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اإغالق قيد مقررات 
الدرا�سات العليا 5 فجرا 

�لب���اد- حم���رر �ل�س���وؤون �ملحلية: ب���رزت �إلى 
�ل�س���طح �أم����س م�س���كلة طلب���ة �لدر��س���ات �لعليا 
بجامع���ة �لبحري���ن، فعل���ى �لرغم من �إع���ان �إد�رة 
�جلامع���ة فتح باب �لت�س���جيل �الإلكرتوين يف �الأحد 
و�الثنني يف �لفرتة م���ن 4 ع�رص� ولغاية 5 فجر� �إال 
�أن عدد� من �لطلبة مل يتمكنو� من قيد �ملقرر�ت؛ 

ب�سبب ف�سل �لنظام �الإلكرتوين �جلديد.

تلبية احتياجات جدحف�ص اخلدمية والإ�سكانية
ا�شتجابة ملا ن�شرته “$”... رئي�س الوزراء يوجه:

�لب���اد- حمرر �ل�س���وؤون �ملحلي���ة: كلف رئي�س 
�ل���وزر�ء �س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأم���ري خليفة بن 
�سلمان �آل خليفة وزر�ء �خلدمات مبتابعة ما حتتاجه 
جدحف�س يف جم���االت �خلدمات �لبلدية و�الإ�س���كان 
و�ل�سحة و�لتعليم وغريها من �خلدمات. ياأتي ذلك 

يف �س���ياق متابعة �س���موه �حتياج���ات �ملو�طنني يف 
�لقرى و�ملدن، و��ستجابة ملا ن�رصته “�لباد” �ل�سبت 
عن و�قع �خلدمات �حلكومية يف �ملدينة. وكان �سمو 
رئي�س �لوزر�ء، قد تر�أ�س بح�س���ور ويل �لعهد نائب 
�لقائد �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�س���احب �ل�س���مو �مللكي �الأمري �س���لمان بن حمد �آل 
خليفة �جلل�س���ة �الأ�س���بوعية ملجل�س �ل���وزر�ء بق�رص 
�لق�سيبية �س���باح �أم�س. وو�فق جمل�س �لوزر�ء على 

�إن�س���اء حمطة للطاق���ة �ل�سم�س���ية يف مملكة 
�لبحرين لتوليد 100 ميغاو�ت من �لكهرباء.

قطر حتتجز 3 قوارب بحرينية يف 48 �ساعة

�سلطان بن �سحيم: الأغراب يف بلدنا برائحة امل�ستعمر
�لعربية.نت: �أعرب �ل�س���يخ �سلطان بن �سحيم �آل 
ثاين ع���ن �أمله يف ��س���تجابة �الأ�رصة �حلاكم���ة و�الأعيان 
يف قط���ر لدع���وة �الجتم���اع. موؤك���د�ً دعمه ل���كل دعوة 

لاجتماع.
كما �أعرب خ���ال بيان، �الثنني، عن تخوفه من �أن 
يرتبط ��س���م �لقطري باالإرهاب، الفتاً �إلى �أن �حلكومة 
�لقطرية �رتكبت �أخطاء فادحة بحق �إخوتنا يف �خلليج”. 
وتاب���ع “من���ذ ظه���ور �الأزمة مل �أع���د �حتم���ل �لبقاء يف 
�أر�س بد�أ �الأغ���ر�ب يتدفقون فيها ويجوبونها بر�ئحة 
�مل�س���تعمر، ويتدخلون يف �س���اأننا بدعوى حمايتنا من 

�أهلنا يف �ل�سعودية ودول �خلليج �لعربي”.

�ملنام���ة - وز�رة �لد�خلي���ة: ����رصح قائد 
خف���ر �ل�س���و�حل �لعمي���د �لركن بح���ري عاء 
�س���يادي باأن �ل�س���لطات �لقطري���ة �حتجزت 
خال �ليومني �ملا�سيني 3 قو�رب بحرينية، 
عل���ى متنها 16 بح���ار�؛ لريتف���ع بذلك عدد 
�لقو�رب �لتي حتتجزها �إلى 15 قاربا �إ�سافة 
�إلى 20 بحار�، م�س���ري�ً �إل���ى �أن �حتجاز بع�س 

هذه �لقو�رب يعود �إلى �لعام 2009.
و�أكد قائد خفر �ل�سو�حل �رصورة �اللتز�م 
باتخاذ �الإج���ر�ء�ت �لقانونية �ملقررة يف هذ� 
�ل�ساأن وفق ما تق�سي به �ملعاهد�ت �لدولية 
�ملتعلق���ة بال�س���امة �لبحرية، الفت���اً �إلى �أن 
قيادة خفر �ل�سو�حل تتابع �إجر�ء�تها �لازمة 

لاإفر�ج عن �لقو�رب و�لبحارة �ملذكورين.
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قالت ولية �أمر طالب مبدر�سة كرزكان �البتد�ئية للبنني ل� “�لباد” 
�إن �بنه���ا �أ�س���يب بجرح يف قرنية عينه �لي�رصى �أثناء �لف�س���حة وتفاقمت 

م�سكلته �ل�سحية؛ ب�سبب عدم وجود ممر�س �أ�سوة مبد�ر�س �أخرى.
و�أ�س���ارت �إل���ى �أنها تلقت �ت�س���اال م���ن �بنها يخربه���ا باأنه تعر�س 
لاإ�سابة يف عينه، فتوجهت مبا�رصة لق�سم �الإ�رص�ف باملدر�سة، �إذ فوجئت 
بوجود طاب م�سابني باإ�سابات �سحية خمتلفة بانتظار �أولياء �أمورهم، 

دون تلقيهم �أي نوع من �لرعاية �ل�سحية.
وكان���ت وز�رة �لرتبية قد �أعلنت يف وقت �س���ابق عن توظيف وز�رة 

�ل�س���حة 64 ممر�سا، 56 ممر�سة مبد�ر�س �الإناث، و8 ممر�سني 
مبد�ر�س �لذكور.

:”$“ لـ  اأمر  ولية  البنني...  مبدار�س  فقط  ممر�شني   8

عني ولدي ُجرحت... ول ممر�ص بـ “كرزكان”

• �سورة الإ�سابة �لطالب يف عينه	

امون حتـت مـجـهـر الـرقـابـة رواتب “التوظيف” متفاوتة والأعلى 2000 دينار احلجَّ

جمل�سا “دانات املدينة”: مفو�سون من “العمومية”

�فتت���ح وزير �لعم���ل و�ل�س���وؤون �الجتماعية 
جميل حميد�ن، �س���باح �أم�س، معر�س �لتوظيف 
�لع���ام، مبرك���ز �ملنام���ة �الجتماع���ي يف �جلفري، 
بح�س���ور حمافظ �لعا�س���مة �ل�س���يخ ه�س���ام بن 

عبد�لرحمن �آل خليفة.
وي�س���ارك يف �ملعر�س و�لذي ي�س���تمر حتى 
�لي���وم )�لثاث���اء(، قر�ب���ة 25 �رصكة وموؤ�س�س���ة 

بالقطاع �خلا�س، تقدم �سو�غرها �لوظيفية من 
خال زو�يا خا�س���ة بها، مت توزيعه���ا بعناية يف 

�ساحة �ملعر�س.
و�هتمت �ل�رصكات �مل�ساركة بو�سع لوحات 
عري�سة، تناولت تفا�سيل �لوظائف �ملعرو�سة، 
وحجم �الأجور، وعدد �ل�س���و�غر، و�لتي تنوعت ما 
بني �ملجال �لطبي، و�الإد�ري، و�لنقل، و�لتقني، 

وغريه���ا، ومبع���دل رو�ت���ب متف���اوت 
يرت�وح بني 400 و2000 دينار.

