق���رآن دائًم���ا، وبثقاف���ة تق���وم عل���ى 
وج���ود الكت���ب ف���ي البيت باس���تمرار، كلها تس���عف 
األبن���اء عل���ى تش���رب ه���ذه الع���ادة، واعتباره���ا مع 
الوقت ج���زءا من اليوميات، والحياة، ش���ريطة أن 
تكون بعيًدا عن الصرامة، وإنما بتش���جيع األبناء 
عل���ى الق���راءة بطريق���ة لطيف���ة، وودي���ة، تحب���ب 

األبناء بها.

أفالم عربية تتنافس في األوسكار

تواصل الممثلة المصرية منة فضالي تصوير مشاهدها في مسلسل  «
“زنزانة 7”، الذي تجسد فيه شخصية راقصة تدعى “شجن”، وتتعرض 

للعديد من المواقف مع أحمد زاهر ونضال الشافعي، وتعمل في أحد 
المالهي الليلية وتدخل في صراعات معهما، إذ تدور أحداث الفيلم 

في إطار درامي وأكشن داخل السجن بين كل من زاهر ونضال خالل 
األحداث.

انتهت القائمة الرس���مية العربية المتنافس���ة هذا العام في جائزة أوس���كار أفضل فيلم 
أجنبي ب� 8 أفالم عربية من بين  87  فيلًما في المس���ابقة الس���ينمائية األولى دورته ال�91 
والتي ستقام في 24 فبراير بهوليوود وسط اهتمام عربي وعالمي كبير، وتتنافس عدة 
دول عربية وهي مصر ولبنان وفلس���طين وتون���س والجزائر والعراق والمغرب واليمن 

ضمن هذه الجائزة.

فمن مصر يمث���ل “يوم الدين” أحداثه تدور 
ح���ول بش���اي، وهو رجل ُش���فى م���ن مرض 
الج���ذام، لكن���ه م���ازال يحم���ل آث���ار المرض 
بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها 
يوًم���ا الفيل���م للمخرج أبوبكر ش���وقي، ومن 
تألي���ف وإنت���اج وإخ���راج أبوبك���ر ش���وقي، 
وبطولة راضي جمال، وأحمد عبدالحافظ، 
وم���ن لبن���ان فيل���م “كف���ر ناح���وم” للمخرجة 
نادي���ن لبكي وهو م���ن تأليف جهاد حجيلي 
وبطول���ة: زين الرفي���ع، يوردانوسش���يفراو، 
كوث���ر الحداد، ف���ادي كمال، نور الحس���يني، 
كي���درا ع���زام ويتب���ع الفتى زي���ن وهو طفل 
ش���ارع متم���ّرد في حرب م���ع والديه اللذين 
يرفضان إرس���اله إلى المدرس���ة ويضربانه. 
وبل���غ ه���ذا الس���خط ذروت���ه عندم���ا زوج���ا 

ش���قيقته في س���ن الحادية عش���رة. فيهرب 
زي���ن ويلج���أ إل���ى رحي���ل وه���ي اثيوبي���ة ال 
س���تعهد  لبن���ان  ف���ي  إقام���ة  أوراق  تمل���ك 

بحضانة طفلها إليه لتتمكن من العمل
وم���ن الع���راق فيل���م “الرحل���ة” م���ع المخرج 
محم���د الدراج���ي بأح���داث تعود إل���ى العام 
طائفي���ة،  صراع���ات  ش���هد  ال���ذي   2006
وعملي���ات عن���ف ف���ي بغ���داد ومحافظ���ات 
عراقية أخرى. المخرجة التونسية كوثر بن 
هنية تشارك بفيلم “على كف عفريت” الذي 
تدور أح���داث الفيلم ح���ول واقعة حقيقية 
جامعي���ة  فت���اة  خالله���ا  تعرض���ت  حي���ث 
لالغتص���اب عل���ى ي���د عناصر من الش���رطة؛ 
لُيس���تند إليها في إط���الق العنان للكثير من 

القضايا التي كانت طي النسيان.

