
ملجل����س  التنفي���ذي  الرئي����س  اأعل���ن 
التنمي���ة االقت�صادية خال���د الرميحي اأن 50 
% من اال�صتثم���ارات املبا�رشة التي جنح يف 
ا�صتقطابه���ا املجل�س منذ بداية العام وحتى 
نهاي���ة �صهر اأغ�صط����س املا�صي من قطاعي 
ال�صياح���ة والعق���ار، وثانيا قط���اع ال�صناعة، 

وله الدور الكبري. وبني الرميحي اأن املجل�س 
جنح يف ا�صتقطاب ا�صتثمارات مبا�رشة بلغت 
810 مالي���ني دوالر حت���ى نهاي���ة اأغ�صط�س 
املا�ص���ي، حمقًق���ا بذل���ك رقًم���ا قيا�صًيا يف 
حج���م اال�صتثمارات املبا����رشة امل�صتقطبة يف 
�صنة واحدة، قيا�ًص���ا باال�صتثمارات التي مت 

ا�صتقطابها يف جممل العام املا�صي 
والبالغة 733 مليون دوالر.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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بقيمة 810 ماليني دوالر حتى نهاية اأغ�سط�س... الرميحي:

بالب�صمة دفع  �صبكة  “�لإثمار” و“�إيزي” يطلقان 
اأعل���ن بن���ك االإثم���ار و�رشكة اإي���زي للخدمات 
املالي���ة اأم�س عن خطط الإط���الق اأول �صبكة دفع 
بالب�صم���ة يف املنطق���ة، حي���ث �صتتوف���ر �صبكة 
الدفع بالب�صمة قريًب���ا  لعمالء البنك على مراحل 

خالل الربع االأول 2019.
ومع تطبيق هذه التقني���ة، فاإن عمالء البنك 

ميكنه���م اال�صتغن���اء ع���ن بطاقاته���م امل�رشفية 
الإجن���از معامالته���م املالي���ة ع���ن طري���ق اأجهزة 
ال����رشاف االآيل وا�صتخ���دام ب�صماتهم م���ع اإدخال 
ا ع���ن البطاق���ات الإمتام  رق���م �رشي خا����س عو�صً

املعام���الت املالي���ة املطلوب���ة بطريقة 
10اأ�صهل واأكرث اأماًنا.

• الرئي�س الرو�صي اأثناء اجتماع مع نظريه الرتكي يف منتجع �صوت�صي الرو�صي اأم�س )رويرتز(	

بوتني و�أردوغان يتفقان على �إن�صاء منطقة منزوعة �ل�صالح باإدلب
�صوت�ص���ي )رو�صي���ا( – وكاالت: ق���ال الرئي�س 
الرو�ص���ي فالدمي���ري بوت���ني اإن���ه اتفق م���ع نظريه 
الرتك���ي رج���ب طيب اأردوغ���ان على اإن�ص���اء منطقة 
منزوعة ال�صالح يف اإدلب بحلول 15 اأكتوبر. كما اأكد 
بوتني اأنه مت االتفاق على خط متا�س يف اإدلب بعمق 
15 كيلوم���رتا، معتربا اأن م�صلح���ي اإدلب ي�صكلون 

خطرا كبريا على القواعد الرو�صية يف �صوريا.
ويف وق���ت �صابق اأم����س قال الرئي����س الرتكي 
رجب طيب اأردوغان اإن بياناً م�صرتكاً �صي�صدر بعد 
لقائ���ه بالرئي����س الرو�صي فالدميري بوت���ني ب�صاأن 

االأزم���ة يف �صوري���ا �صيمن���ح “اأم���اًل جديداً” 
14للمنطقة.

�سركة   40 “متكني” يدعم 
و20 رائد عمل

فو�سى اأمام “املالكية” وف�سل اآليات ت�سليم 
الطالبات امل�ستجدات لذويهن

طرفا �سوبر ال�سلة ي�ستقبالن 
حمرتفيهما

اقتصاد البالد
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�سيالء �سبت غا�سبة... وال�سبب 
الباك�ستانية” “اأ�سولها 

مسافات البالد

23

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�صة - م�رش : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
�ل�صحافــــة �لعربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

اأمل احلامد

قيادة �ل�صعودية رعاة �صالم عامليون
جمل�س الوزراء ي�سيد مبا حتقق يف امل�سرية الدميقراطية الوطنية... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة 
اجلل�ص���ة االعتيادية االأ�صبوعي���ة ملجل�س الوزراء، 
وذل���ك بق����رش الق�صيبية �صب���اح اأم����س، وعقب 
اجلل�صة اأدلى االأمني الع���ام ملجل�س الوزراء يا�رش 

النا�رش بت�رشيح جاء فيه:

اأ�صاد �صاح���ب ال�صمو امللكي رئي�س الوزراء 
بامل�صاعي املخل�صة خل���ادم احلرمني ال�رشيفني 
الت���ي اأ�صهمت يف اإبرام اتفاقية جدة لل�صالم بني 
اأثيوبي���ا واإرترييا مما يوؤكد املكان���ة ال�صعودية 
العاملي���ة يف حف���ظ االأم���ن واال�صتق���رار ويج�صد 
مكانة قيادة اململكة العربي���ة ال�صعودية كرعاة 

�صالم عامليني.
كم���ا ن���وه جمل����س ال���وزراء مب���ا حتق���ق يف 
امل�ص���رية الدميقراطي���ة ململك���ة البحري���ن من 
منجزات متعددة تعاظم���ت يف ظل العهد الزاهر 

لعاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�صى اآل خليفة.

• �صمو رئي�س الوزراء مرتئ�ًصا جل�صة جمل�س الوزراء 	

2

وزير �لعدل ي�صدر 4 قر�ر�ت ب�صاأن �لنتخابات �لنيابية

و�لعقار �ل�صياحة  من  م�صتقطبة  �ل�صتثمار�ت  % من   50

�لبحرين ت�صجل �أكرب تقدم عربي مبوؤ�صر �لتنمية �لب�صرية

الع���دل  وزي���ر  اأ�ص���در  بن���ا:   - املنام���ة 
وال�ص���وؤون االإ�صالمية واالأوقاف، رئي�س اللجنة 
العلي���ا لالإ����رشاف الع���ام على �صالم���ة انتخاب 
اأع�ص���اء جمل����س النواب ال�صي���خ خالد بن علي 
اآل خليف���ة 4 ق���رارات ب�ص���اأن ت�صمي���ة اأع�صاء 
اللجن���ة العلي���ا لالإ����رشاف الع���ام عل���ى �صالمة 
انتخاب اأع�ص���اء جمل�س النواب، وتعيني مدير 
تنفي���ذي النتخ���اب اأع�ص���اء جمل����س النواب، 
وت�صكيل جل���ان االإ�رشاف عل���ى �صالمة انتخاب 
اأع�ص���اء جمل�س النواب، وحتدي���د مقار اللجان 
الفرعي���ة لالق���رتاع والف���رز النتخ���اب اأع�صاء 

جمل����س الن���واب. وقد ن����س الق���رار االأول يف 
مادت���ه االأولى عل���ى اأن ُت�صكل اللجن���ة العليا 
لالإ����رشاف العام عل���ى �صالمة انتخ���اب اأع�صاء 
جمل�س الن���واب برئا�صة وزير العدل وال�صوؤون 
م���ن  كل  وع�صوي���ة  واالأوق���اف،  االإ�صالمي���ة 
القا�ص���ي عبدالرحمن ال�صي���د اأحمد، القا�صي 
مع�صوم���ة ع�بدالر�ص���ول ع�ي�ص���ى، القا�ص���ي 
خال���د ح�ص���ن عجاج���ي، القا�صي حمم���د ح�صن 
البوعين���ني، امل�صت�صار وائ���ل ر�صيد بوعالي، 

الع���ويف،  عل���ي  اأ�صام���ة  امل�صت�ص���ار 
القا�صي حممد �صع�يد العرادي.

املنام���ة - بنا: اأظه���ر التحدي���ث االإح�صائي 
ال�ص���ادر ي���وم 14 �صبتمرب املا�ص���ي واملت�صمن 
الآخر دلي���ل للتنمي���ة الب�رشية، وموؤ����رشات التنمية 
الب�رشي���ة لربنام���ج االأم���م املتح���دة االإمنائ���ي؛ اأن 
مملكة البحرين حافظت عل���ى مكانتها املتقدمة 
الب�رشي���ة  التنمي���ة  البل���دان ذات  ب���ني جمموع���ة 
املرتفع���ة للغاي���ة، كما تق���دم ترتي���ب البحرين 

يف ال�صن���وات االأخ���رية، بوت���رية اأعلى م���ن اأي بلد 
عربي اآخر. و�رشح املن�ص���ق املقيم لالأمم املتحدة 
واملمثل املقي���م لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
يف البحري���ن اأمني ال�رشقاوي، ب���اأن مرتبة اململكة 
ارتقت 7 مراكز على امل�صت���وى العاملي، للفرتة 

بني 2012 و2017، وهي الن�صبة االأكرب 
بني جميع الدول العربية.
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تتعلق باللجنة العليا اخلا�سة باالإ�سراف

بح�صور نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�صيخ 
خالد بن عبداهلل اآل خليفة، وحتت رعاية رئي�س 
االحتاد البحريني لكرة ال�صلة، الرئي�س الفخري 
جلمعية الكلمة الطيبة �صم���و ال�صيخ عي�صى بن 
علي بن خليفة اآل خليفة، اأقيم م�صاء اأم�س حفل 

توزيع جائ���زة �صمو ال�صيخ عي�ص���ى بن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة للعم���ل التطوعي يف ن�صختها 

الثامنة.
ويف احلفل، رفع راعي اجلائزة �صمو ال�صيخ 
عي�صى ب���ن علي بن خليف���ة اآل خليف���ة، اأ�صمى 

اآي���ات ال�صك���ر والتقدي���ر اإل���ى رئي�س ال���وزراء 
�صاحب ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان 
اآل خليف���ة، عل���ى م�صاندته ودعم���ه املتوا�صل 

مملك���ة  يف  االإن�صاني���ة  للجه���ود 
البحرين.

كرم 14 �سخ�سية من رواد العمل التطوعي يف العامل العربي... �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

�صمو رئي�س �لوزر�ء د�عم وم�صاند للجهود �لإن�صانية

• �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي يرعى حفل توزيع جائزة �صموه للعمل التطوعي بح�صور نائب رئي�س جمل�س الوزراء 	
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 LC 500
 إمتلكها اآلن مقابل

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

ات��ف��اق��ي��ة ج���دة لل�شالم ت��وؤك��د م��ك��ان��ة ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��امل��ي��ة يف  ح��ف��ظ االأم����ن واال���ش��ت��ق��رار 

�سون قيم احلرية واحرتام حقوق الإن�سان مرتكزات للدميقراطية
اأ�شاد بامل�شتوى املتطور للتعاون مع الكويت يف خمتلف املجاالت... جمل�س الوزراء:

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي االأم���ر خليفة ب���ن �شلمان اآل خليف���ة اجلل�شة 
االعتيادي���ة االأ�شبوعي���ة ملجل�س ال���وزراء، وذلك بق�رص 
الق�شيبية �شب���اح اأم�س، وعقب اجلل�ش���ة اأدلى االأمني 

العام ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص بالت�رصيح التايل:
مبنا�شبة اليوم العاملي للدميقراطية، فقد اأ�شاد 
جمل����س الوزراء مبا حتق���ق يف امل�ش���رة الدميقراطية 
ململك���ة البحرين من منجزات متعددة تعاظمت يف ظل 
العه���د الزاهر لعاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد 
ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة وتر�شخ���ت عرب التع���اون البناء 
واملثمر القائم ب���ني املوؤ�ش�شات الد�شتورية وكر�شها 
ما كفله د�شتور مملكة البحرين من حرية تعبر و�شون 
احلق���وق واحرتامه���ا، موؤكًدا املجل����س حر�س احلكومة 
عل���ى �ش���ون قي���م احلري���ة واح���رتام حق���وق االإن�شان 
باعتبارها مرتكزات للدميقراطية وداعمًة ملمار�شاتها. 
وبدع���وة م���ن �شاحب ال�شم���و امللكي رئي����س الوزراء، 
اأطلع نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء �شمو ال�شيخ حممد 
بن مبارك اآل خليفة، املجل�س على نتائج زيارته لدولة 
الكوي���ت ال�شقيقة التي نقل خاللها ر�شالة من �شاحب 
اجلاللة املل���ك اإلى اأمر دولة الكوي���ت ال�شقيقة اأخيه 
�شاحب ال�شم���و ال�شيخ �شباح االأحم���د اجلابر ال�شباح، 
ويف هذا ال�شدد فقد اأ�ش���اد جمل�س الوزراء بالعالقات 
االأخوية املتميزة بني مملك���ة البحرين ودولة الكويت 
وبامل�شتوى املتطور الذي و�شل اإليه التعاون الثنائي 

بينهما يف خمتلف املجاالت.
بعدها رف���ع �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإلى اململكة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيقة مل���كاً وحكومًة و�شعًب���ا مبنا�شبة 
اليوم الوطني الثامن والثمانني �شائالً املولى عّز وجّل 
اأن ي���دمي على اململك���ة ال�شقيقة اأمنه���ا وا�شتقرارها 

ورخاوؤه���ا وازدهاره���ا حت���ت رعاي���ة خ���ادم احلرم���ني 
ال�رصيف���ني وويل عه���ده، م�شي���ًدا �شم���وه مب���ا حققته 
اململك���ة العربية ال�شعودية من نه�شة ومناء وبتعاظم 
���ا اإقليميًّا  ���ا واقت�شادي���اً وا�شرتاتيجيًّ ثقله���ا �شيا�شيًّ
���ا ب�شبب ال�شيا�ش���ات الناجحة خل���ادم احلرمني  ودوليًّ
ال�رصيف���ني. ويف �شي���اق ذي �شلة، فق���د اأ�شاد �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء بامل�شاع���ي املخل�شة 
خل���ادم احلرم���ني ال�رصيف���ني الت���ي اأ�شهم���ت يف اإبرام 
اتفاقي���ة جدة لل�شالم بني اأثيوبي���ا وارتريا مما يوؤكد 
املكانة ال�شعودية العاملية يف حفظ االأمن واال�شتقرار 
ويج�شد مكانة قيادة اململكة العربية ال�شعودية كرعاة 

�شالم عامليني.
بعد ذل���ك، كلف �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء وزارة االأ�شغال و�ش���وؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين باملحافظ���ة على النظافة العام���ة وتعزيزها 
يف ال�ش���وارع والطرق���ات التي تقام فيه���ا الفعاليات 
الديني���ة خ���الل مو�ش���م عا�ش���وراء، واأثنى �شم���وه على 
التعاون الذي تبدي���ه هيئة املواكب احل�شينية يف هذا 

ال�شدد ويف تفعيل ال�رصاكة املجتمعية.

بعده���ا نظ���ر املجل����س املذك���رات املدرجة على 
جدول اأعماله واتخذ ب�شاأنها من القرارات ما يلي:

اأوالً: واف���ق جمل����س ال���وزراء على مذك���رة تفاهم 
ب�شاأن ت�شغي���ل وامل�شاهمة املالية يف املركز االإقليمي 
ملنطق���ة ال�رصق االأو�شط و�شم���ال اأفريقيا التابع للجنة 
االأم���م املتح���دة للقانون التجاري ال���دويل بني حكومة 
مملك���ة البحري���ن ممثل���ة يف وزارة الع���دل وال�ش���وؤون 
لت�شوي���ة  البحري���ن  وغرف���ة  واالأوق���اف،  االإ�شالمي���ة 
املنازع���ات، واالأمم املتحدة ممثل���ة يف مكتب ال�شوؤون 
 OLA القانوني���ة لق�ش���م القان���ون التج���اري ال���دويل
وتفوي�س وزير العدل وال�ش���وؤون االإ�شالمية بالتوقيع 
نيابة ع���ن مملكة البحري���ن، وذلك يف �ش���وء التو�شية 
املرفوعة من اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية والتي 
عر�شه���ا وزير الرتبي���ة والتعليم نائ���ب رئي�س اللجنة 

املذكورة.
ثاني���اً: واف���ق جمل����س ال���وزراء على م����رصوع قرار 
ي�ش���در ع���ن وزي���ر املوا�ش���الت واالت�ش���االت ينظ���م 
ت�شجي���ل وا�شتعم���ال اأ�شم���اء النط���اق )راب���ط املوقع 
االإلك���رتوين( وامتدادات���ه حت���ى امل�شتوي���ني الث���اين 
والثالث )الدومني( التي يت���م ت�شجيلها يف اإطار ا�شم 
 ،)bh.( ����ا ب نط���اق مملك���ة البحرين واملع���روف عامليًّ
ويعط���ي م����رصوع الق���رار لهيئ���ة تنظي���م االت�ش���االت 
ال�شالحي���ة حتت اإ�رصاف الوزير املعن���ي لتقوم بعملية 
ت�شجي���ل ا�شم النطاق ململكة البحرين من خالل اعتماد 
م�شجلني معتمدين، وذلك يف �شوء التو�شية املرفوعة 

من اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية.
ثالًث���ا: واف���ق جمل����س ال���وزراء على م����رصوع قرار 
ي�شدر عن وزير املوا�شالت واالت�شاالت يعدل اأحكام 
الئحة تراخي�س اأن�شطة النق���ل العام ال�شادرة بالقرار 
رق���م )11( ل�شنة 2015، وي�شي���ف التعديل ترخي�س 

جديد لأن�شط���ة النقل الع�م وهو ترخي�ص ن�ش�ط ت�أجري 
ال�شي���ارات الفخم���ة اأو الفاخ���رة ب�شائ���ق )الليموزين( 
وفق الر�ش���وم املبينة يف م�رصوع القرار، وذلك يف �شوء 
التو�شي���ة املرفوع���ة م���ن اللجن���ة الوزاري���ة لل�شوؤون 

القانونية.
رابًع���ا: تابع جمل�س الوزراء �ش���ر العمل يف تنفيذ 
اال�شرتاتيجية املتكاملة يف اإدارة املخلفات التي وافق 
عليه���ا جمل�س الوزراء يف �شه���ر فرباير املا�شي وذلك 
من خ���الل متابعة املجل�س للمب���ادرات التي تنفذ هذه 
اال�شرتاتيجي���ة ع���رب 8 م�شاري���ع يتم مبوجبه���ا معاجلة 
كل فئة من فئ���ات املخلفات على حدة �شواء املنزلية 
اأو امل�شان���ع وفًق���ا  اأو خملف���ات البن���اء  اأو الزراعي���ة 
للممار�شات العاملية املتبعة، ومن بني هذه امل�شاريع 
م�رصوع اإعادة تدوير خملف���ات الهدم والبناء عن طريق 
�شحقها وف�شلها الذي �شتنتهي املرحلة االأولى منه يف 
اأكتوب���ر املقبل، والثاين م�رصوع اإعادة تدوير املخلفات 
الزراعي���ة وحتويلها اإل���ى اأ�شمدة حي���ث �شيتم تقييم 
النتائ���ج االأولية للم�رصوع يف نهاية �شهر اأكتوبر املقبل 
قبل طرحه اأم���ام القطاع اخلا����س، والثالث هو م�رصوع 
اإع���ادة تدوي���ر املخلف���ات املنزلي���ة والتجارية ح�شب 
ت�شني���ف املواد حي���ث جاري تطبيق من���وذج للم�رصوع 
���ا متهيًدا لتعميم���ه يف مرحلة  يف اإح���دى املناط���ق حاليًّ
الحقة، والرابع م�رصوع اإعادة تدوير النفايات وحتويلها 
اإلى طاقة حيث ج���اٍر تنفيذ درا�شة متخ�ش�شة القرتاح 
اأف�شل ال�شبل لتحويل املخلفات اإلى طاقة. اأما امل�رصوع 
اخلام�س فهو م����رصوع اإعادة تدوير االإطارات عن طريق 
تقطيع واإعادة ا�شتعمال املواد االأ�شا�شية، وال�شاد�س 
م�رصوع اإدارة وت�شغيل مدفن املخلفات من قبل القطاع 
اخلا����س، وال�شابع م�رصوع تطوير وحتديث ا�شرتاتيجية 
اإدارة املخلفات، اأما الثامن فهو م�رصوع اإن�شاء وت�شغيل 

مركز الإدارة عمليات التحكم يف املخلفات. 
ويف �ش���وء العر����س ال���ذي قدم���ه كل م���ن نائب 
رئي����س جمل�س الوزراء رئي�س اللجن���ة الوزارية لالإعمار 
والبني���ة التحتية ال�شي���خ خالد بن عب���داهلل اآل خليفة، 
ووزير االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 
فق���د كلف جمل�س الوزراء بتقدمي جدول زمني لتنفيذ 
امل�شاري���ع اأع���اله وف���ق كل مرحل���ة منها ووج���ه وزارة 
االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين بذلك.

بعده���ا تاب���ع جمل�س ال���وزراء التط���ورات الراهنة 
���ا يف �شوء التقاري���ر الوزارية، ويف هذا  ���ا ودوليًّ اإقليميًّ
ال�ش���دد فقد رحب املجل�س بقرار جمل�س جامعة الدول 
العربية بدع���م مملكة البحرين يف جمي���ع ما تتخذه من 
اإج���راءات وخط���وات ملكافح���ة االإره���اب واجلماع���ات 
االإرهابي���ة للحف���اظ على اأمنه���ا وا�شتقراراه���ا، وذلك 
يف �ش���وء التقرير املرف���وع من وزي���ر اخلارجية ب�شان 
اجتماع���ات ال���دورة )150( ملجل����س جامع���ة ال���دول 

العربية على امل�شتوى الوزاري.
كم���ا اأخذ جمل�س ال���وزراء علًما بنتائ���ج اجتماعات 
اللجن���ة البحريني���ة العماني���ة امل�شرتك���ة يف دورته���ا 
ال�شاد�ش���ة التي عقدت يف مدينة �شاللة ب�شلطنة عمان 
موؤخ���ًرا، ومبا مت االتف���اق عليه بني اجلانب���ني لتعزيز 

التعاون الثنائي بينهما يف املجاالت املختلفة.
اإل���ى ذلك، فق���د اأخذ جمل�س ال���وزراء علًما بنتائج 
الزي���ارة الت���ي قامت به���ا بتوجيه من �شاح���ب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء وزيرة ال�شحة اإلى مملكة تايلند 
ال�شديقة حل�شور حفل افتتاح مركز خليفة بن �شلمان 

للمعلومات يف جامعة االأمر �شنجكوال التايلندية.
فيم���ا اأخذ املجل����س علًما كذلك من خ���الل تقرير 
وزيرة ال�شحة بنتائج االجتماع الوزاري ب�شاأن التغطية 

ال�شحية ال�شاملة الذي عقد يف م�شقط موؤخًرا.

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شا جل�شة جمل�س الوزراء	

ال�شيا�شات الناجحة خلادم احلرمني ال�رصيفني جعلت اململكة ال�شقيقة ذات ثقل اقليمي ودويل
ج���دول زمن���ي لتنفي���ذ 8 م�شاري���ع تعال���ج مبوجبه���ا املخلف���ات وفًق���ا للممار�ش���ات العاملي���ة

• يا�رص النا�رص	
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�سمو رئي�س الوزراء ي�سيد مبا ت�سهده �سلطنة عمان من مناء وازدهار
�ضعيدون بتكرمي منى بنت فهد �ضمن املتميزين بالعمل االجتماعي

املنام����ة - بن����ا: ا�ضتقب����ل �ضاحب ال�ضم����و امللكي 
االأم����ر خليفة ب����ن �ضلم����ان اآل خليفة بق�����ر الق�ضيبية 
اأم�س م�ضاع����دة رئي�س جامعة ال�ضلطان قابو�س للتعاون 
الدويل ب�ضلطنة عمان ال�ضقيقة �ضاحبة ال�ضمو منى بنت 
فهد بن حمم����ود اآل �ضعي����د، بح�ضور الرئي�����س الفخري 
جلمعي����ة الكلم����ة الطيبة �ضم����و ال�ضيخ عي�ض����ى بن علي 
ب����ن خليفة اآل خليف����ة، وذلك مبنا�ضب����ة زيارتها احلالية 
مملك����ة البحرين وتكرميها �ضمن الفائزين بجائزة �ضمو 
ال�ضي����خ عي�ضى بن عل����ي اآل خليفة للعم����ل التطوعي يف 
ن�ضختها الثامنة تقدي����را الإ�ضهاماتها املتميزة يف جمال 
العم����ل اخلري واالإن�ض����اين. وخالل اللق����اء، رحب �ضموه 
بزي����ارة �ضاحب����ة ال�ضم����و منى بن����ت فهد ب����ن حممود اآل 
�ضعيد، معربا �ضموه عن متنياته ل�ضلطنة عمان و�ضعبها 

ال�ضقيق بدوام الرفعة والتقدم.
واأ�ض����اد �ضموه مبا ت�ضهده �ضلطن����ة عمان ال�ضقيقة 
يف ظل قيادة جاللة ال�ضلطان قابو�س بن �ضعيد �ضلطان 

عم����ان من من����اء وازده����ار يف خمتلف املج����االت، م�ضيدا 
�ضموه مبا قام به جاللته من جهود كبرة من اأجل نه�ضة 

�ضلطنة عمان وتطورها.
ون����وه �ضموه مب����ا يت�ضم ب����ه اأبناء ال�ضع����ب العماين 
ال�ضقي����ق من ان�ضب����اط وحر�ص على تنمي����ة بالدهم وما 
يتحل����ون به م����ن �ضفات املودة واملحب����ة، موؤكدا �ضموه 
عمق عالق����ات االأخوة التاريخية الت����ي جتمع بني �ضعبي 

مملكة البحرين و�ضلطنة عمان ال�ضقيقة.
واأعرب �ضموه عن �ضعادت����ه بتكرمي �ضاحبة ال�ضمو 
من����ى بنت فهد بن حممود اآل �ضعي����د �ضمن تلك النخبة 
االإ�ضه����ام  العربي����ة ذات  ال�ضخ�ضي����ات  م����ن  املتمي����زة 
الوا�ضح يف خدمة جمتمعاتها وما اأحرزته من جناحات يف 

جمال العمل التطوعي واالجتماعي.
ون����وه �ضموه اإل����ى اأهمي����ة الر�ضالة النبيل����ة للعمل 
التطوعي واأثرها يف تنمية وتعزيز روح التكافل والعطاء 
يف املجتمع����ات، وتر�ضيخ القيم واملبادئ ال�ضامية التي 

يدع����و اإليها دينن����ا االإ�ضالمي احلني����ف يف نفو�س اأفراد 
املجتمع.

من ناحيتها، اأعرب����ت �ضاحبة ال�ضمو منى بنت فهد 
بن حمم����ود اآل �ضعي����د عن خال�����س �ضكره����ا وتقديرها 
ل�ضاح����ب ال�ضم����و امللك����ي رئي�س ال����وزراء عل����ى لفتته 
الكرمية الت����ي تعك�س عمق روابط االأخ����وة واملحبة بني 
البلدي����ن ال�ضقيقني، واهتم����ام �ضم����وه بتنمية عالقات 
التع����اون االأخوية بينهما، منوهة بدع����م �ضموه امل�ضتمر 
للعمل اخل����ري والتطوعي، م�ضيدة مب����ا ت�ضهده مملكة 
البحري����ن من نه�ضة �ضاملة وما ي�ضهده العمل التطوعي 

من اهتمام بارز على امل�ضتويني الر�ضمي وال�ضعبي.
وقالت اإن هذه الزيارة تعد فر�ضة منا�ضبة لالطالع 
عل����ى ما اأجنزت����ه مملك����ة البحرين من تط����ور يف خمتلف 
املج����االت، موؤك����دة اأن م����ا يربط ب����ني مملك����ة البحرين 
و�ضلطنة عمان من عالقات اأخوية متميزة ي�ضكل منوذجا 

لعالقات املحبة والتعاون بني االأ�ضقاء.

• �ضمو رئي�س الوزراء لدى ا�ضتقباله م�ضاعدة رئي�س جامعة ال�ضلطان قابو�س للتعاون الدويل	

اأبو الفتح ي�ستطلع واقع منطقة ال�سكراب يف “اجلنوبية”
تكثيف الرقابة والتفتي�س يف املنطقة للحد من املخالفات

الرف���اع - بلدية املنطقة اجلنوبي���ة: قام وكيل 
�ضوؤون البلديات ب���وزارة االأ�ضغال و�ضوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين نبي���ل اأبو الفتح بزيارة تفقدية 
اإل���ى منطقة ال�ضك���راب يف املحافظ���ة اجلنوبية اطلع 
خاللها على منطقة ال�ضكراب واأعمال التنظيف واإزالة 

املخلفات التي قامت بها بلدية املنطقة اجلنوبية.
ووجه اأبو الفتح اإلى تكثيف التن�ضيق مع اجلهات 
االأخ���رى والعمل على اإزالة املخالفات ب�ضورة عاجلة. 
واأكد خ���الل الزيارة التي قام بها مع مدير عام بلدية 
املنطقة اجلنوبية عا�ضم عبداللطيف اأن هذه الزيارة 
تاأت���ي لالطالع على واقع املنطقة عن كثب والوقوف 
عل���ى واقع احلال يف منطقة ال�ضك���راب متهيدا لنقل 

ال�ضكراب اإلى املنطقة البديلة.
كم���ا وّجه وكي���ل �ض���وؤون البلدي���ات، مدير عام 
بلدية املنطق���ة اجلنوبية اإل���ى التن�ضيق مع اجلهات 
االأخرى لو�ضع اجنح املعاجلات فيما يتعلق بالظواهر 

ال�ضلبية يف تلك املنطق���ة. كما دعا اأ�ضحاب �ضجالت 
ال�ضك���راب اإل���ى �رورة احلف���اظ على النظ���ام العام 

وااللتزام باالأنظمة والقوانني.
من جهت���ه، قال عبداللطي���ف اإن بلدية املنطقة 

اجلنوبي���ة اأزالت خالل الفرتة املا�ضية اأكرث من 280 
�ضحن���ة من املخلفات املرتاكمة يف منطقة ال�ضكراب. 
واأو�ضح اأن البلدية قامت بتكثيف الرقابة والتفتي�س 

يف املنطقة للحد من املخالفات والتعديات.

• اأبوالفتح ومدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية خالل اجلولة يف منطقة ال�ضكراب	

اإ�سادة مب�سار برامج التنمية يف تعزيز اال�ستقرار املايل
�ضموهما اأ�ضادا بجهود جاللة العاهل يف توطيد العالقات مع الدول... رئي�س الوزراء ونائب جاللة امللك:

املنامة - بنا: التقى نائب جاللة امللك 
ويل العه���د �ضاحب ال�ضم���و امللكي االأمر 
�ضلمان بن حم���د اآل خليفة، رئي�س الوزراء 
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي االأم���ر خليفة بن 
�ضلمان ال خليفة، وذلك �ضباح اأم�س بق�ر 
الق�ضيبية. وخ���الل اللقاء اأكد �ضموهما اأن 
اجلهود الت���ي يبذلها عاهل البالد �ضاحب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ض���ى اآل خليفة 
يف توطي���د العالق���ات البحرينية مع الدول 
ال�ضقيقة وال�ضديقة قد اأ�ض�ضت لعالقات 
را�ضخ���ة مع ه���ذه الدول، وفتح���ت املجال 
وا�ضعا اأمام التعاون بينها ثنائيا وجماعيا 
من خالل املنظومة اخلليجية اأو العربية اأو 

التعاون الدويل.
ون���وه �ضاح���ب ال�ضمو امللك���ي نائب 
جاللة املل���ك ويل العه���د و�ضاحب ال�ضمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء مب�ض���ار برام���ج 
التنمية الت���ي تتبناها احلكومة وفاعليتها 
يف التعام���ل م���ع متطلب���ات املرحلة وفق 
منهج اقت�ض���ادي اأك���رث ديناميكية، يعزز 
اال�ضتقرار امل���ايل ويدعم جه���ود التنمية 

•االقت�ضادية. �ضمو نائب جاللة امللك م�ضتقبالً �ضمو رئي�س الوزراء 	
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“البحرينية الهندية”: �ضمو رئي�س 
الوزراء �ضباق يف تعزيز القيم االإن�ضانية

املنام���ة - بنا: تلقى رئي����س الوزراء 
�ضاحب ال�ضم���و امللكي االأم���ر خليفة بن 
�ضلمان ال خليفة برقية من رئي�س جمل�س 
ادارة اجلمعي���ة البحريني���ة الهندية حممد 
احمد داداب���اي اعرب فيه���ا باال�ضالة عن 
نف�ض���ه ونياب���ة ع���ن اع�ض���اء اجلمعية عن 
خال�س ال�ضك���ر والتقدير ملب���ادرة �ضموه 
الكرمي���ة بت�ضوي���ة االو�ض���اع املالية الأحد 
اف���راد اجلالية الهندية يف مملكة البحرين. 
واك���د ان مثل ه���ذه املب���ادرات االن�ضانية 
لي�ض���ت جدي���دة على �ضموه، وق���ال “ لقد 
عهدن���ا من �ضاحب ال�ضم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء دائم���اً ان يكون �ضباق���اً يف كل ما 
يع���زز القيم االن�ضاني���ة واخلرية يف جميع 
انح���اء الع���امل” �ضائالً املولى ع���ز وجل ان 

يدمي �ضموه فخرا وعزا ململكة البحرين.

ال�ضعب العماين يت�ضم 
باالن�ضباط واحلر�ص 

على تنمية بالده

العمل التطوعي ينمي 
روح التكافل والعطاء   

يف املجتمعات

مي بنت فهد تثني على 
دعم �ضموه امل�ضتمر 

للعمل اخلري



املنام����ة - بن����ا: اأ�ش����در وزي����ر الع����دل وال�ش�����ؤون 
الإ�شلمية والأوقاف، رئي�س اللجنة العليا للإ�رشاف العام 
على �شلمة انتخاب اأع�ش����اء جمل�س الن�اب ال�شيخ خالد 
بن علي اآل خليفة 4 قرارات ب�شاأن ت�شمية اأع�شاء اللجنة 
العليا للإ�رشاف العام على �شلمة انتخاب اأع�شاء جمل�س 
الن�اب، وتعيني مدي����ر تنفيذي لنتخاب اأع�شاء جمل�س 
الن�����اب، وت�شكيل جل����ان الإ�رشاف على �شلم����ة انتخاب 
اأع�ش����اء جمل�س الن�����اب، وحتديد مقار اللج����ان الفرعية 
للقرتاع والف����رز لنتخاب اأع�شاء جمل�����س الن�اب. وقد 
ن�����س الق����رار الأول يف مادت����ه الأول����ى عل����ى اأن ُت�شكل 
اللجن����ة العليا للإ�رشاف العام على �شلمة انتخاب اأع�شاء 
جمل�س الن�اب برئا�شة وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�شلمية 
والأوقاف، وع�ش�ية كل من القا�شي عبدالرحمن ال�شيد 
اأحمد، القا�شي مع�ش�مة ع�بدالر�ش�ل ع�ي�شى، القا�شي 
خالد ح�ش����ن عجاجي، القا�شي حممد ح�ش����ن الب�عينني، 
امل�شت�ش�����ار وائ����ل ر�شي����د ب�ع����لي، امل�شت�ش����ار اأ�شامة 
علي الع�يف، القا�شي حمم����د �شع�يد العرادي. وتخت�س 
اللجن����ة العلي����ا بالإ�����رشاف على �شلم����ة انتخ����اب اأع�شاء 
جمل�����س الن�اب يف جميع املناطق والدوائر النتخابية يف 
اململك����ة، كما تخت�س على وجه التحديد بالبت يف جميع 
الأم�����ر التي تعر�شها عليها جل����ان الإ�رشاف على �شلمة 
النتخاب امل�زعة على املحافظات الأربع، والتي ي�كل 
اإليه����ا مهمة اإع����داد ج����داول الناخبني، وتلق����ي طلبات 
الرت�شيح وفح�شه����ا واإعداد ك�ش�ف املر�شحني، والنظر 
يف الطلب����ات والعرتا�شات املتعلقة ب����اأي اإجراء اأو قرار 
ي�شدر عنها. كما تت�لى اللجن����ة العليا الإعلن النهائي 
للنتيجة العام����ة للنتخاب، واإخطار الفائزين بالع�ش�ية 
يف جمل�س الن�اب. ويعاون اللجنة العليا، جلنة تنفيذية، 
حيث �شدر قرار بتعيني رئي�����س هيئة الت�رشيع والإفتاء 
القان�����ين امل�شت�ش����ار ن�اف عب����داهلل حم����زة، مديرا لها. 
ويخت�س املدي����ر التنفيذي بالإ�رشاف على كافة الأعمال 
الإدارية والتقنية اللزمة للتح�شري والإعداد لنتخابات 
اأع�ش����اء جمل�����س الن�����اب، وت�����كل اإلي����ه مهم����ة تعيني 

امل�ظف����ني اللزم����ني ملعاونة جل����ان النتخاب����ات وفق 
احتياجات كل جلن����ة. فيما ن�س الق����رار الثالث على اأن 
ت�شكيل جلان الإ�رشاف على �شلمة انتخاب اأع�شاء جمل�س 

الن�اب على النح� التايل:
اأولً: جلنة حمافظة العا�شمة، ومقرها مدر�شة خ�لة 
الثان�ية للبنات، برئا�شة القا�شية فاطمة في�شل حبيل.

ثاني����اً: جلن����ة حمافظ����ة املح����رق، ومقره����ا مدر�شة 
الهداي����ة اخلليفي����ة الثان�ية للبن����ني، برئا�شة املحامي 

العام اأحمد حممد احلمادي.
ثالث����اً: جلنة املحافظة ال�شمالي����ة، ومقرها مدر�شة 
مدين����ة حمد البتدائية للبن����ات، برئا�شة القا�شي حممد 

مريزا اأمان.
رابعاً: جلن����ة املحافظة اجلن�بي����ة، ومقرها مدر�شة 
امل�شتقبل البتدائية للبنات، برئا�شة القا�شي اإبراهيم 
�شلطان الزايد. وتت�لى اللجان ال�رشافية القيام باإعداد 
جداول الناخب����ني، وتلقي طلب����ات الرت�شيح، وفح�شها 
الطلب����ات  يف  والنظ����ر  املر�شح����ني،  ك�ش�����ف  واإع����داد 
والعرتا�ش����ات املتعلقة باأي قرار اأو اإجراء ي�شدر عنها، 
وب�جه ع����ام تخت�س كل جلنة من ه����ذه اللجان بالإ�رشاف 
عل����ى �شلمة انتخاب اأع�شاء جمل�����س الن�اب يف املنطقة 

والدوائر النتخابية الداخلة يف نطاق اخت�شا�شها.

كما وقد ن�����س القرار على تعيني روؤ�شاء واأمناء �رش 
واأع�شاء احتياط����ي للجان الإ�رشاف عل����ى �شلمة انتخاب 
اأع�شاء جمل�س الن�����اب، وذلك يف حال غياب اأحد روؤ�شاء 
اللجان اأو اأحد اأع�شائه����ا، اأو قام مانع مينعه من العمل، 
ليحل����� حمله، حيث مت تعيني الق�شاة التالية اأ�شماوؤهم 
ر�ؤ�ضاء اأحتياط: القا�ضي����ة اأمل اأحمد اأبل، رئي�س النيابة 
فه����د خال����د الب�عين����ني، ورئي�����س النيابة عل����ي عبا�س 

ال�ش�يخ، والقا�شي جعفر ي��شف اجلمري.
واأخ����رياً ن�س القرار الرابع على حتديد مقار اللجان 
الفرعية للقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء جمل�س الن�اب 
يف الدوائ����ر النتخابي����ة، عل����ى النح����� املب����ني باجلدول 

املرافق لهذا القرار.

محافظة العاصمة
اللجن����ة الأول����ى ومقره����ا: مدر�شة رابع����ة العدوية 

البتدائية للبنات.
اللجن����ة الثانية ومقرها: مدر�ش����ة حطني البتدائية 

للبنني.
اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة ال�شناب�س الإعدادية 

للبنات.
احل�ش����م  اأم  مدر�ش����ة  ومقره����ا:  الرابع����ة  اللجن����ة 

البتدائية للبنني.
اللجنة اخلام�شة ومقره����ا: مدر�شة حليمة ال�شعدية 

الإعدادية للبنات.
اللجنة ال�شاد�شة ومقرها: نادي الحتاد الريا�شي.

اللجنة ال�شابع����ة ومقرها: مدر�ش����ة ال�فاء الثان�ية 
للبنات.

اللجن����ة الثامنة ومقرها: مدر�شة �ش����رتة البتدائية 
للبنات.

اللجنة التا�شعة ومقرها: مدر�شة غرناطة البتدائية 
للبنات.

اللجنة العا�رشة ومقره����ا: مدر�شة التعاون الثان�ية 
للبنني.

محافظة المحـرق
اللجن����ة الأولى ومقره����ا: معهد ال�شي����خ خليفة بن 

�شلمان للتكن�ل�جيا.
الب�شيت����ني  مدر�ش����ة  ومقره����ا:  الثاني����ة  اللجن����ة 

البتدائية للبنات.
اللجنة الثالث����ة ومقرها: مدر�شة املح����رق الثان�ية 

للبنات.
اللجن����ة الرابع����ة ومقرها: مدر�شة ح�ش����ان بن ثابت 

البتدائية للبنني.
اللجنة اخلام�شة ومقرها: مدر�ش����ة رقية البتدائية 

للبنات.
اللجنة ال�شاد�شة ومقرها: مدر�شة الدير البتدائية 

الإعدادية للبنات.
اللجن����ة ال�شابع����ة ومقره����ا: مدر�ش����ة اخل�ارزم����ي 

البتدائية للبنني.
اللجن����ة الثامن����ة ومقره����ا: مدر�شة احل����د الثان�ية 

للبنات.

