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وج���ه  �لد�خلي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
وزي���ر �لد�خلي���ة �إل���ى توف���ري �ملتطلب���ات 
م���ن �لكام���ري�ت و�لدوري���ات وف���ق در��سة 
�إح�سائي���ة حت���دد مناط���ق �الهتم���ام؛ ليتم 

�لرتكيز عليها مع و�سع �أولويات �لتنفيذ.
وكان وزي���ر �لد�خلية �ل�سي���خ ر��سد بن 
عب���د�هلل �آل خليفة ق���د عقد �أم����س �جتماعا 
م���ع �ملحافظ���ن، بح�س���ور �ملن�س���ق �لعام 
للمحافظ���ات. و��ستعر�س حمافظ �جلنوبية 
�سم���و �ل�سي���خ خليف���ة ب���ن علي ب���ن خليفة 
�آل خليف���ة يف �الجتم���اع �حل���و�دث �الأمني���ة 
مبنطق���ة �سوق �لرفاع �ل�رصق���ي، �إ�سافة �إلى 

�حلو�دث و�ملخالف���ات �ملرورية على �سارع 
خليج �لبحرين، �الأم���ر �لذي يتطلب تكثيف 

��ستخد�م �لكامري�ت �الأمنية وتعزيز 
وجود �لدوريات �ملرورية.

• منعت بع�س �إد�ر�ت �ملد�ر�س تناول وجبة �الإفطار �أثناء فرتة �لف�سحة د�خل �لف�سول �لدر��سية	
• جانب من �ملوؤمتر �ل�سحايف بعد �نتهاء �جتماع “�أوقفو� �إرهاب قطر”	

طالب بتجميد اأموال الدوحة وتعوي�ض الدول املت�ضررة 

�ضمو حمافظ اجلنوبية ا�ضتعر�ض احلوادث الأمنية... وزير الداخلية:

موؤمتر و�ر�ضو... تظاهرة �ضد “�إرهاب قطر”

��ضتخد�م �لكامري�ت وتكثيف �لدوريات

عق���دت يف موؤمت���ر منظم���ة �الأم���ن و�لتع���اون 
�الأوروب���ى بالعا�سمة �لبولندية و�ر�سو جل�سة خا�سة 
للت�س���دي لدع���م ومتويل قط���ر �الإره���اب و�رصورة 
�حل�س���د �لدويل؛ من �أجل وق���ف �لعمليات �الإرهابية 
ومتابعة م�س���ادر متويلها. و�سه���د �ملوؤمتر �إجماعا 
يع���د مبثاب���ة تظاهرة �س���د �إرهاب قط���ر ومتويلها 
�الإره���اب، �إذ طالب���ت تو�سي���ات �ملوؤمت���ر �ل���دول 
�الأوروبي���ة �أوال ب�رصورة قطع �لعالقات �لدبلوما�سية 
و�لر�سمي���ة ب���ن دول �أوروب���ا وقط���ر. وم���ن ب���ن 
�لتو�سي���ات �أي�سا جتميد �أم���و�ل و��ستثمار�ت قطر 
يف �لع���امل ملن���ع ��ستغالله���ا كغطاء لدع���م ومتويل 
�لعملي���ات �الإرهابي���ة وتخ�سي����س ج���زء منها لدعم 
عملي���ات مكافح���ة �الإره���اب، وتعوي����س �ل�سعوب 

14و�لدول �ملت�رصرة من �إرهاب قطر.
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 طرد �لطلبة...

عدنان يو�ضف يفوز بجائزة التمويل 
الإ�ضالمي العاملية 2017

يلكم جاره وابنه بـ “رنغ بوك�ض”... 
وال�ضبب “�ضيكل”

انت�ضاران م�ضتحقان للحالة والنويدرات 
على �ضماهيج واملدينة
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عبداهلل  �ضويد: هذه ق�ضتي مع الرئي�ض 
الأمريكي اإبراهام لنكولن

مسافات البالد

23

��ضتمرو� يف تطوير �لبنى �لتحتية
جاللته �ضكر وزير “الأ�ضغال” وكوادرها جلهودهم يف التخطيط العمراين... العاهل:

�ملنام���ة - بن���ا: ��ستقبل عاهل �لب���الد �ساحب 
�جلالل���ة �مللك حمد ب���ن عي�سى �آل خليف���ة، بح�سور 
رئي�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة 
بن �سلم���ان �آل خليفة، يف ق����رص �ل�سخري �أم�س وزير 
�الأ�سغ���ال و�س���وؤون �لبلديات و�لتخطي���ط �لعمر�ين 
ع�س���ام خل���ف وع���دد�ً م���ن �لعامل���ن يف �ل���وز�رة، 

ووج���ه جاللة �ملل���ك �ل�سكر لكو�در �لعم���ل بالوز�رة 
يتقدمه���م �لوزير؛ على ما يبذلونه من جهود حثيثة 
جند مالحمها بارزة يف �لعديد من �مل�ساريع و�لرب�مج 
�لتي تر�عي يف كل جو�نبها �الرتقاء مبجال �لتخطيط 
�لعم���ر�ين �مل�ستد�م وتهيئ���ة �لبن���ى �لتحتية وفق 
�أرفع �ملعايري �لدولية. وحث جاللته يف كلمة �سامية 

�ل���وز�رة عل���ى �ال�ستم���ر�ر ويف ح���دود م�سوؤوليته���ا 
�ملهمة كوز�رة خدمية، باأن ت�سع يف �أولويات عملها 
�الرتقاء �مل�ستم���ر باخلدمات �ملقدم���ة للمو�طنن 
و�أنظم���ة و�سب���كات �لبن���ى �لتحتي���ة، دون �إغف���ال 

جلو�نب �لتنمي���ة �لزر�عية و�ملحافظة على 
�لرثو�ت �لطبيعية و�حلماية �لبيئية.

�لبحرين ت�ضدر “خردة معادن” بـ 11.1 مليون دينار

وفد جتاري بحريني يبحث �لأمن �لغذ�ئي مبو�ضكو 

تركية ل�ضركة  بتمويل قر�ض  �ملتحد” ي�ضارك  “�لأهلي 

�أك���د �لبن���ك �الأهلي �ملتح���د، �ملدرج يف 
بور�ست���ي �لبحري���ن و�لكوي���ت، م�ساركت���ه 
مقر�س���ا يف متويل �رصكة يابي كريدي لي�سن 

يف تركيا.
لل�رصك���ة  �لكل���ي  �لتموي���ل  مبل���غ  وكان 
يتكون من �رصيحتن بالدوالر )مببلغ وقدره 

115 مليون دوالر(، و�ليورو )مببلغ 
وقدره 30 مليون يورو(.

ملي���ون   92.7 نح���و  �لبحري���ن  �س���ّدرت 
�حلدي���د  م���ن  متنوع���ة  خ���ردة  كيلوغ���ر�م 
و�الأملني���وم و�لنحا�س و�لتيتاني���وم ومعادن 
�أخ���رى بقيمة ت�سل �إلى �أكرث من 11.1 مليون 

دين���ار خ���الل 7 �أ�سهر من �لع���ام �جلاري، من 
يناير حتى يوليو �ملا�سي.  و�أو�سحت بيانات 
�أولية م�سدرها �سوؤون �جلمارك �لبحرينية �أن 
�ململكة �سدرت خ���ردة معادن �إلى 11 دولة، 

حيث ج���اءت �لهن���د يف �ملركز �الأول 
من حيث قيمة هذه �ل�سادر�ت.

مو�سكو - “غرفة �لتج���ارة و�ل�سناعة”: 
بح���ث وفد جت���اري بحرين���ي برئا�س���ة ع�سو 
جمل����س �الإد�رة رئي����س جلنة قط���اع �الأغذية 
و�لزر�ع���ة بالغرفة خالد عل���ي ر��سد �الأمن، 
�لعدي���د من �لق�سايا �لت���ي تتعلق بعمليات 
�لتع���اون �لتج���اري و�القت�سادي م���ع غرفة 

�ل�سناع���ة و�لتج���ارة يف رو�سي���ا �الحتادي���ة، 
وذلك يوم �لثالثاء 12 �سبتمرب 2017. 

ورك���ز �للقاء عل���ى �لتع���اون يف �ملجال 
�لزر�ع���ي و�لغذ�ئ���ي با�ستخ���د�م �لتقني���ات 

�لتكنولوجية �لتي ترفد �ل�سناعات 
�لزر�عية و�لغذ�ئية يف كال �لبلدين.

10

10

11

• جاللة �مللك وبح�سور �سمو رئي�س �لوزر�ء م�ستقبالً وزير �الأ�سغال و�لعاملن يف �لوز�رة	

ل تغفلوا عن التنمية الزراعية والرثوات الطبيعيـة

2

 زينب العكري

 املحرر االقت�صادي

• وزير �لد�خلية يعقد �جتماعا مع �ملحافظن	
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����رورة االهتم���ام بالتنمية الزراعية واملحافظ���ة على الرثوات الطبيعي���ة واحلماية البيئية

ا�ستمروا باخلدمات املقدمة للمواطنني واأنظمة البنى التحتية
جاللته ي�شيد باحللول املتجددة املقدمة من الوزارة ... العاهل م�شتقبالً كوادر “االأ�شغال”:

املنام����ة - بن����ا: ا�شتقبل عاهل الب����الد �شاحب 
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�شى اآل خليف����ة، بح�شور 
رئي�س الوزراء �شاح����ب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 
ب����ن �شلم����ان اآل خليفة، يف ق�ر ال�شخ����ري اأم�س وزير 
االأ�شغ����ال و�ش����وؤون البلديات والتخطي����ط العمراين 

ع�شام خلف وعدداً من العاملني يف الوزارة.
وبعد ت����الوة عط����رة من اآي����ات الذك����ر احلكيم، 
تف�شل �شاحب اجلاللة العاه����ل باإلقاء كلمة �شامية 

قال فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�شحاب ال�شمو،،
احل�شور الكرمي،،

ي�شعدن����ا اأن نلتق����ي بك����م واأن نرح����ب باجلميع 
اأجم����ل ترحي����ب. ولعله����ا منا�شب����ة طيب����ة، يف �ش����وء 
االجن����ازات النوعي����ة واملت�شارع����ة الت����ي ت�شهده����ا 
مملك����ة البحرين عل����ى �شعيد التنمي����ة االقت�شادية 
والعمراني����ة، اأن نوجه ال�شكر لك����وادر العمل بوزارة 
االأ�شغ����ال و�ش����وؤون البلديات والتخطي����ط العمراين، 
يتقدمه����م �شع����ادة الوزير املهند�����س ع�شام خلف، 
على ما يبذلونه من جهود حثيثة جند مالحمها بارزة 
يف العدي����د م����ن امل�شاريع والربام����ج التي تراعي يف 
كاف����ة جوانبها االرتق����اء مبجال التخطي����ط العمراين 
امل�شتدام وتهيئة البنى التحتية وفق اأرفع املعايري 
الدولي����ة. وه����ذا يف الواق����ع ياأتي كامت����داد طبيعي 
للن�ش����اأة املبك����رة للعمل البلدي يف مملك����ة البحرين 
واملرتبط����ة بتاأ�شي�س بلدية املنام����ة قبل ما يقارب 
املئة عام، وتفعيل اأول نظام قانوين للبلديات على 

م�شتوى املنطقة العربية.
ون����ود هن����ا، ول�شم����ان احلفاظ عل����ى امل�شتوى 
املتقدم لنه�شتن����ا التنموية الوطني����ة ال�شاملة، اأن 
ت�شتم����ر وزارتك����م ويف ح����دود م�شوؤوليته����ا الهام����ة 
ك����وزارة خدمية، اأن ت�شع يف اأولويات عملها االرتقاء 
امل�شتم����ر باخلدم����ات املقدمة للمواطن����ني واأنظمة 
و�شب����كات البنى التحتية، يف ظل ما ت�شهده البحرين 
من منو عم����راين وا�شتثماري و�شناع����ي ومبا يراعي 
احتياجات كافة مناطق البحرين على حد �شواء، دون 
اإغف����ال جلوانب التنمي����ة الزراعي����ة واملحافظة على 

الرثوات الطبيعية واحلماية البيئية.
م�شيدي����ن بهذا اخل�شو�س باحلل����ول املتجددة 
الت����ي تقدمها الوزارة يف كافة جماالت عملها خلدمة 
املواطن����ني الكرام. وكلم����ة �شكر لروؤ�ش����اء واأع�شاء 
املجال�س البلدية على جهودهم وتعاونهم امل�شرتك 
مع الوزارة يف جماالت تطوير العمل وتلبية احتياجات 
املواطنني. متطلعني معكم الي����وم، وباإذنه تعالى، 
الإقام����ة منا�شبة خا�ش����ة لالحتفاء بالذك����رى املئوية 
لبدء العمل البلدي يف مملكة البحرين بعد عامني اإن 

�شاء اهلل.
ويف اخلت����ام، نكرر �شكرن����ا وتقديرنا جلهودكم 
جميع����اً التي نتابعها عن ق����رب، وجند فيها اإخال�س 
اأه����ل البحرين جت����اه اأر�شه����م الطيب����ة، واإخال�شهم 
يف خدمة الوط����ن الغايل واحلفاظ عل����ى اإرثه وثرائه 

احل�شاري بني االأمم.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ث����م األق����ى وزي����ر االأ�شغ����ال و�ش����وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين كلمة قال فيها:

�شي����دي ح�رة �شاح����ب اجلاللة املل����ك حمد بن 
عي�ش����ى اآل خليف����ة، مل����ك مملكة البحري����ن املفدى، 

حفظكم اهلل ورعاكم،
�شي����دي �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 

�شلمان اآل خليفة، رئي�س الوزراء املوقر،
اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة،

االإخوة واالأخوات االأعزاء..
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

باالأ�شال����ة ع����ن نف�ش����ي، وبالنياب����ة ع����ن كاف����ة 
منت�شبي وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات التخطيط 
العم����راين، اأرف����ع اإلى جاللتك����م اأ�شمى اآي����ات ال�شكر 
والعرفان، ملا تولونه جاللتكم من رعاية ودعم لهذه 
ال����وزارة، �شاكري����ن ومقدرين جلاللتك����م ا�شتقبالنا 

اليوم يف ق�ركم امليمون.
�شاحب اجلاللة ملكنا املفدى...

ع����ام بعد اآخ����ر، تتوا�شل عجلة البن����اء يف مملكة 
البحري����ن عرب كث����ري م����ن امل�شاريع التنموي����ة التي 
وتعزي����ز  التحتي����ة،  بالبني����ة  النهو�����س  يف  ت�شه����م 
مقوم����ات املدني����ة والعم����ران، وبف�ش����ل م����ن اهلل، 
وبدع����م من القي����ادة الر�شيدة واحلكوم����ة املوقرة، 
فقد �شه����دت اململكة تقدم����اً ملحوظ����اً يف م�شاريع 
البنى التحتي����ة، وقطعت الوزارة اأ�شواطاً من االجناز 
يف جم����االت اإن�شاء الطرق و�شب����كات ال�رف ال�شحي 
وم�شاريع البناء اال�شرتاتيجي����ة، حيث قامت الوزارة 
بتطوير �شبكة الطرق اال�شرتاتيجية، واإن�شاء عدد من 
اجل�ش����ور واالأنفاق منها عل����ى �شبيل املثال ال احل�ر 
اأنفاق مدينة حمد وميناء �شلمان وتقاطع اأم احل�شم، 
وج�شور مدينة عي�شى والزالق و�شرتة، وج�ر املنامة 

ال�شمايل.
كما مت تطوير �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان، 
وحتري����ر احلرك����ة املروري����ة على كاف����ة التقاطعات 
دون توقف لي�شبح �ش�رياناً حيوياً للحركة املرورية 
وحرك����ة نقل الب�شائ����ع، و�شاه����م اإيجاب����اً يف تطوير 
النقل التج����اري واخلدمي وال�شياح����ي بني البحرين 

واململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

مشاريع نموذجية
وامل�شاري����ع  البن����اء  م�شاري����ع  جم����ال  ويف 

اال�شرتاتيجي����ة، فاإن الوزارة تفخ����ر بتنفيذ عدد من 
املب����اين احلكومي����ة، اإذ نف����ذت يف الف����رتة ال�شابقة 
ع����دداً من تلك امل�شاري����ع، من �شمنه����ا اإن�شاء م�رح 
البحرين الوطني، الذي تف�شلتم جاللتكم بافتتاحه 
يف 12 نوفمرب 2012، وم�روع االإ�شاءة الليلية حللبة 
البحري����ن الدولية، بجان����ب م�شاريع اإن�ش����اء عدد من 
املدار�س النموذجية واملراكز ال�شحية واالجتماعية، 

وم�روع مبنى حماكم االأ�رة موؤخراً، وغريها.
�شاحب اجلاللة..

لقد �شعت الوزارة اإلى االرتقاء باخلدمات التي 
تقدمه����ا من خ����الل االهتمام بكافة امل����دن والقرى، 
ونفذت - خالل دورة امليزانية املا�شية على �شبيل 
املث����ال - م�شاريع لر�شف الط����رق الرتابية، وتعبيد 
نحو 60 كلم معززًة ب�شب����كات لت�ريف مياه االأمطار 
واالإنارة، ا�شتفاد منها ما يزيد على 15 األف عقار يف 

خمتلف مناطق اململكة.
ويف �شياق مت�ش����ل، حافظت الوزارة على ن�شبة 
95 % للم�شتفيدين من خدمات ال�رف ال�شحي من 
مواطن����ني ومقيمني برغ����م توا�شل النم����و ال�شكاين 
والعم����راين، كم����ا مت افتتاح حمطة املح����رق لل�رف 
ال�شح����ي يف يولي����و 2014 بال�راك����ة م����ع القط����اع 
اخلا�س، وهي تعد اأح����د اأهم م�شاريع البنية التحتية 
االإ�شرتاتيجية مبحافظة املحرق وترتجم التوجه اإلى 
الالمركزية يف اإن�ش����اء واإدارة حمطات معاجلة ال�رف 
ال�شحي بالبالد، كما ت�شتمر الوزارة بتنفيذ م�شاريع 
تطوي����ر خدم����ة ال�����رف ال�شح����ي واملحافظ����ة على 

م�شتوى اخلدمة املتقدم بها.

االهتمام بالمخطط الهيكلي
ولتحقي����ق مب����داأ اال�شتدام����ة، وهو اأح����د ركائز 

الروؤي����ة االقت�شادي����ة 2030، فاإن ال����وزارة انطلقت 
يف ه����ذا املجال من خالل املخط����ط الهيكلي ململكة 
البحري����ن، حيث ق�مت����م جاللتكم باإ�ش����دار املر�شوم 
امللك����ي ال�شام����ي رق����م 36 ل�شن����ة 2016 لتحديث 
ه����ذا املخط����ط اله����ادف اإل����ى �شبط عملي����ة حتديد 
ا�شتخدام����ات االأرا�شي مب����ا يتما�شى م����ع متطلبات 
وال�شناعي����ة  ال�شكني����ة  املج����االت  يف  التنمي����ة 
واال�شتثمارية وغريها.. وموؤخراً، ويف �شوء املر�شوم 
امللك����ي ال�شام����ي باإن�ش����اء اللجنة العلي����ا للتخطيط 
برئا�ش����ة �شاحب ال�شمو امللك����ي ويل العهد االأمني، 
مت ا�شتح����داث جهاز تنفي����ذي جديد متمثل يف هيئة 
التخطي����ط والتطوي����ر العم����راين للنهو�����س بالعمل 

التخطيطي مبا يواكب احتياجات التنمية.

�شاحب اجلاللة..
عل����ى �شعيد النمو العمراين، ج����اء اإن�شاء املركز 
البل����دي ال�شام����ل ليك����ون ن����واة للتنمي����ة العمرانية 
واالقت�شادي����ة، حي����ث اأ�شه����م هذا املرك����ز يف دعم 
عجل����ة التنمية من خالل ت�شهي����ل االإجراءات الهادفة 
الإ�شدار الرخ�س املختلفة، كما حقق العام املا�شي 
تطوراً متميزاً بارتفاع عدد تراخي�س البناء ال�شادرة 
للفرتة من يناير اإلى �شبتمرب 2016 اإلى 682 رخ�شة 
بن����اء، مقارنًة ب� 482 رخ�شة لنف�س الفرتة من العام 
2015، كم����ا زادت م�شاح����ة البناء لتل����ك امل�شاريع، 
م����ن مليون وثمامنائة األف م����رت مربع 1.810 مليون 
م����رت مربع اإل����ى اأربعة مالي����ني و�شبعمائ����ة األف مرت 
مرب����ع 4.709 ملي����ون مرت مرب����ع، وزادت كلفة تلك 
امل�شاري����ع من )489 مليون دين����ار( عام 2015 اإلى 
)ملي����ار و295 ملي����ون دين����ار( ع����ام 2016، وهو ما 
يعك�س ثقة امل�شتثمرين وازدهار النه�شة العمرانية 

يف البالد.

200 حديقة ومتنزه 
وعل���ى �شعي���د اخلدم���ات البلدي���ة، قام���ت 
�ش���وؤون البلديات بال���وزارة باإن�شاء م���ا يزيد عن 
200 حديق���ة ومت�نّزه و�شاح���ل ومم�شى وم�شمار 
يف خمتل���ف مناط���ق اململك���ة، حي���ث تعترب هذه 
املواقع متنّف�شاً للمواطنني واملقيمني، وت��شهم 
يف تعزيز التوازن البيئي والبيولوجي، واأ�شهمت 

يف رفع ر�شيد اململكة من الرقعة اخل�راء.
ويف م���ا يتعل���ق بالواجه���ات البحري���ة، فاإن 
ال���وزارة ما�شي���ًة يف العم���ل �شم���ن توجيه���ات 
اللجن���ة العليا للتخطيط العمراين، يف توفري تلك 
الواجهات وامل�شاحات الالزمة ملمار�شة االأن�شطة 

الرتفيهية املختلفة.
ويف جم���ال ال���رثوة البحرية، عمل���ت الوزارة 
على تنمية هذا القطاع من خالل دعم ال�شيادين 
واإن�شاء وتطوير ع���دد من مرافئ ال�شيد البحري، 
باالإ�شافة اإلى ت�شجيع البدائل الهادفة اإلى تنمية 
ال���رثوة البحرية، كاالأرياف ال�شناعية واال�شتزراع 

ال�شمكي وت�شجيع ال�راكة مع القطاع اخلا�س.
ومن جانب اآخر، تعت���رب الزراعة اإحدى ركائز 
التنمي���ة امل�شتدام���ة، وعام���اًل هام���اً يف حتقي���ق 
االأم���ن الغذائي الن�شبي، حيث تعمل الوزارة على 
حماية موروث البحرين م���ن املحا�شيل الزراعية 
واخل����روات، والنخيل عرب اإطالق مبادرات اإكثار 
النخي���ل، ونق���ل الف�شائ���ل وزراعته���ا باالأن�شجة 

ومكافحة �شو�شة النخيل.
اإن احلدي���ث ليط���ول -ي���ا �شاح���ب اجلاللة 
-ح���ني التطرق ملجمل االجن���ازات التي حققتها 
ال���وزارة يف ظل عهدكم الزاه���ر كونها واحدة من 
ال���وزارات اخلدمي���ة يف اململك���ة، متطلعني اإلى 
اأن نظف���ر دائماً ب�شخي عط���اء ودعم جاللتكم ملا 
فيه خري وتقدم الوطن ورقيه، يف ظل توجيهات 
�شاح���ب ال�شم���و امللكي رئي�س ال���وزراء املوقر، 

و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد االأمني.
وختام���اً.. تقبل���وا جاللتك���م عظي���م ال�شك���ر 
والعرفان، �شائلني املول���ى القدير اأن يحفظكم 
ويحف���ظ مملكتنا احلبيب���ة، وي�ش���دد على طريق 
اخل���ري خطاك���م.. وال�ش���الم عليك���م ورحم���ة اهلل 

وبركاته.
وبع���د ذلك ت�رف اجلميع بال�شالم على جاللة 

امللك.
هذا واأقام �شاحب اجلاللة امللك ماأدبة غداء 
تكرمي���اً للعامل���ني يف وزارة االأ�شغ���ال و�ش���وؤون 

البلديات والتخطيط العمراين.

• جاللة امللك وبح�شور �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً وزير االأ�شغال والعاملني يف الوزارة	
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أعلى  تحقيق  أجل  من  جاهدة  تسعى  التي  الرائدة  العالمية  المؤسسات  من  )بابكو(  البحرين  نفط  تعتبر شركة 
مستويات األداء والتميز المنشود في مضمار صناعة النفط. إننا نؤمن في بابكو بأهمية العنصر البشري باعتباره 

الركيزة األساسية التي تتيح للشركة القدرة على المنافسة وتحقيق أهدافنا المؤسسية.

وفي هذا اإلطار توفر بابكو لموظفيها:
مكافآت وعوائد مجزية	 
تدريب وتطوير بشكل مستمر	 
االستقرار الوظيفي	 
ثقافة مؤسسية قائمة على الرعاية واالهتمام	 

تبحث الشركة عن سكرتيرة أولى تملك الخبرة والكفاءة للقيام بمهام السكرتارية التنفيذية والمهام المكتبية 
واإلدارية.

وتشمل المهام الرئيسية ما يلي:
التعامل الجيد مع جميع أشكال االتصال )الكتابية والشفهية(، واإلجابة على االستفسارات وتقديم المعلومات 	 

وتنظيم وتنسيق االجتماعات والمؤتمرات والقيام بترتيبات السفر لكبار التنفيذيين والمديرين.
التعامل مع البريد الوارد والوثائق األخرى.	 
التنسيق مع جهات االتصال الداخلية والخارجية.	 
إصدار التقارير المطلوبة والمراسالت وغيرها من الوثائق لرؤساء األقسام والدوائر في الوقت المناسب.	 
المتابعة السريعة والفورية وفي الوقت المناسب مع مختلف اإلدارات بشأن المعلومات المطلوبة من قبل 	 

رؤساء األقسام والدوائر من خالل الحفاظ على ملفات مفتوحة، وما إلى ذلك.
تدوين وطباعة وتوزيع محاضر االجتماعات.	 
الحفاظ على كفاءة أنظمة حفظ الملفات.	 
ترتيب وتأكيد المواعيد، والحفاظ على الجداول الزمنية.	 
ترتيب األحداث والفعاليات الداخلية والخارجية.	 
تشغيل المعدات المكتبية، وآالت النسخ، والفاكسات؛ وجمع وتغليف وإصدار التقارير؛ وإرسال الفاكسات، 	 

وإجراء المسح الضوئي للوثائق الورقية ألغراض االستخدام اإللكتروني، وما إلى ذلك.
مراقبة والحفاظ على إمدادات كافية من القرطاسية والمواد االستهالكية من خالل نظام التخزين 	 

المعمول به.  
مراقبة اإلجراءات اإلدارية الروتينية األخرى للمكاتب، مثل سجالت الحضور وضبط الوقت.	 

متطلبات التقديم:
دبلوم اإلدارة المكتبية من جامعة البحرين أو ما يعادله.	 
اال يقل عن 5 سنوات خبره في مجال السكرتارية.	 
المعرفة والخبرة في تطبيقات البرمجيات ذات الصلة، والكفاءة في استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية، 	 

وخاصة البريد اإللكتروني، وأنظمة المنظمات اإللكترونية ومايكروسوف أوفيس.
مع 	  مختلفين  مديرين  تحت  بفعالية  والعمل  بسرعة  التعلم  على  والقدرة  جيدة  شخصية  مهارات  امتالك 

متطلبات العمل المتنوعة.
إجادة اللغة العربية المكتوبة، واللغة االنجليزية المكتوبة والشفهية.	 
التمتع بالقدرة على التخطيط والتنظيم، وإدارة الوقت، والتركيز على خدمة العمالء؛ وأخذ زمام المبادرة، 	 

واالتصاف بالموثوقية، والقدرة على تحمل ضغط وإجهاد العمل.
يرجى مالحظة: 

يرجى مالحظة أن شركة بابكو سوف تقبل الطلبات عن طريق موقع الشركة اإللكتروني فقط: 	 
www.bapco.net    Careers    Job Opportunities    Current Vacancies

سوف يتم االتصال بقائمة المرشحين النهائية فقط. 	 
آخر موعد لتقديم الطلب: الخميس 28 سبتمبر2017. 	 

لالستفسار الرجاء االتصال على أي من األرقام التالية: 17755021
17755055 ,17755030

فرصة توظيف في شركة نفط البحرين ش.م.ب. 
)مقفلة( - بابكو
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�����راك����ة وث���ي���ق���ة وت����ق����دم يف ال��ت��ن�����س��ي��ق ال���ع�������س���ك���ري وال����ت����ع����اون ال���دف���اع���ي

العالقات مع اأمريكا مبنية منذ عقود على الثقة واالحرتام

العالقات مع اأمريكا متميزة يف املجاالت الع�سكرية

جاللته مينح الأدمريال دونغن و�سام البحرين من الدرجة الأولى... العاهل:

تو�سيع دائرة ال�راكة ال�سرتاتيجية بني املنامة ووا�سنطن... رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل عاهل الب���الد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د بن عي�س���ى اآل خليف���ة يف ق�ر 
ال�سخ���ري اأم�س �سف���ري الوليات املتح���دة الأمريكية 
لدى اململك���ة وليام روبك الذي ق���دم جلاللته قائد 
القوات البحرية الأمريكي���ة بالقيادة املركزية قائد 
الأ�سطول اخلام�س الأدم���ريال كيفن دونغن لل�سالم 

على جاللة امللك مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله.

كما قدم ال�سفري اإلى جاللة امللك القائد اجلديد 
للقوات البحرية الأمريكي���ة بالقيادة املركزية قائد 
الأ�سط���ول اخلام����س الأدمريال ج���ون اأكويالن وذلك 

مبنا�سبة ت�سلم مهامه اجلديدة.
واأ�ساد �ساحب اجلاللة بعمق العالقات التاريخية 
وال�راك���ة الوثيق���ة التي تربط بني مملك���ة البحرين 
والوليات املتحدة الأمريكية، وما ت�سهده من تقدم 

وتط���ور يف �سائر املجالت خ�سو�س���ا ما يتعلق منها 
بالتن�سيق الع�سكري والتعاون الدفاعي.

واأك���د جاللته اأن العالق���ات البحرينية الأمريكية 
مبنية من���ذ عقود عل���ى الثقة والح���رتام والتن�سيق 
امل�سرتك مب���ا يحقق املنفع���ة للبلدي���ن وال�سعبني 

ال�سديقني.
كم���ا اأثنى جاللته على م���ا بذله الأدمريال كيفن 

دونغن خ���الل فرتة عمل���ه من جهود طيب���ة اأ�سهمت 
يف تطوي���ر وتنمية التع���اون البحرين���ي - الأمريكي 
ول�سيم���ا يف ال�س���وؤون الع�سكري���ة والدفاعية، معرباً 
يف الوق���ت ذاته عن متنياته لالأدمريال جون اأكويالن 

بالتوفيق يف مهام عمله اجلديد.
وتقدي���راً من �ساحب اجلاللة جله���ود الأدمريال 
البلدي���ن  عالق���ات  توطي���د  يف  دونغ���ن  كيف���ن 

ال�سديق���ني، منحه جاللته و�سام البحرين من الدرجة 
الأول���ى، متمنياً له كل التوفي���ق فيما ي�سند اإليه من 

مهام جديدة.
ون���وه جالل���ة املل���ك بال���دور ال���ذي ت�سطلع به 
الإدارة الأمريكية بالتعاون مع احللفاء والأ�سدقاء يف 
تر�سي���خ دعائم الأمن وال�ستقرار يف املنطقة وخدمة 

ق�سايا ال�سالم العاملي.

املنام���ة - بن���ا: اأ�ساد رئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �سلمان اآل خليفة مب���ا ت�سهده عالقات التعاون 
وال�سداق���ة التاريخية واملتميزة بني مملك���ة البحرين والوليات 
املتح���دة الأمريكية ال�سديقة من تق���دم يف العديد من املجالت 

ل�سيما الع�سكرية والدفاعية.
ج���اء ذلك، ل���دى ا�ستقب���ال �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
الوزراء بق�ر �سموه بالرفاع �سباح اأم�س، �سفري الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة لدى اململك���ة وليام روب���اك وقائد الق���وات البحرية 
الأمريكية يف القيادة املركزية قائد الأ�سطول اخلام�س الأدمريال 
كيفن دونيكان Kiven M.Donegan”، مبنا�سبة انتهاء فرتة 
Jhon A -  ممله، وال���ذي قدم ل�سموه الأدمريال جون اأكويلينو
uilino كقائ���د جدي���د للق���وات البحرية الأمريكي���ة يف القيادة 

املركزية قائًدا لالأ�سطول اخلام�س.
وخ���الل اللقاء، ن���ّوه �ساحب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء 
بالإ�سهام���ات التي قام ب���ه الأدمريال كيفن دوني���كان يف تنمية 
التع���اون بني البلدين ال�سديقني، مهنًئ���ا �سموه الأدمريال جون 
اأكويلين���و مبنا�سبة تعيينه، معرًبا �سم���وه عن متنياته له بالنجاح 

والتوفيق يف اأداء مهام عمله اجلديد.
واأكد �سموه �رورة تعزيز التعاون الدويل يف كل ما من �ساأنه 
حتقيق اأكرب قدر م���ن ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة والعامل من 
اأج���ل عامل ت�سوده املحبة والطماأنينة لتنعم بها كل دول و�سعوب 

العامل.
و�س���ّدد �سم���وه على اأن ما يهمنا هو توف���ري م�ستقبل اأف�سل 
للمنطقة لكي مت�سي قدًما يف جمال التنمية والبناء وحتقيق حياة 

اآمنة وم�ستقرة.
واأك���د �سم���وه الإدراك العمي���ق لأهمي���ة و����رورة العالقات 
ب���ني مملك���ة البحري���ن والولي���ات املتح���دة ال�سديق���ة القائمة 
عل���ى الحرتام املتب���ادل والتعاون الوثيق منذ عق���ود عدة، واإننا 
ن�سع���ى لتعزيز هذا التعاون الذي يخدم امل�سالح امل�سرتكة بني 
البلدين وال�سعبني ال�سديقني وتو�سيع دائرة التعاون وال�راكة 

ال�سرتاتيجية بني البلدين.
وا�ستعر����س �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س ال���وزراء وقائد 
القي���ادة املركزي���ة الأمريكية جممل الأو�س���اع والظروف الراهنة 
يف املنطقة واجله���ود املبذولة لتعزيز الأم���ن وال�ستقرار فيها، 
موؤك���ًدا �سم���وه اأهمية اأن ي�س���ود ال�ستقرار املنطق���ة والعامل من 

خالل عمل جماعي يوفر اأ�سباب كل التقدم للمنطقة والعامل.
من جانبه، اأ�ساد قائ���د القوات البحرية الأمريكية يف القيادة 
املركزية مب���ا توليه حكوم���ة مملكة البحرين برئا�س���ة �سموه من 
اهتمام بكل ما يعّزز من جمالت التعاون بني البلدين، وقال: “اإن 
ما وجده من تعاون من قبل مملكة البحرين كان له الأثر الإيجابي 
والكب���ري يف ت�سهي���ل مهمت���ه، واأن ما يرب���ط الولي���ات املتحدة 

ومملكة البحرين هي عالقة خا�سة ومتميزة”.

• جاللة امللك م�ستقبال ال�سفري الأمريكي الذي قدم جلاللته قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأ�سطول اخلام�س 	

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفري الأمريكي وقائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأ�سطول اخلام�س	
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ن�����أم����ل ان ي�����س��ر ال���������وزراء وامل���������س����وؤول����ون ع���ل���ى ن���ه���ج ���س��م��و رئ���ي�������س ال�������وزراء

الزيارات امليدانية للمواطنني بها العربة والقيمة واملعنى
موؤكدا لرواد جمل�س املح�فظة اأن لديه برن�مج عمل دقيق وح�فل... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي: 

رح����ب حم�ف����ظ املح�فظ����ة اجلنوبي����ة �سمو 
ال�سي����خ خليفة بن علي اآل خليفة، بجمع احل�سور 
م����ن رواد جمل�س املح�فظة �سب�����ح اأم�س، موؤكدا 
�سم����وه اأن ه����ذا املجل�س ه����و لأه�����يل املنطقة، 
وبوابة ع�مرة ل�ستقب�لهم، وللنظر ب�حتي�ج�تهم، 
ومتطلب�تهم، وال�سع����ي احلثيث لتحقيقه�، عرب 
مت�بع����ة مروره����� ب�جله�����ت املخت�س����ة، م�سيف� 
�سم����وه “ي�سع����دين لق�وؤك����م دائم�����، واأن����� منكم 

وفيكم، وبخدمتكم”.
وق�ل �سموه “بركتن����� ومثلن� ب�حلي�ة والدن� 
�سم����و رئي�س ال����وزراء، الذي ق�����م مبجهود كبر 
خلدم����ة البحري����ن و�سعبه�����، ونت�أم����ل اأن الوزراء 
وامل�سوؤولني ي�سرون عل����ى نهج �سموه الكرمي 
ب�لن����زول للمواطنني، وفتح الأبواب لهم، و�سمو 
رئي�����س ال����وزراء م����ن اأك����ر الن��س حر�س����� على 

الت�أكيد عليهم جميع� ب�أهمية ذلك”.
وثم����ن �سموه ال����دور اخلري الكب����ر لع�ئلة 
ك�ن����و، عرب عق����ود طويل����ة �سعت خالله����� اأرك�ن 
هذه الع�ئل����ة الطيبة بتقدمي املب�درات اخلرية 
والإن�س�ني����ة خلدمة البحرين و�سعبه�����، كم� ثمن 
اأي�س����� املواق����ف الوطني����ة امل�سه����ودة لع�ئل����ة 
اجلالهم����ة، معربا �سم����وه عن تقدي����ره لأفراده� 

فردا فردا.
واأك����د �سموه عل����ى ه�م�س اللق�����ء حر�سه يف 
الأي�����م الأخرة عل����ى القي�م بعدد م����ن الزي�رات 
امليدانية لأه�����يل الرف�ع، وع�سكر، وجو، والدور، 
مبين� اأنه �سي�ستمر بزي�رة كل املن�طق، واللتق�ء 
ب�لأه�يل، واأ�سح�����ب املج�ل�س، عرب برن�مج عمل 
دقي����ق، ومرك����ز، ومي����داين، للق�����ء املواطنني، 
وللتوا�سل الدائم معهم، وتلبية م� يرنون اليه.

وت�بع �سم����وه “الزي�����رات امليدانية تختلف 
مت�م����� ع����ن النظر ملط�ل����ب الن��س ع����رب الأوراق 
وامللف�����ت املتكد�سة على الط�����ولت والأرفف؛ 
لأن روؤي����ة ال�سواه����د عل����ى واقعه� تق����دم فكرة 
متك�ملة عن احل�ل، وعن الأولوي�ت، وعن امل�س�ر 
الذي يجب ال�سر من خالله عرب هذه الأولوي�ت”.
وق�����ل �سموه مبت�سم����� “ت�ست�هل����ون اخلر، 
وت�ست�هل����ون من يلتفت لطلب�تك����م، وللمنطقة 
كله�، وعندن����� حر�س اأن نخدمك����م، ون�س�عدكم، 
ونر�سيك����م، ف�أنت����م اخوان����� وربعن�����، وكل واحد 

فيكم له معزة كبرة”.
وزاد �سم����وه “التقيت موؤخرا بوزير الأ�سغ�ل 
ع�س�����م خل����ف، واأث����رت ل����ه وبدق����ة الكث����ر من 
املط�ل����ب، مبنطقتي ع�سك����ر وجو، منه����� اإن�س�ء 
طرق، ومن�ف����ذ جديدة، خ�سو�س����� اأنه� اأ�سبحت 
وع�م����رة  والن�سيط����ة،  احليوي����ة  املن�ط����ق  م����ن 

ب�ل�س����ك�ن وامل�س�ري����ع، ال�س�غطة على اخلدم�ت 
والبني����ة التحتية، والطرق املح����دودة، خ�سو�س� 
من ال�س�حن�����ت الثقيلة، والت����ي ت�سغل ال�سوارع 

بغ�لبي����ة الوق����ت”. واأردف �سم����و ال�سيخ خليفة 
ب����ن علي “ك�ن الوزير متع�ون�����، ومهتم� مبعرفة 
كل التف��سي����ل املتعلقة به����ذه املن�طق، لكني 

�س�أحر�����س عل����ى مت�بعة هذه املط�ل����ب معه اأول 
ب�����أول، حتى مروره�”. وق�����ل “�ستكون يل زي�رة 
قريب����ة لقري����ة ال����زلق، و�س�أهت����م ب�لنظر يف كل 
امللف�����ت الع�لقة والتي تهم الأه�يل، مبقدمته� 
مو�سوع الفر�س����ة، والذي اأثر يل مرارا، فكل م� 

يهم الن��س، يهمن�، وهذا واجبن�”.
وثم����ن �سموه الكرمي اجله����ود الكبرة التي 
يتف�ن����ى به� رج�لت وزارة الداخلية حلفظ الأمن 
وال�ستق����رار، وتوفر الأج����واء املطمئنة للن��س، 
مزي����دا “لهم مك�نة كب����رة، ونحن نق����در كل م� 
يبذلونه من ت�سحي�ت كبرة لهذا الوطن الغ�يل 

على نفو�سن� جميع�”.
وق�م عدد م����ن الكت�ب واملثقف����ني ب�إهداء 
�سم����وه ع����ددا م����ن الكت����ب والإه����داءات، منهم 
الك�ت����ب ال�سح�����يف اأ�س�م����ة امل�جد ال����ذي اأهدى 
�سموه كت�ب “الأمر خليف����ة بن �سلم�ن... ق�سة 
ق�ئد ووط����ن” والذي يح����وي 129 �سفحة، وهو 
عب�����رة عن مق�لت وثقه����� امل�جد، مل�سرة �سمو 

رئي�س الوزراء.
كم����� قدم الب�حث را�سد ب����ن �سقر اجلالهمة 
ل�سم����وه اإ�سداره الوث�ئقي اجلديد بعنوان “على 
�سف�����ف اجل����ودة”، ال����ذي يتحدث ع����ن اجلودة 
والإتق�ن يف احلي�ة والعمل، ب�سكل �سل�س وممتع 

وذي ف�ئدة.

• الزميل امل�جد ي�سلم �سموه كت�ب “الأمر خليفة بن �سلم�ن... ق�سة ق�ئد ووطن”	

 اإبراهيم النهام

ت�صوير: خليل اإبراهيم

املن�مة - بن�����: اأكد حم�فظ املح�فظة 
اجلنوبي����ة �سمو ال�سي����خ خليفة بن علي بن 
خليفة اآل خليفة اأهمية الزي�رات امليدانية 
لالطالع عن ق����رب للنواق�س والحتي�ج�ت 
الت����ي حتت�ج اإليه� م����دن وقرى املح�فظة، 
واأن ال�ستم�����ع والأخ����ذ ب����راأي الأه�����يل مل� 
يع�ي�سون����ه يف كل منطق����ة على حدة له من 
القدر الكب����ر املعّزز لل�س����ورة احلقيقية 

لواقع تلك الحتي�ج�ت.
واأ�س�����ر �سموه يف ه����ذا ال�سي�����ق، اإلى 

اجله����ود الوطنية املخل�سة التي يقوم به� 
رج�لت القب�ئل والع�ئالت البحرينية ممثلة 
يف وجه�ئه����� واأعي�نه����� يف مع�ونه الأجهزة 
احلكومية لالإر�س�د ورفع الحتي�ج�ت التي 
تتطلبه� مدنه����م وقراهم، وهو الأمر الذي 
يعّزز اجلهود ويكمل العمل امل�سرتك بني 
خمتلف القط�ع�ت نح����و الرتق�ء مب�ستوى 

التنمية ال�س�ملة.
ج�����ء ذلك، يف زي�����رة �سموه ع����دًدا من 

جم�ل�س وجه�ء واأعي�ن مدينة الرف�ع.

واأطل����ع حم�ف����ظ املح�فظ����ة اجلنوبية 
�سم����و ال�سي����خ خليف����ة بن علي ب����ن خليفة 
رواد املج�ل�����س عل����ى ج�ن����ب م����ن برن�مج 
عم����ل املح�فظة يف الف����رتة املقبلة والذي 
�سرتكز على توفر الأمن وال�سالمة الع�مة 
وتعزي����ز ثق�فة الوق�ي����ة، وذلك ب�لتن�سيق 
والتع�����ون م����ع مديري����ة �رشط����ة املح�فظة 
اجلنوبية والأجه����زة الأمنية الأخرى، م�سًرا 
�سم����وه اإلى اأن زي�����رة املج�ل�س عن�رش مهم 
يف ر�س����د مالحظ�����ت واحتي�ج�����ت الأه�يل 

لدرا�سته����� ورفعه� ومت�بع����ة تنفيذه� مع 
اجله�����ت املعني����ة والتي حتق����ق يف نه�ية 

املط�ف عن�رش الأمن الجتم�عي ال�س�مل.
كم����� تن�����ول �سمو حم�ف����ظ املح�فظة 
اجلنوبية يف زي�راته العديد من املوا�سيع 
الع�مة  والأح����وال  الجتم�عي����ة  والق�س�ي����� 
التي يع�ي�سه� الأه�يل اإلى ج�نب ال�ستم�ع 
اإل����ى الآراء ووجه�����ت النظ����ر وت�سمينه����� 
�سمن الر�س����د واملت�بعة لتحقيق م�ستوى 

ع�ل من جودة اخلدم�ت املقدمة.