دع���ا جمل�س بلدي �ل�س���مالية خال �جتماعه 
�العتي���ادي �الأول من دور �النعقاد �حلايل �أم�س، 
�إلى ت�سديد �لرقابة على ممار�سي مهنة �حلجامة 

دون ترخي�س.
و�نتق���د �لبل���دي ط���ه �جلني���د ع���دم وجود 
“رقابة حقيقية” على ممار�س���ي مهنة �حلجامة 
غري �ملرخ�سني و�س���بطهم، باعتبار �أن كثريين 

ممن ميار�س���ون هذه �ملهنة ه���م ممن ال تنطبق 
عليهم �رشوط مزاولتها.

و��ستعر�س �ملجل�س رد رئي�س هيئة تنظيم 
�ملهن و�خلدمات �ل�س���حية مرمي �جلاهمة على 

��ستف�سار �ملجل�س بهذ� �خل�سو�س.
وبينت �جلاهم���ة �أن �الأطباء و�ملمار�س���ني 
�ل�س���حيني �ملدربني و�أ�سحاب �خلربة هم فقط 

ا  �لقادرون على �إجر�ء �حلجامة، خ�سو�سً
�لتي جترى لعاج �الأمر��س.

�أو�س���ح جمل�س���ا �إد�رة جممع د�نات �ملدينة 
1 و2 �أن “�جلمعية �لعمومية للماك فو�س���تهما 
ب�س���احيات حم���ددة يف عقد �لتاأ�س���ي�س �ملوثق 
ل���دى �جله���ات �لر�س���مية، وم���ن �س���منها �إقر�ر 
�مليز�نية �خلا�سة بكل �حتاد وهو ما مت بالفعل، 

وال نعل���م م���ا �لق���ر�ر�ت �لتي مل ي�س���ت�رص �ملاك 
فيها”.

و�أكد �ملجل�س���ان رد� على ما ن�رصته “�لباد” 
�أنه حتى كتابة هذ� �لرد مل ي�س���لهما طلب لعقد 
جمعي���ة عمومي���ة طارئة يت�س���من �مل�س���تند�ت 
�ملطلوبة وعلى ر�أ�س���ها توقيع �ملاك بن�س���اب 

20 % من ن�سبهم يف �لتملك.
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البحرين ترف�س بيع �شندات مل�شتثمرين 
قطريني

اقتصاد البالد

11

اإن�شاء حمطة للطاقة ال�شمـ�شـيـة لـتـولـيـد 100 مـيـغـاوات
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العــــرب ال يقــــراأون الكتـــــب العلميـــــة 
وال يعــرفــــونهــــا!

مسافات البالد

23
مروة خمي�س

�سيدعلي املحافظة

حمرر ال�س�ؤون املحلية

 اإبراهيم النهام

10

قرب اندماج “بيتك” 
و“الأهلي املتحد” 

بات����ت عملي����ة �ندم����اج بي����ت �لتموي����ل �لكويت����ي 
“بيتك” و�لبنك �الأهلي �ملتحد قاب قو�س����ني �أو �أدنى، 
بعد �أن مت تعيني م�ست�س����ار عاملي لل�سفقة.  و�أوقفت 
بور�سة �لبحرين �أم�س �لتد�ول على �سهم �لبنك �الأهلي 
�ملتح����د، فيم����ا �أوقفت بور�س����ة �لكويت ت����د�ول بيت 
�لتموي����ل �لكويت����ي “بيت����ك”، و�لبنك �الأهل����ي �ملتحد 

“�أهلي متحد”، و�لبنك �الأهلي �ملتحد “�ملتحد”. 

 املحرر االقت�سادي

• �سمو رئي�س �لوزر�ء يرت�أ�س بح�سور �سمو ويل �لعهد جل�سة جمل�س �لوزر�ء 	

• �ل�سيخ �سلطان بن �سحيم	
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البحرين حتقق جناحات متتالية يف خمتلف امليادين التنموية

على اجلهات كافة التاأكد من املوا�صفات الفنية للتو�صيالت الكهربائية

�شموهما ي�شيدان بثقة امل�شتثمرين بالقطاع امل�رصيف... رئي�س الوزراء وويل العهد:

تفقد قاعة منا�شبات مبدينة عي�شى تعر�شت حلريق... �شمو حمافظ اجلنوبية:

املنامة - بنا: ا�ش����تقبل رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�ش����مو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة، بق�رص الق�شيبية �شباح اأم�س.
وخالل اللقاء، اأكد �ش����موهما اأن مملكة البحرين 
حتق����ق النج����اح تل����و النج����اح يف خمتل����ف امليادين 

التنموية وي�شتدل على ذلك بامل�شتوى املت�شاعد 
ا  مل�ش����ارات التنمي����ة باأوجهها املتعددة اقت�ش����اديًّ
واجتماعيًّا و�شيا�ش����يًّا يف ظل العه����د الزاهر لعاهل 
الب����الد �ش����احب اجلاللة املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل 

خليفة.
ويف هذا ال�ش����دد، فقد اأ�ش����اد �ش����احب ال�شمو 
امللكي رئي�س الوزراء، و�شاحب ال�شمو امللكي ويل 

العه����د نائب القائ����د االأعلى النائ����ب االأول لرئي�س 
جمل�����س ال����وزراء بثق����ة امل�ش����تثمرين يف مكون����ات 
القط����اع امل�رصيف وبيئته الت�رصيعية ومب�ش����تقبله يف 
�شوء املوؤ�رصات االقت�شادية االإيجابية التي عك�شها 
مع����دل النم����و وتغطية م�����رصف البحري����ن املركزي 
اإ�ش����دارات اأذون����ات اخلزينة احلكومي����ة حيث فاق 
الطل����ب عليها مق����دار اإ�ش����داراتها مما ي����دل على 

الثقة العالية يف ال�شيا�ش����ة احلكومية االقت�ش����ادية 
واملالية.

كما ا�شتعر�س �شاحب ال�ش����مو امللكي رئي�س 
العه����د  ال�ش����مو امللك����ي ويل  ال����وزراء، و�ش����احب 
جملة من املو�ش����وعات املت�ش����لة بال�ش����اأن املحلي 
باالإ�ش����افة اإلى التطورات وامل�ش����تجدات االإقليمية 

والدولية.