الثقافة تقوم على وجود الكتب في البيت باستمرار

شبارو: الرقابة على المصنفات شبه معدومة
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من فلسطين فيلم “اصطياد األشباح” للمخرج رائد أنضوني، الذي يمثل خالصة  «
تجربة مخرجه الذي أودع بالسجن، فقرر أن يخرج فيلما يجسد فيه هموم 

المسجونين، فجمع بعض السجناء السابقين للقيام ببطولة فيلم يحكي قصصهم، 
ويجسد تجاربهم داخل بناء السجن. أما من اليمن فيشارك فيلم “10 أيام قبل الزفة” 

للمخرج عمرو جمال، وتدور أحداثه حول عالقة عاطفية بين فتاة وشاب في عدن، قبل 
أن تندلع الحرب في المدينة وكيف تغّيرت ظروفهم.. من المغرب “بورن آوت” إخراج 
نور الدين الخماري، هو الجزء الثالث من ثالثية سينمائية بدأت بفيلم “كازانيغرا” ثم 
فيلم “زيرو” أما الجزائر فتشارك بفيلم  “إلى آخر الزمان” للمخرجة ياسمين شويخ.

“اصطياد األشباح”

طارق البحار

إبراهيم النهام | )تصوير- خليل إبراهيم(

مقابلة مع الناشر البناني لكتاب غاندي

جهاد صالح الدين شبارو. «
شريك بالدار العربية للعلوم )ناشرون(. «
متزوج ولديه ولد وبنت. «
خبرة 42 عاما بالتسويق والمبيعات. «
بدأت دار النشر العمل فعليا العام  «

.1970
دار متكاملة من تحضير الكتب  «

وترجمتها وطباعتها وتسويقها.

بروفايل
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أّول دول���ة  أم���س األربع���اء،  بات���ت كن���دا، 
تش���ّرع  العش���رين  ال���دول  مجموع���ة  م���ن 
)الماريغوان���ا(  الهن���دي  القن���ب  اس���تهالك 
ألغراض الترفيه، في خطوة تثير حماسة 
المس���تهلكين واألس���واق المالية ف���ي البلد 

على حّد سواء.
تح���ّدى عش���رات  اللي���ل،  منتص���ف  ومن���ذ 
األش���خاص البرد في مدينة س���انت جونز 
)الشرق( لساعات لش���راء أول غرامات من 
القن���ب الهندي “الش���رعي” ف���ي متجر تابع 
لسلس���لة “تويد”، ُفتح خصيص���ا لالحتفاء 

بهذا الحدث التاريخي في البلد.

مع دخول هذا القرار حّيز التنفيذ  «
أمس األربعاء، يكون الليبرالي 

جاستن ترودو قد حّقق أحد أبرز 
وعود حملته االنتخابية بعد 

3 سنوات على انتخابه رئيسا 
للحكومة، ومن ثّم باتت كندا ثاني 

بلد في العالم يسمح باستهالك 
الماريغوانا ألغراض الترفيه، بعد 

أوروغواي سنة 2013.

اعتقل���ت الس���لطات األميركية ضابطا 
ف���ي الش���رطة ف���ي والي���ة ميريالن���د؛ 
بتهمة اغتصاب امرأة داخل س���يارتها 
خ���الل توق���ف لحرك���ة الس���ير بس���بب 
الزحام، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي 

ميل” البريطانية، أمس األربعاء.
وقال قائد الشرطة هانك ستاونسكي 
ف���ي مؤتمر صحاف���ي إن “أحد قدامى 
المحاربي���ن كان ف���ي الخدم���ة ويق���ود 
سيارة عندما أوقف المرأة في حوالي 

الساعة الواحدة صباحا”.