تلم�س الواقع اخلدمي عن كثب وتلبية االحتياجات
توفر الأمن ب�لتن�سيق مع �رشطة املح�فظة والأجهزة الأمنية... �سمو ال�سيخ خليفة بن علي:

• �سمو حم�فظ اجلنوبية م�ستقبال رواد جمل�س املح�فظة �سب�ح اأم�س	
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يسر مجلس إدارة بنك دار اإلستثمار ش.م.ب (مقفلة) دعوة السادة 
 ، العادية  العمومية غير  الجمعية  إجتماع  الكرام لحضور  المساهمين 
سبتمبر   ٢٨ الموافق  الخميس  يوم  تعالى  هللا  بإذن  سيعقد  والذي 
برج   ، اإلستثمار  دار  بنك  مقر  في  ١٠:٠٠ صباحاً  الساعة  عند  ٢٠١٧م، 

الزامل ، الطابق الثالث عشر. طبقاً للمادة ٤٠ من النظام األساسي.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لبنك دار اإلستثمار ش.م.ب.م

١. الموافقة على تحويل ملكية أسهم المساهمين التالية اسمائهم:
شركة المدار للتمويل واالستثمار  •

شركة استحواذ القابضة  •
شركة خباري القابضة  •
شركة أوكيانا العقارية  •
شركة منازل للتعمير  •

إلى المساهم شركة دار اإلستثمار القابضة ش.م.ك (دولة الكويت) وعمل الالزم لتقييدها في 
سجل المساهمين وعقد التأسيس.

٢. الموافقة على إضافة الفقرة التالية إلى النظام االساسي لبنك دار االستثمار حسب متطلبات
 قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م المادة (١٨٨) :

تقدير  يجوز  وال  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  رئيس  مكافآت  تحديد  طريقة  الشركة  نظام  يبين 
مجموع هذه المكافآت بأكثر من ١٠٪ من صافي الربح بعد خصم االحتياطات القانونية وتوزيع 
ربح ال يقل عن ٥٪ من رأسمال الشركة المدفوع، كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرف 
مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في السنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباحاً أو 
السنوات التي ال توزع فيها أرباحاً على المساهمين على أن يوافق على ذلك وزير التجارة و 
الصناعة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما 
األرباح وبدل  المالية من رواتب ونصيب في  السنة  اإلدارة خالل  حصل عليه أعضاء مجلس 
قبضه  ما  بيان  على  المذكور  التقرير  يشتمل  كما  وغيرها.  ومصروفات  تمثيل  وبدل  حضور 
أو  إدارية  أو  فنية  أعمال  نظير  قبضوه  ما  أو  إداريين  أو  موظفين  بوصفهم  المجلس  أعضاء 

استشارية أو أية أعمال أخرى.
٣. الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة أو من يخوله إلتمام عمليات تعديل عقـــد التأسيـــــــــــــــس        

    والنظام األساسي.

وهللا ولي التوفيق
                                                                 مجلـس اإلدارة

“اجلنوبية” يف  االه���ت���م���ام  مب��ن��اط��ق  امل����روري����ة  وال�����دوري�����ات  ال���ك���ام���رات  ت���وف���ر 

ا�ستعرا�ض نتائج الزيارات والعمل على تلبية مطالب املواطنني
وزير الداخلية هناأ �شموه بالثقة امللكية على تعيينه باملن�شب اجلديد... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

املنامة - وزارة الداخلية: عقد وزير الداخلية 
ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة اأم�س اجتماعا مع 

املحافظني، بح�شور املن�شق العام للمحافظات.
ويف م�شته���ل االجتم���اع، رحب الوزي���ر با�شمه 
وبا�ش���م املحافظني مبحاف���ظ املحافظة اجلنوبية 
�شمو ال�شيخ خليفة بن عل���ي بن خليفة اآل خليفة، 
مهنًئ���ا �شموه بالثقة امللكي���ة ال�شامية بتعيينه يف 
من�شبه اجلديد، متمني���ا ل�شموه التوفيق وال�شداد 
للنهو����س بامل�شوؤولي���ات واملهام املوكل���ة اإليه 
مل���ا في���ه خدم���ة الوط���ن واملواطن���ني، معربا عن 
�شكره للمحافظني على اجلهود التي يقومون بها 
ودوره���م الفعال يف تلبية االحتياج���ات بالتن�شيق 
م���ع اجلهات املعني���ة والعمل ب�ش���كل م�شتمر على 

تطوير ال�رشاكة املجتمعية الفاعلة مع االأهايل.
بعده���ا، مت بحث جدول اأعم���ال االجتماع الذي 
�شم���ل عددا م���ن املو�شوع���ات وامل�شاري���ع التي 
يتم تنفيذها على اأر����س الواقع، حيث ا�شتعر�س 
�شم���و حمافظ املحافظة اجلنوبية احلوادث االأمنية 
مبنطقة �شوق الرفاع ال�رشقي، اإ�شافة اإلى احلوادث 
واملخالف���ات املرورية على �ش���ارع خليج البحرين، 
االأمر ال���ذي يتطلب تكثيف ا�شتخ���دام الكامرات 
االأمنية وتعزيز وجود الدوريات املرورية، ويف هذا 
ال�ش���اأن وجه وزير الداخلي���ة اإلى توفر املتطلبات 

من الكامرات والدوري���ات وفق درا�شة اإح�شائية 
حت���دد مناطق االهتم���ام؛ ليتم الرتكي���ز عليها مع 

و�شع اأولويات التنفيذ.
ا�شتعر����س �شم���و حماف���ظ املحافظ���ة  كم���ا 
اجلنوبية نتائج الزيارات الت���ي قام بها للمجال�س 
ال���وزراء  م���ن  وع���دد  املواطن���ني  م���ع  ولقاءات���ه 
وامل�شوؤول���ني يف اإط���ار بحث احتياج���ات ومطالب 

املواطنني والعمل على تلبيتها.

من جهت���ه، قدم حماف���ظ حمافظ���ة العا�شمة 
ال�شي���خ ه�شام ب���ن عبدالرحم���ن اآل خليف���ة ايجازا 
ح���ول اجلهود املبذولة يف مكافح���ة ظاهرة البائعة 
اجلائل���ني م���ن خالل ت�شكي���ل فريق عم���ل ميداين 
ي�ش���م اجله���ات ذات العالقة، و�شب���ط املخالفات 
القانوني���ة التي يت���م ارتكابها واتخ���اذ االإجراءات 

املقررة يف هذا ال�شاأن.
واأثنى الوزي���ر على هذه اجله���ود، منوها اإلى 

اأهمي���ة وجود مرك���ز لالإيواء ب���كل حمافظة يف اإطار 
معاجلة ظاهرة الباعة اجلائلني. 

ثم تط���رق حمافظ املحافظ���ة ال�شمالية علي 
الع�شفور اإلى م�رشوع جداريات بعنوان “التعاي�س 
بلغات العامل”، وال���ذي د�شنته املحافظة، تزامنا 
مع اإع���الن مملكة البحرين للت�شام���ح الديني على 
هام����س معر�س “ه���ذه هي البحري���ن”، حيث اأكد 
الوزي���ر اأن مملكة البحرين كب���رة مبعانيها، واأن 

التعددي���ة م�شدر ق���وة وتعك����س ال�شمعة الطيبة 
للبحرين.

كم���ا ا�شتعر����س املحاف���ظ نتائ���ج حملة برك 
ال�شباحة املخالف���ة من حيث اال�شرتاطات ال�شحية 
وتطبيق معاير االأمن وال�شالمة، حيث اأ�شاد الوزير 
بجهود املحافظة، موؤكدا اأهمية دور الدفاع املدين 

بالتعاون مع اجلهات املخت�شة يف هذا ال�شاأن.
ودع���ا الوزي���ر املحافظ���ني اإل���ى املزي���د من 
�ش���كاوى  ر�ش���د  خ���الل  م���ن  الفع���ال  التوا�ش���ل 
املواطن���ني بالتن�شي���ق م���ع اإدارة االإع���الم االأمني 
والعمل مع اجلهات املعنية على حلها، ويف الوقت 
ذات���ه التوا�ش���ل م���ع املواطن���ني؛ الإطالعهم على 
املجري���ات ب�شاأن �شكاواهم، منوها يف الوقت ذاته 
اإل���ى ����رشورة ا�شتخدام املنهج العلم���ي يف معاجلة 
اأوجه الق�شور واملالحظ���ات بالتحليل والدرا�شات 
الالزم���ة؛ للوقوف على اأ�شبابها متهيدا ملعاجلتها 
مب���ا ي�شم���ن العم���ل عل���ى حف���ظ االأم���ن، وتعزيز 

ال�شالمة العامة.
ويف ختام االجتماع، �ش���دد الوزير على �رشورة 
تر�شي���خ العالقة التكاملية م���ع اجلهات املختلفة، 
وتفعيل ال�رشاك���ة املجتمعية بال�شكل الذي يتطلع 
اإلي���ه املواطن، ويجعل���ه �رشيكاً اأ�شا�شي���ا يف البناء 

والتطور.

• وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع املحافظني	

تكرمي 15 �شخ�شية عربية من رواد العمل التطوعي وت�شليم جائزة اأف�شل م�رشوع

املنامة - بنا: ت�شت�شيف اجلامعة العربية اليوم 
)اخلمي�س( للمرة االأول����ى احتفالية الن�شخة ال�شابعة 
م����ن جائزة �شم����و ال�شيخ عي�شى بن عل����ي بن خليفة 
اآل خليف����ة للعمل التطوعي، والت����ي تنظمها جمعية 
الكلمة الطيب����ة بالتعاون مع االحتاد العربي للتطوع 
واإدارة منظم����ات املجتم����ع امل����دين بجامع����ة الدول 

العربية.
و�شيتم خ����الل االحتفالية التي تق����ام بالتزامن 
مع الي����وم العرب����ي للتط����وع، تك����رمي 15 �شخ�شية 
التطوعي����ة عل����ى  اإ�شهاماته����م  بن����اء عل����ى  عربي����ة 
امل�شت����وى املحل����ي والوطن����ي، والعم����ل التطوع����ي 
على امل�شت����وى االإقليمي والعرب����ي، وحر�شهم على 
نق����ل اخل����رات وا�شتقطاب وتدري����ب املتطوعني، 
والق�شاي����ا املجتمعية التي تبنوها خ����الل ال�شنوات 
املا�شية، اإ�شافة اإلى امل�شاهمات العلمية واالأفكار 
يف  له����م  االإبداعي����ة  اأو  االبتكاري����ة  وامل�رشوع����ات 
املج����ال التطوعي، واأدائه����م اأدورا اإيجابية يف خدمة 

جمتمعاتها.
ويق���وم راعي اجلائزة والرئي�س الفخري جلمعية 
الكلمة الطيبة �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة 
اآل خليفة، واالأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد 
اأبوالغي���ط بتكرمي رواد العمل التطوعي العرب لهذا 
الع���ام، بح�شور ع���دد كبر م���ن ال�شخ�شيات املهمة 
ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين العربي���ة واالإقليمي���ة 
والدولي���ة واأ�شح���اب اخلرات يف جم���ال امل�شوؤولية 
االإع���الم  املجتمعي���ة والعم���ل التطوع���ي وو�شائ���ل 

املختلفة للم�شاركة يف االحتفالية.
وبحث وفد اللجنة املنظمة للجائزة الرتتيبات 
االأخ����رة لالحتفالية بالتن�شيق م����ع �شفارة البحرين 

يف القاهرة، حيث اأ�شادوا باجلهود التي 
بذلته����ا االأمان����ة العام����ة للجامعة 

اإدارة  يف  ممثل����ة  العربي����ة 
منظم����ات املجتم����ع املدين 

خالل الن�شخ����ة احلالية من 
اجلائزة.

وقال املن�شق العام 
بوهزاع  يعقوب  للجائزة 

“اإن احت�شان بيت العرب 
جلائزة �شمو ال�شيخ عي�شى 

ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة للعمل 
التطوع���ي، نقل���ة نوعي���ة مهمة يف 

تاري���خ اجلائزة التي انتقل���ت اإلى م�شتوى 
�قليمي، و�أ�سحت حتظى باهتمام و��سع يف �أو�ساط 
العم���ل التطوع���ي العرب���ي، اإذ كان هناك حر�س 
ط���وال ال�شن���وات املا�شي���ة على اختي���ار اأف�شل 
العنا�رش العربية التي بذلت جهودا الفتة يف خدمة 
الوطن العربي”. واأ�شار اإلى اأن التعاون املثمر مع 
اجلامعة العربية خالل الن�شخة احلالية من اجلائزة 
متثل يف وج���ود م�شاركة فاعلة من اجلامعة، حيث 
قام���ت ادارة منظم���ات املجتمع امل���دين- قطاع 
ال�ش���وؤون االجتماعي���ة باالأمان���ة العام���ة للجامعة 
بدع���وة ال���دول العربي���ة لرت�شي���ح ال�شخ�شيات 

الب���ارزة يف جم���ال العمل التطوع���ي واالجتماعي، 
ولديه���م ب�شم���ة وا�شحة يف تنمي���ة جمتمعاتهم، 
حيث مت التن�شيق الختي���ار ال�شخ�شيات املكرمة 

خالل حفل اليوم.
الع����ام  املن�ش����ق  واأو�ش����ح 
للجائ����زة اأن احلف����ل �شي�شهد 
تكرمي اأ�شحاب امل�رشوعات 
التطوعي����ة  البحريني����������ة 
الفائ����زة بجائ����زة اأف�شل 
م�رشوع تطوعي يف مملكة 
تل����ك   ،2017 البحري����ن 
ع����ن  املنبثق����ة  اجلائ����زة 
ال�شيخ عي�شى  جائزة �شم����و 
للعم����ل  اآل خليف����ة  عل����ي  ب����ن 
التطوع����ي، الفت����ا اإل����ى اأن �شم����وه 
حر�س عل����ى ح�شور الفائزي����ن الثالثة حفل 
تكرمي رواد العمل التطوعي العرب؛ حتى يت�شلموا 
جوائزهم يف االحتفالية بجامعة الدول العربية، وهو 
ما يوؤكد دعم �شم����وه للمبادرات التطوعية لل�شباب 
البحرين����ي، وا�شتمرار �شم����وه يف م�شاندة امل�شاريع 

ال�شبابية التي تخدم اململكة.
واأ�شار بوهزاع اإلى اأن وج���ود ال�شباب البحريني 
بني اخلراء العرب من رواد العمل التطوعي مينحهم 
الفر�ش���ة الكت�ش���اب اخل���رات، ويتيح له���م املجال 
للتعري���ف مبدى التطور الذي حتق���ق يف البحرين يف 

جمال العمل التطوعي.

• �شمو ال�شيخ عي�شى بن علي بن خليفة	

دور اإن�ساين جلائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي
ت�سجيع �ل�سباب على �النخر�ط بالعمل �لتطوعي... �سفري �لبحرين مب�رص:

املنام���ة - بنا: اأك���د �شفر مملك���ة البحرين 
ل���دى جمهوري���ة م�رش العربي���ة ومندوبه���ا الدائم 
لدى جامعة ال���دول العربية ال�شفر را�شد بن عبد 
الرحمن اآل خليفة، اأهمية جائزة ال�شيخ عي�شى بن 
على بن خليفة اآل خليفة للعمل التطوعي ودورها 
يف دع���م العم���ل اخل���ري واالإن�ش���اين لل�شع���وب 

العربية.
ج���اء ذلك، يف موؤمتر �شح���ايف عقد اأم�س مبقر 
ال�شفارة البحرينية بالقاهرة لالإعالن عن تفا�شيل 
احتفالي���ة تك���رمي رواد العمل العرب���ي التطوعي 
املزم���ع عقدها يف اجلامعة العربية اليوم، بح�شور 
�شمو ال�شيخ عي�شى ب���ن علي اآل خليفة واأحمد اأبو 

الغيط االأمني العام للجامعة العربية.
وق���ال ال�شف���ر اإن البحرين لها ب���اع كبر يف 
حماية الرتاث العرب���ي والوطني التطوعي وتبنى 

العمل اخلري ودعم املوؤ�ش�شات اخلرية.
واأ�ش���ار اإل���ى اأن جائ���زة رواد العم���ل العربي 
التطوع���ي اأ�شبحت اإح���دى اأهم اجلوائ���ز العربية 

خلدم���ة االإن�شاني���ة الت���ي تقدمها جمعي���ة الكلمة 
الطيب���ة والت���ي تعك����س وتوؤكد اأهمي���ة دعم قيم 

الوالء واالنتماء لل�شباب.
من جانبه، اأك���د رئي�س االحتاد العربي للعمل 
للجائ���زة،  اللجن���ة املنظم���ة  التطوع���ي، رئي����س 
ورئي����س جمعية الكلمة الطيبة البحرينية ح�شن بو 
هزاع،  اأن العمل التطوعي يف البحرين يحتل مكانة 

كبرة ومهمة ل���دى القيادة وال�شعب مكانة مهمة 
لل�شعب البحريني الذي تربى على حب اخلر.

واأ�ش���ار اإلى اأن هدف اجلائزة ت�شجيع ال�شباب 
عل���ى �النخ���ر�ط فف���ي �لعم���ل �لعرب���ي �لتطوعي 
امل�شرتك، وه���و ما و�شع البحري���ن حتتل املرتبة 
االأولى العربية وال� 13 عامليًّا يف العمل التطوعي 

اخلري.

• جانب من املوؤمتر ال�شحايف 	

اجلامعة العربية ت�ست�سيف جائزة �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي للعمل التطوعي اليوم



الخميس 14 سبتمبر 2017 
23 ذو الحجة 1438
6local@albiladpress.comالعدد 3257

متاهة الحدائق

بلدي 
الجنوبية

• البلدي اجلنوبي 	
عبداللطيف �سلمان

ت��ط��ب��ي��ق اجل��������زاءات ع��ل��ى ����رك���ة ال��ن��ظ��اف��ة
يف حال خمالفتها بنود العقد... “البلديات”:

وافق���ت وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين عل���ى تطبي���ق اجل���زاءات 
املن�سو�ص عليها بعقد �رشكة النظافة باجلنوبية 

يف حال خمالفتها بنود العقد. 
وق���ال مدير عام البلدي���ة عا�سم عبداللطيف 
ح���ال  يف  الإج���راءات  حالي���ا  تطب���ق  البلدي���ة  اإن 
املخالفات، وهن���اك م�ست�سار ي�رشف على  تطبيق 

الإجراءات وفق ما ورد يف العقود املربمة.
واأك���د اأن بلدي���ة اجلنوبية م�ستع���دة لعر�ص 
الإج���راءات الت���ي مت اتخاذه���ا بخ�سو�ص خمالفة 

�رشكة النظافة.

واأ�سار البلدي بدر التميمي اإلى �رشورة احلزم 
يف ح���ال تكرار �رشك���ة النظافة املخالف���ات ذاتها 
يف اأك���ر م���ن منطقة، م�س���را اإلى ت���دين م�ستوى 

النظافة يف الدائرة الثامنة باجلنوبية.
من جانبه، اأكد البلدي بدر الدو�رشي اأن هناك 
خمالفات ونق�سا من جان���ب �رشكة النظافة، منها 

خلو جممع من حاويات القمامة.
بدوره، اأكد املدير العام للبلدية حر�سه على 
متابع���ة النق�ص واملخالفات، كم���ا تعتني اللجنة 
املعني���ة بالبلدي���ة باملتابعة مع جمي���ع الأع�ساء؛ 

للوقوف على املخالفات وطبيعتها ومواقعها. 

خلل عقود النظافة يتحمله وزير الأ�شغال 
املجل�ص مل يطلع عليها قبل التوقيع... �سلمان:

اأكد البلدي اجلنوبي عبداللطيف �سلمان اأن 
تبعية تنظيف مرافق احلدائق وم�سامر امل�سي 

كانت ل�رشكة النظافة ال�سابقة.
وتابع اأن النواق�ص يتحملها بالدرجة الأولى 
وزي����ر الأ�سغال و�س����وؤون البلدي����ات والتخطيط 
العمراين، حيث اإنه وقع العقد اجلديد من ال�رشكة 
دون اللتف����ات اإلى البنود املوج����ودة �سابقا اأو 

اطالع املجل�ص على هذه العقود قبل التوقيع.
واأكدت وزارة الأ�سغ����ال اأنها وجهت اجلهاز 
التنفي����ذي بالبلدي����ة لدرا�س����ة البدائ����ل واتخاذ 
ال����الزم ح�س����ب الإج����راءات املتبع����ة  لتخ�سي�ص 
�رشكة لتنظيف احلدائ����ق واملتنزهات وم�سامر 

امل�سي.  
م����ن جانبه، اأكد مدير ع����ام البلدية اجلنوبية 
عا�سم عبداللطي����ف املو�سوع ل يزال يف مرحلة 

املناق�س����ة واخلي����ار ب����ن اختيار �رشك����ة جديدة 
تتول����ى ه����ذه املهم����ة اأو اإ�سافته����ا اإل����ى مهام 

ال�رشكة النظافة احلالية.

ليلى مال اهلل

اأكث���ر م����ن 60 تو�شي�����ة قي����د الدرا�ش�����ة
اإجنازات املجل�ص ب�سيطة جًدا وتعاون “الأ�سغال” ركيك

بننَّ اأع�س���اء جمل�ص بلدي اجلنوبي���ة اأن 90 % 
م���ن ميزاني���ة م�ساريع املنطق���ة اجلنوبي���ة معلقة، 
واأك���دوا اأن هناك اأكر من 60 تو�سية للمجل�ص قيد 

الدرا�سة منها 48 رفعت الدور املا�سي.
واأك���دوا اأن ال���دور احل���ايل �سيك���ون متابع���ة 
لتو�سي���ات امل�ساري���ع �سابقة التي يف���وق عددها 
200 تو�سي���ة، والتي اأغلبها قيد الدرا�سة، لفتن 
اإل���ى اأن اأن���ه مل تر�سد حت���ى الآن ميزانيات لأي من 
هذه امل�ساريع، واأن هناك خمالفات قانونية لوزارة 

الأ�سغال بحق املجل�ص اأن التعاون ركيك معها.
ج���اء ذل���ك يف موؤمت���ر �سحف���ي �سم ع���ددا من 

اأع�ساء بلدي اجلنوبية اأم�ص الأربعاء.

قيد الدراسة
اعترب البل���دي حممد البلو�س���ي اأن التو�سيات 
التي ترفع وتبقى قيد الدرا�سة هي اأكر املعوقات 

التي تعرت�ص العمل البلدي يف املنطقة اجلنوبية.
وق���ال: خالل الدور الأخر رفع���ت 48 تو�سية، 
واإن هناك اأكر من 60 تو�سية قيد الدرا�سة، ف�سال 
ع���ن وجود تو�سيات من الف�س���ل الت�رشيعي الثاين، 
واأخ���رى تعود للعام 2010، ول ت���زال قيد الدرا�سة 

لدى وزارة البلديات.

ال ميزانيات 
اأو�سح البلدي حممد البلو�سي اأن امليزانية من 
اأه���م املعوقات التي واجهت عم���ل املجل�ص خا�سة 
م���ع الأزمة القت�سادية يف البلد؛ الأمر الذي اأثر على 
امل�ساريع املطروحة على املجل�ص ال�سابق واحلايل.

واعت���رب اأن هيمن���ة بع�ص ال����رشكات احلكومية 
على بع�ص مراف���ق العامة يف املنطقة اجلنوبية كما 

هو حال ب���الج اجلزائر الذي ت�سيطر عليه اإدامة دون 
وجه حق اأو �سند قانوين هو معوق للعمل البلدي.

وبننَّ البلو�سي “ل توج���د ميزانيات يف الأ�سل 
للم�ساري���ع، ف�سال عن اأن هن���اك م�ساريع كثرة مت 
رفعه���ا ول تزال قي���د الدرا�س���ة، وبع�سه���ا م�سى 

عليها 7 اأعوام.

خطة الدور األخير
ق���ال البلو�سي: خطة املجل����ص يف الدور الأخر 
�ستك���ون متابعة التو�سيات الت���ي رفعت يف الدور 
ال�سابق �س���واء الو�سطى اأو اجلنوبي���ة، والتي تفوق 

200 تو�سية.
وتاب���ع: م���ن �سمنه���ا تو�سية بتعدي���ل قانون 
عم���ل املجل�ص البلدي مبا يح���دد ويقوي �سالحيات 

الأع�ساء واملجل�ص.
وذكر البلدي حممد اخل���ال اأن من اأهم م�ساريع 
اجلنوبية له���ذا ال���دور: تطوير ب���الج اجلزائر ونقل 
ال�سك���راب اإلى موقع اآخر ونق���ل مدفن ع�سكر الذي 
ينتهي عم���ره الفرتا�سي العام املقبل وربط �سارع 
احلنين���ة ب�س���ارع ع�سكر وم����رشوع نق���ل جم�سم دوار 
ال�ساع���ة اإلى دوار اآخر ومتابعة كوب���ري األبا وم�رشوع 
البح���ر الإ�سكاين جمم���ع 941 ومتابعة م�رشوع مركز 
غ�سي���ل الكل���ى مرك���ز احلنيني���ة ال�سح���ي وم�رشوع 
م�ست�سفى عام للجنوبية، وم�رشوع �سوق مركز لأهايل 

مدينة عي�سى.

 بيوت الترميم
اأك���د البلدي يو�س���ف ال�سب���اغ اأن هناك ن�سف 
م���ن  كان  اختف���ت   2015 ميزاني���ة  م���ن  ملي���ون 

املفرو�ص اأن تخ�س�ص لرتميم البيوت.

وتابع “يف 2015 رفع���ت اأ�سماء بيوت الرتميم 
وتاأخرت وزارة الأ�سغ���ال لإقرارها حتى نهاية العام 
لذل���ك مت تخ�سي�ص ن�سف مليون لهذه البيوت من 

ميزانية 2016. 
واأردف طالبن���ا بالتعوي�ص ب�سبب خطاأ الوزارة، 
الرتمي���م  بي���وت  حت���رم  اأن  كان  النتيج���ة  اأن  اإل 

للعام2017 من ر�سدها يف امليزانية.

60 بيتا
اأك���د البلدي حممد اخل���ال اأن اإجنازات املجل�ص 
ب�سيطة جدا وال�سبب يع���ود لتاأخر اإقرار التو�سيات 
بامل�ساري���ع، واأن امل�رشوع الوحيد املفعل هو م�رشوع 

بيوت الرتميم.
وتاب���ع ال���وزارة ت�سم���ح برتمي���م 60 بيتا لكل 
حمافظ���ة �سنوي���ا، اأي 6 بي���وت يف كل م���ن الدوائر 
الع����رش، يف حن اأن عدد البي���وت التي حتتاج ترميما 
يفوق ال� 100 بيت ح�سب الإح�ساءات التي منلكها.
ولف���ت “طالبنا مبيزانيات اإ�سافية لإجناز عدد 
بيوت اأكرب و�سدمنا بالتق�سف، والذي يزداد يف كل 

دور.

مراسالت عامة
ق���ال البل���دي عبداللطيف �سليم���ان اإن مليون 
و969 األ���ف دينار ميزانية م�رشوع تو�سعة �سارع ويل 

العهد من دوار ال�ساعة اإلى مدينة حمد.
وتابع فيما يخ�ص هذا امل�رشوع حاولنا التوا�سل 
م���ع ال���وزارة، اإل اأنه مل نح�سل عل���ى امل�ستجدات ما 

ي�سلنا جمرد مرا�سالت عامة.
واأك���د �شليم���ان اأن �رشوط بي���وت الرتميم �شبه 
م�ستحيل���ة منه���ا الراتب للمقدم عل���ى هذا امل�رشوع 

600 دينار كحد اأدنى.
هن���اك  البلو�س���ي:  حمم���د  البل���دي  واأ�س���اف 
بي���وت  عل���ى  ال�سرتاط���ات  لتقلي����ص  تو�سي���ات 
الرتمي���م ورف���ع املخ�س�ص لها م���ن 10 اآلف دينار 

اإلى 20 األف دينار.
واأردف اأن ط���رح امل�رشوع مناق�سة عامة مل�رشوع 
الرتمي���م ت�سب���ب يف تاأخ���ره �سنة، وت�سب���ب يف بقاء 
املن���ازل على ما ه���ي عليه وانته���ت ال�سنة املالية 

وانتقلت امليزانية لل�سنة التالية. 
وب���ننَّ الع�سو حممد اخل���ال: اأن وزارة الأ�سغال 
لديه���ا توجي���ه بتخ�سي����ص مق���اول واح���د جلمي���ع 
البي���وت. وت�س���اءل مل�سلحة من يتم نق���ل امل�رشوع 
ملقاول واحد مقتدر، معت���ربا اأن هذه اخلطوة عقبة 

يف وجه امل�رشوع و�رشعة اإجنازه

مخالفات قانونية
وبننَّ البلدي حممد البلو�سي اأن هناك خمالفات 
قانوني���ة لوزارة الأ�سغال بحق املجل�ص البلدي منها 
اإب���رام عقود النظافة دون الرج���وع لأع�ساء املجل�ص 
وكذلك اعتماد املخطط التف�سيلي العام للجنوبية.

واأو�س���ح: للمجل����ص البل���دي 99 مالحظ���ة على 
املخط���ط التف�سيلي ومل يوافق عليه، وهو خالف ما 

ن�رشته الوزارة يف اجلريدة الر�سمية.
واأك���د البلو�سي “اأن التعاون ركيك مع الوزارة، 
كم���ا اأننا مل نلت���ِق الوزي���ر اإل يوم افتت���اح الف�سل 
الت�رشيع���ي، ومل ن�ستطع اللتقاء بعده���ا اأو الجتماع 

معه.
وخت���م “اأن ه���ذا عك����ص �سيا�س���ة وتوجيه���ات 
احلكوم���ة بفت���ح اأب���واب امل�سوؤولن اأم���ام ال�سعب 

وممثليهم”.

دع���ا مدير ع���ام بلدية اجلنوبي���ة عا�سم 
عبد اللطيف اأع�ساء املجل�ص اإلى الإ�رشار على 
تو�سيته���م بخ�سو�ص �سيان���ة مبنى البلدية 
احلالي���ة مع متابعة مو�سوع اإن�ساء مبنى جديد 
لتخطي م�سكلة التاأخ���ر والإجراءات التي قد 
تط���ول. من جانبه، قال البل���دي حممد اخلال: 
م���ن ال�رشورة و�سع خطة للتحرك لالإ�رشار على 
تو�سي���ة باإن�ساء مبنى جدي���د لبلدية املنطقة 
اجلنوبية فرع مدين���ة عي�سى، وو�سع امل�رشوع 
�سم���ن امليزانيات القادمة. كم���ا دعا البلدي 
بدر الدو�رشي اإلى اإ�سافة ار�ص خا�سة ببلدية 

اجلنوبية وت�سمينها التو�سية ال�سابقة.

انعق���د اجتم���اع جمل����ص بل���دي اجلنوبية 
الأول ل���دور النعقاد الرابع من الف�سل الرابع 
2018-2017 �سب���اح اأم����ص الأربعاء بغياب 
رئي����ص املجل����ص اأحم���د الأن�س���اري. وراأ����ص 
الجتماع نائب الرئي�ص. ووافق اأع�ساء املجل�ص 
بالأغلبية على ت�سكيل اللج���ان لدور النعقاد 
الراب���ع، حيث اعتم���د ت�سكيل اللج���ان الثالث 
وتوزي���ع املنا�سب عل���ى الأع�ساء كالتايل: يف 
اللجن���ة الفنية برئا�سة ب���در الدو�رشي، وحممد 
البلو�س���ي عل���ي نائب���ا للرئي����ص، ويف اللجن���ة 
القانوني���ة واملالي���ة والإداري���ة اخت���ر حممد 
اخلال رئي�سا للجنة، وجنيب حمد الكواري نائبا 
للرئي�ص، يف حن اختر يو�سف ال�سباغ رئي�سا 
جلن���ة اخلدمات واملرافق العامة، والبلدي بدر 

التميمي نائبا للرئي�ص.

الإ�رشار على �سيانة 
مبنى البلدية

 الرئي�ص غاب 
عن اأول اجتماع



طلبة جبلة حب�ش���ي حمرومون من حافالت “جدحف�ص”
امل�شافة بعيدة... وال�شم�س حارقة... و�شرية احلوادث بال�شارع مرعبة

�ش���كا عدد م���ن اأولي���اء اأمور مدر�ش���ة جدحف�س 
االبتدائي���ة للبن���ن من حرمان توف���ري وزارة الرتبية 
والتعلي���م موا�شالت لنقله���م من واإل���ى مناطقهم، 
اأ�شوة ببقي���ة اأقرانهم الذين يدر�ش���ون يف املدر�شة 

نف�شها وي�شتخدمون حافالت ملناطق اأخرى.
وقالوا اإن اأبناءنا يف املرحلة االبتدائية وال ميكن 
اأن ي�شريوا م�شافة طويلة م���ن جدحف�س اإلى منطقة 
جبلة حب�ش���ي، والتي تتبع جممعات املدر�شة نف�شها، 

اإذ يوج���د طريق عام رئي�س �شريته مرعبة من حوادث 
�شابق���ة، والبد من اأن يع���روه؛ للو�شول اإلى منطقة 
جبل���ة حب�شي، وهذا ما يرهب اأولياء االأمور من حدوث 

اأي حوادث.
واأردف���وا ب���اأن جميع املدار�س توف���ر موا�شالت 
جماني���ة للطلب���ة بجميع املدار����س احلكومية ومراكز 
التعلي���م امل�شتمر، يف ح���ن مل توفر الوزارة لقاطني 

�شكان جبلة حب�شي للمرحلة االبتدائية.
واأو�شح���وا ب���اأن بع�شه���م ال ميلك���ون الق���درة 
املالي���ة لتوفري موا�ش���الت خا�شة اإل���ى اأبنائهم، يف 

حن اأن بع�س اأولياء االأمور مرتبطون بوظائفهم.
ولفت���وا اإلى اأن اأولياء االأم���ور �شبق واأن توجهوا 
اإل���ى اإدارة املدر�ش���ة الإب���الغ املدر�ش���ة لرفع طلبهم 

لوزارة الرتبية والتعليم.
وطالبوا ع���ر “البالد” باأن توف���ر وزارة الرتبية 
والتعليم حافلة لنقل الطلبة باملرحلة االبتدائية من 
مدر�ش���ة جدحف�س االبتدائية للبن���ن اإلى مناطقهم 
ال�شكنية؛ لتجنب خطورة العبور يف ال�شارع ومب�شافة 
بعي���دة تف�ش���ل املدر�ش���ة ومنازله���م، ال�شيم���ا باأن 

اأعمارهم تبلغ 6 �شنوات وال تتجاوز 11 �شنة.
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• مهرت مدر�شة مدينة حمد االإعدادية للبنن ومدر�شة البنات الكتب 	
اجلديدة بختم مييزها عن الكتب امل�شتخدمة )�شورة من ويل اأمر طالبة(

10 مدار�ص ت�شاف لقائمة املكيفات ال�شيئة

كبائن “النعيم” و“مدينة حمد” �شيقة وتعي�شة

تعريف الطالب على معاين الت�شحية

“الرتبية” ت�شتلم 10 بالغات فقط عن مكيفات املدار�ص

ت�شديد الرقابة على جودة اأغذية املقا�شف

توزيع 270 األف كتاب جماين لطلبة “اخلا�شة”

مليونا دينار ل�شيانتها... وحدوث خلل بقليل منها متوقع

ا�شتكمال متطلبات االأمن وال�شالمة... “الرتبية” جتتمع مبديري املدار�س:

90 األف تلميذ يف 75 من�شاأة تعليمية غري حكومية

تعقيب���اً على ما مت تداول���ه يف عدد من ال�شحف 
املحلية ويف و�شائل التوا�شل االجتماعي ب�شاأن و�شع 
املكيف���ات يف املدار����س احلكومي���ة، اأو�شحت اإدارة 
العالقات العام���ة واالإعالم ب���وزارة الرتبية والتعليم 
اأن ال���وزارة حتر����س على اإج���راء ال�شيان���ة الوقائية 
ملكيف���ات املدار�س خالل العط���ل ال�شيفية، �شمن 
ا�شتعداداته���ا لب���دء كل ع���اٍم درا�ش���ي، واأن احتمال 
ح���دوث اأي خلل يف عدد قليل من املكيفات اأمرٌ وارد 
يف ظ���ل وجود اآالف املكيف���ات يف املدار�س مبختلف 
مراحله���ا الدرا�شي���ة، علم���اً ب���اأن اجله���ة املخت�ش���ة 
بال���وزارة تتلق���ى مالحظ���ات املدار�س به���ذا ال�شاأن 
وتبا����ر التعام���ل معها ف���وراً من خالل ف���رق �شيانة 

متنقلة تتعامل يومياً مع احلاالت الطارئة.
واأ�شارت االإدارة اإل���ى اأنه يف الفرتة من 1 يوليو 
اإل���ى 1 �شبتم���ر 2017، ا�شتكمل���ت ال���وزارة تنفيذ 
ال�شيان���ة الوقائي���ة ل����35 األف���ا و460 مكيف���اً م���ن 
خمتلف االأنواع، �شملت 23 األفا و764 من املكيفات 
العادي���ة، و10 اآالف و500 م���ن املكيف���ات املجزاأة، 
و1196 م���ن وحدات التكييف املرك���زي، وذلك عر 
فح����س املكيف���ات، وا�شتبدال قطع الغي���ار الالزمة 

به���ا، وغ�شله���ا، ومن ث���م ت�شغيلها واختب���ار عملها، 
ف�ش���اًل عن تركي���ب مكيفات جدي���دة يف العديد من 
املدار����س، حيث خ�ش�شت الوزارة نحو مليوين دينار 

ل�شيانة مكيفات املدار�س على مدى 3 �شنوات.
واأك���دت االإدارة اأن عدد البالغ���ات التي تلقتها 
اجلهة املخت�شة بال���وزارة من جانب املدار�س ب�شاأن 
املكيف���ات مل تتج���اوز 10 بالغ���ات من���ذ ب���دء العام 

الدرا�شي، وقد مت التعامل معها يف اليوم نف�شه.

تراأ�ش���ت الوكي���ل امل�شاع���د للتعليم العام 
لطيف���ة  والتعلي���م  الرتبي���ة  ب���وزارة  والفن���ي 
عي�شى البونوظة اجتماع���اً مع مديري ومديرات 

املدار�س احلكومية.
وجرى التاأكي���د للعناية بال�شحة املدر�شية 
وت�شديد الرقابة على جودة االأغذية املقدمة يف 
املقا�شف املدر�شية، ف�شالً عن �رورة تكثيف 

االأن�شطة الثقافية والريا�شية والفنية. 

واأ�شارت البونوظة اإلى اأهمية مناق�شة جهود 
حت�شن البيئ���ة املدر�شية وال�شفي���ة املعززة 
للمنهج الدرا�شي، وا�شتكم���ال متطلبات االأمن 
وال�شالمة يف املدر�شة، كما مت توجيه املدار�س 

اإلى �رورة توعية الطلب���ة باأهمية احلفاظ على 
الكت���ب املدر�شية، اإ�شافة اإل���ى توزيع الدليل 
االإجرائي لتنظيم دخول اأولياء االأمور املدار�س 

على جميع القيادات املدر�شية. 

زارت مدي���رة اإدارة التعلي���م اخلا�س والقائم 
اخلا����س  للتعلي���م  امل�شاع���د  الوكي���ل  باأعم���ال 
وامل�شتم���ر اأح���الم اأحمد العامر مدر�شت���ي الو�شام 
اخلا�ش���ة وعالية اخلا�ش���ة ومركز عالي���ة للتدخل 

املبكر.

واأ�ش���ادت بالدعم امل���ادي والب����ري املقدم 
للطلب���ة ذوي االحتياج���ات اخلا�ش���ة، م�شيفًة اأن 
الوزارة اأمتت عملية توزيع 270 األف كتاب ودليل 
تعليمي من املواد االإلزامية التي تقدمها الوزارة 
باملجان للطلبة الذي يفوق عددهم 90 األف طالبا 

وطالبة يف 75 من�شاأة تعليمية خا�شة.
ويل���زم القانون املدار����س اخلا�شة بتدري�س 
اللغة العربية والرتبية االإ�شالمية وتاريخ وجغرافيا 
البحرين جلميع طلبة املراح���ل التعليمية الثالث، 

وفق املنهج املقرر يف املدار�س احلكومية.

- مدر�ش���ة املعرف���ة الثانوية للبنات )3 
جتر 3(

- مدر�شة القاد�شية االبتدائية للبنات
- مدر�شة الرفاع ال�رقي االإعدادية
- مدر�شة توبلي االبتدائية للبنن

- مدر�ش���ة االأم���ام الط���ري االبتدائي���ة 
للبنن

- مدر�شة اأم كلثوم االإعدادية للبنات
- مدر�ش���ة الدي���ر االبتدائي���ة االإعدادية 
للبنات )�شفوف ثاين اأعدادي/ اأول اأعدادي(

- مدر�شة غرناطة االبتدائية للبنات
- مدر�شة الب�شيتن االإعدادية للبنن

- مدر�ش���ة ال���وادي االبتدائي���ة للبن���ن 
)�شف 3 فرقة 3(

ع���ر جمموع���ة ط���الب مبدر�ش���ة النعيم 
الثانوية ومدر�شة مدينة حمد االإعدادية للبنن 
ع���ن ا�شتيائهم م���ن تزاحم اأع���داد الطالب يف 
الف�شل الواحد لي�شل عددهم اإلى 40 طالبا. 
وبينوا باأن تكد�س الطالب يف الف�شل الواحد 
ي�شكل �شغطاً كبريا على م�شتوى اال�شتيعاب 
يف الف�ش���ول الدرا�شية، وذلك يوؤثر على �شري 
العملي���ة الرتبوي���ة والتعليمي���ة. وبننَّ طالب 
اآخ���رون باأن كبائن ال�شفوف املدر�شية تكون 
�شيقة وحتمل بداخلها نحو 35 طالبا، يف حن 

اأن الكبين���ة الواح���دة حتتوي عل���ى نافذتن 
علويت���ن بحج���م �شغ���ري. و�شب���ق اأن اأعلنت 
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ع���ن اعتم���اد معيار 
لعدد الطلبة يف الف�ش���ول الدرا�شية، وهو اأال 
يتجاوز ع���دد الطلبة )30( طالب���اً يف الف�شل 
املدر�شي الواحد للحلق���ة االأولى من التعليم 
االأ�شا�ش���ي، و)35( طالب���اً لبقية ال�شفوف يف 
التعلي���م االأ�شا�شي والتعليم الثانوي، و)30( 
طالب���اً لكل �ش���ف يف جميع مدار����س التعليم 

الفني واملهني.

اأ�شاد مغ���ردون بتطوي���ر بع�س املناهج 
الرتبي���ة  مق���رر  اأبرزه���ا  وم���ن  الدرا�شي���ة، 

للمواطنة.
ويهدف املق���رر لتعزيز مفهوم االأمن يف 

االأوطان للطالب.
تداول املغ���ردون �شفح���ات من املقرر 
اجلديد تت�شمن �رحا لالآث���ار ال�شلبية الأعمال 
العنف والتخريب التي تعر�شت لها اململكة 

العام 2011.
وب���ننَّ حمت���وى املق���رر عدة بن���ود منها 
االآث���ار االإن�شاني���ة واملادي���ة الت���ي خلفته���ا 
اأعم���ال العنف تلك الفرتة، والتي بينت فيها 
ا�شت�شهاد عدد من رجال ال�رطة، واملواطنن 
واملقيمن، اإلى جان���ب االإ�رار البدنية لعدد 

اآخر منهم.
�شه���داء  اأه���داف  املدار����س  وبين���ت 
الواج���ب، منه���ا ب���اأن يتع���رف الطال���ب على 
معاين الت�شحية، واأن يقدر ت�شحيات �شهداء 
امللك���ي  ال�شن���دوق  دور  ويثم���ن  الواج���ب، 
ل�شه���داء الواجب يف تعزيز القي���م االإن�شانية، 
اإ�شافة اإلى م�شاركته يف اإحياء ذكرى ال�شهداء.

“مايكرويف” طبيعي!
تكويهم طرد طلبة من الف�شول و�شم�ص “الف�شحة” 

اقرتاح ن�شب خيام مكيفة... ومدار�س بال �شاالت

منعت بع�س اإدارات املدار�س احلكومية تناول 
وجبة االإفط���ار اأثناء فرتة الف�شح���ة املدر�شية داخل 

الف�شول الدرا�شية.
واأقفل���ت االإدارات الف�ش���ول الدرا�شي���ة؛ ملنع 
الطلب���ة م���ن املك���وث بداخله���ا لتن���اول وجبته���م 
ال�شباحي���ة؛ بهدف احلف���اظ على البيئ���ة الدرا�شية 

املنا�شبة والنظيفة.
وق���ال ويل اأم���ر طلب���ة مبدر�ش���ة ب���در الك���رى 
االبتدائية للبنن علي العليوات: مت منع الطلبة من 
املك���وث يف الف�شول، وطلب���وا منهم اجللو�س حتت 

لهيب ال�شم�س احلارقة والرطوبة العالية.
واقرتح ن�ش���ب خيمة كبرية مكيف���ة اأو ال�شماح 

بدخ���ول الطلبة يف ال�شالة الريا�شي���ة -اإن وجدت- 
لتناول وجبة الفطور.