ع���وايل - املحافظ���ة اجلنوبي���ة: دع���ا 
حمافظ املحافظة اجلنوبية �ش���مو ال�ش���يخ 
خليف���ة ب���ن عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة 
كاف���ة اجله���ات واملواطن���ني واملقيمني 
يف املحافظة اإلى التاأكد من املوا�ش���فات 
الفنية امل�شتخدمة للتو�شيالت الكهربائية 
يف منازلهم ومن�شاآتهم، وذلك جتنًبا لوقوع 
حوادث احلري���ق غري املتوقع���ة جراء عدم 
االلتزام مبعايري ال�شالمة، موؤكًدا �شموه اأن 
�ش���المة املواطنني واأمنهم اأولوية يحر�س 
على �شمان حتقيقها يف خمتلف امليادين 

و�شتى املجاالت.
الزي����ارة  هام�����س  عل����ى  ذل����ك،  ج����اء 
التفقدي����ة الت����ي ق����ام بها �ش����موه الإحدى 
�شاالت املنا�ش����بات يف مدينة عي�شى جراء 
تعر�ش����ها حلادث حريق ناجت عن التما�س 

كهربائي. 
وخ���الل الزي���ارة، تفّقد �ش���مو حمافظ 
املحافظة اجلنوبية االأ�رصار الناجتة عن هذه 
احلادثة، موؤكًدا اأن املخت�ش���ني �شيبا�رصون 
االإج���راءات الالزمة لتاأمني تقدمي ال�ش���الة 
خلدماتها جلميع االأهايل دون اأن يت�ش���بب 

�ش���موه  �ش���اكًرا  م�ش���احلهم،  تعطي���ل  يف 
املول���ى العل���ي القدير لع���دم وق���وع اأية 
خ�شائر ب�رصية خالل احلادثة، م�شيًدا بالوقت 
نف�شه بجهود و�رصعة ا�شتجابة رجال الدفاع 

املدين يف التعامل مع احلريق. 
واأكد �ش���مو ال�ش���يخ خليفة بن علي اأن 
املحافظة ما�ش���ية قدًما من خالل براجمها 
واأن�ش���طتها بالتعاون م���ع اجلهات املعنية 
لن����رص التوعي���ة ومفاهي���م ال�ش���المة العامة 
لالأهايل وعلى اأمت اال�ش���تعداد للتوا�ش���ل 
مع اجلميع والتاأكد من �شالمة املوا�شفات 

وتقيدها باال�شرتاطات الواجب اتباعها يف 
التو�ش���يالت الكهربائية ومعاينة االأحمال 

الكهربائية.
من جانبهم، اأعرب رجال االأمن والدفاع 
امل���دين ع���ن �ش���كرهم وتقديرهم ل�ش���مو 
حماف���ظ اجلنوبية على اهتمام���ه ومتابعته 
الفورية املبا�رصة للمه���ام والواجبات التي 
يقومون بها والتي تندرج �ش���من اأولويات 
وحت���ركات �ش���موه يف التاأكي���د واالهتمام 
باالأم���ن العام و�ش���المة مواطن���ي ومقيمي 

املحافظة.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبالً �شمو ويل العهد	

• �شمو حمافظ اجلنوبية يتفقد موقع احلريق	

تلقى عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية �ش���كر جوابية 
م���ن عاهل اململك���ة العربية ال�ش���عودية  خادم 
احلرمني ال�رصيفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
ا عل���ى برقي���ة جاللت���ه  اآل �ش���عود؛ وذل���ك ردًّ
املهنئة له مبنا�ش���بة جناح مو�ش���م احلج للعام 
1438ه����. واأعرب خ���ادم احلرم���ني ال�رصيفني 
عن خال�س �ش���كره وتقديره جلاللة امللك على 
م�شاعر جاللته االأخوية الكرمية، متمنياً جلاللته 

وافر ال�شحة وال�شعادة.

بع���ث عاهل البالد �ش���احب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة برقي���ة تهنئة اإلى 
رئي�ش���ة جمهورية ت�شيلي مي�ش���يل با�شيليت؛  
وذلك مبنا�ش���بة ذكرى ا�شتقالل بالدها، اأعرب 
جاللته فيه���ا عن اأطيب تهاني���ه ومتنياته لها 

بهذه املنا�شبة الوطنية.

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة 
ورئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري 
خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة وويل العهد نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمري �شلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة برقي���ات �ش���كر جوابي���ة 
م���ن ملك مملك���ة اإ�ش���بانيا ال�ش���ديقة فيليبي 
ال�ش���اد�س؛ رداً عل���ى الربقي���ات املعزية له يف 
�ش���حايا حادث الده����س اجلماعي الذي وقع يف 
مدينة بر�شلونة االإ�ش���بانية. واأعرب جاللة ملك 
اإ�ش���بانيا يف برقيته عن خال�س �شكره وتقديره 
لعاهل البالد و�ش���مو رئي�س الوزراء و�شمو ويل 
العهد على م�ش���اعرهم االأخوية النبيلة، متمنياً 
لهم موفور ال�ش���حة وال�شعادة، ول�شعب مملكة 

البحرين مزيدا من التقدم والرخاء.

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
�ش���كر من وزي���ر االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع�ش���ام  خل���ف، وذل���ك 
مبنا�ش���بة ا�ش���تقبال جاللته عدًدا من العاملني 

يف الوزارة،
هذا ن�شها:

�شيدي ح�رصة �ش���احب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه

ملك مملكة البحرين املفدى
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

ي�رصفني باالأ�ش���الة عن نف�ش���ي وعن جميع 
منت�ش���بي وزارة االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطيط العمراين اأن اأرفع اإلى مقام جاللتكم 
حفظك���م اهلل ورعاك���م اأ�ش���مى اآي���ات ال�ش���كر 
واالمتن���ان عل���ى تف�ش���ل جاللتك���م بااللتق���اء 

باأبنائكم موظفي الوزارة.
اإن ما حظينا به من �رصف االلتقاء بجاللتكم 
حفظكم اهلل ورعاكم واال�ش���تماع لتوجيهاتكم 
ال�ش���امية واإ�شادتكم ال�ش���امية مبا مت حتقيقه 
م���ن اإجن���ازات يف العه���د الزاه���ر جلاللتكم هو 
م�ش���در فخر ل���كل العاملني يف ه���ذه الوزارة، 
واإنن���ا نعاه���د جاللتك���م عل���ى تنفي���ذ املزيد 
وت�ش���خري كل االإمكانيات لو�ش���ع توجيهاتكم 

ال�شامية مو�شع التنفيذ.
كما ي�شعدين وي�رصفني االإ�شادة بتوجيهات 
جاللتك���م ال�ش���امية باالحتفال مبنا�ش���بة مرور 
مائة عام على تاأ�شي�س العمل البلدي يف مملكة 
البحرين، واأن هذه اللفتة ال�شامية من جاللتكم 
ه���ي تقدير لعراق���ة النظام البل���دي يف البالد، 
و�ش���نعمل يف ال���وزارة على تنفيذ ه���ذه الروؤية 