المحافظة الشمالية
اللجن����ة الأول����ى ومقرها: مدر�شة كران����ة البتدائية 

للبنات.
اللجن����ة الثاني����ة ومقره����ا: مدر�شة جابر ب����ن حيان 

البتدائية للبنني.
اللجن����ة الثالثة ومقرها: مدر�ش����ة ال�شيخ حممد بن 

خليفة اآل خليفة البتدائية الإعدادية للبنني.
اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة جدحف�س الإعدادية 

للبنني.
اللجن����ة اخلام�شة ومقرها: مدر�شة �ش����ار البتدائية 

للبنني.
اللجنة ال�شاد�ش����ة ومقرها: مدر�شة عايل البتدائية 

للبنني.
اللجن����ة ال�شابع����ة ومقره����ا: مدر�شة �ش����ار الثان�ية 

للبنات.

اللجن����ة الثامن����ة ومقره����ا: مدر�ش����ة مدين����ة حم����د 
البتدائية للبنني.

اللجنة التا�شعة ومقره����ا: مدر�شة غازي الق�شيبي 
الثان�ية للبنات.

اللجن����ة العا�����رشة ومقره����ا: مدر�شة العه����د الزاهر 
الثان�ية للبنات.

اللجن����ة احلادية ع�رشة ومقره����ا: مدر�شة ابن طفيل 
البتدائية للبنني.

اللجن����ة الثاني����ة ع�رشة ومقره����ا: مدر�ش����ة املالكية 
الإعدادية للبنات.

المحافظة الجنوبية
اللجن����ة الأول����ى ومقره����ا: مدر�ش����ة مدين����ة عي�شى 

البتدائية للبنني.
اللجن����ة الثاني����ة ومقره����ا: مدر�شة مدين����ة عي�شى 

الثان�ية للبنات.
اللجن����ة الثالثة ومقره����ا: مدر�شة الإم����ام مالك بن 

اأن�س البتدائية للبنني.
اللجن����ة الرابع����ة ومقره����ا: مدر�شة الرف����اع ال�رشقي 

الإعدادية للبنات.
اللجنة اخلام�ش����ة ومقرها: مدر�ش����ة الرفاع ال�رشقي 

الثان�ية للبنني.
اللجن����ة ال�شاد�شة ومقرها: مدر�ش����ة عقبة بن نافع 

البتدائية للبنني.
اللجن����ة ال�شابع����ة ومقرها: مدر�شة الرف����اع الغربي 

الثان�ية للبنات.
اللجن����ة الثامن����ة ومقره����ا: مدر�شة الرف����اع ال�رشقي 

البتدائية للبنات.
اللجن����ة التا�شعة ومقرها: مدر�شة الزلق البتدائية 

الإعدادية للبنات.
اللجنة العا�رشة ومقرها: درة البحرين.
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�شم���� ال�شي���خ عي�ش���ى بن عل���ي: �شم����ه يعي قيم���ة الريا�ش���ة يف بن���اء الإن�ش���ان وال�طن

نعتز با�ست�سافة �لت�سفيات �مل�ؤهلة لنهائيات كاأ�س �آ�سيا لل�سلة
جه�د �شم� ال�شيخ عي�شى بن علي وراء جناحات “ال�شلة البحرينية”

املنام����ة  بن����ا: اأكد رئي�����س ال�زراء �شاح����ب ال�شم� 
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، اأن للريا�شة 
اإ�شهام����ا ب����ارزا يف تعزي����ز التق����ارب والت�ا�ش����ل ب����ني 
ال�شع�����ب، والرتقاء بال����روات والطاق����ات الب�رشية من 
خلل ما تغر�ش����ه يف النف��س من قي����م وخ�شال حميدة، 
م�شي����دا �شم�ه مب����ا حتققه مملكة البحري����ن من جناحات 
مت�ا�شلة يف ا�شت�شافة البط�����لت الإقليمية والدولية، 
وح�شد املراك����ز املتقدمة يف خمتلف الأن�شطة والألعاب 

الريا�شية.
ج����اء ذلك ل����دى ا�شتقب����ال �شاحب ال�شم����� امللكي 
رئي�����س ال�����زراء بق�����رش الق�شيبية اأم�����س رئي�س الحتاد 
البحريني لك����رة ال�شلة �شم� ال�شي����خ عي�شى بن علي اآل 
خليفة، حيث قدم ل�شم�����ه �شكرتري عام الحتاد الدويل 

لكرة ال�شلة “باتريك باومان”.
وخلل اللق����اء، رحب �شم�����ه بزي����ارة �شكرتري عام 
الحتاد ال����دويل لكرة ال�شلة اإلى مملكة البحرين، م�شيدا 
�شم�����ه مب�شت�ى التع����اون القائم بني الحت����اد الدويل 
لك����رة ال�شلة والحت����اد البحرين����ي لكرة ال�شل����ة، والذي 
ي�شه����م بدور بن����اء يف الرتق����اء ب�اقع ه����ذه اللعبة التي 

حتظى بجماهريية كبرية يف البحرين.
واأكد �شم�ه اأن احت�شان مملكة البحرين لفعاليات 
املرحلة الثاني����ة للت�شفيات امل�ؤهل����ة لنهائيات كاأ�س 
اآ�شي����ا يف ك����رة ال�شل����ة، يج�ش����د ثق����ة كب����رية يف قدرات 
اململكة مبا لديها من من�ش����اآت ريا�شية حديثة جعلتها 
ق����ادرة عل����ى ا�شت�شاف����ة اأك����ر البط�����لت العاملية يف 

�شت����ى الألعاب. واأعرب �شم�ه عن اعتزاز مملكة البحرين 
با�شت�شافة هذه الت�شفيات التي ت�شم جمم�عة متميزة 
من منتخبات الدول ال�شقيقة وال�شديقة، متمنيا �شم�ه 
للجميع الت�فيق، وحتقيق م����ا يتطلع�ن اإليه من مراكز 
متقدمة. واأ�شاد �شم�ه باجله�����د التي يق�م بها رئي�س 
الحت����اد البحرين����ي لكرة ال�شلة �شم����� ال�شيخ عي�شى بن 
علي اآل خليفة يف �شبيل تط�ير هذه اللعبة على م�شت�ى 
الأندية واملنتخبات، والتي اأثمرت عن حتقيق لعبة كرة 
ال�شلة البحرينية جناح����ات كبرية يف خمتلف املناف�شات 

الإقليمية والدولية.
واأ�ش����ار �شم�����ه اإلى اأن زيارة �شكرت����ري عام الحتاد 
الدويل لك����رة ال�شلة اإلى البحرين تعك�����س ما يجمع بني 
مملك����ة البحري����ن وجمه�ري����ة �ش�ي�����رشا ال�شديق����ة م����ن 
علقات تعاون وثيقة، م�ؤكدا �شم�ه اأن البحرين حتر�س 
عل����ى تنمية علقاتها مع خمتلف الدول يف اإطار التفاهم 

والحرتام املتبادل الذي يلبي التطلعات امل�شرتكة.
من جانب����ه، اأعرب رئي�����س الحت����اد البحريني لكرة 
ال�شلة �شم� ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة عن خال�س 
�شكره وتقديره ل�شاح����ب ال�شم� امللكي رئي�س ال�زراء 
على دعم �شم�ه امل�شتمر للحتاد البحريني لكرة ال�شلة 
وجميع الحتادات الريا�شية، وه� ما يعك�س مدى اإميان 
�شم�ه باأهمية وقيمة الريا�ش����ة يف بناء الإن�شان وتعزيز 

م�شاهمته يف نه�شة ال�طن وتقدمه.
واأك����د �شم�ه اأن ت�جيهات �شاح����ب ال�شم� امللكي 
رئي�س ال�زراء ورعايت����ه الدائمة لأبنائه من الريا�شيني 

ي�ش����كل حافًزا م�شتم����ًرا لهم على بذل مزي����د من اجلهد 
ال����ذي يرف����ع ا�شم مملك����ة البحرين ورايته����ا يف خمتلف 

املحافل الريا�شية.
م����ن جهته، اأ�شاد �شكرتري عام الحتاد الدويل لكرة 
ال�شل����ة مب����ا مل�شه م����ن �شاح����ب ال�شم� امللك����ي رئي�س 
ال�����زراء م����ن اإمي����ان باأهمية واأث����ر الريا�ش����ة يف حتقيق 
الت�ا�ش����ل بني ال�شع�����ب، مت�جها بال�شك����ر اإلى �شم�ه 
عل����ى ما حتظى ب����ه كرة ال�شل����ة من دعم كب����ري من لدن 
�شم�ه، والتي حتظى ب�شعبية وا�شعة يف مملكة البحرين.

�شم�����ه  بلق����اء  بالت�����رشف  �شعادت����ه  ع����ن  واأع����رب 
وال�شتماع اإلى حديثه، وقال: “اإن �شم�ه يتمتع باحلكمة 
واخل����رة والتجارب الكب����رية”، معرا ع����ن امتنانه على 
اأن �شم�����ه اأت����اح له فر�شة ه����ذا اللق����اء، وو�شف �شعب 
البحرين باأنه ودود وم�شياف، م�ؤكدا اأن مملكة البحرين 
�شباقة يف رعاية ال�شباب والأجيال اجلديدة وت�فري كافة 
املق�م����ات الت����ي ت�شاعدهم على �شق غم����ار امل�شتقبل 

بكل اقتدار.
واأك����د اأن ا�شت�شاف����ة البحرين لفعالي����ات املرحلة 
الثاني����ة للت�شفي����ات امل�ؤهل����ة لنهائيات كاأ�����س اآ�شيا 
يف ك����رة ال�شلة ي�ؤكد م����ا تتمتع به اململك����ة من قدرات 
يف التنظي����م والإعداد وما متتلكه م����ن من�شاآت ريا�شية 
وملع����ب متط�رة، م�شيدا مبا بذل����ه �شم� ال�شيخ عي�شى 
بن علي اآل خليف����ة رئي�س الحتاد البحريني لكرة ال�شلة 
من جه�د كب����رية يف تط�ير كرة ال�شل����ة البحرينية حتى 

و�شلت اإلى هذه املكانة املتقدمة.

• �شم� رئي�س ال�زراء ي�شتقبل �شكرتري عام الحتاد الدويل لكرة ال�شلة 	

وزير �لعدل ي�سدر 4 قر�ر�ت بخ�س��س �النتخابات �لنيابية
ت�شكيل اللجنة العليا ل�شلمة النتخاب وتعيني ق�شاة اللجان الإ�رشافية

• وزير العدل 	
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“اجلعفرية” تفتتح خيمة عا�شوراء وتعلن تطوير اخلدمات

بني املنامة واخلرطوم تنمية العالقات مبجال “الكهرباء” 

وف�شل اآليات ت�شليم الطالبات امل�شتجدات لذويهن فو�شى اأمام “املالكية” 

تر�سيد ا�ستهلك الوجبات املقدمة وتوزيع الفائ�ض للأهايل والفئات املحتاجة

مريزا م�ستقبل ال�سفري ال�سوداين:

البوابة مبنطقة قرب ال�سارع وترابية وغري مهياأة بتاتا... اأولياء اأمور لـ “$”:

املنامــــة - الأوقــــاف اجلعفريــــة: افتتحت اإدارة 
الأوقــــاف اجلعفريــــة خيمة عا�ســــوراء التــــي تقيمها 
الإدارة للعام الرابع علــــى التوايل يف قلب العا�سمة 
املنامة قــــرب ال�ساحة املقابلة ملــــاأمت احلاج عبا�ض 
بــــن  ه�ســــام  ال�سيــــخ  العا�سمــــة  حمافــــظ  بح�ســــور 
عبدالرحمــــن اآل خليفــــة، ونائــــب رئي�ــــض املجل�ــــض 
الأعلــــى لل�سوؤون الإ�سلمية عبداحل�سني اآل ع�سفور، 
ورئي�ــــض  اآل ع�سفــــور،  علــــي  ال�سماليــــة  وحمافــــظ 
الأوقــــاف اجلعفريــــة حم�ســــن اآل ع�سفــــور وعدد من 
م�ســــوؤويل اإدارة الأوقــــاف اجلعفريــــة وروؤ�ساء املاآمت 

ووجهاء املنطقة.
رئي�ــــض  اأطلــــع  اخليمــــة،  افتتــــاح  وخــــلل 
الأوقــــاف اجلعفريــــة احل�سور علــــى اأن�سطــــة الإدارة 
وا�ستعداداتهــــا ملو�ســــم عا�ســــوراء 1440 هـــــ اإلــــى 
جانب برامــــج وفعاليات اخليمــــة واملعار�ض الفنية 
التــــي حتت�سنهــــا للفنانــــني �سلمــــان اأكــــر، ح�ســــن 
حيدر، وحم�سن التيتــــون، واملبادرات اجلديدة التي 
اأطلقتهــــا الإدارة موؤخراً تزامًنا مــــع مو�سم هذا العام 
مع تطويــــر منظومــــة اخلدمات للمــــاآمت وامل�سائف، 
موؤكدا بهذا ال�سدد اأن الإدارة حري�سة على موا�سلة 
تطوير وزيــــادة منظومة اخلدمات التي تقدمها على 

مدار العام ب�سكل نوعي.
ولفــــت رئي�ــــض الأوقــــاف اجلعفريــــة اأن الإدارة 
اأطلقت مبادرات جديدة تعلن عنها هذا العام، وهي 
طلب مليــــوين علبة حلفــــظ الطعــــام لتوزيعها على 
املــــاآمت؛ لت�سجيعهم على تر�سيد ا�ستهلك الوجبات 
املقدمــــة يف املنا�سبات وحفظ الفائ�ض منها بحيث 
تكــــون �ساحلة للتوزيــــع لأهايل املنطقــــة والفئات 
املحتاجــــة من داخــــل وخارج املنطقــــة بالتن�سيق مع 
اجلمعية، وقــــد �ساهمت الإدارة بدعــــم جمعية اإمداد 
اخلرييــــة )بنك الطعــــام البحرينــــي( بتزويدها بعدد 

مئة األف علبة لتوزيع الطعام م�سنوعة من الأملنيوم 
كدفعة اأولى، و�ستقوم الإدارة كذلك بالتن�سيق بني 
اإدارات املــــاآمت وامل�سائف للتعــــاون مع اجلمعية يف 

حال وجود فائ�ض من الطعام.
وبــــني رئي�ــــض الأوقــــاف اأن الإدارة عملت على 
تعزيــــز ح�سورها بتنظيم متكامــــل ملو�سم عا�سوراء 
واإطــــلق حزمــــة مــــن اخلدمــــات للمــــاآمت واملعزيــــن 
وامل�سائف احل�سينية، وقد اأعلنت عن اإطلق تطبيق 
“مر�ســــد عا�ســــوراء” الإلكرتوين للهواتــــف الذكية، 
والــــذي يت�سمــــن باقــــة مــــن اخلدمــــات الإلكرتونية 
للمــــاآمت وامل�سائف ودليل للعامــــة وامل�ساركني يف 

امل�سابقات التي اأطلقتها الإدارة لهذا العام.
وقــــد �سهد مركــــز اخلدمات الكائــــن يف منطقة 
جبلــــة حب�ســــي اإقبــــال كبــــريا مــــن م�ســــوؤويل املــــاآمت 
واملواكــــب وامل�سائــــف ل�ستلم املوؤونــــة ال�سنوية 
التــــي تقدمهــــا الإدارة لهــــم، و�سملــــت التو�ســــع يف 
توزيع اأكواب ورقية ومياه �رشب معباأة و�سفر خا�سة 

للطعــــام والعلــــب اخلا�ســــة بحفظ وتوزيــــع الطعام 
والتقومي ال�سنوي واملحارم الورقية.

واطلقــــت الإدارة كذلك ثــــلث م�سابقات، وهي 
م�سابقــــة الت�سويــــر الفوتوغرايف وم�سابقــــة الأفلم 
الق�ســــرية التــــي عر�ست منها جمموعــــة من الأعمال 
املتميــــزة يف خيمــــة الإدارة، اإلــــى جانــــب م�سابقــــة 
يوميــــة على مــــدى 10 اأيــــام يف ح�ســــاب الإدارة على 
الن�ستغرام @jwd_bh هــــي م�سابقة “اإ�ساءات يف 
ذكرى عا�سوراء”، وانطلقت من اليوم الأول وت�ستمر 
حتى العا�رش مــــن املحرم يف اإطار اإ�سرتاتيجية الإدارة 
ال�ساملــــة؛ لتعزيز التوا�سل مع اجلمهور بكل فعالية 
يف خمتلــــف املنا�سبات ل�سيما مو�سم عا�سوراء الذي 
ي�سهد حــــراك توعوي وثقايف، موؤكدا رئي�ض الأوقاف 
حر�ــــض الإدارة علــــى ال�ستفــــادة مــــن املنا�سبــــات 
واملوا�ســــم وا�ستغللهــــا ملــــد ج�ســــور التوا�سل مع 
اجلمهور بــــكل فاعليــــة وتعزيز ال�رشاكــــة املجتمعية 

ب�سورة م�ستدامة مع خمتلف فعاليات املجتمع.

املنامة - �سوؤون الكهرباء واملاء: ا�ستقبل وزير 
�سئـــون الكهرباء واملـــاء عبداحل�سني مـــريزا مبكتبه 
�سفـــري جمهوريـــة ال�ســـودان لـــدى مملكـــة البحرين 
اإبراهيـــم احل�سن. واأ�ســـاد مريزا بالعلقـــات الوثيقة 
املتميـــزة التي تربط بني البحرين وال�سودان يف ظل 
ما حتظـــى به من هـــذه العلقة من دعـــم القيادتني 

احلكيمتني يف البلدين ال�سقيقني.
 واأكـــد حر�ســـه على تنميـــة وتطويـــر العلقات 
الوثيقـــة بـــني الطرفني يف قطـــاع الكهربـــاء واملاء 

والطاقة املتجددة.
التـــي  امل�ساريـــع  ابـــرز  الوزيـــر  وا�ستعر�ـــض   
يتـــم تنفيذهـــا يف هذا القطـــاع، بالأخ�ـــض اخلطوات 
املتقدمة التي يجري العمل عليها يف م�ساريع الطاقة 
ال�سم�سية يف مملكة البحرين واإمكانية تبادل اخلرات 

والتجارب مع ال�سودان ال�سقيقة يف هذا املجال.
ومن جانبه اأعرب ال�سفـــري ال�سوداين عن خال�ض 

�سكـــره وتقديره لوزير �ســـوؤون الكهرباء واملاء على 
حفاوة ال�ستقبـــال والرتحيب، موؤكـــداً �سعيه الدائم 
لتنميـــة علقـــات التعاون بـــني البحريـــن وال�سودان 

يف جميع املجـــالت ول �سيما قطـــاع الكهرباء واملاء 
والطاقـــة املتجـــددة، مبا يعـــزز العلقـــات الثنائية 

الأخوية بني البلدين ال�سقيقني.

�ســـكا اأولياء اأمـــور طلبة ال�ســـف الأول مبدر�سة 
املالكيـــة البتدائية الإعدادية للبنـــات عر “البلد” 
من وجود اإرباكات تنظيمية لدى اإدارة املدر�سة عند 

ان�رشاف الطالبات وت�سليمهن لأولياء اأمورهن.
وقالـــوا لل�سحيفـــة اإن املدخـــل املـــوؤدي لبوابة 
ا من اأولياء الأمور،  املدر�سة يتكّود فيه عدد كبري جدًّ
ويف كل يـــوم ت�ســـع اإدارة املدر�ســـة اآليـــة لت�سليـــم 
الطالبات لذويهن، ولكن كل الآليات املتبعة ف�سلت 
يف حـــل م�سكلـــة الفو�سى غري احل�ساريـــة اأمام بوابة 
املدر�سة. واأ�سافـــوا اأن الآلية اجلديدة املتبعة حاليًّا 
لدى اإدارة املدر�سة هي ترك الطالبة تن�رشف من باب 

املدر�ســـة ليتلقفها ويل اأمرها خـــارج حرم املدر�سة، 
وهـــو ما قـــد يت�سبب يف م�سكلت اأو حـــوادث ل �سمح 
اهلل عند احتمال عدم ح�سور ويل الأمر �ساعة ان�رشاف 
ابنته من املدر�سة وتركها خارج حرم املدر�سة حتت 

اأ�سعة ال�سم�ض احلارقة.
ولفتوا اإلى اأن بوابة املدر�سة تقع مبنطقة قرب 
ال�سارع وترابية وغري مهياأة بتاًتا ويتعنّي على وزارة 
الرتبيـــة اتخاذ ما يلـــزم لتح�سني الظـــروف املحيطة 

ب�سكوى اأولياء الأمور.
ونا�ســـد اأوليـــاء الأمـــور امل�سوؤولـــني املعنيني 
بـــوزارة الرتبية اتخـــاذ الإجـــراءات املنا�سبة وحتديد 
الآليـــة التي تكفل ا�ستـــلم اأولياء الأمـــور للطالبات 

بطريقة ح�سارية ومنظمة بعيدة.

• جانب من الفتتاح	

• خلل اللقاء	

• زحمة.. فو�سى.. حر..	 • اإرباك ا�ستلم الطالبات	

القائد العام ي�شيد بالتعاون القائم مع فرن�شا

“العمل الدولية” تطلع على اإجنازات “احلقوق”

ا�شتعرا�ض العالقات بني املنامة ووا�شنطن

اال�شتفادة من التجارب املغربية يف ال�شناعة وال�شياحة

الرفاع - قوة الدفـــاع: ا�ستقبل القائد 
العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن امل�سري الركن 
ال�سيخ خليفة بن اأحمـــد اآل خليفة يف مكتبه 
بالقيـــادة العامـــة �سبـــاح اأم�ـــض، امللحـــق 
 ،Luc Dario الع�سكري الفرن�ســـي العقيد
ا  وذلـــك مبنا�سبـــة تعيينـــه ملحًقـــا ع�سكريًّ
جديًدا معتمًدا لدى مملكة البحرين واملقيم 
يف عا�سمـــة اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة 

الريا�ض.
وخلل اللقاء، رحـــب القائد العام لقوة 

دفاع البحرين بامللحق الع�سكري الفرن�سي، 
متمنيًّا له التوفيق يف من�سبه اجلديد، حيث 
اأ�ساد بعلقات ال�سداقة القائمة بني مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة فرن�ســـا، وبالتعـــاون 
القائم بـــني البلدين ال�سديقـــني يف �ستى 
املجالت ومنها مـــا يتعلق بتبادل اخلرات 

والتعاون يف املجال الع�سكري.
ح�رش اللقاء مدير ديوان القيادة العامة 
اللـــواء الركن ح�سن حممـــد �سعد، واملفت�ض 

العام اللواء الركن عبداهلل ح�سن النعيمي.

�ساحية ال�سيف - ملوؤ�س�سة الوطنية 
املوؤ�س�سة  ا�ستقبلـــت  الإن�ســـان:  حلقوق 
مقرهـــا  يف  الإن�ســـان  حلقـــوق  الوطنيـــة 
ب�ساحية ال�سيف، وفداً من منظمة العمل 
الدولية برئا�سة ع�سو جلنة خراء تطبيق 
معايري العمل الدوليـــة باملنظمة كارون 
مورغان، الذي يزور البلد حالياً للتعرف 
يف  واإجنازاتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  علـــى 

خمتلف املجالت.

ومت خـــلل اللقـــاء ا�ستعرا�ـــض دور 
مـــع  التعاطـــي  الوطنيـــة يف  املوؤ�س�ســـة 
وفقـــا  اململكـــة  يف  احلقوقـــي  الو�ســـع 
اإليها، بالإ�سافة  للخت�سا�سات املوكلة 
الى الزيارات امليدانيـــة التي تقوم بها 
للتجمعـــات العماليـــة لتفقـــد اأحوالهـــم 
والتعـــرف علـــى م�ساكلهـــم والعمل على 
حلها، ودعمها لكل ما من �ساأنه اأن ي�سهم 

يف توفري املزيد من احلقوق العمالية.

الرفاع - قـــوة دفاع البحريـــن: ا�ستقبل 
القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن امل�سري 
الركن ال�سيـــخ خليفة بن اأحمـــد اآل خليفة يف 
مكتبه بالقيادة العامة �سبـــاح اأم�ض، امللحق 
 David C العقيـــد  الأمريكـــي  الع�سكـــري 
ا  Wallin، مبنا�سبـــة تعيينه ملحًقـــا ع�سكريًّ
املتحـــدة  الوليـــات  �سفـــارة  لـــدى  جديـــًدا 
الأمريكية يف مملكـــة البحرين، وذلك بح�سور 
رئي�ض هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن 
�سقر النعيمـــي. وخلل اللقـــاء، رحب القائد 

العام لقوة دفاع البحرين بامللحق الع�سكري 
ا لـــه دوام التوفيق والنجاح  الأمريكي، متمنيًّ
يف من�سبه اجلديد، كما مت ا�ستعرا�ض علقات 
ال�سداقـــة والتعاون الع�سكـــري بني البلدين 
ال�سديقـــني و�سبـــل تعزيـــز تلـــك العلقات، 
اإ�سافة اإلى بحـــث عدد من املو�سوعات ذات 

الهتمام امل�سرتك.
ح�رش اللقاء مدير ديـــوان القيادة العامة 
اللـــواء الركن ح�ســـن حممد �سعـــد، واملفت�ض 

العام اللواء الركن عبداهلل ح�سن النعيمي.

املنامـــة - وزارة ال�سناعة والتجارة 
ال�سناعـــة  وزيـــر  ا�ستقبـــل  وال�سياحـــة: 
والتجـــارة وال�سياحة زايد الزياين مبكتبه 
اأم�ـــض �سفـــري اململكـــة املغربيـــة لـــدى 

مملكة البحرين اأحمد خطابي.
ومت خلل اللقاء ا�ستعرا�ض العلقات 
الثنائية امل�سرتكة بـــني مملكة البحرين 
واململكـــة املغربيـــة ال�سقيقـــة، و�سبـــل 
تعزيزها وتطويرهـــا اإلى امل�ستوى الذي 
يرقـــى اإلى طموحـــات قيادتـــي البلدين 
خ�سو�سا يف اجلانـــب القت�سادي، لفتا 
الوزيـــر اإلى الزيـــارات املتبادلـــة لكبار 

امل�سوؤولني يف كل البلدين، والفعاليات 
والجتماعـــات التـــي �سهدتهـــا كل مـــن 
البحرين واملغـــرب يف ال�سنوات الأخرية، 

والتي �سبت يف هذا الهدف.
الزيـــاين  ويف هـــذا ال�ســـدد، �ســـدد 
على اأهمية تبـــادل اخلرات وال�ستفادة 
من التجـــارب بني البلديـــن يف املجالت 
وال�سياحيـــة،  والتجاريـــة  ال�سناعيـــة 
موؤكـــدا حر�ـــض مملكـــة البحريـــن علـــى 
تعزيـــز علقاتها بكافة الـــدول ال�سقيقة 
وال�سديقـــة بال�ســـكل الـــذي ي�ســـب يف 

م�سلحة الوطن واملواطنني.

كل يوم ت�سع اإدارة ليلى مال اهلل
املدر�سة اآلية لت�سليم 

الطالبات لذويهن 

الإدارة ترتك الطالبة 
تن�رشف من الباب 

ليتلقفها ويل اأمرها

اإرباكات تنظيمية عند ان�رشاف الطالبات وت�سليمهن لأولياء اأمورهن
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توجيهات �ضمو ال�ضيخ علي بن خليفة دعمت اجلائزة وعززت م�ضريتها البحرين بلد كبري يف طموحاته وتطلعاته بف�ضل تكاتف اأبنائه خلف قيادة جاللة امللك

�ض���من فعاليات جائزة �ضمو 
ال�ضيخ عي�ضى بن علي اآل خليفة 
ن�ض���خته  يف  التطوع���ي  للعم���ل 
الثامنة، مت تكرمي �رشكة خدمات 
مط���ار البحرين )با����س( مع باقة 

الرعاة الرئي�ضني للجائزة.
ق���ال  املنا�ض���بة،  وبه���ذه 
ل�رشك���ة  التنفي���ذّي  الرئي����س 
خدمات مط���ار البحري���ن )با�س( 
�ض���لمان املحمي���د: ي�ض���عدنا اأن 
نوا�ض���ل دعمن���ا له���ذه اجلائزة، 
جه���ود  ذات  يف  ت�ض���ب  والت���ي 
)با�س( للم�ضوؤولي���ة االجتماعية، 
اإن ال�رشكة توؤكد �ضمن  خ�ضو�ضاً 
ا�ضرتاتيجيتها عل���ى اأهمية دعم 
العم���ل التطوعي ودوره يف رفعة 
مملكة البحرين. م�ضرياً يف الوقت 
ذات���ه اإلى اأن تك���رمي �ضخ�ضياٍت 

بع���داً  للجائ���زة  يعط���ي  عربّي���ة 
اإلى  االأنظ���ار  اإقليمي���اً، ويلف���ت 
البحري���ن بو�ضفها دول���ة راعية 

للتنمية امل�ضتدامة.
واأ�ضاف املحمي���د: اإن الدعم 
ب���ه  حتظ���ى  ال���ذي  الالحم���دود 
اجلائزة من قبل الرئي�س الفخرّي 
جلمعي���ة الكلم���ة الطيب���ة �ضم���و 
ال�ضيخ عي�ضى بن علي بن خليفة 
اآل خليفة، ينم عن اهتمام �ضموه 
وحر�ض���ه عل���ى ت�ضجي���ع ال�ضباب 
واملواطنني على ممار�ضة العمل 
اأ�ضكال���ه.  مبختل���ف  التطوع���ّي 
م�ض���رياً اإل���ى اأن ه���ذا االهتم���ام 
باالأعم���ال اخلريي���ة ودعمه���ا هو 
ال�ضابة  القيادية  انعكا�س للروح 

التي يتمتع بها �ضموه.
يذك���ر اأن �رشك���ة )با����س( قد 

تاأ�ض�ضت يف الع���ام 1977، حيث 
متتلك �ضجالً حاف���اًل على امتداد 
40 �ضن���ة من العطاء املتوا�ضل، 
وهي امل�ضغ���ل الوحيد للخدمات 
البحري���ن  مط���ار  يف  االأر�ضّي���ة 

الدويّل منذ اإن�ضاءه.
 وه���ي ا�ضم موث���وق يف عامل 
اخلدمات ك�رشكة معتمدة من قبل 
برنامج تدقيق ال�ضالمة للعمليات 
االأر�ضّية لالحت���اد الدويّل للنقل 
اجل���وّي. وتق���دم �رشك���ة )با�س( 
ع���دداً من االأن�ضط���ة التجارّية من 
بينه���ا: خدمات مناولة الطائرات 
التموي���ن،  خدم���ات  وال���ركاب، 
الطائ���رات،  هند�ض���ة  خدم���ات 
ومركز با�س للتدريب الهند�ضي 
اإلى امتالك  “بيتك”، باالإ�ضاف���ة 

واإدارة �ضاالت املطار.

تفتخر بدعم جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي املحميد: “با�س” 

قيم العطاء تر�سخت يف نفو�س اأبناء البحريــــــــــــــن وتاأ�سلت يف العمـل اخليـري والتطوعــي
ك�رم 14 �ضخ�ضي�����������ة م�����ن رواد الع�م���������ل التطوع���������ي ف������ي العال������������م العرب���������������������������������ي... �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي:

املنامة - بنا: بح�ضور نائب رئي�س جمل�س الوزراء ال�ضيخ خالد 
ب���ن عبداهلل اآل خليفة، وحتت رعاي���ة رئي�س االحتاد البحريني لكرة 
ال�ضلة، الرئي�س الفخري جلمعية الكلمة الطيبة �ضمو ال�ضيخ عي�ضى 
بن علي ب���ن خليفة اآل خليفة، اأقيم م�ض���اء اأم�س حفل توزيع جائزة 
�ضم���و ال�ضيخ عي�ضى بن علي بن خليف���ة اآل خليفة للعمل التطوعي 

يف ن�ضختها الثامنة.
كما ح����رش احلفل اأي�ض���ا كل من: رئي�س جمل����س ال�ضورى علي 
ال�ضالح، و�ضمو حماف���ظ اجلنوبية ال�ضيخ خليفة بن علي بن خليفة 
اآل خليف���ة، وع���دد م���ن ال���وزراء، وممثلي جامع���ة ال���دول العربية، 
واالحتاد العربي للتطوع، وعدد من �ضفراء الدول العربية واالأجنبية 

لدى مملكة البحرين.
ويف احلف���ل، رفع راعي اجلائزة �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي بن 
خليفة اآل خليفة، اأ�ضمى اآي���ات ال�ضكر والتقدير اإلى رئي�س الوزراء 
�ضاح���ب ال�ضم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة، على 
م�ضاندته ودعمه املتوا�ضل للجه���ود االإن�ضانية يف مملكة البحرين، 
كما رفع اأ�ضمى اآيات العرفان اإلى نائب رئي�س جمل�س الوزراء �ضمو 
ال�ضي���خ علي بن خليفة اآل خليفة على جهوده وتوجيهاته ال�ضديدة 

يف دعم م�ضرية اجلائزة، وت�رشيفه احلفل اخلتامي للجائزة.

وهن���اأ �ضم���وه املكرمني من رواد العم���ل التطوعي العربي من 
الدول العربية، ورحب بح�ضورهم يف بلدهم الثاين البحرين، موؤكدا 
اأن اململكة بلد كبري يف طموحاته وتطلعاته اإلى امل�ضتقبل، بف�ضل 
تكات���ف اأبنائه خلف قيادة عاهل الب���الد �ضاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�ضى اآل خليفة، ودعم احلكومة برئا�ضة رئي�س الوزراء �ضاحب 
ال�ضم���و امللكي االأم���ري خليفة بن �ضلم���ان اآل خليفة، ومبتابعة ويل 
العه���د �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان ب���ن حمد اآل خيفة من 
اأجل رفعة مملكتنا الغالية، هذا التكاتف الذي تعلمه اأبناء البحرين 
م���ن االآباء واالأج���داد، الذين غر�ض���وا يف نفو�س االأطف���ال والنا�ضئة 

وال�ضباب حب الوطن والوالء لقيادته.
واأ�ض���اف �ضموه اأن قي���م العطاء االأ�ضيل���ة تر�ضخت يف نفو�س 
اأبن���اء البحري���ن، وتاأ�ضلت من خالل الدعم امل�ضتم���ر للعمل االأهلي 
واخل���ريي والتطوع���ي يف كل املج���االت، وال���ذي اأثم���ر ع���ن عديد 
م���ن املب���ادرات النوعي���ة التي تخ���دم اأبن���اء املجتم���ع يف النواحي 
االقت�ضادية او االجتماعية، م�ضريا اإلى اأن هذه اجلهود توا�ضلت يف 
تطوير التطوع باململك���ة من خالل احت�ضان االأفكار املبتكرة، وهو 
ما جعل العمل التطوعي �رشيكا اأ�ضا�ضيا يف خطط التنمية باململكة، 
و�ضج���ع القطاع اخلا�س عل���ى القيام مب�ضوؤوليت���ه املجتمعية جتاه 

املجتمع املحيط به، وهي خطوة نحث عليها ون�ضد على اأيدي رجال 
االأعمال وال�رشكات التي تقوم مبثل هذا الدور املهم.

وتابع �ضمو ال�ضي���خ عي�ضى بن علي بن خليفة اآل خليفة قائال: 
ياأت���ي اللقاء ال�ضنوي الذي يجمعنا لتوزيع جائزتنا للعمل التطوعي 
كمنا�ضب���ة مهمة تتيح لنا االلتقاء برم���وز ورواد العمل التطوعي يف 
الوطن العربي، الذين اأثروا عاملنا بجهودهم النرية مبا يعك�س قيم 
االإن�ضانية فيه، هذه اجلهود التي حتمي ال�ضلم االجتماعي من خالل 
م�ضاع���دة ال���دول يف �ضد احتياج���ات بع�س الفئ���ات، وتعزز �ضالت 
الرواب���ط بني اأبن���اء املجتمعات العربية، كما ياأت���ي اللقاء كفر�ضة 

�ضانحة لتبادل اخلربات والتجارب الناجحة يف هذا املجال احليوي.
ون���وه �ضموه بدور االحت���اد العربي للتطوع ال���ذي ا�ضتطاع اأن 
يخل���ق ����رشاكات حقيقية ب���ني منظم���ات املجتمع امل���دين العربية 
املعني���ة بالعمل التطوعي، وقدم العديد م���ن املبادرات املتميزة 
لرف���ع كف���اءة العاملني فيه، كما اأ�ضاد بدور جامع���ة الدول العربية 
الت���ي تلعب دورا كبريا يف دعم املجتم���ع االأهلي يف العامل العربي، 
وكذل���ك �ضاهمت يف اإجناح اجلائ���زة من خالل تر�ضي���ح رواد العمل 

التطوعي يف الوطن العربي.
من جانبها، األقت مدير ادارة منظمات املجتمع املدين بجامعة 

ال���دول العربية نا�رشية بغدادي العرجه كلم���ة اأ�ضادت خاللها بدور 
جائ���زة �ضمو ال�ضي���خ عي�ضى بن علي ب���ن خليفة للعم���ل التطوعي 
موؤك���دة اأن اجلائزة ت�ضهم يف تعزي���ز دور العمل التطوعي يف العامل 
العربي كاأحد روافد التنمية املجتمعية من خالل التوا�ضل مع �ضتى 
فئات املجتم���ع والتعرف على احتياجاته���م، وم�ضاعدة الدول على 

تلبية هذه االحتياجات.
واأ�ض���ارت اإل���ى حر�س جامع���ة ال���دول العربية واالأم���ني العام 
جلامع���ة الدول العربية اأحمد اأبوالغيط عل���ى دعم جائزة عي�ضى بن 
علي للعمل التطوعي كواحدة م���ن املبادرات العربية املهمة التي 
ت�ضج���ع على التطوع وتع���زز الروابط بني العامل���ني يف هذا املجال 

على امل�ضتوى االإقليمي.
ومت خ���الل احلفل تد�ضني �ضعار جمعية الكلمة الطيبة اجلديد، 
وعر����س فيديو جائزة �ضمو ال�ضيخ عي�ضى ب���ن علي الأف�ضل م�رشوع 

تطوعي بحريني، كما مت عر�س فيديو االحتاد العربي للتطوع.
عق���ب ذلك، قام �ضم���و عي�ضى ب���ن علي بن خليف���ة اآل خليفة 
بتك���رمي رواد العمل التطوع���ي العربي وهم: رئي����س جمل�س اأمناء 
موؤ�ض�ضة االأمري حممد بن فهد للتنمية االإن�ضانية من اململكة العربية 
ال�ضعودي���ة �ضاح���ب ال�ضمو االأمري حممد بن فهد ب���ن عبدالعزيز اآل 

• �ضع���ود، م�ضاعد رئي�س جامعة ال�ضلطان قابو�س للتعاون الدويل بح�ضور نائب رئي�س جمل�س الوزراء اإقامة حفل توزيع جائزة �ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي اآل خليفة للعمل التطوعي 2018	
م���ن �ضلطنة عم���ان �ضاحب���ة ال�ضمو ال�ضي���دة منى بن���ت فهد اآل 
�ضعيد، الوجيه فاروق املوؤي���د رئي�س جمل�س اإدارة بنك البحرين 
الوطني، عبداهلل بن يو�ضف احلواج الرئي�س واملوؤ�ض�س للجامعة 
االأهلي���ة م���ن مملك���ة البحرين،  رئي����س جلنة ال�ض���وؤون اخلارجية 
والدف���اع الوطن���ي وال�ض���وؤون االإ�ضالمي���ة واملغارب���ة املقيمني 
باخل���ارج مبجل�س النواب املغربي م���ن اململكة املغربية يو�ضف 
الغرب���ي، زهيدة دروي�س جبور امل�ضوؤول���ة يف منظمة اليوني�ضكو 
واأ�ضتاذة االأدب الفرن�ضي والفرنكفوين يف اجلامعة اللبنانية من 
جمهورية لبنان، ال�ضيخ علي ب���ن علي ال�ضالحي رئي�س موؤ�ض�ضة 
ال�ضالح���ي اخلريي���ة م���ن جمهوري���ة اليم���ن، ال�ضيد ����رشار حميد 
باله���ول الفال�ض���ي املدير الع���ام ملوؤ�ض�ضة وطن���ي االإمارات من 
دولة االإمارات العربي���ة املتحدة، جوهر بن عبدالقادر اجلمو�ضي 
اأ�ضت���اذ جامعي وباحث وموؤلف م���ن اجلمهورية التون�ضية، ح�ضام 
الدي���ن عبداحلليم القباين رئي�س جمعي���ة االأورمان من جمهورية 
م����رش العربية، فتحي جرب عفان���ة �ضفري منظمة االأ����رشة العربية، 
�ضمي���ح حممد فاي���ز �ضعبان الدويك من دول���ة فل�ضطني وحممد 
ر�ضي���د عبداملجيد موؤ�ض�س اجلمعية العراقية للت�ضامح والالعنف 
من جمهوري���ة العرق، و�ضيد اأحمد عب���دون رئي�س جمعية �ضباب 

متطوع من جمهورية اجلزائر.
ثم ق���ام �ضم���وه بت�ضليم جائ���زة اأف�ضل م����رشوع تطوعي يف 
Sa -  للك���ة البحرين، فئة االفراد: حممد عبا�س خان عن م�رشوع

urday Biryani Party with Workers، فئة الفرق: فريق 
م����رشوع حكاي���ة املنامة عن م����رشوع متحف املنام���ة الرقمي، فئة 
اجلمعي���ات: جمعية حفظ النعمة - ع���ن م�رشوع حفظ النعمة، فئة 

ال�رشكات: �رشكة فيفا البحرين عن م�رشوع افطار �ضائم.
و�ضه���د احلف���ل تك���رمي اجله���ات املتعاونة، وه���ي جامعة 
ال���دول العربي���ة واملعه���د العرب���ي للتخطيط، كم���ا مت تكرمي 
الرع���اة والداعمني، وهم الراعي اال�ضرتاتيجي “متكني” والرعاة 
الرئي�ضي���ني فيفا البحرين، �رشكة خدمات مط���ار البحرين، �رشكة 
جبيك، بن���ك الربكة، باالإ�ضاف���ة اإلى تكرمي الرع���اة االإعالميني، 
وه���م جريدة “اأخبار اخلليج” وجري���دة “االأيام” وجريدة “البالد” 

وجريدة “الوطن” وجريدة “الديلي تربيون”.
من جانبهم، اأع���رب رواد العمل العربي التطوعي املكرمون 
عن �ضكره���م ل�ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي ب���ن خليفة اآل خليفة 
راعي اجلائزة على هذا التقدير، موؤكدين اأن جائزة �ضموه ت�ضهم 
يف ت�ضجيع املب���ادرات العربي���ة التطوعية، كما اأ�ض���ادوا بجهود 

جامعة الدول العربية واالحتاد العربي للتطوع.