وبين���وا ب���اأن بع����س املدار����س ال توج���د فيها 

�ش���االت ريا�شي���ة مكيف���ة، واإمن���ا تك���ون ح�ش����س 
الريا�شة يف ال�شاحة اخلارجية للمدر�شة، والتي تكون 

بع�شها مظللة.

مروة خمي�ص

حمرر ال�شوؤون املحلية

حمرر ال�شوؤون املحلية

حمرر ال�شوؤون املحلية

• )�شورة تعبريية(	 االأبناء ال يتحملون درجة احلرارة املرتفعة  

• اتفاق لتوزيع دليل اإجرائي لتنظيم دخول اأولياء االأمور املدار�س	

• اأ�شطول حافالت وزارة الرتبية 	

فرق �شيانة متنقل���ة تتعامل يومًيا مع احلاالت الطارئة

�شيانة وقائية ل� 35 األفا و460 مكيًفا خالل عطلة ال�شيف
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علـي جمعـــة
في وفاة المغفور لها  بإذن اهلل

والدتـــه
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان
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السعودية َمْن يقود التغيير 
�ل�سعودي���ة من يق���ود �لتغي���ري يف �ملنطقة، ويدير زم���ام �أموره���ا، ولي�س غريها، 
و�ل�سعودية ه���ي �ل�سند، و�لع�سيد، و�لفخر، و�لفخار، للتاري���خ، وللأجيال، وللعامل من 

بعد.
وبالرغ���م م���ن كل �ملحاوالت �مل�ستم���رة للنيل منه���ا، ومن مو�قفه���ا، تظل �أر�س 
�حلرم���ني �ل�رشيفني، هي �لباقية، و�مل�ستمرة، بخ���لف من لفظهم �لتاريخ، وف�سحتهم 

�ملو�قف، و�أي مو�قف؟ 
و�أينم���ا تتجه �ل�سعودية، يتجه �لع���امل خلفها، وب�سيا�سة �سجاع���ة، ومو�قف معلنة، 
وو��سح���ة، �أ�سا�سه���ا �لعد�لة، و�إحقاق �حلقوق، ون����رشة �مل�ست�سعفني، ورف�س �لظلم، 
و�جل���ور، و�ل�سي���م، ووق���ف �ملعتدين، ولطمه���م، وتاأديبه���م، وتذكريه���م بو�قعهم، 

وجغر�فيتهم، وتاريخهم �لوليد.
والأن �ل�سعودية بهذ� �حلجم، وبهذه �ملكانة، �ستظل دوًما حتت جمهر �ال�ستهد�ف، 
و�الأطم���اع، من �ملنافقني، و�ملتلونني، ودول �ال�ستكبار، و�لتي لطاملا نظرت للمملكة 
ك�سد مني���ع، وحاجز �سد، مل�ساريعه���ا، وخمططاتها، يف �لتفتيت، و�له���دم، و�لت�رشيد، 

و�لتجويع.  
و�أ�ست�سهد هنا مبقولة �مللك في�سل رحمه �هلل، حني قال “نحن �أ�سفى من �لع�سل 

�ل�سايف ملن �أر�د �سد�قتنا، ونحن �ل�سم �لزعاف ملن �أر�د �أن يعكر �سفوفنا”.
وبهذه �ملقولة �لعظيمة �إيجاز لل�سيا�سة �ل�سعودية، وملو�قفها، جتاه موجات �ملد 
و�جل���زر �ملتتالية، و�له�س���ة. موجات نتاجها �لوحي���د ت�ساقط �الأقنع���ة، و�ل�سخ�سيات، 

وهيبات �لدول.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

بدء فعاليات “حقيبة الفرن�شايز” ملراكز “الداخلية”

�لد�خلي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
بد�أت �أم����س فعاليات ور�سة �لعمل 
“حقيبة  باإط���لق م����رشوع  �ملعني���ة 
�لفرن�سايز ملر�كز وز�رة �لد�خلية” 
بني مملكة �لبحرين ودولة �الإمار�ت 
�لعربي���ة �ملتح���دة �ل�سقيقة، حيث 
تقام الور�ضة بن���ادي �ضباط الأمن 
�لع���ام وبح�س���ور عدد م���ن �ملدر�ء 
و�ملخت�س���ني بوز�رتي �لد�خلية يف 

�لبلدين �ل�سقيقني.
وتعت���ر ه���ذه �لور�س���ة �أول���ى 

مر�ح���ل تطبي���ق �مل����رشوع و�ل���ذي 
يهدف �إلى تعزيز وتوحيد �إجر�ء�ت 
ومعاي���ري �خلدم���ة ورف���ع م�ست���وى 
�لتن�سي���ق �ل�رشطي، وزي���ادة جودة 
متنا�سقة  ع���ر منظوم���ة  �خلدمات 
م���ن �لعم���ل �مل�س���رك و�الإجر�ء�ت 
عل���ى �سعي���د �ملفاهي���م �ل�رشطية، 
حي���ث يب���د�أ �مل����رشوع يف �لبحري���ن 
باختيار ثلثة مر�ك���ز �رشطة وغرفة 
للعملي���ات، وم���ن ثم �إج���ر�ء تقييم 

�سامل لها.

القائد العام ي�شيد بالعالقات مع الدول ال�شقيقة

تعزيز مكانة البحرين على خارطة املراكز احل�شارية

حمافظ العا�شمة يناق�ش احتياجات “عا�شوراء”

ت�شكيل جلنة حل�شم و�شع “�شلماباد ال�شناعية” 

انطالق التجمع الثاين لأطباء الن�شائية والتوليد بالبحرين اليوم

��ستقبل �سفر�ء �لكويت و�الأردن و�جلز�ئر

خلل م�ساركتها يف �جتماع منظمة �ل�سياحة �لعاملية... �ل�سيخة مي: 

�أكد �أهمية �لناأي باملو�سم عن مظاهر �لت�سيي�س 

ت�سديد �لرقابة على برك �ل�سباحة... “تن�سيقي �ل�سمالية”:

حتت رعاية رئي�س “�الأعلى لل�سحة” ومب�ساركة 100 خبري

�ملنام���ة - بنا: ��ستقبل �لقائد �لعام لقوة دفاع 
�لبحري���ن �مل�سري �لرك���ن �ل�سيخ خليفة ب���ن �أحمد �آل 
خليف���ة مبكتبه �أم�س �سفري دول���ة �لكويت �ل�سقيقة 

لدى �ململكة �ل�سيخ عز�م بن مبارك �ل�سباح.
ورح���ب �لقائد �لعام لقوة �لدف���اع ب�سفري دولة 
�الأخوي���ة  بالعلق���ات  م�سي���د�ً  �ل�سقيق���ة،  �لكوي���ت 
�لوطيدة �لقائمة بني �لبلدين �ل�سقيقني، وما تتمتع 
به ه���ذه �لعلقات من من���و مطرد، بف�س���ل قيادتي 

�لبلدين �حلكيمتني.
كم���ا ��ستقب���ل �لقائد �لعام مبكتب���ه يف �لقيادة 
�لعامة �سباح �أم�س �سفري �ململكة �الأردنية �لها�سمية 
�ل�سقيق���ة ل���دى مملك���ة �لبحري���ن ر�م���ي �لع���دو�ن؛ 

مبنا�سبة تعينه �سفري�ً جديد�ً لبلده لدى �ململكة.
ورحب �لقائد �لعام لقوة �لدفاع ب�سفري �ململكة 
�الأردنية �لها�سمية، متمنياً له دو�م �لتوفيق و�لنجاح 
يف من�سب���ه �جلديد، م�سيد� بعم���ق �لعلقات �الأخوية 

�لوطي���دة بني مملك���ة �لبحري���ن و�ململك���ة �الأردنية 
�لها�سمي���ة �ل�سقيق���ة. و��ستقبل �لقائ���د �لعام �أم�س 
�مللح���ق �لع�سك���ري جلمهوري���ة �جلز�ئ���ر �ل�سقيق���ة 
�ملقي���م يف �لريا�س و�ملعتمد ل���دى �ململكة �لعقيد 

عللقة خل�رش. ورحب �لقائد �لعام بامللحق �لع�سكري 
جلمهوري���ة �جلز�ئر �ل�سقيقة، م�سيد�ً بعمق �لعلقات 
�لقائمة ب���ني �لبلدين �ل�سقيقني، و�لتي ت�سهد على 

�لدو�م تطور�ً وتقدماً يف خمتلف �ملجاالت.

�ملنام���ة - هيئ���ة �لبحري���ن للثقاف���ة و�الآثار: 
�سارك���ت رئي�س���ة هيئ���ة �لبحرين للثقاف���ة و�الآثار 
�ل�سيخ���ة م���ي بن���ت حمم���د �آل خليف���ة يف �ل���دورة 
�لثانية و�لع�رشين للجمعية �لعامة ملنظمة �ل�سياحة 
�لعاملي���ة، و�لت���ي تعق���د يف مدين���ة ت�سنغ���دو يف 
جمهورية �ل�سني �ل�سعبية ما بني 11 و16 �سبتمر 
�جل���اري، بح�س���ور �أع�س���اء منظم���ة �الأم���م �ملتحدة 
وتو�ج���د م�سوؤول���ني كب���ار ع���ن قطاع���ات �لثقافة 

و�ل�سياحة يف �لعامل. 
وتاأت���ي ه���ذه �لدع���وة له���ا يف ظ���ل �ختيارها 
مطلع �لعام �جلاري “�سف���ري�ً خا�ساً لل�سنة �لدولية 

لل�سياحة �مل�ستد�مة من �أجل �لتنمية 2017”.
وقال���ت �ل�سيخة مي “نعم���ل على تعزيز مكانة 
مملك���ة �لبحري���ن عل���ى خريط���ة �ملر�ك���ز �لثقافية 

و�حل�ساري���ة، نبن���ي م���ع �الآخ���ر ج�س���ور�ً للتو��سل 
ون�سقل جتربتنا يف جمال �ل�سياحة �لثقافية”.

و�أ�س���ارت �إلى �أن �لهيئة تعم���ل على ��ستثمار 
هذه �ملكونات �لثقافية و�حل�سارية؛ من �أجل دعم 

م�ساري���ع �لتنمي���ة �مل�ستد�م���ة”، مو�سح���ة �أن �أبرز 
�مل�ساري���ع “طريق �للوؤلوؤ” �ل���ذي ت�ستكمله �لهيئة 
يف �لعام 2018 بالتز�من مع �ختيار �ملحرق عا�سمة 

للثقافة �الإ�سلمية.

�ملنامة - حمافظة �لعا�سمة: يف �إطار توجيهات 
�لقيادة بخدمة �ملنا�سبات �لدينية وت�سهيل �إقامتها 
يف �أجو�ء ي�سودها �الأمن و�لنظام و�لطماأنينة، تر�أ�س 
حماف����ظ �لعا�سمة �ل�سيخ ه�سام ب����ن عبد�لرحمن �آل 
خليفة �الجتماع �لتن�سيق����ي �الأول؛ لبحث �حتياجات 
مو�سم عا�سور�ء مع �مل����اآمت و�ملو�كب يف �لعا�سمة، 
ومناق�سة �سبل حفظ �أمن، وخدمة �ملعزين ومرتادي 
مناطق �لعز�ء، و�رشورة �إبقاء مو�سم عا�سور�ء مبعزل 
عن جميع �أوج����ه �لت�سيي�س.  جاء ذلك خلل �الجتماع 
�ل����ذي ح�����رشه نائ����ب رئي�����س �الأم����ن �لع����ام �لعميد 
�ل�سيخ خليفة ب����ن �أحمد �آل خليفة، ورئي�س �الأوقاف 
�جلعفري����ة حم�س����ن �آل ع�سف����ور، ورئي�����س جمل�����س 
�أمانة �لعا�سم����ة حممد �خلز�عي، و�لوكيل �مل�ساعدة 
للرعاي����ة �ل�سحي����ة �الأولي����ة و�ل�سح����ة �لعامة مرمي 
�لهاج����ري، �إ�ساف����ة �إل����ى هيئة �ملو�ك����ب �حل�سينية 

و�إد�رة وروؤ�س����اء �مل����اآمت و�ملو�ك����ب �حل�سيني����ة يف 
حمافظة �لعا�سمة. 

وقال �ل�سي����خ ه�سام بن عبد�لرحمن يف �الجتماع 
“حمافظ����ة �لعا�سم����ة كثفت جهوده����ا بالتعاون مع 
�جلهات �الأمنية و�خلدمي����ة؛ لبحث �حتياجات �ملاآمت 

و�ملو�ك����ب يف �لعا�سمة، و�سمان تنظي����م �ملنا�سبة 
و�سط �أجو�ء �آمنة ودون وقوع �أية جتاوز�ت، معرباً عن 
�سكره وتقديره لوزير �لد�خلية �لفريق �لركن �ل�سيخ 
ر��سد ب����ن عبد�هلل �آل خليفة عل����ى دعمه وتوجيهاته 

ومتابعته �حلثيثة الإجناح مو�سم عا�سور�ء”. 

�جلنبي����ة – �ملحافظ����ة �ل�سمالي����ة: �أطلع حمافظ 
�ل�سمالية علي �لع�سفور �أع�ساء �ملجل�س �لتن�سيقي 
يف �جتماعه����م �أم�����س عل����ى م�ستج����د�ت حمل����ة �إز�لة 
�ل�سي����ار�ت �ملهج����ورة مبنطقة �سلماب����اد �ل�سناعية 
وتعديل �مل�س����ار�ت �ملرورية فيه����ا، باالإ�سافة �إلى 
نتائ����ج حملة �لرقابة عل����ى برك �ل�سباح����ة �ملرخ�سة 
وغ����ري �ملرخ�سة. وعررّ �لع�سف����ور عن �الأ�سف من �أن 

�لو�سع يف منطقة �سلماباد �ل�سناعية �لذي حت�سن يف 
�جلوالت �الأولى من حمل����ة �إز�لة �ل�سيار�ت �ملهجورة 
و�ملجهول����ة يف خمتلف �ملجمعات، ع����ادت من جديد 
لتتكد�س على �إثرها �ملزيد من �ل�سيار�ت �ملهجورة 
بل و�الآليات �لثقيلة مما يوجب ح�سم و�سع �ملنطقة. 
وو�فق �ملجل�س على ت�سكيل جلنة برئا�سة �ملحافظ 
ت�س����م يف ع�سويته����ا ممثل����ني ع����ن وز�رة �الأ�سغال 

و�س����وؤون �لبلديات و�لتخطيط �لعم����ر�ين، �لد�خلية، 
�ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة، �الإد�رة �لعامة للمرور، 
هيئ����ة تنظيم �س����وق �لعمل، هيئ����ة �لكهرباء و�ملاء، 
و�الإد�رة �لعام����ة للدفاع �مل����دين مهمتها متابعة كل 
�لتفا�سي����ل وتطبي����ق �لقانون عل����ى �ملخالفني من 
ور�س ت�سليح �ل�سيار�ت وملك �ملركبات �ملهجورة 

ل�سنو�ت.

ك�سف رئي�س ق�سم �الأمر��س �لن�سائية و�لتوليد 
يف م�ست�سف����ى �مللك حم����د �جلامعي ح�سني مل�س �أن 
�لتجمع �ل����دوري �لث����اين الأطباء �لن�سائي����ة و�لتوليد 
�ل����ذي ينظم����ه وي�رشف علي����ه م�ست�سف����ى �مللك حمد 
�جلامع����ي �سينطلق �لي����وم )�خلمي�س( حت����ت رعاية 
رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�سحة �لفريق طبيب �ل�سيخ 
حممد بن عب����د �هلل �آل خليفة. و�أكد مل�س �أن �لتجمع 

�لعلم����ي �سي�سهد �إقب����االً و��سًعا م����ن �ال�ست�ساريني 
و�ملخت�سني و�الأطباء من �لقطاعني �لعام و�خلا�س، 
م�س����رًي� �أن �لت�سجي����ل للم�سارك����ة و�حل�س����ور و�سل 
�لي����وم �إلى �أكرث م����ن 100 خمت�س وخب����ري وم�سارك 
م����ن �لبحري����ن. ومن ب����ني �مل�ساركني نخب����ة و��سعة 
من �ال�ست�ساري����ني و�الخت�سا�سيني و�الأكادمييني، 
�لعاملني يف م�ست�سف����ى �مللك حمد �جلامعي وجممع 
�ل�سلماني����ة �لطب����ي وم�ست�سفى جدحف�����س للوالدة، 
و�لتمري�سي����ة  �لطبي����ة  �لك����و�در  �إل����ى  باالإ�ساف����ة 

يف  �ل����والدة  �أق�س����ام  يف  و�لعامل����ة  �ملتخ�س�س����ة 
�مل�ست�سفيات و�لعياد�ت �خلا�سة بالبحرين.

و�أو�س����ح مل�����س، يف ت�رشيحات ل� “�لب����لد”، �أن 
�ملح����اور �لتي �ستتط����رق �إليها جل�س����ة �لعمل �ليوم 
�؛ الأنها   و�لتي تق����ام يف فندق �ل�سري�تون مهم����ة جدًّ
�ستتطرق �إلى حما�رشت����ني مهمتني، �الأولى �ستكون 
ع����ن “�أ�سب����اب �الإجها�����س �ملتك����رر خ����لل �حلم����ل 
لدى �ل�سي����د�ت” و�لثاني����ة عن ��سطر�ب����ات �لدورة 

�ل�سهرية، مب�ساركة �خلبري كورنكار ماركنتي.

• �لقائد �لعام م�ستقبل �ل�سفري �لكويتي	

• رئي�سة هيئة �لبحرين للثقافة و�الآثار م�ساركة يف دورة �جلمعية �لعامة ملنظمة �ل�سياحة �لعاملية	

• حمافظ �لعا�سمة ير�أ�س �الجتماع �لتن�سيقي �الأول	
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بر�ءة �أجنبي من ممار�سة ن�ساط �سياحي دون ترخي�ص

ت�سكيل جلنة تن�سيقية بني “�لعدل” و “�ملحامني”
�إفريقي يقتل مو�طًنا خنًقا يف “�لطب �لنف�سي”

�رصق حمل �رص�فة بـزي عـ�سـكـري ومـ�سـد�ص “لـعـبـة”

التقرير ال�رشعي: ال يعاين من اأمرا�ض نف�سية رئي�سة

26 اأكتوبر احلكم على متهم اآ�سيوي ا�ستحوذ على 2700 دينار 

قررت املحكمة الكربى اجلنائية االأولى حجز ق�سية 
املته����م االإفريقي قات����ل النزيل البحرين����ي مب�ست�سفى 
الط����ب النف�سي خنًقا، واملعت����دي بال�رشب على ممر�سة 
كانت �ساهدته يرتكب اجلرمية، للنطق باحلكم يف جل�سة 
12 اأكتوبر املقبل، واأمرت با�ستمرار حب�ض املتهم حلني 

اجلل�سة املقبلة.
وت�سري املعلومات اإل����ى اأن املجني عليه البحريني 
وبعد اأن تعاطى االأدوية امل�رشوفة اإليه توّجه اإلى �رشيره 
للن����وم، فيما ظّل املتهم م�ستيقًظا ويرتدد على احلمام 
املوج����ود يف اجلن����اح، ويف ال�ساع����ة 5:30 �سباًحا، وخالل 
م����رور ممر�سة )هندي����ة( باجلناح ذات����ه، وامل�سوؤولة عن 
النزيلني )املتهم واملجني عليه(، اأمام غرفة املالحظة، 
واألق����ت نظرًة على نزيليها من خ����الل النافذة الزجاجية. 
لكنه����ا وفوجئت مبنظ����ر غري معتاد، فق����د كان املجني 
عليه مطروًحا على االأر�ض واملتهم جال�ًسا فوق �سدره.

وعندم����ا دخلت للغرفة ملعرفة �سبب وجود املتهم 
واملجني عليه بهذه احلالة �����رشخ عليها املتهم ولكمها 
بقب�سة يده )بوك�ض(، ف�سارعت لطلب النجدة من باقي 
املوظف����ني. ومتكن املمر�سون واالأطب����اء من ال�سيطرة 
على املوقف، وقام����وا بتح�س�ض يد املجني عليه، والتي 

تبني اأنها التزال دافئة ومن املمكن اإنقاذه.

وحاول االأطب����اء واملري�ض وعلى م����دى 25 دقيقة 
اإ�سعافه واإجراء عملية تنف�ض �سناعي له، اإال اأن كل ذلك 

ف�سل ولفظ املجني عليه اأنفا�سه االأخرية يف مكانه.
واأثناء التحقي����ق يف الواقعة من قبل النيابة العامة 
قال اأح����د املمر�سني اإن املته����م كان يعاين من �سغط 
نف�س����ي، وكان منعزالً ال ياأكل وال ين����ام ولديه حماوالت 

انتحار �سابقة، وقد مت و�سعه مع مري�ض اآخر.
واأ�س����اف اأنه بعد ف����رتة بداأت حالت����ه تتح�سن وبداأ 
يتن����اول الطعام والدواء امل�رشوف ل����ه ويدخن ال�سجائر، 
اإال اأن����ه مت نقل����ه اإلى غرف����ة املالحظة لبي����ان م�سوؤوليته 
ع����ن اأفعاله، والت����ي كان يتواج����د فيها املجن����ي عليه، 
واملوَدع اأي�ًسا لبيان م�سوؤوليته عن اأفعاله مبوجب قرار 
م����ن املحكمة. وثب����ت من خالل تقري����ر ا�ست�ساري الطب 
النف�س����ي املكون����ني ِلَلجن����ة طبية ثالثي����ة، اأن املتهم ال 
يعاين من اأمرا�����ض نف�سية رئي�سة، رغم وجود ا�سطراب 
����ا، واأن حالت����ه  يف ال�سخ�سي����ة غ����ري امل�ستق����رة انفعاليًّ

النف�سية تعترب م�ستقرة.
واأو�سحوا اأي�ًسا اأن املتهم ُم����درك لكينونة اأفعاله 
وعواقبه����ا، وهو يعي ما يدور حول����ه، وي�ستطيع التمييز 
ب����ني اخلطاأ وال�سواب، وال يواجه اأي ا�سطراب يف احلكم 
عل����ى االأم����ور، وكان����ت كلمته����م النهائية اأن����ه م�سوؤول 

م�سوؤولية كاملة جتاه اجلرمية التي ارتكبها.
ي�س����ار اإلى اأن املتهم كان نزي����الً يف اإدارة االإ�سالح 
والتاأهي����ل ومت نقله قبل اأيام م����ن الواقعة للم�ست�سفى 
لبي����ان حالته النف�سي����ة، اإذ كان يق�س����ي عقوبة احلب�ض 
عقاًبا له على �رشقته هواتف نقاله من الفندق الذي كان 

يعمل حار�ًسا لالأمن فيه.
فاأحالت النياب����ة العامة املته����م للمحاكمة بعد اأن 
اأ�سن����دت اإليه اأنه يف 17 يونيو 2016، قتل املجني عليه 
االأول عم����ًدا باأن غافله وهو منف����رد به داخل اإحدى غرف 
م�ست�سف����ى الط����ب النف�سي، وق����ام ب�رشبه عل����ى وجهه، 
وقي����د يديه م����ن اخلل����ف بقطع����ة قما�ض ل�س����ل حركته 
ومقاومت����ه، واأطب����ق ب�سدة بكلتا يديه عل����ى عنقه وفمه 
لكت����م اأنفا�سه ومنعه م����ن اال�ستغاثة، قا�س����ًدا من ذلك 
اإزهاق روحه، فاأحدث به االإ�سابات املو�سوفة يف تقرير 
الطب ال�رشعي، وقد وقعت جرمية القتل مقرتنًة بجرمية 
اأخ����رى وهي اأن املته����م يف ذات الزمان واملكان، اعتدى 
عل����ى �سالمة ج�س����م املمر�س����ة بامل�ست�سف����ى -املجني 
عليه����ا الثانية- اأثناء وب�سبب تاأديتها ملهام وظيفتها، 
ب����اأن قام بلكمها على وجهها من الناحية اليمنى، واأثنى 
ذراعها االأي�رش خلف ظهره����ا ملنعها من اال�ستغاثة، حال 

م�ساهدتها له اأثناء ارتكابه اجلرمية.

حج����زت املحكمة الكربى اجلنائي����ة االأولى النظر يف 
ق�سية ال�س����اب االآ�سيوي )28 عاًم����ا( �سارق حمل �رشكة 
ال�رشافة الكائن مبنطقة الرفاع ال�رشقي با�ستعمال لعبة 
م�سد�ض بال�ستيكي �سبغه باللون االأ�سود ليقارب �سكل 
����ا متكن من  ا ع�سكريًّ امل�سد�����ض احلقيقي، ومرتدًي����ا زيًّ
�رشقته من اأح����د املنازل، وحّول قراب����ة 1800 دينار من 
املبلغ لعائلته يف ب����الده؛ للنطق باحلكم بحقه يف جل�سة 
يوم 26 اأكتوبر املقب����ل، واأمرت با�ستمرار حب�سه حلني 
اجلل�س����ة املقبل����ة. كان ورد ب����الغ ملرك����ز �رشط����ة الرفاع 
ال�رشقي من �رشكة ال�رشافة، مفاده اأن املحا�سب املوظف 
بال�رشك����ة املجني عليها االأولى، تفاج����اأ يف ال�ساعة 3:10 
ع�رشًا بي����وم الواقعة واأثناء تواج����ده على واجب عمله يف 
ا والقبعة  ا ع�سكريًّ فرع ال�رشكة بدخول �سخ�ض يرتدي زيًّ
اخلا�سة بذلك الزي، وكماًما طبيًّا وقفازات ويحمل بيده 

كي�ًسا بال�ستيكيًّا.
واأ�ساف املحا�سب )27 عاًما – اآ�سيوي( اأن املتهم 
����ا يف وجهه م����ا اأ�سابه  اق����رتب من����ه واأ�سه����ر �سالًحا ناريًّ
ب�سدم����ة وخوف، ونّف����ذ طلب املته����م و�سّلم����ه املبالغ 
النقدي����ة وعندها الذ املذك����ور بالفرار من املوقع عقب 

�رشقته 2700 دينار.
واأثن����اء التحري حمل الواقعة مت التو�سل اإلى هوية 
املجني عليه الثاين على اعتبار اأنه مت ا�ستعمال بطاقته 
ال�سخ�سي����ة يف حتويل ج����زء من املبلغ امل����ايل امل�رشوق، 
والذي تبني اأنه ابن عم املتهم، وكان يقيم معه يف ذات 

امل�سكن.
واأفاد ابن عم املتهم )42 عاًما( اأنه يف وقت �سابق 
لعملي����ة ال�سطو متت �رشقة بطاقت����ه الذكية من �سخ�ض 

جمه����ول، وبتاريخ 11 اأبري����ل 2017 �سّلمه املتهم مبلغ 
450 دين����اًرا كان اقرت�سه����ا من����ه، وعندم����ا �ساأل����ه عن 
ا من البنك، ومتكنت  م�سدر االأموال قرر له اأنه اأخذ قر�سً
ال�رشطة من ا�سرتجاع هذا املبلغ عقب معرفته اأن املبلغ 
نتيجة عملية �رشقة حم����ل ال�رشافة التي ارتكبها املتهم، 

كما علم اأن االأخري هو من �رشق بطاقته الذكية.
من ناحيٍة اأخرى، قال مالزم اأول بوزارة الداخلية اإنه 
بع����د تكليفه بالتحري عن مرتك����ب الواقعة فقد تو�سل 
عن طريق م�س����ادره ال�رشية اإل����ى اأن املتهم هو مرتكب 
الواقع����ة، واأنه بع����د تفتي�ض م�سكنه متكن����وا من العثور 
عل����ى اأر�س����دة حتوي����ل مبالغ مالي����ة وامل�سد�����ض اللعبة 
امل�ستعمل يف الواقع����ة ومبلغ مايل 860 ديناًرا بحوزته، 
ف�سالً عن البدلة الع�سكرية، اعرتف اأنه �رشقها، وب�سوؤال 

املتهم اأقرَّ لهم بارتكابه للواقعة حمل التحقيق.
واعرتف املتهم مب����ا ن�سب اإليه خالل التحقيق معه 
من قبل النيابة العامة، وقال اإن مبلغ 719 ديناًرا و550 
فل�ًس����ا اأر�سلها با�ستعمال بطاقة ابن عمه التي �رشقها يف 
وقت �سابق اإلى اأهل����ه يف بلدهما، ومبواجهته بالفاتورة 
الثاني����ة، دليل اإثبات اإر�سال مبل����غ 1079 ديناًرا و110 
فلو�ض، فقال اإن ابن عٍم اآخر له هو ما اأر�سلها نيابًة عنه 
بعدما اأقنع����ه اأن م�سدر االأموال ه����و قر�ض ح�سل عليه 

من اأحد البنوك.
واأو�س����ح املتهم اأنه كان يع����اين من �سائقة مالية، 
واأن����ه الحظ بعد زيارت����ه ل�رشكة ال�رشاف����ة يف وقت �سابق 
وجود الكثري من االأموال بحوزة املوظفني، ففكر ب�رشقة 
تلك املبالغ، وبعدها قام بالتفكري والتخطيط للعملية، 
م�س����رًيا اإلى اأن تل����ك التخطيط����ات اأدت ملعرفته اأنه يف 

ال�ساع����ة 3:00 ع�����رشًا يتواجد موظف واح����د فقط مبحل 
ال�رشافة.

ولفت اإلى اأنه تو�سل اإلى اأن اأف�سل طريقة لل�رشقة 
هي احل�سول على بدلة ع�سكرية و�سالح لعبة، اإذ ا�سرتى 
�سالح����ني لعبة ب�سكل����ني خمتلفني، وا�ستخ����دم اأحدهما 
يف العملية بعدم����ا اأزال اجلزء االأمام����ي الربتقايل اللون 
من����ه، وقام ب�سباغته ب�”ر�ض اأ�س����ود اللون” حتى مياثل 

احلقيقي.
واأ�س����اف اأنه عقب ذلك توّجه الأحد املنازل مبنطقة 
�سوق الرف����اع حيث �ساه����د اأهله �سابًقا ين�����رشون خارًجا 
مالب�����ض ع�سكرية بع����د تغ�سيلها، فراق����ب املنزل حتى 
متك����ن م����ن �رشقتها، مو�سًح����ا اأنه �رشف عل����ى نف�سه من 

املبلغ امل�رشوق مبلًغا وقدره 451 ديناًرا.
فاأحالت����ه النياب����ة العام����ة للمحاكم����ة عل����ى اعتبار 
اأن����ه بتاريخ 4 اأبري����ل 2017، اأوالً: �����رشق املبلغ النقدي 
اململ����وك ل�رشك����ة ال�رشاف����ة وكان ذلك بطري����ق االإكراه 
الواق����ع على املجني عليه، ب����اأن قام باإ�سهار �سالح ناري 
يف وجهه ما اأ�سعره باخل����وف وطلب منه املبالغ النقدية 
وقام بت�سليم����ه اإياها ومتكن به����ذه الو�سيلة من اإمتام 
ال�رشق����ة والف����رار بامل�رشوق����ات، ثانًيا: ا�ستعم����ل حمرًرا 
�سحيًحا “بطاقة ذكية” با�سم �سخ�ض غريه وهي بطاقة 
املجن����ي عليه الث����اين )ابن عم����ه(، ثالًثا: �����رشق البطاقة 
الذكي����ة اخلا�س����ة املبين����ة الن����وع والو�س����ف باملح�����رش 
واململوك����ة باملجني عليه الثاين من م�سكنه، رابًعا: �رشق 
البدلة الع�سكرية اململوكة لقوة دفاع البحرين، خام�ًسا: 
اأق����دم عالنيًة وبغري ح����ق على ارت����داء زي ع�سكري وهو 

البدلة الع�سكرية التابعة لقوة دفاع البحرين.

ذك���رت املحامي���ة فوزي���ة جناح���ي 
اأن املحكم���ة ال�سغ���رى اجلنائية ق�ست 
ب���رباءة متهم من جن�سي���ة اأجنبية، وذلك 
مما ن�س���ب اإليه من اتهام مبزاولة اأعمال 
اخلدم���ات ال�سياحي���ة بالتاأج���ري اليومي 
لغ���رف يف مبن���ى ب���دون ترخي����ض م���ن 
اجلهة املخت�سة؛ ب�سبب دفعها بتطبيق 
القانون االأ�سلح للمتهم وكذلك ت�سكك 
املحكم���ة يف االتهام املوّج���ه اإليه ف�سالً 
ع���ن عدم وج���ود اأي رد للمته���م باأوراق 

الدعوى عن االتهام.
-وكيل���ة  املحامي���ة  واأو�سح���ت 
املته���م- اأن وقائ���ع الق�سية تعود اإلى 
قيام ماأمور ال�سبط الق�سائي ال�سياحي 
بتحري���ر حم����رش خمالف���ة �سياحي���ة بحق 
املته���م، على زع���م من قيام���ه مبزاولة 
ن�ص�ط الت�أجري اليومي من غري احل�صول 
عل���ى ترخي�ض �سياحي م���ع حتديد �سعر 
لليلة الواحدة، وذلك باملخالفة لقانون 
تنظي���م ال�صي�ح���ة وب�ملخ�لف���ة ل����روط 
واإجراءات منح الرتاخي�ض ملزاولة اأعمال 
اخلدم���ات ال�سياحي���ة، وبن���اًء على ذلك 
اأ�سدرت النيابة العام���ة قراًرا بالتحفظ 
على املبنى وو�سع االأختام عليه، ومتت 

اإحالة املتهم للمحاكمة اجلنائية.
قان���ون  بوج���ود  جناح���ي  ودفع���ت 
اأ�سل���ح للمتهم ا�ستناًدا للم���ادة االأولى 
من قان���ون العقوب���ات البحرين���ي التي 
ن�ست على اأنه “اإذا �سدر قانون اأو اأكرث 
بعد وقوع اجلرمي���ة وقبل الف�سل فيها 
بحكم نهائي يطب���ق اأ�سلحها للمتهم”، 
مبينًة اأن���ه بتاريخ 2 اأكتوب���ر 2016 قد 
�س���در قرار م���ن �ساحب ال�سم���و رئي�ض 
جمل�ض الوزراء ب�س���اأن ال�سماح لل�رشكات 
ذات الراأ�سم���ال االأجنب���ي مبزاولة بع�ض 
االأن�سط���ة التجارية بن�سبة 100 %، ومن 
وامل�س���ارح  احلف���الت  اإدارة  االأن�سط���ة 

واملعار�ض الفنية وغريها من املن�ساآت 
الفندقية، وحيث اإن املتهم قد ا�ستخرج 
���ا ب���اإدارة املن�ساآت  ا خا�سًّ �سج���اًل جتاريًّ
الفندقي���ة فاإنه يخ�سع للقانون االأ�سلح 
وت�سبح اأدلة االتهام حمل �سٍك وينبغي 

معه الق�ساء برباءة موكلها.
واأ�ساف���ت اأن اأحكام حمكمة التمييز 
تواترت عل���ى اأن �سدور قان���ون اأ�سلح 
للمته���م ي�رشي على واقعة الدعوى يجيز 
ملحكم���ة املو�س���وع احلك���م مل�سلح���ة 
املته���م من تلق�ء نف�صه���� ب�رط �صدور 
القانون قبل الف�س���ل يف الدعوى بحكم 

بات.
واأ�س���ارت جناح���ي اإلى ع���دم جدية 
حم����رش التح���ري امُلَعد من قب���ل االإدارة 
العام���ة للمباحث واالأدل���ة اجلنائية، الأنه 
ا�ستن���د اإل���ى بيان���ات من واق���ع ال�سجل 
التج���اري الإح���دى ����رشكات ال�سياحة وال 
ت���دل على ن�سب���ة اأي فعل اإل���ى املتهم، 
خ�سو�سا اأن���ه يوجد �رشيكان باملنا�سفة 
يف ال�رشك���ة، وعلى الرغم م���ن ذلك فقد 
مت ن�سب���ة الفع���ل اإلى املته���م منفرًدا، 
واأ�ساف���ت اأن حجي���ة حم����رش التحري���ات 
يف االإثب���ات تتوقف على ع���دم خمالفته 
لواقع الدعوى وعدم خروجه عما له اأ�سل 

يف اأوراق الدعوى.
الدع���وى  اأوراق  اأن  اإل���ى  ولفت���ت 
واأدلته���ا خلت مما يفي���د �سحة املزاعم 
الواردة مبح����رش التحري���ات، فاإنه يغدو 
غ���ري �سالح الإثب���ات اجلرمي���ة، ويتعني 
على عدالة املحكمة االلتفات عنه، وبناًء 
عل���ى هذا ت�سكك���ت املحكم���ة يف �سحة 
اإ�سناد االتهام اإلى موكلها املتهم لعدم 
جدية حم�رش التحريات وخلو االأوراق من 
رد املتهم، وق�ست برباءة املتهم وفق 
ن����ض املادة 255 من قان���ون االإجراءات 

اجلنائية.

املنام���ة - جمعية املحام���ني: اأعلن 
رئي�ض جمعية املحامني البحرينية ح�سن 
بدي���وي ع���ن ت�سكي���ل جلن���ة تن�سيقي���ة 
م�سرتك���ة ب���ني وزارة الع���دل وال�سوؤون 
اال�سالمية واالأوق���اف، واجلمعية، تهدف 
لبح���ث �سب���ل التع���اون والتن�سي���ق بني 
اجلانبني مبوجب القرار الوزاري ال�سادر 
من وزير العدل رقم 50 ل�سنة 2017 يف 
28 اأغ�سط�ض املا�سي، والذي ن�ض على: 
اأوال: ت�س���كل جلن���ة للتن�سي���ق ب���ني 
االإ�سالمي���ة  وال�س���وؤون  الع���دل  وزارة 
واالأوقاف، وجمعية املحامني البحرينية.

ثاني���ا: تخت����ض اللجنة ببح���ث �سبل 
التع���اون ب���ني وزارة الع���دل وال�سوؤون 
االإ�سالمية واالأوق���اف وجمعية املحامني 

البحريني���ة م���ن خ���الل تق���دمي ممثل���ي 
العالق���ة  ذات  لالقرتاح���ات  اجلمعي���ة 
ال���وزارة  تقدمه���ا  الت���ي  باخلدم���ات 
واملت�سل���ة مبهن���ة املحام���اة، وحماولة 

اإيجاد احللول لها من جانب الوزارة.
ثالثا: تقدم اللجنة تقريرا باأعمالها 
لوزير الع���دل اأو وكيل ال���وزارة ل�سوؤون 
العدل “ح�سب االأحوال” التخاذ ما يرونه 

منا�سبا يف هذا ال�ساأن.
رابع���ا: عل���ى وكي���ل وزارة الع���دل 
تنفيذ ه���ذا القرار. و�سيعقد اأول اجتماع 
م�س���رتك للجن���ة ب���ني اجلانب���ني؛ لبحث 
امللف���ات امللحة للمحام���ني يف االجتماع 
ال���ذي �سيحدد خ���الل �سه���ر نوفمرب من 

العام اجلاري.

الصحافة ... “عندها دوا الناس بس”!
قد يح�سب بع�ض النا�ض اأن امل�ستغلني بال�سحافة هم كوادر مرفهة واأن املالعق 
الذهبي���ة متالأ اأفواهه���م اأو اأنهم يق���ودون اأفخم ال�سيارات وميلك���ون ق�سورا كالتي 

تقطنها الطبقة املخملية.
اإال اأن العك����ض �سحيح متاما، فالكوادر ال�سحافي���ة ال تعدو كونها حرفيا “�سمعة 

حترتق من اأجل االآخرين”.
نع���م يا �سادة يا كرام، حرفتهم االأ�سا�سية هي اإخرا�ض اأوجاعهم للحظات من وراء 

ق�سبان الكيبورد واآالت الت�سوير لت�سبح عد�ستهم من�سبة على اأوجاع غريهم.
كث���ريا يجهل م���� يع�نيه الع�مل���ون يف بالط “�ساحب���ة اجلاللة”، واأب�س���ط مثال ما 
تعر�ض له قب���ل اأ�سبوع زملينا ال�سحايف امل�س���ور عبدالر�سول احلجريي من غنب وهو 
يتنقل بكامريته يف اأول ي���وم درا�سي بني املدار�ض ليوثق اللحظات العفوية لفذات 
اأكبادن���ا ليفاج���اأ مبن يطالبه بوق���ف الت�سوير؛ الأنه لي�ض لدي���ه اإذن بذلك وال يرافقه 

“حَمَرم” من الوزارة.
لق���د خانكم املوقف يا وزارة الرتبية، فلي�ست هناك هدية اأكرب من اأن ت�ساطركم 
ال�سحاف���ة فرحة اأبنائك���م يف العودة للمدار�ض وتوثيق عر�ض طالب���ي �سبيه باأعرا�سنا 

الدميقراطية التي حتدث كل 4 اأعوام.
ه���ذا غي�ض م���ن في�ض من بع����ض ما تعاني���ه ال�سحاف���ة، فيكفيك مث���ال معرفة 
تدين اأج���ور بع�ض العاملني فيها وعدم وجود البيئة ال�سحي���ة الإظهار جميع اإبداعات 
ال�سحافي���ني وفوق ذلك كل���ه املراوحة يف اإطالق �رشاح قان���ون ال�سحافة الذي م�سى 

احلديث عنه نحو عقد من الزمان ومل ن�سم رائحته بعد.
احلدي���ث عن وج���ع ال�سحافة حديث ذو �سج���ون وامل�ستغلون فيه���ا كمن ينطبق 

عليهم املثل ال�سعبي املعروف “عندي دوا النا�ض ب�ض ما عندي دوا نف�سي”.

جاسم 
اليوسف

jasim.abdulla
@albiladpress.com

عـنـفـــوان

يلكم جاره و�بنه بـ “رنغ بوك�ص”... و�ل�سبب “�سيكل”
�سنة مع وقف التنفيذ للم�ستاأنف 

الثاني���ة  اجلنائي���ة  الك���ربى  املحكم���ة  حكم���ت 
)ب�سفته���ا اال�ستئنافي���ة( بتاأييد معاقب���ة م�ستاأنف 
)44 عاًم���ا – يعمل �سائًق���ا(، ُمدان ب�رشب جاره “39 
عاًما” وابنه )12 عاًما(، بوا�سطة “رنغ بوك�ض” عقب 
خ���الف ح�س���ل فيما بينه���م ونتيجًة لرتاك���م خالفات 
�سابق���ة؛ بحب�سه ملدة �سنة واح���دة عما اأ�سند اإليه من 
اته���ام، واأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ملدة 3 �سنوات 
تبداأ من اإ�سدار هذا احلك���م وكذلك مب�سادرة االأداة 
امل�ستخدم���ة يف الواقع���ة. وتع���ود تفا�سيل الق�سية 
اإل���ى اأن امل�ستاأن���ف كان ق���د �سفع طف���اًل يف الثانية 
ع�رشة من عمره عل���ى وجهه، فتوّجه الطفل اإلى والده 
واأبلغه مبا ح�سل معه، فما كان من االأخري اإال اأن توّجه 
اإلى ال�سقة التي يقطن فيها امل�ستاأنف، وطرق عليه 
الب���اب، فلم���ا علم امل�ستاأن���ف اأن وال���د الطفل الذي 
�رشب���ه ع�رشًا واقًفا عند باب �سقت���ه اأخذ ملكمة حديد 
)رنغ بوك�ض( وتوّجه لالأب و�رشبه عدد 3 �رشبات على 

وجهه وراأ�سه، ما ت�سبب يف اإ�سالة الدماء منه.
وذك���ر امل�ستاأنف خالل التحقيق مع���ه اأن اأبناءه 
اأبلغوه اأن الطفل املجني عليه اختلفوا على مو�سوع 
دراجة هوائية )�سي���كل(، وعندما �ساهد ذلك الطفل 
قال له “لي�ض قلت حق عيايل يد�سون البيت” فقال 
ل���ه الطفل “اأنا ما قل���ت جذي”، فم���ا كان منه اإال اأن 
����رشب الطفل مبا����رشًة بكف يده عل���ى وجهه وبعدها 
ق���ال له “روح قول ح���ق اأبوك اأن���ا طقيتك كف على 

وجه���ك”. واأ�ساف اأنه وبعد حوايل �ساعة وعندما كان 
مب�سكنه ح�رش اإلى �سقته والد الطفل )39 عاًما( فاأخذ 
امللكم���ة احلديد اأثن���اء توجهه لفتح الب���اب، وعندما 
خ���رج اإليه قال اإنه كان وا�سًح���ا لديه اأن والد الطفل 
يريد االعت���داء عليه بال����رشب، فما اإن تق���دم االأخري 
ناحيته حت���ى فاجاأه ب�رشبه بامللكم���ة 3 مرات. واأفاد 
اأن وال���د الطف���ل متكن من �رشبه ع���دة �رشبات بيده، 
كما األقاه على االأر����ض، حتى خرج اأحد اجلريان وفك 
ال�سجار بينهما ودخل ه���و اإلى �سقته، مقرًرا اأنه كان 

يف حالة �سكر حني ارتكابه للواقعة.
وتاب���ع اأن امل�ساكل التي بين���ه والطفل ووالده 
اأن الطف���ل دائًم���ا ما يتعم���د اإتالف �سيارت���ه ويزعج 

اأبن���اءه، كما اأنه تقدم عليه عدة م���رات ببالغات لدى 
مرك���ز ال�رشطة. وثبت بالتقري���ر الطبي اخلا�ض باالأب 
اأن���ه يعاين م���ن ج���رح يف الراأ����ض وال�سف���اه ال�سفلية 
واأ�سفله���ا، واأن اجلرح���ني االأول���ني عميق���ان. وثبت 

للمحكمة اأن امل�ستاأنف بتاريخ 3 يونيو 2016،
اأوالً: اعت���دى عل���ى �سالم���ة ج�سم املجن���ي عليه 
الطفل ومل يف�ض ذلك اإلى مر�سه اأو عجزه عن القيام 

باأعماله ال�سخ�سية مدة تزيد عن 20 يوًما.
ثانًي���ا: اعتدى عل���ى �سالمة ج�س���م املجني عليه 
وال���د الطفل فاأحدث به االإ�ساب���ات املبينة بالتقرير 
الطب���ي املرفق ومل يف�ض ذلك اإل���ى مر�سه اأو عجزه 
عن القيام باأعماله ال�سخ�سية مدة تزيد عن 20 يوًما.

