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الس���مو  ال���وزراء صاح���ب  رئي���س  أك���د 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل 
خليف���ة، األهمي���ة الكبيرة الت���ي تحتلها 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة 
في محيطها اإلقليمي وعلى المس���توى 
الدولي، فهي العمود الفقري واألساسي 
لألم���ن واالس���تقرار ف���ي المنطق���ة ف���ي 
ضوء ما تتمتع به من ثقل ومكانة على 

الساحتين اإلقليمية والعالمية.

المنامة - بنا - تصوير: رسول الحجيري

تحدث وزير الخارجية الش���يخ خالد بن 
أحم���د ب���ن محم���د آل خليفة ف���ي كلمته 
أم���ام مؤتمر حوار المنام���ة أمس عن أن 
هن���اك رابطا بي���ن أزم���ات المنطقة، وهو 
ف���رض  المنطق���ة  دول  بع���ض  محاول���ة 

كان  س���واء  اآلخري���ن،  عل���ى  الهيمن���ة 
س���عي إي���ران المس���تمر لتصدي���ر ثورتها 
والس���يطرة على مزيد م���ن األراضي من 
خالل وكالئها، أو محاوالت قطر الرامية 

إلى التأثير على المنطقة.

وزير الخارجية: إيران وقطر 
تحاوالن فرض الهيمنة

“حوار المنامة” ينير طريق األمل والوئام
ومعق��دة عميق��ة  تهدي��دات  تواج��ه  المنطق��ة  العاه��ل: 

اس���تقبل عاهل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك 
حمد بن عيس���ى آل خليفة، في قصر الصخير 
أمس، كبار المشاركين في المؤتمر الرابع عشر 

لألمن اإلقليمي “حوار المنامة”.
وق���ال جاللته ف���ي كلمة س���امية: “إنن���ا نتمنى 
مخلصي���ن أن يلق���ي ح���وار ه���ذا الع���ام ضوءا 
جدي���دا عل���ى التحدي���ات الت���ي نواجهه���ا ف���ي 
جميع أنحاء المنطقة، وأن يكون الطريق الذي 

ينيره هو طريق األمل والوئام والسالم”. 

وأكد جاللته “يواجه الشرق األوسط  «
تهديدات عميقة ومعقدة وواسعة النطاق، 

إلى جانب مخاطر التطرف واإلرهاب 
المستمرة على الدوام، يجب علينا 

مجابهة القرصنة في بحارنا، ومكافحة 
االتجار باألشخاص عبر حدودنا، 

والتصدي النتشار األسلحة النووية 
والحرب اإللكترونية، حيث إنه عندما 

تلتقي اإليديولوجيات المشوهة بالتقنيات 
الحديثة يبرز لنا جميعا حجم التحديات 

الجسيمة”.
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وزيرا الخارجية البحريني والسعودي أثناء مشاركتهما في “حوار المنامة”

)09 - 08(

أكد وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية عادل الجبير  «
في كلمة ألقاها بالمؤتمر أن منطقة الشرق األوسط تشهد 

نزاعات كثيرة وحربا على اإلرهاب مستمرة منذ سنوات، وتلك 
النزاعات تقودها محاوالت لتغيير النظام اإلقليمي والسيطرة 

على الشرق األوسط. وقال إن كل ذلك كان نتيجة للثورة اإليرانية 
والنظام اإليراني الذي يمكن وصفه بالنظام الظالمي.

الجبير: إيران سبب النزاعات بالمنطقة



جالل��ة المل��ك يس��تقبل كب��ار المش��اركين ف��ي “ح��وار المنام��ة”

المنطقة تواجه تهديدات معقدة

الجالل���ة  صاح���ب  الب���الد  عاه���ل  اس���تقبل 
الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، في قصر 
الصخير أمس، كبار المشاركين في المؤتمر 
الرابع عش���ر لألمن اإلقليمي “حوار المنامة” 
للدراس���ات  الدول���ي  المعه���د  ينظم���ه  ال���ذي 
االستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية 

سنويا.
وصافح جالل���ة الملك الحض���ور مرحبا بهم 

وبمشاركتهم في منتدى حوار المنامة. 
 وبه���ذه المناس���بة، تفضل صاح���ب الجاللة 
المل���ك بإلق���اء كلمة س���امية التالي���ة، وفيما 

يلي نصها: 

بسم هللا الرحمن الرحيم
إن���ه لم���ن دواع���ي س���رورنا الترحي���ب بك���م 
جميعا ف���ي مملكة البحرين لل���دورة الرابعة 

عشرة ل�”حوار المنامة”. 
عل���ى م���دار 60 عاما، أح���رز المعه���د الدولي 
ف���ي  تقدم���ا  االس���تراتيجية  للدراس���ات 
االس���تقرار العالمي وتعزيز الس���الم – ونحن 
ه���ذا  بدع���م  نفخ���ر  البحري���ن  مملك���ة  ف���ي 
العمل – ونظ���را إلى تاريخ المعهد ومكانته، 
فإن���ه يتمتع بق���درة فريدة عل���ى جذب أهم 
الشخصيات البارزة في العالم، سواء وزراء 
في الحكومة أو كبار العسكريين، أو ضباط 
االستخبارات أو مفكرين رئيسيين، ونتقدم 
بخالص ش���كرنا إلى جون تشيبمان وفريقه 
على تنظي���م هذه القمة في مملكة البحرين 

كل عام. 
كما يسعدنا أن يكون لمكتب المعهد الدولي 
الش���رق  ف���ي  االس���تراتيجية  للدراس���ات 

تنفي���ذي  مدي���ر  أول  يعتب���ر  م���ن  األوس���ط 
بحرين���ي، فعل���ى الرغ���م م���ن أن���ه بريطان���ي 
األص���ل، إال أن الفري���ق توم���اس بيكيت قد 
ول���د وتربى في البحري���ن، ونحن نرحب به 

في وطنه ونتمنى له كل النجاح.
األصدقاء الكرام،

يواج���ه الش���رق األوس���ط تهدي���دات عميقة 
جان���ب  إل���ى  النط���اق،  وواس���عة  ومعق���دة 
مخاطر التطرف واإلرهاب المس���تمرة على 
ال���دوام، يج���ب علينا مجابه���ة القرصنة في 
باألش���خاص  االتج���ار  ومكافح���ة  بحارن���ا، 
عب���ر حدودنا، والتصدي النتش���ار األس���لحة 
النووي���ة والح���رب االلكتروني���ة، حي���ث إنه 
عندم���ا تلتق���ي اإليديولوجي���ات المش���وهة 

بالتقني���ات الحديث���ة يب���رز لن���ا جميعا حجم 
التحديات الجسيمة.

ولذل���ك؛ ف���إن إصرارن���ا الجماع���ي يجب أن 
تواجهن���ا  الت���ي  التحدي���ات  حج���م  يف���وق 
لك���ي نتمكن من التغلب عليه���ا، ونحن نعتز 
ف���ي مملك���ة البحري���ن باس���تضافة الح���وار، 
لي���س فق���ط لكف���اءة المش���اركين ونوعي���ة 
المناقش���ات، ولكن ل���روح التفاؤل الذي يعم 
هن���ا. إنن���ا نؤم���ن بأن���ه م���ن خالل مث���ل هذا 
التعاون ذا المغزى، يمكن للدول المتش���ابهة 
ف���ي الفكر بمجل���س التعاون ل���دول الخليج 
جدي���دا  مس���ارا  إيج���اد  وخارج���ه  العربي���ة 

لتجاوز الصعوبات القديمة. 
إنن���ا نتمن���ى مخلصي���ن أن يلقي ح���وار هذا 

الع���ام ضوءا جدي���دا على التحدي���ات التي 
نواجهه���ا ف���ي جميع أنح���اء المنطق���ة، وأن 
يكون الطريق ال���ذي ينيره هو طريق األمل 

والوئام والسالم، وشكرا. 

أقام صاحب الجاللة الملك مأدبة  «
عشاء تكريما لكبار المشاركين 

في حوار المنامة وتبادل جاللته 
مع الحضور األحاديث حول 

أهمية انعقاد حوار المنامة، 
وأبرز القضايا التي يناقشها في 
جلساته، والتي تعكس القناعة 

بأن الحوار المشترك هو الوسيلة 
األنجح للحفاظ على أمن واستقرار 

المنطقة.
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الجاللة  ال��ب��الد ص��اح��ب  ع��اه��ل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  ب��ن  حمد  الملك 
جمهورية  رئ��ي��س  إل��ى  تهنئة  برقية 
ال��ت��ش��ي��ك م��ي��ل��وش زي����م����ان، وذل���ك 
ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ل���ب���الده، 
أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه 
المناسبة  ب��ه��ذه  لفخامته  وتمنياته 

الوطنية.
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جاللة الملك يهنئ 

02رئيس التشيك

العربي يقرأ 
بمعدل 6 دقائق 

في السنة

Û  تزدهر الش���عوب واألمم وتنمو وتتطور عندما يس���تتب فيها األمن واالستقرار وتسود
فيها روح االعتدال والتعايش والتعاون والس���الم، والعكس صحيح؛ فعندما تنزلق أي 
من هذه الش���عوب واألم���م إلى هاوية التطرف والعنف واإلره���اب والتمزق واالقتتال، 
فإنه���ا تفق���د مقومات النمو والتطور وعناص���ر البقاء، وتبدأ في التراج���ع واالنهيار كما 
تأخذ في التقهقر في مختلف مناحي الحياة وعلى كل األصعدة وفي المجاالت كافة، 
إال أن أخط���ر ما تتعرض له الش���عوب واألمم في مث���ل هذه الحاالت هو تقهقر وتراجع 

ثقافتها واضمحالل إنجازاتها الفكرية والعلمية والمعرفية. 
Û  وإثباًتا لذلك، وعلى س���بيل المثال ال الحصر، وباختصار ش���ديد، فقد أكد تقرير حركة

النش���ر ف���ي الوط���ن العربي، حول حال���ة الكتاب العلم���ي، والذي أعده اتحاد الناش���رين 
العرب عن العام الماضي 2017، بأن نش���اط نش���ر كتب العلوم باللغة العربية قد تراجع 
وانخف���ض في س���وريا بنس���بة   95 % عم���ا كان عليه قبل العام 2011، وه���و العام الذي 

عصفت فيه رياح وأعاصير ما سمي بالربيع العربي بذلك البلد المنكوب.
Û  ف التقري���ر الكتاب العلمي بأنه الكتاب المتخصص في الدراس���ات اإلنس���انية وق���د َعرَّ

والعلمي���ة التطبيقي���ة. هذه الكتب تمثل، طبًقا للمس���ح، ما يقرب من    20 % إلى   30 % 
من حجم حركة النشر في الوطن العربي.

Û  وكذلك الحال بالنس���بة للعراق، الذي كان يمتلك برنامجا متكامال لنش���ر الكتب العلمية
باللغ���ة العربي���ة، حيث بدأ التراجع منذ العام 2003، وه���و العام الذي غزت فيه القوات 
األميركية واحتلت األراضي العراقية، ويكاد يصل فيه التراجع اآلن إلى نقطة الصفر.

Û  وفي سياق متصل، فإن اإلشارة تجدر هنا إلى أن معيار تقدم الشعوب واألمم ونموها
د وُيق���اس، بل مره���ون، بمدى اإلنت���اج العلم���ي والثقافي  وتطوره���ا أصب���ح اآلن ُيَح���دَّ
والمعرفي فيها، خصوصا، فإن حركة نش���ر الكتب، الورقية منها والمنش���ورة من خالل 
المنصات الرقمية، وانتش���ار هذه الكتب، صار يعكس مستوى ثقافة هذه األمة أو تلك 
ومدى اس���تقرارها وثباتها، وأن حركة نش���ر الكتب تنمو وتزدهر بفضل ما تحققه تلك 

الشعوب أو األمم من إنجازات حضارية مختلفة.
Û  ن لقد كان الكتاب، وس���يبقى، يعد من أعظم اإلنجازات في تاريخ البش���رية، حيث مكَّ

اإلنس���ان من تس���جيل المعرف���ة والمعلومات واألف���كار ونقلها لألجي���ال الالحقة، وبهذا 
توارث���ت األجيال التراث البش���ري الزاخر في العل���وم واآلداب المختلفة، وكان الكتاب، 

وال يزال بنسخته الورقية أو بصيغته الرقمية يعد الوسيلة األولى للثقافة والتعليم.
Û  إال أن مختلف التقارير واإلحصاءات والدراسات الحديثة المعتبرة تؤكد أن الناشرين

العرب مجتمعون ال ينش���رون س���وى نحو 7 آالف عنوان كتاب س���نويا فقط على طول 
الوط���ن العرب���ي وعرض���ه، مقابل رب���ع مليون عن���وان كتاب تص���دره بريطاني���ا وحدها 
سنويا، وأن متوسط طباعة العنوان الواحد للكتاب العربي تبلغ 5 آالف نسخة، مقابل 
مع���دل 85 ألف نس���خة لطباعة العنوان الواحد في بريطانيا مث���ال، وأن اإلنتاج العربي 
من الكتب ال يتجاوز   1 . 1 % فقط  من إجمالي اإلنتاج العالمي رغم أن السكان العرب 
يش���كلون   5 . 5 % من إجمالي س���كان العالم، كما تفيد إحصاءات اليونس���كو أن نس���بة 
إنت���اج الوط���ن العربي من الكتب إلى اإلنت���اج العالمي ظلت خالل ربع قرن بمعدل   9 . 0 
%، في حين بلغت نسبة إنتاج أوروبا من اإلنتاج العالمي للكتاب   50 % خالل الفترة 
نفسها، كما تشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة الكتب الدينية تبلغ   40 % من مجمل 
عدد الكتب المنتجة في العالم العربي، وهي أعلى نس���بة في العالم، وتس���تحوذ كتب 

الرواية على   20 % من هذا العدد. 
Û   من جانب آخر، فإن معدل إنتاج الكتب في الس���نة لكل مليون ش���خص بلغ 802  كتاب

ف���ي أوروب���ا، و513 كتاب���ا عل���ى مس���توى ال���دول المتقدم���ة، و55 على مس���توى الدول 
النامي���ة. أما بالنس���بة للدول العربية، فإن الرق���م ينحدر إلى 29 كتابا لكل مليون عربي  

 في السنة!
Û  لم���اذا ه���ذه الصورة القاتمة؟ لقد كنا س���باقين في الماض���ي، إذ نبتت في مصر القديمة

ب���ذرة حركة النش���ر في منطقتنا وتكلل���ت بصدور كتاب “الموت���ى”، وعلى أرض العراق 
القدي���م  كان���ت صناع���ة النش���ر ف���ي زم���ن الس���ومرين واألكاديي���ن والبابليي���ن نش���طة 
ومزدهرة، وقد اشتهر العراق القديم بكتب القانون التي كان أبرزها قانون حمورابي. 
وفي الجزيرة العربية كانت المعلقات، ولما س���طع نور اإلس���الم كان أول كتاب مكتوب 
ومدون هو القرآن الكريم، ومع نهاية القرن األول ومطلع القرن الثاني الهجري ُبِدأ في 

تدوين  األحاديث النبوية. 
Û  ،وف���ي منتصف القرن الثان���ي الهجري )الثامن الميالدي(، ومع ازدهار الدولة العباس���ية

أصبح لحركة الوراقين دوًرا رئيًس���ا في نش���ر المخطوط العربي اإلس���المي. وكان ابن 
الندي���م، محم���د بن إس���حاق النديم، قد حص���ر في كتابه “الفهرس���ت” نحو 8500 كتاب 
نش���رت في القرون األربعة األولى للهجرة، كما حصر حاجي خليفة في كتابه “كش���ف 
الظنون عن أس���امي الكت���ب والفنون” نحو 20000 عنوان ف���ي مختلف فروع المعرفة 

حتى القرن الحادي عشر الهجري )السابع عشر الميالدي(. 
Û  وق���د َعَرَف���ت األندلس في ظل الوجود العربي حركة ثقافية واس���عة تجلت فيما خلفه

أهلها من آثار علمية وأدبية وفلسفية وغيرها.
Û  إًذا، لم���اذا ه���ذا التراجع وما الذي حصل؟ هل ألن معدل الق���راءة لدى المواطن العربي

يبلغ اآلن 6 دقائق سنوًيا فقط كما تؤكد اإلحصاءات.
Û  ه���ذه األرقام والمعلومات الدقيقة المحرجة المحزنة تدعو إلى الحيرة والقلق، وتؤكد

بأنن���ا نعان���ي أزمة ثقافة، وهنا مربط الفرس، فأزمة الثقافة، كما هو معروف، هي مرتع 
ومنبع كل األزمات والمشكالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية.

Û  ولك���ن، ال يج���ب أن نستس���لم للي���أس، ثمة مب���ادرات رائ���دة تدعو إلى األم���ل والتفاؤل
تتبناه���ا خصوص���ا دول���ة االم���ارات العربي���ة المتح���دة الش���قيقة؛ منها “اإلس���تراتيجية 
الوطنية للقراءة لألعوام -2016 2026”، كما يأتي على رأسها مبادرات صاحب السمو 
الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دب���ي، المعروف بعبارته الش���هيرة “ال مس���تقبل ب���ال كتاب”، والذي ب���ادر بإطالق “مؤتمر 
دبي الدولي للنش���ر” في ش���هر م���ارس من العام الماضي، وهو ال ي���زال يرعى “مهرجان 
طيران اإلمارات لآلداب” الذي يواصل فعاليته السنوية طوال عشر السنوات األخيرة، 
وقد أطلقت دولة اإلمارات العربية المتحدة باقة من الجوائز التي تهدف إلى تشجيع 
المبدعي���ن والمفكري���ن في مج���االت المعرف���ة والفن���ون والثقافة العربية واإلنس���انية، 
والمس���اهمة ف���ي تش���جيع النش���ر العربي وحث الناش���رين عل���ى تقديم كل ما يس���اهم 
ف���ي االرتق���اء بالعق���ل العربي ويرف���د الثقافة العربي���ة بما هو جدي���د ومتميز ومواكب 
لقضايا العصر، ودفع المبدعين والمفكرين إلى التنافس في خلق المش���اريع اإلبداعية 
واألطروح���ات الفكري���ة، وغيرها من األه���داف ذات العالقة، مثل “جائزة الش���يخ زايد 
للكت���اب” و”الجائزة العالمية للرواية العربية )بوكر(” و”جائزة الش���ارقة لإلبداع العربي” 
و ”جائ���زة الش���ارقة للثقاف���ة العربي���ة - اليونس���كو” و”جائ���زة اتصاالت لكت���اب الطفل”، 
إل���ى جانب “خطة دب���ي 2021” الرامية إلى جعل إمارة دب���ي موطنا لإلبداع والتمكين 
والس���عادة. كما أصبح “معرض الشارقة الدولي للكتاب” أكبر وأهم معرض للكتاب في 

العالم العربي.
Û  ويش���اد أيًض���ا بمش���روع “نقل المعارف” ال���ذي أطلقت���ه وزارة الثقافة بمملك���ة البحرين

ف���ي الع���ام 2014 ال���ذي يهدف إلى ترجم���ة مجموعة م���ن الكتب العالمي���ة؛ بغية إثراء 
المكتبة العربية بكافة المعارف والعلوم اإلنسانية وتعويض النقص الموجود في النقل 

المعرفي الدقيق.

عبدالنبي الشعلة

الحوار أنجح وسيلة لتحقيق التطلعات
جالل��ة المل��ك يؤك��د الح��رص المتب��ادل عل��ى تطوي��ر العالق��ات م��ع بريطانيا

أعرب عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين 
بعالقاته���ا التاريخي���ة والش���راكة الوثيقة التي 
تجمعه���ا بالمملك���ة المتح���دة الصديق���ة والتي 
تمت���د لتاري���خ طويل م���ن التحال���ف والتعاون 
والتنس���يق المش���ترك وخاص���ة ف���ي الش���ؤون 

السياسية والدفاعية والعسكرية.
ج���اء ذل���ك خ���الل اس���تقبال جالل���ة الملك في 
الدول���ة  وزي���ر  أم���س  مس���اء  الصخي���ر  قص���ر 
لشؤون الشرق األوس���ط اليستر بيرت، ووزير 
الدف���اع بالمملك���ة المتح���دة توبي���اس أل���وود، 
يرافقهما س���فير المملكة المتح���دة لدى مملكة 
الق���وات  وقائ���د  مارت���ن،  س���يمون  البحري���ن 
كريس���توفر  الجن���رال  البريطاني���ة  المش���تركة 
ديفي���رل، ومدي���ر ع���ام السياس���ية األمنية في 
وزارة الدف���اع البريطانية دومينيك ويلس���ون 
وذل���ك بمناس���بة زيارتهم للبالد للمش���اركة في 

منتدى حوار المنامة.
ورحب جاللة الملك بالوف���د البريطاني الزائر، 
واس���تعرض مع���ه مس���ار العالق���ات البحرينية 

- البريطاني���ة، مؤك���دًا الح���رص المتبادل على 
تطويره���ا وتنميتها على المس���تويات كافة بما 
يخ���دم األهداف والمصالح المش���تركة للبلدين 
والش���عبين الصديقين. وأش���اد جاللت���ه بالدور 
الذي تضطلع به المملكة المتحدة على الساحة 
وإس���هاماتها  والدولي���ة وجهوده���ا  اإلقليمي���ة 
البناءة في ترس���يخ قواعد األمن واإلس���تقرار 

في العالم التي تدعمها المملكة بشكل دائم.
كما جرى خالل اللقاء بحث التطورات ومجمل 

األح���داث اإلقليمي���ة والعالمي���ة، باإلضافة إلى 
أه���م القضاي���ا الراهن���ة الت���ي يناقش���ها ح���وار 
المنام���ة، حي���ث أكد جاللة الملك أن السياس���ة 
الخارجي���ة للمملك���ة تنص على ض���رورة تعزيز 
األمن والس���لم في المنطقة وفي العالم أجمع، 
وأن اس���تضافتها له���ذا المنت���دى اله���ام تأت���ي 
م���ن منطل���ق قناعتها الراس���خة بأهمية الحوار 
واعتب���اره الوس���يلة األنجح لتحقي���ق تطلعات 
الش���عوب وإيجاد حلول فعالة وسبل إيجابية 

لمواجهة التحديات الراهنة.
وم���ن جانبهم���ا، أع���رب وزي���را الدولة لش���ؤون 
الش���رق االوس���ط والدف���اع بالمملك���ة المتحدة 
عن تقديرهم���ا لجهود جاللة الملك في توثيق 
رواب���ط الصداق���ة التاريخية وتعزي���ز التعاون 
العس���كري والدفاعي بين البلدي���ن الصديقين، 
مش���يدين ب���دور مملك���ة البحرين وإس���هاماتها 
الهام���ة في إرس���اء دعائم األمن والس���الم في 

المنطقة.

جاللة الملك مستقبال الوفد البريطاني

المنامة - بنا
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أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، األهمية الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية الشقيقة 
في محيطها اإلقليمي وعلى المستوى الدولي، فهي العمود الفقري واألساسي لألمن واالستقرار في المنطقة في ضوء ما تتمتع به من ثقل 

ومكانة على الساحتين اإلقليمية والعالمية.

وقال سموه “إن السعودية هي البيت الجامع 
والعمق االستراتيجي لهذه المنطقة الحيوية 

من العالم”.
وأض���اف س���موه “إن الجمي���ع يق���در م���ا تبذله 
المملك���ة العربية الس���عودية م���ن جهود كبيرة 
ف���ي مس���اندة قضاي���ا الع���دل ونص���رة الح���ق، 
وهي الجهود التي حفظت للمنطقة وشعوبها 
وحدته���ا وع���ززت م���ن قدرتها عل���ى مواجهة 

شتى التحديات”.
جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي 
رئي���س ال���وزراء بقصر س���موه بالرف���اع أمس 

وزير الدولة لش���ؤون الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا بالمملكة المتحدة الصديقة أليس���رت 
بي���رت والوكي���ل البرلماني ووزي���ر الدفاع عن 
بالمملك���ة المتح���دة توبي���اس إلي���ود والوف���د 
المراف���ق، ال���ذي يزور مملك���ة البحري���ن حاليا 
للمش���اركة ف���ي أعم���ال المنت���دى الرابع عش���ر 

لألمن اإلقليمي “حوار المنامة”.
وف���ي اللقاء، رحب س���موه بزي���ارة الوفد إلى 
مملك���ة البحرين، والتي تعك���س ما يربط بين 
البلدي���ن الصديقي���ن م���ن عالق���ات تاريخي���ة 
المتب���ادل  االحت���رام  عل���ى  تق���وم  متمي���زة 

والتفاهم تجاه العدي���د من القضايا اإلقليمية 
والدولية.

وأك���د س���موه أن عالق���ات البحري���ن والمملكة 
نظ���را  كبي���رة؛  له���ا مع���ان ودالالت  المتح���دة 
لطبيع���ة العالق���ات التاريخي���ة بي���ن البلدي���ن 
والت���ي اتس���مت دائم���ا بالتن���وع ف���ي أكثر من 
مجال بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ون���وه س���موه إل���ى أن مملكة البحري���ن تتطلع 
إل���ى مزيد من التع���اون مع المملك���ة المتحدة 
في جمي���ع المج���االت، خصوصا فيم���ا يتعلق 

بتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.

وقال سموه “نحن سعداء بعالقتنا التاريخية 
م���ع المملكة المتح���دة، والتعاون معها في كل 
ما ش���أنه أن يعود بالخير على بلدينا وشعبينا 

في الحاضر والمستقبل”. 
وش���دد س���موه على أهمي���ة تكثي���ف اللقاءات 
بين المس���ؤولين في البلدي���ن وزيادة التعاون 
بينهم���ا، وق���ال س���موه ”إن لدين���ا الكثي���ر الذي 
بش���أنه،  التع���اون  أو  عن���ه  التح���دث  يمك���ن 

فعالقتن���ا م���ع بلدك���م متمي���زة”. وأكد س���موه 
دعم مملكة البحرين لكل الجهود الرامية إلى 
تعزيز السالم واالستقرار في المنطقة، مشددا 
س���موه عل���ى أن الهدف م���ن أي اجتماعات أو 
لقاءات هو أن تتحول توصياتها ومخرجاتها 
إل���ى أفعال عل���ى أرض الواقع تخ���دم مصالح 
أن  س���موه  وأض���اف  وش���عوبها.  ال���دول 
العدي���دة  واالقتصادي���ة  األمني���ة  التحدي���ات 

الت���ي يم���ر به���ا العال���م تحت���اج إل���ى أن نكون 
أكثر عزًما وتصميًما على ترس���يخ أسس بناء 
فاع���ل للتعاون الدولي يرتكز على رؤية تدرك 
متطلب���ات المرحلة الراهنة وتستش���رف آفاق 
المس���تقبل. وتط���رق صاح���ب الس���مو الملكي 
رئي���س الوزراء م���ع المس���ؤولين البريطانيين 
إلى بحث آخر المس���تجدات على الس���احتين 

اإلقليمية والدولية.

سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة

المنامة - بنا

السعودية العمود الفقري لألمن واالستقرار
متميزة ب��ل��دك��م  م���ع  ع��اق��ت��ن��ا  ال��ب��ري��ط��ان��ي:  ل��ل��وف��د  ال������وزراء  رئ��ي��س  س��م��و 

أعرب المسؤولون البريطانيون عن خالص شكرهما وتقديرهما لجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما  «
يوليه من اهتمام بكل ما يرتقي بالعالقات بين البلدين الصديقين، مؤكدين أن العالقات البحرينية البريطانية تتميز 

بأبعادها التاريخية وتشهد نماء مستمًرا في شتى القطاعات في ظل ما يربط بين البلدين من احترام وتفاهم. 
وأعربوا عن سعادتهم بعالقات مملكة البحرين مع المملكة المتحدة، مبدين تطلعهم إلى عالقات أوسع تخدم 

توجهات البلدين ومصالحهما المشتركة.

المسؤولون البريطانيون سعداء بالعالقات

المنامة - بنا

استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر سموه بالرفاع أمس، الوكيل المساعد لشؤون 
الجنسية والجوازات بدولة الكويت الشقيقة اللواء الشيخ فيصل نواف األحمد الصباح، الذي يزور مملكة البحرين حالًيا للمشاركة 

في أعمال المنتدى الرابع عشر لألمن اإلقليمي “حوار المنامة”.

وخ���الل اللق���اء، أعرب صاح���ب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء ع���ن ترحيب���ه بزي���ارة الش���يخ 
مملك���ة  إل���ى  الصب���اح  األحم���د  ن���واف  فيص���ل 
البحري���ن، والت���ي تعكس ما يربط بي���ن البلدين 
الش���قيقين م���ن روابط أخوية قوي���ة تقوم على 
ركائز متينة من المحبة المتجذرة عبر السنين.

م���ن جانب���ه، نقل الل���واء الش���يخ فيص���ل نواف 
األحم���د الصب���اح إل���ى صاح���ب الس���مو الملك���ي 
رئي���س ال���وزراء تحي���ات وتقدي���ر أمي���ر دول���ة 
الكويت الش���قيقة صاحب السمو الشيخ صباح 
س���مو  عه���ده  وول���ي  الصب���اح  الجاب���ر  األحم���د 
الش���يخ نواف األحمد الجابر الصب���اح وتمنيات 
اس���تمرار  وش���عبها  البحري���ن  لمملك���ة  س���موها 
التق���دم والنماء، فيما كلفه س���موه بنقل تحياته 
إل���ى أخيه صاح���ب الس���مو أمير دول���ة الكويت 
الش���قيقة وأخيه س���مو ولي العهد وأخيه س���مو 
رئي���س مجلس الوزراء، وتمنيات س���موه لدولة 
النم���و  اضط���راد  وش���عبها  وقيادته���ا  الكوي���ت 

واالزدهار.
وأش���اد س���موه بما تش���هده العالقات البحرينية 

مختل���ف  ف���ي  مس���تمر  تق���دم  م���ن  الكويتي���ة 
المجاالت يجسد عمق روابط األخوة التاريخية 
الت���ي تربط بين البلدين والش���عبين الش���قيقين، 
وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي 

واالرتقاء به إلى مستويات أعلى.
وأك���د س���موه أن مملكة البحري���ن حريصة على 
توطيد ُعرى التعاون مع دولة الكويت الشقيقة 
ف���ي كل م���ا م���ن ش���أنه أن يس���هم ف���ي خدم���ة 
المصال���ح المش���تركة وتلبي���ة تطلع���ات البلدين 
والشعبين الش���قيقين، السيما في ظل ما يربط 
بي���ن قياديت���ي وش���عبي البلدي���ن م���ن احت���رام 
وتفاهم يتميز بخصوصية فريدة في العالقات 

بين الدول.
وأش���اد س���موه بالجهود التي يق���وم بها صاحب 
الس���مو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في 
تحقي���ق نهضة وتطور دولة الكويت، وما يبذله 
س���موه من أجل تعزيز العمل العربي والخليجي 
المش���ترك ضم���ن رؤي���ة حكيم���ة تس���عى إلى أن 
يسود األمن واالستقرار مختلف دول المنطقة.

وتي���رة  تكثي���ف  أهمي���ة  إل���ى  س���موه  ون���وه 
الزيارات المتبادلة بين المس���ؤولين في البلدين 
الش���قيقين؛ لم���ا له���ا م���ن أثر ف���ي زي���ادة أواصر 
التق���ارب والتفاه���م والتنس���يق المش���ترك تجاه 

مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.

سمو رئيس الوزراء يستقبل الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بدولة الكويت

الس��نين عب��ر  ومتج��ذرة  متين��ة  البلدي��ن  بي��ن  العاق��ات  ركائ��ز  ال��وزراء:  رئي��س  س��مو 

توطيد عرى التعاون مع الكويت

زيادة أواصر 
التقارب بتكثيف 

وتيرة الزيارات 
بين المسؤولين 

إشادة بجهود 
الشيخ صباح 

األحمد في نهضة 
وتطور الكويت

أعرب اللواء الشيخ فيصل نواف األحمد الصباح عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما  «
يوليه سموه من اهتمام بكل ما يوطد عالقات األخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وأكد أن سموه يحظى بمحبة 
وتقدير واحترام كبير، كقيادة خليجية ذات رؤية حكيمة لها إسهامها الواضح في نماء بالدها وفي تقوية أركان التعاون 

العربي والخليجي.

الصباح: سموه يحظى بمحبة واحترام كبير



04local@albiladpress.com

األحد
28 أكتوبر 2018 

19 صفر 1440

المنامة - بنا

الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء  رئي���س  اس���تقبل 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
بقص���ر س���موه بالرف���اع أم���س وزي���ر الدول���ة 
س���نغافورة  بجمهوري���ة  الدف���اع  لش���ؤون 
الصديقة مالكي عثم���ان، والذي يقوم بزيارة 
رس���مية إل���ى مملك���ة البحرين للمش���اركة في 
فعاليات المنتدى الرابع عش���ر ل� “مؤتمر حوار 
المنام���ة 2018”. وخالل اللقاء، رحب س���موه 
بزيارة وزير الدولة لشئون الدفاع بجمهورية 
سنغافورة إلى مملكة البحرين، مؤكدا سموه 
ح���رص مملك���ة البحري���ن عل���ى تعزي���ز أط���ر 
التع���اون مع جمهوري���ة س���نغافورة الصديقة 
وتوطيده���ا في مختل���ف المجاالت بالش���كل 
ويلب���ي  المش���تركة  المصال���ح  يخ���دم  ال���ذي 
الصديقي���ن.  والش���عبين  البلدي���ن  تطلع���ات 
ونقل الوزير الس���نغافوري إلى صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء تحيات رئيس���ة وزراء 
جمهورية س���نغافورة حليمة يعقوب رئيس���ة 
وزراء جمهوري���ة س���نغافورة، ووجه لس���موه 
الدع���وة لزي���ارة جمهوري���ة س���نغافورة، فيما 
كلفه سموه بنقل تحياته وتقديره إلى رئيسة 
وزراء جمهورية س���نغافورة، وتمنيات سموه 

لسنغافورة الصديقة دوام الرفعة والتقدم.
ون���وه س���موه إل���ى أن مملك���ة البحري���ن تنظر 
بكل التقدير واإلعجاب إلى تجربة جمهورية 
س���نغافورة ف���ي التنمي���ة، والتي اس���تطاعت 
أن تحج���ز لنفس���ها وبكف���اءات وطنية مكانة 
متقدمة على خريط���ة الدول األكثر نموا في 
القارة اآلس���يوية والعالم. وش���دد سموه على 
أن هن���اك العدي���د من الف���رص الواع���دة التي 

يمك���ن أن تش���كل مح���وًرا لمزيد م���ن التعاون 
الصديقي���ن،  البلدي���ن  بي���ن  والمثم���ر  البن���اء 
االقتصادي���ة  المج���االت  ف���ي  خصوص���ا 
تفاهم���ات  عب���ر  واالس���تثمارية  والتجاري���ة 

واتفاقات تحقق المصالح المشتركة.
ودعا س���موه إل���ى تكثيف الزي���ارات المتبادلة 
بين المسؤولين في البلدين من أجل مناقشة 
مختلف أوجه التعاون الثنائي وتطويرها بما 
يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سموه أن مملكة البحرين تولي اهتماما 
كبي���را بتنمي���ة عالقاته���ا م���ع دول مجموع���ة 
“اآلس���يان” وم���ن بينها جمهورية س���نغافورة، 
وذل���ك من خ���الل تعزيز االس���تفادة المتبادلة 
ف���ي كل ما من ش���أنه أن يدعم جهود التنمية 
ف���ي المملك���ة، الس���يما أن “اآلس���يان” تش���كل 
نموذًج���ا متميزا للتكت���الت االقتصادية التي 
نجح���ت ف���ي االنتق���ال بدولها وش���عوبها إلى 

آفاق متقدمة في رحاب التنمية.

أعرب وزير الدولة لشؤون الدفاع  «

بجمهورية سنغافورة عن شكره وتقديره 

لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

على اهتمام سموه بتطوير العالقات 

الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدا 

أن بالده تحرص على تعزيز التعاون 

مع مملكة البحرين في العديد 

من المجاالت التي تخدم المصالح 

المشتركة، مشيدا بما تشهده المملكة 

من نهضة وتطور وما حققته من 

نجاحات مشهود لها في مجال التنمية 

المستدامة.

س��مو رئيس الوزراء: تعزي��ز أطر التعاون لخدمة مصالح الش��عبين

تجربة سنغافورة في التنمية تحظى باإلعجاب

سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع السنغافوري
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Û  ف���ي مجلس الثالث���اء الماضي، كان س���مو رئيس الوزراء كعادته ش���فافا وصارما
وصادما للحد الذي جعله يصرح بأن بالدنا مازالت مستهدفة، وهناك من يزعجه 
اس���تقرارها. بالفعل كان سموه قارئا فّذا لمشاهد األحداث، لنوايا األمم المعادية، 
وال���دول الكاره���ة لنهضتن���ا ووحدتن���ا وامننا، س���موه يؤمن بأن هن���اك من أزعجه 
نج���اح البحري���ن وخروجه���ا أكثر قوة ووح���دة وعافية م���ن أزم���ة 2011، وهناك 
م���ن كان يتمن���ى أال تم���ر البالد من عنق األزمة المالية العالمي���ة العام 2008 وكأن 
ش���يئا ل���م يك���ن، وهناك من يحاول ش���ق الص���ف البحرين���ي بتأليب أبن���اء الوطن 
الواح���د المتح���د على بعضه البعض، لكن في المقابل هناك من يس���تطيع الصمود 
والتص���دي، وقب���ول التحدي، وهناك م���ن يؤمن بأن اصطفاف القي���ادة والمواطن 
تح���ت ل���واء المواطن���ة الحق���ة والوط���ن الموح���د الواحد، ق���د ف���وت الفرصة تلو 

األخرى على أعداء الحرية واألمن والسالم. 
Û  هن���اك م���ن يضم���ر س���وءا لن���ا، لكنن���ا ال نضمر س���وءا ألحد، هن���اك م���ن يتربص بنا

وباس���تقرارنا ب���ل هن���اك من ال يعجب���ه اصطفافنا وال تريحه فرحتن���ا بقادتنا وهم 
يدش���نون مراح���ل االزده���ار واحدة بع���د األخرى، لكنن���ا ال نمتل���ك إال إيماننا بربنا 

وحرصنا على وحدة أيامنا وتماسك أوطاننا.
Û  العال���م يم���وج بتي���ارات معاكس���ة، وبسياس���ات مشاكس���ة، وبأطم���اع تعيدنا إلى 

س���ابق عه���ود االس���تعمار البائدة، لكن األم���م القوية هي التي فهم���ت المقلب ولم 
تش���ربه، ه���ي التي جعلت من الفخ فخا ألعدائها، ومقب���رة للغزاة وأطماعهم، هي 
الت���ي تمكنت على مر الزمان من أن تقه���ر أعداء الحياة، وان تدود عن مقدراتها 
وتحمي منجزاتها وتدافع عن مصالح ش���عوبها، هناك من يحاول التعدي، وهناك 
م���ن يعتدي بالفع���ل، لكن بالمقابل هناك م���ن تحركه عقيدته الس���محاء، وتوجهه 

بوصلته الغراء، فال يلتحم إال مع شقيقه المواطن في ملحمة وطنية مؤمنة. 
Û  رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان حفظه هللا ورعاه

ف���ي مجل���س الثالثاء الماض���ي كان واضحا وه���و يتحدث بلغ���ة الناصح الحكيم 
“إننا نفتح للمواطن قلوبنا قبل أبوابنا”، وهو ما يعني أنه ال مسافات وال فجوات 
يمك���ن أن ينف���ذ منها العدو، وال برك أو مس���تنقعات كي يصط���اد المتربصون منها 
م���ا يحل���و لهم من خبرات أو مش���كالت الوطن، فأجهض���ت المحاولة بعد األخرى 
وت���م اإلجه���از على أذنابها والمناوئين لنا والمتس���لطين علينا م���ن قريب كانوا أم 

من بعيد. 
Û  إن المعادل���ة الصعبة تحققت في البحرين، حي���ث الفهم الدقيق بأننا أمة مازالت

تح���ت قصف األمان���ي المعادية، لكننا في الوقت ذاته نع���رف كيف نحمي بالدنا، 
ونقاوم أعداءنا، كيف ندافع وال نهدد، نصون وال نبدد، وهللا الموفق والمستعان.

حديث الثالثاء

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر سموه بالرفاع أمس، وزير خارجية اليابان الصديقة 
“تارو كونو” والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالًيا للمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع عشر لألمن اإلقليمي “حوار المنامة”. وخالل اللقاء، 

رحب سموه بزيارة الوفد الياباني إلى مملكة البحرين، والتي تأتي في إطار عالقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والشعبين.

ونق���ل وزير خارجية لصاحب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء تحيات وتقدير ش���ينزو آبي 
رئي���س وزراء اليابان، ووجه الدعوة لس���موه 
لزيارة اليابان، فيما كلفه سموه بنقل تحياته 
وتقدي���ره لرئي���س وزراء الياب���ان، وتمني���ات 
س���موه للياب���ان وش���عبها الصدي���ق اس���تمرار 

الرفعة والتقدم.
 وأك���د س���موه ح���رص مملك���ة البحري���ن على 
البلدي���ن  بي���ن  التع���اون  مج���االت  توس���يع 
القطاع���ات  ف���ي  الس���يما  الصديقي���ن، 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية ارتكاز 
عل���ى ما يربط بين البلدين من عالقات قوية 

واحترام متبادل.
وأش���اد س���موه بما تقدمه الياب���ان من نموذج 
رائ���د ف���ي التنمي���ة بش���تى أش���كالها، والت���ي 
تع���د نموذًج���ا ملهم���ا للعدي���د من ال���دول في 
مشوارها على طريق التقدم والنهضة، معربا 

س���موه ع���ن تطلع���ه إل���ى أن تش���هد المرحل���ة 
المقبلة مزيدا من العمل المش���ترك الذي يعزز 
م���ن أواص���ر العالق���ات الثنائية بي���ن البلدين 

خصوصا في مجاالت األمن واالقتصاد.
 ودع���ا س���موه إل���ى تكثي���ف الزي���ارات بي���ن 
المسؤولين في البلدين الصديقين من بحث 
س���بل تعزي���ز التع���اون الثنائ���ي وفت���ح آف���اق 

جديدة تخدم المصالح المشتركة.
 م���ن جانبه، أع���رب وزير الخارجي���ة الياباني 
عن خالص ش���كره وتقديره لصاحب الس���مو 
الملك���ي رئيس ال���وزراء على االهتم���ام الذي 
يوليه س���موه بتنمي���ة العالقات بي���ن البلدين 
الصديقي���ن، مؤكدا حرص ب���الده على تقوية 
ش���تى  ف���ي  البحري���ن  مملك���ة  م���ع  عالقته���ا 
القطاع���ات، مش���يدا بما تش���هده البحرين من 

تقدم ونماء في العديد من المجاالت.
 وأك���د اهتمام اليابان بتفعيل االتفاقات التي 

ترب���ط بين البلدي���ن خصوصا ف���ي المجاالت 
االقتصادي���ة واالس���تثمارية وتوقي���ع المزيد 
منه���ا، وق���ال إن الياب���ان تهتم اهتمام���ا كبيرا 
بأمن واس���تقرار المنطقة وأن يس���ود السالم 
والن���أي به���ا ع���ن أي ش���يء يعك���ر صفوه���ا، 
والتقدي���ر  االحت���رام  بعي���ن  تنظ���ر  فالياب���ان 
للمنطق���ة لم���ا يربطه���ا م���ن عالق���ات صداقة 

قوية مع دول المنطقة.
 وقال إنه اس���تمع إلى رأي س���موه في العديد 
م���ن القضاي���ا التي تهم المنطق���ة في إطار ما 
يتمت���ع به س���موه من رؤي���ة بعي���دة وقراءة، 
وتأكي���د س���موه عل���ى أن البحري���ن حريص���ة 
عل���ى بناء ش���راكة حقيقي���ة م���ع طوكيو في 
الخط���وات  كل  ظ���ل  ف���ي  المج���االت  س���ائر 
المتقدمة التي تش���هدها العالق���ات والتعاون 

بين البلدين.

سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير خارجية اليابان

المنامة - بنا

تفعيل االتفاقات االقتصادية مع اليابان
س��مو رئيس ال��وزراء: طوكيو تهت��م بأمن واس��تقرار المنطقة

تكثيف 
الزيارات بين 
المسؤولين 
وفتح آفاق 

التعاون 
المشترك

اليابان    
نموذج 

ملهم للدول        
في مشوارها 

على طريق 
التقدم
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آليات موحدة لتعزيز األمن واالستقرار
الياب��ان م��ع  االس��تثماري  التع��اون  لتطوي��ر  نتطل��ع  العه��د:  ول��ي  س��مو 

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة على م���ا وصلت إليه العالقات 
البحريني���ة الياباني���ة م���ن تمي���ز على جمي���ع الصعد ف���ي إطار ما يرب���ط البلدين 
الصديقي���ن م���ن عالق���ات وثيق���ة واهتمامهم���ا بتعزيز الش���راكة االس���تراتيجية 

بينهما.