ت�ضوير: ر�ضول احلجريي
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انتخابات
مرت�سح “�ملدينة” �آل �سنان: زيادة �لرو�تب �أولويتي

�لزياين لأ�سحاب �ل�سهاد�ت مبجل�س بن هندي: تر�سحو�

افتتح املجل����س الأ�شبوعي للمر�شح 
مبحافظ���ة  العا����رة  بالدائ���رة  النياب���ي 
العا�شم���ة )مدينة عي�ش���ى و�شند( عطية 

اهلل اآل �شنان.
وق���دم النائ���ب الأ�شب���ق فريد غازي 
ندوة عن ال�شتحقاق النتخابي. واأثريت 
نقا�ش���ات ع���ن كيفية تعاط���ي الربملان 
اجلدي���د م���ع امللف���ات احليوي���ة املهمة 
لدى املواطن���ن مثل املل���ف الإ�شكاين 
وال�شح���ي والتعليمي اإ�شاف���ة ملو�شوع 

التقاعد.
 وتعه���د اآل �شن���ان بتكوي���ن جل���ان 
اأهلي���ة لتلبي���ة احتياج���ات للتوا�شل مع 
النائ���ب يف حال فوزه وتلبية احتياجاتهم 

وهمومهم وطموحاتهم املختلفة.
 وطالب بتح�ش���ن الو�شع املعي�شي 
للمواط���ن، ومعت���ربا زي���ادة الراتب من 

اأولوياته.

ونب���ه اإل���ى اأن���ه �شيهت���م مبو�ش���وع 
حت�ش���ن اأو�ش���اع املتقاعدي���ن ملا لهم 
من حق علينا وما بذل���وه طوال خدمتهم 
للوطن يف �شتي املجالت وتطوير البنية 
التحتية يف املحافظة واإن�شاء نواد ومراكز 

علمية واجتماعية.
���ش��ن��ان  اآل  امل���ر����ش���ح  اأن  ي���ذك���ر 
كل  م��ن  ث��اث��اء  ك��ل  زواره  �شي�شتقبل 

اأ�شبوع.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة العا����رة مبحافظة 

العا�شمة حاليا النائب نبيل البلو�شي.
وتبل���غ كتلة الدائ���رة قرابة 10046 
ناخبا ح�شب اإح�ش���اءات انتخابات برملان 

.2014
الدائرة املناطق واملجمعات  ومتثل 
الآتي���ة: العك���ر الغربي���ة )625 و626(، 
نوي���درات )644(، �شن���د )743 و745(، 

ومدينة عي�شى )815(.

ا�شتقب���ل حمافظ املح���رق �شلمان 
ب���ن عي�شى بن هن���دي املناعي الأهايل 
مبجل�شه. وتط���رق ملو�شوع النتخابات 

القادمة.
اأك���د الفن���ان علي الف���ردان اأهمية 
توافر عدد م���ن ال�رشوط واملعايري لدى 

املر�ش���ح، بينم���ا طال���ب خال���د �شالح 
الزي���اين اأ�شح���اب ال�شه���ادات العلي���ا 

بالرت�شح.
 واعترب النا�شط الجتماعي اإبراهيم 
الدوي دور ال�شحافة دورا مهما ورئي�شا 
يف تثقي���ف النائب ب���دوره يف املجل�س، 
وبدور الناخب يف اختيار املر�شح الأكفاأ 

لتمثيله حتت قبة الربملان.

• من�شة الندوة	

�لربملان �لإذ�عة لـ“مايكروفون”  عني �لذو�دي من “مايكروفون” 

�حذر ودّقق قبل �ختيار ممثلك بالربملان

جمل�س زينل ي�ست�سيف فعالية عن قانون �لأ�رسة

ربع قرن خربته الإعامية... ويرت�شح عن دائرة الرفاع ال�رقي وع�شكر

مهند�شة معمارية وخريجة اأمريكا... مرت�شحة “الغربي” اجلنيد للناخب:

بالتعاون مع جمعية املراأة

اأعل���ن الإعامي ولي���د ال���ذوادي عزمه خو�س 
غم���ار النتخابات النيابي���ة 2018 مر�شحا م�شتقا 
عن الدائرة الثامنة باملحافظة اجلنوبية )جممعات 

بالرفاع ال�رقي وع�شكر(.
واأو�شح املر�شح اأنه �شي�شخر جهوده وخرباته 
العملية كافة يف املجال الإعامي التي متتد لأكرث 
من 25 �شنة يف خدمة املواطنن واإي�شال �شوتهم 
بكل اأمانة و�ش���دق، م�شتثمًرا قربه من املواطنن 
وعاقاته الجتماعية بحكم عمله الإعامي يف اإعداد 
وتق���دمي برام���ج اإذاعي���ة وتلفزيوني���ة ذات طابع 
خدمي واجتماع���ي، وا�شتمراريتها حتى يومنا هذا 
بحاجة اإل���ى دفعة ت�ريعية قوي���ة ل ميكن اأن تتم 
اإل حت���ت قبة الربملان بوا�شط���ة تعديل القوانن 
تواك���ب  جدي���دة  ت�ريع���ات  واق���رتاح  القائم���ة 

متطلبات الع�ر وتلبي احتياجات املواطنن.
واأ�شار املر�ش���ح الذوادي اإل���ى اأنه عمل خال 
الف���رتة املا�شي���ة عل���ى ت�شكي���ل فري���ق العم���ل 
اخلا����س، موجًه���ا دعوت���ه يف الوق���ت نف�ش���ه اإلى 
ا  جمي���ع من لديه الرغبة من اأهايل الدائرة خ�شو�شً
واملواطن���ن عموًما لان�شمام اإل���ى فريق العمل، 
لإميان���ه بالعمل اجلماعي املنظ���م يف اإطار جو من 

الدميقراطية.

وك�شف ال���ذوادي عن اأنه �شيعل���ن يف الوقت 
املنا�شب عن تفا�شي���ل برناجمه النتخابي، واعًدا 
اأه���ايل الدائ���رة ب���اأن يك���ون الربنام���ج النتخابي 
موافًقا لتوقعاته���م وحمقًقا لطموحاتهم ومواكًبا 
لأه���م واأب���رز الق�شايا على ال�شاح���ة املحلية التي 
ت�شغ���ل ال���راأي الع���ام، ومقدًما للحل���ول املنا�شبة 

ملعاجلتها.
ويعت���رب ال���ذوادي اأح���د قدام���ى املوظف���ن 
ب���وزارة �شوؤون الإعام، وي�شغ���ل يف الوقت احلايل 
وظيف���ة رئي�س القن���وات ب���اإدارة التلفزيون، وله 

اإ�شهامات �شحافية واإعامية، كم�شاركته يف اإعداد 
وتق���دمي برامج اإذاعي���ة وتلفزيوني���ة ذات ب�شمة 
متميزة كالربنامج الإذاعي �شباح اخلري يا بحرين، 
وخلن���ا عل���ى بال���ك، والربنامج التلفزي���وين م�شاء 

اخلري يا خليج، واأنا البحرين، وغريها.

عن الدائرة
وميث���ل الدائرة الثامن���ة باملحافظة اجلنوبية 

حاليا النائب ذياب النعيمي.
وت�ش���م الدائرة الثامن���ة باملحافظة اجلنوبية 
30 جممًعا �شكنًيا. وت�شم���ل املجمعات واملناطق 
الآتي���ة: جزر ال���دار )613( اأم البي�س )614، 615 
ال�رق���ي  الرف���اع  )635 و636(  و616( معام���ري 
)907، 909 و911( �شويف���رة )942( املزرعي���ة 
 )948( حل�ش���ي  و946(   945( ع���وايل   )943(
راأ����س  و951(   950( ع�شك���ر   )949( املع�شك���ر 
زوي���د )952( م���زرع )953( راأ����س اأب���و جرج���ور 
)954( حف���رية )955 و959( ج���و )957 و960( 
راأ����س حيان )958( الدور )965( الرمامن )981 

و982( القارة )983( �شخري )985(.
وتبلغ كتل���ة الدائرة قرابة 6451 ناخبا ح�شب 

اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.
وكان ترقي���م الدائ���رة اخلام�ش���ة باملحافظة 

اجلنوبية قبل تعديل الدوائر بالقرتاع الأخري.

اأك���دت عالي���ة را�ش���د اجلني���د عزمه���ا الرت�شح 
للمجل����س النياب���ي عن الدائ���رة ال�شابع���ة املحافظة 
اجلنوبي���ة )جممع���ات بالرفاع الغربي وج���ري ال�شيخ 

ووادي ال�شيل(.
نه���ج  يف  م�شتم���رة  اململك���ة  اأن  واأ�شاف���ت   
الدميقراطية بخط���ى ثابتة بهدف الإ�شاح والتغيري 
نح���و الأف�شل واأنه ل خي���ار اإل خيار دولة املوؤ�ش�شات 

والقانون.
واأ�شاف���ت: ممار�ش���ة ح���ق الت�شوي���ت فر�ش���ة 
م�روع���ة للتعبري عن الواجب الوطني وممار�شة احلق 
الد�شت���وري، واأن وع���ي الناخب يحت���م عليه ممار�شة 
هذا احلق يف اختي���ار ممثلي ال�شعب مع �رورة احلذر 
والختي���ار الدقيق ملن ميتلك الق���درة للقيام بهذا 

الدور على اأكمل وجهه. 
واأو�شح���ت اأن���ه �شيت���م الإع���ان ع���ن تفا�شيل 

برناجمها النتخابي بعد منت�شف اأكتوبر. 
اجلني���د مهند�ش���ة معماري���ة وم�شمم���ة ديك���ور 
حا�شل���ة عل���ى درج���ة البكالوريو����س م���ن الوليات 

املتح���دة الأمريكي���ة بخ���ربة عمل تزيد ع���ن 15 عاما 
بالقطاعن احلكومي واخلا�س.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة ال�شابعة باملحافظ���ة اجلنوبية 
حالي���ا النائ���ب عب���داهلل بن حوي���ل. ومتث���ل الدائرة 
املناط���ق واملجمع���ات الآتية: ع���ايل )746 و748(، 
الرفاع الغرب���ي )902، 904، 908 و912(، الرو�شة 
)906 و930(، ج���ري ال�شي���خ )920، 924 و926(، 
وادي ال�شي���ل )928(. وتبل���غ كتل���ة الدائ���رة قرابة 
8304 ناخب���ن ح�ش���ب اإح�ش���اءات انتخابات برملان 
2014. وكان���ت جممع���ات الدائ���رة من�شط���رة ب���ن 
دائرت���ن هما ثاني���ة اجلنوبية وثالث���ة اجلنوبية قبل 
�شدور التعديل الأخري بر�شم الدوائر ع�شية القرتاع 
الأخ���ري، وج���رى دمج جممع���ات الدائرت���ن واإ�شافة 
جممع���ن من منطق���ة عايل من “تا�شع���ة الو�شطى”، 

ونقل منها جممع لدائرة باملحافظة ال�شمالية.

ا�شت�شاف جمل����س مرت�شح الدائ���رة التا�شعة 
باملحافظة ال�شمالية )مدينة حمد(، النائب ال�شابق 
يو�ش���ف زين���ل، فعالية عن قان���ون اأح���كام الأ�رة 
املوح���د، بالتع���اون مع جمعي���ة امل���راأة البحرينية. 
جناح���ي  فوزي���ة  املحامي���ة  بالفعالي���ة  وحت���دث 
وامل�شت�ش���ارة مروة �شمري. واأك���د زينل اأن املرحلة 
املقبلة �شت�شهد توا�شا اأكرث مع القطاع الن�شائي 
باملنطقة وذل���ك من بعد ر�شد جمموعة احتياجات 
هذه ال�ريحة املجتمعية ومطالبها املهمة، وموؤكدا 
اأن تلبي���ة احتياجات الأ�رة البحريني���ة اأمر يف غاية 
الأهمية. ويف نهاي���ة الفعالية قّدمت جمعية املراأة 
درع���ا تكرميية للمحامي زينل؛ ل�شت�شافة جمل�شه 

فعالية اجلمعية.

عن الدائرة
التا�شع���ة  الدائ���رة  ع���ن  زين���ل  يرت�ش���ح 

باملحافظة ال�شمالية التي ميثلها حاليا النائب 
عبداحلميد النجار.

وتبل���غ الكتلة الناخبة قراب���ة 12315 ناخبا 
ح�شب اإح�شاءات انتخابات برملان 2014.

ومتثل الدائرة جممعات مدينة حمد 1205، 
1207، 1209 و1210.

وكان ترقي���م الدائرة ال�شابع���ة بال�شمالية 
قبل القرتاع الأخري.

• وليد الذوادي	

• عالية اجلنيد	

• زينل مكرما املحامية فوزية جناحي	

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

تعديل القوانن واقرتاح ت�ريعات جديدة تواكب متطلبات الع�ر 
ت�شكي���ل فري���ق عم���ل للحمل���ة واأه���ا مب���ن يرغ���ب يف الن�شمام

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية
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البحرين ت�سجل اأكرب تقدم عربي مب�ؤ�رش التنمية الب�رشية العاملي

املحكمة ت�ستمع ل�سه�د اإثبات اعتداء 171 متجمهًرا على ال�رشطة

بح�سب م�ؤ�رشات اأممية يف الفرتة من 2012-2017

تعّر�ض فيه جمم�عة كبرية من رجال الأمن لإ�سابات

املنام���ة - بن���ا: اأظه���ر التحدي���ث الإح�سائي 
ال�س���ادر ي����م 14 �سبتم���ر املا�س���ي واملت�سمن 
لآخ���ر دليل للتنمي���ة الب�رشي���ة، وم�ؤ����رشات التنمية 
الب�رشية لرنامج الأمم املتحدة الإمنائي؛ اأن مملكة 
البحري���ن حافظ���ت عل���ى مكانته���ا املتقدمة بني 
جمم�ع���ة البل���دان ذات التنمية الب�رشي���ة املرتفعة 
للغاي���ة، كما تق���دم ترتيب البحري���ن يف ال�سن�ات 
الأخرية، ب�ترية اأعلى م���ن اأي بلد عربي اآخر.و�رشح 
املن�س���ق املقي���م للأمم املتح���دة واملمثل املقيم 
لرنامج الأمم املتح���دة الإمنائي يف البحرين اأمني 
ال�رشق���اوي، ب���اأن التع���اون ب���ني وزارة اخلارجي���ة، 
وبرنام���ج الأمم املتحدة الإمنائ���ي، ومركز البحرين 
والطاق���ة  والدولي���ة  ال�سرتاتيجي���ة  للدرا�س���ات 
)درا�سات( �ساهم ب�س���كل كبري واإيجابي يف ارتقاء 
مرتبة اململك���ة 7 مراكز على امل�ست����ى العاملي، 
للفرتة ب���ني 2012 و2017، وه���ي الن�سبة الأكر 
ب���ني جمي���ع ال���دول العربي���ة، وذل���ك م���ن خ���لل 
ال�ستعانة املثلى بالإح�س���اءات الدولية يف تقرير 
التحدي���ث الإح�سائ���ي لرنام���ج الأم���م املتح���دة 
المنائي، والذي عك����ض اأو�ساع التنمية الب�رشية يف 
البحري���ن ب�س���كل دقيق، اإلى جان���ب قرب تد�سني 
مرك���ز )درا�س���ات( بالتع���اون م���ع برنام���ج الأم���م 
املتحدة الإمنائي، التقرير ال�طني للتنمية الب�رشية 
خلل العام اجل���اري 2018، ويرك���ز على م�سارات 
النم� القت�س���ادي امل�ستدام يف مملك���ة البحرين؛ 
مل�ا�سل���ة مكا�سبها التنم�ية نح���� حتقيق الروؤية 

القت�سادية 2030، واأهداف التنمية امل�ستدامة.
واأفاد ال�رشقاوي باأنه با�ستخدام اأدلة وم�ؤ�رشات 
التنمية الب�رشية وح�سب بيانات عام 2017، البالغة 

0.846؛ تتب�اأ مملكة البحرين املرتبة 43 من بني 
189 دول���ة، وبني الأع����ام 1990 و2017، ارتفع 
م�ؤ����رش التنمية الب�رشية بزيادة 13.4 %، ويف الفرتة 
نف�سه���ا زاد مت��س���ط العمر املت�ق���ع عند ال�لدة 
يف البحري���ن ب����4.6 �سن���ة، وزاد مت��س���ط �سن�ات 
الدرا�س���ة ب����3.4 �سن���ة، وزادت �سن����ات الدرا�سة 
املت�قع���ة ب����2.6 �سن���ة، وارتفع���ت ن�سب���ة الدخل 

ال�طني البحريني اإلى 10.5 %.
اأك���ر اإ�سه���ام يف ه���ذا الإجن���از  اأن  واأو�س���ح 
التنم����ي ال�طني، ياأتي من التح�سينات امللح�ظة 
ع���ن  والناجم���ة  التعلي���م،  وامل�ستم���رة يف قط���اع 
ال�ستثم���ارات ال�سابق���ة واحلالية يف ه���ذا القطاع، 
كم���ا اأن مت��س���ط العمر املت�قع، اآخ���ذ يف الزدياد 
باط���راد ب��سفه م�ؤ����رشا لل�سحة، اإل���ى جانب النم� 
املت��س���ط للدخل ُمقا�ًسا با�ستخدام ن�سيب الفرد 

من الدخل ال�طني الإجمايل.

واأف���اد ال�رشق���اوي اأن���ه بالإ�ساف���ة اإل���ى م�ؤ�رش 
التنمي���ة الب�رشي���ة، يت�سم���ن التحدي���ث الإح�سائي 
2018 م�ؤ����رشا ملجم�عة الأرقام القيا�سية للتنمية 
الب�رشي���ة وم���ا يت�سل به���ا، مبا يف ذل���ك م�ؤ�رش عدم 
امل�س���اواة بني اجلن�سني، وم�ؤ����رش التنمية املرتبط 
بن����ع اجلن����ض، وم�ؤ�رش التط����ر الإمنائ���ي املعدل 
لع���دم امل�ساواة، وغري ذلك م���ن املقايي�ض ، وعند 
النظر اإلى م�ؤ�رشات التنمية الإ�سافية؛ ت�سري مملكة 
البحرين ب�سكل جيد ج���دا، من حيث احل�س�ل على 
اخلدمات الأ�سا�سية وم�ست�يات املعي�سة ل�سكانها 
ال�سح���ي(،  وال����رشف  واملي���اه  الكهرب���اء  )مث���ل: 
ف�سل ع���ن معدلت الإملام بالق���راءة والكتابة. اأما 
بخ�س��ض ال�ستدامة البيئية يف اململكة؛ فتقا�ض 
با�ستخدام انبعاثات ثاين اأك�سيد الكرب�ن، ون�عية 
اله����اء، والب�سم���ة الكرب�نية، وه���� جمال يتطلب 
مزي���دا من الهتمام، رغم حتقيق اإجراءات ملم��سة 
يف ه���ذا ال�سدد، وينبغي اأي�س���ا الإ�رشاع يف اجله�د 
املبذول���ة حالي���ا لتعزيز كف���اءة الطاق���ة والطاقة 
املتجددة، وب�ساأن متكني املراأة، ففي ال�قت الذي 
اأحرز امل�ؤ�رش تقدًما وا�سًحا فيما يتعلق بالتح�سيل 
التعليمي للمراأة؛ فاإنه ل تزال هناك حاجة اإلى بذل 
بع�ض اجله�د؛ لدعم التمثيل ال�سيا�سي للمراأة يف 
الرملان ، لفت���ا اإلى اأنه من املت�ق���ع اأن تتح�سن 
مكا�سب التنمية الب�رشية عاملًيا مع ا�ستمرار العمل 
على تعزيز الإج���راءات واجله�د الدولية وال�طنية 
امل�جهة نح���� اعتماد اأجن���دة التنمي���ة امل�ستدامة 

2030، واأهداف التنمية امل�ستدامة.

اأرجاأت املحكمة الكرى اجلنائية الأولى، النظر 
يف واقع����ة اعت����داء 171 متهًم����ا على عدد م����ن اأفراد 
ال�رشطة اأثناء ف�ض التجمهر الذي ا�ستمر ملدة ط�يلة 
بج�����ار من����زل عي�س����ى قا�سم، ال����ذي تعّر�����ض خلله 
جمم�عة كبرية من ال�رشط����ة لإ�سابات ا�ستدعت نقل 
اأكرث م����ن 30 منهم اإلى امل�ست�سف����ى، حتى جل�سة 9 
اأكت�بر املقبل؛ وذلك لل�ستماع اإلى 4 �سه�د اإثبات 
اآخري����ن م����ن اأ�سل اأك����رث م����ن 30 �ساه����ًدا ا�ستمعت 

املحكمة يف اجلل�سات ال�سابقة للعديد منهم.
وم����ن املق����رر اأن ت�ستم����ع املحكم����ة لثلثة من 
ال�سه�����د ال�����اردة اأ�سماوؤه����م بقائمة الأدل����ة، فيما 
طلبت املحكم����ة �سماع �سهادة �ساب����ط برتبة نقيب 
غري وارد ا�سمه بقائمة الأدلة اإل اأن اأحد ال�سه�د ذكر 
ا�سم����ه، اإذ قال ال�رشط����ي اإن النقيب املطل�ب �سماع 
�سهادته ه����� من كان قد اأمر املتجمهرين عر مكر 
ال�س�ت بف�����ض التجمهر املقام ح�����ل منزل عي�سى 

قا�سم.
وق����ّرر اأحد ال�سه�د يف اجلل�س����ة ال�سابقة اأن اأحد 
املتهمني اأر�سده����م اإلى م�قع اإخف����اء املتجمهرين 

لعدد من الأ�سلحة واملتفجرات.
وكان����ت املحكم����ة اأخلت يف وق����ت �سابق �سبيل 
140 متهًما بال�اقع����ة؛ بكفالة مالية مقدارها 200 
دين����ار ل����كل منه����م، فيما ا�ستم����ر حب�����ض 24 متهًما 

اآخرين.

ه����ذا وكانت قد اأحالت النيابة العامة املتهمني 
البالغ عددهم 171 متهًما، للمحاكمة بعدما اأ�سندت 
اإليهم عدة ته����م تتعلق بالعتداء على اأفراد ال�رشطة 
وا�ستعمال الق�ة والعنف معهم حال ف�ض العت�سام 
اأمام من����زل عي�سى قا�سم، والتجمهر وال�سغب ف�سل 
عن حيازة العب�ات القابلة لل�ستعال “امل�ل�ت�ف”.
اجلدي����ر بالذك����ر اأن رئي�����ض الأمن الع����ام الل�اء 
ط����ارق احل�سن، كان ق����د اأعلن عن ف�����ض التجمعات 
املخالف����ة للقان�����ن بقري����ة ال����دراز، والقب�����ض على 
عدد م����ن الإرهابيني واملطل�ب����ني اخلطرين واإزالة 
املخالف����ات القان�ني����ة التي كانت قائم����ة يف الدراز 
وم����ن بينها اإغ����لق �س�ارع وتعطي����ل م�سالح النا�ض 
من خلل و�سع ح�اجز ومن�سات و�سط ال�سارع العام، 
ف�سل عن رف����ع �سعارات خمالفة للقان�ن، مبا ميثل 

اإخلل بالأمن العام وتهديًدا لل�سلم الأهلي.
واأ�س����اف اأن املنطق����ة اأ�سبح����ت وك����ًرا لتجم����ع 
املطل�ب����ني والفارين من العدال����ة وم�سدًرا للعديد 
م����ن املخالفات والتعدي عل����ى القان�ن، حيث �سهد 
هذا التجمع تك����رار ح�ادث اختطاف �سباب والتعدي 
عليهم و�رشبهم وتعذيبهم، حيث ت�يف اأحدهم نتيجة 
لذلك، بحج����ة اأنهم متعاون�����ن مع الأجه����زة الأمنية، 
ف�سل عن تعّر�ض الدوريات الأمنية اأثناء اأداء واجبها 
مبحي����ط الدراز لإط����لق نار 4 مرات، وه����� ما يندرج 

�سمن العمليات الإرهابية التي يجب الت�سدي لها.
واأو�س����ح اأن وزارة الداخلي����ة، ومن����ذ ب����دء ه����ذا 
التجمع غري القان�ين، قد بذلت جه�ًدا كبرية لإنهائه 

ب�س����كل �سلمي وكررت هذه املحاولت اأكرث من مرة، 
وقب����ل ح�����ايل 48 �ساع����ة م����ن العملي����ة، مت مطالبة 
عدد من ال�سخ�سيات امل�ؤث����رة بالقرية والفعاليات 
املجتمعي����ة، باإقناع امل�ساركني بف����ك التجمع وعدم 

ال�ستمرار يف جتاوز القان�ن.
ونفذت ق�ات ال�رشطة، انت�ساًرا وا�سًعا وت�سدت 
ملجم�ع����ات خارج����ة عن القان�����ن، مترت�س����ت خلف 
�س�ات����ر وم�ان����ع م�سطنعة، ت�سد الط����رق وال�س�ارع، 
وق����د مت اإنذاره����ا والطل����ب منه����ا التف����رق اإل اأنه����ا 
رف�ست الن�سياع، وب����ادرت بقذف القنابل اليدوية 
والأ�سي����اخ احلديدي����ة وحماولة التع����دي على رجال 
الأم����ن با�ستخ����دام الأ�سلح����ة البي�س����اء والف�ؤو�����ض، 
مما اأوقع ع����دًدا من الإ�ساب����ات املختلفة بني رجال 
الأم����ن، تفاوتت بني الب�سيط����ة والبليغة، الأمر الذي 
ا�ستدع����ى نقل )31( منهم اإل����ى امل�ست�سفى اإ�سافة 

اإلى العديد من الإ�سابات التي مت علجها ميدانيًّا.
ومتكن����ت ال�رشطة من القب�ض على 286 �سخ�ًسا 
م����ن املخالف����ني والعدي����د منه����م م����ن املطل�ب����ني 
����ا واخلطري����ن واملحك�م����ني بق�ساي����ا اإرهابية،  اأمنيًّ
حي����ث مت القب�����ض على العديد منه����م، خمتبئني يف 
منزل املدع����� عي�سى قا�سم وقد ثب����ت بعد القب�ض 
عليهم، اأنهم مت�رط�ن بعدة ق�سايا اأهمها الهروب 
م����ن ال�سجن والت�قي����ف والعتداء عل����ى رجال الأمن 
وال�����رشوع بالقتل واإحداث تفج����ريات والن�سمام اإلى 
جماع����ات اإرهابي����ة وزراع����ة قنابل متفج����رة وحيازة 

عب�ات نا�سفة.

حمرر ال�س�ؤون املحلية

شمس كربالء
ل ي����م كي�مك ي���ا اأباعبداهلل، واأنت تقدم قرابني احلري���ة، والكرامة قناديل على 
ب�ابة الأمل. �سلٌ� يكتنز ق�سة تاريخ، وخن�رش ي�سري ملجد تعباأ حكايات فداء، وج�اهر علم، 
و�سل�سلة ذهبية من اآل ها�سم. اأرادوا اخت�سارك يف مذهب، فكنت �سعار كل املذاهب، 
لأنك الإن�سان تظلل كل الأمم بقيم ك�نية تخت�رش ال�ج�د مثلً وقيًما ومبادئ. ين�سدك 
الزمان اأن�س�دة كرياء، ل تتعلق مبن�سب، ول تركن اإلى جاه، ول ت�ست�سلم لريق مال 
اأو تنحي م�ساعر قلب لب�رش �سعيف. كان باإمكانك اأن تك�ن املكتنز ف�سة وذهًبا، وماذا 
يغن���ي املال اإن تل�ست النف�ض، و�سُغر احلب، وحتطم���ت الإخ�ة اأمام م�سالح �سيقة. 
فلي�ض كثري املال يعني فائ�ض �سعادة، واإل ملاذا يكرث امل�ت النف�سي لدى الأغنياء. 
فالنف����ض الب�رشية حتتاج اإل���ى اطمئنان اإلهي وعلقة حب مت�ازنة بني الب�رش وتناغم مع 
الك�ن واإل اأ�سبحت تائهة وهي تتلقى طعنات القدر. مل يكن احل�سني ع متعلًقا بب�رش، 
ا، كان متعلًقا باهلل، ويكفيه هذا ابتعاًدا  ول باإك�س�س����ار �س�رة تدور م���ع الك�ن اإعلمًيّ
ع���ن كل اأمرا�ض الب�رش النف�سية. وكان اأخ�ه اأب� الف�سل العبا�ض مرتبًطا باحل�سني اأخ�ة 
و�سداق���ة بال �رشوط، بال بريق دنيا اأو ملعان م�سالح، له���ذا اأثر العبا�س احل�سني حني 
و�س���ل اإل���ى �سط الف���رات واأبى �رشب املاء. �س����رة من �س�ر كربلء جت�ّس���د لنا اأهمية 
العلق���ات الب�رشية بل م�سالح، بل حياة فردية تق�م عل���ى غطر�سة ))الأنا((، وت�سخم 
نرج�سي���ة الذات. ونح���ن نعي�ض يف عامل يق�م على تعملق العلئ���ق املادية حيث البن 
ي�ستك���ي على اأبيه يف املحكمة والأخ على اأخته، جند احل�سني كيف يحمي زينب من اأمل 
ال�اق���ع و�سط�ة احلياة. علقة العبا�ض ع مع احل�س���ني تعطي �س�ر ة حقيقية لحتياج 
الإن�س���ان اإل���ى اأخ�ة �سادقة بل اأهداف خا�سة اأو م�سال���ح. احل�سني ع ه� تلقي وج�د، 
وح�س���ارة يف الخت���لف، و�سم� يف املعن���ى، عقل يتحرك على الأر����ض، علم يبحث عن 
فر�سة �سعادة، و�سطية دينية تقبل بتغري الزمن دون اإلغاء للأ�س�ل. احل�سني ع جمال 
حمّيا و�س���لم روح، وان�سجام بني الق�ل والفعل. وكي نفهم عا�س�راء يجب اأن نقراأها 
مبنط���ق العقل، والت�ازن املع���ريف دون خروج احلدث من �سياق���ه التاريخي، دون اأن 
نفق���د قيمة معانيه و�سم���� النبل والعطاء الذي تدفق فيه. ه� ي�م عا�رش حيث تتلقى 

املبادئ لت�س�ر �سم� املعنى مع �سم� الروح.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

خليفة بن سلمان ووحدة البيت البحريني
كم���ا هي العادة دائما، يطل علينا �ساحب ال�سم� امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 
اآل خليفة، رئي�ض ال�زراء امل�قر، يف املحافل املختلفة، ويف جمل�سه الأ�سب�عي العامر، 
بت�رشيح���ات، وت�جيه���ات، ت�سب كلها يف �سال���ح وحدة البيت البحرين���ي، ويف تعزيز 

ن�سيج وقيم اأبناء املجتمع ال�احد.
ه���ذه الت�جيه���ات الكرمية، والنابع���ة من �سخ�سي���ة ا�ستثنائي���ة، كان لها الق�ل 
الف�س���ل بتاأ�سي����ض مفا�سل الدولة احلديث���ة وا�ستمرارها، ل تعر ع���ن نف�سها، بقدر 
م���ا تعر عن منظ����ر �سخ�سية قيادية عاملي���ة، ت�ست�رشف امل�ستقب���ل، وتر�سم ملحمه 

للبحرين، ولأهلها.
ولطاملا �سدتن���ي ت�رشيحات �سم�ه امل�جهة لأقطاب املجتم���ع املدين، النا�سحة، 
واحلكيمة، وال�ا�سحة، فعلوة على ذلك كله، يقدم �سم�ه الكرمي، ومن خللها، درو�سا 
م�ستفادة مبفاهيم القائد الق�ي، الثابت على مبادئه، مهما كانت امل�جة عاتية، ومها 

كانت الظروف اأو التحديات عا�سفة، وخانقة.
اإن قراءت���ي امل�ستمرة، والتي اأت����رشف بها، لت�رشيحات �سم����ه الكرمية، خ�س��سا 
فيم���ا يتعلق بت�حيد ال�س���ف ال�طني، ونبذ اخللف���ات، ويف التقدي���ر البالغ للمملكة 
العربية ال�سع�دي���ة، ومل�اقفها جتاه البحرين والبيت العرب���ي، واأي�سا م�اقف �سم�ه 

الثابتة بنبذ ال�سيا�سيات الإيرانية العدائية، وبتدخلتها الفجة بال�ساأن املحلي.
 اأو�سلتني كلها لقناعات اأكيدة، باأن �سخ�سية الأمري خليفة بن �سلمان حفظه اهلل 
ورع���اه، �ستظل لعق�د ط�يلة، مدر�سة ينهل منها اأبن���اء البحرين، واملنطقة، لي�ض يف 
ال�سيا�سة، والقت�س���اد، والثقافة ال�طنية فح�سب، بل بالرج�ل���ة، وباأخلق الفر�سان، 

والقيم، واملبادئ.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

“امل�ستعجلة” ُتعيد اإعالن قناة ف�سائية تعر�ض”اخلطايا الع�رش” املعتدى على ملكيته
لع��������دم ح�س���������ر ممث�������ل ع�����ن القن������������اة الف�سائي�������������ة الإماراتي���������������ة

وا�سلت حمكمة الأم����ر امل�ستعجلة النظر 
يف دع�ى اعت���داء على امل�سن���ف الأدبي، وه� 
ا�س���م  ال���ذي يحم���ل  التلفزي����ين  امل�سل�س���ل 
“اخلطاي���ا الع����رش”، لكن ونظرا لع���دم ح�س�ر 
ممثل ع���ن القن���اة الف�سائي���ة الإماراتية التي 
ع���ر  امل�سل�س���ل  ب���ث  يف  م�ستم���رة  مازال���ت 
�سا�ساتها، فقد ق���ررت املحكمة تاأجيل النظر 
يف الدع����ى حت���ى جل�س���ة الأول م���ن اأكت�ب���ر 
املقبل؛ وذلك حلني ح�س����ر ممثل عن القناة 

امل�سار اإليها.
وكان مدير العلقات العامة يف �رشكة اأحمد 
جا�س���م و����رشكاوؤه ح�سني عقي���ل، وعلي العايل 
للمحام���اة وال�ست�س���ارات القان�ني���ة املحامي 
علي طه، �رشح�ا يف وقت �سابق اأنهم وب�كالتهم 
ع���ن م�ؤ�س�سة اإنتاج فني اإماراتية، فقد تقدم�ا 
ببلغ جنائ���ي ولئحتي دع�ى م�ستعجلة واأخرى 
مدنية اأمام املحاك���م البحرينية، �سد م�ؤ�س�سة 
اإنتاج فني بحرينية واأحد الفنانني البحرينيني 

املعروفني وم�ؤلف ن�ض امل�سل�سل التلفزي�ين 
اخلطايا الك���رى )اخلطايا الع����رش(، والذي مت 
بيع حق����ق عر�سه اإلى قناة ف�سائية اإماراتية، 
والتي بداأت بعر�ض امل�سل�سل على �سا�ستها، 

رغم اإخطارها ب�رشورة وقف البث.
واأف���اد باأن القناة امل�سار اإليها مل ت�ستجب 
لطل���ب وقف الب���ث عق���ب اإبلغها ب���اأن باقي 
املدعى عليهم ق���د تعدوا على حق�ق امللكية 
الفكري���ة للم�سل�س���ل املذك�ر، وال���ذي كانت 
ق���د ا�سرتت���ه املدعي���ة، اإذ اإنها تفاج���اأت باأن 
املدع���ى عليهم قد متكن�ا من ت�س�ير حلقات 
امل�سل�س���ل، ومت عر�س���ه خلل �سه���ر رم�سان 

املا�سي.
واأو�س���ح طه اأن وقائع الن���زاع تتح�سل يف 
اأن املدعي���ة، وهي اإحدى اأك���ر �رشكات الإنتاج 
الفني والت�زيع للم�سل�س���لت التلفزي�نية يف 
ال�طن العربي، وقد انتقلت اإليها كافة حق�ق 
امللكي���ة الفكري���ة لن����ض م�سل�س���ل )اخلطايا 

الك���رى( م���ن م�ؤلف���ه املدعى علي���ه الثالث، 
واملك����ن م���ن 30 حلق���ة وم���دة كل حلقة 45 
دقيق���ة، وذل���ك مب�جب عق���د بيع م����ؤرخ 19 

ن�فمر 2015.
احلق����ق  مالك���ة  املدعي���ة  اأن  واأ�س���اف 
املالية للملكية الفكري���ة للن�ض وحمت�اه من 
ال�ستغ���لل املبا����رش وغ���ري املبا����رش كت�سجيله 
وم���ن  �سينمائي���ا،  اأو  اإذاعي���ا  اأو  تلفزي�ني���ا 
الت�سجي���ل بجمي���ع ال��سائل الفني���ة ال�سمعية 
والب�رشية وت�ثيقها ومن العر�ض باأي و�سيلة، 
ومن البي���ع والت�س�يق وم���ن الإنتاج ومن نقل 
تل���ك احلق�ق اإلى الغري وم���ن حتديد الفنيني 

والفنانني وتاريخ عر�سه وجهة عر�سه.
وتاب���ع، غ���ري اأن املدعية ف�جئ���ت باإعلن 
اإح���دى القن����ات الف�سائي���ة الإماراتي���ة ع���ن 
اقرتاب م�عد عر�ض الن�ض التلفزي�ين �سالف 
البي���ان، وال���ذي مت ب���دء عر�س���ه فع���ل حاليا، 
عل���ى �سا�ساتها بحذافريه لفظ���ا ومعنى واأداء 

وباأدق تف�سيلت���ه ال�اقعية والفنية، وه� من 
اإنتاج املدعى عليهما الأولى والثاين وللكاتب 
املدعى عليه الثال���ث، ما يعد معه ذلك تعديا 
حمققا من املدعى عليهم على احلق�ق املالية 
للمدعي���ة عل���ى الن�ض ال���ذي ا�سرتته يف وقت 

�سابق، �س����اء با�سمه احل���ايل )اخلطايا الع�رش( 
اأو الأ�سل���ي )اخلطايا الك���رى( اأيا كان ال�سم 
ال���ذي يعر�ض به، وهي احلق����ق التي انتقلت 

اإليها مب�جب عقد البيع �سالف البيان.
وذكرت املدعية للمحكمة اأنه ي�ستلزم دفع 
هذا التعدي واحليل�ل���ة دون وق�عه واخل�سائر 
الت���ي �سترتت���ب علي���ه، ول ميك���ن  الفادح���ة 
تداركه���ا اإل بالتدخ���ل العاجل باإج���راء وقتي اأو 
حتفظ���ي لدرء ال�رشر ودفع اخلط���ر، ولن يتاأتى 
ذلك باتباع الطرق العادية يف التقا�سي، بل من 
خ���لل ا�ست�سدار اأمر وقتي اأو اإجراء حتفظي من 
خلل املحكمة املخت�سة التي تنظر يف الدع�ى.
وتطال���ب ال�رشك���ة املدعي���ة ب�ق���ف ب���ث 
“اخلطاي���ا  التلفزي����ين امل�سم���ى  امل�سل�س���ل 
الع�رش” حل���ني الف�سل يف الدع���اوى املرف�عة 
�سد القن���اة الف�سائية وباقي املدعى عليهم، 
م�ؤكدة للمدعى عليهم اأنها ل تتنازل عن حقها 

يف املطالبة بالتع�ي�ض يف جميع احلالت.