عبا�ص �إبر�هيم



الذهب ي�صعد بدعم تراجع 
الدوالر و“خماوف كوريا” 

لندن -روي���رز: ارتفعت اأ�صعار الذهب اأم�س بدعم 
التوترات املتعلق���ة بكوريا ال�صمالي���ة، يف حني يرقب 
امل�صتثم���رون �صدور بيانات الت�صخ���م االأمريكي اليوم، 
والت���ي �صتعطي بع�س املوؤ�رشات على وترية رفع اأ�صعار 
الفائ���دة االأمريكي���ة.  وبحلول ال�صاع���ة 10:16 بتوقيت 
جرينت����س، �صع���د الذه���ب يف املعام���ات الفورية 0.1 
% اإل���ى 1332.48 دوالر لاأوقية بعدم���ا الم�س الثاثاء 
1322.15 دوالر لاأوقي���ة، وهو اأدنى م�صتوى منذ االأول 
م���ن �صبتم���ر. وزاد الذهب يف العق���ود االأمريكية االآجلة 

ت�صليم دي�صمر 0.3 % اإلى 1336.70 دوالر لاأوقية. 

“جلنة النقل بالغرفة” تدعو الإعادة النظر بر�صوم “ن�صف املقطورة”
ال�صناب����س - بي���ت التجار: دعت جلن���ة النقل واملوا�ص���ات بغرفة جتارة و�صناع���ة البحرين خال 
اجتماعه���ا الدوري برئا�صة ع�صو املكتب التنفيذي عبداحلكيم اإبراهيم ال�صمري اإلى اأهمية اإعادة النظر 
يف الر�صوم اخلا�صة بن�صف املقطورة ال�صادرة بقرار من وزير الداخلية رقم )309( ل�صنة 1998 ب�صاأن 
الر�ص���وم اخلا�ص���ة بخدمات االإدارة العامة للم���رور، موؤكدة باأن القطاع يعاين وب�ص���كل ملحوظ يف االآونة 
االأخ���رية من زي���ادة الر�صوم ب�صكل عام والذي يتطل���ب وقفة جادة ودعم من قب���ل اجلهات املعنية يف 

اململكة.
ووفقا لبيان �صادر اأم�س “تطرق االجتماع الذي عقد ببيت التجار موؤخراً اي�صا اإلى مو�صوع الفح�س 
الفن���ي للحافات من قبل االإدارة العامة للمرور بناء على قرار وزير املوا�صات رقم )22( ل�صنة 2016 
ب�ص���اأن نظام تراخي�س اأن�صطة النقل الع���ام الداخلي والدويل وال�صياحي والذي بات مكلفا، حيث يتكبد 
اأ�صح���اب احلافات م���ن اأجل تنفيذ املتطلبات التي مت ا�صتامها م���ن اإدارة املرور مبالغ كبرية وهو ما 

يوؤثر ب�صكل مبا�رش على قطاع النقل ب�صفة خا�صة وعلى القطاع اخلا�س يف البحرين ب�صفة عامة”.

  للتوا�صل:  )ق�صم االقت�صاد: 17111455(              ق�صم االإعانات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�صراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
ر “خردة معادن” بـ 11.1 مليون دينار البحرين ت�صدِّ

وفد بحريني جتاري يبحث التعاون االقت�صادي مع “غرفة ال�صناعة” الرو�صية  

يف 7 اأ�صهر وبواقع 92.7 مليون كيلو ول� 11 دولة 

اللقاء ناق�س املجال الزراعي والغذائي با�صتخدام التقنيات التكنولوجية 

ملي���ون   92.7 نح���و  البحري���ن  �ص���ّدرت 
كيلوغ���رام خردة متنوعة من احلديد واالأملنيوم 
والنحا����س والتيتانيوم ومع���ادن اأخرى، بقيمة 
ت�صل اإلى اأك���ر من 11.1 مليون دينار خال 7 
�صهور من العام اجل���اري، من يناير حتى يوليو 

املا�صي.
واأو�صح���ت بيانات اأولي���ة م�صدرها �صوؤون 
اجلم���ارك البحرينية، اأن حج���م �صادرات اخلردة 
يف يناير بلغ 10.7 مليون كيلوغرام بقيمة 1.3 
ملي���ون دينار، ويف فراير بلغ���ت 11.5 مليون 
كيلوغ���رام بقيمة 1.7 مليون دينار، ويف مار�س 
بلغت 17.5 مليون كيلوغرام بقيمة 1.9 مليون 
دينار، ويف اأبريل بلغت 14.4 مليون كيلوغرام 
بقيم���ة 1.7 مليون دينار، ويف مايو بلغت 14.5 
ملي���ون كيلوغرام بقيمة 1.6 مليون دينار، ويف 
يونيو بلغت 9.9 ملي���ون كيلوغرام بقيمة 1.4 

مليون دينار.
ووفق نف�س البيانات، فاإن اململكة �صدرت 
خ���ردة معادن اإلى 11 دول���ة، حيث جاءت الهند 
يف املركز االأول من حيث قيمة هذه ال�صادرات 
بواقع 58.7 مليون كيلوغرام بقيمة 7.2 مليون 

دينار.
تلته���ا باك�صت���ان يف املرك���ز الث���اين ب�30 
ملي���ون كيلوغرام من �ص���ادرات اخلردة بقيمة 
3 ماي���ني دين���ار، ث���م االإمارات ب����3.2 مليون 
كيلوغ���رام بقيمة 340 األف دين���ار، فيما جاءت 
جمهورية كوريا اجلنوبية ب�321 األف كيلوغرام 
بقيمة 189 األف دينار، فال�صني التي ا�صتقبلت 

140 األف كيلوغرام بقيمة 171 األف دينار.
وعن تفا�صيل املعادن، فقد �صجلت خردة 
احلدي���د املطلي بالق�صدير يف املركز االأول، اإذ 
بلغت �صادرات���ه 68.9 مليون كيلوغرام بقيمة 
6 ماي���ني دين���ار، �ص���در منه���ا 44.4 ملي���ون 
كيلوغ���رام للهند، ونحو 23.9 مليون كيلوغرام 

اإل���ى باك�صت���ان، ونح���و 680 األ���ف كيلوغ���رام 
لاإمارات.

املرك���ز  يف  االأملني���وم  �ص���ادرات  وحل���ت 

الث���اين، اإذ بلغ���ت نحو 11.1 كيلوغ���رام بقيمة 
تبل���غ 3 ماي���ني دينار، �صدر منه���ا 10 مايني 
كيلوغ���رام بقيمة 2.6 مليون دينار للهند ونحو 

261 األف كيلوغ���رام بقيمة 115.3 األف دينار 
جلمهورية كوريا اجلنوبية.

واحتلت �ص���ادرات خ���ردة النحا�س املرتبة 
الثال���ث اإذ بلغ���ت 945 األف كيلوغ���رام بقيمة 
998.5 األ���ف دين���ار و�ص���در منه���ا 565 األ���ف 
كيلوغ���رام اإل���ى الهند بقيم���ة 545 األف دينار، 
تليه���ا ال�ص���ني حي���ث ا�صتقبل���ت 140 األ���ف 
كيلوغرام بقيمة 171 األ���ف دينار، ثم مقاطعة 
تاي���وان ال�صينية حي���ث ا�صت���وردت 200 األف 

كيلوغرام بقيمة 105.3 األف دينار.
اأما �ص���ادرات خ���ردة وف�صات م���ن حديد 
�صب )�صه���ر( فبلغت 9.7 ملي���ون كيلوغرام، 
بقيم���ة 869 األ���ف دين���ار، وخ���ردة احلديد 1.2 
مليون كيلوغرام بقيمة 167 األف دينار، وخردة 
التيتاني���وم 985 لف كيلوغ���رام بقيمة 110.2 
األف دينار، وخردة الق�صدير 40 األف كيلوغرام 
بقيم���ة 8 اآالف دينار، وخ���ردة ال�صلب املقاوم 

لل�صداأ 40 كيلوغراًما بقيمة 318 ديناًرا.

مو�صك����و - “غرف����ة التج����ارة وال�صناعة”: بحث 
وف����د جتاري م����ن البحرين برئا�صة خال����د علي را�صد 
االأم����ني، العديد من الق�صاي����ا التي تتعلق بعمليات 
التع����اون التج����اري واالقت�ص����ادي م����ع وف����د غرف����ة 
ال�صناع����ة والتج����ارة يف رو�صي����ا االحتادي����ة، وذل����ك 
يوم الثاث����اء 12 �صبتم����ر 2017 يف مو�صكو. وركز 
اللقاء على التع����اون يف املجال الزراع����ي والغذائي 
�صمن التقنيات التكنولوجية التي ترفد ال�صناعات 
الزراعية والغذائية يف كا البلدين، وذلك على �صوء 
و�ص����ول الوفد البحرين����ي اإلى مو�صك����و؛ للم�صاركة 
يف اأعم����ال معر�����س االأغذي����ة وال�صناع����ات الزراعية 
والغذائي����ة الرو�ص����ي، والذي ت�صت�صيف����ه العا�صمة 
الرو�صي����ة يف الف����رة املمت����دة م����ن 11 ولغاية 14 

�صبتمر اجلاري.
اجلانب����ني  ب����ني  العاق����ات  اأن  االأم����ني  واأك����د 
الرو�ص����ي والبحريني تتطور ب�ص����كل مطرد، واأن هذا 
النهو�س الكبري بالعاق����ات التجارية واالقت�صادية 
بني مو�صكو واملنامة، كان تتويجاً وانعكا�صاً لتطور 
العاقات ال�صيا�صي����ة والدبلوما�صي����ة بني البحرين 
ورو�صيا االحتادية، والتي اأر�صى قواعدها واأ�ص�صها، 
كلٌّ من جالة عاه����ل الباد امللك حمد بن عي�صى اآل 
خليفة، والرئي�س الرو�صي فادميري بوتني. واأ�صاف 
“لدين����ا تعليم����ات من اجله����ات العلي����ا يف البحرين 
لت�صهي����ل اخلط����وات وفت����ح االأب����واب للم�صتثمرين 
ولل�رشكات التجارية واالقت�صادية الرو�صية بالذات، 
الراغب����ة يف اال�صتثم����ار داخ����ل اململك����ة )...( ولهذا 
ال�صب����ب، قمن����ا باإن�صاء �رشكة “متك����ني”، وهي �رشكة 

معنية بدعم اال�صتثمارات وتقدمي الت�صهيات �صواًء 
املعنوية منها، اأو املادية، لتي�صري متويل امل�صاريع 
داخ����ل بادنا بن�ص����ب متفاوت����ة، اإ�صافة اإل����ى اإعداد 
جمل����ة من الت�رشيعات القانوني����ة التي اأدت لت�صهيل 
عملي����ات ت�صجي����ل ال�����رشكات داخل بادن����ا، حتى اأن 
�رشكاتك����م الرو�صية وغريها من ال�����رشكات العاملية، 
ب����ات باإمكانه����ا اأن ت�صج����ل نف�صها ك�����رشكات فاعلة 
ب�صكل قان����وين يف البحري����ن، عر �صبك����ة االإنرنت، 
وع����ر مواقع االإنرنت احلكومي����ة، املعنية بت�صجيل 

قيود ال�رشكات االأجنبية”.
وفيم����ا يتعل����ق بعملي����ات الت�صجي����ل ال�رشيبي 
وجباي����ة ال�رشائب املتعلقة بال�����رشكات االأجنبية، اأكد 
االأم����ني اأن اململكة جعلت ن�صب����ة ال�رشائب يف الباد 
موازي����ة لن�صب����ة ال�صفر، م�ص����ريا اإل����ى اأن البحرين ال 
جتني اأي �رشائب عل����ى اأرباح ال�رشكات االأجنبية التي 

تعمل داخل اأرا�صيها”.
من جانبه، ق����ال رئي�س الوفد الرو�صي غيورغي 
لوف����وف م����ورادوف “نق����در اأ�صدقاءن����ا يف البحرين 
وخ�صو�ص����اً خال����د االأمني الذي يلع����ب دورا ملحوظا 
لتوطي����د العاقات البحريني����ة الرو�صية، ونحن نعلم 
جي����داً اأن البحري����ن ميكنه����ا اأن تلع����ب دوراً كب����رياً 
يف تطوي����ر العاق����ات التجاري����ة واالقت�صادي����ة م����ع 
رو�صي����ا االحتادي����ة، ول�صب����ب ب�صي����ط، اأن اجلغرافيا 
اجليو�صيا�صية تخدم كا اجلانبني؛ الأن اململكة هي 

بوابة منطقة اخلليج”.
وا�ص����اف ميك����ن للمنام����ة ومو�صك����و اأن تطورا 
عملي����ات الت�صدي����ر واال�صت����رياد، خ�صو�ص����ا فيم����ا 

يتعل����ق بال�صناع����ات الغذائي����ة والزراعي����ة؛ وذل����ك 
الأن الق����رم لدي����ه الكثري م����ن املحا�صي����ل الزراعية 
بالذك����ر  وخ�����سَّ  الب����اد،  اأرا�ص����ي  تنتجه����ا  الت����ي 
احلب����وب مبختلف اأنواعها )القم����ح، الذرة، البازياء، 
الفا�صولي����اء، االأرز، ف����ول ال�صويا، عب����اد ال�صم�س(، 
كم����ا حت����دث اأي�صاً عن اإنت����اج القرم كمي����ات كبرية 
من الفواك����ه وخا�صة )العنب، والتف����اح، واالإجا�س، 
والبطي����خ(، اإ�صافًة الإنتاج �صبه جزيرة القرم كميات 

كبرية من اخل�رشاوات الطازجة”.
وفيما يتعلق ب�صناعة اللحوم اأكد مورادوف، اأن 
الق����رم ينتج كميات كبرية من حلوم االأبقار واالأغنام 

والطي����ور، واأن ه����ذه اللح����وم ُتع����دُّ وت�صن����ع وفق����اً 
لتعالي����م ال�رشيع����ة االإ�صامية؛ نظ����راً الأن �صبه جزيرة 
الق����رم لديها خ����رة كبرية يف �صناع����ة االأغذية وفق 
ال�رشيع����ة االإ�صامية؛ وذل����ك لوجود جالي����ة اإ�صامية 
كبرية م����ن تتار القرم، الذي����ن ي�صكلون نحو 15 % 

من ال�صكان.
وحت����دث نيك����والي دميرييفيت�����س دورانوف، 
وهو مدير �صندوق جممع امل�صاريع العلمية الرو�صية 
املعروف����ة با�ص����م “ال�صن����دوق احلكوم����ي لتنمي����ة 
�صوؤون منطق����ة “ال�صمال الغربي”، حيث عر�س  اأخر 
التقني����ات الت����ي جنح����ت رو�صي����ا يف �صناعتها على 

امل�صتوى العاملي ل�صناعة )طائرات من غري طيار(. 
واأو�صح دورانوف اأن �رشكته باإمكانها اأن ت�صنع هذه 
الطائرات، واأن ت�صع عليها اأجهزة اإلكرونية خا�صة 
باالأغرا�س الزراعية، م����ن �صاأنها اأن تعمل حتى على 
�صا�صة املوبايل ال�صخ�صي مل����ن يرغب باقتناء هذا 

النوع من التقنيات.
نيك����والي  حت����دث  االجتم����اع،  نهاي����ة  ويف 
ممث����ل  وه����و  فيدوروف�صكي����خ،  فادميريوفيت�����س 
جمم����ع �����رشكات )نيوجين�ص����و( االإلكروني����ة، والتي 
تعمل يف جم����ال ال�صناعات االإلكروني����ة املتقدمة، 
فعر�����س العديد م����ن النم����اذج املطور م����ن “بلوك 
ت�صني”، وهي عب����ارة عن تكنولوجيا “بلوك ت�صني” 
الت����ي كان����ت تع����رف ب�صج����ل املعام����ات يف العملة 
االفرا�صية بيتكوين، والت����ي تعمل على لعب دور 
كب����ري يف احلف����اظ على قوائ����م مقاوم����ة التاعب يف 
�صج����ات البيانات املتنامية با�صتم����رار، وهي تتيح 
تب����ادالً اآمنا للم����واد القّيمة كاالأم����وال اأو االأ�صهم اأو 
حقوق الو�صول اإلى البيانات. واأكد فيدوروف�صكيخ 
اأن تكنولوجي����ا )بل����وك ت�ص����ني(، ه����ي عب����ارة ع����ن 
ر يتول����ى مهمة �صجٍل موحٍد  برنام����ج معلوماتي ُم�صفَّ
للمعام����ات على ال�صبكة العنكبوتبة، اأو عر �صجات 
اأي �رشك����ة اإلكروني����ة خا�ص����ة؛ الأن كل جمموع����ة من 
املعام����ات مرتبطة ب�صل�صلة، وه����و االأمر الذي مينح 
امل�صارك����ني �ص����ورة �صامل����ة عن كل م����ا يح�صل يف 
املنظوم����ة باأكمله����ا. وبذلك، ميك����ن لتقنية “بلوك 
ت�ص����ني” اأن ت�صبح مبثابة ما ي�صمى بدفر االأ�صتاذ؛ 

كونها اأحد �صجات املحا�صبة االأ�صا�صية.

15.1 % منو حركة ال�صحن مبطار البحرين الدويل
“موديز”: اقت�صاد قطر االأكرث تاأثرًا باالأزمة الدبلوما�صية

30 مليار دوالر روؤو�س االأموال املغادرة للدوحة

الدوح���ة - مبا����رش: اأعلن���ت وكال���ة مودي���ز 
للت�صني���ف االئتم���اين، اأن الن���زاع الدبلوما�صي 
القائ���م بني قط���ر والدول العربي���ة �صيكون له 
تاأثري �صلبي وا�صع اال اأن اقت�صاد قطر �صيكون 

االأكر عر�صة للخطر.
وقال نائب رئي�س موؤ�ص�صة موديز وم�صوؤول 
االئتم���ان، يف تقرير �ص���ادر اأم����س االأربعاء، اإن 
خط���ورة املقاطع���ة العربية غ���ري م�صبوقة؛ مما 
يزي���د من حال���ة ع���دم اليق���ني ب�ص���اأن التاأثري 
االقت�ص���ادي وامل���ايل واالجتماع���ي عل���ى دول 

اأخرى.
واأ�ص���اف �صتيف دي���ك: “يف الوق���ت الذي 
نتوق���ع في���ه تغلب جمل����س التع���اون اخلليجي 
على انق�صامات���ه، تزداد التوت���رات بني الدول 
وتت�صاع���د، و�صتك���ون اأك���ر �صلبي���ة بالن�صبة 

لقط���ر”. وبح�ص���ب التقري���ر، فاإن تاأث���ر قطع 4 
دول عاقاته���ا على قطر ظه���ر اأكر بقطاعات 
ال�صياح���ة والتج���ارة والبن���وك، حي���ث تدفقت 
روؤو�س االأموال االأجنبية من امل�صارف القطرية 

للخارج بنحو 30 مليار دوالر.
وكان���ت ودائع غ���ري املقيم���ني يف البنوك 
القطرية قد تراجع���ت بال�صهر االأول للمقاطعة 
بن�صب���ة 7.6 % اإل���ى 170.6 ملي���ار ري���ال، كما 
انخف�ص���ت بن�صب���ة 7.9 % يف يولي���و ال�صاب���ق 
عن���د 157.15 ملي���ار ريال وهو اأدن���ى م�صتوى 
منذ بداي���ة 2017. وذك���رت الوكال���ة، اأن قطر 
دعم���ت اقت�صادها يف اأول �صهري���ن للمقاطعة 
بنح���و 38.5 مليار دوالر متثل 23 % من الناجت 
املحل���ي االإجمايل، حيث واجه���ت قطر تكاليف 
اقت�صادي���ة ومالي���ة واجتماعي���ة كب���رية الإغاق 

الدول االأربع املناف���ذ الرية والبحرية واجلوية 
يف وجه قطر. واأ�صارت موديز اإلى اأن االئتمان يف 
قطر �صيعتمد ب�صكل كبري على تطورات النزاع، 
كم���ا اأدى ارتفاع الدين يف دول اخلليج واإ�صدار 
�صن���دات مع ارتف���اع اأ�صعار الفائ���دة االأمريكية 
اإلى ال�صغط على تكاليف التمويل بدول اأخرى.
وذك���رت وكال���ة فيت����س �صابق���اً اأن قط���ر 
ق���د تلج���اأ اإل���ى رفع تكلف���ة االقرا����س جلذب 
امل�صتثمرين من جديد ومواجهة م�صكلة هروب 

روؤو�س االأموال.
وتابع التقري���ر، اأن التدهور الوا�صع مبجال 
االئتم���ان لبع����س ال���دول العربي���ة االأخرى مع 
انخفا�س قدرته���ا على امت�صا����س ال�صدمات 
�صيجعله���ا اي�ص���ا عر�ص���ة الإع���ادة التقييم من 

امل�صتثمرين االأجانب.

املح���رق - �رشكة مط���ار البحرين: اأعلنت 
�رشكة مطار البحرين، عن منو حركة ال�صحن يف 
مط���ار البحرين الدويل بن�صبة 15.1 %، حيث 
و�صلت حركة ال�صحن يف املطار يف الفرة من 
يناير اإل���ى يوليو 2017 اإلى اإجمايل 168.64 
األف ط���ن، مقارن���ًة بح���وايل 146.5 األف طن 

خال الفرة نف�صها من العام 2016.
لل�ص���وؤون  التنفي���ذي  الرئي����س  وق���ال 
التجاري���ة يف �رشكة مط���ار البحرين اأمين زينل 
“اإن النج���اح يف ا�صتيعاب ه���ذا النمو ال�صخم 
الف���رة  ه���ذه  غ�ص���ون  يف  ال�صح���ن  بحرك���ة 
الق�ص���رية ما ه���و اإال دليل على ق���درة مطار 
البحري���ن ال���دويل عل���ى مواكب���ة اأي زيادة يف 
خدمات النقل اجلوي والعمليات اللوج�صتية، 
وه���و ما يجع���ل ال�رشكة على اأهب���ة اال�صتعداد 
ملعاجلة النمو املرتق���ب يف امل�صتقبل، حيث 
يجري حالًي���ا تنفيذ برنام���ج حتديث املطار، 

وال���ذي م���ن املق���رر اأن ي�صه���م يف م�صاعفة 
ال�صع���ة اال�صتيعابية للمط���ار وتعزيز قدراته 
لي�صب���ح اأحد اأه���م املط���ارات الرائ���دة على 

ال�صعيدين االإقليمي والدويل”.
وبلغ اإجم���ايل حجم ال�صحن���ات املتداولة 
يف �رشك���ة مط���ار البحري���ن 22.6 األ���ف طن يف 
�صه���ر يوليو فق���ط، وذل���ك مقارن���ًة بحوايل 
19.74 األف طن خال ال�صهر نف�صه من العام 
املا�صي، وهو ما ميثل رقًما قيا�صًيا يفوق ما 
مت تداول���ه يف ال�صهر نف�صه على مدار االأربعة 
اأع���وام املا�صية، وي�صمل كمية واردات بلغت 
12.6 األف طن، وكمي���ة �صادرات بلغت 5.5 
األف ط���ن، باالإ�صافة اإلى كمية �صحنات عابرة 
بلغ���ت 4.6 األف طن. ي�صار اإلى اأن �رشكة مطار 
البحري���ن ه���ي ال�رشك���ة امل�صوؤولة ع���ن تعزيز 
قدرات مط���ار البحرين ال���دويل وزيادة ن�صبة 

اإ�صهامه يف االقت�صاد املحلي. 

زينب العكري

• اأثناء اللقاء بني اجلانبني البحريني والرو�صي	
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عمار �ل�س���باع حا�سل على �سهادة ماج�س���تري �إد�رة �أعمال وم�ؤ�س�س 

“ب���رو �أدفاي���زوري حلل�ل �لأعمال”، �أتت فك���رة “تر�فيليا” من خالل 
م�س���روعه �لقائم حاليا و�لذي قدم من خالله حل�ل لأ�س���حاب �لأعمال 

يف جمالت متعددة منها �ملحا�س���بة، �لإد�رة وتقنية �ملعل�مات. ومن هنا 

بد�أ �لبحث ب�سكل �أكرث عن �حتياجات �سركات �ل�سفر و�ل�سياحة لتط�ير 

�أعماله���م ويف �ملقاب���ل لب���د من ت�ف���ري حل����ل للزبائن وحمبي �ل�س���فر 

و�ل�سياح���ة �ي�سا. “�لبالد” �لتقت �ل�سب���اع يف درد�سة �سريعة وق�سرية 

للب�ح عن �أطر م�سروعه �لذي ه� ب�سدد �طالقه قريبا:

هل لك أن تحدثنا عن طبيعة عملك، و متى أطلقته؟

“ترافيلي���ا” من�سة اإلكرتوني���ة جتمع �رشكات ال�سف���ر وال�سياحة 
م���ع زبائنهم وتقدم خي���ارات وا�سعة لكل ما يتعل���ق يف جمال ال�سفر 
وال�سياح���ة من تذاكر، فنادق، تاأ�س���رات، منتجعات ، تاأمني، ن�سائح 
للم�سافري���ن و املزي���د م���ن الأفكار يف باق���ات ال�سفر، ت�س���ارك فيه 
جمموع���ة من العالمات التجارية املميزة لي�ستفيد امل�سافر من احلجز 
والدفع. بداأنا التخطيط و الإعداد يف بداية 2016 و �سينطلق امل�رشوع 

فعليا يف الربع الأول من العام 2018.

هل استفدت من تجربة الجيل السابق في إدارة األعمال، 
وهل تتلقى النصيحة من الوالد أو من أي أفراد العائلة؟

نع���م وب�سكل دائ���م وم�ستم���ر اأبحث يف جت���ارب ال���رواد الأوائل 
وجناحاتهم وكنت دائما اأ�سارك يف الربامج والفعاليات التي تقدمها 
املوؤ�س�س���ات املهتمة يف جمال ري���ادة الأعمال، ف�س���ال عن توا�سلي 
امل�ستمر مع اأ�سحاب اخلربات يف �سبيل التطوير امل�ستمر وال�ستفادة 
منه���ا لتحقيق النجاح، والدي ووالدتي لهم���ا الف�سل الكبر علي يف 

و�س���ويل اإلى هذا امل�ستوى وزوجت���ي دائما تكون بجانبي وهي عامل 
مهم يف جناحاتي. 

كيف تدير عملك الخاص، هل تتواجد باستمرار أم تضع 
الخطط والبرنامج للعاملين لديك، وما أسلوبك في اإلدارة، 

وكيف تطوره تماشيا مع المتغيرات؟

ل���دي فريق عمل اأنا �سخ�سيا اأفتخر به كثرا لأنه طموح ومتحمل 
للم�سوؤولي���ة، و�س���ع اخلط���ط يك���ون دائم���ا ب�سكل م�س���رتك حتى يف 
الق���رارات وهذا ه���و اأ�سلوبنا يف العم���ل والتطوي���ر م�ستمر من خالل 

الور�ش والتدريب الدائم.

هل تفكر بتطوير وتوسيع أعمالك؟

اأ�سا����ش ال�ستدامة يف النجاح هو التطوي���ر امل�ستمر، “ترافيليا” 
فك���رة قابل���ة للتو�سع عل���ى امل�ست���وى العاملي وتلقين���ا الكثر من 
النطباع���ات اليجابية والرغب���ة بال�ستثم���ار يف م�ساركاتنا املختلفة 

للم�رشوع وبالتايل فاإن التطوير هو طموحنا بالتاأكيد.

إعداد: زينب العكري

“مركز العمالء” ب�سيتي البحرين الأول عاملًيا

عدنان يو�سف يفوز بجائزة التمويل الإ�سالمي العاملية 2017
“الأهلي املتحد” ي�سارك يف متويل قر�ض ل�رشكة تركية

من �رشيحتني بالدولر واليورو

اأك���د البن���ك الأهل���ي املتحد، امل���درج يف 
م�ساركت���ه  والكوي���ت،  البحري���ن  بور�ست���ي 
مقر�س���ا يف متويل �رشكة ياب���ي كريدي لي�سن 

يف تركيا.
واأو�س���ح البن���ك يف بيان ن�رش عل���ى موقع 
بور�ست���ي البحرين والكويت اأم����ش اأن البنك 
الأهلي املتح���د )البحرين( �س���ارك يف متويل 
�رشك���ة ياب���ي كري���دي لي�سن يف تركي���ا، حيث 
كان مبلغ التمويل الكل���ي لل�رشكة يتكون من 
�رشيحتني بالدولر )مببلغ وقدره 115 مليون 
دولر(، والي���ورو )مببل���غ وق���دره 30 مليون 
يورو(. واأكد البنك عدم وجود اأي اآثار جوهرية 
علي���ه للم�سارك���ة يف متوي���ل ال�رشك���ة. واأقفل 
�سهم البنك يف بور�سة البحرين يوم اأم�ش عند 
�سع���ر 0.72 دولر، برتاجع طفيف عن اإقفاله 

يوم اأم�ش الأول عند �سعر 0.725 دولر. 
وبلغ���ت القيمة ال�سوقي���ة للبنك نحو 2.1 
ملي���ار دين���ار، ما ن�سبت���ه 25.7 % من اإجمايل 
القيم���ة ال�سوقي���ة للبور�سة والبالغ���ة قرابة 
8 ملي���ارات دين���ار. وكان امل�ستثم���رون ق���د 

تداول���وا يف “بور�سة البحري���ن” 2.01 مليون 
�سه���م، بقيمة قدره���ا 379.78 األ���ف دينار، 
مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 84 �سفق���ة، ورك���ز 
امل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى اأ�سهم قطاع 
البنوك التجارية، وال���ذي بلغت قيمة اأ�سهمه 
املتداول���ة 245.49 األف دين���ار، اأي ما ن�سبته 
65 % م���ن القيمة الإجمالي���ة لالأوراق املالية 
املتداولة، وبكمية قدرها 1.42 مليون �سهم، 

مت تنفيذها من خالل 25 �سفقة.
وبلغ���ت قيمة اأ�سهم البنك الأهلي املتحد 

املتداول���ة 128.45 األف دين���ار، اأي ما ن�سبته 
33.73 % م���ن القيم���ة الإجمالي���ة ل���الأوراق 
املالي���ة املتداولة، وبكمي���ة قدرها 473.20 
األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 7 �سفقات. 
وحقق البنك الأهلي املتحد )البحرين( اأرباًحا 
�سافية خ���الل الن�سف الأول من العام اجلاري 
من���و  بن�سب���ة  دولر،  ملي���ون   311.3 بلغ���ت 
و�سل���ت اإلى 3.4 % مقارن���ة بالفرتة نف�سها 
م���ن العام 2016، والتي بلغت وقتها 301.2 

مليون دولر.

املنامة – �سيت���ي البحرين: ح�سل مركز 
ات�س���الت العم���الء يف �سيت���ي البحري���ن على 
اأعل���ى ت�سني���ف �سمن �سبك���ة �سيتي ملراكز 
الت�سالت يف العامل. وبهذا الت�سنيف، تقدم 
املرك���ز على مراكز ات�س���الت �سيتي للعمالء 
البال���غ عددها 25 مركزاً يخدم عمالء البنك يف 

40 دولة حول العامل.
ج���اء هذا الت�سنيف بن���اًء على موؤ�رش ر�سا 
العمي���ل ل ع���ن خدمة املرك���ز، اإ�ساف���ة اإلى 
مدى ا�ستع���داد العميل اأن ير�سح �سيتي بنك 
لالآخري���ن، واملوؤ�رش اخلا����ش بعدد املكاملات 

التي حتل م�سكلة العميل من اأول مكاملة.
وق���ال مدير �سيت���ي يف البحري���ن وقطر 
مرك���ز  “د�سن���ا  اأحم���د  عثم���ان  والكوي���ت 
الت�س���الت يف البحرين يف يوليو 2015، وقد 
و�سعن���ا هدف���اً لنا اأن ي�سل ه���ذا املركز اإلى 
القم���ة يف 24 �سهرا، واإننا فخ���ورون بفريقنا 
املتمك���ن واملحرتف ال���ذي �ساه���م م�ساهمة 
مبا����رشة يف حتقيقن���ا ه���ذا الهدف. كم���ا اأود 
اأن اأن���وه بالدع���م الكب���ر الذي ح�س���ل مركز 

ات�س���الت العم���الء علي���ه وذلك م���ن م�رشف 
البحرين املركزي ومتكني”.

يتلق���ى فري���ق املرك���ز نح���و 145 األف 
مكامل���ة �سهرياً يف املنطق���ة، ويتكون فريق 
املرك���ز من 100 موظف بن�سبة 70 % بحرنة.  
وحتر�ش �سيتي على تدريب وتطوير موظفي 
املركز؛ ل�سمان جودة اخلدمة التي يقدموها 
للعمالء. وق���د كان متكني ج���زءاً ل يتجزاأ من 
رحلة مرك���ز ات�س���الت �سيت���ي البحرين منذ 
البداية من خ���الل برنامج ال�سندوق  ل�� “دعم 
التوظي���ف” ال���ذي دع���م �سيت���ي يف توظيف 
اجلامع���ات  خريج���ي  البحريني���ني  وتدري���ب 

للعمل باملركز.
م���ن جانب���ه، اأ�س���اد الرئي����ش التنفيذي 
لتمك���ني اإبراهي���م جناح���ي بالإجن���از املتميز 
الذي حققه مركز ات�س���الت العمالء، مو�سحاً 
�سيت���ي  يف  العم���الء  ات�س���الت  مرك���ز  اأن 
البحري���ن يعد من اأهم مراكز ات�سالت �سيتي 
املتواجدة حول العامل، والتي تلبي احتياجات 

العمالء يف الأ�سواق الإقليمية. 

اأ�ستان���ة - “الربكة”: اأعل���ن يف العا�سمة 
الكازاخ�ستاني���ة اأ�ستان���ة ع���ن ف���وز الرئي����ش 
امل�رشفي���ة  الربك���ة  ملجموع���ة  التنفي���ذي 
التموي���ل  بجائ���زة  يو�س���ف  اأحم���د  عدن���ان 
الإ�سالم���ي العاملي���ة ك�سخ�سي���ة العام 2017 
يف جم���ال التموي���ل الإ�سالم���ي؛ نظ���ر دوره 
امل�رشفي���ة  ال�سناع���ة  يف  الوا�س���ع  القي���ادي 
واملالي���ة الإ�سالمي���ة. جاء ذل���ك يف حفل كبر 
وع���ايل امل�ستوى بح�س���ور رئي����ش جمهورية 
كازاخ�ست���ان نور �سلط���ان نزارباييفو، رئي�ش 
جمهورية جيبوت���ي اإ�سماعيل عمر، وعدد كبر 
م���ن القي���ادات احلكومية وال���وزراء وال�سفراء 
والقي���ادات امل�رشفي���ة الإ�سالمية من خمتلف 
اأرج���اء العامل ي���وم 6 �سبتمرب اجل���اري. وقال 

يو�س���ف “يف الوق���ت الذي اأعرب في���ه عن بالغ 
اعتزازي بهذه اجلائزة القيمة، فاإين ل اأعتربها 
اأجنازا �سخ�سيا يل فح�س���ب، بل مك�سب اأي�سا 
ململك���ة البحرين التي كر�س���ت جتربة طويلة 
وغنية يف املجال امل�رشيف الإ�سالمي والعاملي، 
حيث هياأت الظروف املالئمة لربوز القيادات 
امل�رشفي���ة، كم���ا اأنه���ا �سه���ادة عل���ى النهج 
امل�رشيف الإ�سالمي للمجموعة امللتزم بتقدمي 
خدم���ات ومنتج���ات تق���دم م�ساهم���ة حقيقية 
يف اأعم���ار املجتمع���ات الت���ي تعم���ل فيها يف 
اإط���ار اإ�سرتاتيجي���ات عمل حكيم���ة وح�سيفة، 
كما اأنن���ي اأ�سارك زمالئي كاف���ة يف املجموعة 
والوحدات التابعة لها يف هذا الإجناز، واأعتربه 

تقديرا جلهودهم جميعا”.

املحرر القت�سادي

• اأداء ال�سهم منذ بداية العام وحتى يوم اأم�ش )امل�سدر: بور�سة البحرين(	

“انـوف�سـت” تخـّفــ�ض جملـ�ض اإدارتهـا مــن 7 اأعـ�ســاء اإلـى 5

“البور�سة”: تداول 2 مليون �سهم ووحدة بـ 380.8 األف دينار

 يف جمعية عمومية عادية تعقد اليوم 

 تنفيذ 85 �سفقة... وموؤ�رش “الإ�سالمي” يقفل على ارتفاع

تنظ���ر اجلمعية العامة العادي���ة ل�رشكة انوف�ست 
)INOVEST( اليوم بتخفي�ش عدد اأع�ساء جمل�ش 
الإدارة م���ن 7 اإل���ى 5 اأع�ساء. وكان���ت ال�رشكة اأبلغت 
بور�سة الكويت يف 28 اأغ�سط�ش املا�سي، اأن اأع�ساء 

جمل�ش الإدارة قدموا ا�ستقالتهم لأ�سباب خا�سة.
ه���م،  امل�ستقيل���ون  الإدارة  جمل����ش  واأع�س���اء 
خالد �سع���ود ال�سنعو�سي )الرئي����ش(، وفريد �سعود 

الف���وزان، نائًبا للرئي�ش، ويو�سف عل���ي البدر، وبدر 
خليف���ة العد�س���اين، وب�سار نا����رش التويجري، وحممد 

اإبراهيم النغيم�ش، وعثمان حممد القري�سي اأع�ساء.
وت�س���ر بيان���ات ر�سمية لل�رشكة الت���ي تعمل يف 
جمال ال�ستثم���ار بح�سب مبادئ ال�رشيع���ة الإ�سالمية 
اأن كب���ار امل�ساهمني حتى اإقفال يوم اأم�ش هم، بيت 
اخللي���ج لال�ستثمار )الكوي���ت( 13.61 %، ويو�سف 
اأحم���د يو�س���ف الر�سيد الب���در )الكوي���ت( 9.95 %، 
واأ�سعد عبد العزيز عب���د اهلل ال�سناد )تداول، ال�رشكة 

العاملي���ة ال�سعد القاب�سة )الكويت( 7.82 % وبنك 
دبي الإ�سالم���ي )الإم���ارات( 6.89 % و�رشكة روماك 
العقاري���ة )الكويت( 5.02 %. وبلغ �سعر ال�سهم يف 
بور�س���ة البحري���ن 0.43 دولر، فيما و�سل م�ساعف 
�سع���ر ال�سهم 12.11 م���رة، واأرباح���ه 0.13، والعائد 

على ال�سهم 6.51 %. 
وتبلغ القيمة ال�سوقي���ة لل�رشكة حوايل 46.446 
ملي���ون دين���ار، فيما ي�سل ع���دد الأ�سه���م ال�سادرة 
واملدفوع���ة نح���و 286.511 مليون �سه���م. وكانت 

اإنوف�س���ت حققت اأرباًح���ا �سافي���ة يف الن�سف الأول 
م���ن العام اجلاري بلغ���ت 17.3 مليون دولر، مقارنة 
ب�سايف اأرباح بلغت 5.4 مليون دولر بالن�سف الأول 

من 2016 وبزيادة 22 %.
و�سجل���ت اأرباحه���ا يف الرب���ع الثاين م���ن 2017 
حوايل 9.1 ماليني دولر مقارنة مع 2.2 مليون دولر 
لنف�ش الفرتة الع���ام املا�سي. وو�سل حجم الأ�سول 
حت���ى نهاي���ة يونيو املا�س���ي 275.7 ملي���ون دولر 

مقارنة مع 262.9 مليون دولر يف نهاية 2016.

واأعلن���ت بور�سة الكويت اأم�ش الأول باأنه �سيتم 
ي���وم الأربع���اء املواف���ق 27 �سبتم���رب 2017 عق���د 
م���زاد لبيع عدد 15.4 مليون �سه���م من اأ�سهم �رشكة 
انوف�س���ت متث���ل ن�سب���ة )5.375 %( م���ن راأ�ش مال 
ال�رشك���ة ب�سعر ابتدائ���ي قدره )150 فل�ًس���ا كويتيًّا( 
لل�سهم الواح���د بقيمة اإجمالية قدره���ا 2.31 مليون 

دينار كويتي.
وجاء بالإع���الن اأن �رشكة روم���اك العقارية طرف 

بائع، ومي عبداهلل احلجيالن طرف م�سرتي.

 املنامة - بور�سة البحرين:
اأقفل موؤ����رش البحري�ن العام اأم����ش الأربعاء 
عن���د م�ست���وى 1،306.04 بانخفا����ش وق���دره 
1.55 نقط���ة مقارنة باإقفاله ي���وم الثالثاء، يف 
حني اأقف���ل “موؤ����رش البحري����ن الإ�سالم�ي” عند 
م�ستوى 1،049.68 بارتفاع وقدره 3.91 نقطة 

مقارنة باإقفال�ه ال�سابق.
وبلغ اإجمايل كمية الأوراق املالية املتداولة 
يف بور�سة البحري�ن 2.02 مليون �سهم ووحدة، 

بقيمة اإجمالي���ة قدرها 380.8 األ���ف دينار، مت 
تنفيذها من خالل 85 �سفقة. 

وت���داول امل�ستثم���رون يف البور�سة 2.01 
ملي���ون �سه���م، بقيم���ة قدره���ا 379.78 األ���ف 
دين���ار مت تنفيذها من خ���الل 84 �سفقة، وركز 
امل�ستثم���رون تعامالته���م عل���ى اأ�سه���م قطاع 
البن���وك التجارية وال���ذي بلغت قيم���ة اأ�سهمه 
املتداول���ة 245.49 األ���ف دينار اأي م���ا ن�سبته 
65 % م���ن القيم���ة الإجمالية ل���الأوراق املالية 

املتداول���ة وبكمية قدره���ا 1.42 مليون �سهم، 
مت تنفيذها من خالل 25 �سفقة.

وج���اء البنك الأهلي املتحد يف املركز الأول 
اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�سهم���ه املتداول���ة 128.45 
األ���ف دينار اأي ما ن�سبت���ه 33.73 % من القيمة 
الإجمالي���ة ل���الأوراق املالية املتداول���ة وبكمية 
قدره���ا 473.20 األ���ف �سه���م، مت تنفيذها من 
خ���الل 7 �سفقات.اأم���ا املرك���ز الث���اين ف���كان 
للم����رشف اخلليج���ي التج���اري بقيم���ة قدره���ا 

94.64 األ���ف دينار اأي ما ن�سبته 24.85 % من 
القيم���ة الإجمالية ل���الأوراق املالي���ة املتداولة 
وبكمية قدرها 821.50 األف �سهم، مت تنفيذها 
من خالل 14 �سفقة.ثم جاءت املنيوم البحرين 
بقيم���ة قدرها 45.45 األف دين���ار اأي ما ن�سبته 
11.94 % من القيمة الإجمالية لالأوراق املالية 
املتداولة وبكمية قدرها 91.09 األف �سهم، مت 

تنفيذها من خالل 5 �سفقات.
ومت ي���وم اأم�ش تداول اأ�سه���م 11 �س�رك��ة، 

ارتفع���ت اأ�سع���ار اأ�سه���م 3 ����رشكات يف ح���ني 
انخف�س���ت اأ�سعار اأ�سهم 3 �س�رك��ات، وحافظت 

بقية ال�رشك�ات على اأ�سعار اإقفالتها ال�سابقة.
كم���ا مت اإب���رام �سفقة واح���دة على وحدات 
ال�سنادي���ق ال�ستثماري���ة العقارية املدرجة يف 
بور�سة البحرين بقيمة قدرها األف دينار اأي ما 
ن�سبت���ه 0.26 % من القيم���ة الإجمالية لالأوراق 
املالي���ة املتداول���ة يف حني بلغ���ت الكمية 10 

اآلف وحدة.