أكدت الئحة التهام بحق الضابط  «
ريان ماكلين )29 عاما(، وهو 

متزوج وينتظر طفال، أنه أجبر 
المرأة على القيام بعمل جنسي 

أثناء وجودهما في سيارتها في 
موقف للسيارات، بعد أن اشتكت 

الضحية للشرطة. وأوقفت 
الشرطة الضابط عن العمل إلى 

حين استكمال التحقيق.

ق���دم وزير الدولة للش���ؤون الخارجية 
في الهند اس���تقالته أمس األربعاء بعد 
أن اتهمت���ه نح���و 20 ام���رأة بالتحرش 

الجنسي في إطار حركة “#مي تو”.
وق���ال الوزير ام جي أكب���ر، الصحافي 
السياس���ة،  امته���ن  ال���ذي  المخض���رم 
ف���ي بي���ان “بم���ا أنن���ي ق���ررت اللج���وء 
إل���ى العدال���ة عب���ر المحكم���ة بصفت���ي 
الشخصية فإنني أرى أن من المناسب 
ومواجه���ة  منصب���ي  ع���ن  التنح���ي 
س���يقت  الت���ي  الباطل���ة  االتهام���ات 

ضدي”.

واجه “أكبر” األسبوع الماضي  «
سياًل من االتهامات بعد أن 

اتهمته الصحافية بريا راماني 
بسلوك غير الئق عندما عمال معًا 
إبان التسعينيات، لكنه نفى األحد 

هذه االتهامات وقال في اليوم 
التالي إنه سيقاضيها بتهمة 

التشهير. وآنذاك، أعلنت 20 امرأة 
أخرى استعدادهن للشهادة ضده.

تـرودو يفـي بوعـد 
“المـاريغوانـا” 

فـي كنـدا

اعتقال ضابط 
شرطة الغتصابه 

امرأة

“التحـرش” 
يطيـح وزيـرا 

هنديـا

أف���ادت تقارير بأن طالبة في المرحلة الثانوية في والية كاليفورنيا قدمت الكعك 
إلى زمالئها في الفصل الدراسي مخبوزا على نار أشعلت ببقايا جدتها.

الت���ي  التقاري���ر  ف���ي  الش���رطة  وتحق���ق 
تحدث���ت عن ه���ذه الطالب���ة التي تدرس 
في أكاديمية دافنشي الخيرية الثانوية 

في مدينة ديفيس بوالية كاليفورنيا.
وقال ضابط الش���رطة دوروشوف لقناة 
فوك���س اإلخباري���ة إن الش���رطة تحق���ق 
بش���أن طالبي���ن، على األقل، يزع���م أنهما 

نفذا هذا الفعل الرهيب.
ول���م تعتق���ل الش���رطة أي ش���خص حتى 
اآلن، لكنه���ا أش���ارت أن التح���دي األكب���ر 
اآلن ه���و توجي���ه االتهام���ات ف���ي ح���ال 

أرادت المدرسة ذلك.
غي���ر أن الس���ؤال بالنس���بة إلى الش���رطة 

اآلن “ما هي الجريمة؟”.

دخ���ل “فلف���ل” التاري���خ، عندم���ا أصب���ح أول روب���وت يتم اس���تجوابه ف���ي البرلمان 
البريطان���ي، ويق���دم ش���هادة أمام أعضاء البرلم���ان، بعد أن تم اس���تدعاؤه لتقديم 

الدليل على مستقبل التكنولوجيا في المجتمع.

وطم���أن الروب���وت أعض���اء البرلم���ان، الذي���ن 
ل���ن  البش���ر  أن  عل���ى  باإلص���رار  اس���تجوبوه، 
ألنه���م  لإلهم���ال؛  يتعرض���وا  أو  ينقرض���وا 
يتمتعون ب���� “المهارة الناعم���ة”، التي ال يمكن 
للروبوت���ات أن يتمتع���وا به���ا، أو تق���وم به���ا 
م���ن تلقاء نفس���ها. ويقص���د “فلف���ل” بالمهارة 
المه���ارات االجتماعي���ة،  الناعم���ة، مجموع���ة 

ومه���ارات االتصال، والتواص���ل والخصائص 
والمي���زات الش���خصية، والمواق���ف وال���ذكاء 
االجتماعي والعاطفي. وبعد اس���تماع اللجنة 
البرلماني���ة ش���هادة الروب���وت، قال���ت رئيس���ة 
ب���اول إن “ردود فلف���ل ع���ن  اللجن���ة لوس���ي 
تس���اؤالتنا كانت أفضل من كثي���ر من الردود 

التي سمعناها من الوزراء”.