• علي طه	

• اأمني ال�رشقاوي	



43 مليون دينار لتغطية 
�صكوك ق�صرية الأجل

املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 209 املركزي باأنه مت���ت تغطية الإ�صدار رقم
BH0006647N42( م���ن �صك���وك ال�صلم الإ�صالمية 
احلكومية ق�صرية الأج���ل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 43 مليون 
دين���ار لفرتة ا�صتحق���اق 91 يوما تب���داأ يف 19 �صبتمرب 
2018 اإل���ى 19 دي�صمرب 2019. ويبلغ العائد املتوقع 
 %  4.02 % مقارن���ة ب�صع���ر   4.13 ال�صك���وك  له���ذه 
لالإ�ص���دار ال�صابق بتاري���خ 22 اأغ�صط����س 2018، علما 

باأنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

النفط يرتفع و�صط خماوف ب�صاأن الإنتاج
بك���ن - رويرتز: ارتفعت اأ�صع���ار النفط العاملية متعافية م���ن خ�صائرها املبكرة 
اأم�س الثنن على الرغم م���ن تاأكيدات من وا�صنطن باأن ال�صعودية ورو�صيا والوليات 
املتح���دة ي�صتطيعون زيادة الإنتاج ب�رصع���ة كافية لتعوي�س نق�س الإمدادات من اإيران 

وغريها.
وزاد خام القيا�س العاملي مزيج برنت 25 �صنتا الى 78.34 دولر للربميل بحلول 

ال�صاعة 0727 بتوقيت جرينت�س ليعك�س خ�صائر �صابقة يف اجلل�صة بن�صبة 0.2 % .
وزاد خام غرب تك�صا�س الو�صيط الأمريكي 28 �صنتا اإلى 69.27 دولر للربميل بعد 
اأن �صج���ل هبوطا قدره 20 �صنتا يف وقت �صابق م���ن اجلل�صة.وتراجعت �صادرات اإيران 
م���ع خف�س عدد اأكرب من العمالء، وم���ن بينهم الهند ثاين اأكرب م�ص���رت للنفط الإيراين، 
ال���واردات قب���ل اإعادة فر����س عقوبات اأمريكي���ة يف نوفمرب. وته���دف وا�صنطن لوقف 

ال�صادرات الإيرانية متاما لإرغام طهران على اإعادة التفاو�س ب�صاأن التفاق النووي.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
�إعالن �أول �صبكة دفع بالب�صمة يف �ملنطقة بالتعاون بني “�لإثمار و”�إيزي”

تطلق يف الربع الأول 2019... واآمنة من الهجمات الإلكرتونية

اأعل����ن بنك الإثم����ار و�رصكة اإيزي للخدم����ات املالية 
اأم�����س عن خط����ط لإط����الق اأول �صبكة دف����ع بالب�صمة يف 
املنطق����ة، حيث �صتتوفر �صبكة الدف����ع بالب�صمة لعمالء 
البن����ك على مراح����ل قريًبا خ����الل الرب����ع الأول من العام 

املقبل 2019.
ومع تطبيق هذه التقنية، فاإن عمالء البنك ميكنهم 
ال�صتغناء ع����ن بطاقاتهم امل�رصفية لإجن����از معامالتهم 
املالي����ة ع����ن طري����ق اأجه����زة ال�����رصاف الآيل وا�صتخدام 
����ا عن  ب�صماته����م م����ع اإدخ����ال رق����م �����رصي خا�����س عو�صً
البطاقات لإمتام املعامالت املالي����ة املطلوبة بطريقة 
اأ�صه����ل واأك����ر اأماًنا. ويف نهاي����ة العام املقب����ل، �صيتم 

تطوير هذه التقنية لت�شمل اأجهزة نقاط البيع. 
ويعت����رب هذا التعاون هو ثم����رة الدعم املايل الذي 
قدم����ه �صن����دوق العم����ل “متك����ن” بدع����م م����ن جمل�س 

التنمية القت�صادية وم�رصف البحرين املركزي.
التنمي����ة  ملجل�����س  التنفي����ذي  الرئي�����س  وق����ال 
القت�صادي����ة خال����د الرميحي: “يعزز ه����ذا التعاون بن 
بنك الإثمار و�رصكة اإيزي مكانة البحرين كمركز لالبتكار 
يف املنطقة خ�صو�صا يف قطاع اخلدمات املالية، وتاأتي 
ه����ذه ال�رصاكة بالتما�ص����ي مع اإ�صرتاتيجيتن����ا التي حتث 
عل����ى �رصورة منح الأولوية لالبت����كارات التي تدعم خلق 
فر�����س عمل قّيمة يف اململك����ة. ولطاملا عرفت البحرين 
ببيئته����ا الداعمة وامل�صجعة، والت����ي ت�صكل عامل جذب 

ل�����رصكات التكنولوجيا املالية وامل�رصفية، مبا لديها من 
اإمكان����ات فريدة يف جم����الت متخ�ص�صة مث����ل التمويل 
واملدفوعات الإ�صالمية، واإنه ملن دواعي فخرنا و�رصورنا 
دعمن����ا امل�صاري����ع املحلي����ة اجلديدة يف قط����اع التقنية 

املالية كامل�رصوع الذين نعلن عنه اليوم”.
جمهت����ه، ق����ال الرئي�����س التنفي����ذي ل����� “متكن”، 
اإبراهي����م جناحي “ياأتي دعم متك����ن لل�رصكات يف جمال 
التكنولوجيا املالية كجزء من جهودنا امل�صتمرة يف دعم 
ال�رصكات مبختلف مراحل منوها وتطورها؛ جلعل القطاع 
اخلا�����س م�صاهم اأ�صا�����س وفعال للنم����و القت�صادي يف 
البحرين. واإن بن����ك الإثمار و�رصكة اإيزي ي�صلكان امل�صار 
ال�صحيح، وكلن����ا ثقة باأن هذه املب����ادرة الإ�صرتاتيجية 
�صتخل����ق تغي����رًيا اإيجابًيا كب����رًيا يف البحري����ن والأ�صواق 

املالية”.

واأكد املدير التنفيذي للرقابة امل�رصفية يف م�رصف 
البحري����ن املركزي خالد حم����د “اأن هذه ال�رصاكة الفريدة 
ما ه����ي اإل دلي����ل عل����ى اأن التكنولوجي����ا املالية حتقق 
نتائ����ج اإيجابية ملمو�صة وعملية، وه����ي ت�صبق مبادرات 
مماثل����ة يف املنطق����ة، وحتاف����ظ يف الوق����ت ذات����ه على 
�صالم����ة التعامالت العامة وعلى �صالبة النظام املايل يف 
البحرين”. وط����ورت �رصكة اإيزي للخدم����ات املالية هذه 
املن�صة بناًء على نظ����ام اإلكرتوين قوي لقراءة ب�صمات 
الي����د، وهو اأحد اأف�ص����ل نظم التعرف عل����ى الب�صمة من 
حي����ث الثقة والدق����ة والكف����اءة، وُت�صتخ����دم يف العديد 
من البل����دان حول الع����امل للتطبيق����ات املدنية والطب 
ال�رصعي. وتعتمد ال�رصكة على “خوارزمية حتديد الهوية” 
الدقيق����ة جًدا الت����ي منحتها العديد م����ن هيئات حتديد 

املعايري اأعلى درجات التكرمي.

الإثم����ار يف امل�صتقب����ل، ق����ال  وع����ن توج����ه بن����ك 
الرئي�����س التنفيذي للبنك اأحم����د عبدالرحيم “كجزء من 
اإ�صرتاتيجيتنا الرقمية، فاإنن����ا نعمل با�صتمرار يف البنك 
لال�صتثم����ار يف التكنولوجيا التي توفر لعمالئنا اأ�صاليب 
اأ�صه����ل واأب�صط واأك����ر اأماًنا لإج����راء معامالتهم املالية. 
ونح����ن على علم ب����اأن عمالءن����ا لديهم معرف����ة جيدة يف 
ا�صتخدام التكنولوجيا ويتوقعون منا تطوير تكنولوجيا 
خدماتن����ا امل�رصفي����ة؛ ليح�صل����وا عليه����ا دون مواجه����ة 
م�ص����كالت تقنية، حيث اإن اإدخ����ال نظام الدفع بالب�صمة 
خط����وة مهمة اأخرى يف هذا الجت����اه. واحلقيقة اأننا بهذه 
التقنية اجلدي����دة نعترب رواًدا يف القط����اع املايل، وهي 
متثل منوذًج����ا حًيا وتاأكيًدا باأن البت����كار وراحة عمالئنا 

على راأ�س اأولوياتنا يف كل ما نقدمه”.
واأ�صار عبدالرحي����م اإلى اأن �صبك����ة الدفع بالب�صمة 

لعم����الء البن����ك �صتتوفر عل����ى مراحل، حي����ث �صتبداأ يف 
اأجهزة ال�����رصاف الآيل كمرحلة اأولى خالل الربع الأول من 
العام املقبل، ثم �صتتط����ور لال�صتعمال يف اأجهزة البيع 
كمرحل����ة ثانية يف نهاية العام املقبل، ثم يف �صتكون يف 

فروع البنك.
واأكد عبدالرحيم اأن طرق الدفع البيومرتية ل�صوق 
املنتج����ات واخلدم����ات املالي����ة اأك����ر اآمًن����ا، ول ميك����ن 
اخرتاقها م����ن الهجمات الإلكرتونية، يف رده على �صوؤال 

عن املخاوف الأمنية من الهجمات الإلكرتونية.
اإل����ى ذلك، ق����ال الرئي�����س التنفيذي ل�رصك����ة اإيزي 
للخدم����ات املالي����ة، خالد الأهلي “ت����ربز عمليات الدفع 
كاأك����رب م�صغل ف����ردي يف �صوق تقنية الدف����ع بالب�صمة، 
و�رصك����ة اإيزي ه����ي اأول �رصك����ة يف املنطقة تط����ور حلول 
الدف����ع بالب�صم����ة، والتي �صتك����ون م�صتقب����ل ال�صناعة 

املالية”.
واأ�صاف الأهلي: “ب�صفتنا �رصك����ة بحرينية نا�صئة، 
نحن فخ����ورون جًدا اأننا �صنقدم ه����ذا احلل للمرة الأولى 
على م�صتوى املنطقة انطالًقا من البحرين بالتعاون مع 

بنك حملي مرموق. 
ي�صار اإل����ى اأنه من املتوق����ع اأن ت�صكل طرق الدفع 
البيومرتي����ة ل�ص����وق املنتجات واخلدم����ات املالية ثلث 

اإجمايل ذلك ال�صوق بحلول العام 2020”.
وتط����رق اإل����ى اأن ال�رصكة لديها مباحث����ات مع بنوك 
وموؤ�ص�ص����ات يف البحرين ودول اخللي����ج للتعاون، اإل اأن 

الرتكيز حالًيا على توفري املنتج يف البحرين.

• املتحدثون يف حفل اإطالق اأول �صبكة دفع بالب�صمة يف املنطقة	

�أمل  �حلامد

ت�صوير: خليل �إبر�هيم

• عبيديل العبيديل	 • اإبراهيم جناحي	

التنمي����ة  ملجل�����س  التنفي����ذي  الرئي�����س  اأعل����ن 
القت�صادية  خالد الرميحي اأن 50 % من ال�صتثمارات 
املبا�����رصة التي جنح يف ا�صتقطابها املجل�س منذ بداية 
الع����ام وحت����ى نهاي����ة �صه����ر اأغ�صط�����س املا�ص����ي من 
قطاع����ي ال�صياح����ة والعق����ار، وثانيا قط����اع ال�صناعة، 

بدوره الكبري.
و�رصح الرميحي لل�صحافين على هام�س املوؤمتر 
ال�صح����ايف لالإعالن عن اإطالق اأول �صبكة دفع بالب�صمة 
يف املنطقة بن �رصكة “اإيزي” للخدمات املالية وبنك 
الإثم����ار، اأن “م�صاهم����ة القطاع����ن امل����ايل والتقن����ي 
باملبالغ رمبا �صغرية، لكنها مهمة لالقت�صاد املحلي، 
ومن خالل الوظائف التي ت�صنع يف القطاعن التقني 
واملايل جمدية بالن�صبة للرات����ب الذي ممكن ي�صتلمه 
املوظ����ف، وه����ذا الأمر مه����م ل�صتقط����اب املواطنن 
لهذه الفر�����س، فنحن نريد اليوم خل����ق فر�س يكون 
املواطن ه����و امل�صتفيد، ول ننظر اإلى عدد الوظائف، 
لك����ن الوظائ����ف الت����ي تعط����ي راتب����ا كب����ريا، ومتنح 
املواط����ن لعي�����س حي����اة كرمي����ة، واأي�ص����ا ا�صتقطاب 

خريجينا من املدار�س واجلامعات”.
وبن الرميح����ي اأن املجل�س جن����ح يف ا�صتقطاب 
ا�صتثم����ارات مبا�����رصة بلغت 810 مالي����ن دولر حتى 
نهاية اأغ�صط�س املا�ص����ي، حمقًقا بذلك رقًما قيا�صًيا 

يف حج����م ال�صتثم����ارات املبا�����رصة امل�صتقطبة يف �صنة 
واح����دة، قيا�ًصا بال�صتثمارات التي مت ا�صتقطابها يف 

جممل العام املا�صي والبالغة 733 مليون دولر.
وعزا الرميحي ه����ذا الإجناز اإل����ى الدعم امل�صتمر 
لنائ����ب جاللة امللك ويل العهد �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم����ري �صلمان بن حمد اآل خليفة وللحكومة، لفًتا اإلى 
اأن الأرق����ام امل�صجل����ة تخط����ت املعاي����ري امل�صتهدفة 
كافة، وتزيد التفاوؤل بتحقيق اأرقام اأف�صل مع نهاية 

العام اجلاري.
واأ�صار اإلى وجود حتديات اقت�صادية يف املنطقة 
والبحري����ن، ولك����ن احلكوم����ة اتخ����ذت خط����وات جيدة 
لت�صهي����ل الإج����راءات، و�ص����ن القوان����ن ل�صتقط����اب 
ا�صتثماري����ة حا�صن����ة  بيئ����ة  امل�صتثمري����ن، وتوف����ري 

للم�صتثمرين وال�صتثمارات.
وبخ�صو�����س �صن����دوق ال�صنادي����ق ال�صتثماري، 
توقع الرميح����ي اأن اأولى ثمرات �صن����دوق ال�صناديق 
ال�صتثم����اري “الواحة” �صرتى الن����ور قبل نهاية العام 

اجلاري لدعم وتنمية امل�صاريع النا�صئة.
واأ�صار اإلى عق����د اأول اجتماع بخ�صو�س �صندوق 
ال�صنادي����ق ال�صتثم����اري “الواح����ة” يف �صه����ر يونيو 
املا�ص����ي، ومت الإع����الن ع����ن تخ�صي�س مبال����غ اإلى 4 
�صناديق، وحاليا يت����م العمل على النتهاء من توقيع 

التفاقي����ة، وناأم����ل اأن يكون له����ذه ال�صناديق وجود 
يف البحري����ن قب����ل نهاية العام اجل����اري، لفتا اإلى بدء 
ا�صتثمار هذه ال�صناديق منذ الآن يف �رصكة واحدة اإلى 
�رصكت����ن بحرينيتن نا�صئتن، و�ص����رى ثمرات هذا 

ال�صندوق قبل نهاية العام 2018.
وكان مت الإع����الن عن طرح �صن����دوق ال�صناديق 
ال�صتثم����اري “الواحة” بقيمة 100 مليون دولر لدعم 

وتنمية امل�صاريع النا�صئة.
واأع����رب الرميحي ع����ن اأمله بتخ�ص�����س �صندوق 
ا�صتثم����اري للتقني����ة املالي����ة، لي�صبح يك����ون خام�س 
����ا اأن املجل�س يدر�س  �صن����دوق ا�صتثم����اري، خ�صو�صً
ناج����ح  �صج����ل  لديه����ا  الت����ي  املنا�صب����ة  ال�صنادي����ق 
وا�صتع����داد ليكون لها وجود ق����وي يف البحرين، ومن 
املوؤم����ل اختيار اأحدها قبل نهاي����ة العام اجلاري، ومن 

ث����م تاأ�صي�ص����ه يف البحري����ن، “لن نك����ون امل�صتثمرين 
امل�صتثمري����ن  اأح����د  �صنك����ون  ولك����ن  الوحيدي����ن، 

الرئي�صين”.
وع����ن اجل����ولت الرتويجي����ة، ب����ن الرميح����ي اأن 
املجل�س لدي����ه جولت ترويجية لالقت�ص����اد البحريني 
والفر�����س ال�صتثماري����ة يف ال�ص����ن ب�صه����ر نوفم����رب 
املقب����ل، ويف �صهر دي�صمرب اإلى الهند، وهما يعتربان 
����ا اأنها اأ�صواق كبرية،  اأ�صواق مهمة للبحرين، خ�صو�صً

واقت�صادها �صخم.
وذك����ر اأن املجل�����س �صي����زور منطق����ة �صينجن يف 
ال�ص����ن، التي تعت����رب على غ����رار �صيلك����ون فايل يف 
الوليات املتح����دة الأمريكية، وتع����د مدينة البتكار، 
و�صم����ن روؤي����ة البحري����ن لالقت�ص����اد الرقم����ي متديد 

العالقات مع �صينجن.
واأ�ص����ار اإلى اأن جهود م�صتم����رة لفتح خط طريان 
مبا�����رص لل�صف����ر اإل����ى �صينج����ن، م����ن خ����الل زيارتنا مع 
الإخ����وة م����ن وزارة املوا�ص����الت والت�ص����الت و�رصكة 
مط����ار البحرين اإلى املدينة يف �صه����ر نوفمرب املقبل، 
وناأم����ل من �رصكة طريان اخلليج فتح خط طريان مبا�رص 
يف ال�صن����وات القليل����ة املقبل����ة يف املدين����ة املنا�صبة 

بال�صن.

50 % من �ل�صتثمار�ت �ملبا�رشة م�صتقطبة من �ل�صياحة و�لعقار

• الرميحي متحدًثا لل�صحافين  )ت�صوير: خليل اإبراهيم(	

�صندوق للتكنولوجيا املالية قريبا... الرميحي:

“�أنظمة �صفر و�حد” تد�صن خمتربها لالبتكار
“متكني” يدعم 40 �رشكة و20 ر�ئد عمل

م�صاركن باجلناح البحريني يف “جيتك�س 2018”

ع �صن����دوق العمل “متكن”  املنامة - متكن: وقَّ
اتفاقية م����ع جمعية البحري����ن ل�رصكات التقني����ة “ِبِتك” 
يق����دم مبوجبه����ا دعما ل����� 40 �رصك����ة م�صارك����ة باجلناح 
الوطني البحرين����ي يف معر�س “جيتك�س2018 “ املزمع 
اإقامت����ه خالل الفرتة من 14 وحتى 18 اأكتوبر املقبل يف 
مرك����ز التج����ارة العاملي بدبي.كما يدع����م “متكن” من 
خ����الل ه����ذه املذكرة 20 رائ����د اأعم����ال بحريني يف جمال 
تقني����ة املعلومات والت�ص����الت ي�صاركون يف املعر�س 

حتت مظلة “بتك”.
العم����ل  ل�صن����دوق  التنفي����ذي  الرئي�����س  واأع����رب 
“متك����ن”، ابراهي����م جناح����ي، ع����ن اأهمي����ة امل�صارك����ة 
البحرينية يف هذا املعر�س الدويل ال�صنوي، والتي متثل 
ناف����ذة ا�صتثمارية مهم����ة يف قطاع الت�ص����الت وتقنية 
املعلوم����ات، مل����ا تقدم����ه من فر�����س تنموي����ة للجهات 
امل�صارك����ة يف التعرف على اآخ����ر م�صتجدات هذا القطاع، 
والط����الع على فر�����س التو�صع في����ه. وق����ال جناحي اإن 

دعم متك����ن للم�صاركن يف اجلن����اح الوطني البحريني 
يف “جيتك�س” يهدف لرف����ع م�صاهمة �رصكات التقنية يف 
القطاع اخلا�����س بالناجت املحلي، وتعزي����ز تناف�صيتها، 
وتطوي����ر اأعماله����ا واخل����روج مبنتجاته����ا وخدماتها اإلى 
الأ�صواق الإقليمي����ة وحتى العاملية، اإ�صافة اإلى ت�صجيع 
رواد الأعم����ال البحريني����ن يف جمال تقني����ة املعلومات 

والت�صالت على تطوير اأفكارهم وم�صاريعهم.
من جانبه اأكد رئي�����س جمل�س اإدارة جمعية البحرين 

ل�رصكات التقني����ة “بتك”، عبيديل العبي����ديل، اأن الدعم 
املتوا�صل عاما بعد عام من قبل “متكن” للم�صاركن 
يف اجلن����اح الوطني البحريني يف جيتك�����س اأثمر دائما يف 
تطوير اأعمال تل����ك ال�رصكات ورف����ع تناف�صيتها وزيادة 
مبيعاته����ا، وذل����ك مبا ي�ص����ب يف خدمة حتقي����ق اأهداف 
ا�صرتاتيجي����ة متك����ن العامل����ة على تطوي����ر برامج دعم 
القط����اع اخلا�س، وال����ذي ت�صكل �����رصكات �صناعة تقنية 

املعلومات والت�صالت اأحد روافد منوه الأ�صا�صية.
و�صدد العبي����ديل على حر�س “بتك” على ا�صتثمار 
هذا الدعم املقدم من قبل “متكن” يف حتقيق الأهداف 
املن�ص����ودة باأق�صى فاعلية ممكنة، ودعا خمتلف �رصكات 
تقنية املعلومات والت�ص����الت البحرينية اإلى املبادرة 
لال�صتف����ادة م����ن ه����ذا الدع����م املق����دم م����ن “متكن” 
وا�صتثمار فر�صة امل�صاركة يف اجلناح الوطني البحريني 
يف جيتك�����س ال����ذي تنظمه “بت����ك” بالتعاون م����ع �رصكة 

“وورك �صمارت” للعام ال� 12 على التوايل.

املنام���ة - اأنظم���ة �صف���ر واح���د: د�صنت 
الي���وم �رصك���ة “اأنظم���ة �صفر واح���د” خمتربها 
لالبت���كار “Switch to Digital” يف خلي���ج 
البحري���ن للتكنولوجي���ا املالي���ة. و�صيعر����س 
هذا املخترب اأح���دث منتجات وحلول ال�رصكة يف 
العامل الرقمي التي تهدف اإلى م�صاعدة البنوك 
واملوؤ�ص�صات املالية يف رحلة حتولها الرقمي. 
اأنظمة وحلول �رصكة “اأنظمة �صفر واحد” عبارة 
ع���ن مزيج فريد من الأنظمة التي جتمع اخلربة 
يف جم���ال الأعمال واخل���ربة التقني���ة الطويلة 
الت���ي تغطي جمي���ع جوانب التح���ول الرقمي، 
بداية من برامج الإعداد الرقمي للعمالء والذي 
ميكن من خالله اإعداد العمالء عرب اأي قناة، اإلى 
حلول الأك�صاك الرقمية “Kiosk” التي تركز 
على التوفري للعمالء فر�ص���ة اإجراء املعامالت 
التفاعلية الالورقي���ة بال�صتعانة بحلول اأخرى 
توف���ر خا�صية التعرف عل���ى العميل من خالل 
خوا�صه احليوية التي توفر �صهولة واأمان اكر 

عند اإجراء املعامالت.
 و�صيتي���ح “خمت���رب البت���كار” الفر�ص���ة 
مل���زودي برجمي���ات “الفيني���ك” الرائ���دة يف 
الع���امل للم�صارك���ة يف هذا املخت���رب، و�صيوفر 
للزوار فر�صة جترب���ة العديد من احللول التي 
قامت بتنفيذها �رصكة “اأنظمة �صفر واحد” يف 

اأف�صل البنوك يف املنطقة والعامل.
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي واملوؤ�ص����س 
لل�رصكة، علي �رصيف “كونن���ا �رصيًكا موؤ�ص�ًصا يف 
خلي���ج البحري���ن للتكنولوجي���ا املالية نهدف 
اإل���ى م�صاعدة القطاع امل���ايل يف البحرين على 
امل�ص���ي قدًما نح���و بيئة رقمي���ة اأف�صل. وقد 
�صاعدت خربتنا العميقة والطويلة العديد من 
البنوك على حتقيق التحول الرقمي على مدار 
ال�صن���وات املا�صية، ون���ود اأن نبني على ذلك 
من خالل العمل مع خليج البحرين للتكنولوجيا 
املالي���ة و�رصكائن���ا العاملين لتحقي���ق اآفاق 

جديدة يف جمال التحويل الرقمي”.
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تداول 5 ماليني �سهم بـ 1.2 مليون دينار

“البور�سة” تعطل الأربعاء واخلمي�س

تعيني 3 اخت�سا�سيني مبجال اإعادة هند�سة اخلدمات

“اإنف�ستكورب” ي�ستحوذ على اأكرب م�ستودعات �سناعية اأمريكية

“الغرفة” تبحث التعاون مع “العمل الدولية”

“املجل�س” يفتح 9 مناق�صات باإجمايل 36 عطاء... “احلكومة الإلكرتونية”:

ت�صمل 56 عقارا مقابل نحو 300 مليون دولر

فتح جمل�س املناق�صات واملزايدات يف جل�صته 
املعلوم����ات  لهيئ����ة  مناق�ص����ة  اأم�����س،  الأ�صبوعي����ة 
واحلكوم����ة الإلكرتوني����ة لال�صتعان����ة مب����وارد ب�رشية 
خارجية يف جمال اإع����ادة هند�صة اخلدمات احلكومية 
تقدم اإليها 9 عطاءات، علق اثنان منها، واأقل عطاء 

ب�76.8 األف دينار.
وته����دف الهيئ����ة م����ن خ����الل ه����ذه املناق�ص����ة 
اإل����ى ال�صتعان����ة مب����وارد ب�رشية خارجي����ة لتوظيف 3 
اخت�صا�صي����ن يف جم����ال اإع����ادة هند�ص����ة الإجراءات 
الإلكرتونية ملدة �صنت����ن للعمل مع الفريق احلايل 
لتحقي����ق اأه����داف الإدارة ال�صرتاتيجي����ة يف اإع����ادة 
هند�ص����ة وتوثي����ق الإج����راءات للخدم����ات احلكومية 
متوفرة ع����ر خمتلف القن����وات احلكومية مع قيا�س 
القيمة امل�صاف����ة للخدمات، بالإ�صاف����ة اإلى توثيق 
متطلب����ات العمل لالأنظمة احلكومي����ة املختلفة، اإلى 

جان����ب حتديث الإجراءات الداخلية يف اإدارات الهيئة 
وم�صوؤوليات اأخرى.

واأظه����رت اأح����دث بيان����ات ن�����رشت عل����ى موقع 
جلهت����ن  تابع����ة  مناق�ص����ات   9 فت����ح  املجل�����س 
حكوميت����ن، وبلغ جمم����وع اأقل العط����اءات املقدمة 
533.4 األ����ف دينار، وهي تت�صمن 36 عطاء. كما مت 
تعليق عطاءين تابعن لهيئة املعلومات واحلكومة 

الإلكرتونية.
وفت����ح املجل�����س 8 مناق�ص����ات لإدارة املخازن 
املركزية بهيئ����ة الكهرباء واملاء، اأولها ل�رشاء اأقفال 
كهربائي����ة لال�صتخ����دام يف �صبك����ة توزي����ع الكهرباء 
تقدم اإليها عط����اءان، اأقلهما بنحو 30.1 األف دينار، 
والثاني����ة ل�رشاء وحدت����ن خمتلفتن م����ن املفاتيح 
الكهربائي����ة لال�صتخدام يف �صبك����ة توزيع الكهرباء، 
تقدم اإليها 3 عطاءات، اأقلها بنحو 31.9 األف دينار.

اأما الثالثة فتتعل����ق ب�رشاء 1650 عمود فولذي 
ل�صتخ����دام اإدارة توزي����ع الكهرب����اء لإن����ارة ال�صوارع 

تق����دم اإليه����ا 6 عط����اءات، اأقلها بنح����و 119.8 األف 
دينار، والرابعة ل�رشاء 3 مواد من القواطع الكهربائية 
لال�صتخ����دام يف �صبكة توزيع الكهرب����اء واملاء تقدم 
اإليها عطاءان، اأقلهما بنحو 78 األف دينار، واخلام�صة 
واملوا�صف����ات  الأحج����ام  خمتلف����ة  جمموع����ة  ل�����رشاء 
والكمي����ات م����ن اأدوات املي����اه “مو�ص����الت لأنابيب 
املياه” لال�صتخدام يف اإدارة توزيع املياه تقدم اإليها 
عطاءان، اأقلهما بنح����و 46.8 األف دينار، وال�صاد�صة 
ل�����رشاء م�صخة ملحطة راأ�س اأب����و جرجور تقدم اإليها 3 
عط����اءات، اأقلها بقيمة 41.1 األ����ف دينار، وال�صابعة 
ل�����رشاء كاب����الت اأر�صي����ة لال�صتخ����دام يف اإدارة توزيع 
الكهرب����اء تقدم اإليه����ا 3 عطاءات، اأقله����ا بنحو 72 
 )lime( األ����ف دينار، والأخرية ل�رشاء م����واد كيميائية
لتزويد حمطة راأ�س اأب����و جرجور لتحلية املياه مبادة 
النورة لتنقية املياه تق����دم اإليها 6 عطاءات، اأقلها 

ب�63.6 األف دينار.

املنام���ة - اإنف�صتكورب: ا�صتحوذ اإنف�صتكورب، 
على اأكر حمفظ���ة م�صتودعات �صناعية يف الوليات 
املتح���دة يف تاريخ املوؤ�ص�ص���ة، مب�صاحة اإجمالية تبلغ 
حوايل 4.5 مليون قدم مربعة ت�صمل 56 عقاراً �صمن 
�صبعة اأ�صواق رئي�صة مقابل نحو 300 مليون دولر. 

التنفي���ذي  الإدارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال   
لإنف�صتك���ورب، حمم���د العار�صي “ي�صعدن���ا الإعالن 
عن ال�صتح���واذ على اأكر حمفظة عق���ارات �صناعية 
يف الولي���ات املتح���دة من���ذ تاأ�صي����س اإنف�صتكورب، 
مم���ا يتيح لنا فر�صة تعزي���ز ح�صورنا يف هذا القطاع 
الذي ي�صهد منواً م�صتمراً. واإن هذا ال�صتثمار يعك�س 
التزامنا بتو�صي���ع ا�صتثمارات املوؤ�ص�صة يف الوليات 
املتح���دة الأمريكية، حيث اأهّم ركائ���ز ا�صرتاتيجيتنا 
للنمو واأكر اأ�صواقها. و�صنوا�صل تو�صعنا فيها كلما 

ظهرت فر�ٌس جديدة جمزية”.
 ويوف���ر ه���ذا ال�صتثمار لإنف�صتك���ورب حمفظة 
موؤج���رة بن�صب���ة اإ�صغ���ال تبل���غ 90 % تتاأل���ف م���ن 
ومب���اٍن  ”ب”،  و  “اأ”  الفئت���ن  م���ن  م�صتودع���ات 
خم�ص�ص���ة لل�صناع���ات اخلفيف���ة ومب���اٍن �صناعي���ة 
التج���ارة  قطاع���ات  تغط���ي  الوح���دات،  متع���ددة 
الإلكرتوني���ة والت�صني���ع والت�صميم وجت���ارة اجلملة 
واخلدم���ات الغذائي���ة. ومت ال�صتحواذ على املحفظة 
من خ���الل �صفقة �رشاء مفردة علماً ب���اأن اأكرث من 60 
% م���ن العقارات الت���ي ت�صمها تتواج���د يف اأ�صواق 
�صناعي���ة رئي�ص���ة. وتت�صمن العق���ارات التي تتاألف 

منها املحفظة: 
ت�صع���ة م�صتودع���ات متع���ددة امل�صتاأجرين من 
الفئت���ن “اأ” و ”ب” يف مينيابولي�س، 16 م�صتودعاً 
�صناعي���اً م���ن الفئ���ة “ب”/  مبان �صناعي���ة متعددة 
الوحدات، ي�صغله���ا عدة م�صتاأجري���ن يف دال�س، 14 
م�صتودع���اً �صناعياً من الفئ���ة “ب”/  مبنًى �صناعياً، 
بع�صه���ا ي�صغله م�صتاأج���ر واحد والبع����س الآخر عدة 
م�صتاأجري���ن يف �صيكاغ���و، 9 م�صتودع���ات �صناعي���ة 
”ب”  و  “اأ”  الفئت���ن  م���ن  امل�صتاأجري���ن  متع���ددة 
ومب���اٍن �صناعية متع���ددة الوح���دات يف فيالدلفيا/  
ديالوير، خم�صة مباٍن وم�صتودعات �صناعية متعددة 
امل�صتاأجري���ن من الفئت���ن “اأ” و”ب” يف فينيك�س، 
م�صتودع���ان �صناعيان من الفئة “ب” ي�صغلهما عدة 
م�صتاأجرين يف هيو�صنت، ومبنى م�صتودعات �صناعية 
متعدد امل�صتاأجرين من الفئة “ب” يف �صان اأنطونيو.

 من جهته، ق���ال الرئي�س التنفيذي امل�صارك ل 
اإنف�صتكورب، ري�ص���ي كابور”�صيتيح هذا ال�صتثمار 
مل�صتثمرين���ا تعزي���ز حمافظهم يف قط���اع العقارات 
الولي���ات  يف  املتزاي���دة  الأهمي���ة  ذات  ال�صناعي���ة 
املتح���دة. وت�صتفيد ه���ذه املحفظة م���ن املقومات 
القوي���ة يف جمي���ع الأ�صواق الفرعي���ة، مدعومة بطلب 
متزاي���د لكونها تتواجد بالقرب من مراكز التجمعات 

ال�صكانية الرئي�صة”.
 ومتثل �صفقة ال�صتحواذ الأخرية تا�صع حمفظة 
عق���ارات �صناعي���ة ي�صتحوذ عليه���ا اإنف�صتكورب يف 
الولي���ات املتح���دة خالل الأ�صه���ر ال����36 املا�صية. 
وبالت���ايل، باتت املوؤ�ص�صة متتل���ك اليوم 14 مليون 
ق���دم مربع���ة م���ن الأ�ص���ول العقاري���ة ال�صناعية يف 

ال�صوق الأمريكية.

ال�صناب�����س- الغرفة: اأك����د رئي�س غرفة 
جتارة و�صناع����ة البحرين �صم����ري نا�س خالل 
اجتم����اع بوف����د منظم����ة العم����ل الدولي����ة اأن 
البحرين تويل اهتماماً بالغاً بالقطاع العمايل 
باعتباره الع�صب الرئي�ص����ي لقيام وازدهار 
خمتل����ف جه����ات العم����ل، واأنه����ا ال�صباقة يف 
حتقي����ق مب����داأ تكاف����وؤ الفر�س ب����ن اجلميع 
عل����ى حٍد �ص����واء، معربا عن اهتمام����ه باإيجاد 
قن����وات من العمل والتع����اون امل�صرتك بن 
الغرف����ة واملنظمة الدولي����ة يف كل ما يخدم 
تنمية ال�رشاك����ة والتعاون بن اأطراف الإنتاج 
يف اململك����ة. ج����اء ذلك ل����دى ا�صتقبال نا�س 
بح�ص����ور نائبي����ه وعدد م����ن اأع�ص����اء جمل�س 
الإدارة والإدارة التنفيذية م�صاء الأحد ببيت 
التجار وف����د منظمة العم����ل الدولية برئا�صة 
اخلبري القانوين، كارون موناهان وممثلة عن 
املدي����ر العام للمنظمة، حي����ث متت مناق�صة 
عدد م����ن املو�صوع����ات املتعلق����ة بقوانن 
العمل والعمال يف البحرين، اإ�صافة اإلى بحث 
�صبل تطوير جمالت التع����اون امل�صرتك مع 
املنظم����ة يف كل م����ا من �صاأن����ه حماية حقوق 
العم����ال.  وقال نا�����س اإن الغرف����ة تدعم كل 
جه����ود املنظم����ة والت����ي ت�ص����ب يف �صال����ح 
تعزي����ز ال�رشاكة ب����ن اأطراف العم����ل، م�صريا 
اإل����ى اأن الغرف����ة تعمل جاه����دة على حت�صن 
ظ����روف وبيئ����ة العمل كون ذل����ك �صين�صب 

يف املح�صل����ة النهائية عل����ى زيادة الإنتاجية 
يتحق����ق  ذل����ك  اأن  لفت����اً  جودته����ا،  ورف����ع 
م����ن خالل تواف����ر العدي����د من الظ����روف من 
بينها اإيج����اد ثقافة واعية للعم����ل والإنتاج.  
واأ�ص����اف اأن الغرف����ة باعتباره����ا ممثل����ة عن 
القط����اع اخلا�����س يف اململك����ة تعم����ل دوم����اً 
على حتفي����ز وتعزيز عملي����ة تطوير الكوادر 
الب�رشية والرتقاء بقدراتهم املهنية وتنمية 
مهاراته����م الوظيفي����ة م����ن اأج����ل ا�صتم����رار 
عمليات الإنتاج، م����ن خالل اللتزام بقوانن 
العمل الوطني����ة واللوائح املنظمة للعمل يف 
�����رشكات وموؤ�ص�صات القط����اع اخلا�س، حتى 
ت�صتمر عجلة العمل بالدوران وتتنامى قدرة 
القطاع اخلا�����س يف توفري املزيد من فر�س 
العمل وحت�س����ن �رشوط وبيئة العمل وزيادة 
احلوافز الوظيفية.  من جانبها، ا�صتعر�صت 
موناه����ان جهود املنظمة، وذكرت اأن منظمة 
العم����ل الدولي����ة تعم����ل عل����ى امل�صاعدة يف 
اإيج����اد حل����ول للكثري م����ن التحدي����ات التي 
تواج����ه العملي����ة الإنتاجية، م����ن خالل تطوير 
بيئة العم����ل وتقوية احل����وار الجتماعي كي 
يت�صن����ى ملنظمات اأ�صحاب العمل امل�صاهمة 
م����ع احلكوم����ات يف و�صع احلل����ول للم�صاكل 
القت�صادي����ة والجتماعية، وكذلك من خالل 
اقرتاح الرام����ج الهادفة اإلى تنمية وتطوير 

املوارد الب�رشية.

املنامة - بور�صة البحرين: اأقفل موؤ�رش 
البحرين الع���ام اأم�س الثن���ن عند م�صتوى 
2.23 نقطة  1،338.98 بانخفا����س وقدره 
مقارن���ة باإقفال���ه يوم الأح���د، يف حن اأقفل 
موؤ����رش البحري���ن الإ�صالم���ي عن���د م�صت���وى 
937.32 بانخفا����س وق���دره 7.86 نقط���ة 

مقارنة باإقفاله ال�صابق.
بور�ص���ة  يف  امل�صتثم���رون  وت���داول 
بقيم���ة  �صه���م،  ملي���ون   4.99 البحري���ن 
اإجمالي���ة قدره���ا 1.24 ملي���ون دين���ار، مت 
تنفيذه���ا من خ���الل 67 �صفق���ة، حيث ركز 
امل�صتثمرون تعامالتهم عل���ى اأ�صهم قطاع 
البنوك التجاري���ة والتي بلغت قيمة اأ�صهمه 
املتداول���ة 728.34 األف دينار اأي ما ن�صبته 
59 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية 
قدره���ا 2.84 األ���ف �صه���م، مت تنفيذها من 

خالل 24 �صفقة.

وجاء البن���ك الأهلي املتح���د يف املركز 
الأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�صهمه���ا املتداولة 
707.38 األف دينار اأي ما ن�صبته 56.89 % 
من اإجم���ايل قيمة الأ�صهم املتداولة وبكمية 
قدره���ا 2.80 مليون �صهم، مت تنفيذها من 

خالل 21 �صفقة.
اأم���ا املركز الثاين ف���كان ملجموعة جي 
اف ات�س املالية بقيمة قدرها 167.62 األف 
دين���ار اأي م���ا ن�صبت���ه 13.48 % من اإجمايل 
قيم���ة الأ�صه���م املتداول���ة وبكمي���ة قدرها 
1.22 مليون �صه���م، مت تنفيذها من خالل 

11 �صفقة.
ثم جاءت �رشكة جممع البحرين لالأ�صواق 
احلرة بقيم���ة قدرها 104.23 األف دينار اأي 
ما ن�صبته 8.38 % من اإجمايل قيمة الأ�صهم 
املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 146.80 األ���ف 

�صهم، مت تنفيذها من خالل �صفقتن.

املنامة - بور�ص���ة البحرين: اأعلنت 
بور�صة البحرين للو�صطاء واملتعاملن 
اأن���ه مبنا�صب���ة ذك���رى عا�ص���وراء للعام 
1440 للهج���رة �صتعط���ل ر�صمًيا يومي 

الأربع���اء واخلمي����س املواف���ق 19 و20 
�صبتمر اجل���اري، على اأن يع���ود العمل 
 23 املواف���ق  الأح���د  ي���وم  بالبور�ص���ة 

�صبتمر.