املحرر القت�سادي

السباع:  “ترافيليا” تقدم حلواًل 
واسعة في مجال السفر والسياحة



للبيع
شقة سكنية حتت االنشاء قرب مجمع 

الواحة في اجلفير
الدور 14 مساحة 117متر مربع

تتكون من: غرفة عدد 2، حمام 2، صالة، مطبخ
التسليم في شهر 2018/6

السعر: 70 ألف
لالستفسار 39455358

تعلن إدارة السجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السادة / جعفر 

خليل إبراهيم محمد علي سباع ومحمد أحمد جاسم علي عيسى ناصر 

باعتبارهم املصفيني القانويني لشركة كوستا ريكا للمقاوالت ذ.م.م، املسجلة 

كشركة ذات مسئولية محدودة، طالباً إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة 

تصفية اختيارية 1-106696 مبوجب القيد رقم وشطبها من السجل التجاري، 

وذلك وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2017

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية شركة كوستا ريكا للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السادة/ شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة 

تضامن( باعتبارهم املصفني القانونيني لشركة آربيان بويل أنرجي سيرفسز آند 
تكنولوجي ذ.م.م، املسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة مبوجب القيد رقم 

95573، طالبيني إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
من السجل التجاري، وذلك وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
اعالن رقم )144081( لسنة 2017

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة آربيان بويل أنرجي سيرفسز آند 
تكنولوجي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه قد تقدم إليها 
السادة أصحاب شركة بيرفكت كب مطعم وكافيه ش.ش.و ملالكها محمد 
عبدالنبي إبراهيم علي حسن شملوه املسجلة مبوجب القيد رقم 112833، 

طالبني تغيير االسم التجاري من بيرفكت كب مطعم وكافيه ش.ش.و ملالكها 
محمد عبدالنبي إبراهيم علي حسن شملوه إلى برستو مطعم وكافيه ش.ش.و 

ملالكها محمد عبدالنبي إبراهيم علي حسن شملوه.
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد: 112833 - التاريخ: 10-9-2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )149558( لسنة 2017
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بيرفكت كب مطعم وكافيه ش.ش.و ملالكها 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد ناظم محمد عبدالنبي إبراهيم علي حسن شملوه
إسماعيل أحمد حسن املالك لـ برج 2022 للمقاوالت البناء )مؤسسة فردية( واملسجلة 

مبوجب القيد رقم 73357 طالباً حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة 
برأسمال وقدره 1،250 ألف ومائتان وخمسون دينار بحريني، لتصبح الشركة مملكة من 

السادة التالية اسمائهم:
1- ناظم إسماعيل أحمد حسن

2- فريد حسني سيد
وتغيير االسم التجاري من برج 2022 للمقاوالت البناء إلى اندو عرب للمقاوالت ذ.م.م

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

القيد: 73357 - التاريخ 11-9-2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )1111( لسنة 2017
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 مسـاًء إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36255656
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

للذوق الراقي  الطوب الطبيعي من ستروهر ألمانيا بأشكال وألوان متنوعة وفاخرة جدًا

صنع في ألمانيا

إلى اإلدارة  التقدم  أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه اعتراض  إلينا السيد  تقدم 
خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد سلمان علي آل سند
االسم التجاري احلالي: وهاد للخياطة واملالبس اجلاهزة

االسم التجاري اجلديد: وهاد لتفصيل وخياطة املالبس النسائية
األنشطة احلالية:

1- تفصيل وخياطة وحياكة املالبس
2- جتارة/ بيع مواد وسلع أخرى

3- جتارة/ بيع املنسوجات
4- جتارة/ بيع امللبوسات واألحذية واألصناف اجللدية

الناشط اجلديد: 1- تفصيل وخياطة وحياكة املالبس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
   CR2017- 143143 إعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

1-50177

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

اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبدالرزاق أحمد محمد الشيخ

االسم التجاري احلالي: االمارات لتركيب املظالت والستائر

االسم التجاري اجلديد: ورشة االمارات للحام واحلداده والفبركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل التجاري
   CR2017- 143313 إعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

29935-1

اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  مشتركة،  معاملة  بطلب  أدناه  السيد  إلينا  تقدم 
ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد راشيد بشير أحمد بخش
االسم التجاري احلالي: عرفان لعلب اجملوهرات

االسم التجاري: عرفان للتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل التجاري
   CR2017- 151141 إعالن رقم

معاملة مشتركة

رقم القيد

2-10449

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

اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد فالح السيد سعيد خليل هاشم

االسم التجاري احلالي: محمد فالح للدعاية واإلعالن واإلنتاج اإلعالمي

االسم التجاري اجلديد: بن فالح للدعاية واإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل التجاري
   CR2017- 150612 إعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

111121-1

تقدم إلينا السيد أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل 
خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبداحلكيم كامل محمد القرشي
االسم التجاري احلالي: العواصم اخلليجية للمقاوالت وإدارة املمتلكات

االسم التجاري اجلديد: العواصم اخلليجية للمقاوالت
األنشطة احلالية:
1- تشييد املباني

2- األنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو املؤجرة
النشاط اجلديد

1- تشييد املباني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل التجاري
   CR2017- 133199 إعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

1-51012

احملل  السيد عيسى علي عبداهلل بطلب حتويل  زهراء  أدناه:  املعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي إلى السيد جعفر محمد جعفر علوي شبر فعلى كل من لديه أي اعتراض 
يعزز  ما  به  مرفقاً  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم 

اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
)CR2017-138481( إعالن رقم

تنازل - عن احملل التجاري

نوع النشاط االسم التجاريرقم القيد

مصنع شروق طيبة لألملنيوم1-93790  - اإلنشائية  املعدنية  املنتجات  صنع 

جتارة/ بيع مواد البناء واملواد اإلنشائية املعدنية 

ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها

العنوان

محل رقم 2456

طريق 441

سلماباد 704

بناء على قرار الشركاء في شركة زيوس كونسلتنس ذ.م.م املسجلة مبوجب القيد رقم 
104689، بتصفية الشركة اختارياً وتعيني السادة/ شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل 

القاهري ومشاركوه )شركة تضامن مصفياً للشركة. 
 بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السادة/ شركة أنفال ألصحابها أحمد خليل القاهري ومشاركوه )شركة تضامن(
 منامة - مملكة البحرين

تلفون: 33609999

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة زيوس كونسلتنس ذ.م.م
سجل جتاري رقم 104689
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اللواء االأحمر: احلوثي ي�شتعد لت�شفية �شالح
ماأرب - وكاالت: قال نائب الرئي�س اليمني اللواء علي حم�شن االأحمر اإن “احلوثي ي�شتعد لرد 

املعروف وت�شفية واإق�شاء من �شمح له باملرور”، يف اإ�شارة اإلى علي عبداهلل �شالح.
وق���ال االأحمر، يف كلمة األقاها اأمام قيادة ال�شلط���ة املحلية مبحافظة ماأرب �شمايل اليمن “اإن 
م���ن �شمحوا للحوث���ي باملرور عرب ما كانوا يطلقون عليه حينها )اخل���ط االأ�شود(، ي�شتعد احلوثي 
الي���وم ل���رد املعروف لهم بالت�شفية واالإق�شاء ونكران اجلمي���ل، كما هو عهده وكما هي �شوابقه 
التاريخية”. واأ�شاف اأن “احلوثيني مل ي�شلوا اإلى ما و�شلوا اإليه اإال نتيجة التناق�شات التي كانت 
ت�شود العمل ال�شيا�شي يف البالد، حيث ت�شللت ميلي�شيا احلوثي عربها حتى و�شلت اإلى العا�شمة 
�شنع���اء”.  واأ�ش���اف “اأنا ال األوم من يقاتل ليكون اإماما فهو يف راأ�شه هدف، لكني األوم من يقاتل 
ولي����س يف راأ�شه ه���دف، واإمنا هدفه يف اأدن���ى املراتب اأن يجربوه يف االأخري عل���ى تذييل ر�شائله 

بالقول )خادم تراب نعالكم، كما كان يف العهد الكهنوتي البائد(” على حد تعبريه.

السنة التاسعة - العدد 3257 
الخميس

14 سبتمبر 2017 
23 ذو الحجة 1438

international@albiladpress.com
العالم
14

القاهرة - رويترز: 

اأم�����س  امل�����ري،  اجلي�����س  اأعل����ن 
االأربع����اء، اأن����ه اأحبط هجوم����ا اإرهابيا يف 
حمافظ����ة �شم����ال �شين����اء، م�ش����ريا اإلى 
مقت����ل 5 م�شلحني واثن����ني من جنوده 
�شاحب����ت  الت����ي  اال�شتب����اكات  خ����الل 
املتح����دث  واأورد  الهج����وم.  حماول����ة 
تام����ر  العقي����د  امل�����ري  الع�شك����ري 
الرفاع����ي “جنح����ت قو�تن����ا يف �إحب����اط 
عملي����ة اإرهابية ا�شتغلت فيها العنا�ر 
ال�شعيف����ة  الروؤي����ة  حال����ة  االإرهابي����ة 
لوجود �شبورة مائية وقام اأحد العنا�ر 
التكفريية مرتدياً حزام نا�شف مبحاولة 
اقتحام اأحد االرتكازات االأمنية للقوات 
امل�شلح����ة”. وتاب����ع الرفاع����ي “ونتيجة 
ليقظ����ة عنا�����ر االرت����كاز االأمني قتل 
االإرهاب����ي املرتدي للح����زام النا�شف”، 
م�شيف����ا اأن 5 م�شلح����ني قتل����وا فيم����ا 
اأ�شي����ب اثن����ان اآخ����ران فيم����ا الذ بقية 
املهاجم����ني بالفرار، موؤكدا اأن القوات 

امل�رية تالحقهم.

سنغافورة - رويترز:

 اأعلن���ت �شنغافورة اأم����س االأربعاء، 
انتخاب حليمة يعقوب، رئي�شة الربملان 
�شابق���ا، اأول رئي�ش���ة للبالد بع���د اإعالن 
م�شوؤول االنتخابات اأنها املر�شح الوحيد 

املوؤهل للمناف�شة على هذا املن�شب.
وقال���ت حليم���ة يف كلم���ة مبكت���ب 
اإدارة االنتخابات “اأن���ا رئي�شة للجميع”. 
ومبوجب قواعد الرت�شي���ح فقد تاأهلت 
حليمة تلقائي���ا للمن�شب نظرا خلربتها 

كرئي�شة للربملان.
وين�س الد�شتور ال�شنغافوري على 
اأن يك���ون املر�شحون م���ن القطاع العام 
قد �شغلوا منا�شب عامة ملدة 3 �شنوات 

على االأقل.
وكان مواطنو �شنغافورة يتوقعون 
الت�شوي���ت يف انتخابات الرئا�شة يف 23 
�شبتم���رب، لك���ن مت اإلغ���اء ذل���ك ب�شبب 

وجود مر�شح واحد موؤهل فقط.

أنقرة - رويترز: 

اإن  “اإن.ت���ي.يف”  قن���اة  قال���ت 
ال�شلطات الرتكية اأ�شدرت اأوامر اأم�س 
االأربعاء باعتقال 79 موظفا �شابقا يف 
مدار����س على خلفية �ش���الت مزعومة 

مبحاولة االنقالب العام املا�شي.
وي�شتب���ه ب���اأن ه���وؤالء املوظفني 
تطبي���ق  ا�شتخدم���وا  ال�شابق���ني 
“بايلوك” للر�شائل الن�شية امل�شفرة 
والذي تقول احلكوم���ة اإن �شبكة رجل 
الدين املقي���م يف الوالي���ات املتحدة 

فتح اهلل كولن ت�شتخدمه.
وتتهم اأنقرة �شبكة كولن بتدبري 
االنق���الب الفا�ش���ل يف يولي���و 2016 

لكن كولن ينفي اأي �شلة له باالأمر.
واأقي���ل نحو 150 األ���ف �شخ�س اأو 
�شدرت اأوامر باإيقافهم عن العمل يف 
القطاعني العام واخلا�س منذ حماولة 
االنقالب ومن بينهم بع�س االأ�شخا�س 
الذين عملوا يف مدار�س اأ�ش�شها اأن�شار 
لكولن كم���ا اعتقل اأكرث م���ن 50 األفا 

ب�شبب �شالتهم املزعومة بها.

سول - اف ب: 

رجح ثلثا امل�شاركني يف ا�شتطالع 
لل���راأي يف كوريا اجلنوبي���ة، ن�شوب حرب 
يف املنطق���ة ب�شب���ب اجل���ارة ال�شمالي���ة، 
وال�شيم���ا يف ظل ت�شاع���د التوتر يف �شبه 
اجلزي���رة الكوري���ة على خلفي���ة التجارب 
لبيونغ  االأخ���رية  والنووي���ة  ال�شاروخي���ة 
يانغ. وردا على �شوؤال عما اإذا كانت هناك 
اإمكاني���ة الن���دالع ح���رب من قب���ل كوريا 
ال�شمالية، اأج���اب 58 % من امل�شتطلعة 
اآراوؤه���م وعدده���م األ���ف و4 اأ�شخا�س، ب� 
“نعم”، فيما اأجاب 37 % ب� “ال”، وفق ما 
ذكرت وكالة “يونهاب” لالأنباء يف �شول.
راأي  ا�شتط���الع  لنتائ���ج  ووفق���ا 
اأجرت���ه وكال���ة “غالوب كوري���ا”، ون�رت 
نتائج���ه قب���ل 4 اأيام، رف����س 59 % من 
امل�شتطلع���ني توجي���ه �رب���ة ا�شتباقية 
اأمريكي���ة �شد كوري���ا ال�شمالي���ة ب�شبب 

التجارب النووية، فيما اأيد 33 % ذلك.

 �إحباط هجوم �إرهابي 
ب�شيناء ومقتل 5 م�شلحني

 حليمة يعقوب اأول رئي�شة 
م�شلمة ل�شنغافورة

 تركيا تاأمر باعتقال 
موظفني �شابقني يف مدار�س

 ثلثا الكوريني اجلنوبيني 
يرجحون اندالع حرب

موؤمتر و�ر�ضو... تظاهرة �ضد “�إرهاب قطر”
طالب بتجميد اأموال الدوحة وتعوي�س الدول املت�ررة

وناق�����س ع����دد م����ن �شف����راء ال����دول احل����وادث 
االإرهابية االأخرية يف اأوروبا ونتائج التحقيقات التي 
اأ�شارت اإلى وجود �شبه����ات واأدلة قوية حول �شلوع 
قطر يف حادث الده�����س االإرهابي االأخري يف بر�شلونة 
ودور قط����ر يف ن�����ر الفك����ر االإرهاب����ي فى ع����دد من 

العوا�شم االأوروبية.
و�شه����د املوؤمت����ر اإجماع����ا يعد مبثاب����ة تظاهرة 
�ش����د اإرهاب قطر ومتويلها االإره����اب، حيث طالبت 
تو�شيات املوؤمتر الدول االأوروبية اأوال ب�رورة قطع 
العالقات الدبلوما�شي����ة والر�شمية بني دول اأوروبا 
ودولة قط����ر، ثانيا توقيف اأمري قط����ر ورموز وقادة 

النظام القطري.
م����ن ب����ني التو�شي����ات اأي�ش����ا جتمي����د اأم����وال 
وا�شتثمارات قط����ر يف العامل ملنع ا�شتغاللها كغطاء 
لدعم ومتويل العملي����ات االإرهابية وتخ�شي�س جزء 

منها لدعم عمليات مكافحة االإرهاب وح�شاره، رابعا 
تعوي�س ال�شعوب والدول املت�ررة من اإرهاب قطر 
يف كل م����ن �شوري����ا والع����راق وليبيا وم�����ر وغريها 
م����ن دول الع����امل. خام�شا ت�شكي����ل املحكمة اجلنائية 
االأوروبي����ة ملحاكم����ة قادة قطر بته����م دعم ومتويل 
االإره����اب وارت����كاب جرائ����م �ش����د االإن�شاني����ة واإثارة 
ال�راعات واحلروب يف عدد من دول العامل، �شاد�شا 
فر�س عقوبات اقت�شادية و�شيا�شية واأمنية الإرغام 

قطر على التوقف عن دعم ومتويل االإرهاب.
ويف نهاية املوؤمت����ر، اأعلنت اأمانة املوؤمتر اإن�شاء 
احلركة العاملية ملكافحة اإرهاب قطر، كما اأعلن عدد 
كبري من امل�شاركني باملوؤمت����ر ان�شمامهم للحركة، 
ويف مقدمتهم �شفري اإ�شبانيا وقرب�س وكازاخ�شتان 
واليونان ورئي�س منظم����ة الوفاد الفرن�شية وممثلي 

قطاعات كبرية من املجتمع امل�ري.

• جانب من املوؤمتر ال�شحايف بعد انتهاء اجتماع “اأوقفوا اإرهاب قطر”	

وارسو - سكاي نيوز العربية: 
وار�سو  البولندية  بالعا�سمة  الأوروب���ى  والتعاون  الأم��ن  منظمة  موؤمتر  يف  عقدت 

من  ال���دويل؛  احل�سد  و���س��رورة  ل���إره��اب  قطر  ومتويل  لدعم  للت�سدي  خا�سة  جل�سة 

40 �سفريا  اأجل وقف العمليات الإرهابية ومتابعة م�سادر متويلها.  و�سارك يف املوؤمتر 

ميثلون الحتاد الأوروبي ودول اأجنبية اأخرى وعدد من الوفود واملنظمات ال�سيا�سية يف 

العامل ويف مقدمتها وفد الدبلوما�سية العربية برئا�سة امل�ست�سار اأحمد الف�سايل وعلى 

املغرب  بو ح�سني من  وخالد  البحرين  الغمري من  واإبراهيم  الكويت  مالك ممثل  بن 

وال�سفري اأحمد خطاب من م�سر وعدد من الربملانيني.

قرقا�س: قدمنا اأدلة وا�شحة على دعم قطر لالإرهاب
أبوظبي - سكاي نيوز العربية:

االإمارات����ي  الدول����ة  وزي����ر  ق����ال   
لل�ش����وؤون اخلارجي����ة اأن����ور قرقا�س اإن 
الك����رة يف ملع����ب قط����ر للتعام����ل مع 
مطالب الدول االأربع الداعية ملكافحة 
االإره����اب م�ش����ددا يف لقاء م����ع �شكاي 
نيوز عربية على تقدي����ر الدول االأربع 
للو�شاط����ة الكويتي����ة وال����دور ال����ذي 

يلعبه اأمري الكويت.
واأ�شاف قرقا�����س اأن الدول االأربع 
قدمت اأدل����ة وا�شحة عل����ى دعم قطر 

لالإرهاب وتدخلها يف ال�شوؤون الداخلية 
لل����دول العربية ولن يجدي اإنكار قطر 

اأو تهربها من حتمل امل�شوؤولية.
اإل����ى  االإمارات����ي  الوزي����ر  واأ�ش����ار 
الع����رب  اخلارجي����ة  وزراء  اجتم����اع  اأن 
�شه����د اتفاق����ا عربي����ا كام����ال ب�ش����اأن 
دع����م التح����ركات اخلا�ش����ة بالق�شية 
دع����م  عل����ى  وكذل����ك  الفل�شطيني����ة 
الدول الوطني����ة والت�شدي ملحاوالت 

التفتيت وال�رذمة.
واأ�شاف قرقا�س اأن الدول العربية 

اأكدت اأهمية مواجهة االإرهاب.

 واشنطن: نريد التفتيش ألن إيران لم تلتزم بروح االتفاق
دبي - العربية.نت:

 اأعلن���ت املتحدثة با�ش���م اخلارجية االأمريكية 
هي���ذر نويرت، اأن اإي���ران مل تلتزم ب���روح االتفاق 
الن���ووي ولذلك ما تزال وا�شنطن ت�ر على ق�شية 
التفتي�س من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وك�شف���ت نوي���رت خ���الل موؤمتر �شح���ايف، اأن 
االتفاق النووي مع اإيران، ما زال قيد املراجعة من 

قبل اإدارة الرئي�س دونالد ترامب.
واأ�شاف���ت “نح���ن مازلن���ا نراق���ب ا�شتم���رار 
عملي���ات التفتي����س م���ن قب���ل الوكال���ة الدولية 
للطاق���ة الذرية م���ن اأجل اختب���ار م�شداقية اإيران 

حيال االلتزام بتعهداتها”.
وقال���ت املتحدثة با�ش���م اخلارجية االأمريكية 
“م���ن وجه���ة نظ���ر الوالي���ات املتح���دة، مل تلتزم 
طه���ران ب���روح االتف���اق؛ الأن���ه ين�س عل���ى اإحالل 
ال�شالم واال�شتق���رار االإقليمي والعاملي واإيران مل 

تلتزم بهذه االأمور”.
“االإدارة  اأن  عل���ى  نوي���رت  �ش���ددت  كم���ا 
االأمريكية ملتزمة ب�شكل كامل مبنع ح�شول اإيران 
على �شالح نووي واإن ق�شية مراجعة االتفاق تاأتي 

يف هذا االإطار”.
وتاأتي هذه الت�ريح���ات يف وقت تتجه اإدارة 

الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب نحو ا�شرتاتيجية 
�شارمة للرد على انتهاكات اإيران لالتفاق النووي 
وملواجهة ميلي�شياتها يف العراق و�شوريا واليمن.

وبح�ش���ب امل�روع ال���ذي اأع���ده كل من وزير 
الدف���اع جي���م ماتي����س ووزي���ر اخلارجي���ة ريك�س 
تيلر�ش���ون وم�شت�ش���ار االأم���ن القوم���ي ات����س.اآر 
مكما�ش���رت، وم�شوؤولون كبار اآخ���رون ومت تقدميه 
لرتمب خ���الل اجتماع ملجل�س االأم���ن القومي يوم 

اجلمع���ة املا�ش���ي، ف���اإن احلكوم���ة تدع���م ق�شية 
مراجعة االتفاق مع اإيران.

واأفادت م�شادر اأمريكية اأن معظم م�شت�شاري 
ترم���ب لالأمن القومي يوؤي���دون البقاء يف االتفاق، 
غري اأنهم متفق���ون على اأن ترامب يحب اأن يكون 
اأكرث ت�شدداً مبا يتعل���ق بالتزام اإيران بتعهداتها 
وهو املوقف الذي �رحت به نيكي هيلي، �شفرية 
الواليات املتحدة لدى االأمم املتحدة، مرات عدة.

•  املتحدثة با�شم اخلارجية االأمريكية هيذر نويرت	

القاه����رة - وكاالت: اأ�ش����در املجل�س 
ال����وزاري جلامع����ة ال����دول العربي����ة قرارا 
يرف�س فيه اإجراء اال�شتفتاء على ا�شتقالل 

اإقليم كرد�شتان عن العراق.
وقال املتحدث الر�شمي با�شم وزارة 
اخلارجي����ة العراقية اأحمد جمال، يف ت�ريح 
�شح����ايف “ا�شتجابة لطل����ب وزير اخلارجية 
العراق����ي ابراهي����م اجلعف����ري يف اجتم����اع 
املجل�����س الوزاري للجامعة العربية، اأ�شدر 
املجل�س الوزاري ق����رارا عربيا، وباالإجماع، 
لرف�����س اال�شتفتاء على ا�شتق����الل اإقليم 
كرد�شت����ان، لع����دم قانونيت����ه، وتعار�شه 
مع الد�شت����ور العراقي الذي يجب احرتامه 
والتم�ش����ك ب����ه، ودع����م وحدة الع����راق ملا 
متثله م����ن عامل رئي�شي الأم����ن وا�شتقرار 
املنطق����ة، واأن تهديد ه����ذه الوحدة ميثل 
خطرا عل����ى اأم����ن املنطقة وق����درة دولها 

و�شعوبها على مواجهة االإرهاب”.

 اجلامعة العربية ترف�س 
باالإجماع ا�شتفتاء كرد�شتان
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ومضات

ال اأح���د يعرت�ض عل���ى التطور 
ال���ذي ت�صهده الب�رشي���ة، خ�صو�صا 
يف املجال التقن���ي الذي فاق كل 
ت�ص���ور يف ما نراه م���ن تطور كبري 
وقفزات غ���ري م�صبوق���ة، حتى اأن 
اأثرياء الك���رة االأر�صية االأربعة هم 
م���ن اأ�صح���اب ����رشكات الكمبيوتر 
والربام���ج، الله���م ال ح�ص���د، ث���م 
دخل الرج���ل االآيل على اخلط وبداأ 
العامل���ة الطبيعية  الي���د  مناف�صة 
ال����رشكات  وب���داأت  اأعماله���ا  يف 
ال�صناعية العمالقة ا�صتخدام ذلك 
الرج���ل لتقليل التكاليف بل حتى 
اإ�رشاب���ات العم���ل، فالرجل االآيل ال 
عالقة له باالأجور اأو �صاعات العمل 
اأو ال�صم���ان ال�صح���ي، فم���ا الذي 
ميك���ن اأن يح���دث اأو ن�ص���ل اإلي���ه 

م�صتقبال يف ظل كل ذلك؟
الذي ميك���ن ت�صوره م�صتقبال 
ه���و اأن يق���ل الطلب كث���ريا على 
اأي  الطبيعي���ة،  العامل���ة  الي���د 
اأو  الكمبيوت���ر  ويح���ل  الب�رشي���ة، 
الرج���ل االآيل حمله���ا )وهو ما دفع 
للمطالب���ة  ال�صيا�صي���ن  بع����ض 
بفر����ض �رشائ���ب اإ�صافي���ة عل���ى 
ال����رشكات الت���ي ت�صتخ���دم الرجل 
االآيل(، وبالت���ايل ت���زداد البطال���ة 
يف املجتمع���ات وينت�رش الفقر عند 
االأغلبية من الب����رش، وعلى اجلانب 
االآخر تتنامى ال���روات عند القلة 
القليل���ة ب�ص���ورة غ���ري م�صبوق���ة 
وين�ص���اأ جمتمع )حدي���ث( به عدد 
حمدود من الب�رش ميلكون كل �صيء 
وغالبي���ة �صاحقة ال متل���ك �صيئا، 
ما يذكرن���ا بق�صة البوؤ�ص���اء التي 
كان فيها اجل���وع ال�صائد، وماري 
اأنطواني���ت الت���ي قالت مل���اذا ال 
ياأكل الفقراء الب�صكويت بدال من 
اخلب���ز ال���ذي ال ميلكونه كونهم ال 

ي�صتطيعون �رشاءه... �صبحان اهلل.
والنتيجة اأنن���ا ميكن اأن نكون 
اأم���ام جمتمعات االأ�صي���اد والعبيد 
التي كانت �صمة الع�صور ال�صابقة 
في���ه  ال���ذي ال ميل���ك  واالإقط���اع 
الف���الح ق���وت يوم���ه وال العام���ل 
�صنك���ون  اأنن���ا  اأي  امل�صن���ع،  يف 
اأمام اإقطاعي ميل���ك االأر�ض ومن 
عليه���ا وراأ�ض مايل ميلك امل�صنع 
وم���ن في���ه ومعه���م جيو����ض من 
العبي���د ي�صتجدون ق���وت يومهم 
وال يجدون���ه، وكاأنن���ا كما قال ابن 
اإن املجتمع���ات وتطورها  خلدون 
كدائ���رة تعود اإلى نقط���ة البداية 
الت���ي ب���داأت منها، ه���ذا ما ميكن 
اأن تنتج���ه الراأ�صمالية املتوح�صة، 
ت�صور مت�صائ���م ناأمل اأال يحدث... 

واهلل اأعلم.

 أسياد وعبيد... 
عود على بدء

لطامل����ا انتابن����ي، وك����رة م����ن النا�����ض، 
اأرى  عندم����ا  مع����اً،  اآن  والغ�ص����ب يف  العج����ب 
�صي����ارة يف �صارع �صي����ق، واقف����ة لت�صّد اجلزء 
االأك����رب من الطريق، تاركة احل����ارة االأخرى من 
ال�صارع يتقا�صمه����ا ال�صائقون من الناحيتن، 
ويق�ّصم����وا امل����رور فيما بينهم، ولك����ن ال اأحد 
يكتب رقم ال�صيارة ليقدمه اإلى اإدارة املرور، 
الأن املو�ص����وع فيه �صكوى، ورمبا مواجهة، وال 
يك�صب امل�صتكي �صيئاً �صوى التعب واإ�صاعة 
الوق����ت، والعتب املرير يف عيني الطرف االآخر 
باأن ال�صكوى �صده من توافه االأمور. قد يرتك 
اأحده����م �صيارت����ه يف و�صعي����ة كه����ذه وين����زل 
لبع�����ض الوقت، اأو كل الوق����ت، اأو رمبا يكون 
داخله����ا �صب����ه م�صتل����ق على املقع����د ويقلب 
تطبيق����ات الهاتف بك�صل، يف ح����ال اأقرب اإلى 
اخل����در منه اإل����ى ال�صح����و ليعي ما حول����ه، وما 
يحدثه من ان�ص����داد يف �رشاين ال�صارع من غري 

اأن يرف له جفنه امل�صدل.
ولطامل����ا اأعجب العامل، ل�صنا نحن وح�صب، 
بال�صعب الياباين، الن�صباطه وتفانيه يف خدمة 
املوؤ�ص�ص����ة الت����ي يعمل فيه����ا، والوطن الذي 
يعي�����ض فيه، بل تع����ّدى االأمر ه����ذه العالقات 

املبا�رشة اإلى العالقات غري املبا�رشة والبعيدة، 
اإذ تر�ص����د الكامريات اجلماهري اليابانية وهي 
تنظ����ف املدرج����ات من بع����د املباري����ات، الأن 
الفرد يف ه����ذه الثقافة يهتم باالآخرين ليلقى 
االهتمام نف�صه منهم، يحر�ض اأن يكون املكان 
من بعده نظيفاً الأنه يرغب اأن ياأتي اإليه نظيفاً 
من دون انتظ����ار عامل النظافة الذي علينا اأن 
نو�ّص����خ وعلي����ه اأن ينظ����ف يف حرك����ة دائرية ال 
منتهي����ة. وي�صري فيدي����و و�صلني موؤخ����راً اإلى 
اأن اليابانين ينكّبون على القراءة اأو الهاتف 
يف القط����ارات وال ي�صدرون ال�صو�صاء حتى ال 
يزعجوا غريهم، يرتك����ون دراجاتهم الهوائية 

من دون اأٌقفال ويعودون اإليها كما هي.
لي�����ض احلدي����ث ع����ن االأم����ان ولك����ن ع����ن 
االهتمام باالآخرين الذي ميثل اهتماما بجانب 
من ذاتك، هذا االلتفات املفتقد اإلى االآخرين 
حتول اإل����ى اأنانية مفرطة َح����ّد العدوانية على 
اجلميع م����ن اأجل اأن ينعم الف����رد بالبوهيمية، 
ب����اأن يرمي املهم����الت وقت ما ي�ص����اء، ويف اأي 
م����كان ي�ص����اء، ويتنم����ر يف وجه م����ن ينبهه اإلى 
�صوء فعلته، يطل����ق اجلوارح والكوا�رش وقبائل 
الهمجين الذين ي�صكن����ون داخله حينما يرى 

القوان����ن ترتاخى عن زج����ره واإلزامه حدوده، 
بل حينما يرى غريه يف����وز مبا يريد الأنه يك�رّش 
ع����ن اأني����اب، اأو يفت����ل ل�ص����واه الع�ص����الت، اأو 
ي�رشب القوانن عر�ض احلائط وطوله، فيقفز 
م����ن اآخ����ر ال�صف اإل����ى اأّوله، ويتخط����ى النظام 
وال يج����ري توبيخ����ه، وين�صغ����ل اأ�صحاب احلق 
بالتغافل عن ه����ذا الفعل ل� “يق�����رشوا ال�رش”، 
فتكر هذه النم����اذج وتت�صّيد يف ظل ال�صمت 
واإ�صاح����ة منف����ذي القان����ون عنه����م. االهتمام 
باالآخري����ن ينعك�����ض حت����ى يف تعاطفه����م م����ع 
الق�صايا االإن�صاني����ة اإذ يت�رشف الكثري النا�ض 

معها باأن ما ال يخ�ّصني ال عالقة يل به.
اإذا �صّح اأننا تراجعنا كثرياً عن اإرث جميل 
ي�ص����كل اأعراف����اً و”اإتيكيت” جان����ب مهم منه 
البد اأن ي�صري معنا الأنه ينم عن الذوق واالأدب 
والتعام����ل احل�صن واالهتم����ام؛ فلي�صت وزارة 
الرتبي����ة والتعلي����م وحده����ا الت����ي يتعلق بها 
ه����ذا االأمر، اإنه حراك ع����ام جمتمعي، على قدر 
كب����ري من الطاق����ة، وب�صالبة ال تقب����ل التنازل 
واللن، وعلى مدى �صنوات طوال، لعّلنا نقوم 
باخلطوات االأول����ى يف االإح�صا�ض مب����ا حولنا... 

يتبع.

فالح هادي الجنابي 

انفتاح���ا  الي���وم  ع���امل  ي�صه���د 
ملفت���ا للنظ���ر عل���ى امل���راأة ومنحه���ا 
حرياتها االأ�صا�صي���ة كاإن�صانة ورديفة 
للرج���ل ومت�صاوي���ة مع���ه يف خمتل���ف 
االأم���ور، لكن يب���دو اأن نظ���ام املاليل 
ال ي���زال ي����رش عل���ى موقف���ه املعادي 
للم���راأة ال���ذي ي�صتم���ده م���ن اأف���كاره 
و����رشب. الده���ر  عليه���ا  اأكل   الت���ي 
امل���راأة االإيراني���ة التي عان���ت الكثري 
على ي���د ه���ذا النظ���ام حي���ث غ�صب 
الكث���ري م���ن حقوقه���ا وانته���ك ونال 
م���ن كرامته���ا واعتباره���ا االإن�ص���اين، 
خ�صو�صا عندما حظ���ر عليها موا�صلة 
درا�صتها يف العديد من املجاالت كما 
منعه���ا اأي�ص���ا من مزاول���ة العديد من 
االأعم���ال، وكثريا ما اأعاد ق���ادة نظام 
امل���اليل ت�رشيحه���م الكري���ه والن���ن 
“م���كان امل���راأة يف بيته���ا”، والي���وم، 
يع���ود هذا النظ���ام املتخلف املعادي 
للمراأة ليعلن مرة اأخرى عداءه ال�صافر 
للم���راأة عندم���ا دافع املتح���دث با�صم 
جمل�ض �صيان���ة الد�صتور ع���ن الروؤية 
الرجعي���ة الالاإن�صاني���ة للم���اليل جت���اه 
املراأة، بقول���ه ال يجوز للمراأة اأن تتبواأ 
والوزارة،  رئا�صة اجلمهوري���ة  من�صب 
 الأن هن���اك نظرية فقهي���ة توؤكد ذلك.
ه���ذا املوقف الق���دمي اجلدي���د الذي 
يعك����ض فكر وروؤية النظ���ام املتخلف 
للم���راأة وال���ذي ي�صع���ى لفر�صه على 
�صع���وب  وعل���ى  االإي���راين  ال�صع���ب 
املنطقة اأي�صا من خالل عمالئه ورموزه 
امل�صبوهة يف املنطقة، ومالحظة اآثاره 
البل���دان الت���ي يهيم���ن  ال�صلبي���ة يف 
عليه���ا بنف���وذه، تبن كي���ف اأن هذا 
النظام ي�صعى لنقل معركة عدائه �صد 
املراأة اإلى اأبعد نقط���ة ممكنة، والذي 
يثري غ�ص���ب النظ���ام ويجعل���ه يفقد 
�صواب���ه اأن هناك ام���راأة تقود مقاومة 
ال�صع���ب والق���وى الوطني���ة االإيرانية 
�ص���ده وهي م���رمي رج���وي، املعروفة 
برباطة جاأ�صها واأنها ذات عزم ال يلن 
وا�صتطاع���ت حتقي���ق انت�صارات على 
 هذا النظام بل اأذاقته كاأ�ض الهزمية.
بق���در م���ا ين�ص���ط نظ���ام امل���اليل يف 
حرب���ه وعدائ���ه ال�صاف���ر �صد امل���راأة، 
فعل���ى النقي�ض من ذل���ك جند زعيمة 
املقاومة االإيرانية ورئي�صة اجلمهورية 
املنتخبة من جانب املقاومة االإيرانية 
ومنظم���ة جماهدي خل���ق تنا�صل بكل 
قوة وثبات من اأجل امل���راأة وحقوقها 
و����رشورة م�صاواتها بالرج���ل، ويكفي 
اأن ن�ص���ري هنا اإلى م�صاألة ملفتة للنظر 
وه���ي اأن اأغلب امل�صوؤوليات القيادية 
يف منظم���ة جماهدي خلق ويف املجل�ض 
الوطن���ي للمقاومة االإيراني���ة للن�صاء، 
مبعن���ى اأن ال�صي���دة رج���وي ومنظم���ة 
جماه���دي خل���ق واملقاوم���ة االإيرانية 
تري���د اأن توؤك���د للع���امل اأن م���ا يقوله 
ويوؤك���ده نظ���ام امل���اليل بخ�صو����ض 
امل���راأة ه���و جم���رد تخر�ص���ات خ���ارج 
التاريخ، والغد االإيراين هو الغد الذي 
�صت�صنع���ه امل���راأة اإلى جان���ب الرجل. 

“احلوار”.

يريدون المرأة 
سجينة في بيتها!!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

وثق���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م يف 
كت���اب “املواطن���ة” لل�ص���ف ال�صاد����ض 
ال���ذي  املتعم���د  التخري���ب  االبتدائ���ي 
ا�صته���دف املدار�ض واملب���اين التعليمية 
واجلرائم االإرهابية التي تعر�صت لها دور 
العلم وا�صتغ���الل االأطفال يف املظاهرات 
والتخري���ب يف مملك���ة  العن���ف  واأعم���ال 
البحري���ن ع���ام 2011 وا�صته���داف اأم���ن 
وا�صتق���رار ومقدرات البحري���ن “باملادة 

وال�صورة”.
اإن هذا التوثيق املهم �صيعرف اأبناءنا 
الطالب واالأجيال القادمة اجلرمية الكربى 
الت���ي ارتكبت بحقه���م كونها م�صت منرب 
تعلمهم وتربيته���م وتن�صئتهم اجتماعياً 

وتربوي���ا على يد من���اذج ب�رشي���ة غا�صت 
يف احل�صي����ض حت���ى النخ���اع، وع�صابات 
لب�صت ثوب العل���م بينما حقيقة جوهرها 
زي���ف وباطل، فم���ا تعر�صت ل���ه مدار�ض 
البحري���ن م���ن اأعمال تخري���ب واعتداءات 
اإرهابية جعل العامل برمته ي�صتنكر ويعلن 

امل�صاندة الكاملة للبحرين.
مررن���ا بتجارب م���ع االأق���الم العميلة 
وتل���ك ال�صحيفة “ال�صف���راء املقبورة”، 
حيث مل  ُيكتب �صطر واحد عن ما تتعر�ض 
ل���ه املدار�ض من اإرهاب وتخريب، وال عن 
اجلرائ���م التي ارتكبها زعم���اء التحري�ض 
وم���ا فعل���وه، وال ع���ن اجلمعي���ة املنحل���ة 
وحادث���ة حتميل الطلب���ة يف “�صك�صويل” 

ال���دوار،  اإل���ى  املدار����ض  م���ن  ونقله���م 
وكان���ت جوقة الفربكة متر مرور ال�صمت 
والعميان عل���ى تلك اجلرائ���م االإرهابية، 
وتخ�ص�صت يف ا�صته���داف وزارة الرتبية 
والتعليم بكتابات رجعية فا�صدة حاقدة، 
ووقف���ت ب�ص���ورة مك�صوف���ة م���ع العمالء 
لرتاج���ع  ي�صع���ون  الذي���ن  واالإرهابي���ن 
امل�صاري���ع التعليمي���ة والرتبوي���ة، ولكن 
ال�صوؤال الذي �صن�صعه يف مكانه الدقيق.. 
كي���ف �صيتعام���ل ه���وؤالء الذي���ن كان���وا 
يري���دون انت�ص���ار الف�صاد عل���ى ال�صالح 
وال�رش على اخلري؟ هل �صريغمون اأبناءهم 
على العي����ض غرباء يف اأوطانهم الإبعادهم 
عن احلقيقة وتكبيله���م باأ�صفاد وقيود 

الطائفي���ة اللعين���ة و�صيفر�صون عليهم 
حكما قا�صي���ا؟ هل �صيعلمونهم يف البيت 

عك�ض ما يدر�صون يف املدر�صة؟
مناه���ج وزارة الرتبي���ة والتعلي���م من 
قمتها اإلى قاعدتها تنمي �صعور الطالب 
بامل�صوؤولي���ة االجتماعي���ة وح���ب الوطن، 
وياأتي كت���اب املواطنة لل�صف ال�صاد�ض 
اإ�صاف���ة للتوج���ه ال�صلي���م لبن���اء االأجيال 
ورقي االأوطان وتقدمها ودعم منجزاتها، 
فتحي���ة لوزارة الرتبية والتعليم على هذا 
الكتاب ال���ذي �صيفتح اأمام الطالب اآفاق 
م�صتقبله الزاهر وطريق التقدم امل�صتمر 
الذي ال يقف عند حدود، كيف ال وهو من 

يقود دفة البناء والتنمية يف الوطن.

وزارة التربية توثق “إرهاب المدارس” 
في كتاب المواطنة

كجزء من املخطط القذر ال���ذي تتبناه وتنفذه 
الثورة االإيرانية، والت���ي ن�صميها الثورة التكفريية 
الطائفي���ة العرقية، يتحفن���ا يف كل مرة زعيم حزب 
ال�صيطان، وعميل قم وك�رشى طهران ح�صن ن�رشاهلل 
واملرتك���زة  الناري���ة،  التلفزيوني���ة  بالت�رشيح���ات 
عل���ى اأ�صل���وب املظلومي���ة الديني���ة وال�صيا�صي���ة 
واملجتمعي���ة، اأو عل���ى اأ�صلوب الوعي���د والتهديد، 
اأو م���ن خالل اأ�صل���وب الت�صغ���ري والت�صفيه للهوية 
العربي���ة، مقاب���ل تعظي���م الهوي���ة االإيرانية ممثلة 

ب�صيا�صة الويل الفقيه.
فق���د اأطل���ق رئي����ض احلزب قب���ل اأي���ام خطابا 
متلفزا، تطرق فيه لعدة اأمور تتعلق باحلزب ولبنان 
وما ي�صمى حمور املقاومة واالأمة العربية وباالأخ�ض 
دول جمل�ض التعاون، وكان اخلطاب موجها بالدرجة 
االأولى اإلى اأتب���اع احلزب وموؤيديه، وركز فيها على 

ما ي�صمى باملقاومة وحمورها ال�صوري االإيراين. 
الطاب���ع العام للخط���اب كان يركز على الطعن 
يف العرب واالأمة العربية، وت�صفيه كل دور ح�صاري 

للع���رب خالل هذه املرحلة، وق���د ي�صتغرب البع�ض 
كيف لعرب���ي مثل ن�رش اهلل اأن يقوم بت�صفيه وطعن 
العرب، وال�صك اأن ه���ذا اال�صتغراب �صيتال�صى عند 
معرف���ة حقيق���ة اأن والء ن����رش اهلل االأول واالأخري هو 

للمر�صد االإيراين.
ويتال�صى ه���ذا اال�صتغراب اأي�صا اإذا ما تعمقنا 
بحقيق���ة اأن ن����رش اهلل، ه���و القائد وامل�ص���وق االأول 
للم�رشوع االإيراين الحت���الل العامل العربي، ويتال�صى 
هذا اال�صتغراب مرة ثالث���ة، حينما ندرك حقيقة اأن 

القي���ادة الفار�صي���ة تريد الهيمنة عل���ى املذاهب، 
ويتال�صى ه���ذا اال�صتغرب اأخريا، عندما نرى حقيقة 
اأن م���ا يحدث ب�صوري���ا االآن، اأ�صق���ط كل املوؤامرات 
التي ا�صتهدف���ت االأمن واال�صتق���رار العربي. لهذا 
فاإن نربة احلق���د والكره للعرب و�صتمهم، وحماولة 
ت�صكي���ك ال���راأي العام العرب���ي بقوة وعظم���ة االأمة 
العربية، مقابل متجيد غري مبا�رش الإيران وقيادتها، 
حت���ى يحافظ عل���ى �ص���ورة الع���رب امل�صوهة لدى 

اتباعه، خوفا من افتتانهم بالعظمة العربية.