اضطرت طائرة تحمل السيدة األولى للواليات المتحدة زوجة الرئيس األميركي، 
ميالنيا ترامب، إلى العودة إلى قاعدة عس���كرية في واش���نطن أمس األربعاء بعد 

تصاعد الدخان من مقصورة القيادة.

ترام���ب  باس���م  الرس���مي  المتح���دث 
ستيفاني غريشام قالت ”كل شيء على 
ما ي���رام، الجمي���ع بخير”، بع���د أن عادت 
الطائ���رة الحكومية أدراجه���ا إلى قاعدة 
أن���دروس”. وحلق���ت الطائ���رة ف���ي الجو 
لم���دة 10 دقائق، ليبدأ الدخان بالتصاعد 

س���ارع  حي���ث  القي���ادة،  مقص���ورة  م���ن 
الحرس إلى مقدمة الطائرة، بحس���ب ما 
قاله مراس���لون موجودون ف���ي الطائرة، 
التي كانت متوجهة إلى فيالدلفيا، للقاء 
عائ���الت أطف���ال تعرضوا لم���واد مخدرة 

عندما كانوا في مرحلة الحمل.

كعك مخبوز بـ “رماد الجدة”

البرلمان البريطاني يستجوب “روبوت”

هبوط اضطراري لطائرة ميالنيا

أنقذت المطربة العالمية شاكيرا معجبا بها من أيدي األمن في مكسيكو سيتي، إذ 
تدخلت المطربة المكسيكية لتفصل بين األمن ومعجب صعد على المسرح وهي تغني، 

واحتضنت شاكيرا الشاب، وخلصته من “البودي غاردات” الذين صعدوا إلى المسرح 
لكي يبعدوه عنها. والتقط الشاب صورة سيلفي له مع المطربة العالمية. وتعمل شاكيرا 

على جولة عالمية لها حاليا، تستمر حتى الشهر المقبل.
استجواب روبوت في البرلمان البريطاني

صورة جماعية لحفل استقبال السفارة الكورية في 
المنامة لالحتفال بالذكرى ال� 4351 على تأسيس 

الدولة الكورية

اس���تغل المتحدث باس���م رئيس الوزراء اإلس���رائيلي الضجة الت���ي أثارتها صورة 
لشابة لبنانية، خالل تمثيلها بالدها في مسابقة ملكة جمال األرض بالفلبين، في 

محاولة لتشويه الحقائق.
وأث���ارت ص���ورة لملك���ة الجم���ال اللبنانية س���لوى عك���ر تظهر فيها وه���ي تحتضن 
نظيرتها اإلس���رائيلية، دانا زريق، غضبا في لبنان، األمر الذي دفع الجهة اللبنانية 

المشرفة على رحلة عكر لمحاسبتها.
ونقل���ت صحيف���ة النه���ار اللبنانية عن مدي���رة المؤسس���ة الراعية لعك���ر قولها إنها 
س���حبت اللق���ب م���ن الش���ابة، مؤك���دة أن “معركتن���ا م���ع إس���رائيل معرك���ة ثقافية 

وأكاديمية وإعالمية وفنية ال عسكرية واقتصادية فقط”.
وس���ارع المتحدث اإلس���رائيلي عوفير جندلمان إلى اس���تغالل الموقف، وذكر أن 
س���حب اللقب من عكر أثار اس���تغرابه؛ ألن، وفق قوله، ملكة الجمال اإلس���رائيلية 

“هي مواطنة عربية إسرائيلية”.