جاء ذلك لدى لقاء س���موه، بحضور سمو 
الش���يخ عيس���ى بن س���لمان ب���ن حمد آل 
خليف���ة، وزي���ر الخارجي���ة اليابان���ي تارو 
كون���و ف���ي إط���ار مش���اركته ف���ي ح���وار 
المنام���ة 2018، إذ رح���ب س���موه بكون���و 
عالق���ات  لتطوي���ر  تطلع���ه  ع���ن  معرب���ا 
ف���ي  والياب���ان  البحري���ن  بي���ن  التع���اون 
مختل���ف القطاع���ات، خصوص���ا التعاون 
م���ن  وغيره���ا  والثقاف���ي  االس���تثماري 
المج���االت الحيوي���ة، والدف���ع بمزي���د من 
العالق���ات نح���و أف���ق أرح���ب م���ن العمل 

والتنسيق المشترك.

وبحث سموه مع وزير الخارجية الياباني 
مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات 
االهتمام المشترك، وأهمية اعتماد آليات 
فاعل���ة موحدة ته���دف إل���ى تعزيز األمن 

واالستقرار في المنطقة.
ش���كره  ع���ن  كون���و  أع���رب  جانب���ه،  م���ن 
وتقدي���ره لصاح���ب الس���مو الملك���ي ولي 
العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء على م���ا يبديه 
من اهتمام بتطوي���ر العالقات البحرينية 
الياباني���ة، متمني���ا للمملك���ة دوام التقدم 

واالزدهار. سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الياباني

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أك���د ول���ي العهد نائ���ب القائ���د األعلى 
النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان 
يش���هده  م���ا  خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن 
ح���وار المنام���ة م���ن تنوع ف���ي الطرح 
مس���احة  أت���اح  وال���ذي  والمش���اركة، 
كب���رى مؤسس���ات  لمش���اركة  واس���عة 
والخدمات  اإلس���تراتيجي  التخطيط 

من إثراء محاور هذا المنتدى.
ج���اء ذلك ل���دى لقاء س���موه، بحضور 
س���مو الش���يخ عيس���ى بن س���لمان بن 

حمد آل خليفة، مع الرئيس التنفيذي 
تش���ارلز  بيرجي���ه”  “روالن���د  لش���ركة 
إدوارد بويي���ه، إذ اطلع على مجموعة 
المش���اريع االس���تراتيجية في منطقة 
به���ا  تعن���ى  الت���ي  األوس���ط  الش���رق 
الش���ركة خصوص���ا م���ا يتص���ل منه���ا 
بتحس���ين الخدم���ات عب���ر القطاع���ات 

الرئيسية.
وخالل اللقاء، تطرق سموه مع بوييه 
إلى أهم المحاور والقضايا المطروحة 

في منتدى حوار المنامة.

سمو ولي العهد يلتقي رئيس “روالند بيرجيه”

مشاركة الجبير ساهمت بنجاح المنتدى
الجميع على  نفعه  يعود  المنطقة  ألمن  السعودية  حفظ  العهد:  ولي  سمو 

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق 
الحفاظ على أمن واس���تقرار المنطقة ودعم جهود التنمية واالس���تثمار فيها والذي يعود نفعه على الجميع، مش���يدا س���موه بما يربط البلدين والش���عبين الش���قيقين من عالقات 
وروابط متينة ومتطلعة دائما نحو تعزيزها في ش���تى القطاعات في ظل اهتمام ورعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، وعاهل المملكة العربية 

السعودية الشقيقة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ج���اء ذل���ك ل���دى لق���اء س���موه أم���س، 
ب���ن  عيس���ى  الش���يخ  س���مو  بحض���ور 
ب���ن حم���د آل خليف���ة، وزي���ر  س���لمان 
خارجي���ة المملك���ة العربية الس���عودية 
بمناس���بة  الجبي���ر  ع���ادل  الش���قيقة 
مش���اركته ف���ي ح���وار المنام���ة، حيث 
نوه س���موه بح���رص الش���قيقة الكبرى 
بالحضور والمش���اركة ف���ي أعمال هذا 
المنتدى الذي يس���اهم بشكل كبير في 
نجاح���ه في ضوء ما تح���وزه المملكة 
ودوره���ا  عالم���ي  وثق���ل  مكان���ة  م���ن 
البارز في دعم قضايا األمن والس���الم 
والتنمي���ة عل���ى المس���تويين اإلقليمي 

والدولي.
وخالل اللقاء، تناول س���موه مع وزير 
خارجية الس���عودية أهم الموضوعات 
على المس���تويين اإلقليم���ي والدولي، 
والمواضي���ع ذات االهتم���ام المش���ترك 
واهم المحاور التي يتطرق لها منتدى 

حوار المنامة.

م���ن جانبه، أع���رب الجبير عن الش���كر 
والتقدير لصاحب الس���مو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئي���س مجلس الوزراء بما يبديه من 
العالق���ات  بدع���م  متواص���ل  اهتم���ام 
األخوية البحرينية السعودية، مؤكدا 

أهمي���ة مث���ل ه���ذه الملتقي���ات لتبادل 
األفكار وال���رؤى لمواجه���ة التحديات 

األمنية في المنطقة.

سمو ولي العهد ملتقيا وزير الخارجية السعودي

المنامة - بنا

Û  االنتخاب���ات النيابي���ة عل���ى األب���واب، وعلى كل مرش���ح يص���ل للبرلمان
العم���ل على تعليق األس���ئلة عل���ى حبال وزارة العمل ع���ن حاالت تفاقم 
البطالة، وعدم استيعاب القطاع الخاص لذلك، وعن أسئلة كثيرة قمت 
بطرحه���ا ف���ي مقاالت عدة من قبي���ل متى يتم بحرن���ة وظائف الموارد 
البش���رية وحت���ى ف���ي ال���وزارات وموض���وع التوظي���ف ف���ي ال���وزارات 
والقط���اع الحكوم���ي يحت���اج إع���ادة نظ���ر، فهن���اك ش���كاوى تصلن���ا في 
الصحاف���ة، وه���ذا الباب ينتظر فقط عنصر التوقيت. بقيت ألس���بوعين 
انتظ���ر إجاب���ات وزارة العمل عن أس���ئلتي التي طرحته���ا في الصحافة 
عن حجم التوظيف، ومتابعته ومدى مراقبة الوزارة للشركات وحقوق 
العم���ال، وع���ن العاطلي���ن من حملة الش���هادات العليا، وع���ن مدى صحة 
األرق���ام التي تطرحها الوزارة، والتي تصل إلى توظيف 24 ألف عاطل 
عن العمل، هذا الرقم الخيالي الجنوني... إلخ من األسئلة. قد نستطيع 
تقبل اي ش���يء إال أن يبقى مواطن بش���هادة عليا، وعاطل مع إمكانية 
أن يحل هذا المواطن مكان األجنبي. هذا أمر ال يمكن قبوله أو تغليفه 
بقطع جوكليت التصريحات، أو وضع إكسس���وارات لتجميله. قبل أيام 
وصلتن���ي رس���الة من أب يتحدث عن ابنته، وه���ي خريجة بكالوريوس 
ومنذ أربع سنوات أو أكثر عاطلة، وتعاني اكتئابا وإحباطا وهي جالسة 
ف���ي المنزل، واألب يعاني حزنا وقلقا عل���ى ابنته. بالتغييرات الجديدة 
للقرارات خصوصا فيما يتعلق بديوان الخدمة ورئاسة سمو ولي العهد 
يح���دو األم���ل كل المواطني���ن أن تك���ون هناك ح���االت اس���تيعابية أكثر 

للعاطلين وتغيير جذري في ملف التوظيف في البحرين.

ملف 
العاطلين عن 

سيد ضياء الموسويالعمل )7(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ضرورة 
أن يتم مواصلة ترسيخ مبادئ حكم القانون واالحترام المتبادل ضمن أهداف الجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب والتطرف.

ج���اء ذل���ك ل���دى لقاء س���موه، بحضور س���مو 
الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، 
ووزير ش���ؤون الدفاع الفريق الركن يوس���ف 
الجالهم���ة، م���ع وزي���رة الدف���اع بجمهوري���ة 
إط���ار ح���وار  ف���ي  ترتن���ا  إليزابيت���ا  إيطالي���ا 
المنامة. ورحب س���موه بمشاركة إيطاليا في 
النس���خة الرابعة عش���رة للمنتدى بما يعكس 
اهتمامه���ا بقضايا أم���ن واس���تقرار المنطقة، 
كم���ا ت���م تب���ادل وجه���ات النظ���ر ع���ن محاور 
المنتدى واس���تعراض ع���دد من القضايا ذات 
االهتمام المش���ترك، خصوصا ما يتعلق منها 
بس���بل تعزي���ز التنس���يق والتعاون المش���ترك 

وبتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
وأكد س���موه خ���الل اللقاء دعم���ه لكل ما من 
ش���أنه تطوي���ر العالقات الثنائي���ة بين مملكة 

البحري���ن والجمهورية اإليطالي���ة بما يخدم 
البلدين والشعبين الصديقين.

أش���اد ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب 
صاح���ب  ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول 
الس���مو الملك���ي األمير س���لمان ب���ن حمد آل 
خليفة بالتواصل والتعاون مع المؤسس���ات 
العالمي���ة العامل���ة ف���ي مج���ال التجهي���زات 
والمع���دات العس���كرية، وم���ن بينه���ا ش���ركة 
لوكهي���د مارتن األميركي���ة الرائدة، بما يرفد 
لمملك���ة  والدفاعي���ة  العس���كرية  الجهوزي���ة 

البحرين.
بحض���ور  س���موه،  لق���اء  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
س���مو الش���يخ عيس���ى بن س���لمان ب���ن حمد 
للش���ؤون  الرئي���س  نائ���ب  م���ع  خليف���ة،  آل 
الحكومي���ة الدولي���ة ف���ي “لوكهي���د مارت���ن” 
نانس���ي ش���ليغيل والوف���د المرافق م���ن كبار 
مس���ؤولي الش���ركة؛ وذل���ك في إط���ار حوار 
المنامة، حيث رحب س���موه بمش���اركتها في 

المنت���دى الدفاع���ي األمني الحي���وي بأبعاده 
اإلستراتيجية التي لها أهمية بارزة بالنسبة 
للمعنيي���ن بهذه المجاالت التي تعنى بحفظ 

األمن واالستقرار على المستوى الدولي.
والوف���د  ش���ليغيل  أش���ادت  جانبه���ا،  م���ن 
بمس���توى اإلع���داد والتنظي���م وم���ا توف���ره 
ودع���م  تس���هيالت  م���ن  البحري���ن  مملك���ة 

إلنجاحه على مدار هذه السنوات.

سمو ولي العهد يلتقي وزيرة الدفاع اإليطالية

سمو ولي العهد يلتقي نائبة رئيس شركة لوكهيد مارتن للشؤون الحكومية الدولية نانسي زيوزين شليغل

سمو ولي العهد يبحث التنسيق مع وزيرة الدفاع اإليطالية

ترسيخ حكم القانون واالحترام المتبادل

سمو ولي العهد يلتقي نائب رئيس “لوكهيد مارتن”

باكو - بنا

دع���ا أعض���اء مجلس الصحافيي���ن األذربيجاني إلى توحيد الجه���ود اإلعالمية في 
ال���دول اإلس���المية لمواجهة الهجمة على اإلس���الم والمس���لمين خصوص���ا الهجمة 
المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدين تضامنهم 
مع الس���عودية ضد الحم���الت اإلعالمية المغرضة، معتبرين أنها محاوالت فاش���لة 

إلضعاف األمة اإلسالمية والضغط على المملكة العربية السعودية.

ج���اء ذلك خالل اس���تقبال المجل���س أعضاء 
منظم���ة  دول  أنب���اء  وكاالت  اتح���اد  وف���د 
التعاون اإلس���المي )يونا( أمس في العاصمة 

األذربيجانية باكو. 
ودع���ا رئيس المجلس وعضو مجلس النواب 

األذربيجان���ي أفالط���ون أماس���وف الصحافة 
ووس���ائل اإلع���الم العربي���ة واإلس���المية إلى 
التضام���ن وتح���ري الدق���ة ف���ي نش���ر األخبار 
واتب���اع مصداقيته���ا، خصوص���ا التي تخص 

قضايا المنطقة والعالم العربي واإلسالمي.

“الصحافيين األذربيجاني” يتضامن مع السعودية



أش���اد ول���ي العه���د نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن 
حم���د آل خليفة بمش���اركة الجمهورية األلماني���ة االتحادية في حوار المنامة، وهو ما يعكس اهتمامها بقضايا الش���رق 

األوسط، ودورها في مكافحة اإلرهاب ضمن الجهود الدولية بما يسهم في دعم االستقرار.

ج����اء ذلك ل����دى لقاء س����موه، بحضور 
س����مو الش����يخ عيس����ى ب����ن س����لمان بن 
حمد آل خليفة، ووزير شؤون الدفاع 
الجالهم����ة،  يوس����ف  الرك����ن  الفري����ق 
ألماني����ا  بجمهوري����ة  الدف����اع  وزي����رة 
االتحادي����ة الصديق����ة أورس����وال ف����ون 
دير الي����ن على هامش المنتدى، حيث 

رحب سموه بالوزيرة األلمانية.
وخ����الل اللق����اء، ت����م اس����تعراض عدد 
من القضايا التي تش����هدها الس����احتان 
والجه����ود  والدولي����ة،  اإلقليمي����ة 
المبذول����ة الت����ي تت����م بم����ا يس����هم ف����ي 
ف����ي  واالس����تقرار  األم����ن  تحقي����ق 
المنطقة، مؤكدا سموه ما وصلت إليه 
عالقات الصداقة والتعاون والتنسيق 
المشترك في المجاالت المختلفة بين 
مملك����ة البحري����ن وجمهوري����ة ألماني����ا 

العالق����ات  بتل����ك  والدف����ع  االتحادي����ة 
نح����و مس����تويات أرح����ب تنس����جم مع 

البلدي����ن  بي����ن  العالق����ات  م����ا تش����هده 
الصديقين من تطور.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أك���د ول���ي العه���د نائب القائ���د األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة دعم مملكة 
البحرين لمواصلة تنس���يق الجهود الدولية والعمل المش���ترك؛ من أجل ترس���يخ أس���س األمن واالس���تقرار بخطوات مدروسة مما يدعم استمرار 

وتيرة التنمية بما فيه صالح المنطقة وشعوبها.

وق���ال س���موه إن م���ا ت���م تناول���ه م���ن مواضيع 
مهم���ة في منت���دى حوار المنام���ة 2018 يحمل 
نبرة تحمل التفاؤل بظهور فرص للتوصل إلى 
حل���ول لبع���ض من التحدي���ات الملحة، مش���يًرا 
س���موه إل���ى أنه م���ن الض���روري أن يت���م البناء 
عل���ى ه���ذه اإلمكاني���ات والف���رص للتعام���ل مع 
التحدي���ات الدولية بما يتي���ح المجال للتوصل 

إلى حلول مستدامة.
ولدى لقاء سموه، بحضور سمو الشيخ عيسى 
ب���ن س���لمان بن حم���د آل خليف���ة، وزي���ر الدولة 
خارجي���ة  ب���وزارة  األوس���ط  الش���رق  لش���ؤون 
المملكة المتحدة أليس���تر بيرت، ووزير الدولة 
والوف���د  إل���وود  توباي���اس  الدف���اع  لش���ؤون 
المرافق الذي ضم نواًبا ومسؤولين عسكريين 
ف���ي إط���ار انعق���اد أعم���ال ح���وار المنام���ة، نوه 
سموه بعالقات الصداقة التاريخية بين مملكة 
الت���ي تح���رص  البحري���ن والمملك���ة المتح���دة 

البحري���ن بقيادة عاهل الب���الد صاحب الجاللة 
المل���ك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة، على البناء 
على األسس الراس���خة التي تتميز بها، مشيًدا 
سموه بما تشهده العالقات الثنائية بين البلدين 
من تطور مس���تمر في التعاون والتنسيق على 
الصعد كافة. ونوه س���موه بما يش���هده التعاون 

والتنس���يق المشترك من تناٍم مستمر مما أسهم 
في حفظ أمن واس���تقرار المنطق���ة، كما تناول 
اللق���اء جمل���ة م���ن التط���ورات الراهن���ة إقليمًيا 
ودولًيا. وأش���اد بيرت، وإل���وود والوفد المرافق 
بم���ا حققت���ه البحري���ن م���ن تقدم ف���ي مختلف 

مجاالت التنمية بقيادة جاللة الملك.

حص����دت مؤسس����ة المب����رة الخليفي����ة للع����ام الثاني عل����ى التوالي، تكري����م وزارة العم����ل والتنمي����ة االجتماعية، خالل 
الدورة العاشرة من حفل المنح المالية للمنظمات األهلية والجمعيات الخيرية، المقام تحت رعاية الرئيس الفخري 

لصندوق العمل االجتماعي األهلي سمو الشيخ عيىسى بن علي آل خليفة. 
وجاء التكريم للجهود التي تبذلها المؤسس����ة وإس����هاماتها في إطالق البرامج التي تس����تهدف مجال التعليم وتنمية 
الش����باب البحريني. إذ حازت المؤسس����ة على منحة مالية في فئة المش����روع التنموي طويل األجل، وتحديًدا حصل 
برنامج التميز الواقع تحت مظلة برنامج رايات للمنح الدراس����ية على منحة برامج الممارس����ات الناجحة للمنظمات 

األهلية.

ي���وم  عق���د  ال���ذي  الحف���ل  وجم���ع 
العم���ل  وزي���ر  الماض���ي  األربع���اء 
جمي���ل  االجتماعي���ة  والتنمي���ة 
م���ن  ع���دد  جان���ب  إل���ى  حمي���دان، 
أعضاء مجلس���ي الشورى والنواب، 
والجه���ات الداعمة لصن���دوق العمل 
االجتماع���ي األهل���ي ف���ي البحرين، 

واستلمت شهادة استحقاق المنحة 
المالية بالنيابة عن المؤسسة عضو 

مجلس األمناء الش���يخة لولوة بنت 
أحمد آل خليفة.

سمو ولي العهد يلتقي وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط بالمملكة المتحدة اليستر بيرت

مؤسسة المبرة الخليفية تفوز بمنحة وزارة العمل والتنمية االجتماعية للمرة الثانية

سمو ولي العهد يلتقي الوفد البريطاني ويشيد بتطور العالقات

المؤسسة تفوز بمنحة “العمل والتنمية” للمرة الثانية

ظهور فرص لحل بعض التحديات الملحة

ممارسات ناجحة لـ “المبرة الخليفية”

المنامة - بنا

األلماني��ة الدف��اع  وزي��رة  يلتق��ي  العه��د  ول��ي  س��مو 

الدفع بالعالقات نحو مستويات أرحب
سمو ولي العهد يلتقي وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط بالمملكة المتحدةسمو ولي العهد  يلتقي وزيرة الدفاع األلمانية

قالت رئيس مجلس األمناء لمؤسسة المبرة الخليفية سمو  «
الشيخة زين بنت خالد بن عبدالله آل خليفة “نشكر وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية لقاء ثقتها الثمينة، وإيمانها المستمر ببرامج 
وأهداف المؤسسة، والذي نتج عنه تحقيق هذا اإلنجاز للمرة 

الثانية”.

األمن مرتكز أساس لتحقيق التنمية
س��مو ول��ي العه��د: تكات��ف المجتم��ع الدول��ي لمكافح��ة خط��ر اإلره��اب

أك���د ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو 
الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة أن األمن مرتكز أس���اس لتحقيق التنمية، داعًيا 
سموه إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة خطر اإلرهاب والتطرف عبر الجهود 
الدولية الرامية إلى تجفيف منابعه، مؤكًدا مكانة الش���رق األوس���ط االس���تراتيجية في 
النظام العالمي الذي يبرز البعد الجيوسياس���ي للمنطقة، منوًها بالجهود الفاعلة لإلدارة 
األميركية ودورها المحوري في ترسيخ دعائم األمن واالستقرار والسالم في المنطقة، 

ومؤكًدا دعم المملكة الدائم ومساندتها لهذه الجهود والمساعي اإلقليمية والدولية.

جاء ذلك لدى لقاء س����موه، بحضور س����مو 
الش����يخ عيس����ى ب����ن س����لمان ب����ن حم����د آل 
الفري����ق  الدف����اع  خليف����ة، ووزي����ر ش����ؤون 
الرك����ن يوس����ف الجالهم����ة، ورئي����س هيئة 
األركان الفري����ق الركن ذي����اب النعيمي في 
إطار حوار المنامة، وزير الدفاع بالواليات 
ماتي����س  جيم����س  األميركي����ة  المتح����دة 
والوف����د المراف����ق، إذ رح����ب س����موه بزيارة 
الوزير إلى المملكة للمش����اركة في المنتدى 
وال����ذي يؤك����د ح����رص الوالي����ات المتح����دة 

األميركي����ة دوًم����ا على تأكيد إس����هامها في 
دع����م مختلف التوجه����ات الرامي����ة لتعزيز 

األمن والسلم العالميين.
وخ����الل اللق����اء، تط����رق س����موه م����ع وزي����ر 
الدفاع األميركي إلى أهمية حوار المنامة؛ 
باعتب����اره منص����ة سياس����ية وفكرية لبحث 
ما يس����تجد من تطورات أمنية وسياس����ية 
م����ن  نخب����ة  خ����الل  م����ن  المنطق����ة  ف����ي 
صن����اع الق����رار عل����ى المس����تويين اإلقليمي 
والدول����ي، وما يس����هم به ف����ي تعزيز األمن 

واالس����تقرار؛ ليصب����ح أحد أه����م الملتقيات 
الدولي����ة لمناقش����ة قضاي����ا األم����ن والبع����د 

االستراتيجي في التنمية.
كم����ا تم تب����ادل وجه����ات النظر ع����ن كيفية 

واإلره����اب،  التط����رف  تحدي����ات  مواجه����ة 
وبحث العالقات الثنائي����ة المتميزة بينهما 
المصال����ح  يحق����ق  بم����ا  تعزيزه����ا  وس����بل 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

سمو ولي العهد األمير ملتقيا وزير الدفاع األميركي

المنامة - بنا

المنامة - بنا

 يعق���د الي���وم الملتق���ى الحكومي 
2018 تح���ت رعاي���ة كريم���ة م���ن 
رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان 
آل خليف���ة ومب���ادرة ول���ي العه���د 
نائ���ب القائد األعل���ى النائب األول 
لرئي���س مجلس ال���وزراء صاحب 
س���لمان  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو 
ب���ن حم���د آل خليفة.وتش���ارك ف���ي 
الملتق���ى مختلف جهات القطاع العام 
والذي يتناول الخطوات والسياسات 
الحكومي���ة  القطاع���ات  لمختل���ف 
ويناق���ش م���ن خ���الل مح���اوره ه���ذا 

الع���ام اإلنج���ازات الت���ي تم���ت وأه���م 
إل���ى  تحويله���ا  وكيفي���ة  التحدي���ات 

فرص والتطلعات المستقبلية.
يع���د  الحكوم���ي  الملتق���ى  أن  يذك���ر 
منص���ة مهمة أس���هم ف���ي تعزي���ز أداء 
القط���اع الع���ام وف���ق أعل���ى درج���ات 
التنس���يق التي أس���همت ف���ي تحقيق 
األه���داف الموضوع���ة، وإن اس���تمرار 
عقده انعكاس يجس���د نهج الحكومة 
وخطواته���ا المس���تمرة نح���و تحقي���ق 
التنمية في إط���ار الرؤية االقتصادية 
عل���ى  القائم���ة  ومبادئه���ا   2030

االستدامة والتنافسية والعدالة.

سمو رئيس الوزراء يرعى اليوم الملتقى الحكومي
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سمو ولي العهد  يلتقي وزيرة الدفاع األلمانية



“السهام ثالثية األلوان” يحلق بسماء المملكة
للطيران البحرين  معرض  في  إيطالية  استعراضية  مشاركة  أول 

أعلن���ت اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدول���ي للطيران 2018، الذي يقام 
تح���ت رعاي���ة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، 
وبإش���راف الممثل الش���خصي لجالل���ة الملك، رئي���س اللجنة العلي���ا المنظمة 
لمعرض البحرين الدولي للطيران س���مو الش���يخ عب���دهللا بن حمد آل خليفة، 
ع���ن مش���اركة الفريق االس���تعراضي اإليطالي الس���هام ثالثي���ة األلوان ضمن 

النسخة الخامسة من المعرض في الفترة 14 - 16 نوفمبر 2018.

وس���ُيدرج الفري���ق اإليطال���ي للمرة 
ضم���ن  اإلط���اق،  عل���ى  األول���ى 
برنام���ج يوم���ي للع���روض الجوي���ة 
م���ن  ع���دد  عل���ى  يش���تمل  وال���ذي 
الف���رق المتنوع���ة كفريق الفرس���ان 
اإلماراتي، فريق الصقور الروس���ي 
وفري���ق النجوم العالمي���ة للعروض 
الجوي���ة، فري���ق الصقور الس���وداء 
للقف���ز بمظ���ات الهب���وط، الع���رض 
ع���رض  الج���وي،  للمح���رك  الف���ردي 
م���ارك جفري���ز “الضغي���ر والكبي���ر”، 

إضاف���ة إلى عروض جوية من قبل 
الس���اح الجوي الملك���ي البحريني، 
اإلماراتي���ة  الجوي���ة  والق���وات 
وغيرها من فرق إقليمية وعالمية.  
االس���تعراضي  الفري���ق  ويتك���ون 
اإليطالي السهام ثاثية األلوان من 
100 ش���خص من الضباط وضباط 
الص���ف والموظفي���ن المجندين من 
ذوي الخب���رة الذي���ن ت���م اختيارهم 
بعناي���ة من بي���ن مجموعة واس���عة 
يمتل���ك  كم���ا  المرش���حين.  م���ن 

الطيارون المشاركون خبرة ال تقل 
عن 750 س���اعة طيران في القوات 
الجوي���ة إضافة إلى حصولهم على 
الش���هادات الازم���ة. وعل���ى صعيد 
الذك���رى  احتفالي���ة  ش���هدت  آخ���ر، 
55 لفري���ق االس���تعراض  الس���نوية 
 3 قب���ل  ُأقيم���ت  الت���ي  الوطن���ي، 

أع���وام، تقديم عرض جديد باس���م 
 Scintilla Tricolore  Italian(
 Frecce يذك���ر أن فري���ق .)Spark
تأسيس���ه  ت���م  ال���ذي   ،Tricolori
الع���ام 1961، ُيع���د من أع���رق فرق 
العروض الجوية المنتسبة للقوات 
الجوي���ة اإليطالي���ة؛ كون���ه يتضمن 

 MB“ 10 طائ���رات من بينه���ا طائرة
PAN 339” وه���ي طائ���رة إيطالي���ة 
معتم���دة تتمت���ع بدرج���ة عالية من 
الع���ام  اس���تخدامها  ت���م  المن���اورة، 
 Frecce Tricolori 1982 من قب���ل
لتدريب الطيارين الجدد في مركز 

التدريب الكائن بجاتينا. 

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

مشاركة الفريق االستعراضي اإليطالي ضمن النسخة اخلامسة من املعرض 

المنامة - وزارة الخارجية

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

التق���ى قائد س���اح الج���و الملك���ي البحريني 
الل���واء الركن طيار الش���يخ حم���د بن عبدهللا 
آل خليف���ة أم���س بنائ���ب رئيس ق���وة الدفاع 
النيوزلندي المارش���ال طوني ديفيس، وذلك 
فعالي���ات  ف���ي  للمش���اركة  زيارت���ه  بمناس���بة 
المنتدى الرابع عش���ر ل� “مؤتم���ر حوار المنامة 

2018” لألمن اإلقليمي.

اجتم���ع مس���اعد وزي���ر الخارجي���ة عب���دهللا الدوس���ري، بمكتب���ه بالديوان 
الع���ام للوزارة، أمس مع وزيرة الدولة للش���ؤون الدولية بوزارة خارجية 

جمهورية رومانيا مونيكا جورجيتا.

وأع���رب مس���اعد الوزي���ر ع���ن اعت���زاز 
البحري���ن بعاق���ات الصداق���ة الوطيدة 
التي تجمعها مع رومانيا، وما تتسم به 
من تطور في مختلف المجاالت، مقدرًا 

مش���اركتها ف���ي ح���وار المنام���ة، مؤكًدا 
حرص البحري���ن على مواصلة التعاون 
الثنائ���ي م���ع روماني���ا عل���ى األصع���دة 
كاف���ة، بما يحق���ق المصالح المش���تركة 

م���ن  الصديقي���ن.  والش���عبين  للبلدي���ن 
جانبها، أعربت جورجيتا عن س���عادتها 
بلقاء الدوسري، مؤكدة اهتمام رومانيا 
بمواصل���ة العم���ل الثنائي المش���ترك مع 
البحري���ن إزاء مختلف القضايا، كما تم 
مناقش���ة عدد من المواضي���ع والقضايا 
االهتم���ام  ذات  والدولي���ة  اإلقليمي���ة 

المشترك.

شارك قائد خفر السواحل في أعمال االجتماع الرابع عشر لرؤساء وكاالت األمن 
البح���ري وقي���ادات خف���ر الس���واحل بالمنظم���ة اآلس���يوية ف���ي مدين���ة دكا عاصمة 

جمهورية بنغالدش، والذي عقد بمشاركة 23 دولة ومنظمة.

انضم���ت  ق���د  البحري���ن  مملك���ة  وكان���ت 
للتجم���ع المذك���ور بع���د أن تقدم���ت بطلب 
عضويت���ه الع���ام 2017، إذ ته���دف الوكالة 
إل���ى تعزي���ز التع���اون بي���ن وكاالت األم���ن 
البحري وقيادات خفر السواحل بالمنطقة 

البحري���ة،  الس���يطرة  لف���رض  اآلس���يوية 
والتي من ش���انها أن تس���مح بحل القضايا 
البح���ري  األم���ن  مج���االت  ف���ي  البحري���ة 
وحماية البيئة البحرية ومنع األعمال غير 

المشروعة في البحر وبناء القدرات.

23 دولة في اجتماع األمن البحري ببنغالديش 

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للش���ؤون الدولية الش���يخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة، مع وفد االتحاد األوروبي برئاس���ة نائب األمين العام للشؤون 
السياسية المدير السياسي لجهاز العمل الخارجي األوروبي السفير جين 
كريس���توف بيالرد، وذل���ك على هامش أعمال منتدى “ح���وار المنامة” في 

نسخته الرابعة عشرة

.وأعرب الش���يخ عب���دهللا بن أحمد عن 
تطل���ع البحري���ن لتفعي���ل الش���راكة مع 
االتح���اد األوروب���ي، كأح���د التجمعات 
الدولية المهمة، الت���ي لديها ارتباطات 
وثيق���ة بقضاي���ا وتفاع���ات المنطق���ة، 
وانطاق���ا م���ن ك���ون البحري���ن عض���وا 
فاعا ف���ي الحوار السياس���ي واألمني 
بي���ن مجل���س التع���اون ل���دول الخليج 
العربي���ة واالتح���اد األوروب���ي، وكذلك 
والجماعي���ة  الثنائي���ة  االجتماع���ات 
المش���تركة.وتناول الش���يخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفة جهود مملكة البحرين 
من أجل تثبيت األمن واالس���تقرار في 

منطق���ة الش���رق األوس���ط، ومكافح���ة 
االلت���زام  ظ���ل  ف���ي  اإلره���اب،  خط���ر 

بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
م���ن جان���ب آخ���ر، اجتمع وكي���ل وزارة 
الخارجي���ة للش���ؤون الدولي���ة الش���يخ 
عب���دهللا ب���ن أحم���د آل خلي���ف، أمس، 
م���ع مس���اعد وزي���ر الخارجي���ة، المدير 
العام لقس���م الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا بوزارة الخارجية السويس���رية 
بروله���ارت،  أمادي���وس  وولفغان���غ 
ل���دى  السويس���ري  االتح���اد  وس���فيرة 
دولة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة مايا 

تيسافي.

وتم بحث أوج���ه التعاون بين البلدين 
الصديقي���ن، وتبادل وجهات النظر عن 
األوضاع والتطورات على الس���احتين 
االهتم���ام  ذات  والدولي���ة  االقليمي���ة 

المشترك.
وأك���د الوكي���ل أهمية تفعي���ل مذكرات 
التعاون واالتفاقيات التي تم توقيعها، 
ف���ي الزي���ارة الس���امية المهم���ة لعاه���ل 
الب���اد صاح���ب الجال���ة المل���ك حم���د 
ب���ن عيس���ى آل خليف���ة، لسويس���را في 

مايو 2016، والت���ي نهضت بالعاقات 
الثنائية، والمصالح المشتركة.

وتحدث ع���ن الخط���وات والمب���ادرات 
الرائدة التي اتخذتها البحرين، بقناعة 
وحماي���ة  تعزي���ز  أج���ل  م���ن  وذاتي���ة، 
حقوق اإلنس���ان، محذرا من محاوالت 
بائس���ة لجماعات خارجة على القانون 
لديها أجندة معروفة الس���تغال مناخ 
الحري���ات المتاح���ة في تس���ييس تلك 
الحقوق، بشكل مغرض وغير أخاقي.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يجتمع مع وفد االتحاد األوروبي

عبداهلل بن أحمد: محاوالت بائسة الستغالل الحريات في تسييس الحقوق

تعزيز التعاون مع االتحاد األوروبي قائد سالح الجو الملكي يلتقي ديفيس

الدوسري: عالقاتنا وطيدة مع رومانيا
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استعراض العالقات العسكرية مع بريطانيا وأميركا
القائد العام يبحث الموضوعات المشتركة مع عدد من المشاركين بحوار المنامة

اس���تقبل القائ���د العام لق���وة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة ب���ن أحمد آل 
خليف���ة أم���س قائد قيادة القوات المش���تركة البريطاني الجنرال س���ير كريس ديفيرل، 
يرافقه كبير مستش���اري الدفاع البريطاني للش���رق األوس���ط الفريق س���ير جون لوريمر 
والوف���د المرافق؛ بمناس���بة المش���اركة في ح���وار المنامة، بحضور وزير ش���ؤون الدفاع 

الفريق الركن يوسف الجالهمة، ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.

وخ���ال اللق���اء، أش���اد القائ���د الع���ام بعاق���ات 
الت���ي ترب���ط  التاريخي���ة والمتمي���زة  الصداق���ة 
مملك���ة البحري���ن والمملكة المتح���دة والتي لها 
جذور تاريخي���ة متينة، منوًه���ا بالتعاون القائم 
بين البلدي���ن الصديقين ومنها ما يتعلق بتبادل 

الخبرات والتعاون في المجال العسكري.
كما اس���تقبل القائد العام، قائد القيادة المركزية 
األميركي���ة الفريق أول جوزي���ف فوتيل والوفد 
المرافق له، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركن يوس���ف الجاهمة، ورئيس هيئة األركان 
الفري���ق الركن ذي���اب النعيمي. وتم اس���تعراض 
عاقات التعاون والصداق���ة القائمة بين مملكة 

البحري���ن والواليات المتحدة األميركية وس���بل 
تعزيزه���ا وما تش���هده م���ن تطور عل���ى مختلف 
األصع���دة خصوص���ا م���ا يتعل���ق منها بالتنس���يق 
البلدي���ن  بي���ن  الدفاع���ي  والتع���اون  العس���كري 
الصديقي���ن، كما تم بحث عدد من الموضوعات 
ذات االهتمام المش���ترك.  واستقبل القائد العام 
إليزابيت���ا  إيطالي���ا  الدف���اع بجمهوري���ة  وزي���رة 
ترتنا والوفد المرافق لها، بحضور وزير ش���ؤون 
الدفاع الفريق الركن يوسف الجاهمة، ورئيس 
هيئ���ة األركان الفري���ق الرك���ن ذي���اب النعيم���ي.

وأش���اد القائد الع���ام بعاقات الصداق���ة القائمة 
بين البحري���ن وإيطاليا في المجاالت كافة، كما 

ت���م بحث ع���دد من الموضوع���ات ذات االهتمام 
نائ���ب  الع���ام  القائ���د  اس���تقبل  كم���ا  المش���ترك. 
مدي���ر العام للعاق���ات الدولية واإلس���تراتيجية 
هيرفي���ه  بح���ري  الفري���ق  فرنس���ا  بجمهوري���ة 
بونافونت���ور والوف���د المراف���ق. وتم اس���تعراض 
عاقات التعاون والصداق���ة القائمة بين مملكة 
البحرين والجمهورية الفرنسية، كما تم مناقشة 

عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
واستقبل القائد العام رئيس قسم االستراتيجية 
بالقي���ادة العام���ة التركية الل���واء مصطفى أوقز 
عاق���ات  اس���تعراض  وت���م  المراف���ق.  والوف���د 
التعاون والصداقة القائمة بين البحرين وتركيا، 
كما تمت مناقش���ة ع���دد م���ن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

القائد العام لقوة دفاع البحرين مستقبال قائد قيادة القوات المشتركة البريطاني

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

اس���تقبل وزير الداخلية الفريق الركن 
الش���يخ راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليفة 
أم���س المدير التنفيذي لش���ركة آيرون 
بالوالي���ات  اإللكترون���ي  لألم���ن  ن���ت 
كي���ث  متقاع���د  الجن���رال  المتح���دة 
ألكسندر، بحضور سفير البحرين لدى 
الواليات المتحدة الش���يخ عبدهللا بن 
راش���د آل خليف���ة، ورئيس األمن العام 
الل���واء طارق الحس���ن. وأش���ار الوزير 

إلى أهمية التعاون والتنس���يق وتبادل 
الخب���رات ف���ي مج���ال العم���ل األمني، 
منوها إلى جه���ود وزارة الداخلية في 
مكافحة الجرائ���م اإللكترونية وتعزيز 
األمن الس���يبراني كج���زء من منظومة 
األم���ن والس���امة العام���ة. وت���م بحث 
مجاالت التعاون والتدريب في مجال 
األمن السيبراني، إضافة إلى عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

تعزيــز األمــن السيبرانــي

بتطبيق���ات جوي���ة نوعي���ة وبوتي���رة غير مس���بوقة، تس���تمر فعالي���ات التمرين 
الجوي المش���ترك “الربط األساس���ي 2018”، إذ ال يزال هدير المحركات ينطلق 
من مدرج س���الح الجو الملكي البحريني معلنة عن مس���توى جهوزية لم يسبق 
ل���ه مثي���ل في التخطي���ط واإلعداد والتنفي���ذ، محققة نقلة كبيرة في أس���لوب 

العمل الجوي الجماعي والدفاعي المشترك بين القوات الجوية المشاركة.

وبين شاش���ات ضخمة ونظ���م اتصال 
نس���ق  ف���ي  الجمي���ع  يعم���ل  حديث���ة، 
واض���ح وبأس���لوب جماع���ي مخط���ط 
ل���ه وف���ق خط���ط مرس���ومة س���لفا في 
تأمين المجال الج���وي والحفاظ على 
والدف���اع  المنطق���ة  واس���تقرار  أم���ن 
عنه���ا ومواجه���ة التهدي���دات الجوي���ة 

المختلفة.
وتمي���زت األطق���م المش���اركة في أكبر 

وأقوى التدريبات الجوية العس���كرية 
المش���تركة في منطقة الخليج العربي 
بالقدرات النوعي���ة العالية وبالخبرات 

التراكمية المميزة.
عاق���ات الش���راكة والتع���اون الوطيد 
بين القوات المش���اركة تركت بصماتها 
التمري���ن  مراح���ل  عل���ى  الواضح���ة 
المختلفة، فالتجانس والدقة وسرعة 
الس���مة  كان���ت  الموكل���ة  المه���ام  أداء 

البارزة والحاضرة في أروقة العمل.
وفي هذا الس���ياق، ق���ال أحد الضباط 
المش���اركين م���ن س���اح الج���و الملكي 
البحرين���ي إن ه���ذا التمري���ن يأتي في 
والتنس���يق  الدفاع���ي  التع���اون  إط���ار 
المش���ترك بين الق���وات الجوية للدول 

أم���ن  لتعزي���ز  والصديق���ة  الش���قيقة 
واستقرار المنطقة.

وأضاف أن مثل هذه التمارين الجوية 
الرئي���س  المح���ك  تعتب���ر  المش���تركة 
واس���تعداد  جهوزي���ة  م���دى  لقي���اس 
الق���وات وكذل���ك بيئة عس���كرية غنية 

لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم.
وأش���ار إلى أن الربط األساس انعكس 
المش���اركين  مس���توى  عل���ى  إيجاب���ا 
وصقل مهاراتهم وخبراتهم العملياتية 

والقيادية واإلدارية والفنية.
وق���ال متح���دث آخر من س���اح الجو 
الملكي البحريني “يحتفل ساح الجو 
الملك���ي بم���رور 30 عام���ا عل���ى تنفيذ 
تمرين الربط األساسي والذي يحظى 
برعاي���ة كريمة م���ن قبل عاه���ل الباد 
القائ���د األعل���ى، من���ذ انطاق���ه للم���رة 

األولى في العام 1988.
تح���رص  البحري���ن  أن  إل���ى  وأش���ار 
عل���ى الحف���اظ عل���ى أم���ن واس���تقرار 
إذ  حلفائه���ا،  م���ع  بالتع���اون  المنطق���ة 
يعزز تمرين الربط األساس���ي جهوزية 
القوات المش���اركة واالرتقاء بعمليات 

التخطيط والس���يطرة وذلك بمشاركة 
أكث���ر م���ن 30 طائ���رة عس���كرية لمهام 

مختلفة ومن أكثر من دولة.
والمملك���ة  البحري���ن  مملك���ة  وتجم���ع 
عل���ى  تاريخي���ة  عاق���ات  المتح���دة 
مختلف األصعدة السيما على الصعيد 
العس���كري ومش���اركة الق���وات الجوية 
البريطانية في ه���ذا التمرين ماهو إال 
داللة واضحة على الشراكة التاريخية 
بي���ن س���اح الج���و الملك���ي البحريني 

وساح الجو الملكي البريطاني.
وحول هذا الجانب، قال أحد الضباط 
للمش���اركة  “حض���رت  البريطانيي���ن 
ف���ي ه���ذا التمري���ن وال���ذي ينطلق من 
التعاون الوثيق بين المملكة المتحدة 

والدول المشاركة في التمرين”.
وأضاف “س���عدت بهذه المش���اركة وما 

حققته من تبادل للخبرات العس���كرية 
مع س���اح الجو الملكي البحريني عبر 
السنوات الماضية. وأتمنى أن يحظى 
تمري���ن الرب���ط األساس���ي بالمزيد من 
التط���ور، كما أش���يد وأثن���ي بالعاقات 
الوطيدة التي تجم���ع مملكة البحرين 
المج���االت  ف���ي  المتح���دة  والمملك���ة 
أو  العس���كري  المج���ال  ومنه���ا  كاف���ة 
المحاف���ل الدولي���ة األخ���رى كمع���رض 
البحرين الدولي للطيران الذي سيقام 
ف���ي األس���ابيع القليل���ة المقبل���ة”، الفتا 
Ty�  لل���ى مش���اركة طائرتين من ن���وع

phoons تابع���ة لس���اح الج���و الملكي 
البريطان���ي ف���ي ه���ذا الح���دث الب���ارز، 
متمني���ا لمملك���ة البحري���ن المزي���د من 

التطور واالزدهار.

الرفاع - قوة دفاع البحرين

“الربط األساسي”... احترافية نوعية وتجانس غير مسبوق



وزيرة الدفاع األلمانية: الحلول الدبلوماسية ممكنة
واإلره����اب ال��ج��ه��ل  ل��م��ح��ارب��ة  فلسطينية  دول����ة  إلن��ش��اء  ال��وق��ت  ح���ان  ع��ل��وي:  ب��ن 

أك���دت وزي���رة الدف���اع بجمهورية ألماني���ا االتحادية أورس���وال فون دير الي���ن أن النزاع���ات والصراعات التي 
تحص���ل ف���ي المنطقة ليس���ت منفصلة عن العالم، وأن غالبي���ة هذه النزاعات متصل���ة ومترابطة، وقالت “بعد 

سنوات من الحروب المستمرة أصبح الناس يطالبون بحياة مستقرة من خالل الحلول الدبلوماسية”.

وأوضح���ت الوزيرة األلمانية في الجلس���ة الثالثة التي 
عقدت صباح أمس ضمن مؤتمر “حوار المنامة” والتي 
نظمت تحت عنوان “الصراع والدبلوماسية في الشرق 
األوس���ط”، أن الحلول الدبلوماس���ية ممكنة بش���رط أن 
“تك���ون كل األص���وات مس���موعة وأن المفاوض���ات ال 
تك���ون بش���أن أي ط���رف بل تخ���ص كل األط���راف عبر 
دع���م المقارب���ات والت���ي تتعلق ب���كل الجه���ات المعنية 
ف���ي المنطقة”، مؤك���دة التزام بالدها بالتع���اون الوثيق 

والقوي مع الحلفاء في هذه المنطقة.
م���ن جهتها، أعربت وزي���رة الدفاع اإليطالي���ة اليزابيتا 
ترينت���ا ع���ن ش���كرها لحس���ن التنظي���م الرائ���ع والعال���ي 
المس���توى لمنت���دى “ح���وار المنام���ة”، ال���ذي يع���د م���ن 
الفعالي���ات المهم���ة، إذ تدع���و إلى تنس���يق عملية وضع 

السياسات والتفكير االستراتيجي.