• اأحد امل�صتودعات ال�صناعية التي ا�صتحوذ عليها “اإنف�صتكورب”	

اأبرز العطاءات املطروحة

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

76،800.00 Wipro Bahrain LTD W.L.L 9 ال�صتعانة مبوارد ب�رشية خارجية يف جمال 
اإعادة هند�صة اخلدمات احلكومية

احلكومة 
الإلكرتونية

119،790.00 Al Bakali General Trading Co. W.L.L 6 �رشاء اأعمدة فولذية

املخازن 
املركزية

72،045.00 Energya Cables International 3 �رشاء كابالت اأر�صية
77،957.75 THE FUTURE SHOP WLL 2 �رشاء قواطع كهربائية
52،000.00 Cosmos Projects Trading 6 مواد كيميائية ملحطة راأ�س اأبو جرجور

41،100.00
Almoayyed Electrical"

 & Instrumentation Systems
3 م�صخة ملحطة راأ�س اأبو جرجور

اأمل احلامد

“دبي املالية” تعتمد “�سيكو” �سانع �سوق وموفر �سيولة
ت�صاعد يف خلق ديناميكية وتقدم فوائد للم�صتثمرين

دبي - �صيكو: مت اعتماد ترخي�س �صيكو، البنك 
الإقليم���ي الرائد يف جم���ال اإدارة الأ�صول والو�صاطة 
و�صناعة ال�صوق واخلدم���ات امل�رشفية ال�صتثمارية، 
لتوف���ري ال�صيول���ة والعم���ل ك�صانع �ص���وق لل�رشكات 
املدرج���ة يف �ص���وق دب���ي املالي���ة. و�صي�صاعد ذلك 
على خل���ق اأ�صواق ثنائية الجتاه اأكرث ديناميكية من 
�صاأنها اأن تعزز �صيولة ال�رشكات املدرجة يف البور�صة 
ال����رشكات  واأ�صه���م  للم�صتثمري���ن  فوائ���د  وتق���دم 
املدرجة على حد �ص���واء. وا�صتند هذا الرتخي�س اإلى 
مكان���ة �صيكو البارزة باعتباره���ا �صانع ال�صوق الأول 
يف بور�ص���ة البحرين منذ الع���ام 1995. و�صيعزز هذا 
الرتخي�س م���ن و�صع �صيكو كبنك رائد وطرف فاعل 
اأ�صا�ص���ي يف الأ�صواق املالية ل���دول جمل�س التعاون 
اخلليجي، كما ياأتي يف اأعقاب اعتماد ترخي�س �صيكو 
كاأول �صانع �ص���وق وموفر �صيول���ة ُم�صجل من خارج 
الإم���ارات العربية املتح���دة من قبل �ص���وق اأبوظبي 

لالأوراق املالية يف ال�صهر املا�صي.
وب�صفتها �صانع �صوق ومزود �صيولة، �صت�صاهم 

�صيكو، وه���ي اأي�صا اأحد املتعامل���ن الرئي�صين يف 
اأ�ص���واق الإمارات من خالل �رشكته���ا الفرعية “�صيكو 
للو�صاطة املالي���ة” ومقرها اأبوظب���ي، على ت�صييق 
الفارق ب���ن الطلب���ات والعرو����س وت�صجيع املزيد 
م���ن التداول. و�صت�صمل مه���ام �صيكو تقدمي طلبات 
وعرو�س لالأ�صهم املتاحة، وحتديد الأحجام املطلوبة 
لل�رشاء والبيع، واإيجاد �صع���ر التوازن لالأوراق املالية 
يف البور�ص���ة. واعتم���د �ص���وق دبي امل���ايل ترخي�س 
�صيكو وفًقا للمبادئ التوجيهية ال�صادرة عن الهيئة 
التنظيمية املالية الرئي�صية يف الإمارات، وهي هيئة 
الأوراق املالي���ة وال�صلع، والتي تن�س على اأن ملكية 
م���زود ال�صيولة يجب األ تتجاوز ٪5 من اأ�صهم ال�رشكة 
املدرج���ة وعلى اأن مل�صدري الأ�صهم احلق يف تعين 

العديد من مزودي ال�صيولة.
ل�صيك���و، جن���الء  التنفي���ذي  الرئي����س  وقال���ت 
ال�ص���رياوي “نح���ن �صع���داء بح�صولنا عل���ى ترخي�س 
�صان���ع �ص���وق وموف���ر �صيولة يف اأح���د اأه���م اأ�صواق 
املنطق���ة، ف�ص���اًل عن توظي���ف خراتن���ا الوا�صعة يف 

خدمة ال�صوق. كما نتطلع اإلى دعم ال�رشكات املدرجة 
يف البور�ص���ة عل���ى حت�ص���ن تقيي���م اأ�صهمه���م يف 
ال�ص���وق وجذب املزيد من روؤو����س الأموال اجلديدة، 
وهو م���ا �صيعزز من ثق���ة امل�صتثمري���ن الإقليمين 

والدولي���ن”. واأ�صافت “خالل العقدين املا�صين، 
احتفظت �صيكو بال�صدارة يف جميع اأعمالها من خالل 
توفريها لأف�صل احللول املالية املتطورة وحتديثها 
امل�صتمر ملا تقدمه من خدمات ومنتجات. وبو�صفها 

�صان���ع ال�ص���وق الأول يف بور�ص���ة البحري���ن، اأحدثت 
�صيكو تاأثرًيا كبرًيا على �صيولة ال�صوق وعززت معدل 
قيمة الت���داول اليوم���ي يف البور�ص���ة. كذلك �صاعد 
�صن���دوق البحرين لل�صيولة من���ذ تاأ�صي�صه مب�صاهمة 
م���ن �صيك���و يف يوني���و 2016، على زي���ادة التداول 
بن�صب���ة 150 %.” من جهته ق���ال الرئي�س التنفيذي 
للعملي���ات ورئي�س قط���اع العملي���ات يف �صوق دبي 
امل���ايل، ح�ص���ن ال����رشكال” ي�صعدنا الرتحي���ب ب�رشكة 
�صيك���و ك�صانع وموفر �صيول���ة يف ال�صوق الأمر الذي 
ميث���ل اإ�صافة مهمة جلهودنا يف هذا املجال، ونتطلع 
اإل���ى اأن يع���ود ذلك بالنف���ع على ال����رشكات املدرجة 
وامل�صتثمري���ن. لق���د حر����س ال�ص���وق ع���ر تاريخه 
احلاف���ل بالنجاح���ات على تر�صي���خ مكانت���ه الرائدة 
بن الأ�ص���واق املالية الإقليمية ع���ر تطبيق اأف�صل 
املمار�ص���ات العاملية والتعاون مع كافة املتعاملن 
م���ن اأجل توف���ري اخلدمات والآلي���ات الداعمة جلهود 
تعزيز القيمة بالن�صب���ة لل�رشكات املدرجة والو�صطاء 

وامل�صتثمرين على حد �صواء”.

• الرتخي�س ا�صتند ملكانة “�صيكو” ك�صانع �صوق ببور�صة البحرين منذ 1995	
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة  التسجيل

)CR2018 -130141( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: خليل ابراهيم محمد الشقاق

االسم التجاري احلالي: روزاليندا للزهور والهدايا

االسم التجاري اجلديد: توبيفلورا للزهور وهدايا

قيد رقم:42969-19

القيد: 111841 التاريخ: 4/9/2018

وزارة الصناعة والتجارة - مركز البحرين للمستثمرين

اعالن رقم )9914 ( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)شركة  ش.ش.و  واخلاصة  العامة  املرافق  تنظيفات  ملقاوالت  بهتي  مالك  إليه 
الشخص الواحد( املسجلة مبوجب القيد رقم 111841 بطلب حتويل الشكل 
القانوني من شركة الشخص الواحد إلى شركة مسئولية محدودة براسمال 

قدره 1٫000 دينار بحريني.
البحرين  مركز  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
مدة  خالل  لألعتراضه  واملبررة  املؤيدة  باملستندات  مشفوعاً  للمستثمرين 

أقصاها خمسة عشر يوما عمل من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة ادوايز للستشارات ذ.م.م

سجل جتاري رقم 96927

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة ادوايز للستشارات ذ.م.م املسجلة موجب 
القيد رقم 96927، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ سوريش كريشنان كوني 

نامبيار مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: 
 )+973(39690012

adwcon@outlook.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة شركة سليوشنز تو جرو لالستشارات ذ.م.م

سجل جتاري رقم 109328

ذ.م.م  لالستشارات  جرو  تو  سليوشنز  شركة  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
املسجلة مبوجب القيد رقم 109328، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة/ اي 

جودة لألستشارات ذ.م.م مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: محمد عادل علي حسن املدني 

 )+973(35104330
منامة - مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة

شركة الريف اجلنوبي للترفيه تضامن الصحابها حسام طرادة وشريكته

سجل جتاري رقم 107369

حسام  الصحابها  تضامن  للترفيه  اجلنوبي  الريف  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
اختياريا  الشركة  بتصفية   ،107369 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكته  طرادة 

وتعيني السادة / حسام جعفر خلف محسن طرادة مصفيا للشركة.
قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا 
2001، وعمال  )21( لعام  رقم  باملرسوم بقانون  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: حسام جعفر خلف محسن طرادة 

 )+973(39206418
منامة - مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية

شركة سناب اوركيد ألنشطة املكاتب الرئيسة أو اإلدارية تضامن ألصحابها منى جمعة وشريكتها

سجل جتاري رقم 107598

بناء على قرار الشركاء في سناب اوركيد ألنشطة املكاتب الرئيسة أو اإلدارية تضامن ألصحابها 
منى جمعة وشريكتها املسجلة مبوجب القيد رقم 107598، بتصفية الشركة اختياريا 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: السيدة / منى جمعة عباس حسن عاشوري 

 )+973(39206418
firstelass75015@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية

كونفيز  إلنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية - تضامن بحرينية

سجل جتاري رقم 1-120203

بناء على قرار الشركاء في شركة كونفيز  إلنشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية 
اختياريا  الشركة  بتصفية   ،1-120203 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  بحرينية  تضامن   -

وتعيني السيدة / عفاف علي محمد حسن جمعة.
قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا 
2001، وعمال  )21( لعام  رقم  باملرسوم بقانون  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: عفاف علي محمد حسن جمعة 

 )+973(39206418
afafjuma7000@hotmail.com
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التحالف: جميع املنافذ االإغاثية لليمن تعمل بكامل طاقتها

قال املتحدث با�ش���م حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن العقيد تركي املالكي، اأم�س االإثنني، اإن جميع 
املنافذ االإغاثية لليمن تعمل بكامل طاقتها اال�ش���تيعابية، م�ش���دداً عل���ى اأن العمليات يف اليمن جتري 
وف���ق القانون ال���دويل واالإن�شاين. واأ�ش���اف خالل املوؤمتر ال�شح���ايف االأ�شبوعي يف الريا����س، اأن قيادة 
التحال���ف يعطي الت�شاريح لكافة ال�شفن اأياً كانت. واأو�شح املالكي اأنه عند حدوث اأي ا�شتباه يف خرق 

قوانني اال�شتباك يتم اإحالة احلادث اإلى فريق تقييم احلوادث امل�شرتك.
واأكد املتحدث با�شم حتالف دعم ال�رشعية اأن قوات التحالف نفذت عمليات عدة يف حجة و�شيطرت 
عل���ى مناطق عدة. واأ�شار املالكي اإلى اأن منظمات االأمم املتح���دة مل تتحرك �شد انتهاكات ميلي�شيات 

احلوثي يف احلديدة.
وق���ال املتح���دث با�شم التحال���ف اأن ميلي�شيات احلوث���ي ق�شفت واقتحمت �شوام���ع حبوب تابعة 

لربنامج الغذاء العاملي يف احلديدة.
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 دبي - العربية.نت:

 األمم المتحدة – رويترز:

 الجزائر – أ ف ب:

 الجزائر – وكاالت:

باك�شت���ان  وزراء  رئي����س  يج���ري 
اجلدي���د عمران خ���ان، الي���وم الثالثاء 
اأول جول���ة خارجية ل���ه بزيارة اململكة 
العربية ال�شعودية، وفق ت�رشيح وزير 
الباك�شت���اين �ش���اه حممود  اخلارجي���ة 

قري�شي.
وذك���ر قري�ش���ي اأن العالق���ات مع 
ال�شعودية قدمية ومتاأ�شلة، و�شتعمل 

باك�شتان على تعميقها اأكرث.
فيم���ا ذك���رت م�ش���ادر اأن رئي�س 
العمرة،  الباك�شتاين �شي���وؤدي  الوزراء 
وي���زور امل�شج���د النب���وي يف املدين���ة 

املنورة.
االإن�ش���اف  حرك���ة  اأن  يذك���ر، 
الباك�شتاني���ة بزعام���ة عم���ران خ���ان، 
الربملاني���ة  االنتخاب���ات  يف  ح�شل���ت 
االأخ���رة، على 115 مقع���داً، من اأ�شل 
272 يف اجلمعية الوطنية متقدمة على 
اأكرب مناف�شيه���ا “الرابطة االإ�شالمية” 

و”حزب ال�شعب”.

اتهم���ت ال�شف���رة االأمركي���ة ل���دى 
االأم���م املتحدة نيكي هيل���ي رو�شيا، اأم�س 
االإثن���ني، بالغ�س فيما يتعل���ق بالعقوبات 
املفرو�شة على كوريا ال�شمالية وطالبتها 

بالتوقف عن ذلك.
االأم���ن  ملجل����س  هيل���ي  وقال���ت 
التاب���ع لالأم���م املتح���دة وال���ذي ي�شم 15 
دول���ة “انتهاكاته���ا لي�ش���ت منف���ردة بل 
ممنهجة... الوالي���ات املتحدة لديها دليل 
عل���ى انته���اكات رو�شية وا�شع���ة النطاق 

وم�شتمرة”.
وقال���ت وكيلة االأم���ني الع���ام لالأمم 
ال�شيا�شي���ة روزماري  املتح���دة لل�ش���وؤون 
هن���اك  زال���ت  “م���ا  للمجل����س  ديكارل���و 
اإ�ش���ارات عل���ى اأن كوري���ا ال�شمالية تبقي 
على اأ�شلحتها النووية وبرامج �شواريخها 
بع����س  رغ���م  وتطوره���ا”،  البالي�شتي���ة 

التطورات االإيجابية.

ب���داأت امل�شت�ش���ارة االملاني���ة اأنغيال 
مركل االإثنني زيارة اإل���ى اجلزائر تلتقي 
خالله���ا الرئي����س عب���د العزي���ز بوتفليقة 
ورئي�س ال���وزراء اأحمد اويحي���ى، ملناق�شة 
يف  وكان  واالإره���اب.  الهج���رة  ق�شاي���ا 
ا�شتقب���ال مركل مبطار ه���واري بومدين 
باجلزائ���ر رئي����س ال���وزراء احم���د اأويحيى 
وعدد م���ن الوزراء يف احلكومة، كما اأفادت 
وكال���ة االأنباء اجلزائري���ة. وكانت الرئا�شة 
اجلزائرية اأكدت يف بيان اأن الزيارة “تاأتي 
بدع���وة م���ن بوتفليقة” بعد ع���ام ون�شف 
العام عل���ى اإلغ���اء زيارة كان���ت مقررة يف 
فرباي���ر 2017 ب�شب���ب الته���اب ح���اد يف 
ال�شع���ب الهوائي���ة اأ�شي���ب ب���ه الرئي����س 
اجلزائ���ري. واأ�ش���اف البي���ان اأن الطرفني 
�شيتباحثان يف “الهج���رة واالإرهاب العابر 
اأن  الرئا�ش���ي  البي���ان  وتاب���ع  للح���دود”. 
امل�شوؤول���ني �شيبحث���ان اأي�ش���ا “االأزمة يف 
ليبي���ا وق�شية ال�شح���راء الغربية والو�شع 

يف مايل ويف منطقة ال�شاحل”.

اأم����س  اأنب���وب للغ���از، ظه���ر  انفج���ر 
االإثنني، مبنطقة ب���ن طلحة مبدينة براقي 
جنوب اجلزائ���ر العا�شمة، واأ�شفر االنفجار 
عن وف���اة �شخ�ش���ني وجرح اآخ���ر واحرتاق 
�شاحنتني، وذلك ب�شبب اأ�شغال تقوم بها 

اإحدى املوؤ�ش�شات اخلا�شة.
واأعلن���ت م�شال���ح احلماي���ة املدني���ة 
لوالية اجلزائر، يف بيان، اأن انفجار االأنبوب 
وق���ع مبنطقة ب���ن طلح���ة باجت���اه �شيدي 
مو�ش���ى، حيث ت�شب���ب يف ان���دالع النران 
ب�شاحنت���ني تابعتني ملوؤ�ش�شة خا�شة، مما 
اأدى اإلى وف���اة ال�شائقني واإ�شابة �شخ�س 
اآخ���ر بحروق بليغة، قدمت ل���ه االإ�شعافات 

االأولية قبل نقله اإلى م�شت�شفى الدويرة.
ور�ش���دت مقاطع فيدي���و على مواقع 
االنفج���ار  حلظ���ة  االجتماع���ي،  التوا�ش���ل 
واندالع النران والدخان، التي امتدت اإلى 
الطريق ال�رشيع القريب من موقع االنفجار، 

البعيد عن االأحياء ال�شكنية.

رئي�س وزراء باك�شتان 
يزور ال�شعودية

اأمركا تتهم رو�شيا بالغ�س 
ب�شاأن عقوبات كوريا ال�شمالية

مركل يف اجلزائر 
وتلتقي بوتفليقة

قتلى يف انفجار اأنبوب 
غاز باجلزائر

بوتني: �تفقنا على �إن�ساء منطقة منزوعة �ل�سالح يف �إدلب
اأردوغان: لقائي بالرئي�س الرو�شي ب�شاأن �شوريا �شوريا مينح اأمال جديدا للمنطقة

وق���ال الرئي����س الرتكي رجب طي���ب اأردوغان 
“اتفقن���ا على ح���ل ق�شية اإدلب وف���ق روحية لقاء 
اأ�شتانا”. واأ�ش���اف اأردوغان “ناق�شنا كيفية تطبيق 
اخلط���ة الت���ي اتف���ق عليها يف قم���ة طه���ران ب�شاأن 
�شوريا”. وتابع اأردوغان “نحر�س على التوا�شل مع 

الرئي�س بوتني لبحث عدد من الق�شايا”.
ويف وقت �شابق اأم�س قال الرئي�س الرتكي، اإن 
بياناً م�شرتكاً �شي�شدر بعد لقائه بالرئي�س الرو�شي 
فالدمي���ر بوتني ب�ش���اأن االأزمة يف �شوري���ا �شيمنح 

“اأمالً جديداً” للمنطقة.
وكان اأردوغ���ان يتحدث م���ع ال�شحافيني قبل 
حمادث���ات مع نظ���ره الرو�شي يف منتج���ع �شوت�شي 
الرو�شي بالبحر االأ�شود. ومل يك�شف عما �شيت�شمنه 

البيان امل�شرتك.
ويتوقع اأن يعقد الرئي�شان الرو�شي فالدمير 

بوت���ني ونظرُه الرتكي رجب طي���ب اأردوغان، لقاء 
قم���ة مبدينة “�شوت�شي” الرو�شي���ة، للتباحث ب�شاأن 
م�شتقبل حمافظة اإدلب �شمال غربي �شوريا، والتي 

تعّد اآخر معقل للمعار�شة ال�شورية.

وقال���ت وكال���ة االأنا�ش���ول الر�شمي���ة اإن لقاء 
اأردوغ���ان ياأت���ي يف اإط���ار اجلهود املكثف���ة الرامية 
حلل االأزمة ال�شورية. وبح�شب الوكالة، �شيكون لقاء 
اأردوغان وبوتني يف �شوت�شي، اللقاء الثنائي الرابع 

بني الرئي�شني منذ مطلع العام اجلاري.
وكان���ت رو�شيا اأك���دت اأكرث من م���رة اأنه يجب 
تطهر م���ن اأ�شمتهم ب�”االإرهابي���ني” من اإدلب، يف 
اإ�شارة اإلى مقاتلي لن�رشة، موؤكدة اأنه من حق النظام 

القيام بعمليات ع�شكرية و�رشب “امل�شلحني”.
يف املقابل، حذرت تركيا من اأن اأي هجوم على 
اإدلب �شيت�شبب بكارثة، وب���داأت باإر�شال تعزيزات 
ع�شكري���ة نح���و املحافظة ال�شورية، عل���ى الرغم من 
تلميحه���ا اإل���ى اإمكانية ف�شل “عنا����رش الن�رشة” عن 

بقية الف�شائل.
وقب���ل اأي���ام �شه���دت ع���دة مناط���ق يف اإدل���ب 
مظاه���رات حا�ش���دة توؤك���د عل���ى مت�ش���ك ال�شع���ب 
باإ�سق���اط النظام ال�سوري، وتدع���و املجتمع الدويل 
اإلى جلم اأي هجوم ع�شكري على اإدلب التي حتت�شن 

اآالف النازحني من مناطق �شورية خمتلفة.

• اأم تدرب اأوالدها على ا�شتخدام كمامات واقية من الغازات يف بلدة معر�شورين )اأ ف ب(	

قال �لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني �إنه �تفق مع نظريه �لرتكي رجب طيب �أردوغان على 

�إن�ساء منطقة منزوعة �ل�سالح يف �إدلب بحلول 15 �أكتوبر.

كما �أكد بوتني �أنه مت �التفاق على خط متا�س يف �إدلب بعمق 15 كيلومرت�، معترب� �أن م�سلحي 

�إدلب ي�سكلون خطر� كبري� على �لقو�عد �لرو�سية يف �سوريا. و�أ�ساف �لرئي�س �لرو�سي �أن مو�سكو 

تعمل مع �أنقرة على حت�سني �لو�سع يف �سوريا ال�سيما يف �إدلب.

سوتشي )روسيا( – وكاالت:

وزير الدفاع الرو�شي: لن تكون هناك عملية ع�شكرية يف اإدلب ال�شورية

�شوت�شي )رو�شيا( - رويرتز:
نقلت وكال���ة اإنرتفاك����س لالأنباء عن 
وزي���ر الدف���اع الرو�شي �شرج���ي �شويجو 
قول���ه اأم����س االإثن���ني اإن ق���وات احلكومة 

ل���ن تنف���ذ عملي���ة  ال�شوري���ة وحلفاءه���ا 
ع�شكرية جديدة يف حمافظة اإدلب.

وكان يتح���دث بع���د اأن اتف���ق رئي�شا 
رو�شي���ا وتركيا على اإقامة منطقة منزوعة 
ال�ش���الح يف اإدلب لف�شل قوات املعار�شة 

عن قوات احلكومة ال�شورية.

سوتشي )روسيا( - رويترز:
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ت�شتم���ر حالة ����رشاع االأجنحة داخ���ل النظام 
االإي���راين عل���ى اأ�شده���ا، حي���ث انتق���د الرئي�س 
االإي���راين ال�شاب���ق، حممود اأحمدي جن���اد، ب�شدة، 
الث���وري  احلر����س  ا�شتخب���ارات  جه���از  رئي����س 
االإيراين، ح�ش���ني طائب، متهماً اإياه باأنه �شخ�س 
“غر متوازن” وي�شتغل من�شبه من اأجل “تلفيق 

التهم” �شد خ�شومه.
وقال اأحمدي جن���اد خالل خطاب م�شجل بثه 
على قنات���ه عرب تطبيق “تلغرام” اإن املعتقالت 
ال�رشي���ة لدى جه���از ا�شتخب���ارات احلر�س الثوري 
اأنه عار����س تعيني  “غ���ر قانوني���ة”، م�شيف���اً 
ح�شني طائب عل���ى راأ�س هذا اجلهاز خالل فرتة 

رئا�شته.
واأ�ش���اف: “اإنه �شخ�س غر متوازن واجلميع 
يعلم بذلك.. وكافة امل�شوؤولني يعرفون ما قام 
به… لذا قلت اإن���ه اإذا مت تعيينه هنا، ف�شربك 

كل االأنظمة، الأن �شغله ال�شاغل تلفيق التهم”.
وك�ش���ف الرئي�س االإيراين ال�شابق اإن ح�شني 
طائ���ب كان قد اأقيل من من�شبه كمعاون لوزارة 
اال�شتخبارات يف حكومة اأكرب ها�شمي رف�شنجاين، 
الأنه “كان يبث اخلالفات” بني م�شوؤويل النظام.

عل���ى  ح�ش���ني طائ���ب م�شن���ف  اأن  يذك���ر 
قائم���ة عقوبات االحت���اد االأوروبي م���ع الع�رشات 
م���ن امل�شوؤول���ني االإيرانيني االآخري���ن لدوره يف 
“االنتهاكات الوا�شعة النط���اق حلقوق االإن�شان 
وتعذي���ب وت�شفي���ة املعتقل���ني ال�شيا�شيني” 
يف اإيران. وكان نائ���ب رئي�س الربملان االإيراين، 
عل���ي مطه���ري، انتقد قي���ام جه���از ا�شتخبارات 
احلر����س الث���وري بالعم���ل امل���وازي يف معر�س 
وق���ال  بيئي���ني.  نا�شط���ني  الحتج���از  انتق���اده 

مطه���ري: “اأقرتح اأن يت���م تعيني ح�شني طائب 
كوزير لال�شتخب���ارات، اأو اأن تعود مهام احلر�س 
الث���وري االإيراين كما كانت من قبل، تقت�رش على 
ال�ش���وؤون الداخلي���ة للحر�س الث���وري وجماعات 
املعار�ش���ة امل�شلحة”. وكان اجلهاز املذكور قد 
اعتق���ل اأي�شا 12 من مديري قنوات اإعالمية عرب 
تطبيق” تلغرام” قريبة من حكومة ح�شن روحاين 
واالإ�شالحيني رغم معار�شة وزارة اال�شتخبارات 

العتقال هوؤالء االأفراد.

أحمدي نجاد: رئيس استخبارات الحرس الثوري “غير متوازن”

• رئي�س جهاز ا�شتخبارات احلر�س الثوري االإيراين، ح�شني طائب	

ظريف ي�شتنكر حظر 
“تويرت” ملوالني

يف الوق���ت ال���ذي حتظ���ر ال�شلط���ات 
االإيراني���ة العدي���د من مواق���ع التوا�شل، 
ومين���ع ال�شع���ب االإي���راين م���ن التعب���ر 
بحري���ة عن اآرائ���ه وانتقادات���ه على تويرت 
وغره، ويتعر����س العديد من النا�شطني 
واملعار�ش���ني لالعتق���ال وك���م االأف���واه، 
ا�شتنكر وزير اخلارجية االإيراين ليل االأحد 
حظ���ر توي���رت مل���ن اأ�شماه���م “االإيرانيني 
احلقيقي���ني”. واتهم حمم���د جواد ظريف 
الإيراني���ني  ح�شاب���ات  باإغ���الق  توي���رت 
“حقيقي���ني” يف الوقت الذي ي�شمح فيه 
با�شتم���رار ح�شاب���ات مناه�ش���ة للحكومة 
االإيرانية.وكت���ب عل���ى ح�شاب���ه عل���ى توي���رت 
خماطب���اً ج���اك دور�ش���ي الرئي����س التنفي���ذي 
لتوي���رت: “مرحبا ج���اك. تويرت اأغل���ق ح�شابات 
اإيراني���ني حقيقيني، بينهم مذيعو التلفزيون 
وط���الب ب�شبب افرتا�س اأنهم ج���زء من عملية 

ت�شتهدف التاأثر على الراأي العام”.
واأ�ش���اف مت�شائ���اًل “م���اذا ع���ن ح�شابات 
فعلية يف )العا�شمة االألبانية( ترانا ت�شتخدم 
لتعزيز الدعاي���ة التي ت�شتهدف تغير النظام 

وتخرج من )وا�شنطن( العا�شمة”.

ا�شتمرار �رشاع االأجنحة داخل النظام االإيراين

دبي - العربية.نت:

دبي- العربية.نت:
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ه���ذا م���ا فهمن���اه م���ن ت�رصيحات 
ال�صي���د غاريد كو�ص���ر �صهر الرئي�س 
فعل���ى  ترام���ب،  دونال���د  الأمريك���ي 
الفل�صطينيني اأن يتحملوا الظلم دون 
اأن يتاأملوا واأن ميوت���وا دون �صجيج. 
يقول ال�صيد كو�صر اإن الفل�صطينيني 
الأمريكي���ة  الإدارة  بت�صوي���ه  قام���وا 
فا�صتحق���وا قط���ع املعون���ات عنه���م! 
وكاأن الفل�صطيني���ني ارتكب���وا جرمية 
عندم���ا ع���ا �رصاخه���م حمتج���ني على 
ال�صتهانة بالع����رصات من التفاقيات 
التي وقعت عليه���ا ورعتها الوليات 

املتحدة نف�صها.
الإدارة الأمريكية احلالية هي اأكرث 
الإدارات يف تاري���خ الوليات املتحدة 
للفل�صطيني���ني،  ظلم���ا  الأمريكي���ة 
فف���ي ع���ام واح���د تقريب���ا اأو�صل���ت 
الفل�صطيني���ني اإلى حالة م���ن الياأ�س 
مل ي�صع���روا به���ا يف تاري���خ الق�صي���ة 

الفل�صطينية منذ النكبة حتى الآن.
فمن نقل ال�صفارة الأمريكية اإلى 
القد�س وخمالفة كل املواثيق الدولية 
وال�صتهتار مب�صاعر جميع امل�صلمني، 
اإلى منع املعونات املقدمة اإلى منظمة 
غ���وث الاجئني وت���رك امل�صت�صفيات 
ب���ا اأدوي���ة والأطف���ال با األب���ان، اإلى 
اإغ���اق مق���ر البعث���ة الفل�صطيني���ة يف 

الوليات املتحدة!
فماذا بقي م���ن عقاب اأو عقوبات 
مل متار�صه���ا الولي���ات املتحدة �صد 
الفل�صطيني���ني؟ وم���اذا تنتظ���ر اإدارة 
ال�صيد ترامب م���ن �صعب مل يجد منها 
�صوى العقوب���ات؟ واإذا كان اعرتا�س 
الفل�صطيني���ني على حم���اولت طم�س 
ق�صيته���م وت�صفيتها ت�صويها لإدارة 
ترامب، فم���اذا ي�صمى كت���اب اخلوف 

للكاتب بوب وودوورد.

ال يحق للفلسطينيين 
أن يتألموا

اإن كان هن���اك توج���ه للتق�ص���ف واإعادة 
احل�ص���اب والكت���اب، ف���اإن الأول���ى اأن يت���م 
التق�ص���ف يف ال����رصف عل���ى جه���ات ميك���ن 
ال�صتغن���اء عنه���ا يف ظل وج���ود بديل عنها 
بل ع���دة بدائل، ومنه���ا املجال����س البلدية، 
اأن  نتمن���ى  امليزاني���ة  و�ص���ح  فالتق�ص���ف 
يطب���ق اأولً عل���ى املوؤ�ص�ص���ات قب���ل التوجه 
للمواطن���ني برف���ع اأ�صع���ار اخلدم���ات ورفع 
كلفة البنية التحتي���ة للبناء، وم�رصوع القيمة 
امل�صافة الق���ادم قريباً، ف���كل هذا م�صا�س 
بحق���وق ومعي�ص���ة املواطن���ني، بينما لو مت 
ال�صتغناء على �صبي���ل املثال عن املجال�س 
البلدي���ة ل���ن يك���ون هن���اك اأي تاأث���ري، ب���ل 
بالعك�س �صيك���ون هناك توفري يف امليزانية 
العامة للدولة ميكن اأن ت�صتفيد منه يف دعم 
امل�صت�صفي���ات و����رصاء الأدوي���ة، وغريها من 

اخلدمات الأ�صا�صية.

املجال����س البلدي���ة له���ا بدائ���ل، منه���ا 
اخلدمي���ة  الأجه���زة  وكذل���ك  املحافظ���ات، 
يف املوؤ�ص�ص���ات الت���ي كانت ت���ويف وتغطي 
ومازال���ت تق���دم خدماتها، وم���ا تغري �صيء، 
اإل اأن خدماته���ا تنتهي عن���د ت�رصيح رئي�س 
املجل����س البلدي الذي ين�ص���ب كل اإجنازات 

هذه الأجهزة اإلى نف�صه.
حاولن���ا التفتي�س عن خدم���ات قدمتها 
املجال�س البلدي���ة ال�صابقة واحلالية، مل جند 
اإل يده���ا وق���د عبثت يف املناط���ق ال�صكنية 
الت���ي حولته���ا اإلى حمات بيع م���واد بناء اأو 
معار�س �صيارات اأو نوادي ريا�صية، اأغلقت 
عل���ى النا����س راحته���م، وحول���ت �صوارعهم 
اإل���ى مواق���ف ل ميكن املرور م���ن خالها اإل 
مب�صق���ة، كما عبثت يده���ا يف مو�صوع اإعادة 
تاأهيل البيوت الآيلة لل�سقوط، والكثري مما 

نتذكره ومما ل نتذكره.

املجل����س النيابي موجود وميكنه القيام 
باأك���رث مم���ا تقدم���ه املجال����س البلدي���ة اإذا 
�صدق النواب النواي���ا، فاملحا�صبة ومراقبة 
اأ�صب���اب  م���ن  احلكومي���ة  املوؤ�ص�ص���ات  اأداء 
تقدمي اخلدمات الأف�صل، وذلك عندما يتم 
الق�صاء على التج���اوزات املالية والإدارية، 
اإذا ا�صتم���رار املجال����س البلدية هو ا�صتمرار 
له���در ميزانية الدولة يف حاجة غري اأ�صا�صية، 
ول تعت���ر حتى من الكماليات ول املكمات 
يف ظ���روف تعد الأق�ص���ى مالي���اً واقت�صادياً 
اإل���ى فر����س  البحري���ن، حت���ى و�صل���ت  يف 
�رصائب ور�ص���وم مبالغ فيها وقيمة م�صافة، 
وذل���ك ب�صبب ارتف���اع الدين الع���ام وتراجع 
املجال����س  ع���ن  ال�صتغن���اء  يف  القت�ص���اد. 
البلدية راح���ة للباد والعب���اد، وذلك عندما 
ت�صد كلف���ة املجال����س البلدية ع���اج ودواء 

املواطنني.

د. جاسم حاجي

ا�صتقبل موؤخ���راً �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم���ري خليفة ب���ن �صلم���ان اآل خليفة رئي�س 
ال���وزراء املوقر وف���دا م���ن احلا�صلني على 
جائزة نوبل لل�صام، ومن املقرر اإقامتها يف 
اأكتوبر اجلاري وتعتر حلم الكثريين كونها 
تقديراً عاملي���اً وو�صاماً علمّياً م�رصفاً ل يناله 
اإل القّل���ة من الريادّي���ني واملتخ�ص�صني يف 
الع���امل، وتك���ون �صيا�صة الرت�صي���ح للجائزة 
ب���اأن تدعو املوؤ�ص�صات املانحة للجائزة اأكرث 
م���ن 6000 �صخ����س اإلى اق���رتاح اأو تر�صيح 
املر�صحني للح�صول على اجلائزة، وها نحن 
نرى العدد الكبري م���ن الروؤ�صاء املرت�صحني 

للح�صول على هذه اجلائزة.
وُيعطى ح���ُقّ الرت�صي���ح لاأ�صخا�س من 
قب���ل احلكوم���ات اأو م���ن خ���ال الأ�صاتذة يف 
اجلامعات الكرى، فهي متنح ملن �صاهم يف 
اإر�ص���اء قواعد ال�صام وب���ذل جهداً يف �صبيل 
ن�رص روح الإخاء بني الأمم، اأو �صاهم يف ت�رصيح 
اجليو����س اأو خف�س اأعدادها، اأو اأن�صاأ هيئات 

اأو موؤمترات تروج لل�صام.
نال هذه اجلائزة ع���دد كبري من العرب 
يف خمتل���ف املجالت واأ�صبحوا فخراً للعرب، 
اإل اأن���ه م���ن الغريب ج���داً اأن ل يت���م تر�صيح 
قائد بحريني تلقى العديد من اجلوائز منها 
جائزة ال�ص���ام التي قدمه���ا الحتاد الدويل 
لل�ص���ام يف ع���ام 2017 مبدين���ة نيوي���ورك 
ل�صاح���ب ال�صمو الأم���ري خليفة ب���ن �صلمان 
تزامناً م���ع اجتماعات اجلمعي���ة العامة لاأمم 
املتحدة والتي متنح لاأف���راد واملوؤ�ص�صات 
واملنظم���ات يف جم���ال ال�ص���ام والت�صام���ح، 
بالإ�صاف���ة اإلى جملة تامي���ز الأمريكية التي 
اختارت���ه )رجل ال�صنة( لإجنازاته التي طالت 
خمتل���ف امليادي���ن والأ�صع���دة، فاإجن���ازات 
اإل���ى  �صم���وه تع���دت املحلي���ة والإقليمي���ة 

اإجنازات عاملية م�رصفة.
لق���د لفت���ت اإجن���ازات �صاح���ب ال�صمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �صلم���ان اآل خليفة 
انتباه العديد من الدول واملنظمات الدولية، 
بتوايل تكرميه كرجل دولة ملا يقدمه �صموه 
من اأف���كار ل تنتهي يقوم به���ا على �صعيد 
اإر�صاء قيم ال�صام ال���دويل ودعمها من اأجل 
�صال���ح العامل وال�صعوب، فعل���ى مّر التاريخ 
تلقى �صاح���ب ال�صمو العديد م���ن الأو�صمة 
واجلوائ���ز وال���دروع والتكرمي���ات الدولي���ة 
والإقليمية والوطنية تقديًرا لعطائه لوطنه 
مملك���ة البحري���ن، حي���ث اعتاد اأه���ل مملكة 
البحرين على اأياديه البي�صاء التي ل تنقطع 
ع���ن فع���ل اخل���ريات والعط���اء، ول حتتك���ر 
عل���ى مملك���ة البحرين فقط ب���ل على الدول 
اخلليجي���ة اأي�صاً، فهو يعطي املثل والقدوة 
الإ����رصار  ال���وزراء وامل�صوؤول���ني يف  جلمي���ع 
والعزمي���ة والتحدي من اأجل م���ا ي�صبو اإليه 
ال�صع���ب من تطلعات يف حا����رصه وم�صتقبله، 
اإن���ه �صاحب ال�صتق���رار يف البحرين الذي مل 
يرتدد يف قيادة مبادرات التطوير يف خمتلف 
اجلوانب، والت���ي كانت دائماً م���ن اجلوانب 
امل�صيئ���ة وامل�رصقة ململك���ة البحرين. واأكد 
�صم���وه كفاءت���ه وقدرته عل���ى تعزيز �صورة 
اأف�صل ململك���ة البحرين لاأجي���ال القادمة، 
اإ�صاف���ة اإلى اأن �صموه نه����س بالبحرين اإلى 
اآفاق جدي���دة لت�صبح رغ���م حجمها ال�صغري 
لعب���ا رئي�صا على ال�صاح���ة الدولية من خال 
العدي���د م���ن الإجن���ازات التي تتح���دث عن 

نف�صها.

األمير خليفة بن سلمان 
وجائزة نوبل للسالم )1(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

م����ا ه����ي اخلط����وط الت����ي تنتهجه����ا 
القن����وات الإيراني����ة واللبنانية يف توجيه 
واأبحاثه����ا كقناة  واأخباره����ا  تعليقاته����ا 
املنار واللوؤل����وؤة والع����امل وغريها �صوى 
الإ�ص����اءة لدول اخللي����ج والتحري�س على 
الإرهاب والفتنة الطائفية، فمنذ 2011 
القن����وات تن�ص����ط يف مدار�صه����ا  وه����ذه 
اخلا�ص����ة مبواقفه����ا العدائي����ة املوجهة 
�صد دول اخللي����ج على كل امل�صتويات، 
والغري����ب يف الأم����ر اأنه����ا مازال����ت ح����رة 
طليق����ة ودائم����ا تاأخذ زم����ام املبادرة يف 
كل ما من �صاأنه زعزعة الأمن وال�صتقرار 
يف دولن����ا، والإ�صاءة اإل����ى �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري 

دولة الكويت ال�صقيقة لن تكون الأخرية 
طاملا ل توجد قرارات حازمة من اجلهات 
الر�صمي����ة لوق����ف ب����ث ه����ذه القن����وات 
الت����ي اأ�صبحت خ����ط دفاع ع����ن الإرهاب 
والتخريب وتنفيذ املخططات املعادية 
لاأم����ة العربي����ة. اأك����رث م����ن 7 �صن����وات 
واأقمارن����ا العربية حتمل يف اأح�صائها هذا 
اجلنني امل�صوه القبيح املدعو بالقنوات 
الإيراني����ة والتابع����ة حل����زب ال�صيط����ان، 
وكل م����ا ن�صمعه جمرد �صج����ب وا�صتنكار 
ودع����وات وقتي����ة لوق����ف بثه����ا ومن ثم 
تعود الأمور اإلى طبيعتها وكاأن �صيئا مل 

يحدث.
مئ����ات الف�صائي����ات املدعوم����ة من 

عل����ى  يومي����ا  �صمومه����ا  تنف����ث  اإي����ران 
دول اخللي����ج، ومتتلك مع����دات حت�صري 
الأف����ام املفرك����ة وم����ع الأ�ص����ف مازال 
اإعامن����ا اخلليجي معزول ب�ص����كل اأو باآخر 
ع����ن متابع����ة ح����ركات الإع����ام الطائفي 
ال����كاذب الذي اأخذ م����داه يت�صع يف اأرجاء 
خمتلف����ة م����ن الع����امل وي�ص����ور الأباطيل 
يف �ص����ورة حقائ����ق حت����ى يخ����دع بها من 
اأج����ل حتقيق هدفه وموا�صل����ة ال�صري يف 
طريق����ه املر�صوم، فنح����ن ل�صنا قادرين 
على وقف بث تلك القنوات ول اأن نكون 
العن�رص احلا�صم يف املعركة، فردة الفعل 
و�صفتنا الأبدي����ة على ما يبدو، وكاأننا ل 
ن�صتطي����ع ا�صتخدام الطريق����ة ال�صحيحة 

يف الدفاع عن اأنف�صن����ا واأوطاننا والبحث 
والتحليل، رمب����ا كل واحد منا يبحث عن 
طريق����ة مبعزل عن �صقيق����ه وهذا م�صار 
خاط����ئ �صيبقين����ا يف حالة م����ن التحنيط 

واجلمود والنغاق.
مل����اذا ل تك����ون لإعامن����ا اخلليج����ي 
حملة خاطف����ة �صاعقة �صد تلك القنوات 
الإيرانية وتفكيكها وتدمريها، بقرارات 
الإيق����اف واحلجب واتخ����اذ الازم حيالها 
يراه����ا  باأي����ة طريق����ة  اأو  بثه����ا  ووق����ف 
موقف����ا  نري����د  الع����رب،  الإع����ام  وزراء 
وا�صح����ا و�رصيح����ا فنحن يف ح����رب حتتاج 
جه����ودا واإمكانيات ولي�����س جمرد �صجب 

وا�صتنكار.