للعمالة زعيم

ghassan.shihaby
@gmail.com غسان الشهابيجّرب أن تكون يابانيًا

    ذرائع

tariq
@cogir.org د. طارق آل شيخان

ما وراء الحقيقة



محافظة العاصمة

كشفت لجنة املسابقات باالتحاد 
البحريني لك��رة اليد عن موعد 
انطالق منافسات دوري الدرجة 
األوىل للموس��م الريايض الجديد 

.2018/2017
الدور  ع��ر  البداي��ة  وس��تكون 
التمهي��دي الذي س��ينطلق يوم 
الخمي��س 21 س��بتمر الجاري، 
باربار  بث��الث مباري��ات، األوىل 
وتوبيل، تليها التضامن وسامهيج، 
ث��م االتف��اق وأم الحص��م، عىل 
أن تس��تكمل الجول��ة يف الي��وم 
الت��ايل بلقاءين، األهيل مع الدير 
والنجم��ة يالق��ي البحرين. فيام 
س��تكون خامتته هذا الدور يوم 
األح��د 18 فراي��ر 2018 للجولة 

الحادية عرشة.
الف��رق املتبارية س��تخوض أول 

جولتني قبل أن يخضعوا للتوقف 
الذي س��يكون من 27 س��بتمر 
حت��ى 3 نوفم��ر املقب��ل وذلك 
ملرحلة التحضري م��ا قبل األخرية 
ملنتخبن��ا الوطني للمش��اركة يف 
بكوري��ا  اآلس��يوية  التصفي��ات 
الجنوبي��ة مطل��ع الع��ام املقبل 
واملؤهل��ة لنهائي��ات كأس العامل 
يف )أملاني��ا والدامن��ارك(، عىل أن 
تس��تأنف املنافسات عر الجولة 
الثالث��ة يف 4 نوفم��ر وتس��تمر 
حتى الجولة السابعة مع خوض 
للنجم��ة  مؤجلت��ني  مبارات��ني 
الخامس��ة  الجولت��ني  لحس��اب 
والسادسة؛ كونه سيكون مشاركاً 
يف البطولة اآلس��يوية لألندية يف 
حيدر آباد، لتتوقف املنافس��ات 
بعدها منذ 8 ديس��مر للمرحلة 

ملنتخبن��ا  األخ��رية  التحضريي��ة 

اىل ينته��ي م��ن مش��اركته من 

التصفيات التي ستنطلق يف يناير 

املقبل، وتعود املنافسات املحلية 

عر الجولة الثامنة يف 5 فراير.

أوىل املواجه��ات الثقيل��ة الت��ي 

الري��ايض  الجمه��ور  ينتظره��ا 

س��تكون يف 7 ديس��مر املقب��ل 

حينام يلتق��ي باربار والنجمة يف 
مب��اراة مؤجلة لحس��اب الجولة 
السادس��ة، فيام املواجهة الثانية 
الب��ارزة س��تكون ب��ني األه��يل 
التاسعة  الجولة  وباربار لحساب 
10 فراير، فيام مواجهة الغرميني 
الجولة  التقليدي��ني س��تكون يف 

الختامية للدور التمهيدي.
ال��دوري،  منافس��ات  وقب��ل 
س��يخوض فريق النجمة واألهيل 
مباراة السوبر البحريني؛ كونهام 
بطيّل الدوري والكأس يوم الثالثاء 
19 من الش��هر الج��اري برعاية 
من جان��ب محافظ��ة العاصمة 
الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن 
آل خليفة، والفائز فيها سيخوض 
لقاء السوبر )البحريني اإلمارايت( 

يف 6 أكتوبر املقبل يف البحرين.

تغادر اليوم الخميس الش��يخة 
آل  عبدالعزي��ز  بن��ت  حي��اة 
خليف��ة عض��و مجل��س إدارة 
اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة، 
رئيس��ة لجن��ة رياض��ة امل��رأة 
باتحاد اللجان األوملبية الوطنية 
العربي��ة إىل مدين��ة الش��ارقة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
ل��رؤس االجت��امع األول للجنة 
ل��دورة  واملتابع��ة  اإلرشاف 
األلعاب الرابعة لألندية العربية 
للسيدات 2018 والذي سيعقد 

ي��وم الس��بت املقب��ل بفندق 
ريدسون بلو الشارقة.

ويراف��ق الش��يخة حي��اة بنت 
املنس��ق  آل خليفة  عبدالعزيز 
العام للجن��ة اإلرشاف واملتابعة 

محمد الزايد.
أع��امل  ج��دول  ويتضم��ن 
التصديق عىل محرض  االجتامع 
للدورة  التحض��ريي  االجت��امع 
وال��ذي عقد بتاري��خ 28 يناير 
2017 ومتابعة تنفيذ القرارات، 
ث��م االط��الع ع��ىل تقري��ر ما 

اإلعداد  مراح��ل  إلي��ه  وصلت 
للدورة من قبل اللجنة املنظمة 
ويتضم��ن الهي��اكل التنظيمية 
للجان، حفل االفتت��اح، برنامج 
الدورة العام، املوقع اإللكروين، 
البطاقات التعريفية، ش��هادات 
املشاركة،  اس��تامرة  املش��اركة، 
املصاح��ب  البيئ��ي  النش��اط 
ال��دورة،  ضي��وف  لل��دورة، 
أماك��ن  الرياضي��ة،  املنش��آت 
التأشريات،  واملواصالت،  اإلقامة 
مكافحة  وامليدالي��ات،  الجوائز 

املنشطات، النرشة اليومية.
كام س��يتم االط��الع عىل تقرير 
وتقرير عن  األساس��ية،  اللجان 
الفني��ة أللعاب الدورة  اللوائح 
يقدم من اتحاد اللجان األوملبية 
الوطنية العربية، وبحث تشكيل 
لجنة االس��تئناف وتعيني ممثل 
لجن��ة اإلرشاف يف االجتامعات 
الفني��ة وأهلي��ة الالعب��ات ثم 
تحدي��د موعد االجت��امع الثاين 
للجنة اإلرشاف واملتابعة وأخريًا 

ما يستجد من أعامل.

دعا األمني العام باالتحاد البحريني 
لكرة اليد خالد الناجم أندية اللعبة 
والالعب��ني إىل تقدي��م عقوده��م 
املرم��ة من أج��ل التصديق عليها 
م��ن قب��ل اتح��اد الي��د يف أرسع 
وقت ممكن وقبل انطالق املوسم 

الريايض الجديد.
وشّدد الناجم عىل رضورة تصديق 
العقود املرمة بني األندية والالعبني 
خاص��ة بع��د عملي��ة التحدي��ث 

والتعدي��الت الت��ي أجري��ت عىل 
لوائح وأنظم��ة االحراف الداخيل 
و نظام االنتق��االت واإلعارات إىل 
الالعبني والتي عّدلت لتتطابق مع 
قواع��د االتحاد ال��دويل النتقاالت 
الالعبني بني األندية محليًّا ودوليًّا، 
مبيًن��ا أن العقود الت��ي توقع بني 
الالعب والنادي يجب أن يش��رط 
فيها تخويل االتحاد أن يكون طرًفا 
محكاًم، عل��امً بأن العقود املوقعة 

بني كاف��ة األطراف ال يج��وز فيها 
ع��رض الخالف��ات ع��ىل أي جهة 
قضائي��ة أو محكم��ة مدنية عىل 
اعتب��ار أن االتح��اد ه��و  الجه��ة 

املخّولة بالفصل يف ذلك.
وأش��ار الناجم إىل إمكانية تقديم 
الالعب عق��ده انف��راًدا لتصديقه 
من قبل االتحاد بعد االطالع عليه 
والتأك��د من س��المة بن��وده وما 
يحويه من رشوط ال تخالف أنظمة 

االتحاد ال��دويل لكرة اليد، موضًحا 
أن االتحاد اعتمد عدًدا من العقود 
يف وقت س��ابق، وقد ت��م تقديم 
منوذج خ��اص بالعق��ود باإلمكان 
االس��تفادة من��ه ويش��تمل ع��ىل 
الواجبات والحقوق لدى اإلطراف 
املعني��ة باألمر، مع إمكانية إضافة 
النق��اط األخرى املتعلق��ة باألمور 
املالية وغريها من االلتزامات وفًقا 

لرغبة األطراف املتعاقدة.

اس��تمر الالع��ب ال��دويل حبيب 
صب��اح يف تحطيم أع��ىل معدل 
نقاط “بري��ك” يف بطولة االتحاد 
بعدم��ا  للس��نوكر،  التصنيفي��ة 
اس��تطاع تحقي��ق مع��دل بل��غ 
123 نقط��ة يف مواجه��ة ال��دور 
مثن النهايئ أمام الالعب اس��حاق 
عبدالخال��ق، ضمن البطولة التي 
تش��هد مش��اركة 45 العًبا وتقام 
فعالياتها يف صالة كيو إن باملنامة.
وتواصل��ت اإلث��ارة يف الدور مثن 
النه��ايئ م��ن البطول��ة، وال��ذي 
ش��هدت تأه��ل كٍل م��ن حبيب 

صب��اح وحام��د ضي��ف وصادق 
عبدالغني وهش��ام الصقر وسيد 
ج��واد ومحم��د ع��يل باإلضافة 
ليونس صقر لل��دور ربع النهايئ، 
حيث متك��ن حبي��ب صباح من 
التف��وق عىل منافس��ه اس��حاق 
عبدالخالق بواقع أربعة أش��واط 
دون مقابل، حي��ث حقق خالل 
ه��ذه املواجهة أع��ىل معدل يف 
البطول��ة لغاي��ة اآلن بواقع 123 

نقطة.
وسيش��هد ال��دور رب��ع النه��ايئ 
العيار  م��ن  مباري��ات جدي��دة 

الثقي��ل، حيث س��يواجه الالعب 
حام��د ضي��ف منافس��ه صادق 
عبدالغني يف حني س��يكون عيل 
العايل ع��ىل موعد م��ع مواجهة 
قوي��ة س��تجمعه م��ع املتأل��ق 
حبيب صب��اح، بجانب لقاء آخر 
يصعب يف توقع الفائز س��يجمع 
بني هش��ام الصقر وس��يد جواد، 
وأخريًا س��يتواجه الالعبان محمد 
ع��يل ويونس صقر ع��ىل بطاقة 
العبور كذلك للدور نصف النهايئ 
التصنيفية  االتح��اد  بطول��ة  من 

للسنوكر.

السوبر البحريني يقام 19 الجاري

21 سبتمبر موعد انطالق دوري أقوياء اليد 

الشيخة حياة تترأس اجتماع اإلشراف لعربية السيدات

اتحاد اليد يدعو األندية والالعبين إلى تصديق العقود

صباح يحطم أعلى “بريك” في تصنيفية السنوكر

علي مجيد 

ضاحية السيف          اللجنة األولمبية

اتحاد اليد         المركز اإلعالمي

اتحاد البلياردو والسنوكر

لقطة أرشيفية من منافسات الدوري 

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

خالد الناجم

حبيب صباح
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خرج فريقا الحالة والنويدرات بانتصارين 
مستحقني عىل حس��اب سامهيج ومدينة 
عيىس ع��ىل الت��وايل، يف املواجهتني اللتني 
جمعتهام مساء أمس )األربعاء( عىل صالة 
اتحاد كرة الس��لة بأم الحصم، ضمن إطار 
منافسات الجولة الثانية للدور التمهيدي 

من دوري زين.
ويف املواجه��ة األوىل، ع��وض النوي��درات 
خس��ارته يف الجول��ة األوىل بتحقيق فوزه 
األول يف ال��دوري ع��ىل مدين��ة عي��ىس 
بنتيج��ة )74/58(، يف مباراة مل يواجه فيها 
الفائز صعوبة تذكر يف حس��مها بأريحية 

ملصلحته.
ورف��ع النويدرات رصي��ده إىل )3 نقاط(، 
فيام أصب��ح رصيد مدين��ة عيىس عند )2 
نقطت��ني( بتلقي��ه الخس��ارة الثانية عىل 

التوايل.
النويدرات رضب بقوة منذ البداية وحسم 
الش��وط األول بفارق مري��ح وصل ل� 25 
نقط��ة بعد أن تقدم يف الربع األول 24/8، 

وعمق تقدمه يف الثاين 24/15.
واس��تمر النويدرات يف ف��رض أفضليته يف 
الرب��ع الثالث الذي أنه��اه بواقع 18/16 
متقدم��ا بنتيج��ة 66/39، ليواصل طريقه 
نحو حسم املباراة 74/58 رغم فوز مدينة 

عيىس بالربع األخري 19/8.
ويف املواجه��ة الثانية أم��س، متكن الحالة 
بقي��ادة مدرب��ه أحمد جان م��ن تحقيق 
ف��وزه الثاين عىل الت��وايل يف الدوري، عىل 
حساب س��امهيج بنتيجة )74/56(، رافعا 
رصي��ده إىل )4 نق��اط(، يف الوق��ت الذي 
أصبح فيه رصيد سامهيج إىل )2 نقطتني( 

بالخسارة الثانية.
وعىل الرغم من البداية الجيدة لسامهيج 
التي استطاع من خاللها التقدم يف النتيجة 

مع منتص��ف الرب��ع األول، إال أن الحالة 
تسيد جميع فرات املباراة األربع، متمكنا 
من حس��مها ملصلحت��ه بالنتائ��ج التالية: 

21/19 و18/13 و16/9 و16/15.
ويدي��ن الحاالوية بفوزهم إىل نجم اللقاء 
أحمد حاجي الذي س��جل 17 نقطة منها 
3 رمي��ات ثالثي��ة ناجح��ة، إىل جانب 10 

متابع��ات للكرة، في��ام أضاف عيل جعفر 
13 نقطة.

ختام الجولة 2

تختتم مس��اء الي��وم منافس��ات الجولة 
الثاني��ة، بإقام��ة لقاءين، يجم��ع أولهام 
األهيل والحد عند الساعة السادسة مساء، 

ومن ثم االتحاد وس��رة عند الساعة 7:45 
مس��اء، وتقام املباراتان ع��ىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
ويف املواجه��ة األوىل، س��تكون الفرص��ة 
س��انحة أمام األه��يل؛ من أج��ل تعديل 
أوضاعه وتجاوز خسارته األوىل التي مني 
بها أم��ام الحال��ة 80/82، حين��ام يلتقي 

بفريق الحد هذا املساء.
وق��دم العبو األه��يل يف املب��اراة املاضية 
مس��توى فني��ا متواضعا للغاية مل يش��فع 
له��م يف تحقيق الفوز، باس��تثناء املحرف 
األم��رييك دوغيت الذي س��جل 22 نقطة 
وحقق 12 متابع��ة، أما دكة البدالء فكان 

رصيدها صفرا من النقاط خالل املباراة.

ويأم��ل األهالوية هذا املس��اء يف مس��ح 
الصورة الباهتة التي ظهروا عليها يف اللقاء 
السابق، واستعادة التوازن رسيعا بتحقيق 
الفوز األول لهم يف الدوري، عىل أن يكون 
بداية االنطالقة نحو بلوغ الهدف املنشود 

بالتأهل للمربع الذهبي.
يف املقاب��ل، فإن مهم��ة الفريق الحداوي 
ستكون أصعب بكثري من سابقتها، حينام 
خ��ر أمام النجمة يف الجول��ة االفتتاحية 

بنتيجة 99/74.
وي��درك م��درب الح��د العراق��ي م��ازن 
إس��امعيل صعوب��ة املباراة؛ نظ��را لفارق 
اإلمكانات بني الفريقني، عالوة عىل حداثة 
تش��كيل فريق الح��د وافتق��اده لالعب 
املحرف، بيد أنه يس��عى جاهدا لتقديم 
أفضل أداء ومستوى ميلكه لتحقيق أقىص 

استفادة فنية من املباراة.
ويف املواجهة الثانية، يدش��ن فريق س��رة 
مش��واره يف دوري زي��ن، ع��ر مواجه��ة 

االتحاد.
وكان “البحارة” قد غابوا عن الجولة األوىل 

وفق نظام البطولة.
ويق��ود تدريب س��رة امل��درب الوطني 
حس��ني الجزيري الذي يأم��ل يف تحقيق 
نتيج��ة إيجابي��ة يف بداية مس��ريته هذا 

املوسم.
ودع��م الفري��ق صفوف��ه بالتعاق��د مع 
األمرييك كريم يورك، الذي لعب يف املوسم 

املايض مع فريق نزوى العامين.
أما االتحاد بقي��ادة الرصيب توميك، فقدم 
أداء قوي��ا يف الجول��ة األوىل ترجمه بفوز 
عري��ض عىل حس��اب س��امهيج بنتيجة 
90/56، إذ يتطل��ع إىل تقدي��م مس��توى 
أفض��ل يف مواجهة اليوم أم��ام منافس ال 

يستهان به.

انتصاران مستحقان للحالة والنويدرات على سماهيج والمدينة
اليوم ختام الجولة الثانية من دوري زين

من لقاء الحالة وسماهيج )تصوير: خليل إبراهيم( من لقاء النويدرات ومدينة عيسى

محمد الدرازي
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أك��د محمد العجم��ي رئيس جهاز كرة 
الس��لة بنادي الرفاع أنهم راضون متام 
الرض��ا عن املس��توى ال��ذي ظهر فيه 
الفريق األول لكرة الس��لة أمام املحرق 
يف املب��اراة الت��ي أقيم��ت يف الجول��ة 
الثانية من الدور التمهيدي لدوري زين 

البحرين لكرة السلة.
العجم��ي: “قدمنا مس��تًوى  وأض��اف 
ممي��زًا، تفوقن��ا يف الكث��ري م��ن فرات 
اللق��اء، إال أن اللحظ��ات األخرية فقدنا 
فيه��ا الركيز بس��بب تراجع مس��توى 
املحرف األم��رييك كالفن كودفري الذي 
قدم مستًوى باهًتا يف هذه املباراة مام 
أثر عىل مس��توى الفريق بشكل عام”. 

وأش��ار العجمي إىل أن تراجع مستوى 
واملح��رف وأخط��اء فني��ة طفيفة من 
امل��درب جعلت الفريق يتأخر يف الربع 
الرابع من املباراة، موضًحا أن املستوى 
ا، خصوًصا  الع��ام للفري��ق جي��د ج��دًّ
وأن الخس��ارة جاءت من فريق عريق 

كاملحرق الذي ميلك خرة واسعة.
كام ق��دم العجمي اعت��ذاره لجامهري 
املحرق عىل سوء سلوك الالعب األمرييك 
كودف��ري، مؤكًدا أن إدارة كرة الس��لة 
بالنادي سوف تتخذ إجراء تأديبيًّا بحقه 
نتيج��ة الت��رصف الذي ال ميث��ل الرفاع 
الذي يح��رم كيان املح��رق وجامهريه 

كام هو االحرام لبقية األندية املحلية.

وتابع: “الرفاع موجود ليس للمش��اركة 
وه��ذا اليشء نك��ّرره دامئً��ا، لن نكون 
ضيوف رشف يف الدوري، دخلنا البطولة 
للمنافس��ة وتقديم مستوى يليق باسم 
كي��ان الرفاع العري��ق”. ومّثن العجمي 
وقف��ة الجامهري الرفاعية م��ع الفريق 
األول، ك��ام قّدم اعتذاره لهم عىل هذه 
الخس��ارة، ووعده��م أن يكون الفريق 

بصورة أفضل يف املباريات القادمة.
وكان الرف��اع خر م��ن املحرق يف ثاين 
مباريات��ه يف دوري زي��ن لكرة الس��لة 
بنتيج��ة 76-69 بعد أن كان متقدًما يف 
أغلب ف��رات املباراة، قبل أن يحس��م 

املحرق املباراة يف الربع الرابع.

استقبل محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة يف مكتبه 
بالقضيبية، مدير السباقات بلجنة عدايئ البحرين عبدالله النادر، وذلك مبناسبة 

رعايته لسباق “أكواثلون”الذي سيقام غداً الجمعة عند متام الساعة الثالثة عرصاً يف 
مرشوع ووتر غاردن سيتي بضاحية السيف، وذلك مبشاركة مختلف الفئات العمرية 

من الجنسني. حيث اطلع عىل منوذج برنامج السباق، مشيداً بالدور الكبري الذي 
تضطلع به لجنة عدايئ البحرين يف إقامة السباقات الرياضية والتي تأيت يف إطار 

حرصها عىل تشجيع الشباب والناشئة من خالل إرشاكهم يف برامج وفعاليات ذات 
فائدة، وحرض اللقاء من محافظة العاصمة مدير إدارة املعلومات واملتابعة صالح 

بوزيد الدورسي، واملالزم أول فهد العلوي املنسق األمني.

اعتذر لجماهير المحرق.. العجمي: 

الخبرة وكالفن خذالنا.. وراضون عن المستوى

“وتر جاردن ستي” يستضيف سباق اآلكواثلون األول 

محافظ العاصمة يرعى سباق “أكواثلون” الجمعة

الحنينية          نادي الرفاع

محمد العجمي

لقطة للوتر جاردن ستي
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اعتماد محاور دورة تأهيل 
منظومة االحتراف الرياضي

ضاحية السيف – اللجنة األوملبية: اعتمدت 
رابطة رواد الرياضة العربية باتحاد اللجان 
األوملبية الوطنية العربية املحاور الخاصة 
بدورة تأهيل منظومة االحراف الريايض، 

والتي ستقام برعاية اللجنة األوملبية 
البحرينية يف الفرة من 16 لغاية 21 

الشهر الجاري بفندق اس هوتيل مبشاركة 
نخبة من املحارضين، وعدد من املشاركني 

البحرينيني والعرب يف أوىل أنشطة الرابطة مبملكة البحرين.
وقال املنسق العام للدورة عيل ريض إن الدورة ستناقش املحاور 

املتعلقة مباهية االحراف الريايض، ومتطلبات ولوائح وقوانني 
االحراف الريايض، وحقوق وواجبات الريايض املحرف، وتأثري 

االحراف عىل حياة الفرد الريايض، والتطرق للتجارب الناجحة يف 
االحراف الريايض، وهي تستهدف جميع الالعبني واملدربني واإلداريني 

والحكام وجميع العاملني يف الحقل الريايض، ومن لديهم ارتباط 
باالحراف الريايض.

وسيحارض يف الدورة نخبة من األكادمييني املعروفني يف مقدمتهم 
رئيس الرابطة من السعودية محمد الرويشد، ومحمد ذيابات من 
األردن، وعزيز كريم من العراق، وعبدالرحمن سيار ونبيل طه من 

مملكة البحرين.
وعىل صعيد متصل، قام وفد من لجنة التحضري واإلرشاف عىل 

الدورة مكون من املنسق العام عيل ريض واألعضاء جالل املختار، 
محمد البلويش، يف بوعالي بزيارة إىل فندق اس هوتيل؛ لتفقد 

الرتيبات والتحضريات الالزمة كافة النطالق الدورة مع مديرة الفندق 
أمينة الغزال، حيث قام الوفد بزيارة القاعة وتفقد املرافق األخرى 

املخصصة للدورة كافة.
يذكر أن رابطة رواد الرياضية العربية التي تنضوي تحت مظلة 

اتحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية تأسست يف املغرب 23 مارس 
2014 ومقرها يف العاصمة السعودية الرياض، وتنظم سلسلة من 

األنشطة والرامج والفعاليات واملؤمترات التوعوية يف مجاالت رياضية 
عدة، مثل مكافحة املنشطات، االحراف الريايض، اإلعالم الريايض، 

التدريب، إدارة الفعاليات الرياضية، مكافحة شغب املالعب، والعديد 
من املجاالت األخرى.

علي مجيد 

ذكر عدد من املسؤولني بنادي 
النجمة أن ما حدث يف لقاء 

فريقهم الودي مع باربار لكرة 
اليد ال يتعدى سوء الفهم كام 
يجري يف أية مباراة أخرى من 

احتكاك بني الالعبني. 
وقالوا قي اتصال هاتفي مع 
“البالد سبورت” إن ما حدث 

يعتر أمرًا طبيعيًّا للغاية يف ظل 

حامسية وجدية الالعبني بأرضية 
امليدان، وبغية كل منهام إثبات 

نفسه ووجوده والتفوق عىل 
اآلخر يف ظل وجود كوكبة من 

النجوم البارزة يف لعبة كرة اليد 
البحرينية. وأضافوا أن اللقاء 

بكل تأكيد أخوي ومحبب 
بني الطرفني يف ظل الروابط 

القوية بني إدارة الناديني وأيًضا 

العبي الفريقني الذين يلعبون 
مع بعضهم البعض يف صفوف 

منتخبنا الوطني، وما حدث 
دون أدىن شك ال يغري الصورة 

الحقيقية والواقع للعالقة التي 
تربط جميع األطراف. 

وأكدوا أن قرار إلغاء اللقاء مل 
يكن بداعي وجود تشابك بني 

الالعبني أو يشء من هذا القبيل، 

بل من باب الحرص عىل سالمة 
الالعبني جراء حدوث إصابات 

قد ترض مبصري الفريقني ومنتخبنا 
الوطني يف املرحلة املقبلة.  

كام أكدوا أيًضا أن األمور رجعت 
لنصابها فور انتهاء اللقاء بني 

إدارة والعبي الفريقني، يف ظل 
تفهمهام لطبيعة ما حدث وكونه 

ضمن إطار لعبة كرة اليد.  

هذا ما حدث في ودية النجمة وباربار 

جانب من االستقبال

يعيش ناديا النرص وداركليب ظروًفا 
صعبة للغاية هذا املوسم، يف ظل 
هجرة أفضل نجومهام إىل األندية 

الكبرية، مام سيضعف فرصهام كثريًا 
يف املنافسة عىل لقب مسابقتي 

الدوري وكأس الكرة الطائرة.
النرص خر أربعة من ركائزه 

األساسية وهم فاضل عباس الذي 
انتقل للمحرق، وسيلحقه حسن 
ضاحي، فيام انتقل أمين هرونة 

لألهيل وصبيح إبراهيم إىل البسيتني، 
أما داركليب فإنه عىل وشك خسارة 
أفضل عنارصه بدخول املحرق بقوة 

للظفر بخدمات محمد يعقوب 
بعرض مايل مغر حسبام يتداول، مع 

مساعي “فريق األحالم” لالستفادة 
من عيل ابراهيم للموسم الثاين عىل 

التوايل.
وإذا ما نجح املحرق فعال يف الحصول 

عىل خدمات محمد يعقوب وعيل 
إبراهيم فإن كفة املنافسة ستميل 

ألندية املحرق والنجمة واألهيل عىل 
حساب البقية، وستكون األندية 

ا لنيل لقبي  الثالثة هي األوفر حظًّ
الدوري والكأس وفق املعطيات 
املنطقية دون أن نلغي حظوظ 

باقي األندية وقدرتهم عىل مخالفة 
التوقعات.

هذا الواقع املرير الذي فرض عىل 
ناديي النرص وداركليب يستوجب 

تفهم ووقفة الجامهري، فاإلمكانات 
املادية تحول دون قدرة الناديني 

عىل تعويض العبيهم أو الدخول يف 
صفقات ترهق ميزانيتهم أكرث، يف 

ظل تضخم املرصوفات مع انخفاض 
الدعم املقدم من الدولة.

فالنرص وداركليب أمام خيارين، 
إما االعتامد عىل الوجوه الصاعدة 

واللعب مبن حرض مع تحقيق 
مركز مرض ولكن بسقف عال من 

الطموحات،  أو مواصلة رصف املزيد 
من األموال عىل التعاقدات وتزايد 
الديون لتصل إىل الضعف وهو ما 
سيقود الناديني إىل مشاكل إدارية 

ومالية جمة، فداركليب عىل سبيل 
املثال وصلت ديونه إىل أكرث من 80 

ألف دينار تقريًبا حسبام وصلني من 
مصادر خاصة.

يف تصورنا الشخيص أن الخيار 
األول هو األنسب، فالنادي ينبغي 
أن يتعامل مع الظروف الواقعية 

املحيطة به دون أن يحمل ميزانيته 
أكرث من طاقتها، وهنا أستغرب من 

توجه النرص تحديًدا لالستعانة بطاقم 
تدريب تونيس بدالً من االعتامد عىل 
طاقم محيل لتوفري املال، أو االستعانة 
بالطاقم التونيس للفئات السنية عىل 

أقل تقدير.
 كام أن الخيار األول سيكسب النادي 
جياًل واعًدا من الالعبني الجدد، وعىل 
جامهري ومحبي داركليب والنرص أن 
ال يكرثوا الضغط عىل مجلس اإلدارة، 
وأن يتفهموا الظروف املالية الصعبة 

التي تقف حجر عرثة يف سبيل 
املحافظة عىل النجوم، ومن لديه 

اعراض من أفراد الجمعية العمومية 
أو الجامهري يجب أن يبادر بالبحث 

عن الحلول مع إدارة النادي بدالً من 
االنتقادات الهدامة التي ال تقدم وال 

تأخر، فأعضاء مجلس اإلدارة هم 
أشخاص متطوعون جاؤوا ليسدوا 

فراًغا تركه “املنتقدون” حبًّا ألنديتهم.

النصر وداركليب .. 
المنافسة أم الديون؟

حسن علي

بروح 
رياضية
brnsport

@gmail.com

@hassanaltaliani

شعار نادي النجمة شعار نادي باربار 

أعلنت رشكة البالد العقارية لالس��تثامر؛ 
إحدى أك��ر رشكات التطوي��ر العقاري 
يف مملك��ة البحري��ن واملط��ور الرئييس 
مل��رشوع الواتر ج��اردن س��يتي الواقع 
بضاحية السيف، عن استضافتها لسباق 
اآلكواثل��ون األول لهذا املوس��م والذي 
س��تقوم بتنظيمه لجنة عدايئ البحرين 
التابع��ة التح��اد ألع��اب الق��وى ي��وم 
الجمعة 15 س��بتمر 2017 ، يف الساعة 

الثالثة عرًصا.
وستش��مل هذه الفعالية سباقني األول 
سباق لألطفال مقسم عىل ثالث مراحل 
عمرية، املرحلة األوىل من 6 سنوات إىل 

8 سنوات ملس��افة 50 م سباحة و400م 
جري، املرحلة الثانية من 9 س��نوات إىل 
11 سنة ملس��افة 100م سباحة و800م 
جري، املرحلة الثالثة من 12 سنة إىل 15 
سنة، 200 م سباحة و1 كيلو مر جري.

والثاين س��باق الكبار حيث س��يقام عىل 
مرحلتني األوىل مرحلة الس��باحة حيث 
س��ينطلق املتنافس��ون من مارينا “وتر 
ج��اردن س��تي” لقط��ع مس��افة 600 
مر، ويتب��ع ذلك مرحل��ة الجري والتي 
س��تنطلق من جزيرة اللؤلؤة إىل ش��ارع 
الفايننش��ل بوليف��ارد لقطع مس��افة 6 

كيلومرات. 
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عيسسي  البحرينسسي  الطالسسب  حسسرص 
نادر والسسذي يدرس املرحلسسة الثانوية 
يف الواليسسات املتحسسدة األمريكيسسة عىل 
استقبال سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة يف خط النهايسسة لبطولة الرجل 
الحديسسدي والتي أقيمت يف تشسسانوغا 
مؤخسسرًا، حيث ربط العلسسم البحريني 
عىل ظهره النتظار سموه وسط الحشد 

الجامهريي الذي تواجد هناك.
وبعد السسسباق استقبله سسسمو الشيخ 
نارص بسسن حمد آل خليفة الذي أعرب 
لسسه عسسن تقديره عسسىل خطوتسسه هذه 
وحرصه عىل اسسستقبال سسسموه، وأشاد 

سسسموه بحضوره مسسن أجل تشسسجيع 
الفريسسق البحرينسسي يف هسسذه البطولة 

الدولية.
مسسن جانبه، قّدم الطالسسب عيي نادر 
تهانيه إىل سسسمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفسسة عىل اإلنجسساز الذي تحقق 
مشسسيًدا مبسسا قدمسسه سسسموه والفريق 
من مسسستوى راق مؤكسسًدا تطور هذه 

الرياضة.
والطالسسب عيىس نادر التحق مبدرسسسة 
ثانوية يف الواليات املتحدة بعد انتقاله 
من املدرسسسة الثانوية يف البحرين عام 

.2016

أعرب رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
الشسسيخ عيل بن محمد آل خليفة عن خالص 
شكره وتقديره لكافة أعضاء اللجنة املنظمة 
العليا لبطولة العامل للناشسسئني تحت 19 عاماً 
التي استضافتها اململكة خالل الشهر املايض، 
كسسام تقدم بالشسسكر الجزيل ملديسسر البطولة 
جهاد حسسسن خلفان، وكافة رؤسسساء وأعضاء 
اللجسسان العاملسسة عىل مسسا بذلسسوه من جهد 
كبري يف سسسبيل إنجاح الحسسدث العاملي، وهو 
ما تكلل بالحصول عسسىل تقدير “ممتاز” من 

جانب االتحاد الدويل يف استضافة البطولة.
جسساء ذلسسك خالل ترؤسسسه االجتسسامع الثامن 
ملجلس إدارة االتحسساد بحضور جميع أعضاء 
مجلسسس اإلدارة مبقر االتحسساد مبدينة عيىس 
الرياضية، حيث اطلع الشيخ عيل بن محمد 
آل خليفسسة عىل تقرير مفصسسل قدمه خلفان 
عن البطولسسة تضمن كذلك تقريسسراً فنياً عن 

مشاركة املنتخب الوطني.
وخالل االجتامع اتخذ مجلس اإلدارة العديد 
مسسن القسسرارات املهمسسة، حيث تقسسرر تعيني 
املسسدرب الوطني عيل جعفسسر مدرباً ملنتخب 
الشواطئ، وتكليف أمانة الرس بالتنسيق مع 
وزارة شؤون الشباب والرياضة بإنجاز إقامة 
ملعب الشواطئ يف إحدى املساحات الفارغة 

مبدينة عيسسىس الرياضيسسة متابعسسة للتوصية 
املرفوعة من مجلس الشسسواطئ قبل أشسسهر 

عدة.
وقبل مجلس إدارة االتحاد اسسستقالة املدرب 
الوطنسسي فسسؤاد عبدالواحسسد، وتعيني املدرب 
ياسسسني امليل يف الجهسساز الفنسسي للمنتخبات 
الوطنية، حيث تقدم مجلس اإلدارة بالشكر 
الجزيل للمسسدرب عبدالواحسسد عىل جهوده 
املتميسسزة يف فرتة عمله يف االتحاد، متمنني له 

دوام التوفيق والنجاح يف مسريته القادمة.
وقسسرر االتحسساد وضسسع إسسسرتاتيجية خاصسسة 
ملنتخب السيدات عىل غرار منتخب الناشئني 
حرصا منه عىل النهسسوض باملنتخب واالرتقاء 

بالكسسرة الطائسسرة النسسسائية، كام تسسم اعتامد 
تشكيل اللجنة النسائية برئاسة عيل السيد.

وعىل صعيد لجنة الحكام، قرر االتحاد وألول 
مسسرة اعتامد زي محيل موحسسد للحكام، وتم 
اعتسسامد مشسساركة الحكم أحمد يوسسسف يف 
بطولة األندية العربية التي سسستقام باألردن 
بشسسهر فرباير املقبل، واعتامد إرسسسال الحكم 
املرشح الدويل أحمد السامهيجي للمشاركة 
يف أقسسرب دورة دراسسسات دولية؛ السسستكامل 
متطلبات الحصول عىل الشسسارة الدولية، كام 
قسسرر االتحاد طلسسب إقامة دراسسسات دولية 
للحكام ينظمها مركز البحرين الدويل لتطوير 
الكرة الطائرة. وعىل صعيد املسابقات، اعتمد 

مجلسسس اإلدارة الربنامج العام للمسسسابقات 
املحليسسة ونظامهسسا، واعتسسامد الئحة شسسؤون 

املسابقات والالعبني.
وأما بالنسبة للمشاركات القادمة للمنتخبات 
الوطنيسسة، اعتمسسد االتحاد مشسساركة منتخب 
الناشئني يف البطولة اآلسيوية تحت 18 عاما، 
والتسسي من املقرر لها أن تقسسام مباليزيا العام 
املقبل بشسسهر مايو يف حال عدم تعارضها مع 
امتحانات نهايسسة الفصل الدرايس، إضافة إىل 
مشاركة منتخب الشباب يف البطولة اآلسيوية 
تحت 20 عاما والتنسسسيق مسسع الجهاز الفني 
الختيسسار وجهة املعسسسكر املناسسسبة بإحدى 
دول رشق آسسسيا، ومشسساركة ذات املنتخسسب 
يف البطولسسة الخليجيسسة للشسسباب، إضافة إىل 
مشسساركة منتخب الرجال يف البطولة العربية 

التي ستقام مبرص العام املقبل.
واعتمسسد االتحاد تشسسكيل اللجنسسة املنظمة 
العليا للبطولة اآلسسسيوية تحت 20 عاما التي 
سسستحتضنها اململكة الصيف املقبل برئاسسسة 
الشسسيخ عيل بسسن محمد آل خليفسسة، وجهاد 
خلفان نائبا له مع تسسسمية فراس الحلواجي 
مديراً للبطولة والتنسسسيق مع باقي الجهات 
الحكوميسسة ذات العالقة؛ لتحديد ممثليها يف 

اللجنة املنظمة العليا.

في سباق الرجل الحديدي.. والتهاني تتواصل

في االجتماع الثامن لمجلس إدارة اتحاد الطائرة

طالب بحريني في استقبال ناصر بن حمد على خط النهاية

اعتماد المشاركات الخارجية وزي محلي موحد للحكام

البالد سبورت         المكتب اإلعالمي

الرفاع       االتحاد البحريني للكرة الطائرة

ناصر بن حمد والطالب عيسى نادر في نهاية سباق الرجل الحديدي

جانب من اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

اتحاد السباحة يهنئ
من جانب آخر، تواصلت التهاين عىل سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة مبناسبة اإلنجاز املهم الذي تحقق يف 
بطولة العامل للرجل الحديدي مبدينة تشاتانوغا األمريكية، 

حيث رفع االتحاد البحريني للسباحة التهنئة لسموه 
مبناسبة اإلنجاز املميز.

وأكد رئيس االتحاد البحريني للسباحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل خليفة أن املشاركة البحرينية يف منافسات 

بطولة العامل للرجل الحديدي كانت مميزة بكل ما للكلمة 
من معنى، مضيًفا: “لقد أثبت سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة مجدًدا عىل أنه 

يتمتع بإرادة قوية وعزمية ال حدود لها أهلته الحتالل هذا املركز املتقدم يف بطولة 
العامل”، وكان سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة قد احتل املرتبة 27 من بني 

3000 مشارك يف بطولة العامل.
يف الوقت الذي اعترب فيه الشيخ محمد بن إبراهيم أن ما تحقق يف مدينة تشاتانوغا 

األمريكية ميثل إنجازًا جديًدا يحسب للرياضة البحرينية التي تحظى بكامل الدعم 
والرعاية من قبل القيادة الرشيدة، من منطلق حرصها عىل دعم الشباب واملسرية 
الرياضية يف اململكة، مام يساهم بدوره يف حصد املزيد من اإلنجازات التي تعّزز 

مكانة البحرين عىل الساحة الرياضية الدولية يف مختلف املجاالت.
كام أشاد سعادته بإنجاز فريق البحرين للتحمل )13( الذي متكنه العبه خافيري 

جوميز من تحقيق املركز األول عىل مستوى املحرتفني، باإلضافة إىل إمتام بقية 
الفريق كافة مراحل بطولة العامل للرجل الحديدي، ما يعده كذلك إنجازًا آخر 

يسجل باسم اململكة.

بن هندي: إنجاز يعكس قدراته الكبيرة
من جانبه، هنأ مستشار جاللة امللك لشؤون الشباب 

والرياضة صالح بن عيىس بن هندي ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، مبناسبة اإلنجاز 

الذي حققه خالل مشاركته يف بطولة العامل للرجل 
الحديدي التي أقيمت يف مدينة تشاتانوغا األمريكية، 

وذلك بعد تحقيقه املركز 27 عىل فئته من أصل 3 
آالف مشارك يعدون من نخبة املتسابقني يف العامل. 

وقال املستشار يف ترصيح بهذه املناسبة: “إن ما حققه سموه يف هذه املشاركة 
الدولية، يعكس ما يتمّتع به من قدرات كبرية وإمكانيات مميزة وعزمية قوية، 
ساهمت يف إحراز اإلنجاز الذي يضاف ملسرية سموه الرياضية املليئة بالنتائج 
املرشفة يف مختلف الرياضات التي يهتم بها، األمر الذي أسهم يف تعزيز موقع 

البحرين عىل خارطة الرياضة العاملية”، معرًبا سعادته عن فخره واعتزازه بهذا 
اإلنجاز الريايض املرشف.

وأشاد بن هندي بالدعم الذي يقدمه سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
لكافة الرياضيني يف مملكة البحرين، والذي يأيت ترجمة لرؤى وتوجيهات حرضة 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه الله 
ورعاه بأهمية رعاية الشباب والرياضيني، وتوفري كافة اإلمكانيات والسبل التي 
متكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم لترشيف الوطن ورفع رايته يف أبرز 

املحافل والتجمعات الرياضية الدولية.

من الصعب جداً أن يجمع الكاتب الصحايف أفكاره 
ليعود من جديد إىل مهنة املتاعب بعد رحلة مقدسة إىل 
بيت الله الحرام ليؤدي فريضة من أعظم وأكرب الفرائض 

اإلسالمية ويعود ليشارك يف الهموم الرياضية، ويطرح 
املزيد من األفكار التي تساهم يف دفع الحركة الرياضية 

بالنقد الهادف وإىل األمام.

وحني تحج البيت الحرام وتعود، فإنك تزداد قوة وتصلباً 
يف طرح اآلراء وستمد املعرفة من الحقائق التي عشتها 

مع املاليني الذين زاروا البيت الحرام ومنه أخذوا الجديد 
من الفكر والجديد من القداسة؛ ألن اللسان والقلب 

ينطقان مبا ميليه الفكر الصادق.

إن األخبار التي كنا نسمعها ونحن بعيدون عن أرض 
الرياضة املحلية، وال نشارك فيها ميكن أن يكون الخرب 

األول واملهم هو التجاوب الكبري من سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة حني تفاعل مع الصحافة الرياضية 

بعد إن نرشت معاناة الحارس الدويل السابق محمد 
صالح بوب شيت، وألنها أي الصحافة هي التي تعكس 
كل معاناة الناس عامة والرياضيني عىل وجه الخصوص، 

وهي التي توصلها إىل كبار املسؤولني عن الرياضة 
املحلية ويقف سمو الشيخ نارص بشبابه وحبه وتواضعه 

يف مقدمة من ُيلبي نداءات املحتاجني من الالعبني 
ويقدم لهم الدعم وتخفيف معاناتهم التي هي من 

معاناة كل أهل الرياضة البحرينية يف مملكتنا الغالية.

إن موقف سموه هو نفس املواقف الرائعة لصاحب 
الجاللة امللك املفدى عاهل البالد، والذي ال يتأخر قيد 
أمنلة عن دعم املحتاجني ويصدر األوامر السامية لدعم 

اليتامى واألرامل وكذلك الحال مع صاحب السمو املليك 
األمري خليفة بن سلامن آل خليفة الذي ال يستقر له 

جفن إالَّ ويرى املواطنني يف أسعد حال.

ومن األخبار املهمة انطالق الدوري العام لكرة القدم 
برعاية بنك البحرين الوطني، وهو املؤسسة الوطنية 
املالية الكبرية، والتي تدعم األنشطة الرياضية وتقدم 

لهم كل ما يليق باسم مملكة البحرين وشبابها املتوثب 
للنهضة الرياضية املستقبلية البارزة.

نأمل أن نكون قد فتحنا الباب ألن نلتقي معاً يف 
محاوالت أخرى ونقدم الشكر الجزيل لصحيفة البالد 
وعىل رأسهم رئيس التحرير وكل الزمالء العاملني يف 

األقسام األخرى عامة والقسم الريايض خاصة.

خبران سعيدان بعد الحج

جعفر الخراز

خرازيات

صالح بن هنديالشيخ محمد بن إبراهيم

أجريت أمس األربعاء قرعة التصفيات 
اآلسيوية لكرة اليد للرجال، والتي 
ستحتضتها كوريا الجنوبية 2018 

واملؤهلة لنهائيات كأس العامل واملقرر 
إقامتها يف أملانيا والدامنارك 2019.

وتم توزيع املنتخبات البالغ عددها 
15، وهي: )البحرين، كوريا الجنوبية، 

السعودية، اإلمارات، قطر، عامن، 

الصني، اليابان، العراق، أسرتاليا، 
نيوزلندا، الهند، بنغالديش، أوزبكستان( 

إىل 4 مجموعات.
وأسفرت القرعة التي أقيمت يف 

العاصمة الكورية سيئول عن وقوع 
منتخبنا الوطني يف املجموعة 

الثانية، والتي تضم كال من )أسرتاليا، 
أوزوبكستان، ُعامن(، فيام ضمت 

املجموعة االوىل كل من )اليابان، 
إيران، العراق(، وتشكلت املجموعة 
الثالثة باملنتخبات )كوريا الجنوبية، 

اإلمارات، الهند، بنغالديش(، فيام 
جاءت املجموعة الرابعة بوجود )قطر، 

السعودية، الصني، نيوزلندا(. 
وبحسب نظام البطولة، فإن األول 
والثاين من كل مجموعة يتأهل إىل 

الدور الرئيس، حيث سيتم توزيع الفرق 
إىل مجموعتني، وتلعب كل مجموعة 
بنظام الدوري من دور واحد، يتأهل 

األول والثاين إىل الدور قبل النهايئ، 
بحيث يلعب األول مع الثاين، ثم التأهل 

للنهايئ، بينام بقية الفرق تلعب عىل 
املراكز األخرى.

وستحتضن كوريا منافسات التصفيات 

اآلسيوية من 20 حتى 31 يناير من 
العام املقبل، مع العلم أن قطر تعترب 

هي حاملة اللقب يف النسختني األخريين 
ومنتخبنا الوصيف.