وأشارت إلى أن وس���ائل التواصل االجتماعي في هذا 
العص���ر غيرت م���ن الطريقة التي تصل فيه���ا المعلومة 
من حيث تغييرها وجمعها ونس���جها وهي تختلف في 
تحري���ر الخب���ر التقلي���دي بش���كل واض���ح، موضحة أن 
وسائل التواصل هذه تؤثر بطريقة أو أخرى في زيادة 
ح���دة النزاع���ات الحالية، مؤك���دة أن التحال���ف الدولي 

استطاع القضاء على اإلرهاب في هذا الصدد أيًضا.
م���ن جانب���ه، أع���رب الوزي���ر المس���ؤول ع���ن الش���ؤون 
الخارجي���ة ف���ي س���لطنة عم���ان يوس���ف ب���ن عل���وي أن 
“الوق���ت ق���د ح���ان إلنش���اء دول���ة فلس���طينية لمحاربة 
الجهل واإلرهاب”، مضيًفا أن جهوًدا قد بذلت في هذا 
الس���ياق حي���ث قامت ب���الده بتقديم األف���كار الجديدة 

للطرفين لقيام دولة فلسطين.
وش���دد ب���ن علوي عل���ى ض���رورة أن تتخل���ص المنطقة 

من مش���اكل الماضي التي ال تس���مح لدول المنطقة من 
بناء مس���تقبلها ومن أن تتطور بالش���كل الذي تستحقه 
بصورة جدية، ومن بين هذه القضايا، مشكلة فلسطين 
العالقة والتي استغرقت حوالي سبعة عقود من الزمن 

عانى فيها الشعب الفلسطيني الكثير، لذا من الضرورة 
إيجاد حل لهذه المش���كلة؛ حتى يتمكن الجيل الجديد 
في المنطقة من أن يزامن األجيال األخرى في التطور 

والنماء.

المنامة - بنا - تصوير: رسول الحجيري

أكد وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية عادل الجبير أن منطقة الشرق األوسط تشهد 
نزاعات كثيرة وحربا على اإلرهاب مس���تمرة منذ س���نوات، وتل���ك النزاعات تقودها محاوالت 

لتغيير النظام اإلقليمي والسيطرة على الشرق األوسط.

 وقال إن كل ذلك كان نتيجة للثورة اإليرانية 
والنظ���ام اإليراني الذي يمك���ن وصفه بالنظام 
الت���ي تواج���ه  المش���اكل  الظالم���ي. وأك���د أن 
المنطق���ة حالي���ا يمك���ن تجاوزه���ا م���ن خ���الل 
القيادة الجيدة واالستمرارية والمقاربة، نافيا 
وج���ود تخوف ح���ول مصي���ر المنطق���ة، وقال 
إنها س���تكون أكثر ازدهارا ولكن المش���كلة هي 
كيفية التعامل مع إيران وإبعادها عن التدخل 
ف���ي المنطق���ة. وأش���ار الجبير في كلم���ة ألقاها 
أم���ام مؤتمر “حوار المنامة” في دورته الرابعة 
عش���رة، المنعق���د ف���ي مملك���ة البحري���ن، إل���ى 
وج���ود صورة متفائلة للمس���تقبل لدى المملكة 
العربية الس���عودية إذ يتم حالي���ا التركيز على 

النمو االقتصادي والتنوع االقتصادي وتمكين 
المرأة وتحقيق تطلعات الش���باب والمس���اءلة 
وتفعي���ل الش���فافية لتوفي���ر مس���تقبل أفض���ل 

للمواطنين لكي يساهم باالستقرار.
وش���دد عل���ى ض���رورة محاس���بة المس���ؤولين 
ف���ي قضية وف���اة الصحافي الس���عودي جمال 
خاش���قجي بعد انتهاء التحقيقات التي تجرى 
في الس���عودية وتركيا، داعي���ا إلى عدم اتخاذ 
مواق���ف وإلق���اء الل���وم عل���ى أحد قب���ل انتهاء 
التحقيق���ات تمام���ا، وأكد أن المملكة س���تعتمد 

آليات لعدم تكرار الحادث.
أن  الس���عودي  الخارجي���ة  وزي���ر  وأوض���ح 
المملك���ة لي���س لديه���ا عالق���ات م���ع إس���رائيل، 

وق���ال إن التطبي���ع معه���ا س���يتم م���ن خ���الل 
مب���ادرة الس���الم العربي���ة الت���ي اعتم���دت ف���ي 
بيروت وبعد الس���ماح للفلسطينيين أن يقيموا 
دولته���م وعاصمتها القدس الش���رقية. وش���دد 
عل���ى العالق���ات المتينة بين ب���الده والواليات 
بالثابت���ة  ووصفه���ا  األميركي���ة،  المتح���دة 

والصلبة.
وق���ال إن الس���عودية حلي���ف لل���دول الغربي���ة 

وإن ه���ذا التحالف لن يتغير بالرغم من مروره 
بنجاح���ات وإخفاق���ات إال أن المملك���ة العربية 

السعودية قررت إعادة األمور لمجاريها.
وقال الجبير: لدينا اس���تثمارات كبيرة متعلقة 
بالطاق���ة ونح���ن بحاج���ة نظام عالمي مس���تقر 
ومكافح���ة فاعل���ة لإلره���اب ولتحقي���ق حرية 
العال���م  ف���ي  المائي���ة  المم���رات  ف���ي  المالح���ة 
وسنس���تمر ف���ي ذل���ك، وال ن���رى أي تغيي���ر في 
العالق���ات مع دول العال���م فهناك مصالح ثابتة 
ونحمي مصالحنا ونعمل مع بلدان لحمايتها”.

التحالف���ات  بش���أن  س���ؤال  عل���ى  رده  وف���ي 
المتع���ددة ف���ي المنطقة والحاج���ة لتوحيدها، 
نفى الجبير وجود تعدد في التحالفات، وقال 
إن مجل���س التعاون الخليج���ي لديه تحالفات 
مع األردن ومصر وأن تلك التحالفات تحكمها 
المصال���ح المتبادلة بين الدول، مضيفا “عندما 
يح���دث ف���راغ في الش���رق األوس���ط تس���تغله 
إي���ران، ولك���ن عندم���ا ج���اء الرئي���س ترام���ب 

للرئاسة أكد عدم تركه لحلفاء أميركا، وهو ما 
تشجعه الس���عودية، إذ استطاع تحقيق نجاح 
كبي���ر في القضاء على “داع���ش” وهزيمته في 
الع���راق بينم���ا لم يتق���دم أوباما لس���نوات، كما 
أن ترام���ب ف���رض عقوبات على إي���ران لوقف 
برنامجها النووي وتدخلها في دول المنطقة”.

وش���دد عل���ى أن أمي���ركا حلي���ف إس���تراتيجي 
ورئيسها يريد دعم مصالح دول المنطقة.

وأك���د الجبي���ر أن مجل���س التع���اون الخليجي 
الخلي���ج عل���ى  ف���ي  األه���م  المؤسس���ة  يبق���ى 
الرغ���م م���ن المش���اكل م���ع دول���ة قط���ر ونعمل 
عل���ى ع���دم تأثيره���ا عل���ى أعم���ال المجل���س، 
الفت���ا إلى اس���تمرار التنس���يق العس���كري الذي 
لم يتأثر بس���بب المش���كلة القطرية، وقال “إلى 
أن تح���ل المش���كلة القطرية نح���اول حد أثرها 
على دول الخليج”. وبالنس���بة للتحالف األمني 
في المنطقة أك���د الجبير دعم المملكة العربية 
السعودية لهذا التحالف، واستمرار المناقشات 

بي���ن األردن ومص���ر لبل���ورة األف���كار، للوصول 
للهدف األساسي وهو ضمان األمن للمنطقة.

وعن وق���ف ألماني���ا لبيع الس���الح للمملكة قال 
الس���عودية توقف���ت من���ذ  الجبي���ر إن  الوزي���ر 
فت���رة طويل���ة عن ش���راء أس���لحة م���ن ألمانيا. 
وأك���د الجبي���ر أن “اإلخ���وان المس���لمين” ه���م 
ج���دود القاعدة والنص���رة و “داعش” وجماعة 
حقب���ة  ف���ي  ب���رزت  الت���ي  والهج���رة  التكفي���ر 
الرئي���س المص���ري أنور الس���ادات، وق���ال “إننا 
نعتق���د أن اإلخوان المس���لمين منظمة إرهابية 
واتخذن���ا إجراءات للحد من قدرتها”. وكش���ف 
الجبير عن تنامي العالقات بين بالده والعراق 
والزيارات المكثفة، وعن إنشاء مجلس تنسيق 
مش���ترك يضم 6 وزراء إضافة لفتح المزيد من 
القنصلي���ات وفتح الحدود بين البلدين والنظر 
ف���ي كيفي���ة االس���تثمار ف���ي الع���راق، وأض���اف 
)العراقي���ة(  للحكوم���ة  إيجابي���ة  نظ���رة  “لدين���ا 

الجديدة ونتطلع للمضي قدما في العالقات”.

المنامة - بنا

الجبير: متفائلون بتحسن النمو االقتصادي بالمنطقة

وزير الخارجية السعودي يلقي كلمته

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكدت وزيرة الدفاع الكينية ريشيل اوماما أن القرن اإلفريقي يضم دوال افريقية 
تجمعه���ا روابط مش���تركة من���ذ الق���دم، وأن التحدي���ات األمنية في ه���ذه المنطقة 

معقدة وقد عرفت حلقات من الصراع زادت من حدتها التدخالت األجنبية.

جاء ذلك خالل الجلس���ة األخي���رة في اليوم 
الثان���ي لح���وار المنام���ة ال���ذي حم���ل عن���وان 

“األمن والتنافس في القرن اإلفريقي”.
وأضاف���ت الوزيرة الكينية أن هناك تهديدات 
والتط���رف  بالبش���ر  االتج���ار  مث���ل  أخ���رى 
أزم���ة الالجئي���ن، موضح���ة إن  إل���ى جان���ب 
التحدي���ات البيئي���ة تش���عل النزاع���ات عل���ى 
الم���وارد البش���رية، وبالتال���ي تزي���د م���ن حدة 

الطوارئ في هذا القرن اإلفريقي.
وأوضح���ت وزي���رة الدف���اع الكيني���ة أن هذه 
والمس���ائل  واألمني���ة  اإلقليمي���ة  القضاي���ا 
االقتصادي���ة يجب أن تفه���م وتعالج بطريقة 
ش���املة، مؤك���دة أن���ه ال يوجد س���الم من غير 

تنمية.
وأش���ارت إلى أن االتحاد األوربي تبرع بمبلغ 
مئة مليون يورو لدعم الصومال، داعيا دول 
الخلي���ج العرب���ي إل���ى االس���تثمار ف���ي القرن 
اإلفريق���ي لم���ا يتمتع ب���ه من فرص اس���تثمار 

مميزة.

وق���ال مستش���ار األم���ن القوم���ي الصومال���ي 
عب���دي س���عيد علي إن ب���الده موج���ودة على 
تقاطع إفريقيا والش���رق األوسط مما يعطيها 
كل المقوم���ات لتكون مح���ورا تجاريا يؤهلها 
للتح���ول إل���ى مركز تجاري مهم، مش���يًرا إلى 
كيفي���ة تحوي���ل التناف���س إلى عوام���ل لدفع 

عملية االستثمار في القرن اإلفريقي.
وعل���ى صعيد آخ���ر، ن���وه نائب األمي���ن العام 
للش���ؤون السياس���ية ف���ي االتح���اد األوروبي 
ج���ون كريس���توف بلي���ارد، بأن���ه م���ن الجي���د 
التح���دث عن الق���رن اإلفريقي هنا في مملكة 
البحري���ن من خالل “ح���وار المنام���ة”، مؤكدا 
أن الق���ارة اإلفريقي���ة تتمت���ع بأهمي���ة كبي���رة 
لالتح���اد األوروب���ي م���ن خ���الل التج���ارة عبر 
ب���اب المن���دب، فنجاح إفريقيا ه���و من نجاح 
االتحاد األوروبي، مش���يًدا بالدعم الس���عودي 
واإلمارات���ي ف���ي ه���ذا الص���دد وال���ذي يعن���ى 
بالبني���ة التحتية للق���ارة اإلفريقي���ة كالتعليم 

على سبيل المثال.

التدخالت األجنبية تفاقم أزمة الدول اإلفريقية

أش���اد وزي���ر خارجي���ة الياب���ان ت���ارو 
البحري���ن  مملك���ة  بجه���ود  كون���و 
الناجح���ة ف���ي تنظيم مؤتم���ر “حوار 
الراب���ع عش���ر عل���ى  للع���ام  المنام���ة” 

التوالي.
وق���ال عل���ى هام���ش مش���اركته ف���ي 
منت���دى “ح���وار المنام���ة” “كنت أول 
يحض���ر  للياب���ان  خارجي���ة  وزي���ر 
االجتم���اع الع���ام الماض���ي، ونه���دف 
الدول���ي  المؤتم���ر  ف���ي  بالمش���اركة 
التحدي���ث  جه���ود  عل���ى  للتركي���ز 
واإلصالحات في الش���رق األوسط”.

وأوضح كونو أن اليابان ركزت على 
االس���تثمار ف���ي رأس المال البش���ري 
ونجحت في اعتماد النمط الحديث 
والصناعي م���ع الحفاظ على التراث 
الياباني، مشيرا إلى أن رئيس وزراء 
الياب���ان أح���د ثم���ار تلك السياس���ات 
التي انتهجتها الدولة وأثبت قدرته.

ش���ارك األمين الع���ام لمجلس التع���اون لدول 
الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني 
في قمة األمن اإلقليمي الرابعة عشرة )حوار 
المنام���ة 2018( التي ينظمه���ا المعهد الدولي 
للدراس���ات االس���تراتيجية، والت���ي افتتحت 
أعماله���ا أم���س ف���ي المملك���ة، بحض���ور عدد 
م���ن وزراء الخارجي���ة والدف���اع والداخلي���ة 
ف���ي ع���دد م���ن ال���دول العربي���ة واألجنبي���ة، 
ف���ي  والمستش���ارين  والخب���راء  والباحثي���ن 

المجاالت األمنية والعسكرية والسياسية.
وتناق���ش قم���ة األم���ن اإلقليم���ي ع���دًدا م���ن 
القضايا السياسية واألمنية المتصلة بمنطقة 
الش���رق األوس���ط، من بينها اس���تقرار الشرق 
األوس���ط ومكافح���ة اإلره���اب ح���ول العالم، 
الش���رق  ف���ي  والدبلوماس���ية  والصراع���ات 
والش���رق  األميركي���ة  والسياس���ة  األوس���ط، 
األوس���ط، واالس���تقرار وإع���ادة البن���اء ف���ي 
الشرق األوس���ط، وأمن باب المندب، واألمن 

اإلقليمي، وغيرها من القضايا السياسية.

اليابان استثمرت في 
رأس المال البشري 

ونجحت

أمين “التعاون” 
يشارك في “حوار 

المنامة”

أكد وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس الدور الكبير الذي تلعبه مملكة البحرين في مكافحة القرصنة البحرية والتصدي لالتجار 
غير المشروع ضمن الجهود الرامية لحماية الممرات البحرية وتعزيز األمن البحري.

وق���ال “إن البحري���ن تعتبر م���ن المحكمين 
األقوى للس���الم ف���ي المنطقة. إن مس���احة 
ال���دول ال تحدد وق���ع التزامها تجاه إحالل 
الس���الم واألمن، ولكن الجهود والمس���اعي 
إل���ى ذل���ك، ولذل���ك ف���إن البحري���ن  تش���ير 
وضم���ن التزامه���ا باس���تضافة منتدى حوار 
المنامة تؤكد الرس���الة الكبيرة التي تحملها 
ف���ي هذا الش���أن”.وجدد ماتيس الت���زام بالده 
بالعمل مع “الحلفاء والش���ركاء” من أجل “شرق 
أوس���ط مس���تقر وآمن”، مس���تدركا بأن الواليات 
المتح���دة األميركية “لن تعي���د النظر بالعقوبات 
عل���ى إي���ران ما لم تغي���ر إيران س���لوكها ودعمها 

لألنشطة والجماعات اإلرهابية في المنطقة”.
بعن���وان  المنام���ة”  “ح���وار  جلس���ة  ف���ي  وق���ال 
“سياس���ات الواليات المتحدة في ش���رق أوسط 
األميركي���ة  المتح���دة  الوالي���ات  “إن  متغي���ر”: 

ملتزم���ة بالعمل م���ع دول المنطق���ة الحليفة من 
أجل ضمان حرية المالحة البحرية”. 

التص���دي  مح���اوالت  كل  “س���ندعم  وأض���اف 
أي  لوق���ف  وسنس���اعد  الس���يبرانية  للهجم���ات 
أنظم���ة  نش���ر  ومح���اوالت  للصواري���خ  انتش���ار 

المالحة الجوية دون طيار”.
وفي الشأن اليمني، أشار الوزير إلى سعي بالده 
لتعزيز الق���درات األمنية والعس���كرية للحكومة 
الش���رعية وكذل���ك دول التحال���ف وف���ي نف���س 

الوقت دعم جهود الحل السياسي في اليمن.

جانب من الحضور

ماتيس: أميركا لن تعيد النظر بالعقوبات ما لم تغير إيران سلوكها
البحرين من المحكمين األقوى للسالم بالمنطقة

08local@albiladpress.com

األحد
28 أكتوبر 2018 

19 صفر 1440
إيران وقطر تحاوالن فرض الهيمنة

وزي��ر الخارجي��ة: نج��دد دعمن��ا ل��كل الجه��ود الهادف��ة لحماي��ة المنطق��ة

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أهمية التحالفات والشراكات 
بي���ن ال���دول المس���ؤولة والداعم���ة لالس���تقرار ف���ي المنطقة وحلفائه���ا في الخ���ارج؛ لضمان 
االس���تقرار اإلقليم���ي، خصوصا في ظل التحديات التي تواج���ه دول المنطقة، وأهمية دور 
الش���ركاء الدوليين في التوصل لش���رق أوسط مس���تقر ومزدهر وخاٍل من النزاعات يساهم 

بشكل إيجابي في االقتصاد العالمي.

ونوه وزير الخارجية ف���ي كلمته أمام مؤتمر 
ح���وار المنام���ة ف���ي دورت���ه الرابع���ة عش���رة 
الوالي���ات  م���ن  المق���دم  االقت���راح  بأهمي���ة 
المتح���دة األميركية إلنش���اء تحالف الش���رق 
ه���ذا  أن  موضًح���ا  اإلس���تراتيجي،  األوس���ط 
التحالف سيس���هم في تعزيز األمن واالزدهار 
ف���ي المنطقة، ومس���اعدة دولها ف���ي مواجهة 
التحدي���ات المختلف���ة الت���ي تواجهه���ا عل���ى 

األصعدة كافة.
وأكد الت���زام مملكة البحري���ن بدورها الداعم 
المنطق���ة،  لحماي���ة  الهادف���ة  الجه���ود  ل���كل 
وستبقى على اس���تعداد للعمل مع األصدقاء 

والحلفاء؛ لضمان االستقرار واالزدهار.
واس���تعرض الش���يخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليف���ة األوضاع في المنطقة، منتقًدا في 
هذا السياق التدخالت اإليرانية في الشؤون 
الداخلي���ة للدول العربية كم���ا في الجمهورية 
اليمني���ة  والجمهوري���ة  الس���ورية  العربي���ة 
ودعمها ميليش���يات الحوث���ي اإلرهابية الذي 
أدى إل���ى إطال���ة الص���راع، مش���دًدا عل���ى أن 
التحال���ف العرب���ي لدعم الش���رعية ف���ي اليمن 
ملت���زم بإع���ادة االس���تقرار والحل السياس���ي 
الش���عب  بي���ن كاف���ة مكون���ات  ال���ذي يجم���ع 
اليمن���ي، ويضم���ن وقف التدخ���الت اإليرانية 

في شؤون اليمن.
وأضاف وزي���ر الخارجي���ة أن محاوالت قطر 
األعض���اء  ال���دول  سياس���ات  ف���ي  للتدخ���ل 
ل���دول الخلي���ج العربي���ة،  بمجل���س التع���اون 
تتناق���ض م���ع االتفاق���ات الموقعة بي���ن دول 
لالس���تقرار  دعام���ة  يع���د  ال���ذي  المجل���س 
اإلقليم���ي وأهم عنصر، إل���ى جانب جمهورية 
مص���ر العربي���ة والمملكة األردنية الهاش���مية، 

في مساعدة المنطقة على االستقرار، مشيرا 
إل���ى أن هن���اك رابط���ا بي���ن أزم���ات المنطق���ة، 
وه���و محاول���ة بع���ض دول المنطق���ة ف���رض 
الهيمن���ة عل���ى اآلخري���ن، س���واء كان س���عي 
إي���ران المس���تمر لتصدي���ر ثورتها والس���يطرة 
على المزيد م���ن األراضي من خالل وكالئها، 
أو مح���اوالت قط���ر الرامية إل���ى التأثير على 

المنطقة.

وزير الخارجية يلقي كلمته في مؤتمر حوار المنامة

المنامة - بنا - تصوير: رسول الحجيري

الرفاع - قوة الدفاع

حض���ر القائ���د الع���ام لق���وة دف���اع 
البحري���ن المش���ير الرك���ن الش���يخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة جلسات 
منتدى حوار المنامة، الذي حظي 
بمش���اركة وف���ود رس���مية رفيع���ة 
وخارجي���ة  دف���اع  وزراء  تض���م 
م���ن  قوم���ي  أم���ن  ومستش���اري 
دول مجل���س التع���اون الخليج���ي 

والش���رق األوس���ط والعالم.وأش���اد 
القائ���د الع���ام لق���وة الدفاع بمش���اركة 
والمس���ؤولين  ال���وزراء  م���ن  العدي���د 
من عس���كريين وأكاديميي���ن وخبراء 
م���ن مختل���ف دول العالم، مق���درا دور 
القائمي���ن على تنظي���م المنتدى الرابع 
عش���ر لح���وار المنام���ة 2018 وتهيئ���ة 

مختلف السبل إلنجاحه.

القائد العام يحضر جلسات “حوار المنامة”

وزيرة الدفاع األلمانية الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان
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استمرار التنسيق البحريني البريطاني
وزي��ر الخارجي��ة: التع��اون م��ع االتح��اد األوروب��ي لتعزي��ز األمن ف��ي العالم

اجتمع وزير الخارجية الش���يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع وزير الدولة لش���ؤون الش���رق األوس���ط بوزارة خارجية المملكة المتحدة أليس���تر بيرت، وزير الدولة لش���ؤون 
الدفاع توبياس إلوود وقدامى المحاربين بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش حوار المنامة في دورته الرابعة عشرة.

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز البحرين 
المملك���ة  م���ع  القوي���ة  الصداق���ة  بعالق���ات 
المتح���دة والمس���توى المتميز الذي وصلت 
إلي���ه عل���ى مختل���ف األصع���دة السياس���ية 
واالقتصادي���ة وغيره���ا م���ن المج���االت بما 
يؤك���د م���ا تحظى به م���ن اهتم���ام كبير من 
قبل البلدين وإرادتهما المش���تركة والدائمة 
لتوس���يع آف���اق التعاون المش���ترك، وضمان 
اس���تمرار التنس���يق إزاء القضايا اإلقليمية 
والدولي���ة، منوًها بالجهود الملموس���ة التي 
تق���وم به���ا المملك���ة المتحدة؛ ألج���ل تعزيز 
األمن واالس���تقرار في المنطق���ة، وحرصها 
عل���ى التع���اون م���ع دول المنطق���ة لضم���ان 
التوصل لحلول لمشكالتها بما يعود بالنفع 

على جميع دولها.
م���ن جانب���ه، أك���د بي���رت ح���رص المملك���ة 
المتح���دة عل���ى المض���ي قدًم���ا بالعالق���ات 
التاريخي���ة الوطي���دة م���ع البحري���ن عل���ى 
التنس���يق  واس���تمرار  األصع���دة  مختل���ف 
المش���ترك،  القضاي���ا مح���ل االهتم���ام  ف���ي 
مش���يًدا بدورها في تعزيز العمل الجماعي 

المشترك ألجل ترسيخ األمن والسلم.
وزي���ر  م���ع  الخارجي���ة  وزي���ر  اجتم���ع  كم���ا 
خارجي���ة الياب���ان ت���ارو كون���و، إذ تم بحث 

العالقات الثنائية وسبل تطويرها.
وزي���ر  رح���ب  االجتم���اع،  بداي���ة  وف���ي 

للبحري���ن،  وبزيارت���ه  بكون���و  الخارجي���ة 
مشيًدا بالمس���ار المتقدم للعالقات الثنائية 
بي���ن البلدين الصديقي���ن، منوًها إلى أهمية 
اس���تمرار تب���ادل الزي���ارات بي���ن مس���ؤولي 
البلدي���ن بما يدعم مصالحهم���ا ويؤدي إلى 
تعزيز التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات 

االهتمام المشترك.
م���ن جانبه، عّب���ر كونو عن اعت���زازه بزيارة 
البحري���ن ولق���اء وزي���ر الخارجي���ة، مؤكًدا 
تطلع اليابان إلى تطوير التعاون المش���ترك 
م���ع مملك���ة البحرين إل���ى آفاق أوس���ع في 
بالنف���ع عل���ى  بم���ا يع���ود  المج���االت كاف���ة 

البلدين والشعبين الصديقين.
وخ���الل اجتم���اع وزير الخارجي���ة مع كبير 
وزراء الدولة لش���ؤون الدف���اع والخارجية 
بجمهورية سنغافورة محمد مالكي عثمان، 
ت���م بح���ث مس���ار العالق���ات الثنائي���ة بي���ن 

البلدين وسبل المضي بها آلفاق أرحب.
ون���وه الش���يخ خال���د ب���ن أحم���د بالنم���وذج 
المتمي���ز لعالق���ات الصداق���ة الوثيق���ة بي���ن 
البلدين وما تحققه من نمو وازدهار، معربا 
ع���ن ح���رص البحرين على تعزي���ز عالقاتها 
مع جمهورية س���نغافورة على المس���تويات 
الف���رص الكبي���رة لدف���ع  كاف���ة، واس���تثمار 
التع���اون بي���ن البلدي���ن، وتطوير التنس���يق 
المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها 

التطورات اإلقليمي���ة والدولية وبما يخدم 
مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

م���ن جهت���ه، أك���د مالكي حرص س���نغافورة 
عل���ى توس���يع آفاق التع���اون المش���ترك بما 
يدعم العالق���ات بين البلدي���ن في مختلف 
تواص���ل  أهمي���ة  إل���ى  مش���يًرا  المج���االت، 
اللق���اءات بين مس���ؤولي البلدي���ن لتحقيق 

هذه األهداف.
واجتم���ع وزي���ر الخارجية مع وزي���ر الدولة 
للشؤون الدولية بجمهورية رومانيا مونيكا 
جورجيتا، إذ أعرب عن تطلع البحرين إلى 
تطوي���ر التعاون مع جمهوري���ة رومانيا في 
مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 
والثقافية، ودفع أطر التنس���يق والتش���اور 
بي���ن البلدين إزاء كاف���ة القضايا بما يحقق 

مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
ع���ن  جورجيت���ا  أعرب���ت  جهته���ا،  م���ن 
اعتزازه���ا بلق���اء وزي���ر الخارجي���ة، مؤكدة 
ح���رص روماني���ا عل���ى تعزي���ز العالقات مع 
البحري���ن بم���ا يع���ود بالنف���ع عل���ى البلدين. 
وخ���الل االجتماع، تس���لم وزي���ر الخارجية 
دع���وة لزي���ارة جمهورية روماني���ا من وزير 

الخارجية تيودور ميليشكانو.
وكان الش���يخ خال���د ب���ن أحم���د ق���د اجتمع 
م���ع مدير الش���ؤون االس���تراتيجية واألمن 
ونزع الس���الح بوزارة خارجية الجمهورية 

الفرنس���ية نيكوال روش، إذ أش���اد بعالقات 
الصداقة القائمة بين البحرين والجمهورية 
الفرنس���ية وما وصلت إليه من تقدم ونماء 
عل���ى مختل���ف األصع���دة، مؤك���ًدا ح���رص 
التع���اون  البحري���ن عل���ى تعزي���ز عالق���ات 
المش���ترك ف���ي ش���تى المجاالت بم���ا يدعم 
مصال���ح البلدي���ن، منوًها ب���دور الجمهورية 
الفرنس���ية ف���ي تعزي���ز األمن والس���لم على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
أش���اد روش بالعالقات الوثيقة التي تجمع 
بين البحرين والجمهورية الفرنسية، مثمًنا 
الجه���ود الملموس���ة البحرين ف���ي مكافحة 
اإلره���اب، متمنًي���ا البحري���ن دوام التق���دم 

واالزدهار.
ول���دى اجتماع���ه، م���ع، نائ���ب األمي���ن العام 
السياس���ي  والمدي���ر  السياس���ية  للش���ؤون 
بهيئ���ة العم���ل الخارج���ي األوروب���ي ج���ان 
كريستوف بليا، أكد وزير الخارجية أهمية 
دور االتحاد األوروبي والتعاون المش���ترك 
القائ���م على االحترام المتبادل ألجل تعزيز 

األمن والسلم في المنطقة والعالم.
م���ن جهته، أع���رب بليار عن اعت���زازه بلقاء 
بالوزي���ر، مؤك���ًدا تقديره لح���رص البحرين 
األوروب���ي،  االتح���اد  م���ع  التع���اون  عل���ى 
وتطلعه لمزي���د من التعاون بي���ن الجانبين 

بما يحقق المصالح المشتركة.

وزير الخارجية مجتمعا مع وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط بوزارة الخارجية البريطانية

المنامة - وزارة الخارجية

قال وزير الخارجية المصري األس���بق عمرو إن واقع المرحلة يتطلب من العرب أن يجلس���وا جميعا للنقاش والحوار بش���كل يقوم 
على الصراحة والوضوح والشفافية، بعيدا عن العواطف، والعبارات اإلنشائية.

وأوض���ح موس���ى بتصريح���ه ل� “الب���الد”، قائ���ال “ينبغى أن تك���ون مصالح 
المواطني���ن بس���دة الق���رارات السياس���ية العربي���ة؛ حت���ى يش���عروا بأنهم 
ينتم���ون لمجتمع واحد، يقوم على المصلحة الواحدة، وليس���ت الفردية، 
خصوصا أن الحضور العربي بالمحافل العالمية، موجود، وقوي، وإن من 

يسعى لتحطيم العالم العربي، لن ينجح.
وأردف “العال���م العربي بمواطنيه، عربا، وكردا، وأمازيقيه، ومس���يحيين، 
ومس���لميه من س���نة وش���يعة، له مصالح، وأفكار مش���تركة، وله مستقبل 
متقارب الهوية، لكنه لم ينجح ببلورة رؤية مش���تركة بالتعامل مع العالم 
الخارج���ي، وه���و أمر لن يتحق���ق إال بب���ذل الجهد والمس���اعي، وبحلحلة 
الخالف���ات العربي���ة العربي���ة، والت���ي تؤدي إلح���داث مزيد م���ن العقبات، 

والعثرات”. 
وتاب���ع “ال يش���ترط بداي���ة لم الش���مل العربي، ب���أن تجتمع ال���دول العربية 
كلها، فباإلمكان أن تكون البدايات بمجموعة من الدول، ثم يتزايد الرقم 
تدريجي���ا، تماما كما حدث مع االتح���اد األوروبي، حيث وصلوا فيما بعد 

لثالثين دولة، دفعة واحدة”.

أكد الوزير المس���ؤول عن الش���ؤون الخارجية العمانية يوس���ف بن علوي، أن “ما تطرقت إليه في الجلسة العامة لملتقى حوار المنامة، عن زيارة 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي )بنيامين نتنياهو( لسلطنة عمان واضح، تجاه أنفسنا، وتجاه جيراننا، وتجاه العرب جميعًا”.

المش���كالت  أه���م  بعم���ان  “درس���نا  وأض���اف 
الت���ي تعص���ف بالمنطق���ة، ووجدن���ا أن القضية 
الفلسطينية على رأس هذه المشكالت، وبحل 
نطمح إليه، يكون على أساس أن تكون الدولة 
الفلس���طينية مس���تقلة، وم���ن أجل هذا س���وف 
نذه���ب إل���ى أي اتجاه، وبما يس���اعد على قيام 

الدولة الفلسطينية”.
وفيم���ا يتعل���ق بالخ���الف الخليج���ي م���ع قطر، 
وال���دور العمان���ي به���ذا الجان���ب، ق���ال “نحن ال 
نحت���اج وس���اطة، ومجلس التع���اون الخليجي 
قائ���م، والخالف ليس بس���بب مجلس التعاون، 
وباإلم���كان  ثنائي���ة،  خالف���ات  بس���بب  وإنم���ا 
تجاوزه���ا”. وع���ن إعالن ملتقى ح���وار المنامة، 
ع���ن ق���رب الكش���ف ع���ن تحال���ف جدي���د لدول 
المنطق���ة، قال بن علوي “تعبن���ا من التحالفات، 

عمرو موسى يتحدث إلى الصحافيينونريد الراحة قليالً”. بن علوي والجبير في حديث جانبي

“لم الشمل” بمجموعة من الدول... ومصالح المواطنين بسدة القرارات القضية الفلسطينية على رأس المشكالت... والخالف الخليجي مع قطر يمكن تجاوزه

موسى: على العرب التحاور بشفافية وصراحة بن علوي: تعبنا من التحالفات ونريد الراحة قلياًل

المنامة - بنا

أش���اد نائب المدير العام لجهاز األمن والمخابرات الوطني بجمهورية الس���ودان الفريق أمن 
جالل الدين الش���يخ الطيب باهتمام مملكة البحرين بتحقيق وتعزيز األمن واالس���تقرار في 
منطق���ة الش���رق األوس���ط والعالم، وفتح أبواب الح���وار والنقاش حول أه���م القضايا التي 
تش���غل الس���احة الدولي���ة واإلقليمي���ة وذل���ك من خ���الل انعقاد )ح���وار المنام���ة( الذي وصل 
إل���ى دورت���ه الرابعة عش���ر محققا الكثير من األهداف، ومن أهمها االس���تماع لوجهات النظر 

والرؤى المختلفة، ومعرفة حقيقة ما يجري على األرض.

وقال الطيب ف���ي تصريح خاص لوكالة 
أنب���اء البحري���ن )بن���ا( “إن انعق���اد مؤتمر 
)ح���وار المنام���ة( يمثل داللة قوية تش���ير 
إل���ى ق���وة وتأثي���ر مملك���ة البحري���ن وما 
وإمكان���ات  مؤه���الت  م���ن  ب���ه  تحظ���ى 
تمكنه���ا م���ن ب���ث وإش���اعة روح الس���الم 
والوص���ول  النظ���ر  وجه���ات  وتقري���ب 
لمجتم���ع آمن ومطمئن ومس���الم” مؤكدا 
أن “الذين حضروا لهذا المؤتمر يندفعوا 
نحو ذات المعاني بأن يكون هناك س���الم 
يُعم الش���رق األوس���ط ليعم العالم بأثره، 
إن الجلس���ات الت���ي أقيمت وم���ا قدمت 
خالله���ا من أوراق وما ب���رز من تعقيبات 
يس���عى  الت���ي  األه���داف  ع���ن  تحدث���ت 
الجمي���ع م���ن أج���ل أن تك���ون واقعا على 

األرض”.

مؤتم���ر  ف���ي  الس���ودان  مش���اركة  وع���ن 
“ح���وار المنام���ة”، أوض���ح الطي���ب نائ���ب 
المدي���ر الع���ام لجهاز األم���ن والمخابرات 
الس���وداني “المؤتم���ر يمثل لنا فرصة في 
أن نكون شركاء في هذا الحدث الكبير، 
خاص���ة وان الس���ودان يطم���ح بالس���الم 
واالس���تقرار والعي���ش ف���ي أم���ن وأمان، 
ويعم���ل بجه���د في إرس���اء قيم الس���الم 
والتعاي���ش الس���لمي والتس���امح، وقب���ل 
أي���ام كان هن���اك بيان���ا بالعم���ل عندما تم 
جمع الفرقاء في دولة جنوب الس���ودان 
الش���قيقة من أجل وقف الحرب لرفاهية  
وتنمي���ة اإلنس���ان الجنوب���ي، كم���ا س���عى 
الس���ودان في ذات اإلطار في جمهورية 
إفريقيا الوس���طى إلحالل الس���الم هناك 

بعيدا عن التحارب وسفك الدماء”.

السودان يطمح للسالم واالستقرار

محرر الشؤون المحليةإبراهيم النهام  - تصوير: رسول الحجيري

المنامة - بنا

أك���د وزي���ر الخارجي���ة ف���ي المملك���ة األردنية الهاش���مية الس���يد 
أيمن الصفدي أن القدس س���تبقى رمز للس���الم، منوهًا بضرورة 
أن يك���ون هناك ح���ل يضمن أن تكون القدس الش���رقية عاصمة 
لدولة فلس���طين م���ع الحفاظ واحترام قدس���ية المدينة لألديان 

السماوية الثالثة.

أنب���اء  لوكال���ة  تصري���ح  وِف���ي 
البحري���ن، ن���وه الصف���دي إل���ى 
أن���ه ت���م ف���ي جلس���ات مؤتم���ر 
“ح���وار المنام���ة” ط���رح أف���كار 
وآلي���ة عم���ل جماعي���ة للتعاون 
ض���د التحديات الت���ي تواجهها 
المنطق���ة، معرب���ًا ع���ن ترحيب 

الهاش���مية  األردني���ة  المملك���ة 
ل���كل عم���ل جماع���ي يصب في 
المصلح���ة العامة والعم���ل معًا 
م���ن أج���ل تج���اوز التحدي���ات 
واالس���تقرار  األم���ن  وتحقي���ق 
ش���عوب  تس���تحقه  ال���ذي 

المنطقة.

األردن يدعم العمل الجماعي

قال وزير الخارجية المصري األسبق نبيل فهمي إن األزمة مع قطر تدور حول 
الهوية العربية نفسها، مضيفا أن هذه القضية يجب أال تعطى أكثر من حجمها 

الحقيقي.

وأض���اف فهم���ي بتصريح���ه ل���� “البالد” 
م���ن ملتقى ح���وار المنامة، ب���أن هنالك 
الكثي���ر من الملف���ات والقضايا العربية، 
أن  يج���ب  الت���ي  وه���ي  أهمي���ة،  أكث���ر 
تول���ى باألهمي���ة، والمتابع���ة، والذك���ر، 
ومن مصر تحدي���دا. وبين بأن مصر ال 
تريد من قطر ش���يئا، باستثناء احترام 
عالق���ات حس���ن الج���وار، والن���أي ع���ن 
لمص���ر،  الداخلي���ة  بالش���ؤون  التدخ���ل 
فيه���ا  بم���ا  األخ���رى،  ال���دول  ولبقي���ة 
مس���تقبلية،  نظ���رة  ونري���د  البحري���ن، 
مرتكزها الوحيد عربي، وليس طائفيا، 

أو فئويا، أو شخصيا.
وع���ن التدخ���الت اإليراني���ة بالمنطقة، 

وقديم���ة،  كبي���رة  دول���ة  “إي���ران  ق���ال 
لكنه���ا تم���ارس سياس���ات تس���عى م���ن 
خالله���ا للهيمن���ة، وفيه���ا ق���در كبير من 
الخش���ونة بالش���ؤون الداخلي���ة لبقي���ة 
الدول األخ���رى، ما أوق���ع الضرر بكثير 
من ال���دول العربي���ة، على رأس���ها دول 
الخليج العربي، ومصر، وسيضر إيران 
مس���تقبالً؛ ألن التص���ارع م���ع الجيران، 
الب���د أن يحد من القدرة عل���ى التقدم، 

والتنمية”.

أكد المحلل السياسي اإلماراتي ضرار بالهول الفالسي األهمية السياسية 
واألمني���ة البالغ���ة الت���ي تقدمها مخرجات ح���وار المنامة للبحري���ن، ولبقية 

دول المنطقة.

ل����  بتصريح���ه  الفالس���ي  وأوض���ح   
“الب���الد” ب���أن ح���وار المنام���ة يضفي 
والتوصي���ات  األف���كار،  م���ن  الكثي���ر 
دول  تحتاجه���ا  الت���ي  المهم���ة، 
وج���ود  م���ع  خصوص���ا  الخلي���ج، 
الكبي���رة م���ن صن���اع  ه���ذه األع���داد 
وال���وزراء،  والمس���ؤولين،  الق���رار، 
والسياس���يين، والباحثي���ن، وممثلي 
واإلس���تراتيجية،  البحثي���ة  المراك���ز 
وهو م���ا يمنح الفرصة تل���و األخرى، 
التخاذ القرارات السياسية واألمنية 

الصائبة.
وتاب���ع “نحت���اج ف���ي المنطق���ة لمزيد 
بح���وار  الش���بيهة  الملتقي���ات  م���ن 

المنام���ة، وتمكين الح���وار فيما بيننا، 
قب���ل االنتق���ال للمراح���ل اإلقليمي���ة، 

والدولية”.
وفيم���ا يخ���ص موض���وع التحالفات 
الجدي���دة، والت���ي ت���م التط���رق إليها 
بإح���دى جلس���ات الح���وار، ق���ال “في 
ظل التطورات المتغيرات الس���ريعة 
فالمنطق���ة  العال���م،  يش���هدها  الت���ي 
أضح���ت بحاجة لتحالف���ات جديدة، 
بم���ا  الق���وى  يتع���دى رس���م موازي���ن 
يص���ب في صال���ح الدول، وش���عوب 

المنطقة ككل”.
وزاد الفالس���ي “أتوق���ع ب���أن خريطة 
التحالف���ات المقبل���ة، س���تكون أقوى 

م���ن ذي قبل، وس���تبنى على أس���اس 
أكث���ر من الوض���وح ف���ي التعامل مع 
اإلرهاب، المتغي���ر، والمتلون، والذي 
يتطلب الحيطة والحذر، والتجدد”.

نبيل فهمي متحدثا إلى الصحافة ضرار الفالسي متحدثا إلى “البالد”

فهمي: أزمة قطر يجب أن تأخذ حجمها الفالســي: يجــب تمكيــــن الحــوار
محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

وأردف فهمي “من حق إيران تسجيل حضورها بالمنطقة،  «
سياسيا واقتصاديا، لكنه حق يجب أال يكون على حساب األمن 

السيادي للدول األخرى، كما تفعل اآلن، ومن ذي قبل”.
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للغ��رام ب��� 14.96 دين��ار  األس��بوع  المع��دن األصف��ر خت��م 

الذهب يرتفع و“عيار 21” بـ 13.08 دينار

ارتفع س���عر الذهب عيار 21 قيراطا بالس���وق البحرينية إلى 13.08 دينار للغرام خالل تعامالت أمس السبت، مقابل 12.65 
دينار للغرام سبتمبر الماضي، بارتفاع نسبته 3.39 %.

فيما زاد س���عر الذهب عي���ار 24 قيراطا إلى 
14.95 دينار للغرام خالل التعامالت مقابل 
14.46 دين���ار في س���بتمبر الماض���ي، بزيادة 

بلغت نسبتها 3.38 %.
وف���ي تفاصي���ل حرك���ة تغير أس���عار الذهب 

عي���ار 21 قيراط���ا خالل األس���بوع الماضي، 
فق���د س���جل األح���د الماض���ي 13.02 دين���ار 
للغ���رام وانخف���ض اليوم التال���ي إلى 12.98 
دين���ار، إال أنه ع���اود االرتفاع ي���وم الثالثاء، 
حيث س���جل 13.06 دين���ار، وارتفع بنس���بة 

طفيف���ة ي���وم األربع���اء ليص���ل إل���ى 13.08 
دين���ار، فيم���ا انخف���ض ي���وم الخمي���س إل���ى 
13.06 دين���ار، وارتف���ع ي���وم الجمعة، حيث 

سجل 13.09 دينار للغرام.
وفيم���ا يتعلق بالذهب عيار 24 قيراطا، فقد 

س���جل 14.88 دينار للغرام ف���ي 21 أكتوبر، 
وانخف���ض ي���وم اإلثني���ن الماض���ي ليس���جل 
14.83 دين���ار، ث���م زاد ي���وم الثالث���اء ليبل���غ 
14.92 دين���ار للغ���رام، وف���ي الي���وم التال���ي 
ارتف���ع بنس���بة طفيف���ة ووص���ل إل���ى 14.94 
دين���ار، فيما بلغ 14.93 دينار يوم الخميس، 
إال انه ختم األسبوع ب� 14.96 دينار للغرام.

        إنفوجرافيك: 

محمد خليل

األسعار يوم أمس مقابل سبتمبر الماضي

استيراد الذهب خالل سبتمبر 2018

 دوالرا    

غرام الذهب (عيار 21) 

غرام الذهب (عيار 24) 

كيلو الذهب  

مقابل 14,462 ديناًرا  بارتفاع 3.38 %

مقابل 449.77 ديناًرا بارتفاع 3.37 %

مقابل 101.24 دينارا بارتفاع 3.37 %

أوقية الذهب  

جنيه الذهب

عالمًيا محلًيا 
34.71 دينارًا 13.08

 دوالرا    
عالمًيا محلًيا 

39.67 دينارًا 14.95
 دوالرا    

عالمًيا محلًيا 
39.672 دينارًا 14.951

 دوالرا    
عالمًيا محلًيا 

1.234 دينارًا 464.97

 دوالرا    
عالمًيا محلًيا 

277.71 دينارًا 104.66

قطع الحلي والمجوهرات التي أجزاؤها 
من ذهب 36.3 ألف قطعة تزن 379 

غراًما بقيمة 5.4 مليون دينار.