ردة الفعل الوصفة األبدية لإلعالم الخليجي

مهم����ا كانت وجهات نظرن����ا عن مدى جدوى 
املجل�����س النياب����ي، واإجمايل م����ا مت حتقيقه منذ 
2002 ولغاي����ة الآن، فاإن هذه الق�صية ل عاقة 
له����ا البتة بقرار امل�صاركة يف النتخابات املقبلة 
واجل����دل ال����ذي ق����د ي����دور، فاملعادل����ة وا�صحة 
املعامل، اإن عدم امل�صاركة �صيرتك املجال �صانحاً 
لو�ص����ول من ل ي�صتحق اإل����ى الكرا�صي، والأمثلة 
على ذلك عديدة لديكم بالطبع، بينما امل�صاركة 

�صواء بالرت�ص����ح اأو الت�صويت �صت�صهم باإي�صال 
الأف�ص����ل )غالب����اً( م����ن ب����ني املرت�صح����ني، واإن 
اختلفنا ح����ول مو�صوع ال�صاحي����ات وحمدودية 
الرقابة املمنوحة للن����واب، وما �صابه من ق�صايا 

قد تكون مو�صع نقا�س.
انتخابات 2018 ينبغ����ي اأن يكون التعاطي 
معه����ا اأكرث ن�صج����اً، مبتعدين بها ع����ن �صجالت 
ل تغن����ي ول ت�صم����ن من جوع، �صج����الت ت�صعف 

امل�ص����رية الدميقراطية التي لبد من ا�صتمرارها 
وتطورها. 

النتخاب����ات يف البحرين له����ا اإيجابيات اأكرث 
مم����ا ذكرت، فهي فر�ص����ة للنهو�س مب�صتويات 
العم����ل النيابي والبلدي، والدف����ع باجتاه حلحلة 
الكثري من الق�صايا التي ل ينبغي التباطوؤ بحلها 
بالوقوف كمتفرجني �صلبيني. رغم حتفظي على 
الرق����م الكبري الذي اأطلعتنا عليه و�صائل الإعام 

املختلفة حتى الآن والغايات احلقيقية من كرثة 
الإقبال على الرت�صح، ودون اخلو�س بالت�صكيك 
يف النيات، �ص����وى اأن كرثة الإقبال على الرت�صح 
له����ا جانبه����ا الإيجابي بع�����س ال�ص����يء، واملحك 
احلقيق����ي �� كما ذكرت يف مقال �صابق �� هو قرار 
الناخبني؛ فاختيار الأكفاأ من وجهة نظركم، دون 
النظر اإلى اعتبارات التمييز املنغم�صة يف احلقد 
والنكاية، هو ما �صيجدي نفعاً؛ لأن الأهم يف هذا 

كله الوطن.
انتخاب����ات 2018 الواعي����ة، انتخاب����ات يجب 
اأن ت�صتثمر اأف�ص����ل ا�صتثمار للنهو�س مب�صتوى 
الن����واب املقبل����ني، املوؤمنني ب�����رصورة الرتقاء 
بالأداء النيابي والبلدي على حد �صواء، وال�صاعني 
اإلى حتقيق مناء وتقدم الوطن، ل حتقيق ماآرب 
�صخ�صية، ه����ي اأدنى من اأن تك����ون �صغاً �صاغاً 

لنائب يفرت�س اأن ميثل �صوت املواطن.

صوت المواطن

االستغناء عن 
المجالس البلدية راحة 
نجاة المضحكيللبالد والعباد

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

Ali.alsayegh15علي الصايغ
@gmail.com
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أجرى االتحاد البحريني لكرة القدم السحب عىل جوائز مباراة كأس السوبر بابكو 2018، التي أقيمت يوم السبت 
15 سبتمرب الجاري عىل االستاد الوطني بني فريقي املحرق والنجمة.

وبلغ عدد الجوائز 20 جائزة مقدمة من رشكة بابكو للجامهري التي حرضت املباراة، وهي عبارة عن بطاقات 
سديم.

وأرقام التذاكر الفائزة هي: 36863، 33113، 37744، 36858، 33060، 32578، 39350، 38157، 32082، 36857، 
.37314 ،37322 ،32087 ،32088 ،37647 ،33055 ،39206 ،37093 ،33244 ،37652

وميكن ألصحاب التذاكر الفائزة استالم جوائزهم من مكتب سديم التابع لرشكة بابكو يف عوايل، عىل العنوان مبنى 
901، طريق 4530 ومجمع 946، ورقم االتصال لالستفسار 17758888.

وحددت الفرتة من األحد املوافق 23 سبتمرب 2018 حتى الخميس 27 سبتمرب 2018 موعًدا الستالم الجوائز.

إعالن الفائزين بجوائز مباراة كأس السوبر بابكو

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

عقد رئيس االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة سمو الش��يخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة، اجتامًعا صباح أمس مع 
ال��دويل لكرة  س��كرتري عام االتحاد 
الس��لة باتريك باوم��ان، الذي يزور 

مملكة البحرين.
وخالل االجتامع، رحب سمو الشيخ 
عيىس بن عيل آل خليفة بس��كرتري 
ع��ام االتحاد ال��دويل لكرة الس��لة، 
منّوًها سموه بالدور الذي يضطلع به 

االتحاد الدويل لكرة السلة يف تطوير 
لعبة كرة السلة وتعزيز وجودها عىل 
خارطة األلعاب الجامهريية العاملية، 
مس��تعرًضا سموه مع س��كرتري عام 
االتحاد الدويل لكرة الس��لة مجاالت 

التعاون والتنس��يق الت��ي تصب يف 
دعم جهود االتح��اد البحريني لكرة 
السلة يف تطوير اللعبة واالرتقاء بها. 
كام اس��تعرض سموه خطط وبرامج 
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة يف 

س��بيل تعزي��ز التواجد واملنافس��ة 
عىل املس��تويني اإلقليم��ي والدويل، 
حيث أعرب س��كرتري ع��ام االتحاد 
ال��دويل لكرة الس��لة ع��ن إعجابه 
بهذه الربام��ج ونتائجها عىل صعيد 

تطوي��ر لعبة كرة الس��لة يف مملكة 
البحرين، مؤك��ًدا أن االتحاد الدويل 
لكرة الس��لة يدعم هذه التوجهات 
التي تتالقى م��ع برامجه ورؤيته يف 

االرتقاء باللعبة.

سمو الشيخ عيسى بن علي يجتمع بسكرتير االتحاد الدولي لكرة السلة

اتحاد السلة         المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي مجتمًعا مع سكرتير االتحاد الدولي

تعاقد ن��ادي النجمة مع الالعب 
األم��رييك كيف��ن روج��ري؛ لتعزيز 
صفوف الفريق األول لكرة السلة 
يف املوسم الريايض الجديد 2018 

.2019 /
ويلعب روج��ري يف مركز االرتكاز 
ويبلغ طوله 205 سم، كانت آخر 

محطاته يف الدوري األورجواين.
وس��بق لروجري أن خاض تجارب 
املكس��ييك  الدوري  احرتافي��ة يف 
والس��عودي،  القطري  والدوريني 
حي��ث س��تكون هذه ه��ي املرة 
األوىل التي س��يلعب فيها األمرييك 

يف مملكة البحرين.
ويس��عى النجم��ة به��ذا التعاقد 
لتدعي��م صف��وف فريق الس��لة 
يف املوس��م الجديد الذي يس��عى 
فيه “الرهي��ب” العودة إىل دائرة 

املنافسة عىل املراكز املتقدمة.
ويأمل الفريق النجاموي بتحقيق 
أفضل النتائج، وذلك بعد إخفاق 

املوس��م املايض بعدم التأهل إىل 
األدوار النهائي��ة واالبتع��اد ع��ن 
م  املراكز الس��تة األوىل عىل س��لّ

الرتتيب. 
وتطمح س��لة النجمة باملنافس��ة 
ع��ىل املراكز املتقدم��ة ومزاحمة 
ف��رق الص��دارة والتأه��ل للدور 

السدايس.
وكانت س��لة النجمة قد تعاقدت 
مع املدرب الوطني جعفر راش��د 
للفريق  الفني��ة  العجلة  لقي��ادة 

املسابقات  السالوي يف منافسات 
املحلية باملوسم املقبل.

بدوري  لقاءاته  النجمة  وسيفتتح 
زين الدرجة األوىل مبواجهة صعبة 
أمام حام��ل اللقب فريق املنامة، 
مطلع ش��هر أكتوب��ر الجاري، يف 

انطالق منافسات الدوري.

اس��تقبل مس��اء أم��س، طرف��ا كأس 
الس��وبر لكرة الس��لة، فريق املنامة 
)بط��ل دوري زي��ن وكأس خليفة بن 
)وصيف  املح��رق  وفريق  س��لامن(، 
ال��دوري(، محرتفيهام األمريكيني واين 
)املنام��ة(، ومواطنه ش��ون  تش��يزم 

ويليامز )املحرق(.
وجدد املنامة ملحرتفه تشيزم للموسم 
الث��اين عىل التوايل بعد أن س��اهم يف 
تحقيق لقب بطولتي الدوري والكأس 

لسلة الزعيم يف املوسم املايض.
ويأيت تجديد املنامة لألمرييك تش��يزم 
بتوصي��ة من امل��درب الوطني عقيل 
مي��الد، ال��ذي فّضل االس��تقرار عىل 
ا للمس��تويات الفنية  املحرتف؛ نظ��رً
الجي��دة التي قدمها م��ع الفريق يف 

املوسم املايض.
وكان تش��يزم ق��د غ��اب ع��ن متثيل 
الفري��ق يف البطول��ة الخليجية التي 
حقق فيها الفريق املركز الثاين؛ وذلك 

بسبب اإلصابة.

يف املقابل، تعاقد املحرق مع املحرتف 
األمريييك ش��ون ويليامز؛ لتمثيل سلة 

الذيب يف املوسم الريايض الجديد.
وميتل��ك ويليام��ز البالغ م��ن العمر 
)32 عاًما( س��رية ذاتية جيدة، إذ بدأ 
مسريته االحرتافية العام 2007، حيث 
تم اختياره من جانب فريق بروكلني 
نتس خ��الل الدرافت، كام س��بق له 
متثيل أندية فوجيان سرتجيونز، داالس 

مافرييكس وبوسطن سيلتكس.
وهذه ه��ي التجرب��ة األول لألمرييك 
يف منطق��ة الخلي��ج، إذ كان��ت آخر 
محط��ات الالعب مع فري��ق عنتاب 

الرتيك.
وسيلتقي بطل الدوري والكأس فريق 
الدوري  املنام��ة مبنافس��ه وصي��ف 
فريق املحرق يف مباراة الس��وبر، يوم 

األربعاء املوافق 26 سبتمرب الجاري.

طرفا سوبر السلة يستقبالن محترفيهماسلة النجمة تضم األميركي روجير

من استقبال المنامة للمحترف واين

محمد الدرازيمحمد الدرازي

األميركي روجير

املنتخ��ب  تحض��ريات  تتواص��ل 
اس��تعدادا  الطائ��رة  للك��رة  األول 
للمشاركة بالبطولة العربية الحادية 
والعرشي��ن للرجال، والتي س��تقام 
يف العاصم��ة املرصي��ة القاهرة من 
24 أكتوبر لغاي��ة 3 نوفمرب املقبل 
بقي��ادة الجهاز الفن��ي املكون من 
املدرب يوس��ف خليفة ومس��اعده 
ياس��ني امليل واملحلل الفني الرصيب 

“بروتا”.
وكان املنتخب بدأ تحضرياته الفنية 
منذ ش��هر أغس��طس املايض بعدما 
أعل��ن االتح��اد رس��ميا ع��ن قامئة 
العبي املنتخ��ب، والتي تضم حاليا 
17 العب��ا، وهم: محم��د يعقوب، 
ن��ارص عنان، يوس��ف خالد، محمد 
عنان، عيل ابراهيم، حسن الحداد، 
عيل الصرييف، محمد جاس��م، عباس 

الخب��از، حس��ني الج��ي، حس��ني 
الحاي��يك، محمد هرون��ة، محمود 
هرون��ة، حس��ني  أمي��ن  العافي��ة، 
عبدالله، حس��ن الش��اخوري، سيد 

محمد العبار.
وقال عضو مجل��س إدارة االتحاد، 
مدي��ر املنتخ��ب ع��يل الس��يد أن 
التحضريات س��تتواصل حتى موعد 
املغ��ادرة إىل املعس��كر التدريب��ي 
يف بولندا بتاري��خ 4 أكتوبر املقبل، 
حيث أبدى الالعب��ون التزاما جيدا 
الف��رتة  يف  التدريبي��ة  بالحص��ص 
املاضية تعك��س جديتهم ورغبتهم 
يف متثي��ل املنتخ��ب أفض��ل متثيل، 
مش��ريا إىل أن امل��درب ق��د من��ح 
الالعب��ني راحة بضع��ة أيام عىل أن 
تستأنف التدريبات ابتداء من يوم 

السبت املقبل.

وأوض��ح الس��يد أن الجه��از الفني 
بقي��ادة امل��درب يوس��ف خليف��ة 
مل يق��رر تصفي��ة القامئ��ة بش��كل 
نه��ايئ لغاية اآلن، والت��ي تضم 17 

العبا حالي��ا، مش��ريا إىل أن القامئة 
ستشهد اس��تبعاد 3 العبني أو اثنني 
بحسب رؤية املدرب قبل املعسكر 
التدريبي عىل أن يس��تقر عىل نحو 

14 العبا خالل املعسكر يف بولندا.
وأكد الس��يد بأن الجه��از اإلداري قد 
تأشريات  اس��تخراج  اس��تكمل عملية 
الس��فر إىل بولن��دا من خالل س��فارة 

بولن��دا يف الكويت، حيث توجه الوفد 
اإلداري والفن��ي والالعب��ني إىل هناك 
الس��تخراج التأشرية، وقد سارت األمور 
عىل أفضل ما يرام، موضحا بأن الوفد 
س��يغادر إىل بولندا برئاس��ته وبوجود 
رامي  الطبيع��ي  الع��الج  اختص��ايص 

املرباطي.
يذك��ر أن منتخبنا الوطني حقق املركز 
الث��اين يف آخر مش��اركة ل��ه بالبطولة 
العربية العرشين التي أقيمت كذلك يف 
مرص قبل سنتني بعدما خرس يف النهايئ 
من منتخب الدولة املس��تضيفة بثالثة 
أشواط نظيفة ليحافظ املرصيون عىل 
لقبهم يف النس��خة الثانية عىل التوايل، 
وحل منتخب العراق يف املركز الثالث، 
وقاد املنتخب البحريني آنذاك املدرب 
الربازي��يل “كارلوس” مع��ارا من نادي 

داركليب.

منتخب رجال الطائرة يواصل تحضيراته للبطولة العربية
استبعاد 3 العبين قبل معسكر بولندا

حسن علي

جانب من تدريبات رجال الطائرة علي السيد
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17 آس��يا تصفي��ات  ف��ي  ثاني��ة  لخس��ارة  يتعرض��ن  األحم��ر  ناش��ئات 
البالد سبورت

تلقى منتخبنا الوطني لكرة 
القدم للفتيات )تحت 16 عاًما( 

خسارة ثقيلة أمام منتخب 
بنغالديش، بعرشة أهداف 

نظيفة، يف املباراة التي جمعتهام 
يوم أمس، عىل ملعب بري 

شرييستو، يف العاصمة البنغالية 
داكا، يف الجولة الثانية لحساب 
املجموعة السادسة لتصفيات 

كأس آسيا تحت 16 سنة 
“تايالند 2019”.

وهذه هي الخسارة الثانية 
لناشئات منتخبنا عىل التوايل، 

إذ خرسن أمام لبنان يف افتتاح 
املنافسات بثامنية أهداف دون 
رد، لتتضاءل حظوظ منتخبنا يف 

التأهل إىل املرحلة املقبلة من 
التصفيات.

وكانت القرعة قد أوقعت 
منتخبنا يف املجموعة F إىل 

جانب منتخبات اإلمارات ولبنان 
وفيتنام وبنغالديش.

وسيلعب منتخبنا يف الجولة 
الثالثة أمام فيتنام يوم غٍد 

األربعاء، قبل أن يختتم مبارياته 
يف التصفيات مبواجهة منتخب 

اإلمارات يوم 23 سبتمرب الجاري.

وينص نظام التأهل يف التصفيات 
اآلسيوية عىل ترشح أبطال 

املجموعات الست، باإلضافة 
إىل أفضل فريقني يحصالن 

عىل املركز الثاين إىل املرحلة 
الثانية من التصفيات، التي 

سيتم فيها تقسيم الفرق إىل 
مجموعتني بواقع 4 منتخبات 

لكل مجموعة، إذ سيتأهل 

أول فريقني من كل مجموعة 
مبارشة إىل النهائيات؛ لينضام 

إىل الدولة املضيفة التي سيتم 
تحديدها الحقا ومنتخبات 

كوريا الشاملية وكوريا الجنوبية 
واليابان الذين ضمنوا التأهل 

مسبقا بعد حصولهم عىل املراكز 
الثالثة األوىل يف كأس آسيا 2017 

للفتيات تحت 16 عاًما.

أش��اد رئي��س االتح��اد البحريني 
لكرة الس��لة سمو الش��يخ عيىس 
بن عيل آل خليفة مبب��ادرة وزارة 
بإقامة  والرياضة  الش��باب  شؤون 
الربنامج التنافيس الريايض للفتيات 
“رياضي��ة”، وال��ذي تم تدش��ينه 
مؤخرا بحضور سموه، عىل أن تبدأ 
املنافس��ات يوم الثامن والعرشين 
من الش��هر الجاري وتستمر ملدة 

شهرين متتاليني.
وق��ال س��موه إن ه��ذا التوج��ه 
باعتامد الدوري التنافيس للفتيات 
ُيعزز من مكانة امل��رأة البحرينية 
يف الجان��ب الري��ايض، ويزيد من 
فرصة صقله��ا يف مختلف األلعاب 
خصوص��ا أن الدوري يضم العديد 
من األلعاب، وهي كرة السلة وكرة 
اليد والكرة الطائرة وكرة الطاولة، 
مش��ريا إىل أن االهت��امم بالرياضة 
النس��ائية يأيت تنفي��ذا لتوجيهات 
قرينة عاهل البالد رئيسة املجلس 
األعىل للمرأة صاحبة السمو املليك 
األمرية س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليف��ة، عندما ت��م تخصيص يوم 
امل��رأة البحرينية ليك��ون لرياضة 
املرأة، وكذلك إعادة إحياء رياضة 

الفتيات يف اململكة.
وأض��اف س��موه “نش��يد كذل��ك 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  بتنفي��ذ 
الربامج  م��ن  العدي��د  والرياض��ة 
املتفقة مع رؤية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
وش��ؤون  الخريية  لألع��امل  امللك 
األعىل  املجل��س  رئيس  الش��باب، 
للش��باب والرياضة، رئيس اللجنة 
البحريني��ة، ومن ضمنها  األوملبية 
برنامج )رياضية( الذي سيس��اهم 
بشكل كبري يف تطوير رياضة املرأة 
يف البحرين، بال��ذات كون النتائج 
الت��ي حققته��ا امل��رأة الرياضي��ة 
الخارجية  املنافسات  يف  البحرينية 
ُتعط��ي الداف��ع نح��و االهت��امم 
باملزيد بالجانب الريايض النسايئ”.
وأك��د س��مو الش��يخ عي��ىس بن 
إمكان��ات  إن  خليف��ة  آل  ع��يل 
االتحاد البحريني لكرة الس��لة يف 
جميع الجوان��ب اإلدارية والفنية 
والرياضي��ة تح��ت ت��رف وزارة 
يف  والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون 
س��بيل إنجاح هذا الحدث املهم، 
بال��ذات ك��ون الربنام��ج يتضمن 
بطول��ة تنافس��ية يف كرة الس��لة، 
وهو ما سيؤدي إىل صقل املواهب 
وس��يعود  النس��ائية،  الس��الوية 
ذلك بالنفع ع��ىل الفرق الرياضية 
الوطني��ة  ومنتخباتن��ا  الس��الوية 

كذلك.

العربي: تدشين برنامج 
“رياضية” لحظة متميزة

اعت��رب مدي��ر إدارة األندي��ة بوزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة طارق 
العريب ب��أن حفل تدش��ني الربنامج 
للفتي��ات  الري��ايض  التناف��يس 
“رياضية” هو لحظ��ة متميزة فيام 
يتعلق بالرياضة النسوية يف مملكة 
البحرين عىل صعيد األندية الوطنية، 
وه��و الربنام��ج ال��ذي ي��أيت ضمن 
إس��راتيجيات ال��وزارة وبتوجيهات 
من س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة برضورة إرشاك الجنس��ني يف 
األنش��طة والربام��ج الرياضية، كام 
أنه يؤكد إسراتيجية الوزارة برئاسة 
هش��ام الجودر يف جع��ل الرياضة 

النسوية ضمن أولوياتها.
وأض��اف الع��ريب “برنام��ج رياضة 

ي��أيت إلحي��اء الرياضة النس��ائية يف 
األندية الوطنية، حيث سيش��ارك يف 
النشاط 15 نادي بأربعة ألعاب من 
بينه��ا ثالث ألعاب جامعية وواحدة 
فردية، وه��ذه باك��ورة الربنامج يف 
نس��خته األوىل، حي��ث نتطل��ع يف 
النس��خ القادمة إىل زيادة األلعاب 

إىل أكرث من أربع ألعاب”.
وأوض��ح ط��ارق العريب ب��أن وزارة 
الش��باب والرياضة ستسخر  شؤون 
‘مكاناتها لدعم برنامج رياضية؛ من 
أجل إخراجه بحلة زاهية من جميع 
النواحي، مش��ريا ب��أن التفاعل من 
جانب األندية لالنخراط واملش��اركة 
يف الربنام��ج كان��ت إيجابي��ة ع��رب 
املب��ادرة بالتس��جيل ع��رب املواق��ع 
املتاح��ة، والت��ي خصصته��ا الوزارة 

للربنامج.

االستعدادات على قدم وساق

كثف��ت األندية الوطنية املش��اركة 
يف بالربنام��ج التناف��يس الري��ايض 
للفتي��ات “ري��ايض” اس��تعداداتها 
للمش��اركة يف الربنامج، والذي من 
املؤم��ل أن تنطلق منافس��اته يوم 
والعرشين  للثامن  املوافق  الجمعة 
من شهر سبتمرب الجاري، وبحسب 
الجدول النه��ايئ لربنامج، فإن لعبة 
كرة الس��لة ستشهد مش��اركة ستة 
أندية، وهي الرفاع واملحرق والحالة 
واملنام��ة ومدينة عي��ىس والنجمة، 
في��ام ألع��اب الكرة الطائ��رة وكرة 
اليد وكرة الطاولة ستشهد مشاركة 
5 أندي��ة يف كل لعب��ة ع��ىل حدة، 
فف��ي كرة الطائرة ستش��ارك أندية 
النجمة واملحرق واألهيل والبسيتني 
وعايل. أما يف كرة اليد، فستش��ارك 

أندية الشباب واألهيل والنجمة وأم 
الحصم وتوبيل، يف حني ستشارك يف 
لعبة كرة الطاولة أندية س��امهيج 

والبحرين وسار وتوبيل وعايل.
وعىل الجان��ب اآلخر، ف��إن وزارة 
تستعد  والرياضة  الش��باب  شؤون 
لإلعالن خالل األيام القليلة املقبلة 
عن الجدول النهايئ للمنافس��ات يف 
األلعاب الرياضية األربع وذلك بعد 
التأكد من مواعيد إقامة املباريات 
وم��كان إقامته��ا، ع��ىل أن تق��ام 
الجمعة والسبت  املنافسات يومي 
من كل أس��بوع انطالقا من الثامن 

والعرشين من سبتمرب.

انطالق التغطية اإلعالمية

حرص��ت وزارة ش��ؤون الش��باب 
التغطية  تضم��ني  ع��ىل  والرياضة 

اإلعالمي��ة كأح��د املح��اور املهمة 
املتزامن��ة م��ع الربنام��ج الريايض 
“رياضي��ة”،  للفتي��ات  التناف��يس 
حيث كلفت فريق إعالمي بتغطية 
الربنام��ج بكافة تفاصيله؛ من أجل 
توثي��ق الربنام��ج ووضع الش��ارع 
الري��ايض يف قل��ب األح��داث عرب 
املنافس��ات التي س��تقام بش��كل 
التغطي��ة  وس��تتضمن  أس��بوعي، 
اإلعالمي��ة الركيز ع��ىل نقل نتائج 
اللق��اءات  وإج��راء  املنافس��ات 
الخاصة  الص��ور  املص��ورة ون��رش 
اإلع��الم  وس��ائل  يف  بالبطول��ة 
واملكتوبة،  املرئية  س��واًء  املختلفة 
إضافة مواق��ع التواصل االجتامعي 
الرس��مية والرياضية، حيث بدأت 
التغطية تزامنا مع حفل التدش��ني 
الرس��مي للربنامج ال��ذي أقيم يوم 
الس��بت امل��ايض مبرك��ز املح��رق 

الشبايب النموذجي.

تعزز مبدأ تكافؤ الفرص عبر 
“رياضية”

يع��د تدش��ني وتنظي��م الربنام��ج 
للفتي��ات  الري��ايض  التناف��يس 
“رياضية” إح��دى مخرجات لجنة 
تكافؤ الفرص بوزارة شؤون الشباب 
والرياضة، والتي تعمل عىل ادماج 
احتياج��ات املرأة يف إط��ار تكافؤ 
الفرص يف جميع مج��االت العمل، 
وسينضم برنامج “رياضية” ليضاف 
إىل مجموع��ة الربامج التي تقدمها 
لجنة تكافؤ الفرص بوزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة ليش��كل نقطة 
مضيئة يف برام��ج هذه اللجنة منذ 
اس��تفادته  إنش��ائها، الس��يام وأن 
ستش��مل مجموع��ة كب��رية م��ن 
الفتي��ات يف املجال الريايض س��واًء 
الذين  الفتي��ات  وحت��ى  الالعبات 
ميارسون األدوار الفنية واإلدارية يف 

املجال الريايض.

سمو الشيخ عيسى بن علي: “رياضية” سيعزز من مكانة المرأة في الرياضة
ال��ب��رن��ام��ج وال��ري��اض��ة  ال��ش��ب��اب  وزارة  ل��ت��دش��ي��ن  إي��ج��اب��ي��ة  أص����داء 

لقطات من حفل التدشين

تغطية           اللجنة اإلعالمية

األندية المشاركة بكرة الطائرةاألندية المشاركة بكرة السلة

األندية المشاركة بكرة اليداألندية المشاركة بكرة الطاولة

طارق العريب



حقق فري��ق الرف��اع الرشقي فوزا 
مثين��ا ومه��ا عىل حس��اب فريق 
الحال��ة به��دف دون رد، يف اللقاء 
الذي جمع الطرفني، مس��اء أمس، 
عىل استاد البحرين الوطني، ضمن 
إطار منافس��ات الجولة األوىل من 
دوري ن��ارص بن حمد املمتاز لكرة 
الري��ايض -2018 للموس��م  القدم 

.2019
ويدين فريق الرف��اع الرشقي بهذا 
الفوز املهم إىل العب الوس��ط عيل 
الهدف  وال��ذي س��جل  عبدالل��ه، 
الوحي��د يف الدقيقة )53( من عمر 

املباراة.
وبالع��ودة إىل املب��اراة، فق��د كان 
املستوى  متوس��ط  األول  الش��وط 
بني الطرفني، مع أفضلية يف البداية 
لصال��ح الحالة الذي ق��دم انطالقة 

جيدة، قبل أن يرتاجع مس��تواه مع 
ضغط الرفاع الرشقي عىل الحالة يف 

منطقته.

وكانت أبرز الفرص للرفاع الرشقي 
عرب املح��رتف أليكس الذي س��دد 
ك��رة أرضي��ة م��رت ج��وار القائم 

األمين ملرم��ى الحال��ة، فيا حاول 
مح��رتف الحالة س��امويل عرب كرة 
ثابتة أمس��كهاعىل دفعتني الحارس 

إبراهيم لطف الله.
ويف الش��وط الث��اين، متك��ن فريق 
الرفاع الرشقي من تس��جيل هدف 

التق��دم عرب الالعب ع��يل عبدالله 
ال��ذي وض��ع فريق��ه يف املقدم��ة 

وصوال للدقيقة )53(.
وحافظ الرشق��ي عىل التقدم حتى 
نهاية املب��اراة؛ ليظفر بثالث نقاط 
مثين��ة ومهم��ة للغاي��ة يف بداي��ة 
الطاق��م  املب��اراة  أدار  املش��وار. 
املك��ون م��ن حك��م  التحكيم��ي 
الساحة إس��اعيل حبيب، وعاونه 
تلف��ت وص��الح جناح��ي،  ي��ارس 

والحكم الرابع عيىس عبدالله.
يشار إىل أن مباريات الجولة الثانية 
ستقام يومي األحد واإلثنني املقبلني 
املوافقني 23 و24 س��بتمرب الجاري، 
حيث يلعب ي��وم األحد:الرفاع مع 
الرفاع الرشق��ي، والحد مع املنامة، 
أما يوم اإلثنني يلعب الش��باب مع 

النجمة واملالكية مع الحالة.

الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  ح��رص 
والرياضة هشام الجودر عىل زيارة 
ن��ادي س��اهيج وذل��ك يف إط��ار 
جوالت��ه؛ للتع��رف عن ق��رب عىل 
الربام��ج واألنش��طة الت��ي تقدمها 
األندي��ة الوطنية للحركة الش��بابية 
والرياضي��ة، إضافة إىل التعرف عىل 

احتياجاتها املستقبلية.
وخالل الزيارة، التقى وزير ش��ؤون 
الشباب والرياضة مع رئيس مجلس 
إدارة نادي ساهيج محمد إبراهيم 
وأعض��اء مجل��س اإلدارة بحض��ور 
الوكيل املس��اعد لش��ئون الرياضة 
واملنشآت خالد سليم الحاج، ومدير 

إدارة شؤون األندية طارق العريب.
واطلع الجودر خ��الل لقاء مجلس 
إدارة الن��ادي عىل الخطط والربامج 

واألنش��طة  النادي  يقيمه��ا  الت��ي 
الشبابية والرياضية التي تستقطب 
ش��باب املنطق��ة وتق��وي صالتهم 
بالن��ادي وتجعل��ه امل��كان املفضل 
لهم لتنمية مهاراتهم، كا اس��تمع 
الن��ادي  احتياج��ات  إىل  الج��ودر 

املستقبلية.
واس��تمع وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة إىل رشح ع��ن أس��باب 
الخ��الف الدائ��ر يف مجل��س إدارة 
نادي س��اهيج، حيث دعا مجلس 
اإلدارة وكاف��ة ك��وادره ومنتس��بيه 
إىل الت��آزر والوق��وف صف��ا واحدا 
من أجل مصلحة الن��ادي وتغليب 
العامة، وضان اس��تمرار  املصلحة 
مس��رة النادي؛ لتحقي��ق األهداف 
الت��ي وج��د من أجلها يف مل ش��مل 

أبن��اء املنطقة، مش��را إىل أن وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياض��ة تبذل 
جهودا مضاعفة ليع��ود النادي إىل 

الطريق السليم مرة أخرى، ويعمل 
مجلس اإلدارة بتناغم تام من أجل 

مصلحة النادي.

وب��ني وزي��ر ش��ئون الش��باب أن 
األندي��ة  إىل  املتك��ررة  الزي��ارات 
الوطني��ة ته��دف يف املق��ام األول 

يف  الوطني��ة  األندي��ة  دع��م  إىل 

تنفي��ذ خططه��ا وبرامجها وتلمس 

كاف��ة احتياجات األندي��ة الوطنية، 

وتس��هيل مهاتها للقي��ام بواجبها 

الش��بابية والرياضية،  الحركة  تجاه 

وتلبية احتياجاته��ا وفق اإلمكانات 

املتاحة.

تفقدي��ة  بجول��ة  الج��ودر  وق��ام 

الصيان��ة  أع��ال  واالط��الع ع��ىل 

الش��املة تق��وم بها وزارة ش��ؤون 

الشباب والرياضة يف املبنى اإلداري 

والصالة الرياضية بنادي س��اهيج 

مبا يتوافق مع إسرتاتيجية الوزارة يف 

صيانة املنشآت الشبابية والرياضية 

بصورة مستمرة.

الرفاع الشرقي يكسب الحالة بهدف في دوري ناصر بن حمد

الجودر يدعو مجلس اإلدارة إلى تغليب المصلحة العامة
زار نادي سماهيج واطلع على أعمال الصيانة واالحتياجات

أحمد مهدي

وزارة شؤون الشباب والرياضة

تسلمت األمانة العامة لالتحاد 
موافقة  الطائرة  للكرة  العريب 
البطولة  يف  للمشاركة  دول   6
والعرشين  الحادية  العربية 
ستحتضنها  والتي  للرجال، 
من  القاهرة  املرصية  العاصمة 
من 24 أكتوبر لغاية 3 نوفمرب 
املقبل، وذلك مع تبقي نحو 6 
التسجيل  باب  أيام عىل إغالق 
البطولة  يف  للمشاركة  رسميا 
املشاركة  باب  فتح  تم  بعدما 

قبل فرتة طويلة.
مملكة  م��ن  ك��ل  وت��ق��دم��ت 
مرص  وجمهورية  البحرين 
عان  وسلطنة  )املستضيفة( 
واململكة  العراق  وجمهورية 
ودول��ة  الهاشمية  األردن��ي��ة 
املشاركة  بطلب  فلسطني 
موافقتها  وأرسلت  الرسمي، 
يف  امل��ش��ارك��ة  ع��ىل  النهائية 
مازال  املجال  غرأن  البطولة، 
ال��دول  باقي  أم��ام  مفتوحا 
إلرس��ال  األع��ض��اء  العربية 
بهدف  الرسمية؛  بياناتهم 

املشاركة.
املسابقات  لالئحة  ووف��ق��ا 
الطائرة  للكرة  العريب  باالتحاد 

مشاركة  اعتاد  حال  يف  بأنه 
فإن  منتخبات،  سبع  أو  ست 
نظام البطولة ينص عىل إقامتها 

بنظام الدوري من دور 
)مجموعة  واح��د 

ويف  واح������دة(، 
 8 مشاركة  حال 
منتخبا   12 إىل 
توزيعهم  يتم 
مجموعتني،  إىل 

ومن 13 فا فوق يتم توزيعهم 
عىل أربع مجموعات.

املاضية  النسخة  وأقيمت 
رقم 20 من البطولة 
للرجال  العربية 
جمهورية  يف 
مرص العربية 
ال��ع��ام  يف 
 2 0 1 6
مب���ش���ارك���ة 

وه��ي:  عربية،  منتخبات   7
مملكة  م���رص،  ج��م��ه��وري��ة 
ال��ب��ح��ري��ن، دول���ة اإلم���ارات 
اململكة  املتحدة،  العربية 
دول��ة  السعودية،  العربية 
العراق  جمهورية  فلسطني، 
الهاشمية،  األردنية  واململكة 
امل��رصي  املنتخب  وي��ع��ت��رب 
ومنتخبنا  اللقب  حامل  هو 

الوصيف والعراقي ثالثا.

االتحاد العربي يتسلم مشاركة
 6 دول في البطولة العربية للطائرة

حسن علي

منتخب الطائرة وصيف العرب

الشرقي حقق فوزا مهما على الحالةمن لقاء الرفاع الشرقي والحالة

جانب من الزيارة

محفوظ يغادر إلى ماليزيا 
إلدارة نهائيات آسيا للناشئين

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي: غادر 

الحكم الدويل عار محفوظ إىل ماليزيا؛ 

للمشاركة يف إدارة مباريات نهائيات 

كأس آسيا تحت 16 سنة لكرة القدم، 

والتي تقام يف الفرتة 20 سبتمرب الجاري 

وحتى 7 أكتوبر املقبل.

وكان االتحاد اآلسيوي قد كلف حكمنا 

الدويل عار محفوظ؛ للمشاركة يف 

إدارة النهائيات اآلسيوية للناشئني ومتثيل التحكيم البحريني يف 

البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبا.

وإىل جانب محفوظ، تم اختيار 11 حكا للساحة أيضا مبا 

مجموعه 12 حكا، إضافة إىل 16 حكا مساعدا، كا تم 

اختيار 4 مراقبني للمباريات و5 مقيمني للحكام، إضافة إىل 

مدربني اثنني للياقة البدنية للحكام.

ويعد اختيار محفوظ ضمن قامئة الحكام للبطولة اآلسيوية 

تواصال لحضور التحكيم البحريني عىل جميع األصعدة ويف 

مختلف البطوالت الكروية، مبا يعكس الصورة املتطورة 

والرائدة للصافرة الوطنية.

ويعترب الحكم عار محفوظ من ضمن قامئة النخبة اآلسيوية 

للعام الجاري، وكان قد حصل عىل الشارة الدولية العام 2015.

وسبق ملحفوظ أن شارك يف إدارة العديد من املباريات مبختلف 

البطوالت، ومن أبرزها دوري أبطال آسيا وكأس االتحاد 

اآلسيوي.

ويعد عار محفوظ من الوجوه التحكيمية الشابة، والتي 

ينتظر لها مستقبال زاهرا يف األيام املقبلة عىل مستوى 

مسابقات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم؛ نظر الثقة التي يحظى 

بها من خالل تكليفه بعديد من املباريات وأدائه املميز فيها، 

وكانت آخر مشاركاته خارجيا يف دورة األلعاب اآلسيوية 2018 

التي أقيمت يف إندونسيا، كا أدار حديثا مباراة كأس السوبر 

بني املحرق والنجمة عىل املستوى املحيل.
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ش��هد رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم رئيس اللجن��ة املنظمة العليا 
لدوري نارص بن حمد املمتاز، الشيخ 
عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة، 
مباريات اليوم األول من دوري نارص 
ب��ن حمد املمتاز، والتي أقيمت يوم 

أمس األول )األحد(.
وش��هد الش��يخ عيل بن خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة مباراتني يف اليوم 
األول م��ن الجولة األوىل، إذ ش��هد 
جانب��ا من مباراة الرف��اع مع املنامة 
عىل استاد البحرين الوطني، وجانبا 
م��ن مب��اراة الش��باب والبديع عىل 
اس��تاد األهيل، وذلك بحضور املدير 
التنفي��ذي للدوري ع��ارف املناعي، 
رئي��س لجن��ة التس��ويق والحقوق 
التجارية توفي��ق الصالحي، ورئيس 

اللجنة اإلعالمية عباس العايل.
وأكد الش��يخ ع��يل ب��ن خليفة بن 
االنطالق��ة  أن  خليف��ة  آل  أحم��د 
التاريخية ملنافسات دوري نارص بن 
حم��د املمتاز تبرش بخ��ر، خصوصا 
مع املس��تويات التي أظهرتها الفرق 
منذ الجول��ة األوىل، ورغبتها الكبرة 
وتقدي��م  املنافس��ة  يف  والواضح��ة 
أفضل املستويات، مبا ينعكس إيجابا 

عىل كرة القدم البحرينية.
ولفت الش��يخ عيل ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل خليف��ة إىل أن اللجن��ة 
املنظمة العليا لدوري نارص بن حمد 
املمت��از تضع كام��ل ثقلها من أجل 
إظهار منافس��ات الدوري يف أفضل 
حل��ة تنظيمي��ة وفنية وتنافس��ية، 
مشرا إىل العمل الدءوب واملتواصل 
طوال منافس��ات ال��دوري؛ لتحقيق 

ذلك.
وأشار إىل أن رعاية سمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة الدوري املمتاز 
له��ا األثر البال��غ يف تعزيز مس��رة 
تاريخيا  ال��دوري؛ بوصفه��ا حدث��ا 
ومس��ابقة س��تنعكس آثارها بشكل 
إيج��ايب عىل كرة الق��دم البحرينية، 
والرقي به��ا وفقا وتحقيقا لتطلعات 

سموه.

منتخب األكاديمية يهنئ 
ببداية الموسم

رف��ع العبو منتخب أكادميية االتحاد 
البحريني لك��رة القدم يافطة تهنئة 
مبناس��بة انط��الق املوس��م الريايض 

الجديد 2018-2019.
جاء ذلك عىل هام��ش إقامة مباراة 
كأس الس��وبر بابكو، والتي أجريت 
ي��وم الس��بت امل��ايض ب��ني فريقي 
االس��تاد  ع��ىل  والنجم��ة  املح��رق 
الوطن��ي. ودخ��ل العب��و منتخ��ب 
األكادميية قبل بدء مباراة الس��وبر، 
ورفعوا يافطة تهنئة باملوسم الجديد 
وانط��الق دوري ن��ارص ب��ن حم��د 
املمت��از. رابطة الرف��اع ترفع صورة 

سمو الشيخ نارص بن حمد.
رحبت مدرجات نادي الرفاع بإطالق 
اس��م سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة عىل مس��ابقة ال��دوري، إذ 
رفع��ت رابط��ة نادي الرف��اع صورة 
لس��موه، متضمن��ة عب��ارة  كب��رة 

“الدوري باسمك أصبح أغىل”.