ال�شامية باإذن اهلل تعالى.
ال�ش���كر  جلاللتك���م  اأك���رر  اخلت���ام،  ويف 
والتقدير، داعًيا املول���ى عّز وجّل اأن يحفظكم 
ويرعاك���م واأن ي���دمي عل���ى جاللتك���م موف���ور 
ال�ش���حة والعافي���ة، وعلى مملكتن���ا الغالية يف 
ظل عهدك���م الزاهر مزيًدا م���ن االأمن والتنمية 

والرخاء.
حفظ اهلل جاللتك���م واأيدكم بن�رصه ودمتم 

�شنًدا وذخًرا ململكتنا الغالية ،،،
املخل�س جلاللتكم

ع�شام بن عبداهلل خلف

العاهل يتلقى �شكر 
خادم احلرمني

... ويهنئ ت�شيلي 
بذكرى اال�شتقالل 

القيادة تتلقى �شكر 
ملك اإ�شبانيا 

خلف: ت�شخري االإمكانات 
لتنفيذ التوجيهات امللكية

اإ�صــــالح الأمـــــم املتحـــدة مطلـــب ملــــح
م�شيدا بجهود ترامب... وزير اخلارجية:

املنام���ة - بنا: �ش���ارك وزير اخلارجية ال�ش���يخ 
خال���د ب���ن اأحمد ب���ن حمم���د اآل خليف���ة يف االجتماع 
الذي عقد اأم�س برئا�ش���ة رئي����س الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة دونال���د ترامب، وبح�ش���ور االأمني العام 
لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س، عن اإ�ش���الح االأمم 

املتحدة مبقر املنظمة الدولية يف نيويورك. 
واأ�ش���اد وزي���ر اخلارجية باجله���ود التي يبذلها 
الرئي����س ترام���ب م���ن اأجل اإ�ش���الح االأم���م املتحدة 
���ا يف ظل ما  ���ا ومطلًبا ملحًّ والذي اأ�ش���بح هدًفا مهمًّ
ي�شهده العامل من تغريات وتطورات تفر�س �رصورة 
اإدخ���ال تغيريات اإيجابية ملمو�ش���ة على اإدارة االأمم 
املتح���دة وتطوير كافة اأجهزتها لتكون اأكرث كفاءة 

وفعالي���ة يف اأداء الدور الذي تقوم به يف حفظ االأمن 
وال�شلم الدوليني.

و�شّدد ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
على اأهمي���ة الدور الذي تقوم ب���ه االأمم املتحدة يف 
اجلوان���ب االإن�ش���انية والتنموي���ة و�رصورة موا�ش���لة 
ه���ذا الدور يف ظل ما يتوف���ر لها من اإمكانات كبرية 
وق���درات متكنه���ا م���ن اأن ت�ش���هم ب�ش���دة يف تلبية 

طموحات ال�شعوب يف الرخاء واالزدهار.
وكان���ت مملكة البحرين م���ن اأوائل الدول التي 
رحبت ووقع���ت االإعالن ال�شيا�ش���ي ال���ذي دعا اإليه 
الرئي����س االأمريكي ب�ش���اأن دعم خط���ة االأمني العام 

الإ�شالح االأمم املتحدة.

• وزير اخلارجية يف اجتماع مع نظريه ال�شعودي	
“اخلارجية” تندد بتفجرَيي باك�صتان واأفغان�صتان

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: ن���ددت وزارة اخلارجية بالتفج���ري االإرهابي الذي ا�ش���تهدف دورية لقوات 
االأمن مبنطقة باجور يف جمهورية باك�ش���تان االإ�ش���المية، والتفجري االإرهابي الذي ا�ش���تهدف �ش���وًقا �شعبية 
مبدينة خو�ش���ت يف جمهورية اأفغان�ش���تان االإ�ش���المية، معربة عن خال�س تعازيها وموا�ش���اتها الأهايل وذوي 
ال�شحايا ومتنياتها ب�رصعة ال�شفاء جلميع امل�شابني جراء هذه االأعمال االإرهابية االآثمة التي ت�شتهدف زعزعة 
االأمن وال�ش���لم. واأكدت الوزارة ت�ش���امن مملكة البحرين مع كل من جمهورية باك�شتان االإ�شالمية وجمهورية 
اأفغان�ش���تان االإ�شالمية يف حربهما �شد االإرهاب وم�ش���اعيهما الرامية للق�شاء على كل التنظيمات االإرهابية، 
جمددًة موقف مملكة البحرين الثابت والراف�س جلميع اأ�ش���كال العنف والتطرف واالإرهاب، والداعي ل�رصورة 

تكاتف املجتمع الدويل يف مواجهة هذه الظاهرة اخلطرية؛ الأجل اجتثاثها من جذورها.

وزير اخلارجية يبحث مع اجلبري التن�صيق امل�صرتك

نيويورك - بنا: اجتمع وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة يف مدينة 
نيويورك اأم�س مع وزير خارجية اململكة العربية ال�شعودية عادل اجلبري، وذلك على هام�س 

اجتماعات الدورة الثانية وال�شبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة.
وخ���الل االجتماع، مت بحث التن�ش���يق امل�ش���رتك ب���ني البلدين ال�ش���قيقني اإزاء خمتلف 
الق�ش���ايا االإقليمية والدولية والتباحث يف املو�شوعات املدرجة على جدول اأعمال اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة، يف اإطار احلر�س امل�ش���رتك والدائم على تن�ش���يق املواقف ب�شاأن اآخر 

امل�شتجدات والتطورات واإحالل االأمن وال�شالم يف املنطقة والعامل.
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تلبية احتياجات جدحف�ص يف اخلدمات البلدية والإ�صكان وال�صحة والتعليم
�سموه يكلف خلف بزيارة �سوق النويدرات والوقوف على متطلبات الباعة... رئي�س الوزراء يوجه:

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
بح�س���ور ويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء �س���احب ال�س���مو 
امللكي الأمري �س���لمان بن حمد اآل خليفة اجلل�سة 
العتيادي���ة الأ�س���بوعية ملجل����س ال���وزراء وذلك 
بق�رص الق�س���يبية �س���باح اأم�س، وقد اأدلى الأمني 
الع���ام ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص عقب اجلل�س���ة 

بالت�رصيح التايل:
رفع �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء 
خال�س الته���اين والتربي���كات اإلى عاه���ل البالد 
�س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
واإل���ى �س���عب البحرين الكرمي والأمت���ني العربية 
والإ�س���المية مبنا�س���بة الع���ام الهج���ري اجلدي���د 
1439، �سائالً املولى عّز وجّل باأن يكون عام خري 
وبرك���ة على جاللت���ه واملواطنني وعل���ى الأمتني 
العربية والإ�س���المية، واأن ي�س���وده الأمن وال�سالم 