استيراد 261.4 ألف سبيكة ذهب 
بوزن 261 غرام  بقيمة 4 ماليين دينار 

إصالح “التجارة 
العالمية”

ف���ي  بل���دا   13 ف���ي  التج���ارة  دع���ا وزراء 
أوتاوا إلى إصالح عاجل لمنظمة التجارة 
العالمي���ة ف���ي مواجه���ة “وضع غي���ر قابل 
لالس���تمرار” بين صعود الحمائية وقواعد 

لم تعد مالئمة لذلك.
وق���ال وزراء التج���ارة ف���ي ال���دول ال� 13 
في ختام اجتماع دعت إليه كندا “نش���عر 
بقل���ق عميق م���ن التط���ورات األخيرة في 
مجال التجارة الدولية وخصوصا صعود 

الحمائية”.
ف���ي  التج���ارة  وزراء  االجتم���اع  وحض���ر 
استراليا والبرازيل وكندا وتشيلي وكوريا 
الجنوبي���ة والياب���ان وكيني���ا والمكس���يك 
وس���نغافورة  والن���روج  ونيوزيلن���دا 

وسويسرا واالتحاد األوروبي.

أوتاوا - أ ف ب

السنابس - الغرفة

المنامة - سوليدرتي القابضة

تنطل���ق فعالي���ات “منتدى األعم���ال البحرين���ي التايلندي”  الي���وم األحد 28 
أكتوب���ر 2018 بفن���دق آرت روتان���ا بأمواج وذلك بتنظيم وتعاون مش���ترك 
بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

قطاع���ات  مختل���ف  وبمش���اركة   
األعم���ال التايلندية المتخصصة في 
تجارة المواد الغذائية، المجوهرات، 
األعم���ال  اإلداري���ة،  االستش���ارات 
األعم���ال،  وحاضن���ات  االستش���ارية 
اإلعالن���ات  الصحي���ة،  التكنولوجي���ا 

والتلفزي���ون  اإلع���الم  ووس���ائل 
الرقمي، أقمش���ة الس���تائر ومعداتها، 
التجمي���ل  مس���تحضرات  األقمش���ة، 
االس���تثمارات،  بالبش���رة،  والعناي���ة 
ومس���تحضرات  الطبي���ة  الخدم���ات 

الدوائية.

نظم���ت مجموعة س���وليدرتي القابض���ة، دورة تدريبية بالتعاون مع 
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية “BIBF”، حول حوكمة 

الشركات وإدارة المخاطر.

ال���دورة  ه���ذه  عق���د  وت���م   
مجال���س  ألعض���اء  التدريبي���ة 
س���وليدرتي  مجموع���ة  إدارة 
البحرين  س���وليدرتي  القابض���ة، 
وسوليدرتي الس���عودية، هادفًة 
المعرف���ي  الجان���ب  إث���راء  إل���ى 

ألعض���اء مجل���س اإلدارة فيم���ا 
الش���ركات  بحوكم���ة  يتعل���ق 
قط���اع  ف���ي  المخاط���ر  وإدارة 
التأمين وتس���ليط الض���وء على 
أح���دث التطورات العالمية التي 

تؤثر على هذه الصناعة.

المنتدى البحريني التايلندي اليوم

“سوليدرتي” تنظم “حوكمة الشركات”

المنامة  - شركة الهرم

وظفت ش���ركة الهرم لالس���تيراد والتصدير الس���عودية فرع البحرين المتخصصة في بيع المالبس بالتجزئة وإكسس���وارتها، مجموعة كبيرة من 
الش���باب البحرين���ي من الجنس���ين في مرك���ز الهرم التجاري المزمع افتتاحه في األول من نوفمبر المقبل ف���ي مجمع “أتريوم” التجاري في منطقة 

الجنبية وتنظيم ورشة تدريبية مكثفة للموظفين الجدد في فنون خدمة العمالء بالتعاون مع شركة النزاهة لخدمات دعم األعمال.

 وقال المدير التنفيذي لفرع الشركة بالبحرين 
حسن نور”قررت إدارة الشركة أن تحقق نسبة 
40 % ف���ي بحرن���ة الوظائ���ف ابت���داًء من أول 
مش���اريعها التجارية الكبي���رة المزمع افتتاحها 
ف���ي األول م���ن نوفمب���ر ومن ثم زيادة النس���بة 

ألكث���ر م���ن ذل���ك عن���د افتت���اح ف���روع الش���ركة 
التجاري���ة  الخط���ط  حس���ب  األخ���رى  الثالث���ة 
للش���ركة”. وأض���اف نور أن الش���ركة التي بدأت 
في الس���وق السعودية في منتصف الثمانينات 
وتوس���عت في العديد م���ن الم���دن الكبيرة من 

خالل مجمعاتها التجارية تتمتع بثقافة خدمة 
ممي���زة تضع العميل في المقام األول. و”هدفنا 
ف���ي التعاون مع ش���ركة النزاهة هو االس���تفادة 
من خبرات مدربي الش���ركة ف���ي مجال خدمة 

العمالء وفي مجاالت أخرى”.

المقب��ل نوفمب��ر  بالجنبي��ة  التج��اري  “أتري��وم”  افتت��اح 
“الهرم” توظف وتدرب الشباب البحريني

تدريب الموظفين على كيفية التواصل مع العمالء 

28 أكتوبر 2018 األحد
19 صفر 1440

حقق���ت مجموع���ة البن���ك العرب���ي نمًوا في األرباح بنس���بة 7 % للتس���عة أش���هر من الع���ام 2018، إذ بل���غ صافي أرب���اح المجموعة بعد 
الضرائب والمخصصات 643 مليون دوالر مقارنة مع 601 مليون دوالر لنفس الفترة من العام الس���ابق، في حين بلغت األرباح قبل 
الضرائ���ب 865 ملي���ون دوالر وبنس���بة نم���و 8 % مما يعزز قدرة البنك بالوصول إلى أفضل مس���تويات األداء واس���تمراره في تحقيق 

األرباح وتعزيز مركزه المالي، إذ بلغ إجمالي حقوق الملكية 8.3 مليار دوالر كما في نهاية سبتمبر 2018.

األرب���اح  ف���ي  نم���ًوا  المجموع���ة  وحقق���ت 
التش���غيلية بنس���بة 9 % لتص���ل إل���ى 988 
ملي���ون دوالر، في حين بلغت التس���هيالت 
وودائ���ع  دوالر  ملي���ار   25.4 االئتماني���ة 
 30 ف���ي  كم���ا  ملي���ار دوالر   33.2 العم���الء 

سبتمبر 2018.
صبي���ح  اإلدارة  مجل���س  رئي���س  وأش���اد 
المتمي���ز  و  الق���وي  ب���األداء  المص���ري 
للمجموع���ة ف���ي تحقي���ق افض���ل النتائ���ج 
وعلى ق���درة البن���ك على مواصلة مس���يرة 
أدائ���ه اإليجاب���ي ف���ي مؤش���ر واض���ح على 
ق���وة وفعالي���ة نم���وذج عم���ل البن���ك القائم 

عل���ى تنويع األعمال إقليمًيا وعالمًيا وعلى 
التعامل والتأقلم مع التحديات المحيطة.

م���ن جهته، أوض���ح المدير الع���ام التنفيذي 
للبن���ك نعم���ة صب���اغ أن “العربي” اس���تطاع 
أن ينمو بصافي أرباح تش���غيلية بنس���بة 9 
% لتص���ل إلى 988 مليون دوالر من خالل 
كف���اءة توظيفات���ه والتن���وع ف���ي منتجاته 
وخدمات���ه المصرفية الت���ي يقدمها إضافة 
إل���ى كفاءة ضبط مصاريفه التش���غيلية، إذ 
نم���ت صافي الفوائ���د من األعم���ال البنكية 
الرئيس���ة بنس���بة 11 % نتيج���ة لتحس���ين 
مص���ادر  لكلف���ة  الجي���دة  واإلدارة  العائ���د 

األموال.
وبّي���ن صب���اغ إل���ى أن قطاع���ات األعم���ال 
متمثلة بقطاع الش���ركات واألف���راد وإدارة 
أداءا جي���دا  والخزين���ة حقق���ت  الث���روات 
مس���تفيدة م���ن التركي���ز عل���ى النش���اطات 
التواج���د  الرئيس���ية وم���ن مزاي���ا  البنكي���ة 
النش���ط واالمت���داد الواس���ع لش���بكة البن���ك 
المصرفي���ة محلًي���ا وخارجًي���ا، مضيف���ا أن 
اإليرادات الرئيسة للبنك متنوعة جغرافيا 
م���ا بي���ن األردن ومنطق���ة الخليج وش���مال 
إفريقي���ا إضافة إل���ى تواج���دات البنك في 
ال���دول األجنبي���ة والتي ع���ززت من تكامل 

أعمال البنك مع العالم العربي. 
وأش���ار صب���اغ إل���ى أن البن���ك حص���ل على 
موافق���ات الجه���ات الرقابي���ة الالزم���ة في 
الصين الفتتاح فرعه في ش���نغاهاي أوائل 
الع���ام 2019 م���ن أج���ل تموي���ل العملي���ات 
التجاري���ة المتزاي���دة بي���ن الصي���ن والعالم 

العربي.

وتابع صب���اغ “أن األرباح التي تم تحقيقها 
بنهاي���ة األع���وام القليل���ة الماضي���ة تأث���رت 
نتيج���ة ألخ���ذ مخصص���ات غي���ر اعتيادية 
كان���ت مرفوع���ة  الت���ي  بالقضي���ة  متعلق���ة 
ضده في نيوي���ورك والتي انتهت لصالحه، 
مؤك���ًدا انه لن تكون هنالك أية مخصصات 
قضائي���ة خالل الرب���ع الرابع من ه���ذا العام 

وأن البنك يس���ير بخطى واضحة لتحقيق 
المزيد من النمو المستدام”.

أكد المدير العام التنفيذي للبنك  «
متانة المركز المالي للبنك نتيجة لقوة 
موجوداته وسيولته المرتفعة إضافة 

إلى كفاءته التشغيلية، إذ استمر 
البنك بالحفاظ على معدل سيولة 
مرتفع وبلغت نسبة القروض إلى 

الودائع 77 % وكذلك احتفاظه بنسب 
سيولة تفوق النسب المعتمدة حسب 

تعليمات “بازل 3”/  هذا والتزم بتطبيق 
تعليمات المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9 ابتداءا من 1 يناير 

  2018 ويحتفظ بمعدل تغطية للديون 
المتعثرة يصل إلى أكثر من 100 %، 
كما يحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية 

قوية إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 
15.9 % حسب تعليمات “بازل 3”.

المنامة - البنك العربي

643 مليون دوالر  أرباح “البنك العربي”

زينب العكري

المنامة - سيدات األعمال

  أكدت جمعية س���يدات األعمال البحرينية أهمية مش���اركة البحرين بوفد رفيع مس���توى،  ترأسه ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة في منتدى  مبادرة 

مستقبل االستثمار 2018. 

  وقالت رئيس���ة الجمعية س���يدة األعمال 
أحالم جناحي إن المنتدى ش���كل فرصة 
مهمة؛ لتعزيز حجم  االستثمارات البينية 
مع المملكة العربية الس���عودية، وتعريف 
الش���ركات الكب���رى وصناديق  االس���تثمار 
الت���ي حضرت المنتدى بمناخ االس���تثمار 
الجدي���دة  والقواني���ن  البحري���ن،  ف���ي 
الت���ي ص���درت  ف���ي اتج���اه تعزي���ز جذب 
االس���تثمارات للمملكة. وشددت جناحي 
لم���ا يمثل���ه م���ن  المنت���دى  عل���ى أهمي���ة 
 فرص اس���تثمارية واقتصادية، وفعالية 
عالمية تس���تقطب العديد من الش���ركات 
الكبيرة، ومما الش���ك فيه أن انعقاده في 
الس���عودية الش���قيقة، بم���ا تمثله من ثقل 
على الصعيدين  اإلقليمي والدولي، ولما 

ترتب���ط ب���ه م���ن عالق���ات أخوي���ة مميزة 
وراس���خة ف���ي مختل���ف  المج���االت م���ع 

البحرين.  
وأكدت جناحي أن كلمة سمو ولي العهد 
خالل المؤتمر عكست توجهات البحرين 
وحرصها على جذب االستثمارات وفتح 
الب���اب أم���ام المزي���د م���ن ف���رص العم���ل 
للمواطني���ن، خصوص���ا ف���ي القطاع���ات 
القط���اع  االقتصادي���ة الحديث���ة، ومنه���ا 
التكنولوجي الذي توليه المملكة اهتماما 
 كبي���را، موضح���ة أن رؤي���ة س���مو ول���ي 
العه���د الت���ي طرحه���ا تمي���زت بالواقعية 
وتضمن���ت العدي���د من  األرقام والنس���ب 
الت���ي ترصد حجم الجه���ود المبذولة من 
الحكوم���ة ومجلس التنمية االقتصادية؛ 

لدعم  التنوع االقتصادي الذي أسهم في 

تحقي���ق نمو في القطاعات غير النفطية 

بما نسبته 5 %. 

أحالم جناحي

مش��اركة البحرين ب� “منتدى الرياض” عكس��ت توجهاته��ا االقتصادية
تعزيز حجم االستثمارات البينية
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أطلقت زين البحرين، قناة “zBot” التفاعلية الجديدة كليًا، وهي أول ش���ركة اتصاالت تطلق هذه القناة المبتكرة في 
المملكة، والتي تس���تخدم أحدث حلول الذكاء االصطناعي للتفاعل والرد على استفس���ارات العمالء بش���كل آلي تمامًا 

دون الحاجة لوجود العنصر البشري.

ويتماش���ى إط���اق قن���اة “zBot” م���ع 
إس���تراتيجية زين الرامية إلى تقديم 
لعم���اء  اس���تثنائية  تفاعلي���ة  تجرب���ة 
الش���ركة، وتس���تثمر ف���ي تكنولوجي���ا 
الروبوت���ات في مج���ال خدمة العماء 
المباش���رة  الدردش���ة  خدم���ة  لتوفي���ر 
الموثوقة والس���ريعة حيث يمكن الرد 

على استفس���ارات العماء واستجابة 
له���ا آلي���ًا دون الحاج���ة إل���ى التفاع���ل 
م���ن   ”zBot“ قن���اة  البشري.وتس���تفيد 
و  الروبوت���ات  تكنولوجي���ات  أح���دث 
تقنيات ال���ذكاء االصطناعي ومعالجة 
اللغ���ات الطبيعية، مم���ا يجعلها إحدى 
أكثر حلول خدم���ة العماء تقدما في 

المملكة والمنطقة.
وتتوف���ر الخدم���ة باللغ���ة اإلنجليزي���ة 
القن���اة  وتوف���ر  الس���اعة،  م���دار  عل���ى 
التفاعلي���ة للعم���اء مجموعة متنوعة 
بالكام���ل  المؤتمت���ة  الخدم���ات  م���ن 
عبر بواب���ة زين البحري���ن االلكترونية 

وتطبيقها الهاتفي.

تس���لمت ش���ركة فيفا البحري���ن جائزة 
المس���ؤولية االجتماعي���ة “للتمي���ز في 
الش���راكة المجتمعي���ة مع المؤسس���ات 
الخيرية” على هامش مؤتمر البحرين 
االجتماعي���ة  للمس���ؤولية  الدول���ي 
وال���ذي  البحري���ن  ف���ي  واالس���تدامة 
عق���د مؤخ���رًا وحض���ره ممثل���ون م���ن 
أهم الش���ركات من مختلف الصناعات 
والذين لعبوا دورًا هامًا في المسؤولية 
االجتماعية واالستدامة في البحرين 

والمنطقة.

تقدي���رًا  الجائ���زة  فيف���ا  منح���ت  و 
االجتماعي���ة  المس���ؤولية  لمب���ادرات 
التي تطلقها على مدار العام، كمبادرة 

“إفط���ار صائ���م” الرمضاني���ة الس���نوية 
إل���ى توزي���ع وجب���ات  ته���دف  والت���ي 

اإلفطار، وغيرها من المبادرات.  

”zBot“ فيفا” تفوز بجائزة المسؤولية االجتماعية“زين البحرين” تطلق“

السنابس - الغرفة

وصناع���ة  تج���ارة  غرف���ة  رئي���س  أثن���ى 
األف���كار  عل���ى  ن���اس  س���مير  البحري���ن 
العه���د  ول���ي  عرضه���ا  الت���ي  والمضامي���ن 
نائ���ب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي 
األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة، في 
منت���دى “داف���وس الصح���راء”، بالري���اض.
وأش���اد بالط���رح الواقع���ي لمجم���ل األمور 
المحل���ي  االقتص���ادي  بالش���أن  المتصل���ة 
واإلقليم���ي والدولي، مضيفا أنها تعبر عن 
السياسة الحصيفة للقيادة الرشيدة، التي 
جعل���ت البحرين تحظ���ى باحترام وتقدير 
المجتم���ع الدول���ي، فض���ا ع���ن مواطنيها.  
ولفت إلى مضمون ما أكده س���موه بش���أن 
سعي البحرين ألن يصبح اقتصادها مبنيا 
على برامج مس���تدامة، واستثمار العوائد 
النفطي���ة في خلق اقتص���اد ذكي وعناصر 
النف���ط،  عل���ى  معتم���دة  وغي���ر  متع���ددة 
يوض���ح جدية المملك���ة في وضع الخطط 
والبرامج الازمة؛ لتعزيز بيئة االس���تثمار 
المحل���ي، مما ي���ؤدي إلى تنمية تنافس���ية 
إنتاجيت���ه،  وزي���ادة  الخ���اص،  القط���اع 

وبالتالي االرتقاء باالقتصاد الوطني.

رفع تنافسية 
“الخاص” وتعزيز 

اإلنتاجية
“االتصاالت”: نظام لإلبالغ عن إيرادات الشركات

ال��ل��وائ��ح ال��ج��دي��دة أك��ث��ر ف��ع��ال��ي��ة وت��س��اع��د ف���ي اح��ت��س��اب ال��رس��وم

ب���دأت هيئ���ة تنظي���م االتص���االت البحريني���ة إع���داد لوائ���ح ونظ���ام جدي���د لإلبالغ عن 
إيرادات شركات االتصاالت وذلك في سبيل معالجة أوجه القصور في النظام الحالي 

وإيجاد نظام أكثر فعالية.

وبحس���ب قان���ون االتص���االت، فإن���ه يت���م 
ف���رض رس���وم س���نوية تق���در بنح���و 1 % 
ش���ركات  عل���ى  اإلي���رادات  إجمال���ي  م���ن 
ف���ي  العامل���ة  المرخص���ة  االتص���االت 
البحري���ن، إذ ترغب الهيئ���ة في ضمان أن 
يق���وم المش���غلين المرخصي���ن بتزويده���ا 

بمعلومات واضحة.
وم���ن المق���رر أن يع���رض النظ���ام الحال���ي 
لاستش���ارة عل���ى الش���ركات والمش���غلين 
قبل إقراره وتطبيقه، إذ تريد الهيئة رؤية 
نظام فعال بصورة أكبر مما يساعدها في 
عملية فرض الرس���وم السنوية إلى جانب 

رسوم التراخيص.
التغيي���رات  أن  إل���ى  الهيئ���ة  وأش���ارت 
الجديدة ستس���اعد في خلق آلية “قوية”؛ 
لبث التقارير من قبل ش���ركات االتصاالت 

إلى الهيئة.

وسيتم من خال التنظيم الجديد تقديم 
إرش���ادات مفصلة للمش���غلين المرّخصين 
حول طريقة تس���تخدم الشتقاق إجمالي 
العائ���د التش���غيلي  م���ن البيان���ات المالي���ة 
الدخ���ل  إجمال���ي  ولتحدي���د   المراجع���ة 
المؤهل إلعان رسوم الترخيص السنوية، 
 EATو GAT ����إل���ى جان���ب  وضع تعريف ل
واالتصاالت ذات الصلة، واألنش���طة التي 
تس���تخدم لتحدي���د ن���وع األنش���طة الت���ي 

تخضع لها رسوم الترخيص السنوية.
كما سيتم زيادة توضيح إجراءات اإلنفاذ 
وعواقب���ه عل���ى عدم االمتث���ال من جانب 

المشغل المرخص له من قبل الهيئة.
يشار أن إيرادات هيئة تنظيم االتصاالت، 
المس���ؤولة ع���ن تنظيم قط���اع االتصاالت 
قف���زت  بالبحري���ن،  التراخي���ص  ومن���ح 
مدفوع���ة بإيرادات جديدة لتحقق فائض 

مال���ي يبلغ 11.8 مليون دين���ار بنمو قدره 
.% 103

وجمع���ت الهيئ���ة من ش���ركات االتصاالت 
المرخ���ص له���ا نح���و 9 مايي���ن دين���ار من 
الت���ردد  ورس���وم  التراخي���ص،  رس���وم 
والنطاق، ورس���وم إصدار األرقام، إال أنها 
جن���ت كذلك 7.44 مايين دينار من إيراد 
التنظيم وهو ما لم تحصل عليه في العام 

السابق.
يذكر أن هيئة تنظيم االتصاالت تأسست 

بمقتضى المرس���وم بقانون رقم 48 لسنة 
ن���ص عل���ى إص���دار قان���ون  ال���ذي   2002
االتص���االت  ف���ي البحرين، ومع تأسيس���ها 
س���مح للقط���اع الخ���اص باالس���تثمار ف���ي 
االتص���االت الت���ي كان���ت محتك���رة عل���ى 
ش���ركة واحدة فقط، إذ تعم���ل الهيئة منذ 
القط���اع  عل���ى تحري���ر وتطوي���ر  نش���أتها 
والفعال���ة  الش���ريفة  المنافس���ة  وتش���جيع 
 بي���ن المش���غلين المرخ���ص له���م أو الجدد 

وحماية مصالح المستهلكين.

فاز كل من ش���ركة “جي س���ي س���ي ون” لمؤسس���ها، الحارث العطاوي، وتطبيق “الراوي” للشريك المؤس���س، هالة سليمان، في مسابقة “رواد 
في القصر” في نس���ختها الخليجية األولى، والتي عقدت مؤخرًا في قصر اإلمارات بأبوظبي، وذلك تحت رعاية ولي عهد أبوظبي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي،الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي 

األمير أندرو دوق يورك. 

وجاءت مشاركة البحرين في المسابقة على 
المس���توى الخليجي وبالشراكة مع  “تمكين”، 
حي���ث تمثلت مش���اركة البحرين في خمس���ة 
رواد أعم���ال مش���اركين بأعماله���م ضم���ن 15 
متأه���اً م���ن دول الخليج. وفاز رائ���دا العمل 
البحريني���ان بالمس���ابقة ضم���ن أربع���ة فائزين 
في المسابقة، وذلك بعد أن حصا على أعلى 
نس���بة تصوي���ت من الجمه���ور، ولجنة اختيار 
المش���اريع خ���ال الحفل الختام���ي الذي عقد 

بهذه المناسبة. 
و أعل���ن األمي���ر أندرو دوق ي���ورك عن اختيار 
الخليجي���ة  النس���خة  الس���تضافة  البحري���ن 

الثانية م���ن “رواد القصر” للعام 2019، منوهًا 
بالمستوى المتميز الذي حظيت به المشاركة 
البحرينية للمرة األولى لهذا العام في كل من 

النسخة البحرينية والخليجية. 
وأع���رب الرئيس التنفيذي ل� “تمكين” إبراهيم 
جناح���ي عن س���عادته به���ذا اإلنج���از المتميز 
للمش���اركة البحريني���ة في برنام���ج “رواد في 
القص���ر”، منوه���ًا بالمس���توى اإلبداع���ي ال���ذي 
رواد  م���ن  البحريني���ة  الطاق���ات  ب���ه  تتمت���ع 
األعم���ال ودوره���م الواضح ف���ي دعم أهداف 
ليك���ون  الخ���اص  القط���اع  مس���اهمة  تعزي���ز 
المح���رك الرئيس���ي ف���ي دف���ع عجل���ة التنمية 

االقتصادية في المملكة. 
وأش���ار  جناحي إلى أن برنامج “رواد القصر” 
أحد المبادرات الدولية البارزة لدعم تطلعات 
تعزي���ز قط���اع األعم���ال ويمث���ل منص���ة هامة 
لاحتف���اء بقط���اع ري���ادة األعم���ال على وجه 
الخصوص، وتشجيع التطوير واالبتكار فيما 
يع���ود بالنفع على تطوير رواد األعمال وفتح 
الف���رص أمامه���م لتعزي���ز تجربته���م الريادي���ة 
وتوس���يع  الدول���ي  الس���وق  عل���ى  واالط���اع 

فرص االستثمار فيه.  
وج���اءت مش���اركة المتس���ابقين البحرينيي���ن 
في هذه المنافس���ة الدولية بعد فوزهم ضمن 

تصفي���ات برنام���ج رواد القصر ف���ي البحرين، 
وتأهله���م للمش���اركة ف���ي فعاليات المنافس���ة 
على المستوى اإلقليمي في أبوظبي، تمهيدًا 
النتقالهم للمش���اركة ف���ي المنافس���ة الدولية، 
والتي س���تقام في قصر سانت جيمس بلندن 
ف���ي المملك���ة المتح���دة خال ش���هر ديس���مبر 

 .2018
من جهته، أعرب العطاوي عن سعادته البالغة 
بتحقيق المركز األول في النسخة الخليجية 
من مس���ابقة “رواد في القصر”، منوهًا باللفتة 
والتهنئ���ة الس���امية لصاح���ب الس���مو الملك���ي 
ولي العه���د نائب القائد األعل���ى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء ودعم سموه المستمر 
وإشادته باإلنجازات البحرينية. 

وثمن���ت  هالة س���ليمان تش���جيع وتهنئة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة ودع���م س���موه 
المتواص���ل ل���رواد األعم���ال، كم���ا أعرب���ت عن 
تقديره���ا لجه���ود الدعم الذي تلق���اه التطبيق 

من “تمكين”، ومجلس التنمية االقتصادي.

المنامة - تمكين

بحرينيان يفوزان بجوائز “رواد في القصر”

العطاوي وهالة سليمان عقب فوزهما

المنامة - فيفا البحرينالمنامة -زين البحرين

*إيرادات “هيئة 
االتصاالت” 
تحقق نحو 

11.8 مليون 
دينار

علي الفردان

اختيار المملكة 
الستضافة النسخة 

الخليجية  الثانية 
العام المقبل

تراجع المخزون السمكي بنسبة 90 %
دراس�������ة ت���رج���ع األس����ب����اب ل���ت���زاي���د ال����ك����راف وارت�����ف�����اع ع�����دد رخ�����ص ال��ص��ي��د

أثبتت دراسة حديثة أن المخزون السمكي 
ف���ي البحري���ن أصي���ب بتراج���ع ح���اد يقدر 
بحوال���ي %90 مقارن���ة بم���ا كان عليه قبل 
المتبق���ي  المخ���زون  وأن  قليل���ة،  س���نوات 
المقدر بحوالي %10 قابل للتراجع بش���كل 
متس���ارع ما ل���م تتخذ إج���راءات تنظيمية 
عاجلة للحد من االس���تنزاف الذي تش���هده 
ثروتن���ا البحرية.وأرجع���ت دراس���ة أعده���ا 
أحد الخبراء لصالح إدارة الثروة الس���مكية 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  ب���وزارة 
والتخطي���ط العمراني، أس���باب االنخفاض 
الح���اد ال���ذي أص���اب الث���روة البحري���ة في 
غض���ون الس���نوات القليل���ة الماضي���ة إل���ى 
العدي���د من العوامل، لكن أهمها ممارس���ات 
الصيادي���ن م���ن العمال���ة الواف���دة الس���لبية 
ومن ش���أنها إلحاق الض���رر بالبيئة البحرية 
ممثل���ة ف���ي عملي���ات الصي���د بش���باك الجر 

القاعي���ة )الك���راف( الت���ي تس���تخدم لصي���د 
الربي���ان، فضاً ع���ن اس���تخدام طرق صيد 
جائرة أخرى كشباك “الهيالي” و “النايلون”.
وأش���ارت الدراس���ة إل���ى أن ع���دد رخ���ص صي���د 
األس���ماك وصي���د الربيان والبالغ���ة مجتمعة في 
ح���دود 1700 رخص���ة يت���م م���ن خاله���ا مزاولة 
الصيد من قبل أكثر من 6400 صياد من العمالة 
بالنظ���ر  الطاق���ة االس���تيعابية  تف���وق  الواف���دة، 
إل���ى ما تبقى من كميات األس���ماك التي تش���كل 
المخ���زون الس���مكي الحالي الذي ل���ن يكون في 
المس���تقبل القري���ب ق���ادرًا عل���ى تلبي���ة الطل���ب 
االس���تهاكي المتزاي���د عل���ى األس���ماك بمختلف 

أنواعها.
كم���ا كش���فت أن البحري���ن التي كان���ت تضم 80 
نوع���ًا من األس���ماك، س���جلت انخفاض���ا وهبوطا 
حادا في 76 صنفا، بمعنى أن 4 أصناف فقط من 
بي���ن 80 صنف���ًا ال تزال في الح���دود اآلمنة، وأن 

م���ا يبرر الهبوط الحاد في األصناف األخرى هو 
أن الصيادين يمارس���ون عمليات الجر بالش���باك 
الربي���ان،  بغ���رض اصطي���اد  )الك���راف(  القاعي���ة 
فيعمدون إلى تدمير قاع البحر بواسطة الجر.

وح���ذرت الدراس���ة م���ن أنه ف���ي حال اس���تمرار 
عملي���ات الج���ر القاعي���ة ف���إن األصن���اف األربعة 
الت���ي س���جلت وف���رة ف���ي كمياتها س���تكون هي 

األخ���رى مه���ددة بالهب���وط الحاد، وأن األس���ماك 
لألس���ماك  البدي���ل  ه���ي  س���تكون  المس���توردة 

المحلية الطازجة.
م���ن جانبه، قال خبي���ر الثروة البحري���ة والقائم 
بأعمال مدير إدارة الثروة الس���مكية عبدالكريم 
آل رض���ي إن دراس���ات كثي���رة أجري���ت تتناول 
المخزون الس���مكي وتوصلت إل���ى أن المخزون 

ف���ي حال���ة اس���تنزاف بس���بب مع���دالت الصي���د 
عالي���ة، مم���ا يس���تدعي الب���دء بعملي���ات مكثفة 
للحف���اظ عل���ى م���ا تبق���ى م���ن مخ���زون الث���روة 
السمكية على المدى القصير، وتحقيق التعافي 

للثروة على المدى البعيد.
البح���ار  عل���وم  ف���ي  المش���ارك  األس���تاذ  وق���ال 
البيولوجي���ة بكلي���ة العل���وم بجامع���ة البحري���ن 

هاشم السيد: “إن الطبيعة الجيولوجية للمملكة 
والمتكون���ة م���ن مجموع���ة ج���زر جعل���ت الناس 
ترتب���ط بالبحر مما جعل الثروة الس���مكية جزًءا 
أساس���يًا في حياة المجتمع وهذا ما يدفعنا إلى 

المحافظة عليها”.
البيئ���ة  ف���ي حماي���ة  الخبي���ر والمخت���ص  ورأى 
والحياة الفطرية إس���ماعيل المدني أن األسباب 
التي أدت إلى تراجع المخزون السمكي المحلي 
متعددة، منها عمليات الصيد الجائر باس���تخدام 
وس���ائل وأدوات صيد غير مش���روعة، باإلضافة 
إلى رمي المخلفات في البحر أو عند السواحل.

أم���ا الكات���ب والباح���ث البيئ���ي زكري���ا خنج���ي 
فأوض���ح أن الحل���ول لمش���كلة الث���روة البحرية 
اس���تراتيجية  وض���ع  ف���ي  تتمث���ل  والس���مكية 
متكاملة للمحافظة على الثروة البحرية تش���مل 
ثاثة مبادئ وهي دراس���ة واق���ع الحال، والقوة 

الدافعة، واالستجابة.

المنامة - بنا

إسماعيل المدني زكريا خنجي عبدالكريم آل رضي هاشم السيد
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نتطل���ع كمواطني���ن إل���ى التع���رف عل���ى إنج���ازات محوري���ة جدي���دة تطرحه���ا وزارات 
ومؤسسات الدولة في الملتقى الحكومي 2018 الذي يعقد تحت رعاية كريمة من لدن 
صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه 
هللا ورع���اه، فال���كل يتطلع إل���ى خطوات تنفيذي���ة تمثل مخرجات للمنتديين الس���ابقين 
تمكن���ت م���ن تنفيذها مختلف القطاع���ات الحكومية في إطار معالجة مس���ارات التنمية 
والتطوي���ر، بحي���ث يضيف ملتقى 2018 سياس���ات ومبادرات تصعد بالخدمات، فس���مو 
رئيس الوزراء أكد أن الهاجس األول عند وضع مالمح أية اس���تراتيجية مس���تقبلية هو 
مصلح���ة المواطن واألجيال وضمان عيش���هم ف���ي بيئة مس���تقرة ذات تنمية اقتصادية 

مرتفعة.
وألن هذا الملتقى يكتس���ب أهمية جوهرية تس���هم في تعزيز أداء القطاع العام لتحقيق 
مب���ادئ الرؤي���ة االقتصادي���ة 2030 القائم���ة على: االس���تدامة، التنافس���ية والعدالة، فقد 
س���بقه اجتماع عمل خاص قبل أيام قليلة مضت ترأس���ه س���مو رئيس ال���وزراء لتحديد 
الرؤية المس���تقبلية للحكومة، ما يدل على أن س���موه يولي اهتماًما رئيسًيا لوضع األطر 
األساس���ية مبني���ة على مخرجات ورش العمل والسياس���ات والمب���ادرات الكفيلة بتنفيذ 
برنام���ج الت���وازن المال���ي بنج���اح، والدلي���ل على ذلك أن س���مو رئي���س ال���وزراء ركز في 
االجتم���اع على اس���تدامة الم���وارد والمحافظة عل���ى النمو االقتصادي وزيادة تنافس���ية 
البحري���ن وضم���ان حص���ول المواط���ن على خدم���ات ذات ج���ودة عالية ضم���ن أولويات 

الحكومة في المرحلة المقبلة.

أضف إلى ذلك أن سموه يلفت دائًما إلى أن التحدي االقتصادي هو التحدي  «
أمام الحكومات، والبد من مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للتعامل 

مع هذا التحدي، وهنا تتضاعف أهمية الملتقى الحكومي على أساس أن يقدم 
ممثلو القطاع العام مخرجات استراتيجية مستقبلية تتالقى مع مبدأ سموه: 
“أولويات الحكومة هي أولويات المواطن”، وهنا أيًضا تصبح درجات التنسيق 

والعمل المنجز لتحقيق األهداف المنظورة في ملتقى اليوم محرًكا حقيقًيا يقدم 
مؤشرات على انعكاس توصيات الملتقى على أداء القطاع الحكومي في السنوات 

الماضية، فالجانب المهم بالنسبة للقيادة الرشيدة هو ترجمة التوصيات إلى 
برامج عمل تسير وفق توجهات الدولة وعدم االكتفاء بالدراسات وأوراق العمل 

فحسب، بل وضع جدول زمني واضح للتطبيق لدى كل الجهات المشاركة.

تق���ول القصة: إنه ومنذ خمس���ينيات القرن المنصرم وم���ع انتهاء الحرب العالمية 
الثاني���ة، خلص���ت مجموع���ة من ال���دول - الت���ي ال تنتمي إلى أي من المعس���كرين 
المتناحري���ن وتهت���م بش���ؤونها الخاصة ورفع عجلة التنمية ف���ي بالدها - خلصت 
إلى نتيجة مفادها إهمال واضح ألخبارها من قبل وكاالت األنباء التي اقتصرت 
ف���ي الط���رح على أخب���ار الدول العظم���ى، ما أدى إل���ى ظهور الخل���ل المتباين في 
التدف���ق اإلخباري الذي يركز فقط على أخب���ار الدمار والصراعات والنزاعات في 

العالم النامي مع إهمال واضح ألخبار التنمية بها.
وهاهي وكاالت األنباء تستمر في سياستها وفي خلل تدفقها اإلخباري الواضح 
ِم���ن خ���الل تركيزها غي���ر المبرر على قضي���ة الصحافي جمال خاش���قجي ضاربة 
ع���رض الحائط جميع األخالقيات المهنية التي تحث على المهنية والموضوعية 
واألمانة، وال يخفى على الجميع أن هذا التكالب على المملكة العربية السعودية 
ج���اء كمحاول���ة لتحيي���د عجلة التنمي���ة عن مس���ارها الصحيح الت���ي تطمح إليه 
وتعمل عليه جاهدة وبتفان مدروس ومقارن بخطة نهضوية خاصة وهي خطة 

.٢٠٣٠
ورغ���م كل مح���اوالت الغرب المتمّثلة في س���يطرة أخب���اره العظيمة على وكاالت 
األنب���اء وتحقي���ر وتهميش دول العالم النامي بما فيها الدول العربية، جاء مؤتمر 
مس���تقبل االس���تثمار كضرب���ة موجع���ة ل���ه، فق���د كان الجمي���ع يعد العدة إلفش���ال 
المؤتم���ر ع���ن طري���ق ت���داول ما يض���ر س���معة المملكة قبل أي���ام م���ن إقامته، في 
مؤامرة واضحة تستهدف أمن واستقرار المنطقة بما فيها مستقبلها االقتصادي، 
لكن النتائج أكدت فش���لهم والتزام المملكة بالمضي قدما في عجلة التنمية رغم 
غيظ الحاقدين الذين يتبعون خطوات مدروس���ة للسيطرة على العالم من خالل 

وسائل إعالمية تتقصد التباين في التدفق اإلخباري. 

“هذا التكالب على المملكة العربية السعودية جاء كمحاولة لتحييد عجلة  «
التنمية عن مسارها الصحيح، والتي تطمح إليها المملكة وتعمل عليها 

جاهدة بخطة نهضوية خاصة هي خطة ٢٠٣٠”.

الهاجس األول لسمو رئيس الوزراء

التباين في التدفق اإلخباري... 
السعودية هدفا!

حذر سموه: يريدون إلهاءنا

يري����دون ص����رف النظر ع����ن االهتم����ام بأمورنا 
الداخلية والتفرغ للتنمية والبناء بفتح جبهات 
الت����ي  األخط����اء  بع����ض  واس����تغالل  خارجي����ة 
تحص����ل بكل م����كان حتى في دولهم الش����ريرة 
لوقف عجلة التنمية بل تفتيت أوطاننا، كانت 
ه����ذه ومازالت خطتهم التي نب����ه ومازال ينبه 
له����ا س����مو رئي����س ال����وزراء خليف����ة بن س����لمان 
حفظ����ه هللا ال����ذي ل����م يكف ع����ن لف����ت االنتباه 
إل����ى ما يح����اك بالخارج والداخل ض����د أوطاننا 
الخليجية التي لألس����ف هناك من داخل البيت 
ذاته م����ن لم يدرك هذه المؤام����رات، وحتى لو 
أدركها فإنه يتجاهلها العتقاده بأنها تس����تثنيه 
وبعي����دة عن����ه وال ي����درك ه����ؤالء أن الش����عوب 
الخليجي����ة جميعه����ا تح����ت الن����ار بال اس����تثناء 
إال مؤقت����ًا، هذا هو الذي حذر منه س����موه، منذ 
س����نين وه����و ي����درك بنظرت����ه الثاقب����ة أن ه����ذه 

القوة الش����ريرة ال تري����د تركنا نبني ونعمر دون 
أن ت����زرع بينن����ا الش����ك بقدراتن����ا، وإذا عج����زت 
عن ذلك عملت على اس����تغالل بعض األخطاء 

الختراق دولنا.
هن����اك ثغ����رة غائبة وأرجو أن يتنب����ه لها قادتنا، 
له����ا  نب����ه  أن  ال����وزراء  رئي����س  لس����مو  وس����بق 
وح����ذر منه����ا، وه����ي اخت����راق األم����ن الوطني، 
فعندما ننش����غل بالبناء واالس����تثمار ونستغرق 
االنش����غال  ه����ذا  ربم����ا  الطموح����ة،  بالمش����اريع 
يلهين����ا ع����ن رؤية األم����ن الداخل����ي والخارجي 
لدولنا وشعوبنا، وقد رأينا كيف استغل أعداء 
األمة واقعة جمال خاش����قجي رحمه هللا أبشع 
اس����تغالل كما لم يحصل من قبل، حتى إيران 
المجرمة التي س����فكت دماء شعوبها وشعوب 
أخ����رى في العراق واليمن وس����وريا، حتى هذه 
الدول����ة المارق����ة لم تخجل وهي تس����تغل هذه 

الواقع����ة التي عالجها العاهل الس����عودي وولي 
عهده بحكم����ة واقتدار لتنفذ من خاللها، وهذا 
ما يؤكد كيف يتحي����ن األعداء الفرص لضرب 
اس����تقرار المنطق����ة، له����ذا الب����د لقادتن����ا وه����م 
منش����غلون بتنمي����ة م����وارد دولنا وتعزي����ز النمو 
واالزدهار من االنتباه لألمن كأولوية ال يفوقها 
س����وى األمن ذاته فمن دون األمن واالس����تقرار 
لن تزدهر المنطقة وسط الفوضى والمؤامرات 
التي تحاك لض����رب األمن وهذا ما اتضح جليًا 

من خالل استغالل واقعة خاشقجي.
كان سمو رئيس الوزراء واعيًا ومدركًا بحكمته 
وخبرت����ه مصدر األخط����ار على المنطق����ة، لهذا 

ظل ومازال يحذر مما يحاك ضدنا.

تنويرة: ال تؤمن للصديق قبل أن يرى  «
عيبك.
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لن تنجح التدخالت 
الخارجية في االنتخابات

م����ا إن اقترب وقت االنتخابات النيابي����ة والبلدية في البحرين حتى بدأ 
نظام الحمدين حملة قذرة للتدخل في العملية االنتخابية والتأثير عليها 
عبر ش����راء ذمم ضعفاء النفوس والدفع بهم ومس����اعدتهم للوصول إلى 
البرلم����ان لتحقي����ق أهدافهم وعلى رأس األولويات خل����ق أطراف موالية 
للنظ����ام القطري واإليراني في البرلمان وجعلهم على خط تماس مباش����ر 
ومؤث����ر، ال����كل يعرف هذا الواقع وتفاصيله البارزة والغاطس����ة، فاألموال 
القطري����ة التي دفعها عبدهللا بن خالد آل ثاني الوزير الس����ابق بالحكومة 
القطرية ألحد األش����خاص للترشح ودعم حملته االنتخابية تدخل سافر 
جدي����د للنظ����ام القط����ري في البحرين بما ينس����جم مع دعمه����م للجماعات 
المتطرفة والموالية إليران والتخريب، فقطر تبحث عن أي أداء إللحاق 
الض����رر بالبحري����ن ش����كال ومضمون����ا، الس����يما بع����د فق����دان كي����ان العمالء 
والخون����ة “الوف����اق” التي ت����م حلها ومن����ع أعضائها من الترش����ح للبرلمان، 
فمن الطبيعي أن تبحث لها عن ماركة خبيثة أخرى للتدخل في الش����أن 
البحرين����ي، لك����ن ولل����ه الحم����د الجه����ات األمني����ة كش����فت اللعب����ة وقاعدة 
التجس����س والتآم����ر، وه����ي على اس����تعداد دائ����م لحماية الوط����ن من تلك 

الطغمة الحاقدة التي تجند العمالء وخدم إيران ليكونوا جسرا للعبور.
اإلدارة العام����ة لمكافحة الفس����اد واألمن االقتصادي واإللكتروني فتحت 
خطا س����اخنا للتبليغ عن أية أصوات مش����بوهة تريد التأثير على العملية 
االنتخابي����ة ورصدت مكافاة مالية قيمة لمن يدلي أو يقدم بيانات تقود 
إلى إحباط المخططات في هذا الش����أن، ونحن على ثقة كبيرة ال حدود 
له����ا بتصدي المواط����ن البحريني للعب����ث القطري وأية مح����اوالت للتأثير 
عل����ى س����ير االنتخاب����ات بش����راء الذم����م، فالمش����روع اإلصالحي لس����يدي 
جالل����ة الملك حمد بن عيس����ى آل خليفة عاه����ل البالد المفدى حفظه هللا 
ورع����اه يض����ع الجميع أم����ام مس����ؤولية وطني����ة للحفاظ عل����ى المنجزات 
والمكتس����بات وأهمه����ا والتي ينظر إليه����ا نظام الحمدين بحقد مش����اركة 
المواط����ن في صن����ع القرار، والتي تع����د من األح����داث الضخمة في حياة 

الشعوب وتحدث تأثيرها في البناء الفكري والمادي للمجتمعات.