ومن املؤمل أن يعاود )األحمر( تجمعه 
بقيادة املدرب اآليسلندي جودنسون 

ومعاونه الوطني عيل العنزور الستكامل 
مراحل تحضرياته للتصفيات اآلسيوية 

مطلع الشهر املقبل، كام أفاد رئيس 
لجنة املسابقات باالتحاد البحريني لكرة 
اليد إسامعيل باقر لس “البالد سبورت” يف 

وقت سابق، بعدما توقفت التدريبات 
يف أواخر شهر أغسطس املايض 

وخصوصا بعد تعذر املنتخب املرصي 
عن الحضور للبحرين ومالقاة منتخبنا 
يف مباراتني كام هو متفق عليه مسبقاً. 

“أح��م��ر ال��ي��د” ب��ج��ان��ب أس��ت��رال��ي��ا وأزوب��ك��س��ت��ان وُع��م��ان
السعودية مع قطر في التصفيات اآلسيوية 

علي مجيد

إطالق أكاديمية يوفنتوس 
األولى في البحرين 

املنامة – أكادمييسسة يوفنتوس: أعلنت املجموعة العاملية لألعامل 
)IBG(عن إطسسالق أول أكادميية لنسسادي )يوفنتوس( اإليطايل يف 
مملكسسة البحرين. ويتمتع موقع االكادميية يف منطقة سسسار بعدة 
مميزات ومرافق من الدرجة األوىل باإلضافة اىل مدربني متمرسني 

متدربني من أكادميية يوفنتوس يف ايطاليا. 
ورصح رئيس مجلس إدارة املجموعسسة العاملية لألعامل والرئيس 
عبدالواحسسد  البحريسسن  يف  )يوفنتسسوس(  ألكادمييسسة  التنفيسسذي 
الكوهجي:” نحن سعداء جداً باستقطاب احد اكرب وانجح األندية 
يف العامل اىل مملكة البحرين، ويأيت اسسستقطابنا لألكادميية يف اطار 
املسسساهمة لتطوير الالعبني من جميع النواحي بصورة عملية مع 
االستفادة من الخربات الرتاكمية التي ميتلكها النادي اإليطايل عىل 

املستوى املحيل واألوريب والعاملي”.
واضسساف الكوهجي:” سسسوف نعلن عسسن الخطسسوات واملبادرات 
املختلفة والتي تأيت يف خضم املسسساهمة يف االرتقاء مبستوى كرة 
القسسدم يف البحرين بالرشاكة مع املعنيسسني حيث تعترب األكادميية 

اضافة مميزة لكرة القدم يف البحرين.
وعّقب املدرب األول جون ماكنزي:”سسستمنح األكادميية الجديدة 
الالعبسسني البيئة املالمئة لتطوير قدراتهم الفنيسسة والتكتيكية، كام 
سسسيوفر املدربون اجواء تنافسية وايجابية مع الرتكيز عىل اللعب 
النزيسسه والصداقسسة واالحرتام والسسسالمة الشسسخصية، اما الهدف 

الرئيي فهو تحسني الجوانب الفنية والتكتيكية لالعبني ككل”.
وافُتتسسح باب التسسسجيل للراغبسسني باالنضامم لألكادمييسسة، والتي 
انطلقسست فعالياتهسسا بافتتسساح الفصل التدريبسسي األول تاريخ 10 
من شسسهر سبتمرب الحايل حيث سسستزود رشكة اديداس – الرشيك 

الرئيي لألكادميية- الالعبني بالبدل الرسمية التدريبية. 



تواصل اللجن��ة املنظمة تحضرياتها النهائية 
من أجل اإلع��داد والتحضري لليوم الختامي 

من منافسات الدوري.
وس��تختتم منافس��ات الدوري ي��وم األحد 
املقب��ل املوافق 17 س��بتمرب الجاري، وذلك 
عىل صالة مدينة خليفة الرياضية يف مدينة 
عيىس، تح��ت رعاية كرمية من قبل س��مو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وتب��ذل اللج��ان املنظم��ة والعامل��ة كافة 
جه��ودا كب��رية ومضني��ة من أج��ل إخراج 
الحف��ل الختام��ي للدوري بأفض��ل وأبهى 
صورة تنظيمي��ة تعكس التميز الكبري الذي 

حققته النسخة الخامسة.
م��ن جانبه أكد مدير صال��ة مدينة خليفة 
الرياضية يوس��ف بودهيش عىل الجاهزية 
التام��ة القام��ة النه��ايئ يوم االح��د املقبل 
، مش��ريا إىل تواصل��ه بش��كل دائ��م م��ع 
كاف��ة اللج��ان؛ للوق��وف ع��ىل الجهازية 

واالستعدادات الخاصة باليوم الختامي.
وق��ال بودهي��ش إن جمي��ع العامل��ن و 
اللجن��ة املنظمة حريصن عىل إخراج اليوم 
الختام��ي وحف��ل تتويج األبط��ال بأفضل 
صورة؛ األمر الذي يعك��س الجهود الكبرية 
والرعاية الكرمية لس��مو الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة، يف دعم قطاعي الش��باب 
والرياضة وس��ط مش��اركة فعال��ة من قبل 
الش��باب البحريني، إذ وصل عدد الفرق يف 
هذه النس��خة إىل 59 فريقا ميثلون املراكز 
الشبابية واألندية غري املنضوية تحت مظلة 

اتحاد الكرة والفتيات وذوي اإلعاقة.
وأضاف أن اللجنة املنظمة عقدت األسبوع 
امل��ايض اجتامع��ا اس��تعرضت في��ه املهام 
املكلف��ة بها جميع اللجان العاملة، مش��ريا 
إىل توضيح الربنامج الع��ام لليوم الختامي، 
باإلضاف��ة إىل بيان عم��ل كل لجنة املتعلق 

بالختام.
وقال إن كوادر اللجان س��رفع وترية العمل 
والتحضري لليوم الختامي خالل األيام القليلة 
املقبلة؛ بهدف وضع اللمسات النهائية عىل 
برنامج الحفل، والذي سيش��هد وسيحظى 

بفقرات متعددة.
وأضاف:”كانت هناك بروفات للمش��اركن 
يف الحفل الختامي، كام أن الربوفة الختامية 
س��تكون يوم الس��بت املقبل، إذ تم إعداد 
برنام��ج متكام��ل لحف��ل الخت��ام، والذي 
سيش��هد تتويج أصح��اب املراك��ز الثالثة 
األوىل يف كل فئ��ة، باإلضاف��ة إىل الالعب��ن 
املتميزين يف كل الفئات يف جانب الجوائز 

الفردية”.
وس��تكون الجوائز الفردي��ة كاآليت: الدوري 
العام )أفضل العب، أفضل حارس، الهداف، 
الفري��ق املثايل، أفضل إداري، أفضل مدرب 
والالعب املثايل(، دوري ذوي اإلعاقة )أفضل 
العب، أفض��ل ح��ارس، اله��داف، الفريق 
املثايل، أفضل إداري، أفضل مدرب والالعب 
املثايل(، دوي الفتيات )أفضل العبة، أفضل 
ح��ارس، اله��داف، الفريق املث��ايل، أفضل 

إداري، أفضل مدرب والالعبة املثالية(.

تكثيف الجهود والتواصل إلخراج الحفل الختامي بأفضل صورة
التحضيرات تتواصل إلقامة مهرجان نهائي دوري خالد بن حمد األحد المقبل

بودهي��ش: االس��تعدادات قائم��ة للي��وم الختام��ي إلنج��اح الح��دث
اللجنة اإلعالمية       دوري خالد بن حمد

يوسف بودهيش في أحد مؤتمرات الدوري

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةاللجنة المنظمة لدى إعالنها جوائز الدوري

سيكون نهايئ دوري املراكز الشبابية بن 
مركز ش��باب املحرق ومركز شباب سند 
مواجه��ة خاصة ب��ن العب��ي الفريقن: 
جاس��م الجنب يف املحرق، ورائ��د بابا يف 

سند.
فالالعبان اللذان سبق لهام متثيل منتخبنا 
الوطني لكرة الص��االت، اختريا ألول مرة 
م��ع املنتخب ع��ام 2009، وبالتحديد يف 

تصفيات منطقة غرب آسيا التي أقيمت 
يف األردن.

وميت��از االثنان باللعب الرشس والحامس 
والقتايل، وس��بق أن تواجها يف منافسات 
متع��ددة يف لعبة كرة الص��االت، ومنها 
ال��دوري العام، دوري البن��وك، باإلضافة 
إىل تواجده��ام مع بعضه��ام البعض يف 
بطولة املراكز الش��بابية وبطولة الخليج 

لإلعالم وحققا حينها معا املركز األول.
وش��ارك االثنان أيضا يف بطوالت خارجية 
عىل مس��توى لعبة كرة الصاالت، إذ لعبا 
مع��ا يف دوري الروض��ان الكويتية التي 
تقام يف ش��هر رمض��ان املب��ارك، وظهرا 

مبستويات راقية.
ك��ام لع��ب االثن��ان يف بطول��ة املراكز 
الش��بابية لكرة القدم الشاطئية، وحققا 

اللقب أيضا.
وبرغم تقدم االثنن يف العمر، إال أنهام ال 
زاال يحتفظان باللمس��ات الفنية الرائعة 
والخط��ورة الكبرية ع��ىل مرمى املنافس، 
وبال ش��ك فإن تواجده��ام ضمن طريف 
النهايئ سيضفي العديد من القوة الفنية 
ع��ىل النه��ايئ، فيا ترى من س��يظفر مع 

فريقه باللقب؟

يعت��رب تواجد ن��واز عبدالس��تار يف 
دوري خال��د ب��ن حم��د للمراك��ز 
الشبابية مميزا خالل منافسات هذه 

النسخة.
وتواجد نواز عبدالستار بصفته العبا 
يف صفوف فريق مركز شباب سافرة، 
وظهر مبستويات مميزة رفقة فريقه 
كعادته، كام تواجد يف نس��خ سابقة 
م��ن ال��دوري وأدى بش��كل قوي، 
خصوصا وأنه من الالعبن املعروفن 
ع��ىل مس��توى لعبة ك��رة الصاالت 
والكرة الشاطئية محليا، كام أنه من 
ضمن صفوف منتخبنا الوطني لكرة 

القدم الشاطئية.
ن��واز  ف��إن  ذل��ك،  ع��ىل  وع��الوة 
عبدالس��تار يتواج��د يف منافس��ات 
دوري خال��د بن حم��د للفتيات، إذ 

ي��أيت التواجد بصفت��ه مدربا لفريق 
اإلرصار. واس��تطاع عبدالستار قيادة 
فريقه إىل بلوغ املباراة النهائية التي 

ستقام يوم األحد املقبل.
ويأمل عبدالستار يف مواصلة النتائج 
اإليجابية، وقيادة الفريق إىل تحقيق 

اللقب.
وعن لقاء نص��ف النهايئ أمام فريق 
األمل والذي انتهى بفوز فريقه )-5
0(، قال عبدالستار إن الفريق حرض 
جيدا للمباراة، وطبق جميع الخطط 
التي تم الت��درب عليها يف الحصص 

املرانية.
وأكد عبدالس��تار أن التفكري منصب 
حاليا ع��ىل املباراة النهائية والتتويج 
باللق��ب، متمني��ا أن يظف��ر فريقه 

باللقب.

نهائي خاص بين جاسم الجبن ورائد بابا

نواز عبدالستار وجه تدريبي في دوري الفتيات

 جاسم الجبن بشعار فريق المحرق رائد بابا يحتفل بأحد أهدافه مع سند
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الجميع سينتظر إىل يوم األحد املقبل املوافق 17 سبتمرب الجاري ملعرفة من 
سيكون بطال للنسخة الخامسة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي 
اإلعاقة والفتيات لكرة القدم الصاالت. فكلنا يعلم أن الفريقن اللذان وصال إىل 

املباراة النهائية هام فريق مركز شباب سند وفريق مركز شباب املحرق، واللذين 
سجال اسميهام يف سجل املباراة الختامية ألول مرة منذ انطالق الدوري، وكالهام 

سيتنافس عىل إحراز اللقب األول يف تاريخ مشاركاته يف هذا الحدث.. فمن 
سيكون عريس الخامسة ؟!.

يعترب رئيس مركز شباب النعيم غازي عبداملحسن من أكرث رؤساء املراكز الشبابية حرصا 
عىل حضور مباريات فريقه، إذ تواجد مع فريقه يف غالبية املباريات التي خاضها بهدف 

الوقوف مع العبيه وتشجيعهم، ويعترب عبداملحسن من الوجوه اإلعالمية البارزة عىل 
صعيد اململكة وسبق له أن عمل يف قناة البحرين كمقدم برامج وغريها من الجوانب 
اإلعالمية، وعرب عبداملحسن عن سعادته بتواجده يف هذا التجمع الشبايب الذي وصفه 

بأنه تجمع مصغر ألبناء البحرين، متمنيا أن تستمر هذه اللحمة الوطنية.

رفض الجهاز الفني لفريق مركز شباب املحرق والجهاز الفني لفريق مركز 
شباب سند منح العبي الفريقن للراحة السلبية عقب مواجهة الدور قبل 

النهايئ التي حددت وصول الفريقن إىل نهايئ النسخة الخامسة من الدوري. 
فقد خاض الفريقان يوم أمس حصتن تدريبيتن منفصلتن، تضمنت متارين 

فك العضل والجري. وسيواصل الفريقان اليوم تدريباتهام التي ستستمر 
حتى السبت املقبل، والذي سيسبق موعد إقامة املباراة الختامية يوم األحد.

يبذل الشاب جعفر ميك مجهودات كبرية ومتميزة يف دوري خالد بن حمد، 
إذ يعترب شعلة من النشاط. ويقوم جعفر ميك مبهام وأدوار متعددة، حيث 
يتواجد بصفة يومية، ويقوم باألمور اإلدارية والفنية، إذ يتواجد عىل طاولة 
التسجيل متابعا لكافة األمور املتعلقة باملباريات عن طريق رصد املباريات 

وتسجيل أهدافها يف الكشف الرسمي الخاص باملباريات. كام يؤدي ميك 
أدوارا إدارية أخرى يف متابعة شؤون الفرق وعملية دخولها الرسمية 

للصالة. ويعترب ميك من الكوادر الشابة التي أخرجها دوري خالد بن حمد، 
إذ يعد ذلك من املكاسب اإليجابية املتعددة للدوري الذي ال تقترص 

عوائده فنيا بل متتد إىل الجوانب اإلدارية أيضا.

شهدت مباريات الجوالت األخرية املاضية يف األدوار الحاسمة حضورا 
جامهريياً كبرياً للغاية والفتاً أيضاً، وتركز الحضور يف الكثري من املباريات 
التي امتألت فيها الجهة املقابلة للمنصة الرئيسة متاماً، ومن املتوقع أن 

نشهد يف اليوم الختامي حضورا أكرب ومكثفا يف ظل تواجد املباريات النهائية 
الثالث إىل جانب العمل الكبري من اللجنة املنظمة لتواجد الجامهري، 

والسحب عىل سيارة يف اليوم الختامي.

من سيكون عريس النسخة الخامسة؟

رئيس “شباب النعيم” يحرص على التواجد

المحرق وسند.. الراحة المرفوضة

مجهودات متميزة لجعفر مكي

سيـارة للـحـضـور فـي الـنـهـائـي
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إنييس��تا،  أندري��س  تلق��ى  )وكاالت(: 
تحية حارة من املش��جعني، أثناء مغادرة 
امللع��ب عقب عرض رائع يف الفوز 3-0، 
ع��ى يوفنت��وس يف دوري أبطال أوروبا، 

يوم الثالثاء. 
وتزامن ذلك م��ع أداء ممتع من ليونيل 
مي��ي، ليصب��ح من الس��هل بالنس��بة 
للمش��جعني يف الكام��ب نور، الش��عور 
بالس��عادة ونس��يان التوتر ال��ذي كان 

حارضا بقوة منذ أسبوعني فقط. 
وش��عر مش��جعون بالغض��ب، بس��بب 
إخف��اق الن��ادي يف التعاقد م��ع فيليب 
كوتيني��و وأنخي��ل دي ماري��ا عند غلق 
ب��اب االنتقاالت، وس��ط ش��عور برتاجع 
قوة التشكيلة بعد رحيل نيامر يف صفقة 

قياسية إىل باريس سان جريمان. 
وما زاد من االس��تياء التعرض للخس��ارة 

5-1 أم��ام الغري��م ري��ال مدري��د، يف 
مجموع مبارايت كأس السوبر اإلسباين يف 

انطالق املوسم. 
لك��ن األداء الرائع يف افتتاح منافس��ات 
دور املجموعات أمام العمالق اإليطايل، 
أظهر أن برش��لونة ال ي��زال يف يد أمينة، 
طاملا اس��تمر تألق ميي دائ��م اإلبداع 

وإنييستا صاحب الخربة الكبرية. 
وعاىن إنييس��تا قائد برشلونة )33 عاما( 
لفرتة طويلة يف املوس��م امل��ايض، وتأثر 
بالتعرض لإلصابات، لكنه استعاد أمجاد 
تألقه، وساعد برشلونة عى الهيمنة عى 
خط الوس��ط.  واخرتق إنييس��تا، القوة 
التقليدية ليوفنتوس وأرس��ل متريرة إىل 
ميي ليسجل الالعب األرجنتيني هدفه 
الشخيص الثاين وهدف برشلونة الثالث، 
ويحظ��ى بعدها القائد بتحية حارة عند 

استبداله قرب نهاية اللقاء. 
وقال إنييستا “من املهم لعب الكثري من 
الدقائق، لكن أه��م يشء هو أن يعتني 

املرء بنفسه”. 
وأض��اف “عندما يؤدي الفريق بش��كل 
جيد نلع��ب جميعا بش��كل أفضل. كنا 
نع��اين يف البداي��ة وهذا أم��ر معتاد يف 
املباري��ات األوروبية، لك��ن فقط نحتاج 
إىل التحيل بالصرب ثم بدأنا السيطرة عى 

املباراة”.
لك��ن مبج��رد أن أنهى إنييس��تا وميي، 
مهمة التف��وق عى يوفنت��وس، ظهرت 
األجواء احتفالية داخل امللعب ووس��ط 

ظهور نادر ألي مشاعر سيئة. 
ومل يتفوق عى أداء إنييستا، سوى زميله 
ميي الذي كرس نحس��ه أم��ام الحارس 

بوفون بالتسجيل يف شوطي املبارا. 

كام س��دد مي��ي، ك��رة أبعده��ا دفاع 
يوفنت��وس من عى خط املرم��ى، لكنها 
وصلت إىل إيف��ان راكيتيتش الذي أحرز 
الهدف الث��اين ورد القائم محاولة أخرى 

من الالعب األرجنتيني. 
وقال إرنس��تو فالفريدي مدرب برشلونة 
“انتابني ش��عور أنه مبجرد أن يس��تحوذ 
ليوني��ل ع��ى الكرة س��يحدث يشء. أي 
يشء ميك��ن أن يحدث وهو ما يصب يف 

مصلحتنا دامئا”. 
وأضاف “ليونيل س��جل هدفا اس��تثنائيا 
وس��اعدنا عى السيطرة عى املباراة. إنه 

من أفضل الالعبني يف تاريخ اللعبة”. 
وتاب��ع م��درب أتلتي��ك بيلباو الس��ابق 
“كنت أعاين أمامه كثريا يف املايض، لكني 
اعترب نفي محظوظا اآلن، ألين استطيع 

االستمتاع مبا يقدمه”.

انييستا وميسي يجلبان السعادة

)وكاالت(: كش��ف جوزي��ه مورينيو، 
مدرب مانشس��رت يونايت��د، عن املدة 
الت��ي ق��د س��يغيبها ب��ول بوجبا عن 
املالعب بعد إصابته يف عضالت الفخذ 
الخلفية خ��الل الفوز )0-3( عى بازل 

بدوري أبطال أوروبا، يوم الثالثاء. 
وخ��رج بوجب��ا، م��ن اللق��اء بعد 18 
دقيق��ة، يف أول��د تراف��ورد، وبات من 
املؤك��د تقريًب��ا غياب العب الوس��ط 
الفرن��ي ع��ن مواجه��ة إيفرتون يف 

الدوري اإلنجليزي، يوم األحد. 
وق��ال موريني��و ملوق��ع الن��ادي عى 
أدرك  لكنن��ي  أع��رف  “ال  اإلنرتن��ت: 
م��ن واقع الخربة الس��ابقة أنَّها إصابة 
عضلي��ة. خ��ربيت تق��ول إنَّ اإلصاب��ة 
العضلي��ة تتس��بب يف االبتع��اد عدة 

أسابيع أعتقد”. 

وأض��اف “يبدو بالنس��بة يل أنَّه يعاين 
من إصابة يف عضالت الفخذ الخلفية، 
لكن مل يح��دث حوار بين��ي والجهاز 
الطبي”.  وأرشك مورينيو، العبه مروان 
م البديل  فياليني بدالً من بوجبا، وتقدَّ

باله��دف األول برضب��ة رأس، قبل أن 
ُيس��اهم أيًض��ا يف تس��جيل ماركوس 
راش��فورد، اله��دف الثال��ث.  ويبدو 
لتعويض  البلجييك، مرش��ًحا  الالع��ب 
بوجب��ا أمام إيفرت��ون.  وقال مورينيو 

“التش��كيلة ح��ارضة من أج��ل ذلك 
ولتعويض اإلصابات واإليقافات”. 

وأضاف “نح��ن ال نبيك عى اإلصابات 
لذا إذا كان بول س��يغيب يوم األحد، 
فإننا منلك )أندي��ر( هرييرا، و)مايكل( 
كاريك، وفياليني، و)نيامنيا( ماتيتش”. 
وش��ارك بوجبا، املنضم من يوفنتوس 
العام املايض يف صفقة ضخمة، بشكل 
مؤثر يف النتائج اإليجابية ليونايتد هذا 
املوس��م، وأحرز هدفني، كام ساهم يف 

3 أهداف يف أول 4 جوالت. 
 ويتصدر يونايت��د الدوري، بعدما بدأ 
ال��دوري بق��وة، وحق��ق 3 انتصارات 
متتالية، قب��ل أن يتع��ادل )2-2( مع 

ستوك سيتي يف الجولة املاضية. 
وف��از إيفرت��ون، م��رة واح��دة يف 4 

مباريات.

)وكاالت(: حق��ق ن��ادي تش��يلي 
اإلنجليزي، فوزا كب��ريا بنتيجة 6-0، 
ي��وم الثالث��اء، أمام كارب��اكا اغدام 
من أذربيجان، يف مس��تهل مش��وار 
الفريقني ب��دور املجموعات لدوري 

أبطال أوروبا. 
وق��ال أنطوني��و كونت��ي، م��درب 
تش��يلي، إن��ه يري��د م��ن العبيه، 
التش��كيلة  دخ��ول  ع��ى  القت��ال 
األساس��ية، يف ظ��ل وج��ود جدول 
مزدحم باملباريات، سواء يف الدوري 
اإلنجليزي املمت��از أو دوري أبطال 

أوروبا. 
واستعان اإليطايل كونتي، مبجموعة 
من العب��ي الصف الث��اين مع اتباع 
سياس��ة التن��اوب ومن��ح الفرص��ة 

لالعبني إلظهار إمكانياتهم. 
وف��از تش��يلي 0-6 ع��ى الفريق 
الفرصة  األذربيجاين، ومن��ح كونتي 
لبعض العبيه الجدد للمشاركة مثل 
زاباكوس��تا، املنضم م��ن تورينو يف 

آخر أيام سوق االنتقاالت الصيفية، 
باكايوكو، ونجح  تيم��وي  والفرني 
الالعبان يف هز الشباك ألول مرة مع 

النادي اللندين. 
وحصل أندرياس كريستنس��ن عى 
فرص��ة اللع��ب كأس��ايس، وأثب��ت 
املدافع الش��اب صالبته يف مساعدة 
فريقه عى الخروج بشباك نظيفة. 

كام نجح املهاجم مييش باتش��واي، 
ال��ذي كان ي��أيت يف املرتب��ة الثانية 
خلف دييجو كوستا املوسم املايض، 
وبات بديال أللف��ارو موراتا املنضم 
حديثا هذا املوس��م، يف التس��جيل 

أيضا وهز الشباك. 
وقال كونتي “يجب أن يستمر تطور 
ه��ؤالء الالعبني حتى تك��ون هناك 
منافسة جيدة وإيجابية. أردت منح 

الفرصة ملييش ولهؤالء الالعبني”. 
وأضاف “املشاركة يف دوري األبطال 
تعن��ي أن املدرب يضع ثقته يف هذا 
الالعب ورس��التي الليلة أين أش��عر 

بالثقة يف كل الالعبني”.
وج��اءت بداية الفري��ق اإلنجليزي 
س��هلة بس��بب مواجه��ة مناف��س 
يشارك يف هذه املسابقة ألول مرة. 

اختب��ارات  تش��يلي  وس��يواجه 
أك��ر صعوبات ليس فق��ط يف دور 
املجموعات ل��دوري األبطال، حيث 
س��يلعب مع روما وأتلتيكو مدريد، 
لكن أيض��ا يف الدوري املحيل حيث 
س��يصطدم بغرمي��ه أرس��نال ي��وم 
األح��د املقب��ل.  وم��ن املرجح أن 
يع��ود موراتا واملداف��ع ديفيد لويز 
والجناح فيكتور موسيس للتشكيلة 

األساسية لتشيلي، لكن كونتي أكد 
أنه يتحى بحذر شديد مع مشاركة 

إيدين هازارد. 
وش��ارك هازارد لحوايل نصف ساعة 
يوم الثالث��اء، بعد ض��امن الخروج 

بالنقاط الثالث. 
وقال كونتي “بالنس��بة له��ازارد ال 
يزال الوقت مبكرا. يجب أن نتحى 
بالصرب معه ومننحه الفرصة للتعايف 

حتى يكون الئقا متاما”. 
وأض��اف “يج��ب أن نفع��ل أفضل 
يشء لالعب وللفريق وإال سنخاطر 

بتعرضه إلصابة أخرى”.

يونايتد يفقد بوجبا

كونتي يطالب بالقتال )وكاالت(: قال كارلوس مويا، مدرب رافاييل نادال، إنَّ 
الالعب ميكنه مواصلة املنافسة عى أعى املستويات 

لسنوات طويلة مقبلة، إذا حافظ عى صحته، وابتعدت 
عنه اإلصابات، بعد فوزه بلقبني بالبطوالت األربع الكربى، 

هذا العام. 
وانضم مويا املصنف األول عاملًيا سابًقا، للفريق التدريبي 
لنادال ليعمل إىل جوار عمه توين نادال، يف ديسمرب العام 
املايض، وساعد يف إحياء، وتجديد مسرية الالعب اإلسباين، 

31 عاًما. 
وبعد أن طاردته اإلصابات، خالل العامني املاضيني، 

استطاع نادال أن يعود لقمة التصنيف العاملي، وفاز هذا 
العام بلقبه العارش يف فرنسا املفتوحة، والثالث يف أمريكا 

املفتوحة. 
وقال مويا ملوقع اتحاد العبي التنس املحرتفني: "إذا حافظ 

عى صحته، وابتعدت عنه اإلصابات، ومل يفقد حامسه، 
واستمر يف العناية بنفسه كام يفعل حالًيا فإنَّنا سنواصل 

الحديث عن رافاييل لسنوات طويلة مقبلة". 
وتابع "إنه العب حطم أرقاًما قياسية يف شبابه، وعاد 

ليحطمها اآلن كالعب مخرضم. هذا يشء مل نشاهده كثريًا 
يف تاريخ التنس". 

 وأضاف "عندما التحقت بفريق نادال التدريبي كنت 
أؤمن بانه ال يزال لديه الكثري ليقدمه إذا ابتعدت عنه 

اإلصابات وواصل التدرب مبثل هذه الدافعية، والحامس، 
والرغبة، والثقة يف النفس".

سنوات على القمة

أندريس إنييستا وليونيل ميسي

انتصار سهل في بداية مشوار تشيلسي
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الخميس 14 سبتمبر

دوري ابطال اوروبا
الجولة  1

بول بوجبا 

)وكاالت(: أجاد روبرت ليفاندوفسيك 

مهاجم بايرن ميونيخ، وهزَّ الشباك يف 

عرض قوي أمام أندرلخت مع بداية 

مشوار الفريق األملاين، يف دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم، يوم الثالثاء. 

واملباراة هي األوىل للفريق البافاري، بعد 

انتقاد ليفاندوفسيك، سياسة االنتقاالت 

يف بايرن ميونيخ، خالل مقابلة جريئة 

ت إىل رد فعل غاضب من الرئيس  أدَّ

التنفيذي كارل هاينز رومنيجه. 

وتسبَّبت تعليقات املهاجم البولندي، 

التي قال فيها إنَّ بايرن مل يعد ينافس 

بقوة يف سوق االنتقاالت يف جدل كبري يف 

األيام التي سبقت املباراة التي أقيمت يف 

املجموعة الثانية. 

كام ترددت أنباء حول رغبة املهاجم 

توماس مولر يف الرحيل وإمكانية تعيني 

يوليان ناجلزمان مدرب هوفنهايم بدالً 

من املخرضم كارلو أنشيلويت. 

وأكدت خسارة بايرن )0-2( أمام فريق 

ناجلزمان أسوأ بداية للفريق بالدوري 

يف 6 سنوات، وتسببت تعليقات 

ليفاندوفسيك يف تدخل علني حاد ونادر 

من رومنيجه، الذي أملح إىل أنَّ الالعب 

يجب أن يلتزم مبا يجيد فعله. 

وأي شخص كان يفكر يف اليشء الذي 

يجيده الالعب، احتاج لالنتظار 10 دقائق 

فقط قبل أن تظهر خطورة ليفاندوفسيك 

عى املرمى، ويتعرض لخطأ من سفني 

كومز الذي حصل عى البطاقة الحمراء. 

ونهض املهاجم البولندي، ونفض الغبار 

عن نفسه وسجل هدف التقدم لبايرن 

من ركلة جزاء.  ويستعد ليفاندوفسيك 

لخوض مباراته 100 بالدوري األملاين 

ل 80  أمام ماينز يوم السبت، بعدما سجَّ

هدًفا يف 99 مباراة، ويبدو أنَّه ال يزال 

يحتفظ بنفس الخطورة التي كان عليها 

منذ ظهوره األول قبل 3 سنوات وستكون 

من أهم أولويات بايرن، اإلبقاء عى 

ليفاندوفسيك سعيًدا يف ظل وجود رغبة، 

يف الفوز بلقب دوري األبطال ألول مرة 

منذ 2013.  وسيخوض بايرن، املباراة 

املقبلة بدوري األبطال يف ضيافة باريس 

سان جريمان، وهو من الفرق التي قد 

تكون وردت يف ذهن املهاجم البولندي 

عند شكواه من حاجة بايرن للتعاقد مع 

أبرز مواهب العامل بعد التأخر عن باقي 

فرق الصفوة األوروبية. 

ورغم أن فوز بايرن )0-3( يبدو مقنًعا، 

فإن األداء أثبت وجهة نظر ليفاندوفسيك 

بشأن معاناة فريقه أمام منافس لعب 

ب�10 العبني لفرتة طويلة. 

وقال أنشيلويت: “مل نقدم أداء رفيًعا، لكن 

حققنا الفوز وهذا ما نحتاجه. صنعنا 

الكثري من الفرص، لكن مل نلعب برتكيز 

كبري، وهذا يحدث أحياًنا”. 

وإىل جانب ليفاندوفسيك سيكون بايرن 

مطالًبا بالتعامل مع غضب العب آخر، 

هو فرانك ريبريي الذي عربَّ عن استيائه 

عند استبداله بالدقيقة )77(. 

وقال أنشيلويت: “ريبريي حصل عى 

بطاقة صفراء لذا قررت استبداله ومنحه 

راحة. كان غاضًبا بشدة ويجب سؤاله 

عن السبب. أتفهم رغبته يف اللعب ملدة 

90 دقيقة لكن ال أتفهم رد فعله”. 

وقلل آرين روبن العب بايرن أيًضا من 

أهمية الفوز بثالثية، وقال “مل نلعب 

بإيقاع رسيع يف املباراة، وكنَّا يف حاجة 

إىل اللعب برغبة أكرب. يستحق الجمهور 

املزيد ويجب أن نقدم املزيد”. 

ليفاندوفسكي يرد بقوة

روبرت ليفاندوفسكي



 ن����رت املمثلة الهندية بريان���كا ت�صوبرا، �صوًرا 
عل���ى �صفحتها عل���ى موقع “ان�صتغ���رام”، ُتظهر 

تواجده���ا ف������ي الأردن �صم���ن بعث���ة �صندوق 
“اليون�صي���ف”،  للطفول���ة  املتح���دة  الأم���م 
باعتباره���ا �صفرية النواي���ا احل�صنة باملنظمة 

منذ العام املا�صي.
اإك�صربي�س”  “اإندي���ان  وذكرت �صحيف���ة 

اأن “بريان���كا”، ن����رت �ص���ورة له���ا على موقع 
“ان�صتغ���رام”، وه���ي تق���راأ مل���ف علي���ه اإ�ص���ارة 

“اليون�صيف”، وكتبت اأ�صفلها: “لنخو�س هذه الرحلة 
مًعا، لنفتح اأعيننا وقلوبنا لالأطفال ال�صوريني الالجئني، هذه 

�صوف تكون مهمتنا، لنظهر اأن العامل يهتم وي�صاعدهم”.
واأ�صاف���ت: “ف��ي ظ���ل كل ما يحدث حولنا ف���ي العامل، م������ن املهم اأن نتطلع باأمل 
وحب، هذا ما اأح�رته معي لالأردن لكي نفهم هوؤلء الناجني الرائعني، وما الذي يتعني 

علينا اأن نفعله”.

رغم م���ن اأن عالقتهما انتهت منذ ما يقارب ال� 
22 ع���ام، اإل اأن النجم �صون ب���ن مازال يحر�س 

عل���ى ح�صور حف���الت زوجت���ه ال�صابق���ة جنمة 
مو�صيقى الب���وب الأمريكية مادونا، بل ويرى 

اأنها ورغم اأعوامها ال�57مازالت مثرية.
الكب���ري �صاح���ب  النج���م  �صوه���د  حي���ث 

جائزتي الأو�صكار يف ال�صف الأول بحفل مادونا 
الأخ���ري الذي اأُقيم يف مدين���ة لو�س اجنلو�س، وقد 

اأك���د بع�س احلا�رين يف احلفل اأنه مل ُيحرك عينيه من 
عليها، وهي ت���وؤدي اأغنياتها على امل�رح، بينما خرجت تعليقاته 

طول احلفل “رائع” و”انها مثرية”. 
ُيذك���ر اأن ب���ن �صاحب ال�52 عاماً قد قاب���ل مادونا لأول مرة خالل ع���ام 1985 اأثناء 
ت�صويره���ا لأغني���ة “Material Girl”، وتزوجا يف نف�س الع���ام قبل اأن ينف�صال ر�صمياً 
بعدها باأربع �صنوات يف عام 1989 حتديداً، ليتزوج هو من املمثلة روبن رايت، وتتزوج 

هي من املخرج جي ريت�صي.

الجؤون 

عن مادونا

بابلو إسكوبار

ي�صتعد النجم الرتكي كيفان�س تاتليتوغ لت�صوير فيلمه ال�صينمائي اجلديد، الذي مل يك�صف عن ا�صمه 
حت���ى الآن. اأكدت املواق���ع الرتكية اأّن كيفان�س املع���روف يف الوطن العربي ب� “الرتك���ي مهند” �صي�صور 

فيلمه يف مدينة “كا�س” يف �صهر اأكتوبر املقبل. الفيلم من اإنتاج “�ركة 25” واإخراج بورا اأغمان.
ياأتي ذلك بعد خ�صوع كيفان�س للعالج الفيزيائي مبنطقة ركبته، بعدما تعر�س لإ�صابة بالغة بها.
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واإقبال  الجتماعية،  ال�صبكات  اأهمية  رغ��م   
املبا�ر  للتوا�صل  ا�صتخدامها  على  امل�صاهري 
زر،  بكب�صة  فيه  يفكر  ما  ومعرفة  اجلمهور،  مع 
ف���اإن ه��ن��اك ال��ك��ث��ريات م��ن مم��ث��الت ه��ول��ي��وود 
عن  ال�صخ�صية  بحياتهن  البتعاد  ف�صلن  الالتي 
احلفاظ  اأجل  من  واإن�صتغرام؛  وتويرت،  في�صبوك، 
ب�صكل  حياتهن  ومم��ار���ص��ة  اخل�صو�صية،  على 

طبيعي.
هوليوود  جنمات  باأ�صماء  قائمة  يلي  فيما 

الالتي هجرن ال�صبكات الجتماعية:

 جينيفر لورانس

قالت املمثلة ال�صقراء جينيفر لوران�س، اإنها 
ل ت�صتطيع متابعة ال�صبكات الجتماعية اأو التعامل 
مع التكنولوجيا احلديثة. واأ�صارت يف حديثها مع 
اإذاعة BBC، اإلى اإنها ل ت�صتطيع متابعة ر�صائل 
فاإن  لذلك  اإليها؛  ت��رد  التي  الإل��ك��رتوين  الربيد 
فكرة اإن�صاء ح�صاب على تويرت اأو غريه، غري واردة 

ال�صبكات  ت��رى  اأنها  كما  اإليها،  بالن�صبة 
ال��ذي  باللغز  اأ���ص��ب��ه  الجتماعية 

ورغ��م  ال��ن��ا���س.  عنه  يتحدث 
ذل����ك، مت��ت��ل��ك ل��وران�����س 

على  ر���ص��م��ي��ة  �صفحة 
ف��ي�����ص��ب��وك؛ م��ن اأج��ل 
ال��دع��اي��ة وال��رتوي��ج 

فقط لأفالمها.

سكارليت 
جوهانسون

“لي�س لدي ح�صاب 
اأو تويرت”،  على في�صبوك 

ه��ك��ذا ق��ال��ت ج��وه��ان�����ص��ون؛ 
م�صاركة  عدم  يف  لرغبتها  وذل��ك 

اأ�صخا�س ل تعرفهم.  حياتها اليومية مع 
ت��دوي��ن  ف��ك��رة  اأن  اجلميلة  النجمة  وت���رى 

ال�صبكات  على  اليومية  احلياة  تفا�صيل 
الجتماعية ظاهرة غريبة جداً، فما اأهمية 

“الآن  اأحدهم على �صفحته:  اأن يكتب 
اأنا اأتناول الع�صاء، واأرغب من اجلميع 
اللحظة”، وغريها  م�صاركتي يف هذه 
من الأ�صياء الغريبة التي جندها على 

�صفحات في�صبوك.

إيما ستون

اأكدت اإميا �صتون اأن اجلميع ي�صعون 
مع  اليومية  حياتهم  تفا�صيل  مل�صاركة 

ال�صبكات  على  اأو  ان�صتغرام  على  الآخ��ري��ن 
من  اأف�صل  ال�صور  وتظهر  الأخ���رى،  الجتماعية 
التاأكد من �صحتها، من  اأمور يجب  يومهم، وهي 

خالل اأ�صخا�س نعرفهم. كما اأنها تف�صل الحتفاظ 
بحياتها ال�صخ�صية لنف�صها، وعدم م�صاركتها مع 

الآخرين.

كيرا ناتيلي

عقب ان�صمامها اإلى تويرت حتت ا�صم م�صتعار 
ب�12 �صاعة، وروؤيتها بع�س املتابعني لها، قررت 
النجمة كريا ناتيلي تعطيل ح�صابها. كما اأنها ترى 
الإن�صانية  �صفات  تزيل  الجتماعية  ال�صبكات  اأن 
لدى املن�صمني اإليها، ف�صالُ عن اأنها ل حتب اأن 

ت�صارك حياتها ال�صخ�صية والعائلية مع اأحد.

ساندرا بولوك

ال�صبكات الجتماعية مليئة بالأكاذيب، هكذا 
تراها �صاندرا بولوك؛ لذلك تقول عنها: “ل متثل 
حياتنا ب�صدق”، كما اأو�صحت اأنها ل تلتقط �صور 
“�صيلفي” ل ت�صتطيع م�صحها لحقاً اأو ن�ر 
الأ�صياء  اأي من تلك  اأو تدوين 

على تلك املواقع.

كريستين ستيوارت

 Twilight اأف�����الم  �صل�صلة  ب��ط��ل��ة  ت���رى 
كبرياً  انف�صالً  هناك  اأن  �صتيوارت،  كري�صتني 
بني احلقيقة وما نراه على ال�صبكات الجتماعية، 

كما اأنها م�صتهلكة للوقت.
على  �صفحة  ل��دي��ه��ا  ���ص��ت��ي��وارت  اأن  ُي��ذك��ر 
ال�صور  تبادل  يف  فقط  وت�صتخدمها  ان�صتغرام، 

والفيديوهات مع الأ�صدقاء املقربني لها.

كيت وينسليت

ت�صمح  ل  اأن��ه��ا  تيتانيك  جن��م��ة  ع��ن  ُي��ع��رف 
من  الجتماعية  ال�صبكات  با�صتخدام  لأطفالها 
اأجل حمايتهم؛ لأنه يوؤثر على احرتام النف�س لدى 
اأن  وين�صليت  ت��رى  ذل��ك،  على  ع��الوًة  الفتيات. 
ال�صبكات الجتماعية لها تاأثري �صلبي على احلياة، 
وتوؤدي اإلى �صعوبة ال�صيطرة على مواعيد تناول 

الطعام؛ لذلك ل ت�صمح بوجودها يف منزلها.

جينيفر أنيستون

اأن��ي�����ص��ت��ون  ل حت���ب 
تفا�صيل  ت�صارك  اأن 
اليومية  ح��ي��ات��ه��ا 
ال�صبكات  ع��ل��ى 
الج���ت���م���اع���ي���ة، 
اأنها  عن  ف�صالً 
ت�������ص���ع���ر ب�����اأن 
ال��ن��ا���س ب���داأت 
ت���ف���ق���د ق��ي��م��ة 
ي�صعر  ول  الوقت، 
ب��ع�����ص��ه��م ب��اأه��م��ي��ة 
اهتمامهم  ب�صبب  بع�س؛ 
باحلزن،  اأ�صابها  ما  بالهواتف، 
الهواتف  ا�صتعمال  تف�صل  ل  هي  لذلك 
تفا�صيل  وت�صجيل  م�صتمر  ب�صكل 

حياتها.

جوليا روبرتس

جوليا  الأمريكية  النجمة  ترى 
عن  البتعاد  يجب  اأن��ه  روبرت�س 
اأج��ل  م��ن  الجتماعية؛  ال�صبكات 
فهي  ل��ذل��ك  ب��احل��ي��اة،  ال�صتمتاع 
�صا�صة  يف  ال��ت��ح��دي��ق  ع���دم  تف�صل 
وتف�صل  التلفاز،  �صا�صة  اأو  الهاتف 
ترى  اإذ  بها،  املحيطة  بالبيئة  ال�صتمتاع 
عليها  نحافظ  اأن  يجب  كبرية  قيمة  للوقت  اأن 

ون�صتمتع به معاً بدلً من احلياة على الهواتف.
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رشاقة سيارا

جيزام كراجا 
قبل الزواج

 فرتة األيمة عا�صتها الوليات املتحدة 
الأمريكية والعامل، عقب �صل�صلة الهجمات 
الإرهابي���ة الت���ي �رب���ت برج���ي التج���ارة 
العامل���ي مبنطق���ة مانهاتن، ومق���ر وزارة 
الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، با�صتخدام 
طائرات مدني���ة خمتطفة لتنفيذ الهجوم، 
الذي خلف وراءه ع���دًدا �صخًما من الأبرياء 

و�صل لنحو 2973 �صحية.
ق�ص����س وحكاي���ات كث���رية خلفه���ا 
ه���وؤلء  لعائ���الت  الإرهاب���ي  احل���ادث 
الأمل  م���ن  ال�صحاي���ا، وحلظ���ات ع�صيب���ة 
عق���ب  الأمريكي���ون  عا�صه���ا  والنك�ص���ار 
الهج���وم، وكعادته���ا حت���اول ال�صينما اأن 
تتدخ���ل لت���وؤدي دورها الطبيع���ي لر�صد 
وحتلي���ل وتاأريخ لهذه اللحظ���ات التي ل 
تن�صي، لتقل���ب ال�صينما امل�صهد بالكامل 
راأ�ًص���ا على عق���ب وحت���ول م�صاهد احلزن 
والنك�ص���ار للحظات من الأم���ل والتحدي، 
وحتول���ت ق�ص�س ال�صحاي���ا اإلى بطولت 
حقيقي���ة يتحاكى ويفتخ���ر بها الكثري من 
ذويه���م، وخ���الل التقري���ر الت���ايل �صوف 
نر�صد اأهم الأعمال التي تناولت الهجمات 

الإرهابية على برجي التجارة العاملي:

September 11

اأول الأعم���ال الدرامي���ة التي �صدرت 
ع���ام 2002 بفرن�ص���ا، ودارت اأحداثه حول 
الهجم���ات الإرهابي���ة على مبن���ي التجارة 
العاملي، وح���اول اأن يتبن���ى وجهات نظر 
وردود اأفعال من خمتلف الأ�صخا�س حول 

العامل.

September

�ص���در عام 2003 باأملانيا، وحاول اأن 
ير�ص���د تاأث���ري وردود اأفع���ال هجمات 11 
�صبتم���رب على العديد م���ن الدول، وكذلك 

اأثرها على القت�صاد العاملي.