وال�ستقرار والرخاء.
احتياج���ات  �س���موه  متابع���ة  �س���ياق  ويف 
املواطنني ومالحظاته���م يف القرى واملدن، فقد 
وجه �س���احب ال�س���مو امللكي رئي�س ال���وزراء اإلى 
تلبية احتياجات جدحف�س من اخلدمات واملرافق 
التي حتقق متطلبات الأهايل فيها، وكلف �سموه 
وزراء اخلدم���ات مبتابعة م���ا حتتاجه جدحف�س يف 
جمالت اخلدم���ات البلدية والإ�س���كان وال�س���حة 

والتعليم وغريها من اخلدمات الأخرى.
اإلى ذلك، فقد كلف �س���احب ال�سمو امللكي 
رئي�س الوزراء وزير الأ�س���غال و�س���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين بزي���ارة �س���وق النويدرات 
والوق���وف على متطلب���ات واحتياج���ات الباعة يف 
ه���ذا ال�س���وق ومرتادي���ه، وتوفري كل ما ي�س���من 
ا�س���تمرار هذه ال�س���وق يف تقدمي خدماته لأهايل 
النوي���درات واحلف���اظ عل���ى املظهر احل�س���اري 
للمنطق���ة، وتكثي���ف احلمالت التفتي�س���ية؛ ملنع 

البي���ع الع�س���وائي خ���ارج ال�س���وق مب���ا ي�س���من 
�س���المة الأغذية واحلفاظ على املظهر احل�ساري 

للمنطقة.
م���ن جانب اآخ���ر، فقد كلف �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي رئي�س الوزراء وزارة الأ�س���غال و�س���وؤون 
البلديات والتخطيط العم���راين بتوفري اخلدمات 
كافة، وتهيئة ما يلزم ل�س���مان نظافة ال�س���وارع 
والأماكن وال�س���احات خا�س���ة يف تل���ك التي تقام 

فيها الفعاليات الدينية يف ذكرى عا�سوراء.
املذك���رات  املجل����س يف  نظ���ر  ذل���ك،  بع���د 
واملو�س���وعات املدرجة على جدول اأعماله، وقرر 

ب�ساأنها ما يلي:
اأولً: واف���ق جمل�س الوزراء بناء على تو�س���ية 
اللجنة التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول 

لرئي����س جمل����س الوزراء عل���ى عدد من م�س���اريع 
الإج���راءات  اتخ���اذ  بقوان���ني، وق���رر  املرا�س���يم 
الد�ستورية والقانونية الالزمة لإ�سدارها، وت�سب 

ه���ذه امل�س���اريع يف تقوي���ة البيئ���ة الت�رصيعي���ة، 
وت�س���هيل الإجراءات اأمام امل�س���تثمرين وتطوير 

البنية التحتية.
ثانياً: وافق جمل�س الوزراء على اإن�ساء حمطة 
للطاقة ال�سم�سية يف مملكة البحرين لتوليد 100 
ميغاوات من الكهرباء بوا�سطة الطاقة ال�سم�سية، 
ويجيء ذلك يف اإطار حر�س احلكومة على العتماد 
على م�س���ادر الطاق���ة املتجددة، ومنه���ا الطاقة 
ال�سم�سية، ومبا ين�سجم مع اخلطة الوطنية للطاقة 
املتجددة التي اأقرها جمل�س الوزراء، وتو�سيات 
املذك���رة  ت�س���منته  وم���ا  التن�س���يقية،  اللجن���ة 
املرفوعة لهذا الغر�س من وزير �سوؤون الكهرباء 
واملاء، و�س���يتم طرح مناق�سة تنفيذ امل�رصوع يف 
�سهر فرباير 2018 على اأن يتم النتهاء منه خالل 

العام 2019.

ثالث���اً: واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى مذكرة 
تفاه���م للتع���اون يف املج���ال الديني ب���ني وزارة 
العدل وال�س���وؤون الإ�س���المية والأوق���اف مبملكة 
البحري���ن، وجلن���ة الدول���ة لل�س���وؤون الديني���ة يف 
جمهوري���ة قريغ�س���تان، وقرر املجل����س تفوي�س 
الوزي���ر املخت�س بالتوقيع عليه���ا، وجاء ذلك يف 
�س���وء املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من نائب 
رئي�س جمل����س ال���وزراء، رئي�س اللجن���ة الوزارية 

لل�سوؤون القانونية.
رابعاً: اأحال جمل�س الوزراء اإلى اللجنة الوزارية 
لل�س���وؤون القانونية مذكرة تفاه���م للتعاون بني 
وزارة ال�س���حة مبملك���ة البحرين، ووزارة ال�س���حة 
والرفاهي���ة بجمهوري���ة كوري���ا يف جم���ال الرعاية 
ال�سحية والعلوم الطبية وذلك بعد العر�س الذي 

قدمته بخ�سو�سها وزيرة ال�سحة. 
خام�س���اً: اأح���ال جمل����س ال���وزراء اإل���ى جمل�س 
النواب ثالثة م�س���اريع بقوانني متت �سياغتها يف 
�سوء اقرتاحات بقوانني مقدمة من جمل�س النواب 
م�س���فوعاً كالً منه���ا مبذكرة ب���راأي احلكومة حوله، 
الأول بتعدي���ل امل���ادة )127 مك���رراً( من قانون 
الإج���راءات اجلنائية ال�س���ادر باملر�س���وم بقانون 
رقم )46( ل�سنة 2002، والثاين بخ�سو�س تعديل 
املادة )20( م���ن قانون تنظيم املباين ال�س���ادر 
 ،1977 ل�س���نة   )13( رق���م  بقان���ون  باملر�س���وم 
والثالث بخ�س���و�س م�رصوع قانون بتعديل بع�س 
اأحكام قانون موؤ�س�سة الإ�سالح والتاأهيل ال�سادر 

بالقانون رقم )18( ل�سنة 2014.
�ساد�ساً: بحث جمل�س الوزراء اقرتاحني برغبة 
مقدم���ني من جمل����س الن���واب الأول بخ�س���و�س 
فرتة حظر �س���يد الروبيان والثاين ب�س���اأن اأع�ساء 
البعثة الدبلوما�س���ية ب�س���فارات مملكة البحرين، 
ووافق املجل�س على ردي احلكومة ب�ساأنهما على 
النحو الذي اأو�س���ت به اللجنة الوزارية لل�س���وؤون 

القانونية.