قطر بقرة حلوب لإلرهاب والتطرف، وهي ال تنشط إال بعد أن تتجه  «
البحرين إلى األعلى ومن نجاح إلى آخر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

في “الدخول” اإليراني )2(
في خروجها عن صمتها وانكفائها لم تتوقف اإلدارة اإليرانية عند تلك المفارقة 
ال م���ن قري���ب وال من بعيد... بل خرجت على لس���ان الرئيس حس���ن روحاني برّد 
مؤدلج من موقعها “األصلي”، على فشل محاولة االستثمار السياسي في القضية 
المفتوح���ة راهن���ًا: عادت إلى النقر على الوت���ر المذهبي الذي رّن غداة أحداث 11 
أيلول األميركية من خالل إرجاع الجريمة إلى جذر “الفكر نفسه الذي أنشأ تنظيم 
داع���ش ف���ي المنطقة”، بعد أن تبّخر العنوان الس���ابق الذي ه���و “القاعدة”! وعادت 
إلى التكتيك المخزي ذاته في إطار استراتيجية تقسيم اإلسالم والمسلمين إلى 
خانَتي���ن، وكونها ه���ي بطبيعة الحال صاحبة الريادة في “الخانة الجّيدة” القادرة 
عل���ى “فهم” العال���م و”التعايش” معه على العكس من الط���رف اآلخر المركون في 

“الخانة السيئة” الذي يفّرخ “اإلرهاب” والعدم والعبث والغربة عن عالم اليوم!
وف���ي الع���ودة إل���ى هذه الس���ردية ما يكف���ي لتبيان م���دى عبثي���ة األداء اإليراني! 
والم���دى الذي يمك���ن أن يصل إليه أصحاب���ه لتبرير أنويته���م المذهبية والقومية 
والسياس���ية بحي���ث أن عقدي���ن م���ن الزم���ن “المكث���ف” أنتج���ا م���ا يمك���ن وصف���ه 
بموضوعية تامة، أس���وأ ما حصل لإلس���الم والمس���لمين عمومًا في كل تاريخهما، 
لك���ن إي���ران )الجمهوري���ة اإلس���المية!( لم َتَر ش���يئًا من ذل���ك! ولم “تنتب���ه” إلى أن 
العالم ش���رقًا وغربًا لم يجاِرها في ترف التقس���يم المذهبي والفقهي بل أخذ الكّل 

بجريرة العنوان الجامع أصالً وفصالً ونصًا وممارسة!
ل���م يتوقف الش���يخ الرئيس روحان���ي عن الحقيقة القائل���ة إن “الفكر” الذي يدينه 
مج���ددًا، ل���م يكن هو الذي أوصل إيران إلى ما وصل���ت إليه هذه األيام! ولم يكن 
ه���و ال���ذي جعل منها دول���ة “محاصرة ومنب���وذة ومّتهمة بأبّوة اإلره���اب وإنتاجه 
ورعايت���ه وتعميمه”! ولم يكن هو “الفكر” المس���ؤول عن وصول نظام الجمهورية 
الت���ي يرأس���ها إلى نقط���ة العجز عن تقدي���م أي جواب معقول عل���ى أزمات المال 

واالقتصاد واالجتماع والتنمية والحريات العامة في الداخل اإليراني!
ل���م يتوق���ف عن���د ش���يء من ذلك كل���ه، بل ع���اد إلى االس���تثمار ف���ي أداء ثبت أن 
مردوده كارثي على إيران قبل غيرها وأكثر من غيرها، وعلى اإلسالم نّصًا وقيمًا 
وفرعًا وجمعًا... وإذا لم تكن هذه هي النكبة، فكيف لها أن تكون؟!!. “المستقبل”.

   “عادت إيران إلى النقر على الوتر المذهبي الذي رّن غداة أحداث 11 أيلول  «
األميركية من خالل إرجاع الجريمة إلى جذر “الفكر نفسه الذي أنشأ تنظيم 

داعش في المنطقة”، بعد أن تبّخر العنوان السابق الذي هو “القاعدة”! 
وعادت إلى التكتيك المخزي ذاته في إطار استراتيجية تقسيم اإلسالم 

والمسلمين!”.

علي نون



متابعة: 
أحمد مهدي

يس���دل الس���تار اليوم )األحد( على حدث عالمي رياضي اس���تضافته مملكة البحرين للمرة األولى في 
تاريخها، وبنجاح مشهود يدلل على الكفاءة العالية والقدرة التنظيمية المميزة للمملكة في احتضان 

مختلف الفعاليات الكبرى.

وتعتب���ر كأس العال���م الثالث���ة للطي���ران الحر التي 
تختتم رس���ميا اليوم من البط���والت التي وضعت 
البحرين ف���ي مصاف ال���دول المتقدمة، خصوصا 
م���ع م���ا أظهرته م���ن تميز الف���ت في االس���تضافة 
واحتضان أكثر من 300 رياضي من مختلف دول 

العالم.
لقد دأبت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب 
الس���مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
على تقديم الدعم الالزم للقطاع الرياضي بتوفير 
إمكان���ات وأس���باب النج���اح الس���تضافة البطول���ة 
التي س���جلت نس���خة مميزة على جميع األصعدة 
للقط���اع  س���موه  يولي���ه  ال���ذي  الدع���م  ترجم���ت 
الرياضي، إذ شكل دعم سمو رئيس الوزراء عامل 

النجاح األساسي للبطولة العالمية.
إن افتت���اح نائ���ب رئي���س مجل���س ال���وزراء س���مو 
الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة آل خليف���ة منافس���ات 
البطول���ة وس���ط حضور رس���مي من جان���ب ممثل 
جالل���ة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب 
والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى  المجل���س  رئي���س 
رئي���س اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ 

ناص���ر بن حم���د آل خليفة، والنائ���ب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف���ة، ورئيس اللجنة العليا للبطولة الش���يخ 
محمد بن راشد آل خليفة، له العديد من الدالالت، 
ويأتي في مقدمتها وأبرزها ما يوليه نائب رئيس 
الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة من 
دعم واهتمام للرياضة، وإيمان سموه بدورها في 
االرتق���اء بإمكانات الش���باب عل���ى جميع األصعدة 

بما فيها الفنية واإلدارية والتنظيمية.
لق���د كان���ت جه���ود رئي���س اللجن���ة العلي���ا للبطولة 
الش���يخ محم���د ب���ن راش���د آل خليفة مح���ط فخر 
واعت���زاز؛ نظ���را لم���ا بذل���ه م���ن اهتم���ام ومتابع���ة 
كبيرتين عبر تواجده المس���تمر ومتابعته الحثيثة 

لجمي���ع التفاصي���ل ف���ي البطول���ة، والت���ي أثم���رت 
عن تنظي���م بطولة ناجحة ب���كل المقاييس عكس 
م���ا يتمتع ب���ه أبناء البحرين من ق���درات تنظيمية 
الحقيق���ي  اإلب���داع  جس���دت  وإمكان���ات  عالي���ة، 
أضح���ت  حت���ى  المتمي���ز،  البحرين���ي  للش���باب 
مملك���ة البحرين قبلة ووجه���ة الحتضان مختلف 
الفعالي���ات الكب���رى، حي���ث أس���همت كأس العال���م 
الثالث���ة للطيران الحر في تعزيز المكانة الرياضية 

وإث���راء الحركة الس���ياحية للمملك���ة ونقل صورة 
مش���رقة عن بلد صغير في مساحته وكبير بعطاء 

أبنائه.
قصة نجاح س���جلت على أوراق من ذهب لبطولة 

اختتمت وس���ط أجواء تنافس���ية عالي���ة في أحد 
أط���ول األنف���اق الهوائي���ة في العالم، وفي منش���أة 
متط���ورة )مبن���ى جرافيتي( حصل على إش���ادات 
واسعة من جانب مختلف المشاركين والحضور.

االف���ت���ت���اح خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ع���ل���ي  ال���ش���ي���خ  س���م���و  ل���ح���ض���ور  ك���ب���ي���رة  دالالت 

دعم سمو رئيس الوزراء عامل نجاح البطولة

جهود محمد بن راشد 
عكست التميز واإلبداع 

البحريني
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سمو الشيخ علي بن خليفة مع سمو الشيخ ناصر بن حمد في حفل االفتتاحسمو الشيخ علي بن خليفة 

سمو رئيس الوزراء خالل جولة تفقدية لمبنى جرافيتي

سمو رئيس الوزراء

افتتاح بطولة كأس العالم للطيران الحر جيرافتي
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محمد بن راشد يشهد المنافسات
ال���������ي���������وم إس������������������دال ال�������س�������ت�������ار وح��������ف��������ل ال�����خ�����ت�����ام

شهد رئيس اللجنة العليا لكأس العالم الثالثة 
للطي���ران الح���ر الداخل���ي الش���يخ محم���د بن 
راش���د بن خليفة آل خليفة، منافس���ات اليوم 
الثالث م���ن كأس العالم الثالثة للطيران الحر 
الداخل���ي، الت���ي تق���ام ف���ي مملك���ة البحري���ن 
للم���رة األولى في تاريخها، وتس���تمر البطولة 

حتى اليوم الموافق 28 أكتوبر الجاري.
 وتأت���ي متابع���ة الش���يخ محمد بن راش���د آل 
خليف���ة للمنافس���ات ف���ي البطولة ف���ي يومها 
يولي���ه  ال���ذي  الكبي���ر  للدع���م  تأكي���دا  األول، 
للبطولة التي تقام للمرة األولى في قارة آسيا 
ا ذلك  وفي منطقة الش���رق األوس���ط، مستمدًّ
م���ن التوجي���ه والدعم المتواص���ل من جانب 
رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، األمر الذي يؤكد 
نجاح مملك���ة البحرين في احتضان مختلف 

البطوالت الرياضية الكبرى.
ختام البطولة

يق���ام عن���د 7:30 م���ن مس���اء الي���وم )األح���د( 
المواف���ق 28 أكتوب���ر الج���اري، حف���ل الختام 
الخاص ب���كأس العالم الثالث���ة للطيران الحر، 

في فندق “الريتز كارلتون.

سيكون الحفل الختامي مخصصا  «
إلعالن الفائزين وتكريمهم، إضافة إلى 

إسدال الستار على المنافسات التي 
استمرت 4 أيام في ضيافة مملكة 

البحرين، وسط أجواء من التنافس 
القوي والندية الكبيرة، واإلقبال الواسع 

من جانب الجماهير لالستمتاع 
بمختلف العروض المقدمة من الفرق، 

عالوة على الفعاليات المصاحبة.

جدول النتائج

متابعة مستمرة من الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد خالل حضوره منافسات اليوم الثالث )تصوير: خليل إبراهيم(

الحركات الحرة

Latvia

 Singapore

Poland

الحركات الحرة للناشئة 

USA

 Singapore

Canada

الحركات الحرية للنساء 

 Great Britain
France

 Sweden

الحركات الحرية للناشئة 
Canada
 France

Czech Republic

الحركات الحرية المفتوحة 

France
 Hayabusa

Italy

التشكيالت التماسك 

العمودية

 USA
Russia
Italy

)تصوير: خليل إبراهيم(
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أكدت الشيخة فاطمة آل خليفة المشاركة في كأس العالم الثالثة للطيران الحر، 
أن المنافسات كانت قوية منذ يومها األول.

وتعتبر الش���يخة فاطم���ة آل خليفة أول 
كأس  ف���ي  تش���ارك  بحريني���ة  رياضي���ة 
العال���م للطيران الحر، إذ تعد مش���اركتها 

في البطولة العالمية للمرة األولى.
ولفتت الش���يخة فاطم���ة آل خليفة إلى 
أن منافس���ات البطول���ة اتس���مت بالق���وة 
والندية منذ اليوم األول، مشيرة إلى أن 
حجم التنافس ظهر من خالل المشاركة 
الكبيرة والواسعة من مختلف الالعبين 

من مختلف دول العالم.
عموم���ا  البطول���ة  أج���واء  أن  وأك���دت 
الحض���ور  م���ع  ممي���زة، خصوص���ا  تع���د 
الواس���ع س���واء م���ن  الكبي���ر والتفاع���ل 
جان���ب المش���اركين عبر الع���روض التي 

يقدمونها، أو التواجد الجماهيري.
وأوضح���ت الش���يخة فاطم���ة آل خليفة 
أن وجود العبين على مس���توى عال من 
مختلف دول العالم يؤكد نجاح البطولة 
لالس���تفادة  فرص���ة  وه���ي  جه���ة،  م���ن 
واكتساب الخبرات وتبادلها مع مختلف 
الهاج���س  أن  إل���ى  مش���يرة  الالعبي���ن، 
المتعلق ببداية البطولة زال بعد خوضها 
الجول���ة األول���ى م���ن المنافس���ات، وهي 

على أتم االستعداد لباقي المنافسات.
jan wan�  ددوره، أكد الالعب التشيكي
البحري���ن  مملك���ة  اس���تضافة  أن   tula
الح���ر  للطي���ران  الثالث���ة  العال���م  ل���كأس 

مميزة على جميع األصعدة.
ولف���ت الالع���ب التش���يكي إل���ى إعجابه 
الشديد والكبير بالمستويات التنظيمية 
التي ظهرت عليها البطولة خالل األيام 
الماضية، مشيرا إلى أنها تتويج للجهود 
الت���ي بذلتها البحرين في س���بيل إخراج 

البطولة بأفضل صورة.
البطول���ة  التش���يكي إن  وق���ال الالع���ب 
ناجح���ة عل���ى كل المقاييس س���واء في 
المستوى الفني أو التنظيمي أو اإلداري.
النرويج���ي  الالع���ب  أك���د  ذل���ك،  إل���ى 

rune أن النس���خة الثالث���ة الحالية التي 
تس���تضيفها مملك���ة البحري���ن حاليا هي 

األفضل على المستوى التنظيمي.
جمي���ع  إن  النرويج���ي  الالع���ب  وق���ال 
األمور تسير على ما يرام، خصوصا بعد 
اجتياز اختبار تحديد السرعات بنجاح، 
والتع���ود عل���ى األج���واء داخ���ل النف���ق 

الهوائي الزجاجي.
البطول���ة  ف���ي  األج���واء  أن  وأوض���ح 
مميزة، خصوصا مع كبر مس���احة مبنى 
جرافيت���ي الذي يس���توعب المش���اركين 
والجماهير في أجواء احتفالية مميزة.

وأشار إلى أن مشاركته في كأس العالم 
ليس���ت للمرة األولى، مؤكدا أن طموحه 
خالل هذه النس���خة هو أن يكون ضمن 
مش���وار  ف���ي  وذل���ك  األوائ���ل،  العش���رة 
التطوير الذي ينش���ده للس���نوات المقبلة 

نحو االرتقاء لألفضل.
 sebastien بدوره، قال الالعب الكندي

إن منافس���ات البطول���ة تس���ير على نحو 
جيد، مشيرا إلى أن مشاركته في كأس 
العال���م الثالثة ه���ي األولى بالنس���بة إلى 

مشواره في الطيران الحر.
وأك���د الالعب الكن���دي أنه ي���زور مملكة 
البحرين للمرة األولى في حياته، مبديا 
إعجاب���ه بالمملكة وقدراته���ا التنظيمية 
س���عادته  ع���ن  ومعرب���ا  المختلف���ة، 

واستمتاعه باألجواء.
م���ن  الرئي���س  اله���دف  أن  إل���ى  ولف���ت 
التط���ور  ه���و  البطول���ة  ف���ي  المش���اركة 
المنافس���ات  أج���واء  م���ن  واالس���تفادة 
القوية، الفتا إل���ى الطموح نحو تحقيق 

مستويات إيجابية ومراكز متقدمة.

منافسة رائعة

أكد صاحب ش���ركة “إيرودي���وم” إيفارز 
بيتان���ز أن كأس العال���م للطي���ران الح���ر 
إعجاب���ه  ع���ن  معرب���ا  رائع���ة،  منافس���ة 

بمهارة الرياضيين في البطولة.
الالعبي���ن  تج���ذب  البطول���ة  إن  وق���ال 
األفضل في العالم. وأشاد إيفارز بيتانز 
بجمي���ع جوان���ب التنظي���م و الخدمات، 
مؤك���دا أنه���ا تبي���ن المنافس���ة األفض���ل. 
والتنظي���م  بالس���عادة  ”أش���عر  وأض���اف 
ومعرف���ة  القي���ادة  عل���ى  ين���م  ال���ذي 

بالرياض���ة، وت���م تنظي���م الفعالي���ة كم���ا 
ينبغ���ي وس���تكون نم���وذج للمنافس���ات 

المقبلة”.

 مشاركة عالمية

ف���ي  الع���ب  العوض���ي  إبراهي���م  أك���د 
منتخ���ب اإلم���ارات للطي���ران الداخل���ي 
الح���ر أن مش���اركة المنتخ���ب اإلماراتي 
الثالث���ة  العال���م  كأس  بطول���ة  ف���ي 
للطي���ران الحر تأت���ي من منطلق حرص 
دول���ة اإلم���ارات عل���ى مش���اركة ودع���م 
فري���ق مملك���ة البحري���ن للطي���ران الحر 
الداخل���ي المش���ارك ف���ي البطول���ة، إل���ى 

جان���ب تمثي���ل دولة اإلم���ارات في هذه 
البطول���ة العالمي���ة مؤك���دا أن منتخ���ب 
دول���ة اإلم���ارات قد ش���ارك ف���ي العديد 
والمحلي���ة  الخليجي���ة  البط���والت  م���ن 

واآلسيوية.

قال العوضي إن الفرق المشاركة  «
تعتبر من الفرق القوية لكون 
البطولة جمعت اشهر العبي 

العالم في مجال الطيران الداخلي 
الحر، معربا عن شكره وتقديره 
لجرافيتي اندور سكاي واالتحاد 

البحريني للرياضات الجوية على ما 
قاموا به من جهود جبارة لتنظيم 

مثل هذا الحدث العالمي الكبير.

فاطمة آل خليفة: منافسات البطولة قوية
ال���م���ش���ارك���ون ي���ب���دون إع��ج��اب��ه��م ب���إم���ك���ان���ات ال��ب��ح��ري��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة

أك���د رئي���س االتحاد البحريني للرياضات الجوية الش���يخ س���لمان بن عب���دهللا آل خليفة فخره الحتض���ان مختلف العبي العالم 
ضيوفا أعزاء في منافس���ات بطولة العالم للطيران الحر الداخلي، والتي تقام في مملكة البحرين ألول مرة، بتنظيم مش���ترك 

بين شركة جرافيتي واالتحاد البحريني للرياضات الجوية.

وقال الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة إن 
احتضان البطولة يأتي تجس���يدا لتوجيهات 
عاه���ل الب���الد جالل���ة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة؛ لتكون البحري���ن قبلة الحتضان 
مختل���ف األح���داث الرياضي���ة، وس���ط دع���م 
رئي���س  بقي���ادة  الحكوم���ة  م���ن  ومس���اندة 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، واهتم���ام ومتابع���ة 
ولي العهد نائ���ب القائد األعلى النائب األول 
الس���مو  ال���وزراء صاح���ب  لرئي���س مجل���س 
الملك���ي األمي���ر س���لمان بن حم���د آل خليفة، 
لألعم���ال  المل���ك  جالل���ة  ممث���ل  وم���ؤازرة 
الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس 
األعل���ى للش���باب والرياض���ة رئي���س اللجن���ة 

األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة.

كما قدم رئيس االتحاد البحريني للرياضات 
الجوية جزيل الش���كر لنائ���ب رئيس الوزراء 
سمو الش���يخ علي بن خليفة آل خليفة على 
افتتاحه لمنافس���ات البطولة، مقدما ش���كره 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو 
الش���يخ خالد بن حمد آل خليفة لحضورهما 

ودعم سموهما.
وق���ال رئيس االتح���اد البحرين���ي للرياضات 
الجوية إن مملكة البحرين تفتخر باحتضان 
ه���ذا الح���دث العالم���ي الذي يتناف���س خالله 
100 فري���ق م���ن 25 دولة، والذي نس���عى من 
خالل���ه ف���ي االتح���اد البحرين���ي للرياض���ات 

بمختل���ف  النه���وض  وجرافيت���ي  الجوي���ة 
الرياضات الجوية، وتعزيز انتشارها.

وأش���ار إلى أن اس���تضافة هذه البطولة خير 
دلي���ل عل���ى حرصن���ا ال���دؤوب عل���ى تفعي���ل 
آف���اق  إل���ى  ب���ه  االتح���اد واالرتق���اء  نش���اط 
أوس���ع من التقدم والنم���اء لينعكس بصورة 
إيجابية عل���ى ازدهار وتطور تل���ك الرياضة 
ف���ي مملك���ة البحري���ن والمنطق���ة عموما، إذ 
تمث���ل ه���ذه البطول���ة الت���ي تق���ام ألول مرة، 
فرصة مثالية للتنافس الش���ريف واكتس���اب 
المزي���د م���ن الخب���رة لالعبينا، وخل���ق قاعدة 
متينة م���ن العناصر القادرة على المنافس���ة، 
والتعري���ف بم���ا تمتلك���ه مملكتن���ا الغالية من 
ق���درات متميزة على صعيد اس���تضافة أكبر 

األحداث العالمية.
وأض���اف “كم���ا تس���هم البطولة ف���ي الترويج 
لمملكة البحرين سياحيا وإعالميا والتعريف 

بمنجزاتها الحضارية بمختلف المجاالت.

ولفت الش���يخ س���لمان بن عبدهللا إلى أن ما 
سخرته ش���ركة جرافيتي وجميع مؤسسات 
القط���اع العام والخ���اص والرع���اة الداعمين 
عل���ى  الكبي���ر  واإلقب���ال  اإلع���الم  ووس���ائل 

المش���اركة من مختلف ف���رق العالم يقدم لنا 
مؤشرا واضحا على نجاح البطولة العالمية.

البش���رية  الك���وادر  “بفض���ل  قائ���ال  وأض���اف 
الوطني���ة ودع���م الش���ركاء كاف���ة، اس���تطاع 
اتحاد الرياضات الجوية خالل فترة قياسية 
من تأسيس���ه أن يعزز من مكان���ة الرياضات 
البطول���ة  اس���تضافة  بع���د  محلي���ا  الجوي���ة 
الخليجي���ة والعربي���ة قب���ل عامي���ن وأخي���را 

بطولة العالم بالشراكة مع جرافيتي”.

قدم رئيس االتحاد البحريني  «
للرياضات الجوية في ختام حديثه 

وافر الشكر والتقدير لجميع 
مؤسسات الدولة في القطاعين 

العام والخاص وجميع اللجان 
العاملة والشركات الراعية، وكل 

من ساهم في تنظيم هذا الحدث، 
متمنيا لجميع الدول المشاركة 

دوام التوفيق والنجاح.

سلمان بن عبداهلل: نعتز باحتضان العبي العالم

إشادة بمبنى 
جرافيتي 

واألجواء العامة

الشيخ سلمان بن عبدالله

إيفارز إبراهيم العوضي
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تواصل اإلقبال الكبير على الفعالية المصاحبة للبطولة، وهي “جرافيتي بوليفارد”. وتوافدت أعداد كبيرة من الجماهير 
والزوار على “جرافيتي بوليفارد” وما يشمله من جوانب متعددة.

للبطول���ة  المنظم���ة  اللجن���ة  وكان���ت 
مس���مى  تح���ت  منطق���ة  خصص���ت 
“جرافيت���ي بوليف���ارد”، وه���ي منطق���ة 
معني���ة ببرام���ج وفعالي���ات اجتماعي���ة 

وفنية وترفيهية.
ويعد “جرافيتي بولفيارد” فرصة للزوار 
والمشاركين في البطولة؛ ليكونوا على 
موعد مع فعاليات التس���وق للمنتجات 

إل���ى  إضاف���ة  والمتنوع���ة،  المختلف���ة 
المأك���والت المتنوعة والش���هية، عالوة 

على العروض الموسيقية.
وتض���م جرافيتي بوليف���ارد العديد من 
المطاع���م والجه���ات والش���ركات الت���ي 
تقدم متجاتها ومأكوالتها، وهي فرصة 
للزوار لالس���تمتاع بالخدمات المقدمة، 
الصغ���ار  م���ن  الجمي���ع  تش���مل  والت���ي 

والكب���ار، إذ إن الفعالي���ات المتواج���دة 
تشمل جميع أفراد األسرة.

م���ن  بوليف���ارد”  “جرافيت���ي  وتع���د 
الفعاليات المصاحبة التي اس���تحدثتها 
اللجن���ة المنظمة، وه���ي خطوة نوعية؛ 
لتعزي���ز وإث���راء البطولة عب���ر مهرجان 

بأجواء احتفالية ومميزة.

)تصوير: خليل إبراهيم(

إقبال واسع على جرافيتي بوليفارد
ف���������ع���������ال���������ي���������ة م���������ص���������اح���������ب���������ة “ن�����������وع�����������ي�����������ة”

حظيت البطولة بتغطية إعالمية موس���عة وش���املة من 
مختلفة وس���ائل اإلعالم المحلية والخارجية، خصوصا 
م���ع األهمية الكبرى التي تحظى به���ا البطولة في كونها 

جامعة ألفضل الالعبين في مجال الطيران الحر.
وتأت���ي التغطية الموس���عة من جانب مختلف الوس���ائل 
اإلعالمي���ة تأكيدا عل���ى النجاح الكبير لمملك���ة البحرين 
ف���ي االس���تضافة العالمي���ة، خصوصا وأن الح���دث كبير 

ويلقى رواجا في مختلف بلدان العالم.

عروض متميزة وتسهيالت كبيرة

وقدم���ت الف���رق المش���اركة المختلف���ة عروضه���ا الفني���ة 
المتمي���زة داخ���ل النف���ق الهوائ���ي الزجاج���ي، والذي يعد 
أحد أط���ول األنفاق في العالم، ويتميز بالكفاءة العالية، 
إذ أش���اد المش���اركون باإلمكانات وبمبن���ى جرافيتي وما 

يحوي���ه م���ن مراف���ق. وتمي���زت الع���روض الت���ي قدمه���ا 
الالعب���ون م���ن مختلف دول العالم، وس���ط إعجاب كبير 
م���ن جانب الجماهير التي م���أت جرافيتي والمدرجات 
المخصصة، إضافة إلى منطقة الجماهير وس���ط أجواء 
حماس���ية واحتفالي���ة. وأش���اد المش���اركون بم���ا قدمت���ه 
جرافيتي واللجان المنظمة من تس���هيالت س���اهمت في 

تحقيق النجاح المثالي لالستضافة العالمية. 

تغطية إعالمية موسعة

قامت لجان التحكيم بجهود كبيرة على مدار أيام  «
المنافسات في كأس العالم الثالثة للطيران الحر، إذ قام 
أعضاء اللجنة بالعديد من المجهودات في سبيل متابعة 

 ورصد النتائج لجميع الالعبين المشاركين.
وبذل القائمون على لجان التحكيم جهودا مضاعفة خالل 
أيام المنافسات التي تنطلق صباحا وتستمر حتى الفترة 

المسائية، ويأتي ذلك ضمن إطار الجهود المستمرة 
إلخراج البطولة بأفضل صورة.

جهود كبيرة



مقتل حوثيين في 
معسكر بصنعاء

لقي العشرات من عناصر ميليشيات 
الحوثي مصرعهم وجرح آخرون 

بغارات جوية لمقاتالت تحالف 
دعم الشرعية في اليمن استهدفت 

معسكرًا تدريبيًا للميليشيات في 
الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة 

صنعاء.
وأكدت مصادر محلية أن مقاتالت 

التحالف استهدفت بست غارات 
معسكرًا تدريبيًا في منطقة “الشعاب” 

بمديرية ضالع همدان، شمال غربي 
العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات 
أسفرت عن مصرع عدد من عناصر 
المليشيات الحوثية وإصابة آخرين.

دبي - قناة العربية

قمة اسطنبول تطالب ببدء لجنة صياغة الدستور السوري عملها

مواصلة تنفيذ اتفاق إدلب

دعا قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، أمس خالل قمة عقدوها في اسطنبول، إلى الحفاظ على وقف إطالق النار في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة في 
س���وريا، والتوصل إلى حل سياس���ي لألزمة في البالد. وجاء في البيان الختامي للقمة الذي تاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن االجتماع “ش���دد على أهمية 

التوصل لوقف دائم إلطالق النار في إدلب، مع التشديد على مواصلة المعركة ضد اإلرهاب”.

وأكد أردوغان في مؤتمر صحافي، أنه 
اتفق مع زعماء كل من روسيا وألمانيا 
وفرنس����ا، على ض����رورة مواصلة تنفيذ 
اتف����اق إدل����ب، لتجن����ب أزمة إنس����انية، 
ف����ي المنطق����ة الواقعة عل����ى مقربة من 

الحدود التركية.
الرباعي����ة  القم����ة  إن  أردوغ����ان  وق����ال 
ش����ددت عل����ى أهمي����ة وح����دة األراضي 
الس����ورية، وعل����ى أهمية االتف����اق الذي 
تم التوصل إليه بشأن إدلب خالل قمة 

سوتشي األخيرة.
االتح����اد  الترك����ي  الرئي����س  وح����ث 
األوروب����ي على تحمل مس����ؤولياته في 
أزم����ة الالجئين، مش����ددا عل����ى ضرورة 
تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري 
ف����ي أس����رع وق����ت ممك����ن، معتب����را أن 

الحل العسكري يعد أمرا غير ممكن.
وقال الرئيس الروسي فالديمير بوتن، 
إن لجن����ة لصياغ����ة الدس����تور الس����وري 
يج����ب أن تب����دأ عمله����ا، مش����يرا إلى أن 
موسكو ستشارك بشكل فاعل في هذا 

العمل.
النظ����راء  إب����الغ  ت����م  أن����ه  وأض����اف 
األوروبيين بش����أن تنفي����ذ اتفاق إدلب، 
عل����ى  وب����أن جمي����ع األط����راف متفق����ة 
ض����رورة التوص����ل إل����ى ح����ل سياس����ي 
لألزم����ة الس����ورية. كم����ا ش����دد الرئي����س 
االعت����راف  ض����رورة  عل����ى  الروس����ي 
بمخرج����ات مؤتم����ر سوتش����ي، إلع����داد 

أرضية توحد الشعب السوري.
إيمانوي����ل  الفرنس����ي  الرئي����س  أم����ا 

ماك����رون، فاعتبر أن األولوية بالنس����بة 
إليه هي “محاربة اإلرهاب في س����وريا، 
وض����رورة تطبيق اتفاق إدل����ب لتفادي 
موج����ة جدي����دة م����ن الالجئي����ن، وعدم 
قبول استخدام الس����الح الكيماوي من 
قبل أي ط����رف”. وأوضح قائ����ال: “لدينا 

رغب����ة ف����ي االلتزام بق����رار وقف إطالق 
الن����ار ف����ي إدل����ب”، مضيف����ا أن تش����كيل 
اللجنة الدس����تورية خط����وة مهمة على 

طريق الحل السياسي في البالد.
واعتب����رت المستش����ارة األلمانية أنغيال 
أساس����ي  الس����لمي  الح����ل  أن  مي����ركل، 

لألزمة الس����ورية، وأضاف����ت: “علينا أن 
نقوم بالجهود الضرورية لنزع الس����الح 

في منطقة إدلب.
 م����ن الض����روري أن نج����د حال سياس����يا 
األم���م  بإش���راف  الس���ورية  لألزم���ة 

المتحدة”.

اسطنبول – وكاالت

ماكرون وأردوغان وبوتين وميركل في ختام قمة اسطنبول أمس )أ ف ب(

فلورنسا )إيطاليا( - رويترزغزة – وكاالتبغداد – العربية.نت

تعالت األصوات الرافضة لتولي مرش���ح ميليش���يات عصائب أهل الحق، حسن 
ك���زار الربيع���ي، لتولي منصب وزير الثقافة العراقية، وذلك بعد تقديمه من قبل 

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة منح الثقة.

وقال���ت نقاب���ة الفناني���ن العراقيين في 
خطاب ش���جب موجه لرئي���س الوزراء 
ع���ادل عبدالمه���دي، إن التصويت على 
وزير الثقاف���ة الجديد غير موفق، كون 
المرشح للوزارة ال يمت للثقافة بصلة.

تلق���ت  الت���ي  النقاب���ة  بي���ان  وأض���اف 
“العربية.ن���ت” نس���خة من���ه، المخاطب 
السياس���ية  الكت���ل  وزعم���اء  لرؤس���اء 
وأعضاء مجلس النواب، تابعنا بغضب 
م���ا ج���رى في جلس���ة من���ح الثق���ة على 

الكابينة الوزارية المقترحة.
وتابعت النقابة: فوجئنا بطرح مرش���ح 
ل���وزارة الثقاف���ة العراقية، الت���ي تمثلنا 
بش���خصية ال نعرفه���ا، ولي���س له���ا ب���اع 
ف���ي الثقافة العراقية، ب���ل واألنكى من 
ذلك أن يأتي ترش���يح هذه الش���خصية 

م���ع احترامن���ا الكام���ل لذاته���ا، ف���ي بلد 
مث���ل الع���راق، ال يخل���و أي مفص���ل فيه 
واإلداريي���ن  المبدعي���ن  عش���رات  م���ن 
الناجحين التكنوقراط، مستقلين كانوا 
أو متحزبين. وأكدت ش���جبها وغضبها 
م���رة أخ���رى له���ذه الطريقة العش���وائية 
باختيار ش���خصية لهك���ذا منصب، دون 
الرج���وع لنقابة الفناني���ن العراقيين، أو 
اتحاد األدب���اء والكت���اب العراقيين، أو 
غيره���ا م���ن النقاب���ات المعني���ة بالش���أن 

الثقافي العراقي.

وصّوت البرلمان العراقي على  «
14 وزيرًا من حكومة عادل 

عبدالمهدي، في جلسة شهدت 
تجاذبًا بسبب االعتراضات على 

بعض الوزراء.

أعلنت “حركة الجهاد اإلسالمي”، أمس السبت، أن اتفاقا لوقف إطالق الصواريخ على 
إسرائيل من قطاع غزة دخل “فورًا” حيز التنفيذ، على إثر “وساطة مصرية”.

وقال داوود ش���هاب الناطق باس���م الحركة 
لوكالة “فرانس برس”: “بناء على اتصاالت 
مصري���ة مكثف���ة بالفصائ���ل بقي���ادة الجهاد 
اإلس���المي ت���م االتف���اق على وقف ش���امل 
إلطالق النار دخل حيز التنفيذ فورا مقابل 
وقف العدوان اإلسرائيلي”. وأوضح شهاب 
أن مص���ر أجرت بالتعاون مع مبعوث األمم 
المتح���دة نيك���والي مالدين���وف اتص���االت 

مكثفة مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 
لوكال���ة  التوت���ر. وف���ي تصري���ح  الحت���واء 
“األناضول” أكد شهاب أن “الحركة ملتزمة 
اإلس���رائيلي”.  االلت���زام  مقاب���ل  باالتف���اق، 
ووفق مصادر أمنية وش���هود عيان، لم يتم 
تس���جيل أي غارات إس���رائيلية أو هجمات 
من غزة تجاه إس���رائيل، من���ذ إعالن وقف 

إطالق النار بعد ظهر أمس.

إن����زو  اإليطال����ي  الخارجي����ة  وزي����ر  نق����ل 
خليف����ة  ع����ن  الس����بت،  أم����س  موافي����رو، 
حفت����ر، القائ����د العس����كري المس����يطر على 
شرق ليبيا قوله، إنه سيحضر مؤتمرا من 
المق����رر عقده ف����ي صقلية الش����هر المقبل 
به����دف إيج����اد تس����وية بي����ن الجماع����ات 
موافي����رو  البالد.وق����ال  ف����ي  المتناح����رة 
للصحافيي����ن عل����ى هام����ش مؤتم����ر ف����ي 
مدينة فلورنس����ا اإليطالي����ة، إن االجتماع 
عاصم����ة  باليرم����و  مدين����ة  ف����ي  س����يعقد 
صقلي����ة يوم����ي 12 و13 نوفمب����ر المقبل، 

م����ن  أط����راف رئيس����ية  في����ه  وسيش����ارك 
داخل ليبي����ا وخارجها. وأضاف موافيرو 
أن المستش����ارة األلماني����ة أنغي����ال مي����ركل 
س����تكون من بين الزعماء األجانب الذين 
س����يحضرون االجتم����اع، بينم����ا تعه����دت 
وفرنس����ا  وروس����يا  المتح����دة  الوالي����ات 
المس����توى  رفيع����ي  ممثلي����ن  بإرس����ال 
للمش����اركة. وق����ال موافي����رو “ينبغ����ي أن 
يك����ون هن����اك )ف����ي باليرم����و(. أكد لن����ا أنه 
س����يحضر، وبالتال����ي فنح����ن نع����ول عل����ى 

حقيقة أنه سيحضر”.

مؤتمر لتسوية النزاع الليبي في صقلية“الجهاد اإلسالمي” توقف إطالق الصواريخ من غزةرفض مرشح “العصائب” وزيرا للثقافة بالعراق
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زار سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، أمس السبت، رئيس 
مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بحضور وزيري المال في حكومة 
تصري���ف األعم���ال علي حس���ن خلي���ل، والثقاف���ة غطاس خ���وري، والنائب 

باسم السبع، وتم البحث في آخر المستجدات الحكومية.

وبع���د اللقاء، أك���د الحريري أن الحكومة 
ستش���كل خ���الل أيام، معلنًا أنه س���يغادر 

لبنان إلى األردن في رحلة عائلية.
وطن���ي  وف���اق  حكوم���ة  “نري���د  وق���ال: 
لمواجهة التحديات، واللقاء مع الرئيس 

ب���ري إيجابي، والكل يق���دم التضحيات، 
والمه���م تش���كيل حكومة وح���دة وطنية 
تحاكي التحديات التي يواجهها لبنان”.

وأش���ار إلى أنه س���يعمل جاهدًا ليحصل 
خرقًا إجابيًا بداية األسبوع المقبل.

ق���ّرر القض���اء المص���ري، أم���س الس���بت، س���جن كل م���ن الكات���ب أني���س الدغي���دي، 
وصاح���ب مكتب���ة المدبول���ي الصغي���ر محمود المدبولي، 6 أش���هر بتهمة نش���ر كتاب 

مسيء للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

الزاي���دي، محام���ي عائل���ة  وق���ال خال���د 
القذاف���ي ف���ي تصري���ح ل�”العربية.ن���ت”، 
إن “محكم���ة جنح المس���تأنف العجوزة، 
حكمت أم���س، بمعاقب���ة المدعى عليهما 
بالحبس لمدة 6 أش���هر مع إلزامهم بدفع 
عل���ى  جني���ه،  آالف   10 قدره���ا  غرام���ة 

خلفية نش���ر الكت���اب المس���يء للقذافي 
اب���ن الح���رام”. وأض���اف  “حكايت���ي م���ع 
الزايدي أن هذا “الحكم سيرافقه سحب 
ه���ذا الكت���اب م���ن دور النش���ر والتوزي���ع 
وكذل���ك المكتب���ات على نفق���ة المحكوم 

عليهم، لوقف بيعه ومنع تداوله”.

الحريري: الحكومة ستشكل خالل أيام

مصر... سجن ناشري كتاب مسيء للقذافي

حفتر هو المنافس األول لرئيس الوزراء فائز السراج الذي يقود حكومة  «
انتقالية مدعومة من األمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس. وانزلقت 

ليبيا إلى الفوضى بعدما أسفرت انتفاضة دعمها حلف شمال األطلسي 
عن اإلطاحة بمعمر القذافي. وشن حفتر في مايو 2014 حملة في بنغازي 

استمرت 3 سنوات مما وضعه في صورة القائد العسكري القادر على 
استعادة النظام. وحفتر حائز رسميا على رتبة المشير.

المنافس الرئيس

بيروت – أ ف ب قتل 68 عنصراً  «
من قوات سوريا الديمقراطية، 

وهو تحالف فصائل كردية وعربية 
مدعومة من واشنطن، وجرح 

أكثر من 100 آخرين في هجمات 
عدة شنها تنظيم داعش ليل 

الجمعة- السبت في محافظة دير 
الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان. 

وقال مدير المرصد رامي عبد 
الرحمن لوكالة “فرانس برس” 

إن داعش “شّن هجمات واسعة 

منذ مساء الجمعة وحتى فجر 
السبت ضد مواقع تقدمت فيها 

قوات سوريا الديمقراطية” في آخر 
جيب يسيطر عليه المتطرفون 

في أقصى ريف دير الزور الشرقي 
قرب الحدود العراقية. وتخللت 

الهجمات تفجيرات انتحارية 
باألحزمة الناسفة، وفق المرصد 

الذي أشار إلى اندالع معارك 
بالتزامن معها أسفرت أيضًا 

عن مقتل 24 عنصراً من تنظيم 
داعش.

68 قتيال من “سوريا الديمقراطية” بهجمات لداعش

دبي - رويترز دبي ـ العربية.نت

قال الرئيس اإليراني حس���ن روحاني، أمس السبت، 
حلفائه���ا  وس���ط  معزول���ة  المتح���دة  الوالي���ات  إن 
التقليديي���ن ف���ي مواجهته���ا م���ع إي���ران، وإن أوروبا 
نفس���ها تق���ف إل���ى جانب طه���ران ضد إع���ادة فرض 

العقوبات األميركية.
وأضاف روحاني، أمام البرلمان: “ال يحدث كثيرًا أن 
تتخ���ذ أميركا قرارًا وينبذه حلفاؤها التقليديون. لم 
يكن أحد ليتصور قبل عام أن تقف أوروبا مع إيران 
ف���ي وج���ه أمي���ركا”. وم���ن المق���رر أن تب���دأ المرحلة 
الثاني���ة م���ن العقوبات األميركية ض���د طهران في 4 
نوفمبر القادم، وتهدف إلى تخفيض صادرات إيران 
النفطية إلى الصفر. وقال وزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو، إن العقوبات ستكون “األكثر صرامة” 

في التاريخ ضد طهران.

تمكن���ت الس���لطات في بيتس���بيرغ م���ن تحديد 
هوي���ة مطلق الن���ار في الكنيس اليهودي باس���م 
روب���رت ب���اورز. وق���ال المس���ؤول إن ب���اورز في 
األربعينات من عمره. واش���ترط المسؤول عدم 
الكش���ف ع���ن هويت���ه، ألن التحقيق���ات ال ت���زال 
فت���ح  المس���لح  إن  الس���لطات  وقال���ت  جاري���ة. 
الن���ار خالل حفل تس���مية طفل صباح أمس في 
كنيس ش���جرة الحياة في حي س���كويريل هيل 
في مدينة بيتس���بيرغ. وقال مس���ؤولو المدينة 
إن 6 أش���خاص بينه���م 4 م���ن ضب���اط الش���رطة 
أصيب���وا بجروح، فيم���ا لقي العديد م���ن األفراد 
مصرعه���م أيض���ا. وذك���ر مس���ؤولو المدين���ة أن 
الس���لطات فتحت تحقيقا في الحادث كجريمة 

حسن روحانيكراهية اتحادية. الهجوم أودى بحياة العديد من األفراد فيما أصيب 6 أشخاص بينهم 4 من ضباط الشرطة

الرئيس اإليراني يقول إن أوروبا تقف إلى جانب طهران  السلطات تفتح تحقيقا في الحادث كجريمة كراهية اتحادية

روحاني: أميركا معزولة بمواجهتنا هجوم على معبد يهودي بأميركا

عناصر من سرايا القدس      

واش���نطن - وكاالت:  ن���دد الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، أمس السبت ب�”الكراهية” في 
الوالي���ات المتح���دة بع���د تع���رض كنيس في 

مدينة بيتسبرغ إلطالق نار ما أدى إلى مقتل 
ع���دة أش���خاص قب���ل أن يستس���لم الجان���ي. 
وأعرب ترامب عن رغبته بتش���ديد القوانين 

الخاصة بأحكام اإلعدام. وقال “عندما يقوم 
أش���خاص بعم���ل من ه���ذا النوع ال ب���د من أن 

يحكم عليهم باإلعدام”.

لندن � العربية.نت: وضعت وزارة الخارجية 
األميركي���ة عل���ى موقعه���ا الرس���مي، أم���س ، 
27 ع���دادًا عكس���يًا تنته���ي ي���وم 4 نوفمب���ر 

المقب���ل، وه���و موعد بداي���ة الجول���ة الثانية 
م���ن العقوبات األميركية، التي من المقرر أن 

تكون أشد صرامة ضد إيران.

كما تشير صورة العداد إلى ال�12 شرطًا التي 
وضعها ماي���ك بومبيو، والتي تريد الواليات 

المتحدة من إيران تنفيذها.

“عداد عكسي” أميركي للعقوبات ضد إيرانترامب يطالب بإعدام منفذي هجمات الكراهية
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عـقـارات الـفـرصــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)هايوي السعودية(

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

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

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

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

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

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

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

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

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

المتوقع 2700دينار في الشهر

عرض وطلب
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في خطوة الفتة للغاية 
وألول مرة على مستوى 

االتحادات الرياضية، أقام اتحاد 
كرة السلة فعالية الفحص الطبي 

لالعبين ومنتسبي اللعبة بالتعاون 
مع مستشفى رويال البحرين، في 

إطار جهود واهتمام االتحاد بصحة 
وسالمة الالعبين ومنتسبي األندية.