هاجم جندلمان في تغريدته على تويتر قرار سحب اللقب من  «
الشابة اللبنانية واصفا الخطوة بـ “العنصرية”، محاوال استغالل 

واقع أن ملكة الجمال اإلسرائيلية هي من “فلسطينيي 48”.

لبنانية تثير ضجة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الكالب الضالة

طرح���ت “الب���الد” على حس���ابها في 
بش���أن  تس���اؤال  أم���س  إنس���تغرام 
األنس���ب  والح���ل  الضال���ة،  ال���كالب 
للح���د م���ن ه���ذه الظاه���رة. وتفاعل 
ن���ال  إذ  المنش���ور،  م���ع  المتابع���ون 
نصيب األس���د م���ن التعليقات، التي 
ج���اءت أكثره���ا س���اخرة. واقت���رح 
 __khalifa_jassim__@ المستخدم
أن يت���م أوال توفي���ر ملج���أ لل���كالب، 
ومن ثم إخصاؤها جميعا؛ للحد من 

تكاثرها.

أول عازفة سعودية على المسرح
سطرت عازفة البيانو الشابة السعودية إيمان قستي اسمها بحروف من ذهب بين أسماء السعوديات المتميزات، لتكون أول 
عازفة سعودية تعزف على خشبة المسرح لتقدم وصالت موسيقية أمام الجمهور في مدينتي جدة والرياض إبان مشاركتها 

في الحفالت التي نظمتها ھیئة الثقافة مؤخأخيرارا.

وسجلت العازفة الشابة حضورا متميزا، 
بدت  بعزفها،  المستمعين  على  أثرت  إذ 
من  مستعيدة  وبارعة،  ومتألقة  واثقة 
موسيقية  مقطوعات  اإلب����داع  ذاك���رة 
العالمي،  المستوى  على  ب��ارزة  ألسماء 
محط  سنھا  صغر  مع  إجادتها  فكانت 
الحاضرين.  الجمهور  ودهشة  إعجاب 
فنية  مشاركة   34 “ل��دي  إيمان  وقالت 
بمناسبات مختلفة، أبرزها حفل الهيئة 
مدينة  ف��ي  للثقافة  السعودية  العامة 
وش��ارك��ت  ج���دة،  ومحافظة  ال��ري��اض، 
في حفل نظمته وزارة الطاقة والثروة 
ال��م��ع��دن��ي��ة ال���س���ع���ودي���ة، إض���اف���ة إل��ى 
الرياض،  في  األرجنتين  سفارة  حفل 
السفارة األلمانية”.  وشاركت في حفل 
وت���اب���ع���ت “ع����زف����ت ف����ي ي�����وم ال���م���رأة 
الثقافي  فهد  الملك  بمركز  السعودية 
وعزفت  الرياض،  السعودية  بالعاصمة 

في  السعودي  الوطني  ال��ي��وم  بمناسبة 
وش����ارك����ت  ال������ري������اض،  درة 
ب��م��ن��اس��ب��ة ب��رن��ام��ج ج���ودة 
الملك  مركز  في  الحياة 
ع���ب���دهللا، وت��ش��رف��ت 
بدعوى من األميرة 
آل  ال����ج����وه����رة 

والفنون  الثقافة  جمعية  رئيسة  سعود 
للعزف في حفل نظمته الجمعية”.

وقال���ت العازف���ة الموهوب���ة “أعتق���د أن���ه 
ينبغ���ي للجمي���ع اتباع أحالمه���م والعمل 
بج���د لجعله���ا حقيق���ة واقع���ة، وأود أن 
أض���رب مث���اال للفتيات في بل���دي وأثبت 
لهم أن هذا هو وقتهم، وأن كل 
ش���يء ممكن اآلن، وأتمنى 
محف���ز  أث���ر  أت���رك  أن 
الموس���يقيين،  لدع���م 
الجمي���ع  وتش���جيع 

لتحقيق أحالمهم”.

عازفة البيانو الشابة السعودية إيمان قستي
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