•  �سمو رئي�س الوزراء يرتاأ�س بح�سور �سمو ويل العهد جل�سة جمل�س الوزراء	

ت���ه���ي���ئ���ة ��������س�������وارع و�������س������اح������ات ال����ف����ع����ال����ي����ات ال����دي����ن����ي����ة مب����ن����ا�����س����ب����ة ع�����ا������س�����وراء

جمل�س الوزراء: 

طرح مناق�سة لإن�ساء حمطة للطاقة ال�سم�سية لتوليد 100 ميغاوات كهرباء 

• يا�رص النا�رص	

ت�صغيــل حمطــة الطاقــة ال�صم�صيــة نهايــة العام 2019
مريزا يثمن اهتمام احلكومة برفع كفاءة “املتجددة”

املنام����ة - بن����ا: بناًء عل����ى توجيه����ات اللجنة 
التن�سيقية برئا�سة ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة لال�ستثمار 
يف الطاق����ة املتجددة، تعتزم مملك����ة البحرين بناء 
حمطة طاقة �سم�س����ية بق����درة اإنتاجي����ة تبلغ 100 

ميجاوات، وذلك بال�رصاكة مع القطاع اخلا�س.
وياأتي ذلك �س����من جه����وده اللجنة يف التنمية 

امل�س����تدامة، وتوفري بيئة �س����حية وتنويع م�سادر 
الطاق����ة. وتعم����ل اجلهات املخت�س����ة الآن بتعيني 
الوثائ����ق اخلا�س����ة  ا�ست�س����اري امل�����رصوع لإع����داد 
باملوا�سفات الفنية والتفاقات لتطوير امل�رصوع.

املطوري����ن  دع����وة  يت����م  اأن  املتوق����ع  وم����ن 
للمناق�س����ة يف فرباير 2018، على اأن يتم النتهاء 
م����ن ت�س����ييد املحطة وت�س����غيلها مع نهاي����ة العام 

.2019

الع����ام  يف  اعتم����د  ال����وزراء  جمل�����س  وكان 
2016 اخلط����ة الوطني����ة لكفاءة الطاق����ة واخلطة 
الوطني����ة للطاقة املتجددة، والتي ت�س����تمل اإحدى 
مبادراته����ا عل����ى حتديد هدف وطني لبلوغ ن�س����بة 
5 % م����ن العتماد على الطاق����ة املتجددة مقارنة 
بال�ستهالك الكلي للكهرباء يف البالد بحلول العام 

.2025
وبهذه املنا�س����بة، ثمن وزير �سوؤون الكهرباء 

واملاء عبداحل�س����ني مريزا اهتم����ام جمل�س الوزراء 
برئا�س����ة رئي�����س الوزراء �س����احب ال�س����مو امللكي 
الأم����ري خليفة بن �س����لمان اآل خليف����ة حول اخلطط 
التنفيذية لرفع كفاءة الطاقة واخلطط التنفيذية 
للطاق����ة املتج����ددة، كما ن����وه بتوجيه����ات اللجنة 
التن�سيقية برئا�سة ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة لال�ستثمار 

يف الطاقة املتجددة وامل�ستدامة، والتي ياأتي من 
�سمن اأولوياتها حمور البيئة والتنمية احل�رصية يف 

برنامج عمل احلكومة.
النخفا�����س امللح����وظ  اإل����ى  الوزي����ر  واأ�س����ار 
يف تكلف����ة وح����دة الكهرب����اء املنتج����ة م����ن الطاقة 
ال�سم�س����ية؛ نتيجة التطور التكنولوجي يف �سناعة 
الألواح ال�سم�سية والأجهزة امل�ساحبة لها وحت�سن 

كفاءتها.

اإطالق فعالية تتناول دور رئي�ص الوزراء بن�رش وتعزيز ال�صالم
تزامًنا مع اجتماعات الأمم املتحدة بنيويورك وينظمها “فوبال”

املنامة - فوبال: ينظم الحتاد العاملي لل�سالم 
واحل���ب )فوبال( اليوم “الثالث���اء” فعالية يف مدينة 
نيوي���ورك بالوليات املتح���دة الأمريكية، وبالتزامن 
م���ع اجتماعات اجلمعية العام���ة لالأمم املتحدة، يلقي 
من خاللها ال�س���وء على تقاليد ال�س���الم والت�س���امح 
والتن���وع يف مملكة البحري���ن، ويح�رصها عدد من كبار 
ال�سخ�س���يات امل�س���اركني يف اجتماع���ات اجلمعي���ة 
العام���ة للمنظم���ة الدولية وكبار امل�س���وؤولني بالأمم 
املتحدة واملنظمات الدولية والإقليمية وال�سفراء.  

و�سي�س���لط الحتاد من خ���الل الفعالية ال�س���وء 
على اجلهود الدءوبة لرئي�س الوزراء �س���احب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �س���لمان اآل خليفة يف ن�رص 
وتعزي���ز مفاهيم ال�س���الم والت�س���امح؛ م���ن اأجل عامل 
ي�س���وده الأمن وال�ستقرار، ودور �سموه كقائد ورجل 

دولة كر�س حياته من اأجل تعزيز تلك الأهداف.
تاأت���ي الفعالية يف اأعق���اب الزيارة التي قام بها 
وفد الحتاد العاملي لل�سالم واحلب )فوبال( برئا�سة 
“هون���غ تاو ت�س���ي” اإلى مملكة البحري���ن هذا العام، 
والتي اطل���ع خاللها على مدى التق���دم الذي اأحرزته 
مملك���ة البحرين يف خمتل���ف املجالت القت�س���ادية 
والجتماعي���ة، وال���ذي ح���از اإعجاب الحتاد بو�س���فه 

منوذجاً يج�سد ال�سالم والوئام والأمن والزدهار.
يوف���ر الطابع العاملي الذي تت�س���م به الفعالية 
فر�س���ة مهمة لإبراز اإجنازات مملكة البحرين يف جمال 
التعاي����س املجتمع���ي وال�س���الم والوئ���ام الذي مييز 
املجتمع البحريني، وما يوليه رئي�س الوزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأم���ري خليفة بن �س���لمان اآل خليفة 
م���ن عناية فائقة بتعزيز �س���مات التنوع والن�س���جام 
بني جميع مكونات املجتمع البحريني �س���من ن�س���يج 

اجتماعي مرتابط ومتما�سك.
وتتزامن الفعالية مع اجتماعات اجلمعية العامة 
لالأم���م املتح���دة، وقبي���ل احتف���ال املجتم���ع الدويل 
بالي���وم العامل���ي لل�س���الم ال���ذي ي�س���ادف احلادي 
والع�رصين من �س���هر �سبتمرب من كل عام، وهو اليوم 
ال���ذي يحر�س في���ه رئي�س الوزراء �س���احب ال�س���مو 
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة على توجيه 
ر�سالة �سنوية للعامل باأهمية ال�سالم و�رصورة ت�سافر 
اجلهود كافة؛ م���ن اأجل حتقيقه، والدع���وة اإلى بذل 
املزيد من التعاون اجلماعي والعمل الدويل ملعاجلة 
اأ�سباب احلروب وال�رصاعات من اأجل م�ستقبل اأف�سل 

للب�رصية.
وكان وفد من “الحتاد العاملي لل�س���الم واحلب 

)فوبال(” برئا�س���ة رئي�س الحتاد “هونغ تاو ت�سي”، 
قد زار مملكة البحرين يف يونيو املا�سى، حيث اطلع 
الوفد على مدى التقدم الذي اأحرزته مملكة البحرين 