يجب على اتحاد الكرة مراعاة 
الحالة الصحية لالعبين أثناء اختيار 
قائمة المنتخبات، إذ ساهم اختيار 

العب فريق الشباب “المصاب” 
حسين جميل للمنتخب األولمبي 

ومشاركته ببطولة “عودة األولمبي” 
في الكويت إلى تفاقم إصابته التي 

سيواصل إثرها الغياب عن فريقه.

أقام االتحاد البحريني لكرة الس���لة بالتعاون مع مستش���فى رويال البحرين، صباح أمس الس���بت، فعالية الفحوص الطبية، لمنتس���بي األندية الوطنية، وأولياء أمور 
الالعبين والجماهير، وذلك على هامش المهرجان الثاني لفئة المايكرو.

واش���تملت الفعالي���ة عل���ى تقديم بعض 
الفحوص���ات الطبي���ة لالعبي���ن األندي���ة 
الصغ���ار والت���ي تضمنت قي���اس الوزن 
والط���ول، وفح���ص األس���نان، وفح���ص 
مع���دل الس���كر في ال���دم وضغ���ط الدم، 
فيما تضمن���ت الفحوصات التي قدمت 
ألولي���اء األم���ور ومنتس���بي كرة الس���لة 
عل���ى قي���اس مع���دل الس���كر ف���ي ال���دم 
وضغط الدم، كم���ا حصل أولياء األمور 
وإداريي ومدرب���ي األندية على فحص 
مجان���ي لقي���اس مع���دل الكوليس���ترول 
الطبيع���ي في ال���دم بمستش���فى رويال 

البحرين.
وقام الطاقم الطبي بمستش���فى رويال 
بتقدي���م بع���ض اإلرش���ادات والنصائ���ح 

للمشاركين بالفعالية.
وتأتي ه���ذه الفعالية في إط���ار اهتمام 
الالعبي���ن  البحرين���ي بصح���ة  االتح���اد 
ومنتس���بي األندي���ة والس���لة البحرينية 

ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.
والق���ت الفعالي���ة إقباال وتجاوب���ا كبيرا 
م���ن األندي���ة المنضوي���ة تح���ت مظل���ة 
اتحاد كرة السلة وأولياء أمور الالعبين 
والجماهي���ر، إذ اس���تفاد م���ن الفح���ص 
قرابة ال� 200 مشارك من جميع األعمار.
والجماهي���ر  األم���ور  أولي���اء  وق���ّدم 
ش���كرهم إل���ى االتح���اد البحرين���ي لكرة 
السلة على إقامة هذه الفعالية الصحية 
الهام���ة الت���ي تن���م ع���ن ح���رص االتحاد 
عل���ى صحة وس���المة منتس���بي الس���لة 
البحريني���ة، مؤكدي���ن أن ه���ذه الفعالية 
ته���دف إلى تأكيد ضرورة تعزيز الوعي 
الصحي لدى األسرة السالوية وتشجع 
عل���ى القيام بالفح���ص الصحي الدوري 
بم���ا يع���ود عليه���م بالنفع الع���ام ويقيهم 

من اإلصابة باألمراض المزمنة.
وكان اتح���اد ك���رة الس���لة وف���ي خطوة 
الفت���ة للغاية وألول مرة على مس���توى 
الس���لة البحريني���ة، ق���د أب���رم اتفاقي���ة 
صحية مع مستشفى “رويال البحرين” 
لس���نة كاملة، وذلك ضمن إط���ار تفعيل 

اس���تراتيجية االتح���اد البحرين���ي لكرة 
الس���لة بتوجيهات س���مو الشيخ عيسى 
ب���ن عل���ي آل خليف���ة رئي���س االتح���اد، 
عب���ر التع���اون م���ع القط���اع الخاص في 
المج���ال  الش���املة  الصحي���ة  الرعاي���ة 
الداخل���ي والخارج���ي، إذ ُيع���د التعاون 
م���ع القط���اع الخ���اص واح���ًدا م���ن بنود 

برنامج “استجابة”.

جانب من فعالية الفحص الطبي

اهتم��ام كبي��ر بصح��ة وس��المة الالعبي��ن ومنتس��بي اللعبة

اتحاد السلة يقيم فعالية الفحص الطبي
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ينتظ���ر منتخب الش���باب للكرة الطائرة انتهاء البطولة العربية الحادية والعش���رين لمنتخب���ات الرجال التي انطلقت أمس في 
العاصمة المصرية القاهرة وعودة المنتخب األول؛ ليتمكن من اس���تئناف تجمعه من جديد اس���تعدادا للمشاركة بالقسم األول 

لدوري الدرجة األولى، والذي سينطلق 13 نوفمبر المقبل.

ويش����رف عل����ى قي����ادة منتخب الش����باب 
المدير الفني يوسف خليفة مع المدربين 
عبدلله عيسى وياسين الميل، وال يعرف 
م����ا إذا كان الجه����از الفني س����يعتمد على 
م����ن العب����ي منتخ����ب  قائم����ة مفتوح����ة 
الشباب أم سيعتمد على 12 أو 14 العبا 

فقط في القائمة.
عل����ى  األندي����ة  معظ����م  حالي����ا  وتعتم����د 
خدمات العبي منتخب الشباب بمسابقة 
كأس االتحاد التنش����يطية؛ بسبب غياب 
العبيه����ا األساس����يين مع المنتخ����ب، كما 
لألندي����ة  تس����مح  المس����ابقة  لوائ����ح  أن 
والمحترفي����ن  األساس����يين  بمش����اركة 

ابتداء من الدور ربع النهائي وليس دور 
المجموعات، وهو ما يحول دون القدرة 
الش����باب  منتخ����ب  تجم����ع  عل����ى  حالي����ا 
بأكب����ر عدد م����ن الالعبي����ن، إال بعد عودة 

المنتخب األول من المشاركة العربية.
الش����باب  منتخ����ب  أن  إل����ى  ويش����ار 
يت����درب بص����ورة مس����تمرة تح����ت قيادة 
المدي����ر الفن����ي يوس����ف خليف����ة تنفي����ذا 
إل����ى  الرامي����ة  االتح����اد  إلس����تراتيجية 
تحقيق التميز للكرة الطائرة البحرينية، 
وس����تتاح الفرص����ة للتجمع مج����ددا قبل 
أس����بوع تقريب����ا م����ن انطالق منافس����ات 
دوري الدرجة األولى لالستعداد بصورة 

جي����دة، إذ س����يلتقي المنتخ����ب في أولى 
 13 بتاري����خ  المح����رق  أم����ام  مواجهات����ه 

نوفمبر.
ويس����عى االتح����اد م����ن خ����الل مش����اركة 
أكب����ر  توفي����ر  إل����ى  الش����باب  منتخ����ب 
المنتخ����ب  أم����ام  المباري����ات  م����ن  ع����دد 
تزي����د  تنافس����ية  أج����واء  ف����ي  وإدخال����ه 
م����ن خب����ر الالعبي����ن وتط����ور إمكاناته����م 
الفني����ة وذل����ك ف����ي إط����ار اس����تعداداتهم 
للمش����اركة ف����ي بطول����ة العال����م تحت 21 
عاما، والتي س����تحتضنها المملكة بش����هر 
يولي����و المقب����ل 2019، وخصص االتحاد 
200 دين����ار لكل من يف����وز على منتخب 

والحماس����ة  الجدي����ة  إلضف����اء  الش����باب 
عل����ى المباري����ات وتحقيق أكب����ر قدر من 
االس����تفادة الفني����ة التي تنعك����س إيجابا 

عل����ى مس����يرة منتخ����ب الش����باب. ودع����ا 
لتك����ون  األندي����ة  تع����اون  إل����ى  االتح����اد 
األولوي����ة لمش����اركتهم م����ع المنتخب في 

ح����ال تواج����ه الالع����ب م����ع نادي����ه األم، 
بي����د أن الخيار والقرار النهائي س����يكون 

لمدرب النادي.

منتخب شباب الطائرة ينتظر نهاية “العربية” لبدء التحضيرات

منتخب شباب الطائرة

أنهى فريق dojomoto racing البحريني مش���اركته في الجولة الثانية لس���باق UAE X30 Challange لس���يارات الكارتنج، والذي 
أقيمت في إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة يوم أمس األول الجمعة الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وش����ارك الفريق ف����ي فئتين من الس����باق، إذ 
ش����ارك المتس����ابق راش����د المعم����ري ف����ي فئة 
األس����اتذة، في حين المتس����ابق “ل����وكا كين” 

في فئة “البراعم”.
ويبلغ عدد الفرق المش����اركة في البطولة 12 

فريقا من مختلف دول العالم.
أن  المعم����ري  راش����د  المتس����ابق  واس����تطاع 
يحقق المرك����ز الخامس بعد منافس����ة قوية 
ف����ي ظ����ل تواج����د 19 متس����ابقة ف����ي فئ����ة 
األس����اتذة، ف����ي حين حق����ق المتس����ابق لوكا 
كي����ن المرك����ز الثان����ي ف����ي ظ����ل وج����ود 17 
مش����اركا. وق����ال مش����رف الفريق المتس����ابق 
راشد المعمري إن الجولة الثانية كانت قوية 
وفي ظل منافسة كبيرة بين المشاركين من 
أجل تحقيق المراكز المتقدمة، الفتا إلى أن 
الفري����ق س����عى لتحقي����ق النتائ����ج اإليجابية 
وتعوي����ض النق����اط الت����ي ت����م فقدانها خالل 

الجولة األولى.

وأوض����ح أن الجول����ة الثاني����ة كان����ت مميزة، 
قياس����ا  جي����دا  كان  األداء  أن  إل����ى  مش����يرا 
س����يظهر  الفري����ق  أن  ومؤك����دا  بالظ����روف، 

بنتائج أفضل وأداء أحس����ن خالل الجوالت 
المنافس����ة  فيه����ا  س����تكون  والت����ي  المقبل����ة، 

بشكل أكبر.

راشد المعمري

“البراع��م” فئ��ة  ف��ي  الثان��ي  المرك��ز  يحق��ق  “كي��ن” 

”UAE X30 Challange“ المعمري خامًسا بـ

تعكف ش���ركة stage33 على إقامة النس���خة الثانية من بطولة البحرين الدولية لكرة القدم لالعبين تحت 13 عام في أواخر ش���هر 
نوفمبر المقبل، وبدأ عمل الش���ركة فعلًيا إلنجاز ترتيبات تنظيم البطولة والتي ش���هدت في نس���ختها األولى العام الماضي نجاًحا 
كبيًرا بفضل الرعاية التي حظيت بها من قبل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل ولي العهد، ومشاركة 16 فريقا 

4 منهم من خارج البحرين، إذ من المتوقع أن تشهد في نسخة هذا العام مشاركة نوعية تختلف عن العام الماضي.

وبدأت ش���ركة stage33 برس���م خطة 
العم���ل الخاصة بالبطول���ة، وذلك بعقد 
االجتماع���ات التنس���يقية م���ع الجهات 
االتح���اد  مقدمته���ا  وف���ي  المعني���ة 
البحرين���ي لك���رة الق���دم والذي س���اهم 
كش���ريك اس���تراتيجي مع الشركة في 
النس���خة األولى إضافة إلى استقطاب 
الش���ركة للرع���اة، وفي الجان���ب اآلخر 
تس���تمر عملي���ة التواص���ل م���ع الف���رق 
المش���اركة في البطولة تحديًدا الفرق 
م���ن خ���ارج البحرين والت���ي يتوقع أن 
ي���زداد عدده���ا ف���ي النس���خة الثاني���ة 

مقارنًة بالنسخة السابقة.
وتهدف الشركة من خالل تنظيم هذه 
البطول���ة للع���ام الثان���ي عل���ى التوال���ي 

إل���ى من���ح الفئة العمرية م���ن الالعبين 
م���ن ه���م دون 13 عاًم���ا مس���احة أكبر 

م���ن االهتمام لتطوير قدراتهم وزيادة 
احتكاكهم.

من فعاليات النسخة األولى

ال��ت��ن��ظ��ي��م ج���ه���وزي���ة  ت���رف���ع   stage33 ش���رك���ة 

بدء العمل لــ ”دولية القدم” الثانية

محمد الدرازي

محمد الدرازي

تعاق���د ن���ادي النوي���درات مع المحت���رف األميرك���ي روني أغوي���الر؛ لتمثيل 
الفريق األول لكرة السلة فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

ووصل أغويالر أمس السبت إلى البالد، 
إذ كان ف���ي اس���تقباله بمط���ار البحري���ن 
الدول���ي رئيس جه���از كرة الس���لة محمد 
مره���ون وم���درب الفري���ق أحم���د ج���ان. 
وج���اء التعاق���د م���ع األميرك���ي أغويالر؛ 
ليحل بديال عن المحترف الصربي نيناد 

التي استغنت إدارة الفريق عن خدماته.
ول���م س���يبق أن خ���اض الالع���ب تجرب���ة 
احترافي���ة ف���ي المنطقة، إذ س���بق له أن 
لع���ب بالدوري األميركي م���ع نادي لوس 
انجلي���س ليك���رز، وكان���ت آخ���ر محطاته 

في الدوري التايواني.

سلة النويدرات تستقبل أغويالر

من استقبال الالعب أغويالر

بموجب هذه االتفاقية الموقعة بين الطرفين، فإن المستشفى سيقوم  «
بتوفير تجهيزات صحية متكاملة تتمثل في وجود سيارة اإلسعاف في جميع 

مسابقات الدرجة األولى للرجال لكرة السلة لمدة عام كامل وكأس خليفة 
بن سلمان، إضافة إلى وجود األطقم الطبية، عالوة على تقديم الفحوصات 

الطبية واالستشارات المتعددة إلى العبي المنتخبات الوطنية، ومنها 
خدمات الفحص السنوي، باإلضافة لفحص األشعة المغناطيسية عند 

الحاجة، إضافة لبعض الخدمات الطبية التي يتميز بها مستشفى رويال 
البحرين، وأيضًا تخفيض الرسوم على أمور صحية أخرى مهمة.

حسن علي
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جرت خالل الفترة الماضية تحركات واس���عة لتوظيف عدد من العبي المنتخبات الوطنية كش���ف عنها أحد المسؤولين الرياضيين 
م���ن بينه���م العب���ي منتخ���ب كرة اليد والعب���ي منتخب كرة الق���دم؛ لتوفير وظائ���ف لالعبي تل���ك المنتخبات تؤمن له���م لقمة العيش 
الكريمة و”التفرغ” المطلوب لتمثيل المنتخبات بمختلف المشاركات والمعسكرات الخارجية وااللتزام بالحصص التدريبية؛ تقديرا 

لعطائهم وجهودهم في خدمة منتخب.

المنتخب���ات  الوظائ���ف  تل���ك  ستش���مل  فه���ل 
الوطني���ة للك���رة الطائ���رة خصوص���ا المنتخ���ب 
األول، حيث يوجد عدد من الالعبين العاطلين 
عن العمل وبعضهم يعمل بوظائف مرهقة مثل 
“رج���ل حراس���ة”، وهو ما يتطل���ب منه الوقوف 
البدن���ي  أدائ���ه  عل���ى  تؤث���ر  طويل���ة  لس���اعات 
وبأج���ور متدنية جدا قياس���ا بالجه���د المبذول، 

ع���الوة عل���ى الكثي���ر م���ن الالعبي���ن اآلخري���ن 
الذين يعملون بنظام “النوبات” أو العمل بنظام 
“دوامين”، مم���ا يحول دون قدرتهم في تقديم 
األداء المطل���وب منهم، إضافة إلى المش���كالت 
الت���ي يتع���رض له���ا الالعب���ون الموظف���ون ف���ي 
القطاع الخاص ف���ي حال طلب حصولهم على 
اإلجازة، وهو ما يس���توجب التحرك لتوظيفهم 

ليمثلوا المنتخب خير تمثيل في الفترة المقبلة 
أسوة بباقي المنتخبات الوطنية.

كما أن التوظيف يجب أن يش���مل أفراد الجهاز 
الفن���ي واإلداري العاطلين عن العمل، خصوصا 
وأن العق���ود ف���ي االتح���ادات ليس���ت دائمة وال 
توف���ر االس���تقرار النفس���ي، وه���و ما يس���تدعي 
إدراج أس���مائهم ضمن قائم���ة العاطلين؛ تقديرا 

لدوره���م ومس���اهمتهم في تحقي���ق العديد من 
اإلنجازات للوطن خالل السنوات الماضية.

ووفقا لمصادر “البالد سبورت”، فإن  «
إحدى الجهات تعكف على حصر أعداد 

العاطلين في المنتخبات الوطنية 
لتوظيفهم بنظام “العقود المؤقتة”، 

فهل يكون لالعبي منتخب الطائرة 
نصيب من تلك “الكوتا”، السيما وأن 

اللعبة تزخر بسجل كبير من اإلنجازات 
على الصعيد الخليجي والعربي، وهناك 

عدد من الالعبين العاطلين الذين 
يأملون بأن تشملهم تلك اللفتة الرائعة 

لتنعكس بشكل إيجابي على أدائهم.

هل تشمل “كوتا” التوظيف العبي منتخب الطائرة؟

منتخبنا الوطني للكرة الطائرة

اكتمال أطراف ربع نهائي كأس الملك لكرة القدم
ب����ع����د ت����أه����ل ال����م����ن����ام����ة وال����ن����ج����م����ة وال�����ح�����د وال�������رف�������اع ال���ش���رق���ي

كأس  نهائ���ي  رب���ع  أط���راف  اكتمل���ت 
للموس���م  الق���دم  لك���رة  المل���ك  جالل���ة 
الرياض���ي 2019-2018، بعدم���ا تأهلت 
ف���رق المنام���ة، النجمة، الح���د والرفاع 

الشرقي.
ج���اء ذل���ك بعد خت���ام منافس���ات إياب 
ثم���ن النهائ���ي الت���ي أقيم���ت أم���س، إذ 
تأه���ل المنامة بع���د فوزه عل���ى األهلي 

3-( االتح���اد  عل���ى  والنجم���ة   ،)1-0(
1(، الح���د عل���ى س���ترة )0-2( والرف���اع 
الش���رقي عل���ى مدينة عيس���ى بركالت 

الترجيح بنتيجة )4-2(.

على االس���تاد الوطني، استفاد المنامة 
من ه���دف قات���ل للتأهل بعدم���ا تعادل 
فيم���ا  بهدفي���ن،  األهل���ي  م���ع  ذهاب���ا 
ج���دد الحد ف���وزه عل���ى س���ترة وتأهل 

باس���تحقاق بع���د أن ف���از ذهاب���ا أيض���ا 
بهدف دون رد.

النجم���ة  ك���رر  خليف���ة،  اس���تاد  وعل���ى 
تفوق���ه عل���ى االتح���اد بعد ف���وزه ذهابا 

الش���رقي  الرف���اع  حس���م  فيم���ا   ،)2-1(
تأهل���ه ب���ركالت الترجي���ح بع���د انتهاء 
المب���اراة بالتع���ادل الس���لبي وهي ذات 

النتيجة ذهابا.

ج���اء الش���وط األول متكافئا بي���ن الطرفين، 
وش���هد ندرة على مس���توى الفرص السانحة 

للتهديف.
أولى الفرص انتظرها الجميع حتى الدقيقة 
)35(، إذ س���دد العب األهلي مهدي حميدان 
ك���رة م���ن خ���ارج المنطق���ة ج���اورت القائ���م 
األيس���ر لمرم���ى الح���ارس المنام���ي أش���رف 

وحيد.
وكاد محت���رف المنامة، البرازيلي إيريك، أن 
يس���جل ه���دف التق���دم لفريقه ف���ي الدقيقة 
)1+45(، بعد أن تس���لم ك���رة داخل المنطقة، 
إال أن���ه س���ددها س���هلة، إذ أمس���ك ح���ارس 

األهلي محمود العجيمي الكرة دون عناء.

الشوط الثاني

وف���ي الش���وط الثاني، أجرى م���درب األهلي 
عيسى الس���عدون تبديال مع بدايته بدخول 

سيد إبراهيم علوي مكان علي العصفور.
وكاد األه���الوي باق���ر العصف���ور أن يفتت���ح 
س���دد  أن  بع���د  لفريق���ه،  التس���جيل  مج���ال 
ك���رة بيس���اره داخل المنطق���ة، إال أن حارس 
المنام���ة استبس���ل ف���ي حماي���ة ش���باكه م���ن 

هدف محقق )57(.
ف���ي المقاب���ل، أجرى م���درب المنام���ة محمد 
الش���مالن تبديلي���ن بدخ���ول حس���ين ري���ان 

وأحمد جليل.
وس���دد الع���ب األهلي مه���دي حمي���دان كرة 
م���رت ج���وار القائم األيس���ر لمرم���ى المنامة 
إيري���ك  المنام���ة  محت���رف  وانف���رد   .)73(
بمرمى األهلي في فرصة صريحة ومحققة 

للتهديف، إال أن تعامل الالعب البرازيلي مع 
الك���رة ج���اء غريبا، بعد أن س���دد ك���رة قوية 
وطائش���ة عالي���ة خارج الملع���ب، مفوتا على 

فريقه فرصة التقدم )81(.
وظ���ن الجمي���ع أن المب���اراة تتج���ه للنهاي���ة 
ركالت  ف���ي  الحس���م  وبالتال���ي  بالتع���ادل 
الترجي���ح م���ع احتس���اب 4 دقائ���ق كوق���ت 

بدي���ل للضائ���ع، وف���ي الدقيق���ة األول���ى منه 
لعب المنامي محمود عبدالرحمن كرة ثابتة 
تابعه���ا العب األهلي مهدي حميدان برأس���ه 
بالخط���أ في مرم���اه؛ ليظفر المنام���ة ببطاقة 
التأه���ل، خاص���ة م���ع محافظته عل���ى مرماه 
بعد مح���اوالت أهالوية في الوقت المتبقي 

للتعديل.

المنامة واألهلي

من لقاء المنامة واألهلي )تصوير:إسماعيل السقاي(

فرحة منامية بهدف الفوز القاتل )تصوير:إسماعيل السقاي(

شوط عقيم من الناحية التهديفية 
م���ن  المس���توى  متوس���ط  وأداء 
كال الفريقي���ن م���ع أفضلي���ة نس���بية 
لالعبي الرفاع الشرقي الذي حاول 
م���رارًا بتهديد مرم���ى المدينة الذي 
ع���ول على الك���رات المرتدة النادرة 

والتي لم تثمر عن أي جديد له.
منتص���ف  ف���ي  اللع���ب  انحص���ر 
الميدان حتى الدقيقة 19، لتش���هد 
المب���اراة أولى الفرص عبر محترف 
الش���رقي أليكس الذي تحصل على 
ك���رة داخ���ل المنطق���ة إال أنه س���دد 
واص���ل   .)20( المرم���ى  ف���ي  بق���وة 
أليك���س إهدار الف���رص وهذه المرة 
بتوغله المنطقة الجزائية وسددها 
محم���ود  الح���ارس  له���ا  ليتص���دى 
منصور ويتابعها أليكس مرة أخرى 
عبداللطي���ف  فه���د  المداف���ع  أن  إال 
أبعده���ا قبل دخوله���ا المرمى )26(. 
مدين���ة عيس���ى رد بهجم���ة واحدة 
عب���ر مه���دي عبدالفتاح الذي س���دد 
كرة خ���ارج المنطقة ومرت بجانب 
القائ���م األيم���ن للح���ارس إبراهي���م 
لطف هللا )29(. الش���رقاوي عبدهللا 
قوي���ة  ثابت���ة  ك���رة  س���دد  مب���ارك 

اصطدم���ت بالعارض���ة )44(، وقب���ل 
نهاية الش���وط أنق���ذ مدافع المدينة 
فهد عبداللطيف مرماه من رأس���ية 

محمد دعيج.
وف���ي الش���وط الثاني تحس���ن أداء 
المدين���ة بالتنظي���م وأخ���ذ أفضلية 
الهج���وم  نح���و  والمب���ادرة  التق���دم 
معوالً على تحركات جاس���م راش���د 
وأحم���د س���ند والمحترف س���المون 
األخي���رة  للمس���ة  افتق���د  ولك���ن 
ه���و  ال���ذي  الش���رقي  مرم���ى  أم���ام 
ينتظ���ر  كان  م���ا  يق���دم  ل���م  اآلخ���ر 
من���ه رغ���م تح���ركات واجته���ادات 
أليك���س وفيصل بودهوم وس���امي 

الحسيني في خط المقدمة.
قصي���رة  لفت���رة  المب���اراة  توقف���ت 
ش���ديدة  ري���اح  هب���وب  بس���بب 
وبعده���ا  باألترب���ة،  مصحوب���ة 
اس���تأنف اللع���ب وس���ط مح���اوالت 

خجولة وصوالً للدقيقة 90.
لجئ الفريقان لركالت الجزاء التي 
ابتس���مت لصال���ح الرفاع الش���رقي 
بعدم���ا س���جل ل���ه كل م���ن فيص���ل 
بوده���وم ولي���ث هاش���م وعب���دهللا 
خال���د ومحمد عب���دهللا فيما مدينة 
عيس���ى س���جل له عبدالعزيز فالح 
وأحم���د عدنان وأضاع منه جاس���م 

راشد  وسالمون أكا.

مدينة عيسى 
والرفاع الشرقي

من لقاء مدينة عيسى والرفاع الشرقي )تصوير:إسماعيل السقاي(

ش���هدت الدقائ���ق العش���رين األولى 
الفريقي���ن  ل���كال  ضعيف���ا  أداًء 
وخصوص���ا من الجان���ب النجماوي 
وعناص���ر  أس���ماء  يمتل���ك  ال���ذي 
ممي���زة، فيما االتحاد عم���د للدفاع 

واللعب على الكرات المرتدة.
المب���اراة  ف���رص  افتت���ح  النجم���ة 
طريق���ه  ع���ن  وكان���ت  الخط���رة 
مدافعه الس���وري مؤيد الذي س���دد 
كرته على الطائر مس���تغالً عرضية 
بجان���ب  لتم���ر  حبي���ب  إبراهي���م 
االتح���اد  لمرم���ى  األيس���ر  القائ���م 
)20(. بعده���ا بدقائق طالب النجمة 
بركلة جزاء بعد س���قوط علي مدن 
داخل منطقة االتح���اد إال أن حكم 
اللق���اء عبدالش���هيد عبداألمير أمر 

باستئناف اللعب.
ومرة أخرى، انبرى الس���وري مؤيد 
لك���رة عل���ي م���دن إال أن  الخول���ي 
رأس���يته اعتلت العارضة )33(. مع 
دخ���ول الدقائ���ق العش���رة األخيرة 
وب���ادر  االتح���اد  تنف���س  للش���وط، 
بالهجوم مس���تغالً المس���احات في 
الخطوط الخلفي���ة للنجمة، ونجح 
م���ن تمري���رة محم���د ج���واد وغفلة 
ه���دف  يح���رز  أن  النجم���ة  دف���اع 
الس���بق ع���ن طريق فورتش���ن الذي 
انفرد بالمرمى ووضعها على يسار 

الح���ارس أحمد عبدالرس���ول )42(. 
وقبل نهاية الش���وط كاد فورتش���ن 
أن يحرز الهدف الثاني لوال تصدي 

الحارس عبدالرسول للكرة )45(.
ح���اول  الثان���ي،  الش���وط  وف���ي 
النجم���ة أن يح���رز ه���دف التعديل 
من���ذ البداي���ة إال أن محاوالت���ه ل���م 
تثم���ر عن ش���يء ف���ي ظ���ل الدفاع 
المس���تميت لدفاع االتحاد. النجمة 
ومن إح���دى الكرات الثابتة، س���دد 
عل���ي مدن كرة قوي���ة ومباغته من 
الجهة اليس���رى للحارس سيد علي 
هاش���م لتس���تقر ف���ي الش���باك رغم 
محاول���ة الدفاع في اس���تخالصها 

)65(. وكاد عل���ي م���دن أن يضي���ف 
اله���دف الثاني من تس���ديدة قوية 
خ���ارج خ���ط ال���� 18 إال أن القائ���م 
األيس���ر وقف له���ا بالمرص���اد )74(. 
س���جل  بدقائ���ق  انته���اء  وقب���ل 
النجم���ة الهدف الثان���ي عبر البديل 
محم���د عي���د بعد مراوغت���ه للدفاع 
ف���ي  كرت���ه  ويس���كن  والح���ارس 
النجم���ة  وينه���ي   ،)88( الش���باك 
مسلس���ل أهدافه بركلة جزاء ُطرد 
على إثرها الحارس س���يد محس���ن 
علي بع���د عرقلته إلبراهيم حبيب، 
الخول���ي  مؤي���د  الس���وري  نفذه���ا 

بنجاح في الوقت بدل الضائع.

النجمة واالتحاد

من لقاء النجمة واالتحاد

كان س���ترة الط���رف األفض���ل من 
جميع النواحي في الشوط األول 
م���ن المب���اراة، واس���تطاع حس���م 
األول  النص���ف  ف���ي  المجري���ات 
عب���ر هدفين مبكرين س���اهما في 

إراحة العبي الفريق األزرق.
تحص���ل الح���د عل���ى ركل���ة جزاء 
بع���د لم���س العب س���ترة حس���ين 
جعفر الكرة بيده داخل المنطقة، 
الالع���ب محم���د  للركل���ة  وتق���دم 
عبدالوهاب الذي وضع فريقه في 
المقدم���ة بعد م���رور )14( دقيقة. 
واص���ل الحداوي���ون تفوقهم في 
المب���اراة، وتوغ���ل الالع���ب معاذ 
الريم���ي يمينا وس���دد ك���رة قوية 
في ش���باك ح���ارس س���ترة أحمد 
مش���يمع مضاعفا النتيجة لفريقه 

وصوال للدقيقة )17(.
الش���وط أي جدي���د  ول���م يش���هد 
الح���د  بتق���دم  لينته���ي  يذك���ر؛ 

بهدفين دون رد.

الشوط الثاني

وفي الش���وط الثاني، لعب العب 
الح���د مع���اذ الريم���ي ك���رة بيني���ة 
رائع���ة للمهاجم التونس���ي س���ليم 
مرم���ى  واج���ه  ال���ذي  المزلين���ي 

ف���ي  تأل���ق  ك���رة  وس���دد  س���ترة 
إبعاده���ا الحارس أحمد مش���يمع 
حامي���ا ش���باكه م���ن ه���دف ثالث 

محقق )61(.
وأضاع العب خط وس���ط سترة 
سيد قاسم علوي فرصة تقليص 
النتيج���ة لفريق���ه، بع���د أن س���دد 
ركل���ة ثابتة بش���كل رائع تألق في 
عب���اس  الح���د  ح���ارس  إبعاده���ا 

أحمد )64(.

م���ن  عل���وي  قاس���م  س���يد  وع���اد 
جديد ليحاول لفريقه الستراوي، 
خ���ارج  م���ن  قوي���ة  ك���رة  وس���دد 
المنطقة وصوال للدقيقة )84(، إال 
أن حارس الحد كان يقظا وحمى 
ش���باكه مرة أخرى محافظا على 

فارق الهدفين.
ول���م تش���هد المب���اراة أي جدي���د 
وتأه���ل  بف���وز  لتنته���ي  يذك���ر؛ 

حداوي مستحق.

الحد وسترة

الحد تفوق على سترة بهدفين

أدار المباراة الحكم أسامة إدريس، وعاونه ياسر تلفت  «
وعلي سعد، والحكم الرابع إسماعيل حبيب.

 أدار اللقاء حكم سيد عدنان محمد وعاونه سيدجالل محفوظ  «
وأحمد سيف وعبدالعزيز شريدة حكمًا رابعًا

أدار المباراة الحكم وليد محمود، وعاونه عبدالله قاسم وصالح  «
جناحي، والحكم الرابع عبدالله قاسم.

أدار اللقاء الحكم عبدالشهيد عبداالمير حكمًا للساحة وعاونه  «
فيصل العلوي وعبدالسالم فواز وعلي هالل حكمًا رابعًا.

أحمد مهدي    |    علي مجيد 
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حقق منتخبنا األول انتصارا كبيرا على نظيره العماني بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، وذلك في افتتاح مواجهات البطولة الـ 21 
للمنتخبات العربية لكرة الطائرة والمقامة في القاهرة بجمهورية مصر العربية من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2018، إذ انتهت 

أشواط المباراة الثالثة كاآلتي )25/18 و25/12 و25/19(.

ودخل منتخبنا المباراة بتش����كيلة مكونة 
م����ن قائ����د المنتخب ناصر عنان، يوس����ف 
خال����د، حس����ين الحايك����ي، محم����د عنان، 
ال����ذي  الصيرف����ي، وأيم����ن هرون����ة  عل����ي 
يتب����ادل الدخ����ول والخ����روج م����ع عب����اس 

الخباز.
وش����هد الش����وط األول من المباراة بداية 
متكافئة بي����ن كال المنتخبين مع أفضلية 
نس����بية لمنتخبنا الذي تقدم في النتيجة 
اس����تقبال  س����وء  اس����تغالل  بفض����ل   5/3

الكرة األولى لدى المنتخب العماني.
لك����ن س����رعان م����ا تمك����ن العماني����ون م����ن 
ف����ي  والتق����دم  اس����تقبالهم  تصحي����ح 
النتيجة 7/8 وذلك بعد تحسن هجومهم 
كان  التناف����س  أن  إال  منتخبن����ا،  عل����ى 
مس����تمًرا بين الطرفين م����ع تألق منتخبنا 
ف����ي حوائ����ط الصد ع����ن واالعتم����اد على 
الدخ����ول من األط����راف للش����قيقان ناصر 
ومحمد عن����ان، وتوجيه عل����ي الصيرفي 
إرساالته القوية ليتقدم منتخبنا 14/12.

ووق����ع المنتخ����ب العمان����ي ف����ي أخط����اء 
االس����تقبال وس����وء التخليص إلى جانب 
حم����ل الكرة ال����ذي أعطى التق����دم لطائرة 
األحم����ر 16/12، م����ع تأل����ق يوس����ف خالد 
ف����ي حوائ����ط الصد وعب����اس الخب����از في 
التخلي����ص م����ن منتصف الش����بكة لتتقدم 

طائرة األحمر 19/12.
وواص����ل منتخبن����ا تقدم����ه الهجومي في 
اللق����اء؛ ليص����ل إل����ى النق����اط األخيرة من 
الش����وط األول، لك����ن العماني����ون قلص����وا 
الف����ارق بعد وق����وع منتخبنا ف����ي أخطاء 
االس����تقبال لتصبح النتيج����ة 24/18، إلى 

أن الكلم����ة األخي����رة كان����ت لمنتخبن����ا عن 
طري����ق ناص����ر عنان ال����ذي أنهى الش����وط 

بنتيجة 25 مقابل 18.
وف����ي الش����وط الثان����ي كان����ت األفضلي����ة 
لصال����ح طائرة األحمر منذ البداية بفضل 
تنوي����ع المع����د حس����ين الحايك����ي الكرات 
للضاربي����ن وتش����كيل حوائط ص����د قوية 
أمام العمانيين ليتق����دم منتخبنا بنتيجة 

.5/2
وح����اول العماني����ون العودة إلى الش����وط 
صعوب����ة  وواجه����وا  الف����ارق  وتقلي����ص 
قوي����ة بفضل تخلي����ص الش����قيقين ناصر 
ومحم����د عنان وتعرض منتخبهم لس����وء 
االستقبال والتركيز وعدم التمركز جيًدا 

في الملعب؛ ليتقدم منتخبنا 11/5.
توجي����ه  م����ن  الخب����از  عب����اس  وتمك����ن 
والت����ي  عم����ان  عل����ى  القوي����ة  إرس����االته 
أعطت منتخبنا التقدم إلى جانب تفعيل 
حوائ����ط الص����د عن طريق حس����ن الحداد 
وعلي الصيرفي واالعتماد على يوس����ف 
خال����د ف����ي التخلي����ص ليتق����دم منتخبن����ا 
ويتمك����ن م����ن الفوز ف����ي الش����وط الثاني 
بس����هولة وبنتيج����ة 25 مقاب����ل 12 بعدما 
أنهى ناص����ر عنان الش����وط لصالح طائرة 
األحم����ر من ضرب����ة قوية عل����ى المنتخب 

العماني.
وتحسن مس����توى المنتخب العماني في 
الش����وط الثال����ث م����ن وتمكن م����ن التقدم 
على منتخبنا 3/4؛ بفضل تحركات العبه 
حوائ����ط  وتش����كيل  الحي����دي  إس����ماعيل 
الصد عن طريقه وزميله سعود المعمري، 
التخلي����ص  إل����ى جان����ب االعتم����اد عل����ى 

الس����ريع م����ن األط����راف ليتق����دم منتخب 
عمان 8/10.

لك����ن منتخبنا عاد إلى التأل����ق مرة أخرى 
ناص����ر عن����ان  إرس����االت  وتمك����ن بفض����ل 
الموجه����ة وتخلي����ص محم����د يعقوب من 
قلب النتيج����ة 12/10، لكن عمان عادلت 
النتيج����ة 12/12 ع����ن طري����ق إس����ماعيل 
الحيدي الذي برز بشكل ملحوظ في هذا 
الشوط إلى جانب اعتماد المنتخب عليه 

في التخليص.
وتقدم بعدها في النتيجة فارًضا إيقاعه 
الق����وي ومس����تفيًدا م����ن ع����ودة منتخ����ب 
العماني الوقوع في أخطاء الكرة األولى 
وس����وء التخليص على الش����بكة؛ ليتمكن 
ناص����ر عن����ان م����ن حس����م الش����وط الثالث 
لصالح طائرة األحم����ر بنتيجة 25 مقابل 
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طائرة األحمر تلتقي األردن غدا

ه���ذا ويلتق���ي منتخبنا غ���ًدا األحد نظيره 
األردن���ي عند تمام الس���اعة 6:30 حس���ب 
التوقي���ت المحل���ي لمملك���ة البحري���ن، إذ 
تحقي���ق  عيني���ه  نص���ب  منتخبن���ا  يض���ع 
االنتص���ار الثان���ي عل���ى التوال���ي وال���ذي 
يعط���ي الدف���اع واإلص���رار لالعبين���ا على 
باللق���ب  الف���وز  نح���و  األفض���ل  تحقي���ق 

العربي.
وس���وف يلتقي ف���ي المب���اراة األولى غًدا 
كل من المنتخبين الفلس���طيني والعماني 
عن���د تمام الس���اعة الرابعة عصًرا حس���ب 
توقي���ت البحري���ن، فيما يتواج���ه كل من 
الجزائ���ر ومص���ر ف���ي مب���اراة قوي���ة عن���د 

تمام الساعة الثامن مساًء حسب توقيت 
البحرين.

خليفة: عملنا على الجاهزية 

النفسية لالعبين

ق���ال مدرب منتخبن���ا األول لكرة الطائرة 
يوس���ف خليفة إن المباريات االفتتاحية 
دائًما م���ع تعول على الجهوزية النفس���ية 
لتخطيها وتجن���ب األخطاء فيها، مضيًفا 
أنهم بدورهم كجه���از فني قاموا بتجهيز 
الالعبي���ن في الجانب النفس���ي من خالل 
ع���ن  وتفاصي���ل  بمعلوم���ات  تزويده���م 
الفريق المنافس في ظل معرفة مستوى 

المنتخب العماني.

وأوض���ح أنه أجرى بع���ض التبديالت في 
الش���وط الثاني والتي كانت من الطبيعي 
أن تش���هد هب���وط ف���ي مس���توى الفري���ق 
خ���الل الش���وط م���ع تق���دم وظه���ور عمان 
بش���كل أفض���ل ف���ي بدايت���ه، مؤك���ًدا أن���ه 
بتكات���ف الالعبي���ن وجهودهم تمكنوا من 
العودة ومس���ك زم���ام األمور م���رة أخرى 

وتحويل المباراة لصالحهم.
وعن مباراة المنتخب األردني غًدا األحد، 
أش���ار خليف���ة إل���ى أن الجهاز الفن���ي تابع 
ع���ن كثب مباراة المنتخ���ب األردني أمام 
نظيره المصري اليوم، وس���وف يتم رصد 
جميع المعلومات المطلوب عن المنتخب 

واالستعداد غًدا لمواجهتهم.

“طائرة األحمر” تكسب عمان بثالثية نظيفة
بالقاهرة ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ج��ول��ة  ف��ي  األردن  ن��ش��ام��ى  ي��واج��ه 

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ســـجلت بطولة البحرين الدولية العاشـــرة ITF لناشـــئي التنس، التي احتضنتها مملكة البحرين ونظمها نادي البحرين للتنس 
بنجاح واقتدار كبيرين تحت رعاية ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة 
شؤون الشباب والرياضة واالتحاد البحريني للتنس وبشراكة الداعمين الذهبيين للبطولة شركة إبراهيم خليل كانو وشركة 
نفط البحرين “بابكو” نجاحا متميزا ومشـــرفا لرياضة التنس بوجه خاص ولألســـرة الرياضية في مملكة البحرين بوجه عام، 
وقـــد أقيمـــت هـــذه البطولة الدولية بكل تفاصيلها اإلداريـــة والفنية وبكل ما تحمله من أهمية دوليـــة خاصة خالل الفترة من 
22 – 27 أكتوبـــر الجـــاري علـــى مالعـــب نادي البحريـــن للتنس في منطقة الجفير، التي بدورها شـــهدت حتـــى وقت متأخر من 
مســـاء أمس إقامة المباريات النهائية للبطولة في ظل التنظيم المبهر والمشـــاركة الواسعة لمجموعة كببيرة من نجوم اللعبة 
مـــن الجنســـين يمثلـــون 48 دولة من مختلف دول العالم وما ظهـــرت عليه المباريات النهائية من حماســـة عالية وإثارة وندية 
بيـــن الالعبيـــن، الذين يمثلون مســـتقبل التنس العالمي والمتوقع أن نراهم إلى جانب نجوم الصف األول للعبة في المســـتقبل 

القريب.

وعل���ى صعي���د فن���ي آخ���ر س���جلت البطول���ة 
نجاح���ا بحريني���ا آخ���ر حيث ش���هدت بطولة 
البحرين الدولية للتنس للناش���ئين مش���اركة 
التن���س  لعب���ة  ف���ي  بحريني���ة  حكم���ة  أول 
الش���ابة  الحكم���ة  ش���اركت   فق���د  األرض���ي، 
مري���م درويش في إدارة ع���دد من مباريات 

البطول���ة، وأعرب���ت الحكم���ة مري���م درويش 
تحكي���م  ف���ي  بالمش���اركة  س���عادتها  ع���ن 
البطولة، وخوض تجربتها األولى في مجال 
المش���اركة  ه���ذه  وأن  خصوص���ا  التحكي���م، 
كان���ت ف���ي بطول���ة مهم���ة وتح���ت اش���راف 
االتح���اد الدول���ي، وقال���ت دروي���ش أن هذه 

المش���اركة تعني له���ا الكثير ألنه���ا األولى لها 
ف���ي ه���ذا المج���ال ال���ذي تس���عى م���ن خالله 
إلى تحقي���ق نجاحات متميزة ومش���رفة لها 

وللمرأة البحرينية بشكل عام.
مدرس���ة  تعم���ل  الت���ي  دروي���ش  وأضاف���ت 
تربي���ة بدني���ة أنه���ا ل���م تواج���ه أي صعوبات 

في دخ���ول عالم التحكيم، مش���يرة إلى أنها 
تح���ب رياض���ة التن���س وس���تواصل العم���ل 
على تطوي���ر أدائها من خالل دخول دورات 
متقدم���ة في هذا المجال الرياضي الحيوي، 
الفت���ة إلى أنها تس���عى حالي���ا للحصول على 
رخصة “وايت بيج” في التحكيم، كما أكدت 

عل���ى أنه���ا ل���م تواج���ه صعوب���ات ف���ي إدارة 
المباري���ات التي اس���ندت إليها  ف���ي البطولة 
وذلك بفضل تع���اون الالعبين معها، والدعم 
الذي حصلت عليه م���ن رئيس لجنة الحكام 
ومتابعت���ه الدائها العام ف���ي البطول، معربة 
ع���ن خال���ص ش���كرها لرئي���س لجن���ة الحكام 

أحمد الح���واج الذي منحها الفرصة للدخول 
في مجال التحكيم، كما قدمت الشكر لنادي 
البحرين للتنس واالتح���اد البحريني للتنس 
عل���ى دعمه���م له���ا ف���ي انطالق���ة مس���يرتها 

التحكيمية.

 

دولية ITF... نجاح مشرف للبحرين

من مباريات البطولة
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انطالق دولية “شاين البحرين” لناشئي التنس
ال��ن��ج��اح ال���ب���ط���ول���ة... وال���روي���ع���ي ي���ؤك���د  أك���ث���ر م���ن 80 الع���ب���ا ي���ش���ارك���ون ف���ي 

تشهد مملكة البحرين في الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 3 من شهر نوفمبر المقبل 
حدًثا رياضًيا مهًما وللمرة األولى )بطولة شـــاين البحرين الدولية لناشـــئي للتنس( التي 
يســـتضيفها وينظمها االتحـــاد البحريني للتنس وتحت إشـــراف االتحاد الدولي للتنس 
ITF بمشـــاركة أكثـــر مـــن 80 العبـــا من أكثر من 30 دولـــة من مختلف أنحـــاء العالم؛ لما 
تتمتـــع بـــه المملكة من ســـمعة طيبـــة ومكانة مرموقة فـــي تنظيم مثل هـــذه الفعاليات 

الرياضية الضخمة وإمكانات عالية على مختلف المستويات.