Fahrenheit 9/11

فيل���م وثائق���ي للمخ���رج الأمريك���ي 
ال�صه���ري مايكل مور، وناق����س الفيلم راأي 
مور حول ما ح���دث للوليات املتحدة بعد 
11 �صبتم���رب. وكيفية زعم اأن اإدارة بو�س 
ا�صتخدم���ت هذا احل���دث املاأ�صاوي لدفع 
ج���دول اأعماله���ا للحروب غ���ري العادلة يف 

اأفغان�صتان والعراق اإلى الأمام.

United 93

�صجل الفيلم الأحداث التي تعر�صت 
له���ا طائرة يونايتد 93، وه���ي واحدة من 
الطائرات التي اختطف���ت يف 11 �صبتمرب 
م���ن  بالق���رب  حتطم���ت  والت���ي   ،2001
اأحب���ط  �صانك�صفي���ل، بن�صلفاني���ا عندم���ا 
الركاب موؤام���رة الإرهاب، و�صدر يف العام 

2006 للمخرج بول جرينجرا�س.

Remember Me

�ص���در الفيل���م ع���ام 2010، وتناول 
الفيلم احلادث يف اإطار رومان�صي من خالل 
عالقة عاطفية تن�صاأ بني �صاب وفتاة، بعد 
تعر����س اأح���د اأقاربه للوف���اة يف الهجمات 

الإرهابية.

Extremely Loud & Incredibly Close

فيل���م للنج���م ت���وم هانك����س، وتدور 
اأحداث���ه ح���ول خم���رتع لله���واة يبل���غ من 
العمر 9 �صنوات يبح���ث مبدينة نيويورك 
عن القف���ل الذي يطابق مفتاًح���ا غام�ًصا، 
خلف���ه والده، الذي ت���ويف يف مركز التجارة 

العاملي يف 11 �صبتمرب 2001.

نجمات يهجرن الشبكات االجتماعية

“11 سبتمبر” في عيون السينما

اأعل���ن ق�صم ت�صويق الأعم���ال ال�صينمائية 
مبهرج���ان تورنت���و ال�صينمائ���ي ال���دويل عن 
تعاق���د املمثل الإ�صباين خاف���ري باردمي على 

.”Loving Pablo“ بطولة فيلم
الق�ص���ة  ح���ول  الفيل���م  اأح���داث  وت���دور 
الرومان�صي���ة التي ن�صاأت بني ال�صحفية فرجينيا 
فاليجو واأ�صطورة املخدرات ال�صهري بابلو اإ�صكوبار، 
الذي يقوم بدوره باردمي، الفيلم من اإنتاج اإ�صباين ويجري 

ت�صويره حالًيا ومل يعلن بعد موعد اإطالقه بال�صينمات.
ي�ص���ار اإلى اأن املمثل خافري باردمي يتواجد حالًيا مبهرجان تورنتو حل�صور العر�س 

اخلا�س لفيلمه “!Mother” مع النجمة جينيفر لوران�س.

  بع���د فرتة غياب، ب�صبب احلمل، اأطلت املغنية �صيارا للمرة الأولى، 
بع���د و�ص���ع طفلها، خالل اأحد عرو����س الأزياء. ون�رت �صي���ارا �صورة لها 
من عر����س اأزياء جمموعة “توم ف���ورد” اجلديدة، حي���ث تاألقت بف�صتان 
اأ�ص���ود طويل، وبت�ريحة �صعرها الب�صيطة. كما ا�صتطاعت �صيارا اأن تعود 
بقوام ر�صيق فاجاأ الكثري من متابعيها، كونها ا�صتطاعت اأن حتافظ على 
ج�صمه���ا، رغم و�صعها لطفلها. ولقت ال�ص���ورة تفاعالً كبرياً عرب مواقع 
التوا�صل الجتماعي، وتلقت �صيارا الكثري 
من الثناء على جهودها التي 
عل���ى  للحف���اظ  بذلته���ا 
احلم���ل  رغ���م  قوامه���ا، 

وزيادة الوزن.

 احتفل���ت النجم���ة الرتكي���ة جي���زام كراج���ا ال�صهرية 
ب�”فت���ون” باآخ���ر عيد مي���الد لها قب���ل زفافه���ا يف حفل 
�صاخ���ب اأقامته لتوديع العزوبي���ة، وح�رته عدد كبري من 

�صديقاتها من داخل وخارج الو�صط الفني.
جيزام الت���ي اكملت عامها ال�25 تنك���رت يف طّلة “ميني 
ماو����س”، حيث الف�صتان الأحمر املثري، وال�”فيونكة” التي زينت 
�صعره���ا، وق���د حر�ص���ت �صديقاتها عل���ى عر�س �ص���ور عك�صت 
اأج���واء احلفل ع���رب مواقع التوا�ص���ل الجتماعي، وه���ي اللقطات 
التي ك�صفت مدى ا�صتمت���اع �صديقات النجمة ب�صهرتهن، ومن 

اأبرزهن؛ النجمة الرتكية توفانا توركاي.
حفل زفاف جيزام كراجا على خطيبها رجل الأعمال الرتكي 
كم���ال اأكمكجي من املقرر اأن ُيقام ي���وم 16 �صبتمرب اجلاري، 
اإل اأن النجم���ة ال�صاب���ة ق���ررت تاأجي���ل �صهر الع�ص���ل حل�صور 
العر�س الأول لفيلمها اجلديد يوم 20 �صبتمرب اجلاري، على 
اأن ت�صاف���ر بعده على الف���ور لق�صاء اأجازة �صه���ر الع�صل مع 

عري�صها يف جزر املالديف.
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يب���داأ الفن���ان عادل اإم���ام ت�ضوي���ر م�ضل�ضل���ه الرم�ضاين 
اجلديد يف “�ض���توديو النحا�س” خالل �ض���هر دي�ضمرب املقبل، 
وق���ال ام���ام : اإن خط���ة عم���ل امل�ضل�ض���ل ت�ض���ر ب�ض���كل جيد 
وبانتظام وفق املواعيد املحددة، موؤكدا على اأن ما يرتدد عن 
وجود م�ض���كالت يف الإنتاج غر �ضحيح، وم�ضرا الى ا�ضتقراره 

على ق�ض���ة امل�ضل�ض���ل رغ���م حرته ب�ض���بب تنوع الق�ض����س 
اجليدة املعرو�ض���ة عليه. ومن جانبه اأك���د الرئي�س التنفيذي 
ل�رشكة “ماغنوم” املنتجة ه�ض���ام حت�ض���ن، يف بي���ان له قائال: 
حجزنا “ا�ضتوديو النحا�س” للفنان عادل اإمام لت�ضوير اأحداث 

امل�ضل�ضل يف دي�ضمرب املقبل.
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786
يتولى  ال��ر���ض��ي��د  ه����ارون   
اأخ��ي��ه  مقتل  ب��ع��د  اخل��الف��ة 

الهادي.

1812
يتمكن  بونابرت  نابليون   
من احتالل مو�ضكو اأهم مدن 

الإمرباطورية الرو�ضية.

 1901
يتولى  روزف��ل��ت  ث��ي��ودور   
املتحدة  ال��ولي��ات  رئا�ضة 
خ��ل��ف��اً ل��ل��رئ��ي�����س وي��ل��ي��ام 
متاأثراً  تويف  ال��ذي  مكينلي 
بجراحه بعد تعر�ضه لعملية 

اغتيال يف 6 �ضبتمرب. 

 1917
 اإعالن النظام اجلمهوري يف 

رو�ضيا.

 1960
واإي��ران  والكويت  ال��ع��راق   
واململكة العربية ال�ضعودية 

وفنزويال يوؤ�ض�ضون
امل�ضدرة  ال���دول  منظمة   
عليها  يطلق  والتي  للنفط 
وذلك  اأوب��ك  ا�ضم  اخت�ضاراً 

باجتماعهم يف بغداد.

 1967
 انتحار امل�ضر عبد احلكيم 

عامر بتناوله ال�ضم.

  1982
اجلمهورية  رئي�س  اغتيال 
ب�ضر  املنتخب  اللبنانية 
ت�ضلمه  قبل  وذل��ك  اجلمّيل 

ملهامه باأيام.

 2003
 ال�������ض���وي���د ت���رف�������س يف 
ا�ضتفتاء عام اعتماد اليورو 

عملة لها.

مسافات

شيماء سبت تنتهي من 
تصوير “من أجلها” في األردن

متابعة املحرر الفني

انته���ى املخ���رج الأردين رائ���د متيم���ي م���ن ت�ض���وير 
م�ضل�ض���ل “م���ن اأجله���ا “ ال���ذي يتناول م���ن اأجلها ق�ض���ايا 
اجتماعي���ة مهم���ة يف اط���ار درامي حدي���ث ومط���ور. ون�رشت 
النجمة البحرينية �ض���يماء �ضبت، عرب ح�ضابها ال�ضخ�ضي على 
موقع “ان�ض���تغرام”، �ض���ورة من كوالي�س م�ضل�ضلها اجلديد 
“لأجلها”، التي تعمل على ت�ضويره حاليا، كا�ضفة من خاللها 
عل���ى بع�س الأبطال امل�ض���اركن معها يف امل�ضل�ض���ل، فيما 
ت�ض���ارك الفنانة البحرينية �ضيماء �ض���بت يف بطولة م�ضل�ضل 
من اأجلها، وت�ض���اركها العمل �ض���قيقتها ال�ض���غرى الفنانة 
اأبرار �ضبت وعدد من فناين ال�ضعودية والبحرين والإمارات. 
وعلقت “�ض���يماء” على ال�ض���ورة قائلة: “كوالي�س م�ضل�ضل 

من اأجلها، �ض���يماء �ض���بت مع النجم ال�ض���عودي علي ال�ض���بع 
واأبرار �ض���بت، اإخ���راج رائد متيمي، اإنتاج موؤ�ض�ض���ة �ض���دف 
لالإنتاج الفني، موقع الت�ض���وير ال�رشقية - اخلرب”، “لأجلها” 
عمل درامي �ض���خم يحاكي واقعا اليم���ا بروؤية حديثة، ويتم 
ت�ضويره يف ال�ضعودية. ويناق�س العمل العديد من الق�ضايا 
ال�ضخ�ض���ية والجتماعي���ة، كم���ا ي�ض���تعر�س حل���ولً من قبل 
امل�ض���اهدين، ويرجع التفرد وراء هذا الإنت���اج الدرامي اإلى 
التطبيق التفاعلي الذي ي�ض���مح للم�ض���اهدين ب���اأن يقرروا 
نهاي���ة كل حلق���ة. ويوؤدي بطولة م�ضل�ض���ل م���ن اأجلها، علي 
ال�ض���بع وحممد احلجي و�ضعيد قري�س و�ض���يماء �ضبت وابرار 
�ضبت وفار�س اخلالدي وليلى ال�ضلمان ونور ح�ضن و�ضيخة 
زويد ويف ال�رشاف الفني عمر الديني ومدير ال�ض���اءة طارق 

حمودة واإخراج رائد متيمي.

أفالم األكشن في سينما البحرين هذا األسبوع

هذا الأ�ضبوع ع�ضاق ال�ضينما يف البحرين وخارجها على 
موعد مع عدد من الفالم اجلديدة الى جانب احدث الفالم 
الهوليوودية التي مازالت تعر�س بنجاح يف البحرين مثل 
الفيل���م الناجح IT وترمينتور، ولع�ض���اق افالم الك�ض���ن 
American A -  ااجلرمية ن�ض���يب ال�ض���د م���ع فيل���م
 Unlocked للنجم مايكل كيتون واي�ض���ا فيلم sassin
للنجم مايكل دوجال�س وهذه جولة �ض���ينمائية لهم افالم 

ال�ضبوع:

American Assassin
قبل �رشوع���ه يف ا�ض���طياد الإرهابي���ن، كان )ميت�س 
راب( طال���ب جامع���ي جني���ب، باح���ث جمتهد، وريا�ض���ي 
موه���وب فق���د والديه يف حادث �ض���يارة يف �ض���ن الرابعة 
ع�رش. لكن تقع املاأ�ضاة ويتم جتنيده يف برنامج العمليات 
ال�رشية الذي ي�ض���م نخبة الأ�ضخا�س املتواجدين يف البالد، 
نه من ا�ضتهداف  كِّ حيث يتم تدريبه على مهارات مميتة متمُ

اأعداء خطرين.
م���ن اإخ���راج: مايكل كوي�ض���تا وتاألي���ف: فين�س فلن 
)اقتبا�ًض���ا عن روايته( من متثيل: ديل���ن اأوبراين مايكل 
كيتون تايلور كيت�س �ض���كوت اأدكنز �ض���انا لزان ديفيد 

�ضو�ضيت.

Unlocked
ت���دور اأح���داث الفيلم يف اإط���ار حركي م�ض���وق، حيث 
يمُ�ض���تقَطب حمق���ق يف وكالة ال�ض���تخبارات املركزية اإلى 
كم���ة، قد يكون من �ض���اأنها تعري����س لندن اإلى  حيل���ة حممُ

هجوم بيولوجي يف منتهى اخلطورة.
م���ن اإخ���راج: مايكل اأبت���د وتاأليف: بي���رت اأوبريان من 
متثي���ل: ديفيد بولز مكرم خوري ماي���كل دوجال�س توين 

كوليت يل نيكول�س هاري�س نومي رابا�س. 

 Home Again
تنف�ض���ل األي�س )ريز ويذر�ضبون( عن زوجها )مايكل 

�ض���ن(، فتق���رر العودة اإل���ى مدينتها )لو����س اأجنلو�س( 
برفق���ة طفلتيه���ا.. وخالل ليل���ة عيد مولده���ا الأربعن، 
تلتقي األي�س ثالثة �ض���باب من �ض���ناع الأفالم الطموحن 
- والذين يبحثون عن مكان ي�ضتقرون به - فت�ضمح لهم 
األي����س باأن يبقوا يف منزلها لفرتة موؤقتة، ولكن هذا الأمر 

ينتهي بطرق مل تكن يف احل�ضبان.
من اإخراج: هالى مايرز-�ض���اير وتاأليف: هايل مايرز-

�ض���اير من متثيل: ريز ويذر�ض���بون ليك بيل مايكل �ضن 
كاندي�س برجن نات وولف ريد �ضكوت. 

Tulip Fever
تدور اأحداث الفيلم يف )اأم�ض���رتدام( بالقرن ال�ض���ابع 
ع�رش، حيث يقع ر�ضام �ض���اب يف غرام امراأة متزوجة، بينما 
يت���م تكليفه بر�ض���م لوحة لها خالل ف���رتة الهو�س بنبات 
التوليب يف اأنحاء اأم�ضرتدام، لي�ضتعر�س لنا الفيلم كيف 

تتطور عالقة الر�ضام بهذه املراأة وتبعات هذه العالقة.
من اإخراج: جا�ضنت ت�ضادويك وتاأليف: ديبورا موجا�س 
)اقتبا�ًض���ا عن روايتها( من متثيل: ماثيو موري�ضون زاك 
جاليفينك�س ديفيد هاروود جودي دين�س كيفن ماكيد 

دان ديهان.  

مشاركة بحرينية في “الشارقة السينمائي للطفل”

تتوا�ضل التح�ضرات قبل انطالق 
مهرجان جائ����زة خالد بن حم����د للم�رشح 
ال�ض����بابي لالأندي����ة الوطني����ة واملراكز 
ال�ض����بابية ول����ذوي الإعاقة يف ن�ض����خته 
الثالثة حتت �ض����عار #لنغر�س_ب�ض����مة، 
والذي �ضيقام على �ضالة مركز املحرق 

ال�ضبابي النموذجي.
و�ض����يقام املهرج����ان حت����ت رعاية 
النائ����ب الأول لرئي�����س املجل�س الأعلى 
لل�ض����باب والريا�ض����ة رئي�����س الحت����اد 
الرئي�����س  الق����وى  لألع����اب  البحرين����ي 
البحريني لريا�ض����ة  الفخ����ري لالحت����اد 
ذوي الإعاقة �ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد 
اآل خليف����ة، وذل����ك بتنظيم م����ن وزارة 
�ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة بالتعاون مع 
املكتب الإعالمي ل�ضمو ال�ضيخ خالد بن 
حمد اآل خليفة حتت �ض����عار #لنغر�س_
ب�ض����مة، وياأتي اإقامة املهرجان �ض����من 
ل�ض����موه  الكرمي����ة  املب����ادرات  اإح����دى 
يف دع����م ال�ض����باب يف املج����ال الثق����ايف 
والإن�ضاين، وذلك خالل الفرتة 5 وحتى 

21 اأكتوبر املقبل.
املهرج����ان،  اإدارة  خط����ة  و�ض����من 
اقيمت يوم الأربعاء الور�ض����ة اخلام�ضة 
عربة ن����دوة )دور املوؤ�ض�ض����ات يف دعم 
امل�����رشح ال�ض����بابي يف مملك����ة البحري����ن 
واأهمية هذا الدعم(. وقدم الندوة اأحمد 

جا�ض����م، لدارة علي الف����ردان يف مركز 
عي�ضى الثقايف 

الأول����ى  الأرب����ع  الور�����س  وكان����ت 
�ض����هدت تفاعال كبرا ووا�ضعا من قبل 
خمتل����ف احل�ض����ور، اإذ ق����دم الدكت����ور 
را�ض����د جنم الندوة الأولى بعنوان )هل 
نح����ن بحاجة للم�����رشح؟(، والثانية كانت 
البحريني يو�ض����ف  للباح����ث امل�رشح����ي 
احلم����دان يف ن����دوة بعن����وان )امل�����رشح 
ال�ض����بابي يف مملك����ة البحري����ن.. واق����ع 
وروؤي����ة واأف����ق(، فيما الور�ض����ة الثالثة 
بعنوان ف����ن امل�����رشح وقدمه����ا الفنان 
جمع����ان الرويع����ي، وقدم����ت الأ�ض����تاذ 
الرابعة  الأن�ض����اري الور�ض����ة  �ض����ديقة 

وتعلقت بفن املكياج.
 ياأتي اإقامة الور�س يف ن�ض����خة هذا 
العام قب����ل انطالق املهرج����ان؛ بهدف 
حتقيق اأكرب فائ����دة ممكنة، وجتاوز اأي 
�ضلبيات وعوائق قد تواجه امل�ضاركن 

يف العرو�س التي �ضتقدم.
ا�ض����تمرار  ظ����ل  يف  ذل����ك  ياأت����ي 
املهرجان و�ض����ول لن�ض����خته الثالثة، اإذ 
يحق����ق املهرجان جناحا كب����را ولفتا، 
وللعام الث����اين على التوايل يتوا�ض����ل 
يف  #لنغر�س_ب�ض����مة،  �ض����عار  حت����ت 
اإ�ض����ارة اإلى الأهداف املمي����زة والنبيلة 

للمهرجان.

املنظم���ة  اللجن���ة  اإدارة  اعتم���دت 
ملهرجان ال�ض���ارقة ال�ضينمائي للطفل، 
اأ�ض���ماء جلنة التحكيم اخلا�ض���ة بالدورة 
اخلام�ض���ة، واملكون���ة م���ن 19 ع�ض���واً، 
والت���ي �ض���تتولى مهام تقيي���م الأعمال 
الفنية املتقدمة للم�ضاركة �ضمن فئات 

املهرجان ال�ضبعة.
له���ذه  التحكي���م  جلن���ة  وتت�ض���من 
ال���دورة، م�ض���اركة واحدة م���ن البحرين 

واملنت���ج  املخ���رج  وه���و 
حممد  ب�ض���ام  ال�ض���ينمائي 
اإل���ى جانب عدد  الذوادي، 
واملخرجن  الفنان���ن  من 
والإعالمين  ال�ضينمائين 
والأجان�����������ب،  الع���������رب 
خمتل�����ف  يف  والعامل���ن 
جمالت الفنون، من داخل 
العربي���ة  الإم���ارات  دول���ة 
املتح���دة وخارجه���ا، حيث 

تتميز بتن���وع الكفاءات التي ت�ض���مها، 
للم�ضاهمة يف اإثراء عملية تقييم الأعمال 

املر�ضحة للفوز.
وت�ض���م جلنة التحكيم امل�ضاركة من 
البحرين، ب�ض���ام حممد ال���ذوادي خمرج 
ومنتج �ض���ينمائي بحريني، حا�ضل على 
بكالوريو����س ق�ض���م اإخراج م���ن املعهد 
العايل لل�ض���ينما، اأخرج واأنتج اأول ثالثة 
اأفالم روائية طويلة ململكة البحرين، مت 
تكرميه يف مهرجان اخلليج ال�ض���ينمائي 
الدورة اخلام�ض���ة 2012 بجائزة “تكرمي 
اإجن���ازات الفنانن” تقديراً مل�ض���اهمته 
الب���ارزة يف تعزيز �ض���ناعة ال�ض���ينما يف 
�ض���ناعة  يف  الرائ���د  ودوره  املنطق���ة 
ال�ض���ينما البحرينية واإخراجه لأول فيلم 
روائ���ي طوي���ل ململك���ة البحري���ن ع���ام 

1990 وهو فيلم “احلاجز”.
عل���ى  املهرج���ان  جوائ���ز  وتت���وزع 
الفئات ال�ض���بعة للمهرج���ان وهي: فئة 
اأف�ض���ل فيل���م خليج���ي ق�ض���ر، وفئ���ة 

اأف�ض���ل فيلم طلبة، 
فيلم  اأف�ض���ل  وفئة 
دويل ق�ض���ر، وفئة 
اأف�ض���ل فيل���م ر�ض���وم متحرك���ة، وفئة 
اأف�ض���ل فيل���م وثائق���ي، وفئة اأف�ض���ل 
فيلم روائي طويل، وفئة اأف�ض���ل فيلم 

من �ضنع الأطفال. 
وتخ�ض���ع الأعمال الفنية املر�ض���حة 
للفوز اإلى عدد من املعاير والأ�ض����س 
املختلف���ة مثل فك���رة العمل والهدف 
يف  امل�ض���تخدمة  واملعاي���ر  من���ه، 
التنفي���ذ، اإل���ى جانب عنا����رش البتكار 
والإب���داع يف العم���ل الفن���ي، وطريقة 
امل�ض���تخدمة،  والتقني���ة  العر����س، 
والتنظي���م، اإ�ض���افة اإل���ى ع���دد م���ن 

املعاير اخلا�ضة باملهرجان.
وقالت ال�ض���يخة جواهر بنت عبداهلل 
و  )ف���ن(  موؤ�ض�ض���ة  مدي���ر  القا�ض���مي، 
الدويل  ال�ض���ينمائي  ال�ض���ارقة  مهرجان 

للطفل:”ت�ض���م جلن���ة التحكي���م هذا 
الع���ام جمموعة كبرة م���ن الكفاءات 
الف���ن  جم���ال  يف  املتخ�ض�ض���ة 
والإع���الم، والتي ت���ري املهرجان 

لهذا ال���دورة، وتقدم ح�ض���يلة خربتها 
العلمي���ة والعملي���ة لنخ���رج خ���الل هذه 
الدورة باأف�ضل النتائج واأف�ضل الأعمال 
الفنية، التي ت�ضكل اإجنازاً جديداً ي�ضجل 
لر�ضيد املهرجان 

احلافل”.

    BUZZ      
أحداث

تفت���ح اأمامك الي���وم اأبواب كان���ت مغلقة، 
وثمة موؤ�رشات اإلى اإيجابيات

تنج���ح يف تنفيذ عمل كبر طلبه منك اأرباب 
العمل وتكون عند احل�ضن 

يعّرف���ك �ض���ديق اإلى �ض���خ�س م���ن اجلن�س 
الآخر بغية بدء عالقة جدية 

عالقت���ك  تطوي���ر  يف  برغب���ة  �ض���عرت  اإذا 
بال�رشيك، بادر اإلى التكلم 

اإذا خرج���ت للم�ض���ي م�ض���افات طويل���ة كن 
م�ضتعداً ملواجهة التعب 

�ضفقة مالية جديدة مل تكن تتوقعها تعود 
عليك بالكثر من الأرباح 

يكون للح���وار ال�رشيح بين���ك وبن ال�رشيك 
مفعول اإيجابي يف العالقة

الأمر يطلب اإليك الرتوي وجتنب التهور 
وعدم ال�ضتثمار

ابتعاد ال�رشيك عنك ب�ض���بب �ضفره ي�ضعرك 
بالكثر من احلزن 

ال�ضباحة ريا�ضة مفيدة جداً، مار�ضها �ضاعة 
يومياً اأو كلما �ضنحت الفر�ضة

بع����س الأمل يف عنقك اأو بن كتفيك، خفف 
من اجللو�س طويالً 

مهاراتك يف جمال عملك تفتح اأمامك فر�ضاً 
كثرة ومهمة 
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كيف تسير عملية تقييم العروض في مهرجان خالد 
بن حمد للمسرح الشبابي باعتبارك رئيسا للجنة؟ 

هناك جتارب تب�رش باخلر واعمال ا�ضتطيع القول انها �ضتلقى 
�ضدى جيدا، وقد و�ضعنا يف عملية التقييم عدة اعتبارات منها اننا 
امام جتارب �ضبابية ووجوه يف مقتبل العمر ولكننا اي�ضا ركزنا على 
عملية اجلدي���ة يف امل�رشح واتقان الداء واملعرفة بكافة تفا�ض���يل 
امل����رشح، واجلميل يف المر اي�ض���ا هناك جتارب ن�ض���ائية يف الخراج 
مثل ملياء ال�ض���ويخ وعهود �ضبت وعلياء من مركز الرفاع وغرهن، 

وهذا احلراك الن�ضائي يعد مك�ضبا ورافدا لل�ضاحة امل�رشحية.

كيف ترى مستوى الدراما الخليجية خالل السنوات االخيرة؟

هناك ت�ضابه كبر يف كل ما يعر�س با�ضتثناء ما تقدمه الفنانة 
القديرة �ض���عاد عبداهلل التي اجتهت ب�ض���كل مدرو�س الى العمال 
الروائية الناجحة والكر تاأثرا واحلائزة على اجلوائز مثل “�ض���اق 

البامبو”. 
ودعني اخربك حيال ما تطرحه بحقيقة علمية وهي ان ال�ضلطة 
�ض���تنتقل يف القري���ب من �ضا�ض���ة التلفزي���ون والف�ض���ائيات الى 
�ضا�ض���ة الهواتف الذكية وحتديدا “اليوتيوب” الذي ا�ض���بح موؤثرا 

ب�ضكل كبر يف املجتمع. 

ما أحب االعمال التي شاركت بها؟

م�ضل�ض���ل “�ض���عدون” الذي يعد بالفعل عالمة بارزة يف تاريخ 
الدراما البحرينية وجنح خليجيا وعربيا واجلميع ا�ضاد به. 

هل انت مع مقولة الجمهور عاوز كده؟

اجلمه���ور يريد ويبح���ث عن املتعة عن���د ذهاب���ة للم�رشح، ويف 
املقاب���ل الفنان يريد املتعة لهذا اجلمهور اي�ض���ا، ولكن الهم يف 
هذه امل�ض���األة هو ان تعطي اجلمهور ما يري���ده بوعيك انت كفنان 
ومن خربتك وحت�ض���يلك، فالفنان قادر بثقافته ان يرفع من وعي 

امللتقي وهذا هو الفرق. 

هل أنت راض عن مشوارك الفني الطويل؟

را����س كل الر�ض���ا والعم���ال الت���ي مل اوف���ق فيها م���ا هي ال 
جتربة ا�ض���تفدت منها وجعلتني اعيد ح�ضاباتي وانارت يل الدرب، 
والن�ض���ان لخر حلظة يف حياتة وهو يتعلم ويكت�ض���ف واملنعطفات 
جزء ا�ضا�ض���ي يف حياة الفنان وال�ض���اطر هو من ي�ضتفيد من اخطائه 
ويتعلم. ودائما ا�ضتح�رش ق�ض���ة الرئي�س المركي ابراهام لنكولن 
وكي���ف كان فا�ض���ال ولكن باإ�رشاره و�ض���ل الى القم���ة وقاد امركا 

وحول من تعره وف�ضله الى جناح �ضاحق.

ما ابرز عيوب الساحة الفنية في البحرين ؟

كرة الكالم وقلة العمل.. هذه احلقيقة باخت�ضار. 

كيف ترى جيلك.. محظوظ ام مظلوم؟ 

ابن���اء جيلي حمظوظون لنهم ح�ض���لوا عل���ى الفر�س اجلميلة، 
املطلوب���ة  بال�ض���ورة  ا�ض���تثمارهم  يت���م  مل  لنه���م  ومظلوم���ون 
وال�ض���حيحة، فمث���ال عندن���ا الفنان الكب���ر جمع���ان الرويعي الذي 

يفرت����س ان يكون جنما ل يتوقف عن العمل مثله مثل 
اي فن���ان عربي �ض���هر، فجمع���ان طاق���ة وموهبة فذة 
واثبت وجودة على كل امل�ض���تويات �ضواء يف التمثل او 
الخراج وقدم اعمال ناجحة مثل �ضعدون و�ضقة احلرية 

وغرها الكثر. وهناك اي�ض���ا الفنان ح�ضن حممد متعدد املواهب 
وغره. كما اننا ن�ض���تمتع جدا ونفرح بالثنائ���ي علي الغرير وخليل 
الرميث���ي “ طفا�س وج�ض���وم” وجناحهما هو جناح لن���ا وحققا ما مل 

يحققه فنانون كبار وهذه حقيقة ل جدال فيها. 

هل يؤدي المسرح اليوم دوره المطلوب؟

لالأ�ض���ف ل. فالرتكي���ز ا�ض���بح عل���ى املهرجان���ات. امل�رشح يف 
ال�ض���ابق كان �ض���يئا خمتلف���ا متام���ا الى درج���ة ان النا�س ت�ض���اهد 
الربوف���ة وتعتقد انه العر�س الرئي�ض���ي، ع���الوة على ان الربوفات 
يح�رشها النقاد وال�ض���حافيون وكبار الفنانن وال�ض���عراء ويعقبها 
نقا�س حاد ومالحظات وحتليل. اما اليوم فاملمثل نف�ض���ه ل يذهب 

للعر�س الذي يقدمه امل�رشح الذي ينتمي اليه هذا هو الفرق.
متى كانت نقطة التحول يف م�ضرتك الفنية؟ 

هن���اك اكر م���ن نقط���ة ولك���ن النقطة اله���م هي درا�ض���تي 

الكادميية حيث تغر فكري وات�ض���عت مداركي واكت�ض���فت عاملا 
جديدا وا�ض���بحت جمربا على حمل ر�ض���الة الف���ن والرتقاء بالذوق 

العام. 

من الممثل الذي تتمنى الوقوف أمامه؟

الفنان القدير �ضعد الفرج 

رسالة شكر وتقدير لمن تبعثها؟ 

لل�ضباب الذي يع�ضق امل�رشح وي�ض���ارع رغم الظروف ال�ضعبة، 
كما اوجه تقديري اخلا�س الى الفنان ال�ضاب عبداهلل الدرزي الذي 

ترك عمله وذهب لدرا�ضة الفن وتفوق واحرز اجلائزة.

 لماذا نجحت مسرحية “ريا وسكينة” وهي آخر اعمالك؟ 

ب�ضبب تكامل العنا�رش والرغبة يف التميز والنجاح.  

طارق البحار
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تفاعل كبير في 
  ورش عمل مهرجان 
خالد بن حمد للمسرح 

• املخرج 	
القدير ب�ضام 

الذوادي

الفن في البحرين كالم من دون فعل... عبداهلل سويد:

هذه قصتي مع 
الرئيس األميركي 

إبراهام لنكولن

ع�سق التمثيل واالبداع هو ال�سيء الوحيد الذي ح�سل عليه، مل يهجر امل�سرح يوما ويعتربه بداية احلياة كل 

يوم و�سبيل اخلري واملحبة وال�سالم. عبداهلل �سويد.. الفنان الرائع الذي يبتكر املواقف واال�سياء املباغتة واملده�سة 

الفنان  ا�سا�سي يف حياة  املنعطفات جزء  اأن  يرى  �سويد  وامل�سرح.  البحرينية  الدراما  الطويلة يف  و�ساحب احلكاية 

وال�ساطر هو من ي�ستفيد من اخطائه ويتعلم، وال يزال م�سل�سل “�سعدون” اأحب االأعمال اإىل قلبه.

 اأ�سامة املاجد

• البالد حتاور �ضويد	

• من م�ضل�ضل الهارب	

• مع جمعان 	
الرويعي يف 

برايحنا



اأمين همام مدير التحريرم�ؤن�س املردي رئي�س التحريرعبدالنبي ال�شعلة رئي�س جمل�س الإدارة
abdulnabi.alshoala@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�صدر عن دار البالد لل�صحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�صل مع ق�صم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ص�صة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 04:05
الظهـر: 11:34 
العصــر: 03:02
المغرب: 05:45
العشاء: 07:15

اأم تقتل طفلها بفاأ�ض وتنق�ض على ابنتها
يف حلظ���ة جنون مروعة، اأقدمت اأم بلجيكية على خطف اأنفا�س ابنها البالغ من العمر 11 عاماً، 
وقتل���ه بفاأ�س، ليل الأحد املا�صي. ويبدو اأنها مل تكتف، بل انق�صت على ابنتها البالغة من العمر 
15 عاماً من اأجل قتلها اأي�صاً، اإل اأن الأخرية متكنت من الفرار واللجوء اإلى منزل اأحد اجلريان، وفق 
ما اأفاد التلفزيون البلجيكي. وقد وقعت اجلرمية املاأ�صاوية قرب لياج البلجيكية، على ما اأفادت 

النيابة العامة يف املدينة يف ت�رشيحات اأوردتها وكالة بيلغا املحلية.
ويف حماول���ة تف�صري فعلتها ال�صنيع���ة، قالت املراأة اإنها �صعرت “باخل���وف من املوت ب�صبب 
املر�س”، م�صرية اإلى اأنها ارتكبت فعلتها لتجنيب اأطفالها العي�س يف العامل على حالته احلالية.

اأم���ا يف خلفي���ات الق�صة، فقد اأفيد ب���اأن املراأة فق���دت زوجها منذ �صن���وات، ول تزال تواجه 
�صعوب���ة يف تقب���ل غيابه، وقد عانت الكتئاب من���ذ وفاته. كما اأن و�صعه���ا النف�صي تدهور خالل 

الأ�صابيع الأخرية. واأو�صحت النيابة العامة اأن لديها خماوف على �صحتها وحياتها.
ورداً عل���ى اأ�صئل���ة لقناة “ار تي ال” البلجيكية، قال رئي�س بلدية منطقة �صوران اآلن ماتو اإنه 
اأن�ص���اأ خلية دعم نف�صي لل�صهود يف هذه الق�صي���ة وللجريان وعنا�رش ال�رشطة اأي�صاً. وقال “حر�صت 
عل���ى توفري م�صان���دة نف�صية لعنا�رش ال�رشطة الذي���ن عاينوا امل�صهد وللج���ريان الذين ا�صت�صافوا 

الفتاة. هذه الأخرية موجودة يف امل�صت�صفى، وهي يف حاجة للمتابعة”.

تركيا.. قرار ملزم بـ “التكبري” 
يف اجلنائز الع�سكرية

قتلوهمــا �سعقــا بالكهربــاء لـزواجهمــا �ســرا
ت����زوج �ص����اب و�صاب����ة �����رشا دون موافقة 
الأهل يف باك�صتان، فق����ام اأقاربهما بقتلهما 
بوا�صط����ة التي����ار الكهربائي؛ تلبي����ة لأمر من 

جمل�س �صيوخ قبلي.
واأفادت ال�رشطة املحلية باأن ال�صابة )15 
اأو 16 عام����ا( وال�ص����اب )18 عام����ا( وهما من 
قومي����ة الب�صت����ون، عا�صا يف مدين����ة كرات�صي 

)جنوب باك�صتان( وكانا يف خالف مع ذويهما 
ب�صبب هروبهما معا قبل �صهر تقريبا.

وبح�ص����ب ال�رشط����ة، ف����اإن عائل����ة ال�ص����اب 
اأقنعته وزوجته بالع����ودة اإلى منزله؛ من اأجل 
عق����د قرانهم����ا ب�ص����كل ر�صمي، لك����ن جمل�س 
�صي����وخ قبلي����ا )جريغا(، اأم����ر بقتلهما �صعقا 

بالكهرباء.

اأم����ان اهلل م����روات، ال�صاب����ط يف  وق����ال 
ال�رشط����ة، اإن املجل�����س كل����ف وال����دي وعم����ي 
ال�صاب����ة وال�صاب بتنفيذ الإع����دام يف حقهما، 
م�صيف����ا اأن جثتيهم����ا دفنت����ا �����رشا م����ن قبل 
عائلتيهما. وقد قيل اإن ال�صابة قتلت اأولً ثّم 

مت قتل ال�صاب يف اليوم التايل.
وقامت ال�رشطة بتوقيف اأفراد العائلتني 

ال�صالع����ني يف عملي����ة القت����ل، لك����ن رئي�س 
املجل�����س ال����ذي اأم����ر بارت����كاب اجلرمية لذ 

بالفرار.
يذكر اأن اأكرث من 500 �صخ�س غالبيتهم 
م����ن الن�صاء ميوتون �صنويا عل����ى اأيدي اأفراد 
عائالته����م، وذل����ك عل����ى خلفية م����ا يعرف ب� 

“جرائم �رشف”.

مريكل تف�سي �سر 
�سباها “خطيئة” يف 

اعرتف����ت امل�صت�ص����ارة الأملاني����ة اأنغي����ال 
م����ريكل الت����ي تتكتم يف احلديث ع����ن حياتها 
ال�صخ�صية باأنها حاولت اأيام املراهقة تدخني 
�صيج����ارة واأخف����ت ذل����ك ع����ن والديها.قال����ت 
م����ريكل - وهي ابنة الق�����س - ردا على �صوؤال 
�صحايف حول ارتكابه����ا اأية “خطيئة �صبابية”: 
“كن����ت اأدخن �صيج����ارة اأيام �صب����اي ومل اأقل 
�صيئ����ا لوالديي. اإن����ه براأي خطيئ����ة �صغرية”. 
يذك����ر اأن م����ريكل البالغة من العم����ر 63 عاما، 
الدميقراط����ي  الحت����اد  ح����زب  ع����ن  مر�صح����ة 
امل�صيحي لتويل من�صب امل�صت�صارة الأملانية 
لولي����ة رابعة. وي����رى اخلرباء اأنه����ا �صتفوز يف 
النتخابات الت����ي �صتجري يف اأملانيا يف ال� 24 

�صبتمرب اجلاري.

رو�سيا متنع عر�ض
 فيلم “ماتيلدا”

قالت اأكرب �صل�صلة لدور ال�صينما يف رو�صيا 
اإنها ل����ن تعر�س فيلما ي�صور عالقة غرامية بني 
راق�ص����ة بالي����ه واآخر القيا�����رشة الرو�����س بعدما 
تلق����ت تهديدات متك����ررة من ن�صط����اء دينيني 

وقوميني يعتربونه جتديفا.
وتعترب الكني�صي����ة الأرثوذوك�صية الرو�صية 
اآخر القيا�رشة، والذي اأعدمه البال�صفة يف 1918، 
�صهيدا. وتزاي����د تاأثري الكني�ص����ة ب�صورة كبرية 
منذ �شق����وط ال�شيوعي����ة يف 1991. ومن املقرر 
عر�س فيلم )ماتيلدا( عاملي����ا يف اأواخر اأكتوبر، 
ويتناول ق�صة رومان�صية جرت اأحداثها يف اأواخر 
الق����رن التا�ص����ع ع�رش ب����ني ويل العه����د الرو�صي 
اآن����ذاك نيق����ول الث����اين وراق�صة البالي����ه ن�صف 
البولندية ماتيلدا ك�صي�صين�صكايا التي و�صفت 

تلك العالقة يف مذكراتها.

دونالد ترامب..
ا للمرة التا�سعة جدًّ

اأ�صبح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب جدا 
للمرة التا�صعة، بع����د اأن رزق ابنه، اإريك ترامب، 
وزوجته لرا مبولود يوم الثالثاء. اأعلنت موؤ�ص�صة 
ترام����ب النب����اأ عرب موق����ع تويرت، ومت����ت ت�صمية 

املولود اإريك “لوك” ترامب.
اإري����ك ترامب، و�صقيقه دون البن، كانا من 
بني اأ�صد الداعني لنتخاب والدهم، ويقيمان يف 

نيويورك لإدارة اأعمال العائلة.
كم����ا كان����ت لرا ترامب م����ن اأق����وى ح�صور 
احلملة النتخابية، وتعمل �صم����ن م�صاعي اإعادة 

انتخاب الرئي�س.
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تقرير غريب.. تعلم اأكرث تكتئب اأقل
يب����دو اأن يف العل����م اإفادة لي�س للم�صتقبل املهن����ي وثقافة الفرد فح�صب، ب����ل لل�صحة النف�صية 
واجل�صدية اأي�صاً. فقد اأظهر التقرير ال�صنوي ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان القت�صادي ب�صاأن 
التعليم اأن زيادة م�صتوى التعلم لدى الأ�صخا�س يقل�س خطر اإ�صابتهم بالكتئاب؛ لأن الأفراد الذين 
يتمتعون بكف����اءات علمية اأعلى يتمتعون بفر�س اأكرب للح�صول على وظيفة وتقا�صي رواتب اأعلى، 
ما يقل�س عوامل القلق. واأ�صار التقرير اإلى اأن الأفراد الذين يتمتعون مب�صتوى تعليمي اأعلى لديهم 
“معدلت اأدنى من امل�صكالت ال�صحية واأمد حياة متوقع اأعلى”، لفتا اإلى اأن “اأنظمة التعليم ميكن 
اأي�ص����ا اأن ت�صه����م يف احلد م����ن الكتئاب”؛ لأن “الأف����راد املتعلمني بدرجة اأعلى ه����م يف املجمل اأكرث 

ح�صورا يف �صوق العمل”، ما يقل�س معدلت “القلق والكتئاب”.

األزم���ت وزارة الداخلية الرتكية الوليات كافة ب� “التكبري” خالل مرا�صم ت�صييع 
قتل���ى اجلي�س وال�رشطة، دون اللجوء اإلى املو�صيقى الع�صكرية، ح�صبما ذكرت وكالة 
اأنباء الأنا�صول. وقالت الوزارة يف كتاب متعلق ب� “مرا�صم جنائز ال�صهداء” اأنه يجب 

اأن يرافق الت�صييع التكبري على طريقة تكبريات العيد.
واأكدت اأنه من ال�رشورة “اإجراء مرا�صم وداع ال�صهداء من الرتب كافة، واملوظفني 
م���ن منت�صبي وزارة الداخلي���ة، وعنا�رش احلماية الأمنية، اإل���ى مثواهم الأخري، مع عدم 

عزف اأي اآلة مو�صيقية خالل دقيقة ال�صمت”.

 Social
media

رو�سيا  “في�سبوك”: 
تدخلت يف االنتخابات 

االأمريكية

اعرتف����ت �رشكة في�صبوك اأن بع�س الإعالنات التي ا�صرتاها الرو�س على في�صبوك العام 
املا�صي روجت ملنا�صبات خالل حملة انتخابات الرئا�صة الأمريكية مما ي�صري اإلى اأن التدخل 

املزعوم قبل النتخابات التي جرت يف 2016 جتاوز و�صائل التوا�صل الجتماعي.
وقال����ت في�صب����وك يف بيان اإن اإغالقها م����ا و�صفته ال�رشكة الأ�صب����وع املا�صي ب�صفحات 
تابع����ة للرو�����س ت�صمن وق����ف “العديد م����ن املنا�صبات الت����ي مت الرتويج له����ا”. وامتنعت 
في�صبوك عن اإعطاء تفا�صيل تلك املنا�صبات. كانت في�صبوك، وهي اأكرب �صبكات التوا�صل 
الجتماع����ي يف الع����امل قد قال����ت الأ�صبوع املا�ص����ي اإن عملية من املرج����ح اأن مقرها رو�صيا 
و�صعت اآلف الإعالنات الأمريكية التي ت�صمنت اآراء مثرية لالنق�صام ب�صاأن مو�صوعات مثل 

الهجرة والعرق وحقوق املثليني على املوقع يف فرتة عامني حتى مايو 2017.

حليمة عدن بطلة جملة فوغ

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

عامالن في كاتدرائية إرفورت 
بألمانيا يجريان صيانة لجرس 

غلوريوسا، الذي يعد أكبر جرس 
في العالم ويعود تاريخه إلى 

العصور الوسطى )أ ب(

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

حالة 
الطقس

الطق�س حار ولكنه 
رطب ومغرب 

احيانا.

الرياح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 
عقد ولكنها عموما �صمالية غربية من 

10 اإلى 15 عقدة احيانا يف النهار.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 42، وال�صغرى 29 

درجة مئوية.

 ظه���رت عار�ص���ة الأزياء حليمة ع���دن، البالغة من العمر 19 �صن���ة، مرتدية احلجاب على 
غ���الف جملة جم���ال اأمريكية. يذك���ر اأن عار�صة الأزي���اء الأمريكية ذات الأ�ص���ول ال�صومالية 
اأ�صبح���ت املراأة الأولى الت���ي تت�صدر غالف جملة ف���وغ، وجملة اجلمال الأمريكي���ة “اآليور”، 

مرتدية احلجاب، وكتب على الغالف “هذا هو اجلمال الأمريكي”.
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