يف خمتلف املجالت القت�سادية والجتماعية. 
ي�س���ار اإلى اأن “الحتاد العاملي لل�سالم واحلب” 
)فوبال( تاأ�س����س يف الوليات املتحدة العام 2000؛ 
بهدف ن����رص وتعزيز ثقاف���ة احلب وال�س���الم العاملي 
من خالل و�س���ائل خمتلفة مثل التب���ادلت الثقافية 
والحتف���الت الر�س���مية الت���ي ينظمه���ا الحتاد، من 

اأهمها “رنني جر�س ال�سالم العاملي واحلب”.
وعقد الحتاد فعاليات عاملية للحب وال�سالم يف 
اأنحاء خمتلفة من العامل ح�رصها روؤ�ساء دول وحكومات 
ومنظم���ات غري حكومية؛ لتوحيد جهود اأكرب عدد من 
النا�س الذين ي�س���رتكون يف الروؤية نف�س���ها؛ لتعزيز 

ثقافة ال�سالم لالأجيال القادمة.
و�س���ارك خالل الأعوام املا�سية عدد من روؤ�ساء 
ال���دول وكب���ار امل�س���وؤولني يف املنظم���ات الدولي���ة 
وع���دد من احلا�س���لني عل���ي جائزة نوبل لل�س���الم يف 
الحتفالت والفعاليات التي يقيمها الحتاد �سنويا 
يف نيويورك بالتزامن م���ع اجتماعات اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة.

وزير الداخلية يلتقي قائد الأ�صطول اخلام�ص اجلديد

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل 
وزي����ر الداخلية الفريق الركن ال�س����يخ 
را�سد بن عبداهلل اآل خليفة �سباح اأم�س، 
وبح�س����ور نائب وزير الداخلية ال�سيخ 
ط����الل ب����ن حمم����د اآل خليف����ة، ورئي�س 
الأمن العام اللواء طارق احل�س����ن، قائد 
القوات البحري����ة الأمريكية يف القيادة 
املركزي����ة قائ����د الأ�س����طول اخلام�����س 
الأدم����ريال كيف����ن دوني����كان؛ وذل����ك 
مبنا�س����بة انته����اء فرتة عمل����ه، اإذ قدم 
اإلي����ه القائ����د اجلديد للق����وات البحرية 
الأمريكية يف القي����ادة املركزية، قائد 
الأ�س����طول اخلام�����س الأدم����ريال ج����ون 

اأكويالن.
واأع����رب وزير الداخلية عن �س����كره 

وتقدي����ره جله����ود الأدم����ريال كيف����ن 
دوني����كان على ما قام ب����ه طوال فرتة 
عمله وما �س����اهم به يف زي����ادة التعاون 
امل�س����رتك وتعزيز العالق����ات الثنائية 
متمني����ا  ال�س����ديقني،  البلدي����ن  ب����ني 
التوفي����ق والنج����اح لالأدم����ريال ج����ون 
اأكوي����الن يف مه����ام عمل����ه اجلديدة مبا 

يدعم م�سلحة البلدين ال�سديقني.
ا�س����تعرا�س  اللق����اء  خ����الل  ومت 
العالقات الثنائية القائمة بني البلدين 
ال�س����ديقني وبح����ث جم����الت التعاون 
والتن�سيق الأمني، اإ�سافة اإلى عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
ح�����رص اللق����اء قائد خفر ال�س����واحل 

العميد ركن بحري عالء �سيادي.



افتتح وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية جميل 
حمي���دان �ش���باح اأم�ض معر����ض الت�ظي���ف العام، 
مبرك���ز املنام���ة االجتماع���ي يف اجلف���ر، بح�ش����ر 
حمافظ العا�شمة ال�شيخ ه�ش���ام بن عبدالرحمن اآل 

خليفة.
وي�ش���ارك يف املعر����ض وال���ذي ي�ش���تمر حتى 
الي�م )الثالثاء(، قرابة 25 �رشكة وم�ؤ�ش�شة بالقطاع 
اخلا�ض، تقدم �ش����اغرها ال�ظيفية من خالل زوايا 
خا�شة بها، مت ت�زيعها بعناية يف �شاحة املعر�ض.

واهتم���ت ال�رشكات امل�ش���اركة ب��ش���ع ل�حات 
عري�ش���ة، تناولت تفا�ش���يل ال�ظائف املعرو�شة، 

وحجم االأج����ر، وعدد ال�ش����اغر، والت���ي تن�عت ما 
بني املج���ال الطبي، واالإداري، والنق���ل، والتقني، 

وغرها، ومبعدل رواتب بني 400 و2000 دينار.
املعر����ض  الطبي���ة  امل�ؤ�ش�ش���ات  وت�ش���درت 
مب�ش���اركة فاعل���ة، وت�زعت ال�ش����اغر املطل�بة ما 
بني �ش���يديل، اأمني �شندوق، ممر�شات، م�ظفات 
ا�ش���تقبال، حما�ش���بني، فني اأ�ش���عة، اخت�شا�ش���ي 
م�ش���اج واأجن���ة، ومبع���دل روات���ب ال تتخط���ى 450 
دينارا. ول�حظ عر�ض بع�ض امل�شت�ش���فيات رواتب 
متدنية ل�ظيفة طبيب اأ�شنان ب�شقف يتفاوت بني 
500 و800 دين���ار، ول�ظيفة طبي���ب عام، براتب 

يتفاوت بني 500 و600 دينار.
وبدا العن�رش الن�ش���ائي اأكرث ح�ش�را للمعر�ض، 

وطلب���اً لل�ظائف، واأتاح���ت وزارة العم���ل جزءا من 
امل�ش���احة اخلا�ش���ة به���ا يف املعر����ض لع���دد م���ن 

ال�رشكات امل�شاركة؛ وذلك ل�شيق م�شاحة املكان.
ور�ش���دت “الب���الد” اأعلى �ش���قف ل�ظيفتني 
يف املعر����ض، تابعنت الإحدى ����رشكات النقل، حيث 
عر����ض رات���ب يتف���اوت م���ا ب���ني 1000 و2000 
دين���ار ل�ظيفة مدير ل�ج�ش���تيات، ول�ظيفة مدير 
م�ا�ش���الت. �رشك���ة اأخ���رى عر�ش���ت راتب���ا ل�ظيفة 
ا�شت�ش���اري ج�دة تعليم وب�ش���قف ي���راوح ما بني 
800 و1000 دين���ار، ولكن بالعم�م فاإن الرواتب 
املعرو�ش���ة ال تتجاوز 500 دين���ار يف الغالب، واأما 
ال�شهادات املطل�بة فتت�زع ما بني البكال�ري��ض 

واملاج�شتر. 
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القائد العام ي�شيد بالعالقات بني املنامة ووا�شنطن

“الإ�شالح” و “املنرب” ت�شيدان بتوا�شل رئي�س الوزراء مع املواطنني

رفع م�شتوى التن�شيق الع�شكري مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة

وال�شحف املحلية  فتح قنوات التعاون بني “الإعالم” 

م�شيًدا بجه�د باك�شتان يف مكافحة االإرهاب... رئي�ض احلر�ض ال�طني:

اأ�شاد مبدى احرافية “البالد” والعاملني بها ... ال�كيل بحر: 