وانطلقت صباح أمس السبت على مالعب 
االتحاد البحريني للتنس منافس���ات الدور 
الرئي���س  ال���دور  إل���ى  المؤه���ل  التمهي���دي 
للبطول���ة، وأقيم���ت ي���وم أم���س 8 مباريات 
أسفرت نتائجها عن فوز الالعب البريطاني 
أوليفر ريتشارد على الالعب الهندي ديباك 
وف���از  و6/ 2(،   1 /6(  0 /2 بنتيج���ة  في���ارا 
الالعب الهندي هيتش ياالمانتش���يلي على 
الالع���ب المصري عمر الش���يهاوي 2/ 1 )5/ 7 
و6/ 4 و6/ 4(، وتغلب الالعب البنغالديش���ي 

زوبن عمر على الهندي انشومان سوناواني 
الالع���ب  تغل���ب  كم���ا  و6/ 0(،   0 /6(  0 /2
الهن���دي لوكاديت���ي س���يرام عل���ى مواطن���ه 
س���يدهرث جادل���ي 2/ 0 )6/ 3 و4/ 1(، فيم���ا 
ف���از البريطاني بيلل���ي هايبول على الهندي 
افنيت سينغ 2/ 0 )6/ 1 و6/ 4(، وفاز الالعب 
المكس���يكي اجناثي���و مونتس على الالعب 
الهندي إيروين غودينه���و 2/ 0 )6/ 0 و6/ 0(، 
وف���از الالعب الهندي س���براش بارمار على 
الالع���ب البريطان���ي آرتش���ي غراه���ام 2/ 0 

)6/ 0 و6/ 0(، وتغلب الفرنسي الكسندر فير 
هولست على الهندي ساي بهايراف مانجو 

6/ 0 )6/ 1 و6/ 0(.

وتختت���م مس���اء الي���وم األح���د منافس���ات 
4 مباري���ات  إذ س���تقام  التمهي���دي،  ال���دور 
س���تنطلق جميعها في الساعة 4:30 مساء، 
هايب���ول  بيلل���ي  البريطان���ي  س���يلتقي  إذ 
هولس���ت،  في���ر  الكس���ندر  الفرنس���ي  م���ع 
الهن���دي  م���ع  عم���ر  زوب���ن  والبنجالديش���ي 
هيت���ش ياالمانتش���يلي، وس���يلتفي الهندي 
لوكاديت���ي س���يرام م���ع البريطاني آرتش���ي 
غراه���ام، فيما س���يلتقي البريطان���ي أوليفر 
ريتشاردز مع المكسيكي إجناثيو مونتس، 
وستحدد المباريات األربع الالعبين األربعة 
المكملين للدور الرئيس الذي سينطلق يوم 

غد االثنين.

متابعة قريبة من نائب رئيس االتحاد

العلي���ا  المنظم���ة  اللجن���ة  رئي���س  ح���رص 
للبطول���ة نائ���ب رئي���س االتح���اد البحريني 

للتن���س الش���يخ عبدالعزي���ز ب���ن مب���ارك آل 
خليف���ة، عل���ى حض���ور انطالقة منافس���ات 
عل���ى  والوق���وف  التمهي���دي،  ال���دور 
البطول���ة،  النط���الق  اللج���ان  اس���تعدادات 
حي���ث اطم���أن عبدالعزي���ز بن مب���ارك على 
سير االستعدادات والمباريات التي أقيمت 
ي���وم أم���س، وح���رص عل���ى تذلي���ل األمور 
المتعلق���ة بالبطول���ة، كما والتق���ى بعدد من 

الالعبين المشاركين في المنافسات.

العبو البحرين يبدأون من الدور الرئيس

يش���ارك العب���و البحري���ن ف���ي البطولة بدء 
م���ن ال���دور الرئي���س ال���ذي س���ينطلق ي���وم 
غ���د االثنين، إذ تش���ارك البحري���ن في هذه 
البطول���ة ب���� 8 العبي���ن، 5 منه���م ف���ي فئ���ة 

األوالد و3 فتيات.
يش���ار إل���ى أن البطول���ة تحظ���ى بمش���اركة 

كبيرة وواسعة من مختلف الدول العالمية، 
إذ حرص أكثر من 80 العبا على المش���اركة 
في هذه البطولة التي يس���تضيفها االتحاد 

للمرة األولى.

مكسب كبير

أوض���ح مدي���ر البطول���ة ف���ؤاد الرويعي أن 
إقامة بطولة شاين الدولية للتنس للناشين 
عل���ى أرض مملكة البحرين إنما تعد مصدر 
فخ���ر واعتزاز وتأكي���د لمكانة المملكة على 
الخارط���ة الرياضي���ة العالمي���ة وأصبح���ت 
تناف���س ال���دول العالمي���ة وتكس���ب تنظيم 

واستضافة بطوالت دولية وعالمية.
وق���ال “نح���ن فخ���ورون بم���ا وصل���ت إلي���ه 
الرياضة البحرينية عموًما ورياضة التنس 
خصوًص���ا م���ن مس���توى متقدم في ش���تى 

المجاالت”.

مدينة عيسى - اتحاد التنس

يوسف خليفة

جانب من اللقاء

فؤاد الرويعي

مريم درويش



أن���اب ممث���ل جاللة المل���ك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئي���س المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وزير ش���ؤون الشباب والرياضة هشام الجودر، لرعاية ختام 
موس���م س���موه للموروث البحري، الذي نظمته لجنة رياضات الموروث الش���عبي 

في الفترة 1 سبتمبر - 26 أكتوبر.

ناصر بن حمد يشيد 

باالهتمام الملكي

وبه���ذه المناس���بة، أش���اد س���مو الش���يخ 
اهتم���ام  خليف���ة  آل  حم���د  ب���ن  ناص���ر 
عاه���ل الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك 
حم���د بن عيس���ى آل خليف���ة بالموروث 
للرياض���ات  جاللت���ه  ودع���م  الش���عبي، 
التراثي���ة وتس���خير مختل���ف اإلمكانات 
للنه���وض به���ذا الجانب التراث���ي المهم، 
الذي يش���كل عالمة ممي���زة في التراث 
الوطني، معربا سموه عن خالص الشكر 
والتقدير إلى جاللة العاهل على رعاية 
وحض���ور جاللت���ه لمنافس���ات مس���ابقة 
“الشاحوف” في اليوم الختامي لموسم 

سموه للموروث البحري.

النجاح الحقيقي

وق���ال س���مو الش���يخ ناص���ر ب���ن حم���د 
“نعرب عن بالغ فخرنا واعتزازنا برعاية 
وحض���ور س���يدي جاللة المل���ك المفدى 
حفظه هللا ورعاه لمنافس���ات موس���منا 
للم���وروث البح���ري، وال���ذي نعتب���ره هو 
النج���اح الحقيق���ي له���ذا الموس���م ف���ي 
نس���خته األولى، وال���ذي وجهنا إلقامته 
ترجمة لتوجيهات جاللته تعزيز ثقافة 
الم���وروث بالمجتم���ع م���ن خ���الل دع���م 
الرياض���ات التراثي���ة الس���يما البحري���ة، 
والذي يسهم في تشجيع ودفع الشباب 
البحريني على ممارس���ة هذه الرياضة، 
وال���ذي يص���ب ف���ي مصلح���ة الحف���اظ 
عل���ى هذا اإلرث التراثي، المس���تمد من 

التاريخ البحريني العريق”.

ترسيخا لمعاني االنتماء 

والوطنية

وتاب���ع س���موه “إنن���ا نس���ير وف���ق النهج 
المس���تمد من رؤية سيدي جاللة الملك 
المف���دى حفظ���ه هللا ورع���اه، لمواصل���ة 
رس���م المزيد م���ن الخط���وات والبرامج 
الهادف���ة لدع���م اس���تمرارية الرياض���ات 
التراثي���ة، التي تعتب���ر محطة مهمة في 
الت���راث البحريني ومكونا أساس���يا من 
مكونات الموروث الشعبي، الذي يسهم 
في ترس���يخ معاني االنتماء والوطنية 
ع���ن  المعب���رة  مضامين���ه  واس���تلهام 

تاريخنا األصيل”.

إشادة بالتنظيم وتهنئة 

الفائزين

وأش���اد سموه بالمستويات القوية التي 
قدمته���ا الفرق المش���اركة في مس���ابقة 

“الشاحوف”، مهنئا س���موه فريق قاللي 
بحصول���ه عل���ى المرك���ز األول بش���وط 
“العم���وم” وفريق الحال���ة بحصوله على 
المركز األول بش���وط “النخبة”، والبحار 
حس���ين عبدالنب���ي عل���ى لقب مس���ابقة 
الح���داق به���ذا الموس���م، متمنيا س���موه 
حظا أوفر لبقية الفرق في المش���اركات 
المقبلة، مش���يدا سموه في الوقت ذاته 
بجهود اللجنة المنظم���ة العليا باإلعداد 
والتحضير المثاليين إلقامة المس���ابقة، 
عل���ى الش���كل ال���ذي س���اهم ف���ي إب���راز 

وإنجاح هذا الحدث.

 تأصيل تراث البحرين

م���ن جهت���ه، أكد وزير ش���ؤون الش���باب 
والرياض���ة هش���ام الج���ودر أن حض���ور 
جالل���ة المل���ك لخت���ام فعاليات موس���م 
البح���ري  للم���وروث  حم���د  ب���ن  ناص���ر 
يؤكد اهتم���ام جاللته بتأصي���ل التراث 
البحرين���ي التليد وإيصاله إلى الش���باب 
البحرين���ي بصيغته األصيلة والس���ائدة 
ف���ي فت���رة اآلباء واألج���داد وق���ال ‘’إن 
الح���رص ال���ذي يبديه صاح���ب الجاللة 
المل���ك للحف���اظ عل���ى م���وروث مملك���ة 
البحري���ن وتوثيق���ه م���ن خ���الل تعلي���م 
الجيل الجديد من الشباب على ما كان 
سائدا في الفترة الماضية، وتشجيعهم 
عل���ى االنخ���راط في���ه ناب���ع م���ن اعتزاز 
جاللته بهذا التراث المجيد به باعتباره 
جوهر الهوية الوطنية البحرينية ورمز 
م���ن رم���وز التحض���ر والتقدي���ر لمرحلة 
اآلباء واألجداد الذين تمكنوا من وضع 
القواعد األساس���ية النطالق���ة البحرين 
التط���ور  م���ن  أرق���ى  فض���اءات  نح���و 

والنماء”.
وتابع وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة 
ب���ه  ال���ذي حظي���ت  الكبي���ر  الدع���م  ’إن 
رياض���ات الم���وروث الش���عبي م���ن قبل 
جاللة المل���ك ومتابعته للفعاليات كافة 
واالهتم���ام المباش���ر به���ا س���اهمت ف���ي 
إنج���اح البرنامج م���ن مختلف النواحي 
البحرين���ي  الش���باب  أنظ���ار  وجعل���ت 
والجماهي���ر تتج���ه إل���ى ه���ذا الموس���م 
التراث���ي الرياضي وهو األمر الذي تأكد 

من خالل المشاركة الواسعة والحضور 
المتميز من قبل شباب البحرين.

وأش���ار وزير شؤون الش���باب والرياضة 
إلى أن س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل 

خليف���ة ممث���ل جالل���ة المل���ك لألعم���ال 
رئي���س  الش���باب  وش���ؤون  الخيري���ة 
للش���باب والرياض���ة  المجل���س األعل���ى 
البحريني���ة  األولمبي���ة  اللجن���ة  رئي���س 

لع���ب دورا محوريا ف���ي ترجمة الرؤية 
الملكي���ة الس���امية واس���تطاع بأف���كاره 
حزم���ة  يق���دم  أن  والمبدع���ة  الني���رة 
كبي���رة م���ن الفعالي���ات والبرام���ج التي 
تتواف���ق م���ع أه���داف المحافظ���ة عل���ى 
الت���راث البحرين���ي األصيل وه���و األمر 
ال���ذي اتضح في موس���م ناصر بن حمد 

للموروث البحري.
وأش���اد الج���ودر بالمش���اركة الكبي���ر من 
إن  وق���ال  البحرين���ي،  الش���باب  قب���ل 
الش���باب  قب���ل  م���ن  الكبي���ر  المش���اركة 
البحريني في موسم الموروث البحري 
تأك���د حرصهم على تأصيل دورهم في 

المحافظ���ة على ت���راث اآلباء واألجداد 
وإدراك منهم بالمس���ؤولية الملقاة على 
عاتقهم في حمل هذا الموروث األصيل 
وتس���ليمه إلى الجيل المقب���ل لتتوارثه 

األجيال جيال بعد جيل.
المتمي���زة  بالجه���ود  الج���ودر  وأش���اد 
الت���ي بذلتها لجن���ة رياض���ات الموروث 
الشعبي برئاس���ة خليفة عبدهللا القعود 
لإلعداد والتحضير لمنافس���ات موس���م 
ناص���ر بن حم���د، األمر الذي س���اهم في 
نج���اح الموس���م بص���ورة زاهي���ة مقدما 
التهنئة والتبريكات إلى جميع الفائزين 

بالمنافسات. 

الجودر متوجا الفائزين

ناصر بن حمد: اهتمام جاللة الملك بالموروث ترجم نجاح الموسم
الخت��ام لرعاي��ة  والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  يني��ب  س��موه 

اللجنة اإلعالمية

تّوج البحار حسين عبدالنبي بطال لمسابقة الحداق بموسم ناصر بن  «
حمد للموروث البحري، بعد أن تفوق على المشاركين بعدد النقاط 
التي حققها في مسابقات “الحداق بالموسم ومجموعها 16 نقطة.

وبالعودة لنتائج المسابقة األخيرة لـ ”الحداق”، فقد أسفرت النتائج  «
عن فوز المشارك جاسم محمد عبدالرحيم بالمركز األول في فئة 
“الهامور”، وحل المشارك مهدي إبراهيم مهدي في المركز الثاني 

وحل المشارك عبدالخالق عقيل جعفر في المركز الثالث. وفي 
فئة “الشعري” فاز المشارك ناصر عبدالوهاب الفيحاني بالمركز 

األول، وحل المشارك حسين أحمد إبراهيم في المركز الثاني وحل 
المشارك محمد عبدالرحمن فضل الله في المركز الثالث. وفي فئة 

“الكنعد” فاز المشارك فيصل علي الدوسري بالمركز األول، وحل 
المشارك جميل ميرزا عبدالوهاب بالمركز الثاني وحل المشارك 

عادل أحمد العمادي في المركز الثالث. وفي فئة “الجد” فاز 
المشارك محمد حاجي محمد بالمركز األول، وحل المشارك حسين 

عبدالنبي علي في المركز الثاني وحل المشارك جاسم محمد عباس 
في المركز الثالث. وفي فئة “السكن”، حقق المشارك رائد عبدالله 

عيسى المركز األول، وحل ثانيا المشارك حسين علي خميس وحل 
ثالثا المشارك فواز عبدالله مجدمي.

حسين عبدالنبي بطال لـ ”الحداق”
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 سمو الشيخ ناصر بن حمد

نجح فريق الحالة من تحقيق المركز األول بشوط “النخبة” على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بعد أن  «
قطع المسافة المحددة للسباق “3 كيلومترات” في زمن وقدره 13.53.84 دقيقة، فيما حل ثانيا فريق جو الذي قطع 

مسافة السباق في زمن وقدره 14.12.51 دقيقة، وحل ثالثا فريق الزالق الذي قطع السباق بزمن وقدره 14.20.25 دقيقة.

ونجح فريق قاللي من تحقيق المركز األول بشوط “العموم” على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بعد أن  «
قطع المسافة المحددة، في زمن وقدره 10.17.04 دقيقة، فيما حل ثانيا فريق عراد الذي قطع مسافة السباق في زمن 

وقدره 10.21.26 دقيقة وحل ثالثا فريق بني جمرة الذي قطع السباق بزمن وقدره 10.51.22 دقيقة.

نتائج المسابقة لـ ”الشاحوف”

تّوج وزير شؤون الشباب والرياضة أبطال مسابقتي “الحداق” و ”الشاحوف”  «
ضمن منافسات األسبوع الخامس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وأبطال مسابقة “الهير” ضمن منافسات األسبوع الرابع على كأس 

سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة.

تتويج أبطال األسبوعين الرابع والخامس
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قال المترشح النيابي عن تاسعة الجنوبية بدر الدوسري إنه ابن كل 
البحرين عموما، ومناطق سافرة والزالق وداركليب خصوصا. 
ل منطقة على أخرى. وأضاف: سأخدم الوطن والمنطقة، ولن أفّضِ

أن  الش���مالية  المحافظ���ة  أوضح���ت 
مجلس���ها مفتوح للمواطني���ن والمقيمين، 
وه���و أس���اس لاللتقاء باألهال���ي، بما فيهم 

المترشحون لالنتخابات.
م���ن  أي  تدع���م  المحافظ���ة ال  وأضاف���ت: 
المترش���حين، وتعكف ف���ي الوقت الحالي 
محاض���رات  م���ن  سلس���لة  تنفي���ذ  عل���ى 
التوعي���ة؛ به���دف تش���جيع المش���اركة في 
االستحقاق االنتخابي، كما تستعين بعدد 
محاض���رات  لتقدي���م  المتخصصي���ن  م���ن 
ح���ول الجرائ���م االنتخابي���ة ورف���ع وع���ي 

المجتمع.
جاء ذلك تعقيبا على خبر نش���رته “البالد” 

أمس بعنوان :”العصفوران بالمحافظة”.

“الشمالية” 
ال تدعم مترشحين

توال���ت قص���ص تخريب الالفتات اإلعالنية للمترش���حين، س���واء بقص���د أو دون قصد، 
وهذه المرة قصة بمحافظة المحرق، وبدائرتها الرابعة تحديدا.

ليال���ي  المح���رق”  “رابع���ة  مترش���حة  وقال���ت 
ش���هاب ل� “الب���الد” إن نصب���ت إعالناتها بمختلف 
المناط���ق المرخص���ة، وفوجئ���ت بعم���ال ش���ركة 
نصب الفتات مترش���ح آخ���ر بالدائرة يطيحون 
بإعالناته���ا أرضا، ويضع���ون الكتل الخرس���انية 

)الصبيات( مكان إعالناتها.
وأضاف���ت: قّدمت ش���كوى لدى بلدي���ة المحرق، 
وتحّرك���ت األخيرة بس���رعة، وح���ّررت مخالفة، 
وألزم���ت صاحب اإلعالن بإزالة “الصبيات” قبل 
تركي���ب اإلع���الن، وطلب���ت من���ه مراجعة قس���م 

الرقابة والتفتيش.
وشكرت ش���هاب المهندس مروان عادل ببلدية 
المحرق لتعاونه في انجاز الس���ريع هذه المهمة، 

إذ لم يس���تغرق تحرير المخالفة أكثر من نصف 
ساعة.

ولفت���ت ال���ى أن���ه تبي���ن ع���دم عل���م المترش���ح 
المناف���س باإلطاح���ة بإعالناته���ا، وإنم���ا عم���ال 
الش���ركة هم الذين قام���وا بذلك، ويجهلون عدم 

قانونية ذلك، وجرى حل الموضوع وديا.
وأك���دت أن الموس���م االنتخاب���ي أم���ر مؤق���ت، 
والمس���تمر ه���و األخوة بي���ن الجمي���ع من خالل 

التنافس لمصلحة الوطن والمواطنين.
وتابع���ت: ج���رى ح���ل األم���ر ودي���ا، ونق���ل ل���ي 
المعنيي���ن بالبلدية اعت���ذار المترش���ح المنافس 
عل���ى م���ا ح���دث، وتقبلت ذل���ك، ولل���ه الحمد تم 

إنهاء الموضوع.

وبينت ش���هاب أن الدائرة تمثل المناطق اآلتية: 
حالة بوماهر، وس���وق المحرق، وفريج البنعلي، 

والدفنه القريبة من السوق المركزية.
ويتنافس على مقعد الدائرة حاليا 5 مترشحين، 
ه���م: النائ���ب البل���دي الحال���ي غ���ازي المرباطي، 
وفيصل عبدالرزاق العباس���ي، ويوس���ف راش���د 
العام���ر، وفهد عبدال���رزاق ربيع���ة باالضافة الى 

ليالي حسين شهاب.

أطاح عمال شركة الالفتات اعالنات ليالي شهاب ووضعوا صبياتالبلدية حررت مخالفة بضرورة اإلزالة

أحد اعالنات ليالي شهاب قبل اطاحته

ع����م����ال وض�����ع�����وا “ص����ب����ي����ات” ب���م���ك���ان “ب������ن������رات” ل���ي���ال���ي ش���ه���اب

بلدية المحرق تخالف مترشحا أطاح إعالنات منافسته

رغم البراءة التي عكستها الصورة اإلعالمية لزيارات عدد من المترشحين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم المترشحين، إال أن هذه 
الب���راءة لم تكن لتخلو من أغراض لدى البعض منهم تس���تهدف الطعن على المنافس���ين األقوياء ف���ي الدائرة االنتخابية وإخراجهم 

من التصفيات مبكرا؛ حتى يسهل الطريق أمامهم للوصول إلى المقعد النيابي أو البلدي.

يأت���ي ذل���ك في وق���ت اختتمت في���ه المراكز 
اإلش���رافية بالمحافظ���ات األرب���ع مهامه���ا في 
واالعت���راض،  التصحي���ح  بطلب���ات  الفص���ل 
فيم���ا تبق���ى أم���ام المترش���حين المش���طوبين 
ثالثة أيام للطعن بقرارات اللجان اإلش���رافية 
أم���ام المحكمة، عل���ى أن تفصل المحكمة في 
طعونهم في 6 نوفمبر المقبل؛ تمهيدا إلعالن 
الج���داول النهائي���ة للمترش���حين ف���ي الي���وم 

التالي.
وبعد أن تمخضت فترة تسجيل المترشحين 
ع���ن تقدي���م 127 طل���ب ترش���ح نيابي���ا، و79 
طلب ترش���ح بلديا في المحافظة الش���مالية، 

المقبولي���ن  المترش���حين  قوائ���م  ش���هدت 
س���قوط مجموعة من األسماء التي لم تجتز 
اش���تراطات الترشح، مما أفرز قائمة جديدة، 
تسابقت على تقديم الطعون ضد المنافسين.

وم���ن أبرز الطع���ون التي ش���هدتها المحافظة 

الش���مالية كم���ا تابعته���ا “الب���الد” كان���ت ف���ي 
الدائرتي���ن األول���ى والثاني���ة م���ن المحافظة، 
حي���ث اس���تطاعت مترش���حتان وهم���ا كلث���م 
الحايكي وفاطمة القطري عن تلك الدائرتين 
إس���قاط ثالثة منافس���ين، وه���م النائب جالل 

المنب���ر  قائم���ة  ع���ن  والمترش���حين  كاظ���م، 
التقدمي مهدي الشويخ ومحمد فتيل.

م���ن جهته���م، أك���د المترش���حون المش���طوبة 
ل���دى  الطع���ن  أس���ماؤهم للصحيف���ة عزمه���م 
المحكمة على قرار اللجنة، واالستمرار حتى 

بلوغ آخر المطاف.
وف���ي ح���ال ل���م تس���تجب المحكم���ة للطعون 
عل���ى ق���رار اللجن���ة، ف���إن ذل���ك من ش���أنه أن 

يخفف من حدة المنافسة في 
الدائرتي���ن األول���ى والثاني���ة 
الش���مالية،  المحافظ���ة  م���ن 
ويرف���ع من حظوظ النس���اء 
مقع���د  إل���ى  الوص���ول  ف���ي 

المجلس النيابي.
المترش���حة  واس���تطاعت 

زين���ب  العاصم���ة  بمحافظ���ة 
عبداألمير من اإلطاحة بمنافس���ها 
النائ���ب أس���امة الخاج���ة. وكذلك 
الس���ابق  النائ���ب  طع���ن  عب���ر 

والمترشحة ابتسام هجرس، 
وأطاح���ت بالنائ���ب عن ثانية 
قراط���ة  أحم���د  العاصم���ة 

واثنين آخرين.

مترشحون لـ “^”: سنطعن بقرار شطبنا بالمحكمة

دعت جمعية الرابطة اإلس���المية إلى تكريس مبدأ المش���اركة اإليجابية في العمل السياس���ي والوطني في البحرين، ناصحًة 
الجميع بمراجعة السنوات السابقة وتقييم تجربة المقاطعة بإنصاف وتجرد ألخذ الدروس والعبر، ولتعزيز النضج في الفكر 

والسلوك. 

وأوضح���ت في بي���ان لها بمناس���بة قرب 
االنتخابات النيابي���ة والبلدية في أواخر 
الفاعل���ة  المش���اركة  أن  الق���ادم  الش���هر 
واإليجابية من ش���أنها الدف���ع بالكفاءات 
إلى الترش���ح والبروز، ومن ش���أنها إثراء 
المجتمع بنقاش جاد وبناء حول معايير 
الكف���اءة والتقيي���م، كما من ش���أنها حث 
المجتم���ع عل���ى اختي���ار األكف���أ والق���وي 
األمي���ن، وصوالً إلى بناء تجربة تراكمية 
رش���يدة تتولد من رحم المب���ادئ والقيم 

التي ينبني عليها المجتمع. 
ف���ي  “المش���اركة  أن  الرابط���ة  وأك���دت 
قناعتنا ضرورية وليس���ت محالً للنقاش، 
ألننا نؤم���ن بأهمي���ة التعاط���ي اإليجابي 
ال���ذي نكون فيه مش���اركين ف���ي الفعل ال 
متفرجي���ن عليه، كما أنن���ا ال نؤمن بفكرة 
المقاطع���ة ف���ي العم���ل السياس���ي ألنه���ا 
ا منتًج���ا، وال تليق  ليس���ت فع���الً سياس���يًّ

أساًسا بالقائد السياسي”.
وأضاف���ت: “جمعي���ة الرابطة اإلس���المية 

هي امتداد للمدرس���ة الدينية البحرينية 
األصيل���ة، وتؤم���ن بالتفاع���ل م���ع الدولة 
والمش���اركة البن���اءة، وترف���ض االرتباط 
بالخارج، وانخرطت مبكًرا في المشروع 
اإلصالح���ي، ون���ادت بالعمل م���ن الداخل 
باآللي���ات المش���روعة وف���ي المس���احات 
جمي���ع  ف���ي  ش���اركت  وق���د  المتاح���ة، 
ا  االستحقاقات االنتخابية الماضية نيابيًّ

ا”. وبلديًّ
كم���ا ج���ددت تأكيدها أن مبدأ المش���اركة 

الواج���ب  استش���عار  م���ن  ينطل���ق 
الديني���ة  الناحيتي���ن  م���ن  والمس���ؤولية 
والوطنية في العمل على درء أي مفاسد 

محتملة، وعلى جلب أي مصالح ممكنة، 
والهوي���ة  الديني���ة  القي���م  إط���ار  ضم���ن 

الوطنية. 
بض���رورة  الجمي���ع  الجمعي���ة  وطالب���ت 
اإلدالء  عن���د  مس���ؤوليتهم  استش���عار 
بأصواتهم، وضرورة فحص المرش���حين 
وم���دى  والرقاب���ة  للتش���ريع  وأهليته���م 
معين���ة  مواق���ف  اتخ���اذ  ع���ن  تورعه���م 

ألغراض ومصالح خاصة. 
كما دعت جميع المرش���حين إلى التحلي 
باألخ���الق الفاضلة في المنافس���ة حفاًظا 
عل���ى المجتم���ع وترابطه ووح���دة أبنائه، 
وأال تدفعه���م الرغب���ة ف���ي الف���وز إل���ى ما 
ي���ؤدي بهم إل���ى انتهاك القي���م واألخالق 

والمساس بثوابت الدين والوطن.

 جمعية الرابطة اإلسالمية

“الرابطة”: المقاطعة ال تليق بالقائد السياسي

بدر الدوسري ومحسن البكري الدوسري: العمل جاٍر لتركيب األرصف بمنطقة سافرة

ن�����ؤم�����ن ب����ال����ت����ف����اع����ل م������ع ال������دول������ة وال�����م�����ش�����ارك�����ة ال����ب����ن����اءة

الجمعية امتداد 
للمدرسة 
الدينية 

البحرينية 
األصيلة

سيد علي المحافظة

“ك���ي���د ال���ن���س���اء” أط������اح ب����رج����ال “ال���ش���م���ال���ي���ة” و”ال���ع���اص���م���ة”

ليلى مال اهلل

تطوير سوق المحرق. «

زيادة عدد مواقف السيارات. «

توفير مرافق صحية بالسوق. «

انشاء مركز شبابي لإلبداع. «

زيادة االهتمام بالرياضة عبر نادي الحالة. «

مالمح برنامج ليالي شهاب االنتخابي

استطاعت مترشحتان وهما كلثم الحايكي وفاطمة القطري عن تلك الدائرتين إسقاط ثالثة منافسين، وهم النائب جالل  «
كاظم، والمترشحين عن قائمة المنبر التقدمي مهدي الشويخ ومحمد فتيل.

استطاعت المترشحة بمحافظة العاصمة زينب عبداألمير من اإلطاحة بمنافسها النائب أسامة الخاجة «

طعون



اخ���ت���رت اس����م “ال����دان����ة” ل��ش��رك��ت��ي ت��ي��م��ن��ا ب��ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ش��ه��ورة ب��ال��ل��ؤل��ؤ
 الخبرة المهنية هي الحل 

درس���ت وتعلمت ف���ي البحرين، وحصلت 
عل���ى ش���هادة بكالوري���وس ف���ي األعمال 
المصرفي���ة والمالية م���ن جامعة البحرين 
ومعه���د البحري���ن للدراس���ات المصرفي���ة 
إذ كان حل���م حيات���ي   ،”BIBF“ والمالي���ة 
األعم���ال  بمج���ال  العم���ل  ف���ي  يتمث���ل 

المصرفية والمالية.
لم���دة  الفندق���ة  العم���ل بقط���اع  مارس���ت 
عامي���ن قبل دخول المجال المصرفي، إذ 
إن ش���هادتي الجامعي���ة لوحده���ا لم تكن 
كافي���ة لدى الجهات الت���ي تقدمت للعمل 
لديها في القط���اع المصرفي، فقد أصروا 
عل���ى امت���اك خب���رة مهني���ة إل���ى جان���ب 
الش���هادة الجامعي���ة، وهو م���ا لم أتحصل 

عليه آنذاك.
لذا التحقت للعمل بأحد الفنادق ألكتسب 
خب���رة مهني���ة في���ه، تمثل���ت ف���ي كيفي���ة 
التعام���ل م���ع الن���اس وجًه���ا لوج���ه وعبر 
الهات���ف وهذه الخب���رة أهلتني للعمل في 
القط���اع المصرف���ي، ول���ذا فإنن���ي ب���دأت 

العمل من الصفر. 
التحق���ت للعم���ل ف���ي القط���اع المصرفي 
بقس���م خدمات العماء وفتح الحسابات 
المصرفية والبطاقات االئتمانية وغيرها 
إلى أن وصلت في “س���يتي بنك” خال 6 
أش���هر إلى منصب مدي���رة عاقات زبائن 

القطاع الخاص والشركات.
ث���م عمل���ت ف���ي بنوك ع���دة منها “س���يتي 
بنك” و ”اتش اس بي سي” وبنك مسقط 
انترناش���يونال لم���دة 15 عاًما حتى العام 
2010، إذ كنت أعمل مع العماء بالقطاع 
الخ���اص والش���ركات، وكان زبائن���ي دائًما 
من العماء رفيعي المس���توى والشركات 

الكبرى.

تحول المسار

قابلت الش���ريك اإلداري في “فيرغس���ون 
بارتن���رز فاميل���ي أوفي���س” السويس���رية، 
2009، كان  س���تين ايهلي���رن ف���ي الع���ام 
يتح���دث آن���ذاك ع���ن المكات���ب العائلي���ة 
إلدارة ش���ؤون الش���ركات العائلي���ة، وه���و 
مجال متعارف عليه في أوروبا وأميركا، 
إال أن���ه ُيعد مج���اال جديًدا ف���ي البحرين، 
فأحببت العمل ف���ي هذا المجال ودخلت 
في ش���راكة مع ايهليرن وأسس���نا ش���ركة 
“الدانة - فيرغسون”، وهي شركة شراكة 
فاميل���ي  بارتن���رز  “فيرغس���ون  بي���ن  م���ا 
أوفي���س السويس���رية” و ”الدان���ة بارتنرز 

ليمتيد”.
ق���ررت أن أصب���ح رائدة أعم���ال واتجهت 
للعمل في مجال إدارة ش���ؤون الشركات 
العائلي���ة، وتقديم الخدم���ات البنكية لهم، 
وكذلك العمل على ترويج اسم البحرين، 
به���ذا  العم���ل  أحبب���ت  أنن���ي  خصوًص���ا 

المجال.
مدين���ة  إل���ى  انتقل���ت   2011 الع���ام  ف���ي 
زيورخ في سويس���را، إذ أسس���ت ش���ركة 
ألن  االس���م؛  ه���ذا  واخت���رت  “الدان���ة” 
البحري���ن معروف���ة بأنه���ا “الدان���ة” بما أن 
المملك���ة مش���هورة باللؤل���ؤ، فأحبب���ت أن 
تحمل الش���ركة هذا االسم خصوًصا أنني 
كن���ت خ���ارج البحري���ن )مغترب���ة( وحتى 
ُأش���ارك من يس���ألني عن س���بب اختياري 

لهذا االسم.

 70 % من زبائننا خليجيون

أصبح���ُت رائ���دة أعمال منذ الع���ام 2011 
وحت���ى يومن���ا ه���ذا، ويرتك���ز عملي على 

وم���ن  للمس���تثمرين  الخدم���ات  تقدي���م 
بينه���ا الخدم���ات البنكي���ة وغي���ر البنكي���ة 
التي تش���مل فت���ح الحس���ابات المصرفية 
وغيره���ا، وكذلك التعامل م���ع المحامين، 
لح���ل  للمس���تثمرين  خدم���ات  وتقدي���م 
المش���اكل التي قد تواجههم مع الشركات 
الت���ي يتعامل���ون معه���ا أو البن���وك، إذ إن 
حس���ابات  لديه���م  زبائن���ي  م���ن  الكثي���ر 

مصرفية خارج البحرين.
كم���ا أن تركيزن���ا على اس���تعراض األوجه 
العق���ارات  مج���ال  ف���ي  االس���تثمارية 
والمباني وشراء الفنادق في دول أوروبا، 
واقتن���اء القط���ع الن���ادرة مث���ل األلم���اس 
والس���يارات الكاس���يكية والقطع الفنية، 
واألغذي���ة،  الصحي���ة،  الرعاي���ة  وتقدي���م 
واالس���تثمار ف���ي التكنولوجي���ا الحديثة، 

وإدارة المخلفات.
ووفًق���ا لخبرت���ي بالقط���اع البنك���ي، ف���إن 
م���ن  ه���م  زبائن���ي  م���ن   %  70 إل���ى   60
البحري���ن ودول الخلي���ج، إذ أتعام���ل م���ع 
الشركات العائلية وبعض القطاعات شبه 
الحكومي���ة، أما البقية فإنه���م من األفراد 
الذين لديه���م حاجة للخدمات البنكية أو 

االستثمار في قطاعات معينة.

فتح سجل بالبحرين

يق���ع المكتب الرئيس للش���ركة في مدينة 
زيوري���خ بسويس���را، كم���ا أن لدينا مكتب 
ف���ي البحري���ن لمتابع���ة األعم���ال، ولعق���د 
مؤتم���ر “الدان���ة - فيرغس���ون” بالبحرين. 
وندرس حاليا فتح سجل تجاري للشركة 

في المملكة.

تحديات العمل

بداية أسست الشركة من غير رأس مال، 
وم���ن الصعوب���ات التي واجهته���ا إضاعة 
وق���ت ثمي���ن ف���ي البح���ث ع���ن مش���اريع 
معينة يرغب البعض في االس���تثمار فيها 
حت���ى الوصول للمش���روع المطل���وب، ثم 
يتم تغيير ال���رأي والتفكير في األمر. كما 
أن م���ن التحدي���ات التي أواجهه���ا عندما 
يع���رف األجانب أن لدي عاقات واس���عة 
يتوقع���وا أنني أس���تطيع إنج���از صفقة ما 
بين ليلة وضحاها، واضطر أن أشرح لهم 
كي���ف أن األمر يس���تغرق وقًتا إلنجاز أية 

صفقة أو معاملة.
وكذل���ك م���ن المعوق���ات الت���ي أواجهه���ا 
مس���ألة أن إمام���ي مهل���ة مح���ددة إلنجاز 

الصفق���ات، كون���ي أمث���ل الطرفي���ن بي���ن 
صاح���ب المش���روع والجه���ة الت���ي تري���د 
االس���تثمار في���ه، إذ إن بع���ض الش���ركات 
تتف���ق مع���ي عل���ى إنج���از الصفق���ة خال 
فترة وجيزة مثا 3 أشهر، وفي حال عدم 
تمكن���ي م���ن الحصول لهم على مس���تثمر 
خ���ال هذه الفترة فإن المش���روع ينتهي، 

وهذه من التحديات التي تواجهنا.
وأيًض���ا م���ن المش���كات الت���ي تعترضني 
لدى التعامل مع المستثمرين الخليجيين 
ه���ي رغبته���م ف���ي عق���د اجتماع���ات في 
الي���وم التالي لاتصال معه���م، إال أن ذلك 
يعد أمًرا صعًبا نظًرا ألن المكتب الرئيس 
ف���ي زيورخ وبعد المس���افة، وعدم وجود 
خط طيران مباش���ر، يحول دون ذلك، إذ 
إن م���ن الصعوب���ة بمكان الس���فر لمدة 10 
س���اعات لعقد اجتم���اع واحد ث���م العودة 
م���رة أخ���رى لمدين���ة زي���ورخ، ل���ذا أحاول 
قدر المس���تطاع إنجاز المهام بالهاتف، إذ 
إنن���ي أتعامل مع مس���تثمرين ف���ي أوروبا 
وأمي���ركا ودول الخليج والهن���د وغيرها، 

وهذا هو التحدي.

مشاريع جديدة

نعمل حالًيا على مشروع لمصنع سيارات، 
إذ إن هن���اك مصنع���ا يرغب في فتح فرع 

ل���ه ف���ي البحرين، ل���م يكن في حس���بانهم 
تأس���يس المصنع ف���ي البحري���ن، إال أنني 
تمكنت من إقناع أصحاب المش���روع من 
اتخاذ المملكة مق���ًرا لمصنعهم، خصوًصا 
أن البحري���ن تمتل���ك صناع���ة األلمني���وم، 

وتصدره للخارج.
الذي���ن  المش���روع  وقع���ت م���ع أصح���اب 
حالًي���ا،  أس���مائهم  ذك���ر  ع���دم  أفض���ل 
س���يضخون  المصن���ع  ه���ؤالء  وأصح���اب 
رأس الم���ال، ويبحث���ون عن مس���تثمرين 
لك���ي يدخل���وا معه���م ف���ي ش���راكة، ويتم 
حالًي���ا الحدي���ث م���ع مس���تثمر بحرين���ي 
س���عودي لاس���تثمار معه بالمشروع الذي 
س���يكون م���ن أكب���ر المصان���ع ف���ي منطقة 
الشرق األوسط، وستكون كلفته ضخمة، 
وس���يكون للمصنع دور كبير، إذ س���تصبح 
ال���دول  إل���ى  للتصدي���ر  البحري���ن مرك���ًزا 

األخرى.
المشروع عبارة ش���ركة سيارات رياضية 
عالمي���ة معروف���ة ترغب ف���ي فتح مصنع 
له���ا بالبحري���ن، لتصنيع الس���يارة نفس���ها، 
والش���احنات، وكذلك تصني���ع البطاريات 
نفس���ها  الفاره���ة  للس���يارات  الكهربائي���ة 
وغيرها من السيارات، إذ إن هناك توجها 

للتحول للسيارات الكهربائية.

تؤمن منيرة مبارك في حياتها  «
على تطبيق حكمة “كن نفسك”، 

إذ تفضل أن يتعامل الشخص 
بشخصيته الحقيقية وهذا ما 

يجعله يصل إلى قلوب اآلخرين، 
إذ إن الناس ال تحب اإلنسان 

الغامض في التعامل معهم، أو 
أن يكون تعامله معهم مخالف 
لما يبديه. فالتعامل بعفوية هو 
سر نجاحها في الحياة، وبمعنى 

آخر أن يكون ظاهر اإلنسان 
متطابق مع ما هو بباطنه حينما 

يتعامل مع اآلخرين.

أما في مجال العمل، فإنها  «
تؤمن بمبدأ األخذ والعطاء 

والعمل الجماعي، ويجب أن 
يفكر الشخص في اآلخرين الذين 

يتعامل معهم، واالستماع إليهم، 
ألن هناك الكثير ممن يمكن 

تعلمه في التعامل مع اآلخرين، 
إذ إنها تعلمت من الذين عملت 

معهم في قطاعي الفندقة 
والمصارف، وكذلك اكتسبت 

خبرة من العيش في الخارج، 
واحترام اآلخرين كما هم، دون أي 
انتقاد، كما تعلمت ثقافة احترام 

األديان.

بسبب عشق العطور والروائح الجميلة، فقد قررت مبارك فتح متجر خصيًصا لصناعة عطورها الخاصة في البحرين. «

اختارت تصميًما لشعار المتجر بالفعل، وتعمل حالًيا على إنشائه والتفاصيل الدقيقة لهذا المتجر ومنها اختيار الموقع الذي سيتم فيه تصنيع العطور سواء في  «
اإلمارات أو غراس بفرنسا، إال أنه على المدى البعيد فهي تعتزم إنتاج العطور في المملكة.

فقد عملت مبارك على المشروع على مدى العامين الماضيين؛ من أجل إطالق المشروع من البحرين؛ إذ من المؤمل تدشينه بداية العام المقبل، مع وجود  «
المستثمر.

التعامل بعفوية مع الناس

متجر للعطورات قريبا

منيرة مبارك متحدثة إلى “البالد”

تؤم���ن ف���ي حياته���ا بمقولة “كن نفس���ك” وضرورة أن يتصرف اإلنس���ان بس���جية طبيعية 
ووف���ق م���ا يراه مناس���ًبا وم���ن دون أي تصنع أو تكلُّ���ف. كما تؤمن في العم���ل بمبدأ األخذ 

والعطاء والعمل الجماعي لتطبق هذا األمر عملًيا.
دخل���ت الحياة المهنية، وش���قت طريقها بكل إصرار وعزيمة، مس���تفيدة من ش���خصيتها 
القيادي���ة، فرغ���م الصعوبات التي واجهتها في بداية حياته���ا العملية، إذ لم تحصل على 
وظيف���ة تناس���ب مؤهلها الجامعي؛ نظًرا لع���دم امتالكها خبرة مهني���ة، إال أنها لم تكل أو 
تي���أس فرضيت بالوظيفة التي حصلت عليها بالقطاع الفندقي؛ لتبدأ مش���وارها العملي، 
وقد أهلتها المهارات التي اكتسبتها لتحقيق حلمها بالعمل في القطاع المصرفي والبنكي.
ضيفتنا سيدة أعمال بدأت حياتها من ال شيء، بال رأس مال يذكر، فشقت طريقها، لتبدأ 
مش���روعها الخ���اص “الدانة بارتنرزليمتي���د” وذلك بعد خبرة طويلة ف���ي العمل المصرفي 

امتدت ألكثر من 15 عاًما. 
ورغ���م أن الكثي���ر يتطرق إلى صعوبة بدء مش���روع تجاري م���ن الصفر في بلده األم، فإن 
ضيفتن���ا، مني���رة مب���ارك، ق���ررت ليس فقط تأس���يس مش���روعها م���ن الصفر فحس���ب، بل 
افتتحت ش���ركة لها في مدينة زيوريخ بسويس���را في العام 2011، لتقود ش���ركة “الدانة 
بارتنرز ليمتيد” كرئيس تنفيذي، ثم دخلت في شراكة مع الشريك اإلداري في فيرغسون 
بارتنرز فاميلي أوفيس السويسرية، دكتور ستين ايهليرن لتكوين “الدانة - فيرغسون”، 

فيما يلي نص اللقاء معها:

أمل الحامد من المنامة )تصوير: رسول الحجيري(

األخذ والعطاء والعمل الجماعي أسس األعمال الرائدة

سيدة األعمال منيرة مبارك تقضي أوقات فراغها في ممارسة  «
الهوايات األقرب إلى قلبها أال وهي ممارسة فن الطبخ وإعداد 

األطعمة، كما أنها تحب ارتياد قاعات السينما لمشاهدة األفالم 
المختلفة. وتحب مبارك كذلك ممارسة هواية الرسم، وإعداد 

التصاميم، إلى جانب اقتناء أحدث األزياء من المالبس ومتابعة 
مستجدات الموضة “الفاشن”. كما أنها تهوى متابعة آخر 

المستجدات من األخبار في الصحف المحلية والعالمية. وهي 
كذلك من محبي الهدوء، فقد كانت على هذا المنوال منذ نشأتها، 

كما أن عيشها في سويسرا عزز هذه الصفة.