اللجنة األولمبية تقدم كعكة 
بمناسبة البداية

قدمت اللجنة األوملبية كعكة خاصة 

مبناس��بة انط��الق دوري ن��ارص بن 
حم��د املمت��از، وذلك ع��ىل هامش 
مباري��ات الي��وم األول م��ن الجولة 
األوىل، إذ قدم��ت كعك��ة يف مباراة 
الرف��اع واملنامة، وأخ��رى يف مباراة 

الشباب والبديع.

المناعي: سنعمل بروح 
الفريق الواحد إلبراز المسابقة 
في أبهى حلة

أع��رب عضو مجل��س إدارة االتحاد 
البحرين��ي لكرة الق��دم رئيس لجنة 
الصاالت والش��واطئ باالتحاد عارف 
املناع��ي ع��ن س��عادته بالثقة التي 
منحه��ا له رئيس االتح��اد البحريني 
لك��رة القدم رئي��س اللجنة املنظمة 
العليا ملسابقة دوري نارص بن حمد 
املمتاز لكرة القدم الش��يخ عيل بن 
خليف��ة بن أحمد آل خليفة بتعيينه 
مدي��را تنفيذي��ا لل��دوري، مؤك��دا 
أنه سيس��عى لبذل قص��ارى جهده 

يف س��بيل العم��ل نحو إب��راز هذه 
املسابقة يف أبهى حلة.

وقال املناعي: “بداية أتوجه بجزيل 
الش��كر والتقدي��ر للش��يخ عيل بن 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليفة عىل 
تعييني مدي��را تنفيذيا لدوري نارص 
ب��ن حمد املمتاز لك��رة القدم، هذا 
الدوري الذي انطلق بحلته الجديدة 
ومبسامه الذي يحمل اسام غاليا عىل 
الجميع، هو اسم سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخرية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س املجل��س األع��ىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س اللجن��ة األوملبية 
البحرينية، والذي ج��اء مبباركة من 
سموه ليعكس بصورة واضحة حرص 
س��موه املس��تمر عىل رعاية ودعم 
جميع األلعاب الرياضية، السيام كرة 
القدم البحرينية، التي رس��م سموه 
لهذه الرياض��ة تحديا خاصا ورؤيته 
لتطوير وارتقاء مس��توى املسابقات 

الكروية املحلية، والذي ينعكس عىل 
تكوي��ن منتخبات وطنية قادرة عىل 
املنافس��ة يف الف��رة املقبلة تحقيق 
الهدف الرئيس له��ذه الرؤية، وهو 

الوصول لكأس العامل”.
وأضاف أن مس��ابقة دوري نارص بن 
حمد املمت��از لكرة القدم س��يكون 
تح��وال جذريا يف املس��ابقة الكروية 
األم من خالل ما ستشهده من تطور 
عىل املستوى التنظيمي والتسويقي 
واإلعالم��ي وحت��ى ع��ىل مس��توى 
العمل اإلداري الذي يتعلق باالتحاد 
والجه��ات ذات العالق��ة، متطلع��ا 
للعم��ل م��ع جميع رؤس��اء اللجان 

العامل��ة واألعض��اء ب��روح الفريق 
الواح��د، موجه��ا يف الوق��ت ذات��ه 
الدعوة للشباب البحريني للمشاركة 
بالعمل يف اللجان؛ من أجل اإلسهام 

يف إنجاح هذا الحدث.

بوكمال: 4 برامج متخصصة 
لدوري ناصر بن حمد الممتاز 
الكروي

أكدت رئيسة قناة البحرين الرياضية 
مري��م عيىس بوك��امل أن��ه تنفيذا 
لتوجيه��ات وزي��ر ش��ؤون اإلع��الم 
ع��يل محم��د الرميح��ي، أطلق��ت 
برام��ج  أربع��ة  الرياضي��ة  القن��اة 

متخصص��ة لتس��ليط الض��وء ع��ىل 
أحداث ومنافس��ات مسابقة دوري 
ن��ارص بن حمد املمت��از لكرة القدم 
 ،2019  /2018 الري��ايض  للموس��م 
مضيفة أن القناة ستس��عى لتسخر 
كافة اإلمكانات التي تس��اهم إلبراز 

وإنجاح هذه املسابقة.
وقالت بوكامل: “إن القناة الرياضية 
بتلفزي��ون البحري��ن حريص��ة عىل 
تفعيل الرشاكة الرئيس��ة مع اللجنة 
املنظمة العليا ملس��ابقة دوري نارص 
بن حم��د املمتاز لك��رة القدم، من 
خ��الل الجه��ود التي تبذله��ا إلبراز 
منافسات هذه املسابقة التي تحمل 
اس��ام غاليا عىل الجميع اس��م سمو 
الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل خليفة 
ممثل جالل��ة امللك لألعامل الخرية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة رئيس 
والذي  البحرينية،  األوملبي��ة  اللجنة 
للنهوض  التطويري��ة  رؤيت��ه  أطلق 
بك��رة القدم البحريني��ة 2022؛ من 
أجل عودتها مجددا للمنافس��ة عىل 
املس��توى الخارج��ي، حي��ث حدد 
س��موه اله��دف م��ن خ��الل هذه 
املنافس��ة وه��و الوص��ول ملونديال 

كأس العامل 2022 و2026”.
الرياضية حرصت  “القناة  وأضافت: 
عىل التفاعل مع هذه املس��ابقة يف 
هذا املوس��م بحلته��ا الجديدة عرب 
إط��الق أربع��ة برام��ج متخصصة، 
وه��ي: برنامج “يف التس��عني” الذي 
يع��رض كل يوم اثنني من األس��بوع، 
وهو من تقديم الزميل عيىس رشيدة 
الذي يش��ارك يف اإلعداد إىل جانب 
الزميل��ني عم��ر عبدالس��ميع وعيل 
رحمة، ومن إخراج عيل الش��وميل، 
والذي يس��تضيف املحل��ل عبدالله 
بونوف��ل، والالعب الدويل الس��ابق 
التحكيمي  محمد س��املني، واملحلل 
رام��ي الكعبي، وبرنام��ج “الكرة يف 
ملعبك” يعرض كل يوم خميس عند 
العارشة مس��اء، والربنامج  الس��اعة 
من تقدي��م الزميل ف��واز العبدالله 
الذي يش��ارك يف اإلعداد إىل جانب 
فريق عمل برنامج “يف التس��عني”، 
والذي يستضيف نخبة من املحللني 
واإلعالمي��ني إىل جان��ب الضي��وف 
الدامئ��ني بالربنامج، وه��ام اإلعالمي 
املخ��رم ن��ارص محم��د، والحارس 
ال��دويل الس��ابق حم��د الرويع��ي. 
وبرنام��ج “امل��درج” ال��ذي يقدمه 
املذيع الش��اب عادل حسن، والذي 
يرص��د كل م��ا يتعلق ب��ردود فعل 
الجامهر باملدرجات، والذي يعرض 
بع��د كل جول��ة. والربنام��ج الرابع 
ه��و برنامج “تكتي��ك” الذي يقدمه 
الزمي��ل محم��د الرشق��اوي، والذي 
يعرض بعد كل جولة من املس��ابقة، 
وال��ذي يحلل املباريات باس��تخدام 
برامج التحليل الفني ويناقش��ها مع 
محلل فني”، مشرة إىل أن القناة قد 
دشنت اس��تعداداتها لهذه املسابقة 
بإقامة ورش��ة عمل ملب��ادئ تحليل 
كرة القدم قدمه��ا املحلالن الفنيان 
محمود فخ��رو وخالد ت��اج، والتي 
ش��ارك فيها جمي��ع املحللني وعدد 
م��ن املدرب��ني الوطني��ني، وإقام��ة 
ورش��ة للمعدين واملراسلني؛ لتطوير 
مهاراته��م وقدراتهم يف نقل الصورة 

والحدث من ملعب املباراة”.

رئيس اتحاد الكرة يشهد مباريات الجولة األولى لدوري ناصر بن حمد الممتاز
ال���ل���ج���ن���ة األول����م����ب����ي����ة ت���ح���ت���ف���ي ب���االن���ط���اق���ة

ال���م���ن���اع���ي: إب�������راز ال��������دوري ب���أف���ض���ل ح��ل��ة

ب��وك��م��ال: خ��ط��ة ب��رام��ج��ي��ة خ��اص��ة م��ن ال��ق��ن��اة ال��ري��اض��ي��ة

رابطة الرفاع ترفع صورة سمو الشيخ ناصر بن حمد

اتحاد الكرة           المركز اإلعالمي

عارف المناعي

الشيخ علي بن خليفة خالل متابعته المباريات

مريم بوكمال
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سيكون من املثري انتظار قصة مختلفة بحبكة 
غري مألوفة ملسابقة دوري ابطال أوروبا.. وإن 
بقت الكلمة للكبار، فيجب الوضع يف االعتبار 

ان مسألة “االحتكار” قد وصلت إىل نقطة 
“غري قابلة” للتكرار.!

خيال: بعد 3 ألقاب متتالية المس بها ريال 
مدريد السحاب، ُينتظر أن يرتدي تحدي 

“الرابعة” ثوب القلق.. اللعب بسالح الكربياء 
تحت وطأة “الخوف”. 

الفريق املليك يدرك أنه اسم يبث الرعب 
للجميع، لكن “احداث الصيف” تفرض عليه 
النظر من زاوية مختلفة.. الظروف تبدلت، 

واملخالب مل تعد بذات الحدة.. لوبيتيغي أمام 
معادلة شاقة. 

هوس: بعد 7 سنوات من الهيمنة املحلية، 
ينتظر يوفنتوس “الخطوة الكبرية”.. والواضح 

أنها تتمثل فقط بتحقيق لقب أورويب طال 
انتظاره. 

دوري االبطال يبتعد “كلام اقرتب منه 
يوفنتوس”.! وحتى ال تتكرس “تهمة املحلية”.! 

صار الطموح بدرجة أولوية قصوى. 
مرحلة تقرتب من “هوس”، نتائجه تكون 

معكوسة يف الغالب. 

لعنة: بعد ان قاد برشلونة للقبني يف دوري 
االبطال، دار بيب غوارديوال حول نفسه.. 

اخفق مع بايرن يف 3 مناسبات، وهو بصدد 
املحاولة الثالثة مع مانشسرت سيتي.

أي يشء باستثناء التتويج مع فريقه “الخارق” 
يعني استمراره تائهاً داخل دائرة “اللعنة”. 

إرث: عندما توقف مانشسرت يونايتد عند 
محطة اشبيلية املوسم املايض، رأى جوزيه 

مورينيو أن السبب يتمثل يف إرث النادي..! 
لطاملا برع مورينيو “القديم” يف تحويل 
“الضعف” إىل قوة.. وال يشء من مالمح 

مورينيو “الجديد” تذكر بذلك.! 

غصة: عند عتبة الدور ربع النهايئ توقفت 
مسرية برشلونة يف املواسم الثالثة السابقة، 

وهي املواسم التي عرفت سلسلة ألقاب غري 
مسبوقة للغريم.. 

ال يشء يعادل مفعول هذه “الغصة”، النطالق 
ثورة نحو انتفاضة كاتالونية تهز عرش أوروبا. 

شرارة: مل يكتف بايرن برضب الجبهة 
املحلية من دون رحمة، يف ساحة خالية من 

املقاومة..! أوروبا هي الحقيقة. 
 ُينظر لذلك وعىل نطاق واسع بأنه أحد 

األسباب املبارشة للغياب عن منصات التتويج 
القارية منذ 2013، حينام كان دورمتوند كلوب 

“رشارة” اشتعال بايرن. 

جنون: بعدما تذوق طعم املغامرة الفريدة 
يف املوسم املايض، سيعيد ليفربول فتح النافذة 
مرة أخرى الستنشاق ذات الرائحة.. هذا يكفي 

لتكرار صياغة قصة مجنونة جديدة، بإضافة 
خطوة واحدة أخرى.

هاني اللؤلؤ

هاي اليت

@haniallulu

celecao-9
@hotmail.com

)وكاالت(: يس��عى ليفربول اإلنجليزي 
وصيف بطل النس��خة األخرية وباريس 
سان جرمان الفرنيس اىل تأكيد بدايتهام 
القوي��ة ه��ذا املوس��م محلي��ا، عندما 
يلتقي��ان الي��وم الثالث��اء ع��ىل ملعب 
“أنفيل��د رود” يف الجول��ة األوىل م��ن 
منافس��ات املجموعة الثالثة ملس��ابقة 

دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم.
وحقق كل من الفريقني العالمة الكاملة 
يف املباريات الخم��س األوىل يف دوري 
بالده، وس��تكون مواجهتهام اليوم أول 
اختبار حقيقي لجاهزيتهام يف املنافسة 
ع��ىل األلقاب هذا املوس��م بالنظر اىل 
تشكيلتيهام الزاخرتني بالنجوم واألموال 
التي أنفقت عىل تعزيز صفوفهام، وإن 
كان اللقب القاري هو الهدف األسمى 
لكل منهام وخصوصا سان جرمان الذي 
يله��ث وراء لقب��ه األول، في��ام يتطلع 
“الحمر” اىل لقبه السادس واألول منذ 

.2005
وكان ليفربول قريبا من معانقة اللقب 
القاري املوس��م املايض لكنه س��قط يف 
النهايئ أمام ريال مدريد االس��باين )-1
3(. ويب��دو الفريق��ان مرش��حني بقوة 
النت��زاع بطاقتي املجموع��ة التي تضم 
نابويل اإليط��ايل والنجم األحمر الرصيب 
اللذين يلتقيان الي��وم ايضا يف بلغراد، 
وبالتايل فإن مواجهتهام تكتيس أهمية 
كب��رية ناحية تحديد املتص��در لتفادي 

مواجهة الكبار يف مثن النهايئ.
والتقى الفريق��ان قاريا يف نصف نهايئ 
مسابقة كأس الكؤوس عام 1997 ففاز 
الفري��ق البارييس -3صف��ر ذهابا ورد 
ليفربول -2صفر ايابا دون أن ينجح يف 
بلوغ النهايئ الذي خرسه س��ان جرمان 

أمام برشلونة االسباين صفر1-.
ويدخل ليفربول مباراة اليوم منتش��يا 
بفوزه عىل مضيفه توتنهام 1-2 السبت 
وتس��اويه نقاطا مع تشليس يف صدارة 
الدوري اإلنكليزي، واألمر ذاته بالنسبة 
لسان جرمان الذي سحق ضيفه سانت 
اتي��ان 4 - صفر الجمعة بغياب نجميه 
الربازييل نيامر وكيليان مبايب )املوقوف 

محليا(، ويتصدر دوري بالده.
وعلق املدرب األملاين لليفربول يورغن 
كلوب قائال “الباريسيون فازوا الجمعة 
يف غي��اب نيامر ومبايب، عىل ما يبدو يف 
بطولتهم أنه بامكان العبيهم الحصول 
عىل الراحة. أما نحن فقد سيطرنا عىل 
مجري��ات املباراة ولكن ل��و لعبنا باقل 

من %5 من مستوانا لكنا خرسنا...”.
وس��يكون كلوب يف مواجه��ة مواطنه 
مدرب سان جرمان توماس توخيل الذي 
خلف��ه يف تدريب بوروس��يا دورمتوند 
األمل��اين يف صيف 2015، ل��دى انتقال 

األول اىل تدريب الفريق اإلنجليزي.

وقال إيري��خ رومتولر الذي لقن كلوب 
وتوخي��ل فن��ون اإلدارة الفني��ة أنهام 
“مختلف��ان جدا يف أس��اليبهام وبالتايل 

من الصعب القيام مبقارنة بينهام”.
وأض��اف “كلوب كان امل��درب الوحيد 
الذي تحدى هيمنة باي��رن ميونيخ يف 
السنوات ال�15 األخرية يف البوندسليغا، 
وتوخي��ل مك��ن العبني م��ن أصحاب 
الفني��ات الفردية من الط��راز العاملي 
مثل )الغاب��وين( بيار إميرييك أوباميانغ 
و)الفرنيس( عث��امن دميبييل من قطع 
مراحل عدة يف غضون بضعة أشهر. إنه 
مدرب يعرف كيف يس��تخلص االفضل 

من كل العب من العبيه”.
وميلك توخي��ل قوة هجومي��ة ضاربة 
بقي��ادة ني��امر ومب��ايب واألوروغوياين 
إدينس��ون كافاين اىل جانب االرجنتيني 
أنخل دي ماريا واألملاين يوليان دراكسلر 
وصانع األلعاب أدريان رابيو واإليطايل 

ماركو فريايت.
وال تقل الرتس��انة الهجومية لليفربول 
أهمي��ة عن نظريتها الفرنس��ية بتواجد 
الثاليث املرصي محمد صالح والسنغايل 
س��اديو مانيه والربازييل فريمينو الذي 

سجل كل منهم 10 اهداف يف املسابقة 
القارية املوسم املايض وساهموا بشكل 

كبري يف بلوغ فريقهم النهايئ.
واذا كان مانيه وفريمينيو يتألقان مطلع 
املوسم، فإن صالح يعاين الستعادة بريق 
املوسم املايض، والذي سجل خالله 44 
هدف��ا يف مختلف املس��ابقات، وخوله 
التواجد بني الثاليث املنافس عىل جائزة 
االتح��اد الدويل )فيفا( ألفضل العب يف 
الع��امل اىل جانب الربتغايل كريس��تيانو 
رونال��دو الع��ب يوفنت��وس اإليط��ايل 
والكروايت لوكا مودريتش زميله السابق 

يف ريال مدريد اإلسباين.
وداف��ع كل��وب ع��ن املهاج��م الدويل 
امل��رصي ملمح��ا اىل أن ليفرب��ول يف 
إمكانه التألق حتى لو مل يكن صالح يف 
قمة مس��تواه، مشريا اىل انه “من املهم 

أال يكون لدينا هداف واحد”.
ويف املجموع��ة ذاته��ا، يح��ل ناب��ويل 
بقيادة مدربه الجديد كارلو أنش��يلويت 
ضيفا ع��ىل النجم األحم��ر يف مواجهة 
ال تخل��و م��ن صعوبة ك��ون أصحاب 
االرض يرضبون بقوة يف دوري بالدهم 
ويتصدرون��ه بالعالم��ة الكامل��ة يف 7 

مراحل.
وي��درك نابويل جي��دا أهمي��ة النقاط 
الثالث أمام النجم االحمر يف سعيه اىل 
منافسة ليفربول وباريس سان جرمان 
عىل إحدى بطاقتي الدور الثاين، معوال 
عىل الخربة األوروبية ملدربه الذي أحرز 
لقب دوري األبطال 3 مرات يف مسريته 
)2003 و2007 م��ع ميالن، و2014 مع 

ريال(.

 إنتر يستقبل توتنهام 

وس��يكون ملع��ب “جوزيب��ي مياتزا” 
يف ميالن��و مرسحا ملواجه��ة مرتقبة يف 
املجموعة الثانية بني إنرت ميالن االيطايل 
العائد اىل املس��ابقة للم��رة األوىل منذ 
موسم 2012-2011، وتوتنهام هوتسرب 
اإلنجليزي الذي بلغ مثن نهايئ املسابقة 
املوس��م املايض قب��ل أن يخرج عىل يد 

يوفنتوس.
والتقى الفريق��ان يف دور املجموعات 
للمسابقة القارية عام 2010 والتي كان 
لقبها م��ن نصيب الفريق االيطايل عىل 
حس��اب تش��ليس االنكليزي، وفاز إنرت 
يومه��ا 3-4 يف ميالنو، ورد توتنهام 3-1 
يف لندن. كام التقيا يف دور املجموعات 
لل��دوري األورويب “يوروبا ليغ” 2013، 
وتبادال الفوز أيضا حيث حسم الفريق 
االنكلي��زي الذه��اب بثالثي��ة نظيفة، 

وتفوق إنرت ميالن إيابا 4-1.
ويدخ��ل الفريقان املب��اراة مبعنويات 
مه��زوزة بع��د خس��ارة كل منه��ام يف 
دوري بالده، وبالت��ايل فالخطأ ممنوع 
عليهام يف مس��تهل املس��ابقة القارية 
خصوص��ا وأنه��ام يواجه��ان منافس��ة 
برشلونة االس��باين املرشح بقوة لصدارة 
املجموعة والس��اعي الس��تغالل عاميل 
األرض والجمه��ور لتخط��ي ايندهوفن 

الهولندي.
وه��ي امل��رة الثانية الت��ي يلتقي فيها 
الفريقان يف دور املجموعات للمسابقة 
القاري��ة العريقة بعد األوىل عام 1997 

وتبادال التعادل بنتيجة واحدة 2-2.
وميني برشلونة النفس بالتتويج بلقب 
املس��ابقة بعد خيبة األمل الكبرية التي 
تعرض لها املوس��م املايض عندما خرج 
م��ن دور رب��ع النه��ايئ عىل ي��د روما 
االيطايل بخس��ارته بثالثية نظيفة إيابا 

بعد تقدمه ذهابا عىل أرضه 4-1.
مبارات��ني  األوىل  املجموع��ة  وتش��هد 
الفرن��يس  موناك��و  ب��ني  متكافئت��ني 
وأتلتيكو مدريد االس��باين بطل “يوروبا 
ليغ”، وكلوب بروج البلجييك وبوروسيا 
دورمتوند االملاين، واألخر ذاته يف الرابعة 
حيث يلتق��ي غلط��ة رساي الرتيك مع 
لوكوموتيف موس��كو الرويس، وشالكه 

األملاين مع بورتو الربتغايل.

عودة نارية لدوري ابطال أوروبا

قمة انجليزية فرنسية توجه االنظار نحو انفيلد

برش��لون���ة- اينده��وف��ن

النجم األحم��ر- ناب���ول��ي

ب����������روج- دورت����م����ون����د

م����ون����اك����و- ات��ل��ت��ي��ك��و

ان�������ت�������ر- ت����وت����ن����ه����ام

ش������ال������ك������ه- ب�����ورت�����و

غلطه سراي- لوكوموتيف

ل����ي����ف����رب����ول- ب���اري���س
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دوري ابطال أوروبا
الجولة 1

)وكاالت(: كشف ستيفن 
بريجوين، مهاجم آيندهوفن، 
عن التقاطه صورة وهو طفل 

مع ليونيل مييس، نجم برشلونة 
اإلسباين، قبل املواجهة التي 

تجمعهام اليوم الثالثاء، ضمن 
أوىل مباريات دور املجموعات، 

بدوري أبطال أوروبا. والتقط 
بريجوين، رفقة شقيقه، صورة مع 
مييس قبل 10 سنوات، والطريف 
أنه سيحل مع فريقه يف الفندق 
الذي شهد صورته مع الربغوث 
األرجنتيني. وقال بريجوين، يف 

ترصيحات لصحيفة “فوتبال 
إنرتناشيونال” الهولندية: “كنت 
أنا وأخي نلعب يف غرفة ألعاب 
الفيديو بالفندق، وتحدثنا مع 
العبي برشلونة والتقطنا صورًا 

معهم ومع مييس أيًضا”. وأضاف 
صاحب ال�20 عاًما: “أنه أمر 

خاص للغاية، بعد عرش سنوات 
رمبا أكون يف ملعب كامب نو 
مع مييس”. وتطرق بريجوين، 
للحديث عن مجموعة فريقه 

باألبطال والتي تضم أيًضا توتنهام 
وإنرت ميالن، مؤكًدا: “سنخوض 6 
مباريات قوية، وهذا ما يجعلك 

أفضل كالعب كرة قدم”.

ذكريات بيرجوين

)وكاالت(: ق��ال توم��اس توخي��ل، املدير 
الفني لباريس س��ان جريم��ان، إن فريقه 
الفرنيس عليه أن “يغ��ري قليال من طريقة 

تفكريه” للمنافسة يف دوري األبطال.
وأضاف توخي��ل يف مقابل��ة نرشتها أمس 
صحيفة )ليكيب( الفرنسية، قبل مواجهة 
فريق��ه أم��ام ليفربول، أن “ري��ال مدريد 

يظهر لنا كيفية الترصف”.
وأكد امل��درب األمل��اين أن الريال “يحظى 
بجيل )م��ن الالعبني( يع��رف كيف يفوز 
باملباريات الكربى وكيف يتحمل الضغط”.

وأش��ار إىل أن “هناك يوم ُتحقق فيه فوز 
كب��ري وعليك أن تكون واعيا بأنه ال ميكنك 
الفش��ل يف ذلك الي��وم، الري��ال أظهر لنا 
كيفي��ة فعل ذل��ك، الخربة مهم��ة يف هذا 
النوع م��ن األحداث”. وأش��ار توخيل إىل 
أن آخ��ر نس��ختني من البطول��ة، “مل يكن 
فيها باريس جريمان مقتنعا بش��كل كامل 

بإمكانية تقدمه، بل عىل العكس”.
وأض��اف أن فريق��ه علي��ه التفكري أقل يف 
املباريات املهمة التي سيخوضها يف فرباير، 

وبدء االستعداد لها اآلن.

)وكاالت(: يواجه لويس س��واريز وعثامن دميبيل، 
نجمي برش��لونة، تحدًيا خاًص��ا، عندما يخوضان 
مباراة آيندهوفن الهولندي، اليوم الثالثاء، ضمن 
أوىل مباري��ات دور املجموعات ب��دوري أبطال 
أوروبا. وقالت صحيف��ة “موندو ديبورتيفو”، إن 
س��واريز مل يسجل س��وى هدًفا وحيًدا أمام روما 
يف ذهاب ربع نهايئ املوس��م املايض، يف املباريات 
ال�10 األخرية له بدوري األبطال، والتي لعبها كلها 

كأسايس.
وأضاف��ت الصحيف��ة: “أما دميب��يل فبالكاد ظهر 
املوس��م املايض؛ بس��بب اإلصاب��ات، إذ لعب 3 
مباريات فقط، حيث س��جل هدف��ا وحيدا أيًضا 
أمام تش��يليس، كام خاض مباراة يوفنتوس بدور 
املجموع��ات، باإلضافة إىل مش��اركته كبديل ل�5 

دقائق أمام روما يف مباراة اإلقصاء الشهرية”.
أوضحت الصحيف��ة: “دميبيل ميتلك 3 أهداف يف 
الليجا، باإلضافة إىل هدفه الحاس��م يف الس��وبر 
اإلس��باين، ويتساوى مع ليونيل مييس الذي سجل 
4 أهداف هذا املوس��م، بينام س��جل س��واريز 3 
أهداف”. وتابعت: “يف املوسم املايض عاىن دميبيل 
من إصابة عضلية خطرية، تس��ببت يف غيابه عن 
معظم املباريات ليسجل طوال املوسم 4 أهداف، 
وهو ما استطاع القيام به يف بعد 5 مباريات فقط 

من بداية املوسم الحايل”.
وأمت��ت: “عثامن يس��تغل الثقة الت��ي منحها له 
فالف��ريدي، الذي مل يدفع به كأس��ايس فقط، بل 
اعتمد عىل نظام 3-3-4 والذي يتناس��ب بشكل 
أكرب مع الدويل الفرنيس، بدالً من خطة 4-4-2”.

مــرآة ريــال مدريـــد تحـــت األنظــار

توماس توخيل

لويس سواريز وعثمان ديمبلي
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“حدائق الحواج” تستضيف حفال للتعريف بمعرض سراييفو

حقباروار مديرا لمجموعة BMW الشرق األوسط

البو�شن���ة    - البحري���ن  جمعي���ة  اأقام���ت 
والهر�شك لل�شداقة واالأعمال يف حدائق احلواج 
ب�شارع البدي���ع يف مملكة البحرين حفل تعريفي 
مبنا�شب���ة اإقامة معر����س �رساييفو للحالل وذلك 
م�ش���اء ي���وم االأحد املواف���ق 9 �شبتم���ر 2018 
بح�ش���ور حماف���ظ املحافظ���ة ال�شمالي���ة عل���ي 
الع�شف���ور وع���دد من ممثلي بع����س اجلمعيات 
االأهلي���ة امل�شاركة به���ذا اللقاء وكب���ار االأعيان 
ورج���ال االأعم���ال واجلالي���ة البو�شني���ة مبملكة 

البحرين. 
وح�رس حفل امللتقى نخبة من رجال االأعمال 
البحريني���ن واجلالي���ة البو�شني���ة املقيم���ة يف 
البحري���ن واملهتم���ن باال�شتثم���ار يف البو�شنة 

والهر�شك.  
وتخل���ل احلف���ل كلم���ة م���ن رئي����س جمعية 
لل�شداق���ة  والهر�ش���ك  البو�شن���ة   - البحري���ن 

واالأعم���ال ج���واد احلواج حي���ث اأ�ش���ار فيها اإلى 
دور اجلمعية الهام بتحقي���ق اأهدافها من خالل 
الرتوي���ج لفر�س االأعم���ال واال�شتثم���ار لرجال 
االأعمال من كال البلدين ال�شقيقن ال�شيما واأن 
احلف���ل املقام خا�س بتد�شن الرتويج حل�شور 
فعالية معر����س �رساييفو للحالل لعر�س الكثري 

م���ن املنتجات واخلدمات املتوافق���ة مع اأحكام 
ال�رسيع���ة االإ�شالمية املقدم���ة يف ذلك املعر�س 
والذي �ش���وف يق���ام مبدينة �رساييف���و عا�شمة 
 29  -  27 م���ن  للف���رتة  والهر�ش���ك  البو�شن���ة 

�شبتمر للعام 2018.
واأ�ش���ار احلواج اإلى خطوات اجلمعية اجلادة 

يف اإقناع اأطراف العالقة ذات ال�شلة باملو�شوع 
بالبحري���ن والبو�شن���ة لفتح خط ط���ريان مبا�رس 
وباالأخ����س طريان اخلليج لفتح خط دويل مبا�رس 

فيما بن البحرين والبو�شنة والهر�شك.
 م���ن جانب���ه رح���ب النائ���ب االأول لرئي����س 
اجلمعي���ة ريا�س يو�شف بجمي���ع احل�شور حيث 

اأك���د �شع���ي اجلمعي���ة اجل���اد لتقوي���ة الروابط 
وتعزيز العالقات بن البلدين يف كافة املجاالت 
مبا فيها التب���ادل التجاري والثقايف وال�شياحي 
والتنمي���ة االقت�شادية وتن�شي���ط دور اجلمعية 
لت�شهي���ل كافة اخلدم���ات للتج���ار البحرينين 

واجلالية البو�شنية مبملكة البحرين.

اأعلنت جمموع���ة BMW ال�رسق االأو�شط تعين 
حامد حقب���اروار مبن�شب املدي���ر االإداري للمجموعة 
ابت���داًء م���ن اأول �شه���ر اأكتوبر 2018 بع���د اأن �شغل 

من�شب مدير املبيعات والت�شويق.
ويت�شم حقباروار بخرة وا�شعة ودولية يف جمال 
ال�شي���ارات حي���ث كان قد ب���داأ م�شريت���ه املهنية يف 
مق���ر جمموعة BMW و�شغل من ذل���ك احلن عدداً 
م���ن املنا�شب رفيع���ة امل�شت���وى يف املجموعة. قبل 
االن�شمام اإلى جمموعة BMW ال�رسق االأو�شط، عمل 
حقب���اروار مبن�شب مدير املبيع���ات وتطوير قنوات 

البيع يف BMW الهند. 
كما �شب���ق اأن �شغ���ل من�شب املدي���ر االإقليمي 
للمبيعات ورئي�س اإدارة املنتجات يف BMW ال�رسق 

االأو�شط بن عامي 2008 و2012. 
ويف من�شبه اجلديد، �شيك���ون حقباروار م�شوؤوالً 
ع���ن تنمية اأعمال ومبيع���ات جمموعة BMW يف 13 

�شوقا يف اأنحاء املنطقة.
يذكر حقب���اروار حائز على دكت���وراه من جامعة 
�شاين���ت غال���ن يف �شوي����رسا وعل���ى ماجي�شت���ري يف 
االأعم���ال من جامع���ة كاروالينا الغربي���ة يف الواليات 

املتحدة االأمريكية وقد تخّرج باإجازة يف اإدارة االأعمال 
من جامهة مانهامي يف اأملانيا.

يح���ل حقباروار م���كان يوهان�س �شي���رت الذي 
غادر جمموعة BMW يف 31 يوليو 2018 

 BMW وق���ال نائ���ب الرئي����س االأول ملجموعة
يف اأفريقي���ا ورو�شيا واالأ�شواق امل�شت���وردة واأوروبا 
ال�رسقي���ة وال����رسق االأو�شط هندريك ف���ون كوينهامي 
“نهن���ئ حقب���اروار مبن�شب���ه اجلديد كمدي���ر اإداري 
ملجموع���ة BMW ال����رسق االأو�شط. ونح���ن على ثقة 
من اأن���ه �شيعزز موقع عالمت���ي BMW وMINI يف 

املنطق���ة بف�شل معرفته املعمقة مبنتجاتنا وقدرته 
على تطوير الوكالء املعتمدين باالإ�شافة اإلى خرته 
الوا�شعة يف جمايل املبيعات والت�شويق. وال �شك من 
 BMW اأنه �شي�شاهم يف ا�شتم���رار جناحات جمموعة

يف املنطقة.” 
واأ�ش���اف قائ���اًل: “اأود اأن اغتن���م ه���ذه الفر�شة 
الأ�شكر ال�شيد يوهان����س �شيرت على عمله ل�شنوات 
ال����رسق   BMW طويل���ة والتزام���ه جت���اه جمموع���ة 
االأو�شط. فتح���ت قيادته، متكّنا من ت�شجيل مبيعات 

قيا�شية يف ظّل ظروف �شعبة”.

“المطاحن” تنظم اللقاء السنـوي للموظفيـن

3 جامعيـات ينهيـن تدريبهـن فـي “نسيـج”

360c قيادة ذاتية كاملة لـ فولفو

الدقي���ق  ملطاح���ن  البحري���ن  �رسك���ة  نظم���ت 
اللق���اء الربع �شن���وي للموظفن يف فن���دق اخلليج 
- البحري���ن، حيث ا�شته���ل رئي�س جمل����س االإدارة 
عبداللطيف العوجان اللقاء بخطاب افتتاحي اأعرب 
في���ه ع���ن خال����س تقدي���ره ملوظفي ال�رسك���ة على 

دورهما الفعال يف دعم مبادرات ال�رسكة. 
الدوؤوب���ة  املوظف���ن  جه���ود  عل���ى  واثن���ى 
والتزامه���م بتحقي���ق اأه���داف ال�رسك���ة. كم���ا ح���ث 
العوج���ان املوظفن عل���ى اال�شتم���رار يف �شعيهم 
لتحقيق اأه���داف اأكر، موؤكدا يف كلمته على حر�س 
ال�رسكة على اإثراء بيئة عمل تدعم على نحو م�شتدام 
التنوع، وروح الفريق، واالح���رتام، والنزاهة، ومنح 

جميع املوظفن فر�س مت�شاوية للنمو والتطور.
ث���م الق���ى ه���ري كري���ج كلمت���ه بالرتحي���ب 
باحل�ش���ور موؤك���داً فخ���ره واعتزازه ب���كل العاملن 
بال�رسك���ة كما ق���دم جزي���ل ال�شكر لرئي����س جمل�س 
ملوظف���ي  يولي���ه  ال���ذي  االهتم���ام  عل���ى  االإدارة 
ال�رسك���ة وم�شاركته وح�شوره له���ذا التجمع، موؤكداً 

اأن مثل ه���ذه التجمعات ت�شاه���م يف رفع معنويات 
املوظ���ف.  وقد �شكر فريق عم���ل العالقات العامة 
ل�رسك���ة املطاحن عل���ى جهودهم يف تنظي���م واإدارة 

الفعالي���ات االجتماعي���ة، باالإ�شافة ال���ى ذلك قام 
الرئي�س التنفي���ذي بتكرمي ميعاد اخلزاعي تقديراً 

لها على جهودها يف العمل.

يف اإط���ار التع���اون ب���ن �رسك���ة ن�شيج 
وجامعة البحري���ن يف جمال تدريب وتاأهيل 
الطلبة، اأكملت الطالبات البحرينيات دينا 
ا�شماعي���ل و�شمية حمال وزه���رة �شهالوي 
برنام���ج التدري���ب مل���دة �شهري���ن، حيث 
اأكت�ش���ن خ���رة عملي���ة يف جم���ال تقني���ة 
املعلوم���ات والت�شوي���ق والعالقات العامة 

وال�شئون املالية.
تك���رمي  مت  الرنام���ج  نهاي���ة  ويف 
الطالب���ات جلهودهن املبذول���ة يف ال�رسكة 
من قبل رئي�س امل���وارد الب�رسية وال�شوؤون 

االإدارية ل�رسكة ن�شيج عامر حممد جناحي.

ك�شف���ت فولف���و 360c النقاب عن 
مفه���وم جديد للقي���ادة الذاتية بالكامل 
والكهربائي���ة كلي���اً م���ن دون اأي تدخل 
لالإن�ش���ان يف القي���ادة.  وي�شتفي���د ه���ذا 
املفه���وم من احلري���ة يف الت�شميم التي 
يوّفرها عدم وج���ود عجلة قيادة وحمرك 
يعمل باالح���رتاق، ما يوف���ر القدرة على 
اإع���ادة ت�شور و�شع الركاب التقليدي يف 

�شفن اأو ثالثة �شفوف. 
ه���ي نظ���رة �شامل���ة مل�شتقب���ل هذا 
الن���وع م���ن ال�شي���ارات الذاتي���ة القيادة 
والكهربائية واملت�شلة ب�شبكة االإنرتنت 
واالآمن���ة، ومن �ش���اأن هذا االأم���ر اأن يفتح 
اآفاق���اً جدي���دة لنم���و اأ�ش���واق “فولف���و 
لل�شيارات”، على �شبيل املثال يف قطاع 

ال�شف���ر اجل���وي الداخل���ي وال���ذي ُتقدر 
قيمته مبليارات الدوالرات. 

وق���ال الرئي����س التنفي���ذي ه���اكان 
م���ن  القط���اع  ه���ذا  “اإن  �شامويل�ش���ون 
االأعم���ال �شوف ي�شهد تبدالت يف غ�شون 
ال�شن���وات املقبلة، ويجب على فولفو اأن 

تقود هذا التغيري يف �شناعتنا”. 
وتاب���ع “�ش���وف يف�ش���ح لن���ا جم���ال 
ال�شيارات الذاتية القيادة اتخاذ اخلطوة 
التالي���ة الكب���رية فيما يتعل���ق ال�شالمة، 
ولكن اأي�ش���اً، �شوف يفت���ح املجال اأمام 
مناذج اأعمال جديدة رائعة، يف حن �شوف 
يتيح الفر�شة اأمام امل�شتهلكن من اأجل 
ق�ش���اء بع�س الوقت يف ال�شيارات الإجناز 

ما يريدون القيام به”.

“الدرة” ينظم فعالية لألنشطة البحرية والشاطئية

اأقام���ت اإدارة منتج���ع الدرة فعالية 
وال�شاطئي���ة  البحري���ة  االأن�شط���ة  ي���وم 
والذي ت�شمن جمموع���ة من الفعاليات 
االألعاب  الق���وارب وبع����س  كتجدي���ف 
امل�شلية لالأطفال وال�شباب، تخلل ذلك 
تناول الوجب���ات اخلفيفة واالآي�شكرمي، 

وق���د �شه���دت الفعالية اإقب���االً متميزاً 
املنتج���ع  زوار  م���ن  كب���رياً  وتفاع���اًل 

واأبنائهم.
وياأت���ي ذل���ك �شم���ن الفعالي���ات 
والرامج الت���ي يقيمها املنتجع ملالك 

الفلل ال�شكنية وعائالتهم.

• حامد حقباروار	
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لطامل���ا قدم الفنان را�شد املاجد اجمل الأغاين 
اخلليجي���ة الت���ي مل يقت����ر جناحه���ا عل���ى الدول 
اخلليجي���ة فقط، ب���ل نقل جمالية ه���ذه اللهجة اإلى 
الع���امل العربي من خ���الل �شال�شة اأدائ���ه واإح�شا�شه 
الداف���ئ و�شخ�شيت���ه الراقي���ة. “عطا�ش���ى”، ه���ي 

اأحدث جناحات را�شد املاجد التي ي�شتمتع اجلمهور 
العرب���ي وبال���ذات حمب���ي را�ش���د بها حالي���ا، ومن 
ي�شتمع اإلى الأغني���ة يالحظ الأداء املتقن والتوزيع 
والكلم���ات الرومان�شي���ة الت���ي كتبه���ا اأحمد علوي 

وحلنها نزار عبد اهلل ووزعها ه�شام ال�شكران.