“الموضة” و “السينما” أبرز الهوايات

bussines
@albiladpress.com
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دخلت في 
شراكة لتأسيس 

“الدانة - 
فيرغسون”

خبرة طويلة 
بالعمل المصرفي 

امتدت ألكثر من 
15 عاًما

دشنت شركتها 
بمدينة زيوريخ 

السويسرية العام 
2011 مــــنــــيـــــرة مـــــبـــــــارك

بدأت رائدة 
أعمال من دون 

رأس مال

تعلمُت احترام 
ثقافة وأديان 

اآلخرين 

تأسيس مصنع 
سيارات في 
البحرين قريبا

وغ��ي��ره��ا ال��خ��ل��ي��ج  ودول  وأم���ي���رك���ا  أوروب������ا  ف���ي  م��س��ت��ث��م��ري��ن  م���ع  أت��ع��ام��ل 
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كشفت إنفينيتي عن 
 QX50 وصول سيارة

الجديدة كليا إلى 
البحرين والمنطقة، 
وتعزز السيارة التي 

تنتظرها األسواق حضور 
إنفينيتي الرائد في فئة 

السيارات الرياضية 
متعددة االستخدامات.

tariq.albahar
@albiladpress.com

يحم����ل الجيل الخامس م����ن “أفالون” 
الكش����ف  م����ن ش����أنها  أبع����ادا جدي����دة 
عن توجه����ات “تويوت����ا” المس����تقبلية، 
عبر تصميم س����يارة “س����يدان” جريئة، 
ارتك����ز فريق العمل فيها على فلس����فة 
الفن����ي  بالجم����ال  الخاص����ة  التصمي����م 
خ����ال  م����ن   ”Technical Beauty“
تصميم “عدائي” أكثر انخفاضا، وأقل 
ارتفاع����ا مقارن����ة بالس����ابقة، تزامن مع 
داخلي����ة  مقص����ورة  عناص����ر  تنس����يق 
يمكنه����ا المنافس����ة بجدارة ف����ي فئات 

أعلى من السيارات.
س����واء  المقدم����ة،  خط����وط  وتس����لط 
عب����ر الش����بك األمام����ي الكبي����ر الحجم 
لغ����ة التصمي����م الجدي����دة كلي����ا،  وذي 
أو عب����ر تصامي����م المصابي����ح األمامية 
والخلفي����ة النحيلة، البني����ة “العدائية” 
واإلطالة الرياضية التي باتت تتمتع 
به����ا “أفال����ون” 2019، يقابلها انس����جام 
سلس بين التصميم األنيق والفخامة، 
وتوفي����ر مزيد من الراح����ة والرفاهية 

في مكونات المقصورة الداخلية.

تويوتا أفالون 2019

28 أكتوبر 2018 األحد
19 صفر 1440
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نيس��ان باترول “بطل الدروب” بفئات تناسب عشاق الفخامة

طرازات شرسة لجميع الطرق

يعرف عشاق السيارة األسطورية نيسان باترول تاريخها الذي يمتد على مدى الـ 65 سنة في البحرين والمنطقة، فالسيارة العائلية القوية لجميع الطرق قدمت نفسها منذ 
الستينات عندنا بقوة، وأكدت مكانتها لتصبح واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي االعتمادية على مستوى العالم، واليوم تنافس كبريات سيارات الدفع الرباعي التي 
تتناسب مع العائالت الكبيرة والشباب في المنطقة الخليجية الصحراوية واألنيقة في وقت واحد، وفي تجربة خاصة لـ “البالد” لمدة طويلة أثبتت السيارة بالفعل أنها 

بطل الدروب كل الدروب.

بشكل  ال��ج��دي��دة  ال��س��ي��ارة  تصميم  ت��م 
خاص يلبي رغبات واحتياجات السائق، 
دفع  سيارة  قدمت  قد  نيسان  أن  فنجد 
من  عالية  مستويات  م��ع  ق��وي��ة  رب��اع��ي 
ال��ق��وة وال��ف��خ��ام��ة ال��ت��ي ل��ط��ال��م��ا تميزت 
ب��ات��رول، وك��ذل��ك خصائص  بها س��ي��ارات 
فخامة  م��ع  ال��وق��ود  لتوفير  اق��ت��ص��ادي��ة 
وسلسا  رائ��ع��ا  أداء  وق��دم��ت  خ��ي��ال��ي��ة، 
على المناطق غير المعبدة وعلى الطرق 
القيادة  وضعية  ت��ن��وع  فمع  اإلسفلتية، 
ونظم الدفع المختلفة استطاعت باترول 
تامة  بساسة  ال��ت��ج��ارب  جميع  اج��ت��ي��ار 

ومعهودة بالطبع!
ب���ات���رول بفئات  ن��ي��س��ان م���ودي���ل  ت��ق��دم 
عديدة أهمها الفئة ذات ثماني أسطوانات 
ب��ت��ط��ورات كبيرة  أس��ط��وان��ات  وال��س��ت 
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ج��االت ال��خ��اص��ة بها 
الطرق  على  والقدرة  ورفاهية،  أداء  من 
التكنولوجيا  تطبيقات  وأح��دث  الوعرة 
وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ق��ي��م��ت��ه��ا ع��ل��ى م���دار 
السيارة مع سائقها من  السنوات، وتفكر 
إطار  في  الذكية  التقنيات  أحدث  خال 
حيث  ال���ذك���ي،  للتنقل  ن��ي��س��ان  ب��رن��ام��ج 
بميزات  الحالية  اإلص���دارات  تجهيز  تم 
السيارات  ص��ف  وأنظمة  ك��اف��ة،  ال��ق��ي��ادة 
أكثر  ق��ي��ادة  لتجربة  وال��س��ام��ة،  اآلل��ي��ة، 

رفاهية، وأمان، وثقة.

 400 بقدرة  تأتي   V8 القمة  موديل  في 
باترول  تقدم  األن��واع  وبمختلف  حصان 
ال���ج���دي���دة م��ح��رك��ا ق���وي���ا م���ع إض���اف���ات 
الفخامة  ف��ائ��ق  ال��داخ��ل��ي��ة  ف��ي  خصوصا 
حيث  رحابة،  بكل  بالغين  لثمانية  تتسع 
ولوحة  بالجلد،  السيارة  قمرة  تجهيز  تم 
انسيابية  ومقابس  الخشب،  من  قيادة 
لتواصل  فائقة،  راح��ة  توفر  ال��ك��روم  من 
ال���س���ي���ارة ن��ج��اح��ه��ا ف���ي ت��وف��ي��ر األن��اق��ة 

والتصميم الخاص بها. 
تبلغ  بقدرة  تأتي  التي   V6 موديل  وف��ي 
جانب  إل��ى  الباترول  تقدم  حصانا   275
في  ك��ب��ي��رة  ب��ك��ف��اءة  ال��ك��ب��ي��رة  شقيقتها 
استهاك الوقود مع المحافظة على القوة 
الجبارة للسيارة في جميع الطرق، وهي 
والشباب،  المتوسطة  للعائات  مناسبة 
ق��وة  ب��ن��ف��س   ،V6 ب���ات���رول  تتمتع  ح��ي��ث 
واسعة  مساحة  إل��ى  إضافة   ،V8 سيارة 
للركاب، وتخزين األمتعة وبالتكنولوجيا 

نفسه.
الرياضي  األداء  لعشاق  نيسمو  وت��ق��دم 
ال��م��ع��روف ب��ج��ن��اح ن��ي��س��ان ف���ي م��ودي��ل 
فقد  األداء،  في  استثنائية  قوة  باترول 
بقدرة  قويا  محركا  بضم  الشركة  قامت 
428 حصانا، مع تصميم خارجي جذاب 
السرعة  موديات  للمنافسة  ومميز  جدا 
تتسم  ال��داخ��ل  وف��ي  نفسها،  نيسمو  في 

باترول نيسمو بديكورات ولمسات عالية 
من نيسمو بخطوطها الحمراء المعروفة 
الجلد  ال��ف��رش  ف��ي  الرياضي  بالتصميم 
الوقت  “نيسمو”، في  الذي يكسوه شعار 
ال���ذي يكسو ال��ل��ون��ان األب��ي��ض واألس���ود 
ال��داخ��ل،  ال��س��ي��ارة وأب��واب��ه��ا م��ن  مقاعد 
فيما يميز الطراز “نيسمو” لوحة التحكم 
باألحمر  السرعة  شاشة  ولوحة  المطرزة 
نفسها  وال��م��وث��وق��ي��ة  ال���راح���ة  م��س��ت��وى 
“الباترول”  الذي يتسم به باقي طرازات 

العماقة.
توفر طرازات “باترول” مجموعة من 

لعماء  الخيارات 
“ن�������ي�������س�������ان” 

وب��������أل��������وان 
م������م������ي������زة 

جديدة، 

لمن  أو  ال��ص��ح��راوي��ة،  البيئات  ولجميع 
الكبيرة  األح��ج��ام  ذات  السيارات  يهوي 
في  الكبيرة  للعائات  خصوصا  الفارهة، 
“بطل  بلقب  “ب��ات��رول”  وتحظ  البحرين. 
الدروب” قوال وفعا، فهي تتمتع بسجل 
حافل من التصاميم الرائعة والقدرة على 

التحمل، بفضل قوة أدائها وموثوقيتها 
وتاريخها الممتد.

كش���فت جاك���وار عن تفاصي���ل جديدة 
والت���ي  الكهربائي���ة،   I-Pace تخ���ص 
تتضمن أن السيارة التي تحمل بطارية 
بحجم 90 كيلو واط/س س���تقطع مدى 
375 كم فقط، وهذا يعني أنها أقل من 
المس���افة التي تقطعها الفئة األساسية 
للمنافسة تيسا موديل X وأيضا األمر 
نفسه لكل من هيونداي كونا وشفروليه 
ه���ذه  جمي���ع  أن  م���ن  بالرغ���م  بول���ت، 

الس���يارات الث���اث يمتلك���ون بطاريات 
بحج���م أصغر. هذه األرقام تعد س���يئة 
بالنس���بة لسيارة كهربائية ببطارية بهذا 
الحج���م، فمودي���ل X فئ���ة 75D عالي���ة 
المدى تمتلك بطارية 75 كيلو واط/س 
فقط والمدى الذي تقطعه يتجاوز 500 
ك���م، ومن المؤكد تماما أن هذه األخبار 
الس���يئة لجاكوار س���تؤثر ف���ي مبيعات 

سيارتها الكهربائية.

نقلة  كليا  ال��ج��دي��دة   K900 كيا  تعد 
ليس  ال��ف��خ��ام��ة  ع��ل��ى صعيد  ن��وع��ي��ة 
بالنسبة لكيا فحسب، بل بالنسبة لعالم 
الجديد  فالموديل  عموما.  السيارات 
غير  خ��ارج��ي��ة  ج��م��ال  معايير  ي��ق��دم 
واضحة  تصميم  بخطوط  مسبوقة 
الشبك  ذات  ال��م��ق��دم��ة  ف��ي  تتجلى 
والمظهر  األن���اق���ة،  ال��ف��ائ��ق  األم���ام���ي 
إلى  الكاسيكية،  والخلفية  الجانبي 
جانب مقصورة فارهة معززة بأحدث 

م�����واص�����ف�����ات ال�����راح�����ة 
والتكنولوجيا مثل 

ال��م��ق��اع��د 

والمكيفة  للتعديل  القابلة  الكهربائية 
والمدفأة، شاشة ملتيميديا بانوراما، 
العمياء  البقعة  إظهار  مونيتور  نظام 
ع���ل���ى ل���وح���ة ال������ع������دادات، وش���اح���ن 
الس��ل��ك��ي ل��ل��ه��ات��ف ال����ذك����ي، وس��ق��ف 
بانوارما، إلى جانب أنظمة المحافظة 
على المسار، أنظمة التعامل مع حركة 
ال��س��ي��ر ال��م��ح��ي��ط��ة، ن��ظ��ام اس��ت��ش��ع��ار 

حركة السير الخلفية، وغيرها.

أعل���ن مق���ّدم البرام���ج العالمي الش���هير 
جيريم���ي  بالس���يارات  والمتخّص���ص 
كاركس���ون ع���ن منح���ه “المبورغين���ي 
ه���وراكان برفورمانت���ي” لق���ب “س���يارة 

العام” لسنة 2018.
وق���ّدم كاركس���ون الجائ���زة إل���ى عضو 
مجل���س إدارة “المبورغين���ي” لألبحاث 
والتطوي���ر، ماوريزي���و ريجياني، وذلك 
خ���ال حف���ل ج���رى تنظيم���ه ف���ي مق���ّر 
 )News Corp( ك���ورب”  “ني���وز  ش���ركة 

حي���ث  لن���دن،  البريطاني���ة  بالعاصم���ة 
قام���ت كل م���ن صحيفت���ي “ذا صن���داي 
و”ذا   )The Sunday Times( تايم���ز” 
بتوزي���ع جوائزهم���ا   )The Sun( ص���ن” 

األولى ضمن قطاع السيارات.
كاركس���ون،  ق���ال  األم���ر،  ه���ذا  ح���ول 
“يتمحور الموضوع حول السيارة التي 
جذبتنا أكثر من أي ش���يء آخر. فعندما 
تدخ���ل إليها ال تعرف ما الذي يدور في 

بالك لكنك متأّكد من أنه أمر جيد.

I-Pace الكهربائية

K900 كيا

سيارة العام 2018

أضافت بورشه السيارتين الرياضيتين باناميرا جي تي إس، وباناميرا جي تي إس سبورت توريزمو إلى مجموعة سياراتها، وتجتمع قوة أداء 
المحـــرك ثمانـــي األســـطوانات المـــزود بتوربو مزدوج ســـعة أربعة ليترات 460  حصانا مع أنظمة الشاســـيه فائقة الديناميكية التي تشـــمل نظام 
التعليـــق الهوائـــي بثـــالث حجرات وعناصـــر التصميم والتجهيزات المتفردة في ســـيارتي باناميـــرا جي تي إس، وباناميرا جي تي إس ســـبورت 

توريزمو لالرتقاء بأدائهما إلى مستويات جديدة.

وتتضمن مجموعة التصميم الرياضية لمس���ات الهيكل الخارجي المتألقة 
باللون األسود واألسطح الواسعة المكسوة ببطانة ألكانتارا في المقصورة 
كتجهي���ز قياس���ي. كما ترتقي بورش���ه بأنظمة الراحة ومس���اعدة الس���ائق 
بإضافة شاشة لعرض المعلومات على الزجاج األمامي مع خيارات ضبط 
متع���ددة ف���ي جميع س���يارات بانامي���را. وفي قل���ب طرازي ج���ي تي إس 
الجديدين ينبض محرك ثماني األس���طوانات بس���عة أربع���ة ليترات وقوة 
460  حصان���ا ويصل عزمه األقص���ى إلى 620  نيوتن.متر ليوفر مع النظام 
العادي الرياضي المزود كتجهيز قياس���ي تجربة صوتية تطرب األس���ماع 
وتجرب���ة قي���ادة تتس���ارع لها القلوب. وبينم���ا يتفوق هذا المح���رك المزود 
بتورب���و مزدوج في أدائه على النس���خة الس���ابقة بق���وة 20  حصانا وبعزم 
100  نيوتن.متر، يتس���ارع من السكون إلى 100  كيلومتر خال 4.1  ثوان 
فقط )مع مجموعة س���بورت كرونو الرياضية المتوافرة كتجهيز قياسي(. 
وتص���ل الس���رعة القصوى في س���يارة باناميرا جي ت���ي إس إلى 292  كم/
الس���اعة في حين تصل إلى 289  كم/الس���اعة في سيارة باناميرا جي تي 
إس س���بورت توريزمو. وتنطلق الس���يارتان دون ح���دوث أي انقطاع في 

ق���وة الس���حب، حيث تنتقل القوة إلى نظام بورش���ه الذك���ي رباعي الدفع 
للتحك���م بالس���حب )PTM( بفض���ل ناقل الحرك���ة ثماني الس���رعات بنظام 
)PDK( مع القابض المزدوج. وخضعت أنظمة الشاسيه، المصممة لتعكس 
الق���وة الرياضي���ة الكامنة في س���يارات ج���ي تي إس، لتعدي���ات إضافية 
ك���ي ترتقي باألداء الديناميكي للس���يارة. كما ت���م تزويدها بنظام التعليق 
الهوائي المتكيف مع تقنية الحجرات الثاث كتجهيز قياسي. ومع وجود 
الشاس���يه الرياضي األقل ارتفاعا ونظام بورشه الرياضي للتحكم النشط 

بالتعليق )PASM(، تكتسب السيارة طابعا ديناميكيا متفردا.

تعدي��ات إضافية ترتق��ي ب��األداء الديناميكي للس��يارة

بورشه تضيف سيارتين رياضيتين

تبرز في إضافات طراز 2019 نسخة “ES 300h” الهايبرد التي تجمع بين مصدرين للطاقة، مع محرك وقود احتراقي، بجانب محركين كهربائيين، 
يسهم في خفض معدالت استهالك الوقود وانبعاث الغازات الضارة، إلى جانب مقصورته الهادئة وتسارعه السلس، خصوصا عند بدء التشغيل، 
وصوال إلى مســـتويات الفتة على معدالت اســـتهالك الوقود، مع محرك هجين يضمن للســـيارة الســـير لمسافة قدرها 24.1 كيلومترا باستخدام لتر 

واحد من الوقود، وبالتالي جعل السيارة تسير إلى مسافة 1205 كيلومترات بخزان الوقود الممتلئ تماما.

وتتضم���ن تقنيات الس���امة واألم���ان التي تزخر 
بها س���يارة الجيل الس���ابع كا من نظ���ام “لكزس 
للس���امة باس”، الذي يش���مل نظ���ام األمان قبل 
التص���ادم، مع نظام رصد المش���اة، ونظام تثبيت 
الس���رعة الراداري على جميع الس���رعات، ونظام 
الحفاظ على المس���ار، مع خاصي���ة جديدة لتتّبع 
المس���ار “LTA”، ونظام اإلضاءة العالي المتكّيف 
ثنائ���ي المراح���ل “AHS”، ونظ���ام شاش���ة الرؤية 

النقط���ة  مراقب���ة  ونظ���ام   ،”PVM“ البانورامي���ة 
العمي���اء، ونظ���ام تنبي���ه مس���اعد ص���ف المركبة، 
ونظ���ام تنبي���ه حرك���ة الم���رور الخلفي���ة، ونظ���ام 
النش���ط، ونظ���ام مس���اعدة  االنعط���اف  مس���اعد 
وغيره���ا   ،”HAC“ المرتفع���ات  عل���ى  االنط���اق 
الكثي���ر من األنظمة األخرى. أيض���ا يعتبر الطراز 
الرياض���ي “F SPORT” م���ن لك���زس ES، وال���ذي 
يرتق���ي بمتعة القي���ادة إلى آفاق جدي���دة، تمنح 
للس���ائق ش���عورا باالنس���جام الت���ام مع الس���يارة، 
الفوري���ة  االس���تجابة  عل���ى  قدرته���ا  م���ن  ينب���ع 
والظ���روف  الح���االت  مختل���ف  ف���ي 
المحيطة بتصمي���م رياضي يبرز 
شخصيتها الجريئة ومميزاتها 
العدي���دة، مثل الضبط الخاص 
والعج���ات  التعلي���ق،  لنظ���ام 

واإلط���ارات الكبي���رة قي���اس 19 بوص���ة، فض���ا 
ع���ن اللمس���ات الداخلي���ة الفريدة م���ن األلمنيوم 
التي تضفي على الس���يارة مظهرا وش���عورا أكثر 
ديناميكي���ة ورياضية. وتتميز الس���يارة الهايبرد 
الكهربائية ES 300h بقدرتها على كفاءة فريدة 
ف���ي توفير الوق���ود، وأداء متج���اوب وانبعاثات 
أق���ل. ويأتي المح���رك الجديد كلي���ا الذي يتكون 
م���ن أرب���ع اس���طوانات بس���عة 2.5 لتر، ويتش���مل 
عل���ى تقنية االحتراق الس���ريع ال���ذي يجعل منه 
واح���دا من المحركات األكثر كف���اءة حراريا في 
س���يارات لك���زس عل���ى اإلط���اق. أم���ا البطاري���ة 
الهايب���رد الكهربائية الجدي���دة بالكامل المصنعة 
م���ن معدن النيكل، فه���ي أصغر حجما من جانب 
بما يتيح تركيبها أسفل المقعد الخلفي، وبالتالي 
ال توثر على مساحة الصندوق الخلفي للمركبة.

الوق��ود توفي��ر  ف��ي  بكفاءته��ا  “الهايب��رد”  تتمي��ز 

ES 2019 أنظمة ذكية في لكزس



علي القميش ومحمد بو حسن يهديان الفوز لسمو رئيس الوزراء

رفعت إحدى شركات مستحضرات التجميل دعوى قضائية ضّد كايلي  «
جينر متهمًة إياها بتقليد منتج ظالل العين السائل الخاص بها ألحد 

منتجاتها. وأشارت الشركة في الدعوى إلى أنها تبيع هذا المنتج نفسه 
منذ ما يقارب العام، وقالت تيفاني هيرمان مؤسسة الشركة إّن 

لجوءها لرفع دعوى قضائية، كانت الطريقة الوحيدة التي رأْت أنّها قد 
تساعدها في حماية أعمالها.

بمش���اركة أكث���ر م���ن 1000 فوتوغراف���ي من مختل���ف دول العام، وبإش���راف م���ن اتحاد 
المصوري���ن الع���رب وضمن فعاليات الدورة السادس���ة لجائزة س���مو الش���يخ منصور بن 
زاي���د آل نهي���ان الفوتوغرافي���ة للج���واد العرب���ي للع���ام 2018، احتفت مدين���ة الجديدة 
ب�المملك���ة المغربي���ة بالص���ورة الفوتوغرافي���ة البحريني���ة، ضم���ن الفعالي���ات المصاحبة 
لمع���رض الف���رس في نس���خته الحادية عش���رة والمق���ام بمركز معارض محمد الس���ادس 
تحت شعار )رياضات الفروسية بالمغرب(، وذلك من خالل تتويج الفوتوغرافي محمد 

بوحسن بجائزة المركز الثاني عن ثيمة الفعاليات الفلكلورية والتراثية.

عل���ي  والفوتوغراف���ي  الصحاف���ي  وت���وج 
القمي���ش بجائ���زة المرك���ز الراب���ع ع���ن ثيم���ة 

جمال الجواد العربي األصيل وحركاته.
دول���ة  س���فير  أش���رف  الس���ياق  ه���ذا  وف���ي 
اإلمارات لدى المملكة المغربية علي الكعبي، 
وبحض���ور عام���ل صاح���ب الجالل���ة المغربي 
في إقليم الجديدة محمد الكروج والحبيب 
أم���س  الف���رس  مع���رض  من���دوب  م���رزاق 
األربعاء على توزيع الجوائز على الفائزين. 

أش���اد بع���د جول���ة ق���ام به���ا خ���الل المعرض 
الفوتوغراف���ي المق���ام عل���ى هام���ش حف���ل 
توزي���ع الجوائ���ز الت���ي بل���غ إجمال���ي قيمته���ا 
150.000 درهم اماراتي، بمس���توى األعمال 

الفائ���زة والمش���اركة ف���ي المع���رض، مش���يدا 
ف���ي الوق���ت نفس���ه بال���دور التنظيم���ي الذي 
وصفه بالرائع للمملكة المغربية في تنظيمها 

لمعرض الفرس. 
م���ن جانب���ه، ص���رح الفوتوغراف���ي محمد بو 
حس���ن عقب فوزه بالجائزة الثانية عن ثيمة 
الفعاليات الفلكلوري���ة والتراثية: ” بأن فوزه 
جاء ليعزز مكانة التجربة الفوتوغرافية في 
البحري���ن، معرب���ا ع���ن تقديره للقيم���ة الفنية 
والجمالية التي تحملها جائزة س���مو الش���يخ 
منص���ور ب���ن زاي���د للج���واد العرب���ي“. وف���ي 
س���ياق التصري���ح، أه���دى ه���ذا اإلنج���از إلى 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة، منوها بالرعاية 
الكريم���ة التي تحظ���ى بها الفن���ون بمختلف 
حقولها وأشكالها في المملكة من لدن سموه، 
والت���ي كان لها األثر الكبير في دفع الش���باب 
المشتغلين في فنون التصوير الفوتوغرافي 
بالطاقة اإليجابية للعمل بجد واجتهاد لرفع 
اس���م مملك���ة البحرين ف���ي المحاف���ل الفنية 
والثقافي���ة عربًي���ا وعالمًي���ا. م���ن جانبه، عبر 
الفوتوغراف���ي عل���ي القميش الفائ���ز بجائزة 
المرك���ز الرابع عن ثيمة جمال الجواد العربي 

األصيل وحركاته عن ”سعادته بتحقيق هذا 
المركز؛ كون التحدي في ثيمة جمال الخيل 
العرب���ي كان صعبا، خصوصا وإن االش���تغال 
على إب���راز تل���ك الجماليات يتطل���ب معرفة 
الت���ي  والمفاص���ل  البن���ى  بأه���م  تش���ريحية 
يمكنه���ا أن تبرز تلك الجمالي���ات، واألصعب 
- الحدي���ث هن���ا للقمي���ش أيضًا - ه���و كيفية 
التعم���ل م���ع الج���واد العرب���ي؛ كون���ه يتمي���ز 

بحساسيته العالية ومزاجه العنيد“.
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تكريم القميش 

أسامة الماجد

البالد: 

حصل الفنان والمخرج المس���رحي عبدالرحمن بوجيري وكأول بحريني على عضوية معهد دراما بال حدود الدولي ومقره 
ف���ي ألماني���ا وذل���ك نظي���ر جه���وده وورش العمل الت���ي يقدمها في مجال المس���رح لفئ���ة األش���خاص ذوي اإلعاقة من خالل 
التدريب واالعمال المسرحية المختلفة وفئة األيتام وخاصة التابعين للمؤسسة الخيرية الملكية طوال السنوات الماضية 

حتى اآلن،وقد جاء في مضمون شهادة العضوية..

 يمن���ح معه���د دراما بال ح���دود الدولي بألمانيا االس���تاذ الفنان 
عبدالرحم���ن حس���ن بوجي���ري عضوي���ة المعه���د ويخ���ول اليه 
مس���ؤولية تنش���يط الورش���ات ف���ي مس���رح ذوي االحتياجات 
الخاص���ة وااليت���ام ف���ي مملك���ة البحري���ن وخارجه���ا تطوع���ا 
ومجان���ا ودون التزام���ات مالي���ة م���ن الطرفي���ن بم���ا يخض���ع 
الهداف وسياس���ة المعهد وارش���ادات وتوجيهات االدارة في 
المكتب الرئيسي في المانيا االتحادية، ويتشرف معهد دراما 
ب���ال حدود الدول���ي بأنضم���ام عبدالرحمن بوجيري الى اس���رة 

المعهد. 

يجدر بالذكر ان المخرج بوجيري له اسهامات كثيرة في مسرح  «
ذوي االعاقة وحصد العديد من الحوائز منها جائزة افضل 
اخراج لمسرحية” سالم جابر” والتي شاركت في المهرجان 

بوجيريالمسرحي الخليج في الشارقة وغيرها ...

ب����وج����ي����ري ي���ن���ض���م ل���م���ع���ه���د درام���������ا ب�����ا ح��������دود ال����دول����ي

أول بحريني يحصل على العضوية

ضم���ن البرنام���ج الثقاف���ي الجديد لمركز عبدالرحم���ن كانو الثقافي تق���ام بتاريخ 30 
اكتوب���ر الج���اري ن���دوة بعنوان “القيم���ة الفنية التش���كيلية ف���ي االخت���ام الدلمونية” 

تتحدث فيها الفنانة التشكيلية زينب سوار .

 يج���در بالذك���ر ان س���وار  نال���ت درج���ة 
الماجس���تير من جامعة حل���وان بالقاهرة 
كلي���ة التربية الفني���ة، قس���م التصميمات 
بعن���وان  البح���ث  وكان  الزخرفي���ة، 
“تحليل الصياغات التصميمية لألش���كال 
األخت���ام  ف���ي  الدالل���ة  ذات  والعناص���ر 

الدلمونية بمملكة البحرين وتوظيفها في 
التصميم���ات الزخرفية” فكانت الدراس���ة 
إطالل���ة تحليلي���ة لألختام وم���ا ترمز إليه 
بش���كل واس���ع ومعمق، م���ع ربط م���ا كان 
موج���ودًا من���ذ خمس���ة آالف س���نة قب���ل 

الميالد بما هو موجود إلى يومنا هذا.

س���عيا منها الحتضان المبدعين والمثقفين واحتواء برامجهم واالس���تفادة من 
أنش���طتهم الثقافية وتبادل خبراتهم ونش���ر الجديد  في تجاربهم وبحوثهم في 

كل المجاالت الفكرية والفنية. 

ب���ادرت جمعي���ة الثقاف���ة والفن���ون بالدمام 
بتس���ليط الضوء على المنتدي���ات الثقافية 
المنطق���ة  مثقف���و  يقيمه���ا  الت���ي  والفني���ة 
الجمه���ور  إل���ى  به���ا  والتح���ّول  الش���رقية، 
بالثقاف���ة واحتوائه���ا  المتلق���ي والش���غوف 
تنظيمي���ا لتخرج م���ن إطاره���ا الخاص إلى 
الع���ام ال���ذي م���ن ش���أنه النه���وض بالوع���ي 
والحض���ور،  والمش���اركة  والفه���م  والفك���ر 
م���ن خ���الل اط���الق ملتق���ى بعنوان”ملتقى 
المنتديات الثقافية في المنطقة الش���رقية” 
الجمعي���ة  تس���تعد  األول���ى.   دورت���ه  ف���ي 
خالل األس���بوع الثاني م���ن نوفمبر المقبل، 
إلط���الق الملتقى الذي يتنوع بي���ن الثقافة 
والنقد األدبي والفني والش���عر والموسيقى 
والق���راءة  والفلس���فة  والرواي���ة  واألدب 
األدبي���ة، متضمنا بعض الع���روض البصرية 
والموس���يقية، حي���ث أوضح مدي���ر جمعية 

الثقافة والفنون يوسف الحربي أن الثقافة 
والفنون هي مبادرات وأنش���طة لها تأثيرها 
الكام���ل على المثقف الذي يحتاج متنفس���ا 
للتعبير ومكانا يستمع فيه لكل جديد وكل 

تنوع سواء في التجربة أو القراءة

القيمة التشكيلية في االختام الدلمونية ملتقى لمثقفي المنطقة الشرقية

يوسف الحربي

ت��ت��واص��ل إب��داع��ات 
ال���ف���ن���ان وال���م���خ���رج 
اح������م������د ج������اس������م ، 
المرة  هذه  وجديدة 
ف����ق����رة اس���ب���وع���ي���ة 
إل��ى  ت��ه��دف  خفيفة 
ال��دم��ى  ف��ن  تنشيط 
بشكل فنتازية ينمي 
ع��ق��ل��ي��ة ال��ط��ف��ل عن 
ط�����ري�����ق ش��خ��ص��ي��ة 

الدمية الدكتور “ لو” عبر حساب االنستقرام .

 قام بتصوير الفقرة عبدالرحمن بوبدر وتحريك الدمى أحمد جاسم وعبدالرحمن 
بوبدر، واصوات شيخة احمد ويوسف حسن وخالد أحمد واحمد جاسم وتصنيع 

الدمى واالخراج أحمد جاسم 
يجدر بالذكر ان الفنان احمد جاسم يعد من 

أكثر الفنانين في البحرين اهتماما بهذا الفن، وسبق وأن قدم أعماال كثيرة منها 
“محبوب” و”نجمة فرح” ضمن مشروع مسرح الطفل المتنقل الذي يتبناه مسرح 

البيادر وله اسهامات كثيرة في ميدان العرائس والدمى

دكتور “لو” فقرة فنية لتنشيط الدمى
محرر مسافات

صورة القميش الفائزةصورة بوحسن الفائزة
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“الهربس” يؤدي إلى ألزهايمر
توصل باحثون إلى أن الفيروس الذي يسبب قروح الفم التي تعرف بـ “القروح الباردة”، هو ذات الفيروس الذي يسبب على ما يبدو تلفا 

دائما في الدماغ، وهو اكتشاف يمكن أن يؤدي للتوصل لعالجات جديدة ومثيرة لمرض الخرف.

ويرتبط فيروس الهربس البس���يط من النوع األول )HSV1( بوضوح 
بم���رض ألزهايم���ر، وُيع���رف عنه أن���ه يس���بب قروحا تع���رف بالقروح 

الباردة التي تظهر عادة في محيط الفم وحول الشفتين.
ويصي���ب ه���ذا الفي���روس غالبية البش���ر في س���ن الطفول���ة، ومن ثم 
يظ���ل خامال داخل الجهاز العصبي الُمحيط���ي )وهو جزء من الجهاز 

العصبي ال يشمل الدماغ والعمود الفقري(.
ويمكن لهذا الفيروس أن يصبح نشيطا في الدماغ في أوقات التوتر 
والضغط النفسي كما ذكرنا - وهو ما قد يحدث بشكل متكرر أيضا- 

وبالتالي يؤدي إلى إحداث تلف متراكم في الدماغ.
وتش���ير البيان���ات إل���ى أن األجس���ام المض���ادة لهذا الفي���روس يمكنها 
أن تس���تخدم لعالج المصابين بمرض ألزهايمر. فمثل هذه األجس���ام 
المض���ادة للفي���روس، والت���ي تع���د مركب���ات آمن���ة أيضا، تمنع تش���كل 

فيروسات جديدة، وبالتالي تحد من التلف الفيروسي للخاليا.

وم���ن المثي���ر للدهش���ة أن الوقاي���ة الناجح���ة من ألزهايم���ر من خالل 
اس���تخدام أجس���ام مضادة لفي���روس الهربس ج���رى إثباتها أيضا في 

دراسة حديثة أجريت في تايوان على عينة كبيرة من الجمهور.

أصدر وزي���ر الداخلية التركي، س���ليمان 
صويل���و ق���رارا يحظر إط���الق الرصاص 
ه���ذه  إن  قائ���ال  الزف���اف،  ف���ي حف���الت 

الظاهرة تؤدي إلى كثير من الفواجع.
وبحس���ب م���ا نقل���ت صحيف���ة “حرييت” 
التركي���ة، ف���إن صويل���و دع���ا مس���ؤولي 
ف���ي  والثماني���ن  اإلح���دى  المحافظ���ات 
أي  إط���الق  ع���دم  ضم���ان  إل���ى  الب���الد 

رصاصة في األعراس.
وال يقتصر الحظ���ر على األعراس فقط، 
االجتماعي���ة،  المناس���بات  يش���مل  ب���ل 
واألح���داث الرياضي���ة الت���ي تق���ام ف���ي 

تركيا.

وبموجب القرار، ستطلب  «
السلطات ممن يقيمون أفراحا 
ومناسبات أن يقدموا ضمانات 

على عدم إطالق أي رصاصة، 
تفاديا لتحول األعراس إلى مآتم. 

وتسجل عدد من األفراح في تركيا 
مصرع عدد من األشخاص بشكل 

دوري، بسبب إطالق النيران.

تركيـا تحظـر 
إطـالق النـار 

فـي األعـراس
تحطمـــت الطائـــرة المروحية الخاصة بمالك نادي ليســـتر ســـيتي اإلنجليزي، 
التايالندي فيتشاي سريفادانابرابا، بعد ثواني من إقالعها من أرض الملعب.

وقالت ش���رطة ليستر في تغريدة إنها 
كان���ت تتعامل مع حادث���ة بالقرب من 
ملع���ب كين���غ باور وأن ف���رق الطوارئ 

أيضا كانت في الموقع.
وكان���ت الطائ���رة قد حلق���ت من أرض 
ملعب “كينغ ب���اور”، ثم تحطمت على 
بعد 200 ياردة، في موقف السيارات 

الخاص بالملعب.

وقال ش���هود عي���ان إن الطائرة دارت 
في الجو قبل أن تس���قط على األرض 
وتتحطم، مما يعني أن هناك مش���كلة 
ف���ي المروح���ة الموج���ودة ف���ي ذي���ل 

الطائرة.

وما زال من غير المعروف إذا كان  «
مالك ليستر سيتي موجودا داخل 

المروحية أم ال.

أعلنــــت مجموعــــة )إيه.بي.بــــي( السويســــرية للمعــــدات الهندســــية، أمس الســــبت، عن 
مشروعها لبناء مصنع جديد في مدينة شنغهاي الصينية بتكلفة 150 مليون دوالر.

المصنع الجديد سيكون بالقرب من مجمع 
تكنولوجي����ا أجه����زة اإلنس����ان اآلل����ي التابع 
لمجموع����ة )إيه.بي.بي( ف����ي الصين، ومن 
المق����رر أن يبدأ تش����غيله بحلول نهاية عام 
2020 وأن ينت����ج أجه����زة للصي����ن ولبلدان 

أخرى في آسيا.
الش����ركة أن مصنعه����ا الجدي����د  وأضاف����ت 

ال����ذي سيش����يد على مس����احة 75 ألف قدم 
مربع سيس����تخدم برمجيات تسمح للبشر 
وأجه����زة اإلنس����ان اآلل����ي بالعم����ل مع����ا في 
أم����ان قائلة إن أجه����زة )يومي( اآللية التي 
تصنعها س����تؤدي أيض����ا العديد من مهمات 
تجميع القطع الصغي����رة المطلوبة لتصنيع 

أجهزة روبوت )إيه.بي.بي(.

تحطم مروحية مالك ليستر سيتي

في الصين... الروبوت يصنع نفسه

الفنانة السورية وعد بوحّسون تقدم حفل “شغف 
الشعر”، بالصالة الثقافية مساء الجمعة، وذلك 

ضمن مهرجان البحرين الدولي السابع والعشرين 
للموسيقى.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يعاني أكثر من 30 مليون شخص حول العالم من مرض ألزهايمر، وهو الشكل األكثر شيوعا للخرف، ولألسف  «
ليس هناك عالج، بل بعض العقاقير التي تخفف من األعراض. وفي إنجلترا وويلز، كما هو الحال في أستراليا، 

أصبح الخرف هو السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، متفوقًا بذلك على أمراض القلب التي كانت تحتل هذا المركز.

30 مليون مريض

ayman.hamam
@albiladpress.com

أيمن همام

Û  لي���س من الس���هل على أي كاتب عرب���ي أن يقدم طرحا جدي���دا أو مختلفا
ف���ي موض���وع القضية الفلس���طينية بعد أن أفنى كتاب كب���ار حياتهم على 
مدى 7 عقود وهم يتناولون الش���أن الفلسطيني، وجفت أقالم ال حصر لها 
ف���ي كتاب���ة مقاالت لو جمعت ف���ي مجلدات الحتاج القائم���ون على مكتبة 

الكونغرس إنشاء بناية رابعة الحتوائها.
Û  ،ورغ���م ك���ون الحل مس���تعصيا فإن جه���ود هؤالء الكتاب لم تذهب س���دى

إذ اس���تطاعوا بأقالمه���م أن ينحت���وا ه���ذه القضية المحوري���ة في وجدان 
أجيال من أبناء األمتين اإلسالمية والعربية فشكلوا ضميرا جمعيا رافضا 
للتطبي���ع م���ع الكي���ان الصهيون���ي تتش���ارك فيه ش���عوب العال���م العربي من 

الخليج إلى المحيط.
Û  ف���ي األي���ام القليل���ة الماضية تناثرت أخب���ار تفيد بوجود نش���اط صهيوني

غي���ر معتاد في عواصم عربية، وبالطبع قابل الش���باب العربي تلك األخبار 
باالس���تهجان والرفض، وخبت كل األصوات المؤيدة لهذا النشاط الخبيث 
أو المدافعة عنه تماما أمام زئير الغضب الجامح الذي عبر عنه أبناء هذه 

األمة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
Û  م���ا يزيد الطين بلة أن ارتفاع وتيرة التحركات اإلس���رائيلية في العواصم

العربي���ة يتزامن مع رفع االحتالل االس���تيطاني وتي���رة عنصريته المقيتة 
وجرائمه البشعة في حق الشعب الفلسطيني، مستخفا بكل محاولة جادة 

للوصول إلى سالم عادل وشامل.
Û  إن كان اله���دف م���ن ه���ذه االس���تفزازات هي كث���رة الدق عل���ى لحام رفض

التطبي���ع لتفكيكه، والتس���لل ش���يئا فش���يء إل���ى الضمير الجمع���ي للوطن 
العربي بغرض إعادة تش���كيله أو تهيئة أجيال جديدة متقبلة للفكرة، فإن 
مصير هذا المسعى الفشل والسقوط، مثلما فشلت فكرة تزويج المغتصبة 
من مغتصبها وس���قط التش���ريع الذي يبرئ المجرم ف���ي العديد من البلدان 

العربية، حيث وصفه حقوقيون بأنه اغتصاب متكرر.

اغتصاب 
متكرر

ال ت���زال ف���رق البح���ث واإلنق���اذ وزوارق 
البحري���ة الملكية تق���وم بعمليات تفتيش 
وتمش���يط بمنطق���ة البح���ر المي���ت، س���يل 
زرق���اء ماعي���ن، أم���س الس���بت، بحثا عن 
طفلة ال تزال مفقودة، بعد الس���يول التي 

ضربت المنطقة.
رحل���ة  الس���يول  داهم���ت  والخمي���س 
مدرس���ية مما أدى إلى وفاة 21 ش���خصا، 
غالبيته���م م���ن الطلب���ة، فضال ع���ن إصابة 
العش���رات، منه���م س���ياح كانوا ف���ي زيارة 

للمنطقة.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني أياد 
عم���رو إن “البح���ث ج���ار فقط ع���ن طالبة 
مفق���ودة كان���ت ضمن الطالب ف���ي رحلة 

مدرسية لم يتم العثور عليها بعد”.

وأضاف أن “عمليات البحث ستتوقف  «
في حال تم التأكد من مطابقة 

الفحوصات الطبية للفتاة المفقودة 
مع فحوصات جثة أخرى موجودة في 

مستشفى البشير” في عّمان.

بع���د أن أقدم���ت عل���ى أغ���رب وأخط���ر 
فع���ل ممك���ن نكاي���ة في أس���رتها، أبدت 

شابة مكسيكية ندمها على فعلتها.
باولين���ا  ق���ررت   ،2015 ع���ام  وف���ي 
النديروز )23 عاما( اس���تئصال “سرتها” 
وإهدائها إلى حبيبها آنذاك الذي دعمها 

في خالفاتها مع عائلتها.
خلفي���ة  عل���ى  المش���كالت  ودب���ت 
اعتراضات أسرة الفتاة على تصرفاتها، 
بم���ا ف���ي ذل���ك اس���تخدامها المبالغ فيه 
للوشوم وخضوعها لجراحات تجميل.

لكنه���ا وصف���ت م���ا فعلته بأن���ه “طائش 
ومته���ور”، قائلة ف���ي تصريحات نقلتها 
البريطاني���ة:  مي���ل”  “ديل���ي  صحيف���ة 
“كانت دائما لدي مشكالت مع أسرتي”.

ورغم معرفتها بخطورة الجراحة  «
وألمها، جازفت باولينا بها “من 

أجل حبيبها”، وأرادت إهداءه جزءا 
من جسدها كدليل على “الحب 

األبدي”.

األردن... البحث    
عن طفلة مفقودة 

جراء السيول

تستأصل جزءا 
من جسدها هدية 

لصديقها
أعلنت قناة “أن بي ســـي” وقف برنامج ميغين كيلي، إحدى أشـــهر المقدمات التلفزيونيات 
األميركيـــات بعـــد وابـــل االنتقـــادات التـــي طالتها إثـــر تعليقاتها المؤيـــدة لما ُيعـــرف بـ”بالك 

فايس” أو طالء الوجه باألسود، وهي عادة عنصرية ضد السود.

وكتب���ت قن���اة “أن بي س���ي نيوز” عب���ر تويتر 
“)برنام���ج( ميغين كيلي ت���وداي لن يعود إلى 
الشاش���ة”، مضيف���ة “ف���ي األس���بوع المقب���ل، 
س���يتولى مقدم���ون آخ���رون تقدي���م برنام���ج 

الساعة التاسعة صباحا”. 

وتج���ري ميغي���ن كيل���ي النجمة الس���ابقة في 
“فوكس نيوز” محادثات بشأن مستقبلها في 
“أن بي سي”، بحسب مصادر لم تسمها القناة 
توقعت أيضا أن يتم االس���تغناء عن خدمات 

المذيعة.

“تعليق عنصري” يطيح بكيلي

قالت الفتاة المصرية سارة أبو الخير، التي خدعت العالم كله برواية غير 
حقيقية عن شواء لحوم على نيران صواريخ الفضاء، إنها كانت تعد دراسة 
حول تأثير مواقع التواصل االجتماعي، وإنها زعمت أن وكالة ناسا تواصلت 

معها ووافقت على فكرة إقامة حفلة شواء تحت صواريخ الوكالة، مؤكدة أن 
الوكالة لم ترد عليها أو تتواصل معها.

ميغين كيلي

ليفربول يعزي األردن
تفاع���ل متابعو تويتر “البالد” م���ع خبر بعنوان “ليفربول يعزي في ضحايا 

السيول باألردن”، وحازت التغريدة أعلى معدل مشاركة أمس.
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