مسافات

“البحرين للتنس” يستضيف مخرج وأبطال “حكاية بحرينية”

الربام���ج  تنوي���ع  اإط���ار  يف 
اأن�شطت���ه  و�شم���ن  والفعالي���ات، 
الثقافي���ة ي�شت�شيف نادي البحرين 
للتن�س املخرج ب�شام الذوادي خمرج 
فيل���م “حكاي���ة بحريني���ة” بح�شور 
ع���دد م���ن اأبط���ال الفيل���م، وذل���ك 
يف ن���دوة مفتوح���ة وح���وار مبا�ر مع 
اأع�ش���اء و�شيوف الن���ادي، ي�شبقها 
عر����س الفيل���م ال���ذي يحك���ي ع���ن 
جان���ب م���ن جوانب البحري���ن قدميا 
وبالتحديد م���ن مدينة املحرق �شنة 
1967 اإل���ى �شن���ة 1970 ويعر����س 
جوانب م���ن الواق���ع البحريني. وقد 
ق���ام املخ���رج ب�شام ال���ذوادي بعدة 
زي���ارات اإلى ن���ادي البحرين للتن�س 
والتقى خاللها مبجل�س ادارة النادي 
برئا�ش���ة خمي�س حممد املقلة، حيث 
مت اختيار ي���وم ال�شبت 29 �شبتمرب 
الفيل���م  لعر����س  موع���دا  اجل���اري 
بالن���ادي، مبنا�شب���ة ذك���رى م���رور 
48 عام���ا عل���ى وف���اة الزعيم جمال 
عبد النا����ر والتي تتزام���ن الفرتة 
التي تدور فيها اأح���داث الفيلم مع 

ال�شنوات الأخرية من حكمه وينتهي 
الفيل���م بي���وم وفات���ه، وق���د تقدم 
جمل����س ادارة الن���ادي بال�شك���ر اإلى 
املخرج ب�شام الذوادي على تف�شله 
باملوافقة على عر�س الفيلم ب�شالة 
الن���ادي،  كبداية لعر�س املزيد من 

الأفالم وعمل حوارا مفتوحا عنها.
واأثن���اء الزي���ارة اأه���دى رئي����س 
النادي خمي�س حمم���د املقلة كتاب 
“نادي البحرين للتن�س اأربعون عاما 
من الإجن���ازات وامل�ش���رية م�شتمرة 
اإل���ى املخ���رج ب�شام ال���ذوادي الذي 
اأبدى اإعجابه بهذا الكتاب التوثيقي 

التاريخي الهام.
وفيل���م حكاي���ة بحريني���ة الذي 
مت انتاج���ه الع���ام 2006 هو الفيلم 
الروائي الثالث لل�شينما البحرينية، 
الروائي���ة  الأف���الم  م���ن  وواح���دا 
املتع���ددة لب�شام ال���ذوادي املخرج 
الذي  ال�شيناريو  واملنت���ج وكات���ب 
اأنت���ح اأول فيل���م روائ���ي طوي���ل يف 
البحري���ن وهو فيل���م احلاجز يف عام 
رائ���دا  ال���ذوادي  ويعت���رب   .1990

اإقليمي���ا يف �شناع���ة الأف���الم واأح���د 
الأع�شاء املوؤ�ش�شني جلمعية �شينما 
دول جمل����س التعاون اخلليجي وهو 
اأي�شا موؤ�ش�س ومدي���ر عام مهرجان 
ال�شينما العربي���ة الأول يف البحرين، 
ذات  مهرج���ان  اأي�ش���ا  وتراأ����س 
ال�ش���واري للفيدي���و الع���ام 1994 
وع�شو يف جلنة التحكيم يف مهرجان 
والأفالم  للتلفزي���ون  الدويل  بغداد 
بتنظي���م  وق���ام   ،1988 الع���ام  يف 
امل�ري���ة  �شينم���ا  اأي���ام  مهرج���ان 
اجلديدة يف البحرين يف العام 1993 
وكان مدي���ر مهرج���ان املو�شيق���ى 

العربية اخلام�س يف العام 1996.
وقد اأخرج واأنتج الذوادي الذي 
تخرج م���ن املعهد الع���ايل لل�شينما 
بالقاه���رة يف الع���ام 1982، و�شغل 
من�ش���ب مدير عام ال�ركة البحرينية 
لالإنتاج ال�شينمائي، عددا من الأفالم 
الروائي���ة الطويل���ة منه���ا )احلاجز، 

الزائر، حكاية بحرينية(.

حنــان رضـــا تشـــوق جمهورهــا 
لعمـــل غنائــي جديـــد

السعودية تستقر على أول فيلم 
عربي سيعرض في سينماتها

The Predator... الوحش الفضائي بقصة أكثر إنسانية

تعك���ف الفنانة حنان ر�شا حالي���ا، على حت�شري 
عمل غنائ���ي جديد، من املنتظ���ر طرحه خالل الفرتة 
املقبلة عرب اأكرب املتاجر الرقمية وموقع “يوتيوب”.

ن����رت “ر�ش���ا” ع���رب “�شتوري���ز”، عل���ى موقع 
“اإن�شتغ���رام”، �ش���ورة جتمعه���ا بامل���وزع ميثم عالء 
الدي���ن، وعلقت عليها قائلة: “قريب���ا، عمل جديد”. 
وطرح���ت الفنانة حنان ر�شا، موؤخ���را، اأحدث اأعمالها 
الغنائي���ة، بعن���وان “حالت���ي �شعبة”، م�ش���ورة على 
طريقة الفيديو كليب، وذلك ع���رب قناتها الر�شمية 

على موقع “يوتيوب”.
اأغني���ة “حالتي �شعبة” من كلم���ات واأحلان عبد 
ال�شالم حمم���د، توزيع م�شاري اليتيم، مك�س وما�شرت 

طيف عادل، والكليب من اإخراج خليل املالود.

اململك���ة  يف  ال�شينم���ا  �ش���الت  ت�شتع���د 
العربي���ة ال�شعودية، ل�شتقبال اأول فيلم عربي 
�شيعر�س على �شا�شاتها، بعد اأن مت رفع حظر 

طويل عنها، امتد لأكرث من 30 عاما.
واأعل���ن الفنان امل����ري، تامر ح�شني، عرب 
ح�شاباته عل���ى مواقع التوا�شل الجتماعي، عن 
اأن اأحدث اأفالمه ال�شينمائية “البدلة”، �شيكون 
اأول فيل���م معرو�س يف ال�شينم���ات ال�شعودية. 
و�شيعر�س الفيلم يف ال�شعودية، ابتداء من 20 
�شبتم���رب اجلاري، يف �شينما “فوك�س” الريا�س 

بارك.
وعر����س فيل���م “البدل���ة” يف مو�ش���م عيد 

الأ�شح���ى ه���ذا الع���ام يف البحري���ن، وي�ش���ارك 
يف بطولت���ه املذي���ع، اأك���رم ح�شن���ي، �شاح���ب 
ال�شخ�شية الهزلية “�شيد اأبو حفيظة”، واأمينة 
خلي���ل، وماجد امل�ري، وح�ش���ن ح�شني، ودلل 
عب���د العزيز، وهو من تاألي���ف اأمين بهجت قمر 

ومن اإخراج حممد جمال العدل.
وت���دور اأحداث فيلم “البدل���ة”، حول تامر 
ح�شن���ي الذي يتلقى دعوة حل�شور دعوة حلفل 
تنك���ري، فيق���رر ارتداء بدل���ة زي ال�رطة، وهو 
م���ا يت�شبب يف وقوع���ه يف اأزم���ة لنتحاله �شفة 

�شابط �رطة.
وبح�ش���ب اإع���الن رئي����س غرف���ة �شناع���ة 

ال�شينم���ا ال�شعودي، فاروق �ش���ربي، لربنامج 
“ع���رب وود” على ف�شائي���ة “روتانا �شينما”، 
ف���اإن فيل���م “البدلة” ت�ش���در اإي���رادات �شباك 
التذاكر خ���الل مو�شم عيد الأ�شحى، حمققا 24 

مليونا و414 األف جنيه.

فوك����س”  �شين����ري  “توينت���ي  طرح���ت 
الرتفيهي���ة، يف �شينمات فوك����س البحرين موؤخرا 
بنج���اح فيلم الأك�ش���ن واخليال العلم���ي املنتظر 
�ش���الت  عر�ش���ه يف  بع���د   ،”The Predator“

ال�شينما حول العامل.
تنطل���ق الأح���داث يف اجلزء اجلدي���د مع خطر 
قادم اإلينا من الف�شاء، حيث اأ�شبحت املخلوقات 
الف�شائي���ة الأ�ر����س يف الكون اأكرث ق���وة وذكاء 
وفتكا بالب�ر عما كانت عليه �شابقا، وعملت على 
تطوير نف�شها جينيا عرب احلم�س النووي لأجنا�س 
اأخ���رى من املخلوقات، وعندم���ا يقوم ولد �شغري 
ب�شكل مفاجئ با�شتح�شارها اإلى كوكب الأر�س، 
ف���اإن من���ع انقرا����س اجلن����س الب�ري عل���ى اأيدي 
الزائر الف�شائ���ي القاتل و�شمان ا�شتمرار احلياة 
الإن�شانية رهن جناح جمموعة �شغرية غري منظمة 
من اجلنود ال�شابقني برفقة مدر�س علوم �شاخط.
الفيل���م اجلديد من بطول���ة: بويد هولربوك، 

تريفانتي رود�س، جاكوب ترمبلي، كيجان مايكل 
كاي، اأوليفي���ا مان، �شتريلنج ك���ي. براون، اإخراج 
�ش���ني بالك الذي قال عن الفيل���م الكبري: “اأردنا 
اأن يتمّي���ز الفيلم بلم�شة ع�رية اأكرث، واأعترب اأننا 
متّكن���ا م���ن اإدراج باقة م�شاعر خمتلف���ة فيه، كما 
ب���رزت اأهمية ت�شليط ال�شوء وت�شخيم الأثر الذي 
ترتكه املخلوقات الف�شائية املميتة على الأر�س. 
وعو�ش���اً عن ح�ر املو�شوع فقط يف مكان �شغري 

د و�شمن جمموعة معّينة من املمّثلني، قّررنا  حمَدّ
تو�شعة الدائ���رة ليكون الفيلم اأك���رث �شمولية”. 
وا�ش���اف: “اأردت البتكار اأك���رث وتطوير الفكرة 
التقليدي���ة الرائجة عن ف���رق ال�شبان الأقوياء من 
ة. فهناك الآن جمموعة من ال�شّبان  القّوات اخلا�شّ
الأقل قّوة ومن اأ�شحاب ال�شخ�شيات غري املوؤّثرة، 
وبالتايل فاإنه���م ي�شّكلون معاً فريقاً غري حمرتف 
باملقارن���ة مع رج���ال الفقمات البحري���ة الأكفاء. 

فالفري���ق اجلدي���د ي�ش���م �شباناً عان���وا ال�شعاب 
وال�رر، وبالتايل لديهم الدافع احلقيقي لإثبات 
اأنف�شهم، وب�شكل م���ا، فاإنهم اأقل جمموعة ميكن 
اأن نتوّق���ع منها التعامل بفعالي���ة مع خطر ياأتينا 
من الف�شاء اخلارجي، وهو خطر ي�شعب حتى على 
جي�س منّظم مواجهته واإيق���اف تاأثرياته الهائلة. 
لذلك ف���اإن الأمر كله رهن بنج���اح هذه املجموعة 

اجلديدة.

وق���د اأقيم العر����س الأول للفيلم يف فوك�س 
�شينك���و البحري���ن مبجم���ع ال�شيتي �شن���رت و�شط 
ح�شور من ع�شاق الأفالم والفن وال�شحافة بنمط 
IMAX والعادي يف �شا�شات ال�ركة املنت�رة يف 

البحرين بح�شور البالد بدعوة خا�شة.
جتدر الإ�شارة اإل���ى اأن بويد هولربوك يلعب 
دور كوي���ن ماكين���ا، كومن���دو �شاب���ق يف القوات 
تواج���د  اكت�ش���ف  وال���ذي  واملارين���ز  اخلا�ش���ة 
املفرت�شات العنيف���ة. واأوليفيا مون تقوم بدور 
كي�س براكي���ت التي تكون عاملة تعار�س كوين. 
اأم���ا ع���ن تريفانت���ي رودي����س فاإنه يق���وم بدور 
نربا�شكا ويليامز كجن���دي �شابق من املارينز قد 
تط���وع يف عملي���ة �شي���د ملفرت�س قاده���ا كوين 

�شديقه املقرب.

    BUZZ      
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طارق البحار
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شيالء سبت غاضبة... والسبب “أصولها الباكستانية”

فرصة للصيادين البحرينيين

المجالت الفنية قديما... مصابيح ساطعة في سماء النجوم

قناة “Quest عربية” تطلق حملة بحث عن أفضل صيادي األسماك

اأعرب���ت الفنانة �شيالء �شبت ع���ن ا�شتيائها 
ال�شديد من التعليق���ات ال�شلبية والعن�رصية من 
بع�س متابعيها على مواقع التوا�شل االجتماعي.
ون�رصت “�شبت”، عرب ح�شابها ال�شخ�شي على 
تطبي���ق “�شناب �شات”، تعليق���ا الأحد الن�شطاء، 
اأكد في���ه اأن “�شي���الء” و�شقيقاتها م���ن اأ�شول 
باك�شتاني���ة، ل���رتد علي���ه بطريقة �شاخ���رة: “اأنا 
نف���رت يجي من باك�شتان اأق���ول اأنا لي�س جميلة 
طلعت م���ن باك�شت���ان �شدقوين كن���ت متاأكدة 
اإن جم���ايل م�شتحيل خليج���ي، �شكرا اإنك قلت يل 
اأ�شل���ي من وين كن���ت اأبحث عنه بلي���ز من وين 
باك�شت���ان بال�شبط باجر بطب���خ باتر جكن بهذه 

املنا�شبة ال�شعيدة”.
اأخ���رى،  تدوين���ة  يف  “�شي���الء”،  وانتق���دت 
التعليق���ات اجلارح���ة وال�شب والق���ذف، وقالت 
باللهجة البحرينية العامي���ة: “عبالكم اإذا هندية 

اأو باك�شتاني���ة بقع���د لك���م هن���ي اخللي���ج م���ع 
التعليق���ات العن�رصي���ة والكالم اجل���ارح وال�شب 
واحلق���د، بالعك����س ج���ان ب���روح عنده���م اأمث���ل 

وا�شتاأن�س ويقدرون ويحرتمون”.
واأ�شافت: “ونا�س كل واحد عليه من نف�شه ما 
�شاء اهلل عليهم وطيبني ومتوا�شعني ومافيهم 
عن�رصية دياناتهم غري بع����س ويحرتمون بع�س 
ويقدرون بع����س، احنا كلنا م�شلم���ني كل واحد 

يكفر الثاين حمداهلل وال�شكر”.
و�شارك���ت الفنانة �شيالء �شب���ت يف املو�شم 
الرم�ش���اين املا�ش���ي مب�شل�ش���ل “التا�ش���ع م���ن 
فرباير”، من بطولة: هن���ادي الكندري، اإبراهيم 
احلرب���ي، �شلمى �شامل، حمم���ود بو�شهري، �شهد 
اليا�شني، حممد احل���داد، حال، عبداهلل البلو�شي، 
واآخري���ن، تاألي���ف الكاتبة �شحاب واإخ���راج �شائد 

الهواري.

أحداث

تهتم بفتح فرع جديد ملجالك املهني.

قد تخيب���ك تطورات حت�ش���ل اأو اأخبار 
ت�شلك.

تتمتع بطاق���ة اإيجابية وتكون م�شتعداً 
للتوا�شل.

لن تعاك�ش���ك الظروف ول���ن تتعر�س 
الإهانة.

ال جتادل يف اأمور �شحية ال تعرف عنها 
�شيئاً.

يحالف���ك احلظ ويولد بع�س احلركة يف 
االأمور.

تاألق���ك يعود اإلى الريا�شة التي تهبك 
�شيئاً اأكرث.

من ال�رصوري مراجعة القرارات االأخرية.

تتخل�س من ن���زاع مع اأحد النافذين يف 
العمل.

انفتح على احتماالت جديدة وواعدة.

كن حذراً وال تقدم على جديد غريب.

انتب���ه اأك���رث ال���ى توقي���ت التماري���ن 
الريا�شية.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

كبريا  دورا  العربي  العامل  يف  الفنية  املجالت  لعبت 
يف ال�شتينات وال�شبعينات والثمانيات يف اإبراز الكثري من 
الفنانني “مطربني وممثلني وغريهم “ وكانت تت�شابق يف 
و�شع �شورهم على االأغلفة والتباهي باللقاءات احل�رصية 
معهم، ولعل املتتبع لذلك الزمن الذي كان الفن العربي 
يعتلي القمة وكان االقبال على املجالت الفنية كبري جدا 
والنا�س كانت تقراأ بنهم، واأعرف اأ�شخا�شا كانوا يتناوبون 
على قراءة جملة واحدة، يقراأها االأول ثم يعطيها الثاين. 
ومن اأهم املجالت يف ذلك الزمن اجلميل “ املوعد” التي 
حممد  ال�شحايف  الكاتب  بوا�شطة   1953 العام  تاأ�ش�شت 
يف  الفنية  املجالت  اأ�شهر  من  وحدة  وتعترب  �رصبيه  بديع 
الفنية، وقد  العربية ومدر�شة رائدة يف ال�شحافة  الوطن 
كانت “املوعد” يف بداياتها جملة ن�شف �شهرية ما لبثت 
اأن حتّولت اإلى اأ�شبوعية بناء على طلب الفنانة اأم كلثوم. 
اأ�شبوعية، كانت  “ جملة فنية نقدية  الفن  “ اأهل  وجملة 
واالإعالم”  للطباعة  الغفاري  ذر  اأبو  “موؤ�ش�شة  عن  ت�شدر 
وهي  الكواكب”   “ وجملة  و99.   98 عامي  بني  اللبنانية 
جملة فنية اأ�شبوعية م�رصية �شدر العدد االأول منها يف 28 

مار�س 1932 وما زالت م�شتمرة يف ال�شدور.

ملخ�شات  تن�رص  �شدورها  عند  الكواكب  جملة  كانت 
لرجال  ومقاالت  النجوم،  مع  واأحاديث  االأ�شبوع،  الأف��الم 

ال�شينما، اإ�شافة اإلى اأخبار االأفالم التي يجرى ت�شويرها.
املجالت  اأق��دم  من  واح��دة  وهي  امل�شور”   “ وجملة 
يف  االأول  عددها  �شدر  حيث  الهالل،  دار  اأ�شدرتها  التي 
يف  االأحداث  من  جمموعة  ذلك  وواكب   1924 اأكتوبر   24
بالكلمة  وتابعتها  املجلة  �شجلتها  العربي  والوطن  م�رص 
وال�شورة ب�شكل اأك�شبها �شعبية وا�شحة بني القراء. وقد 
تولى رئا�شة حتريرها عدد من رواد االإعالم يف م�رص اأبرزهم 
اإميل و�شكري زيدان، فكري اأباظة، علي اأمني، اأحمد بهاء 
جملة  ال�شبكة”وهي   “ جملة  هناك  كانت  واأي�شا  الدين. 
ابنه  عليها  ي�رصف  ال�شياد  دار  عن  ت�شدر  لبنانية  فنية 
اأ�شهر  الهام..  واأخته  ع�شام  اأخيه  مع  حاليا  فريحه  ب�شام 
روؤ�شاء حتريرها الكاتب واالإذاعي اللبناين الراحل االأ�شتاذ 

جورج اإبراهيم اخلوري املتوفى العام 2006.
 “ جملة  وا�شعة  �شهرة  حققت  التي  املجالت  وم��ن 
نورا” واأي�شا املجلة الكويتية “ النه�شة” ال�شادرة العام 
اأن  اإال  اأجتماعية  �شيا�شية  جملة  اأنها  من  وبالرغم   1967
يتزين  ع��دد  كل  ويف  القارئ  جت��ذب  كانت  الفن  اأب��واب 
العرب.  اأو  اخلليجيات  الفنانات  اإح��دى  ب�شورة  الغالف 
اأ�شبوعية  عربية  جملة  وه��ي  اليقظة”   “ جملة  وك��ذل��ك 

الق�شايا  اأه��م  تتناول 
واالخبار  واملو�شوعات 

الفنية.
ع�����م�����وم�����ا ك�����ان 
تعاطي القارئ العربي 
من اخلليج اإلى املحيط 
م�����ع ت���ل���ك امل���ج���الت 
قويا  تعاطيا  الفنية 
وكانت تنفذ املكتبات 
م���ن االأع������داد ���رصي��ع��ا، 
توا�شع  م��ن  وب��ال��رغ��م 

اأنها كانت قوية و�شاملة وزاد ال ينفذ  اإال  اآنذاك  الطباعة 
للقارئ وللفنان نف�شه، واذكر ان �شاحب مكتبة “ اجليل 
اجلديد” االأخ احمد فاروق عبيد قال يل منذ زمن )...كل 
نهاية ا�شبوع يتوافد على املكتبة الطلبة والطالبات ل�رصاء 
املكتبة  يف  التي  الن�شخ  املوعد”..كل  و”   “ نورا   “ جملة 
تختفي يف دقائق. كان اقبال ال�شباب على املجالت الفنية 
تدنى  فقد  اليوم  اأما  طبيعي(.   غري  اإقباال  الثمانيات  يف 
اأهمها  اأ�شباب  لعدة  الفنية  املجالت  على  القارئ  اإقبال 
وجود االإنرتنت وو�شائل التوا�شل االجتماعي ورمت احلياة 

ال�رصيع الذي غري كل االأذواق.

الربام���ج  قن���اة  عربي���ة”،   Quest“ اأعلن���ت 
الرتفيهي���ة الواقعي���ة الناطقة باللغ���ة العربية، عن 
اإطالقه���ا حمل���ة بحث عن اأمه���ر املواه���ب يف العامل 
العرب���ي م���ن اأج���ل امل�شارك���ة يف برنام���ج مغامرات 
وحتدي جدي���د منتج حملي���اً يركز عل���ى حرفة �شيد 
ال�شم���ك وال���ذي �شُيعر�س على القن���اة وي�شاف اإلى 
�شل�شل���ة برام���ج الت�شوي���ق واملغام���رة الت���ي ُتعرف 
“Quest عربي���ة” ببّثه���ا وجت���ذب خمتل���ف �رصائ���ح 

امل�شاهدين.
ي�شكل �شيد ال�شمك جزءاً من الثقافة البحرينية 
واخلليجي���ة ومتار�س كحرفة تراثي���ة، وكانت املهنة 
االأ�شا�شي���ة الت���ي مار�شه���ا اخلليجي���ون يف الق���دم، 
وم���ا زال �رصيح���ة كب���رية منه���م يعتمدون���ه كهواية 
يرّفهون به���ا عن اأنف�شه���م اأو كو�شيلة عي�س وعليه 
خ�ش�شت قن���اة “Quest عربية” حّي���زا من براجمها 
لريا�ش���ة �شيد ال�شمك التي تكت�ش���ب رواجاً متزايداً 

يف �شف���وف اأبن���اء اخلليج وت�شّكل ج���زءاً ال يتجزاأ من 
الثقافة اخلليجية واأنواع الريا�شة الوا�شعة االنت�شار. 
يف هذا ال�شياق، تتوجه “Quest عربية” بدعوة عامة 
اإل���ى جميع املواهب العربية من ه���واة �شيد ال�شمك 
الذي���ن يتمتعون ب���روح املغام���رة وح���ب املناف�شة 
ويرغبون يف امل�شارك���ة يف اأحد برامج االإنتاج املحلي 
املق���رر بثها على القناة. ف�شيت���اح لهم يف الربنامج 
اجلدي���د ا�شتعرا����س مهاراته���م يف �شي���د ال�شم���ك 
وحماول���ة التفّوق على خ�شومه���م من خالل حتديات 
ومغامرات وتطبيق خمتلف االأ�شاليب التي تعّلموها 
يف ه���ذا املج���ال. وتعليقاً عل���ى احلملة، ق���ال مدير 
عام قن���اة “Quest عربية” خالد خ���وري،: “ي�شعدنا 
االإع���الن ع���ن ه���ذه احلملة الت���ي نهدف م���ن خاللها 
اإل���ى ت�شلي���ط ال�ش���وء على هواي���ة وريا�ش���ة يجتمع 
عل���ى حبها الكث���ري م���ن االأ�شخا����س. فلطاملا كانت 
“Quest عربية” ال�شّباقة يف عر�س برامج ترفيهية 

ترّك���ز عل���ى االأن�شط���ة اخلارجي���ة املقام���ة يف الهواء 
الطلق واملغام���رات امل�شّوقة التي جتري يف اأح�شان 
الطبيعة. وقد اخرتنا عر�س برنامج عن �شيد ال�شمك 

بالذات نظ���راً الرتباط هذه الهواي���ة الكبرية بثقافة 
املنطق���ة وتنام���ي االهتم���ام املحي���ط به���ا من قبل 
�رصيحة وا�شع���ة من النا�س. كما نلتزم بدعم املواهب 

املحلي���ة الت���ي يحت�شنها الع���امل العرب���ي ونوا�شل 
ال�شعي با�شتم���رار اإلى اإيجاد طرق ن�شّلط بها ال�شوء 
عل���ى هذه املواهب، وهذا ما تهدف اإليه هذه احلملة 
الت���ي �شتتيح له���واة �شيد ال�شم���ك التناف�س واإبراز 

قدراتهم يف هذه الريا�شة الرتفيهية”.
وق���د فتح���ت “Quest عربية” ب���اب اال�شرتاك 
يف الربنام���ج اجلديد اأم���ام املواه���ب العربية �شمن 
و40   17 ب���ني  ت���رتاوح  الت���ي  العمري���ة  الفئ���ات 
�شن���ة. ولي����س عل���ى الراغب���ني يف امل�شارك���ة �شوى 
تر�شي���ح اأنف�شهم اأو اأ�شخا�س اآخري���ن واإر�شال كافة 
 Quest“ املعلوم���ات املتعلق���ة به���م ع���رب موق���ع
www.questarabiya.com/ عربية” االإلكرتوين
casting اأو من خالل ر�شالة اإلكرتونية اإلى العنوان 
ي�ش���ار   .casting@questarabiya.com:الت���ايل

اإلى اأّن باب الرت�شيحات يقفل يف 30 اكتوبر.
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اأيبك   امللك عز الدين 
مناف�شة  م��ن  يتخل�س 
االأم�������ري  احل����ك����م  يف 
توطد  وبذلك  اأقطاي، 

له حكم املماليك.

1851
 االإ�شدار االأول جلريدة 

نيويورك تاميز.

1906
 اإع�شار قوي م�شحوب 
مب��وج��ة م���د ك��ب��رية يف 
اإلى  يوؤدي  كونغ  هونغ 

مقتل 10000 ن�شمة.

1931
اإقليم  حتتل  اليابان    

من�شوريا ال�شيني.

1952
  رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب�����ش��ارة 
اخل�������وري ي�����ش��ت��ق��ي��ل 
م���ن ال���رئ���ا����ش���ة حتت 
����ش���غ���ط ال���������ش����ارع، 
قام  ا�شتقالته  وقبل 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 
قائد  برئا�شة  ع�شكرية 
اجل��ي�����س ال��ل��واء ف���وؤاد 
 3 م��ن  مكونة  �شهاب 
اأع�����ش��اء ف��ق��ط وذل��ك 
ل��ت�����ش��ري اأم�����ور ال��ب��الد 
رئي�س  انتخاب  حل��ني 

جديد.

1961
ال��ع��ام لهيئة  االأم���ني   
االأمم املتحدة داغ همر 
اإثر  حتفه  يلقى  �شولد 
فوق  مروحيته  �سقوط 

الكونغو.

حمرر م�سافات
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األخيرة

ال�سعودية ت�سمح للمعتمرين بزيارة جميع املدن

اكت�ساف مواقع بال�سعودية يعود تاريخها اإلى 100 األف عام

ا�ستبعاد �سور لطيور تركب دراجات من م�سابقة “غوغل”

ق���ّررت �ل�سلط���ات �ل�سعودية، �ل�سم���اح للمعتمرين و�لزو�ر �لقادمني من خ���ارج �ململكة بزيارة �أي 
مدين���ة يف �لب���الد خالل فرتة تاأ�سرية �لعم���رة �لبالغة 30 يوماً، خم�س�ص منه���ا 15 يوًما لزيارة �حلرمني 
�ل�رشيف���ني. وقال وكي���ل وز�رة �حلج ل�سوؤون �لعم���رة، �إن تاأ�سري�ت �لعمرة يت���م �إ�سد�رها ب�سكل كبري، 
وتوقع �أن يتجاوز عدد �ملعتمرين هذ� �لعام 8 ماليني و500 �ألف معتمر حتى نهاية �سهر �سو�ل �لقادم، 

كا�سًفا �أن عدد �ملعتمرين �لعام �ملا�سي جتاوز 7 ماليني معتمر.
فيم���ا اأكد نائب وزي���ر احلج والعم���رة عبدالفتاح م�ش���اط، اأن القادمني للعمرة ه���ذا العام والذين 
و�شل���ت طالئعهم اإل���ى احلرمني ال�رصيفني ميكنهم زيارة اأي منطق���ة اأو اأي مدينة باململكة ولن تقت�رص 
تاأ�سري�ته���م على �حلرمني �ل�رشيفني بل �سوف ي�سمح لكل معتمر بزيارة �أي مدينة و�أي مو�قع تر�ثية �أو 

�سياحية خارج مدن �لعمرة يف حالة ح�سول �ملعتمر على برنامج �سياحي قبل �لقدوم للمملكة.

بعث���ة  ك�شف���ت 
فرن�سي���ة  �سعودي���ة 
الأثري  م�شرتكة للتنقيب 
عن مو�ق���ع يعود تاريخها 
�إلى 100 �ألف عام تقريبا 
يف عدد من �جلبال جنوبي 
يف  وحتدي���د�  �لريا����ص، 
حمافظ���ة اخل���رج، بح�شب 
وكال���ة �لأنب���اء �ل�سعودية 
)و�����ص(. و�سم���ل �مل�سح 

املي���داين للبعث���ة اجلبال املحيط���ة باخلرج واجلبال املطلة عل���ى وادي ن�شاح، وجزء م���ن اجلبال املطلة 
عل���ى و�دي ماو�ن، وعني فرز�ن وبلدة �ل�سديدة.  ووجدت �لبعثة �مل�سرتكة مو�قع تعود للع�رش �حلجري 
الق���دمي يف حمافظ���ة اخلرج يعود تاريخه���ا اإلى 100 �ألف عام تقريبا، وهي �مل���رة �لأولى �لتي تكت�سف 

فيها مواقع من فرتة الع�رص احلجري القدمي يف املحافظة.
 كما مت اكت�شاف مواقع تعود اإلى الع�رص احلجري القدمي الأعلى.

�رصكة  اأطلقت 
م�سابقة  غ��وغ��ل 
تكنولوجية تهدف 
�إل���������ى حت�����س��ني 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�ل����ت����ع����رف ع��ل��ى 
مبوجبها  �ل�سور، 
ت���رغ���ب ال�����رصك��ة 
م���������س����ارك����ة  يف 
ب�سور  مت�سابقني 

دراجات وطيور ميكنها حتدي الأنظمة احل�شابية امل�شتخدمة يف التقنية لتطويرها. 
ففي الوقت الذي ي�شهل فيه على الإن�شان حتديد الختالفات والتمييز بني الطيور 
ُتخ�ش�ص  و�شوف  ذلك.  عمل  الكمبيوتر  اأنظمة  على  ي�شعب  ال�شور،  يف  والدراجات 
جائزة مالية لل�شور التي ميكنها خداع الأنظمة احل�شابية لتقنية التعرف على ال�شور. 

وا�شتبعدت ال�رصكة م�شاركة مت�شابقني ب�شور طيور تركب دراجات.
وقالت غوغل اإنها تاأمل يف اأن تف�شي امل�شابقة اإلى ابتكار اأنظمة ح�شابية اأكرث دقة، واأقل 
من حيث ارتكاب الأخطاء.  وقالت غوغل يف اإعالنها : “تهدف هذه �مل�سابقة �إلى تطوير مناذج 

ل ترتكب اأخطاء ثابتة”.

 Social
media

نائبة تون�سية تتعر�ض 
النتقادات الذعة ب�سبب ف�ستانها

تعر�شت نائبة تون�شية لهجمة �شديدة من قبل رواد موقع في�شبوك ب�شبب مالب�شها التي 
و�شفها البع�ص ب� “غري الالئقة”. وظهرت النائبة نادية زنقر، خالل زيارة ميدانية اإلى مدر�شة 

ب�شحبة وزير الرتبية، وهي ترتدي ثوبا ق�شريا مزرك�شا مبجموعة من النجوم وخفاً.
و�نتق���د �ملدونون �لربملانية و�سخرو� من “ف�شتانه���ا الغريب الذي ل ميكن اأن يقبل من 
نائبة متثل الدولة التون�شية”، بح�شب تعبريهم. وكتب اأحد املغردون: “هذه �إهانة للموؤ�س�سة 

الرتبوية ولكامل الأ�رصة الرتبوية يف اجلمهورية .. واأنا �شخ�شيا اأرف�شها بل واأدينها”.
وردا عل���ى الهجوم الذي طالها، قالت النائبة: “�للبا�ص يف حد ذ�ته ل يعنيني، ما يعنيني 

هو مرافقتي للوزير واأنا النائبة الوحيدة التي كانت حا�رصة يف املكان”.
واأ�شاف���ت ‘’الف�شتان بالن�شبة يل حمرتم جدا، واأنا م�شتعدة لرتدائه مرة اأخرى’’ و�أ�سارت 
اإل���ى اأن لبا�شها ا�شتفز املوال���ني لالأحزاب الإ�شالمية التي انتق���دت لبا�شها �شابقا داخل قبة 
الربمل���ان. من جه���ة اأخرى، راأى مدونون اأن املربرات التي قدمتها النائبة تدل على اأن ال�رصاع 

�لإيديولوجي بني �ل�سيا�سيني يف تون�ص و�سل �إلى مرحلة “النحطاط”.

ميغان ماركل تدعم كتاب طهي ملتطوعات مبركز اإ�سالمي

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ص حار ورطب مع فر�شة 
لت�ش���كل �شب���اب خفيف يف بع�ص 

املناطق عند ال�شباح الباكر.

�لري���اح متقلب���ة �لجتاه من 5 
�إلى 10 عق���د ولكنها �رشقية بوجه 

عام من 10 �إلى 15 عقدة �أحيانا.

ارتف���اع املوج من قدم اإل���ى 3 �أقد�م. درجة 
احلرارة العظم���ى 38م و�ل�سغرى 30م الرطوبة 

الن�شبية العظمى 95 % و�ل�سغرى 45 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�شدر عن دار البالد لل�شحافة والن�رص والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�ص: 17580939            ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  �لفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة �لأيام للن�رش
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الفجــر: 4:04
الظهـر: 11:32

العصــر: 3:00
المغرب: 5:40
العشاء: 7:10

مواقيت 
الصالة

درا�ســة: االأ�سربيــن “خطــر” علــى امل�سنــني
ح����ذرت در��سة �أمريكي����ة �أ�سرت�لية حديثة كبار 
ال�ش����ن الأ�شحاء من تن����اول الأ�شربي����ن يوميا، رغم 
اإثبات فوائده للمر�ش����ى يف اأعقاب الأزمات القلبية 

�أو �ل�سكتات �لدماغية.
وبح�شب الدرا�شة فاإن التجارب مل توؤكد فوائد 
الأ�شربي����ن لالأ�شخا�ص الأ�شحاء فوق �شن ال�شبعني، 
ب����ل ز�دت ه����ذه �لأقر��ص م����ن خطر ح����دوث نزيف 

داخلي مميت.

وو�شف اخل����رباء النتائ����ج باأنها مهم����ة للغاية 
وحذرو� من �لعالج �لذ�تي بالأ�سربين.

وي�ش����ف الأطباء الأ�شربي����ن للمر�شى بعد نوبة 
قلبي����ة �أو �سكت����ة دماغي����ة لأنه يخفف �ل����دم ويقلل 

جتلطه وبالتايل يحد من فر�ص تكرار الإ�شابة.
و�شملت الدرا�شة الأخرية 19 �ألفا و114 �سخ�سا 
فوق 70 عاما يف الوليات املتحدة واأ�شرتاليا كانوا 
جميعا ب�شحة جيدة ومل يعانوا �شابقا من م�شاكل يف 

القلب، ُمنحوا ن�شف جرعة يوميا من الأ�شربين مدة 
خم�ص �سنو�ت.

واأظه����رت 3 تقاري����ر يف جمل����ة “ني����و �نغالن����د 
جورنال �أوف ميدي�س����ني” اأن الأقرا�ص مل تقلل من 
خط����ر التعر�ص مل�شاكل يف القلب اأو يثبت عنها اأي 
فوائ����د اأخ����رى. وزادت اأي�شا من ع����دد حالت نزيف 

�ملعدة.
وق����ال �لربوفي�سور، جون ماكني����ل، من جامعة 

مونا�����ص :”هذ� يعن����ي �أن �ملاليني من كب����ار �ل�سن 
الأ�شح����اء يف جمي����ع اأنحاء الع����امل الذي����ن يتناولون 
جرع����ة منخف�ش����ة م����ن الأ�شربي����ن دون �شبب طبي، 
قد يفعل����ون ذلك بال داع، لأن الدرا�شة مل تظهر اأي 

فائدة عامة للتعوي�ص عن خماطر النزيف”.
واأو�ش����ح اأن ه����ذه النتائ����ج �شت�شاع����د الأطباء 
الذين ظلوا غ����ري متاأكدين ب�شاأن ما اإذا كان عليهم 

التو�شية بتناول الأ�شربين للمر�شى الأ�شحاء.

ت�سا�ؤل اآمال العثور على ناجني 
بني �سحايا “ مانغخوت”

تنا�ل ال�سمك مع اللنب.. 
الطب يفّند “الكذبة الكربى”

�اليتان اأمريكيتان 
ترتقبان �سيوال جارفة

ت�شاءل���ت اأم�ص الإثنني اآم���ال العثور 
على ناجني بني ع����رصات املحا�رصين حتت 
�أنقا����ص �نهي���ار �أر�سي �سخ���م يف منطقة 
جبلية نائية يف الفلبني التي �رصبها اإع�شار 
قوي قبل يومني.و�شارك نحو 300 من رجال 
ال�رصط���ة واجلي�ص والإطف���اء واملتطوعني على 

�أمل �لعثور على �أحياء بعد �نت�سال 13 جثة.
اأوكاب  قري���ة  اأر�ش���ي يف  انهي���ار  ووق���ع 
مبنطق���ة كورديلري� وهو و�حد م���ن 50 �نهيار� 
وقع���ت نتيج���ة الأمط���ار الغزي���رة امل�شاحب���ة 
لالإع�ش���ار الذي ����رصب �شمال الفلب���ني �شباح 

ال�شبت مما اأ�شفر عن مقتل 54 �سخ�سا.
و�أنق���ذت �ل�سلطات 3 �أ�سخا����ص ول يز�ل 

نحو 55 �سخ�سا مفقودين منهم 6 اأطفال.

ي�ش���ود اعتق���اد �شائع ل���دى كثريين 
ب���اأن تناول �ل�سمك و�لل���ن معا يوؤدي �إلى 
م�ش���اكل �شحية ت�ش���ل اإلى ح���د الت�شمم، 
تناولهم���ا  اأن  البع����ص  يعتق���د  بينم���ا 
جمتمع���ني يوؤدي �إل���ى ت�سبغات يف �جللد.

لكن للطب احلديث والعل���م راأي يختلف متاما 
عما �شبق، اإذ توؤكد جت���ارب ودرا�شات اأن ذلك 
�لعتق���اد لي����ص �إل “كذب���ة ك���ربى” �سّدقه���ا 

كثريون ل�سنو�ت.
فمن الناحية العلمية، لي�ص هناك اأي �شبب 
مينع من تناول �ل�سمك ومنتجات �لألبان �سوية. 

حترك���ت العا�شف���ة فلورن�ص املدمرة 
عرب غرب ولية نورث كارولينا الأمريكية 
�أم����ص �لإثنني و�أدت �إل���ى هطول مزيد من 
الأمطار وارتفاع من�شوب مياه الأنهار وغمر 
�لط���رق �ل�رشيعة و�ملن���ازل باملياه وتهدد 
ب�شق���وط مزي���د م���ن القتلى م���ع اجتاهها 
�شوب ولية فرجينيا ومنطقة نيو اإجنالند.

وق���ال زاك تايل���ور خب���ري الأر�ش���اد اجلوية يف 
الهيئ���ة الوطني���ة لالأر�شاد اجلوي���ة “الأ�شواأ مل 
ياأت بعد” يف وليت���ي نورث كارولنيا و�ساوث 
كارولني���ا الواقعتني يف جن���وب �رصق الوليات 
املتح���دة مع و�شول من�ش���وب املياه يف الأنهار 

�إلى م�ستوى قيا�سي جديد.

• امراأة ت�شعد درجا يف عا�شمة كوريا اجلنوبية �شيول مر�شوم عليه يدان تت�شافحان وت�شكالن معا خريطة �شبه اجلزيرة الكورية؛ وذلك لدعم قمة الكوريتني )اأ ف ب(	

اأطلق���ت ميغان م���اركل، دوق���ة �شا�شيك�ص، اأول م����رصوع خا�ص به���ا يف حياتها امللكية 
اجلديدة، وهو كتاب طهي خريي لدعم عائالت �شحايا حريق برج غرينفيل واأخرين.

و�شكل���ت جمموع���ة م���ن الن�شاء مب���ادرة “مطبخ �حل���ي” يف مركز �ملنار لل���رت�ث �لثقايف 
الإ�شالم���ي يف العا�شمة الربيطانية، يف ال�شيف التايل لكارثة غرينفيل وذلك لإعداد الطعام 

الطازج لعائالتهم وجريانهم.
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