املنامة - بنا: ا�ش����تقبل رئي�ض احلر�ض ال�طني 
الفري����ق الركن �ش����م� ال�ش����يخ حممد بن عي�ش����ى اآل 
خليفة مبع�ش����كر ال�ش����خر �ش����باح اأم�����ض، مدير عام 
جهاز اال�ش����تخبارات الع�شكري الباك�شتاين امل�شرك 
)ISI( اجل����رال ن�ي����د خمت����ار وال�ف����د املرافق له، 
بح�ش�����ر مدير اأركان احلر�ض ال�طن����ي الل�اء الركن 

ال�شيخ عبد العزيز بن �شع�د اآل خليفة.
ورّح����ب �ش����م� رئي�ض احلر�ض ال�طن����ي يف بداية 
اللق����اء مبدير ع����ام جهاز اال�ش����تخبارات الع�ش����كرية 
الباك�ش����تاين وال�ف����د املرافق، م�ؤكًدا �ش����م�ه متانة 
العالقات بني مملكة البحرين مع جمه�رية باك�شتان 
االإ�ش����المية، وما تت�ش����منه العالقات م����ن تعاون بناء 
يف �ش����تى املجاالت، داعًيا اإلى رفع م�شت�ى التبادل 
والتن�شيق الع�شكري مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
والذي من �شاأنه �ش����مان ا�شتقرار املنطقة وحتقيق 

اأمنها، خ�ش��شا يف ظل االأخطار املحدقة باأوطاننا.
واأ�ش����اف اأن اململك����ة تعت����ز مب����ا حتظ����ى به����ا 
م�ؤ�ش�شاتها الع�شكرية ومن بينها “احلر�ض ال�طني” 
بعالقات التبادل والتعاون الع�ش����كري مع نظراتها 
الباك�ش����تانية، من�ًه����ا �ش����م�ه بالدور الكب����ر الذي 
تق�����م ب����ه جمه�رية باك�ش����تان االإ�ش����المية من خالل 
التع����اون والتن�ش����يق املتبادل مع مملك����ة البحرين، 
بغية االرتقاء مب�ش����ت�ى اخلربات الع�ش����كرية واالأداء 

العملياتي والقتايل.
واأ�ش����اد �ش����م�ه مبا حققت����ه الق�ات امل�ش����لحة 
الباك�ش����تانية واأجهزتها من تق����دم وتط�ر يف جمال 
مكافحة االإرهاب و�ش����مان اأمن وا�ش����تقرار املنطقة، 
متمنيًّا جلمه�رية باك�ش����تان االإ�شالمية دوام التقدم 

واالزدهار.
ب����دوره، اأ�ش����اد مدير ع����ام جهاز اال�ش����تخبارات 

الع�شكري الباك�شتاين امل�شرك بامل�شت�ى املتقدم 
للعالقات الثنائية التي حتظ����ى بها البلدان، م�ؤكًدا 
اأهمية ا�ش����تمرار اأوجه التعاون والتبادل الع�ش����كري 

وتنفيذ التمارين امل�شركة.
و�ش����هد االجتم����اع، ا�ش����تعرا�ض اأوج����ه التعاون 
وال�ش����داقة القائم����ة ب����ني البحرين وباك�ش����تان وما 
ت�ش����هده من تط�����ر ومناء عل����ى خمتلف االأ�ش����عدة، 
والتع����اون  بالتن�ش����يق  يتعل����ق  فيم����ا  ����ا  خ�ش��شً
املعل�م����ات  وتب����ادل  الع�ش����كرية  املج����االت  يف 

اال�شتخبارية.
رافق رئي�ض جهاز االأم���ن ال�طني الفريق عادل 
بن خليفة الفا�شل، وفد مدير عام جهاز اال�شتخبارات 
الع�ش���كري الباك�شتاين امل�ش���رك يف زيارته للحر�ض 
ال�طن���ي، كما ح����رش اللقاء مدير مكتب �ش���م� رئي�ض 

احلر�ض ال�طني العميد ركن عبدالرحمن ال�شعد.

املنام���ة - بنا: قام وكيل وزارة �ش����ؤون االإعالم 
عبدالرحم���ن بحر �ش���باح اأم�ض، بزيارة ال���ى “البالد” 
البحرينية حيث التقى خاللها رئي�ض حترير ال�شحيفة 
م�ؤن����ض امل���ردي والرئي����ض التنفي���ذي اأحم���د البحر 
بح�ش�ر مدير اإدارة و�شائل االإعالم ي��شف اإ�شماعيل 
ومدير التحرير اأمين همام و�شكرتر التحرير، رئي�ض 
ال�ش�ؤون املحلية وال�شيا�شية بال�شحيفة عمر اجلابر. 
واطل���ع وكي���ل وزارة االإعالم خ���الل الزيارة على 
اال�ش���راتيجية واخلط���ط التي تتبناها ال�ش���حيفة يف 
اأداء ر�ش���التها االإعالمي���ة والتي ته���دف الى االرتقاء 
بالعمل ال�ش���حايف يف مملكة البحرين، باالإ�ش���افة الى 

خطة �شر العمل يف ال�شحيفة. 
واأ�شار وكيل وزارة �ش�ؤون االعالم اإلى اأن الزيارة 
ته���دف الى تعزي���ز التعاون والتن�ش���يق بني ال�زارة 
وال�ش���حف املحلية وفتح مزيد من قن�ات الت�ا�شل 

بينها.
 كم���ا اأ�ش���اد بال���دور ال���ذي تلعبه “الب���الد” يف 
منظ�م���ة ال�ش���حافة ال�طنية وم���ا تقدمه م���ن اأخبار 

وتقارير �ش���حافية تنم عن م���دى احرافية العاملني 
يف ال�ش���حيفة، والتزامهم ب���اآداب واأخالقيات املهنة 
على اأ�ش����ض من امل�ش���داقية واالأمانة وامل��ش����عية 
مبا يخدم امل�ش���لحة العليا لل�طن، ومبا ين�ش���جم مع 
التط����ر التكن�ل�جي يف نقل االأخبار وما يتطلبه ذلك 

من االهتمام بعن�رشي ال�قت ودقة اخلرب.

من جانبه اأ�ش���اد رئي�ض حترير ال�شحيفة م�ؤن�ض 
امل���ردي مبا ت�ليه احلك�مة متمثلة يف وزارة �ش����ؤون 
االإع���الم لل�ش���حافة وال�ش���حافيني من اهتم���ام بالغ 
ي�ؤك���د ث�اب���ت القي���ادة الر�ش���يدة يف دع���م وتط�ير 
الر�شالة االإعالمية وحرية التعبر امل�ش�ؤولة مبا يخدم 

م�شلحة ال�طن واملجتمع.

•  �شم� رئي�ض احلر�ض ال�طني م�شتقبال املدير لعام جلهاز اال�شتخبارات الع�شكري الباك�شتاين 	

املنامة - بنا: ا�شتقبل القائد العام لق�ة 
دفاع البحرين امل�ش���ر الركن ال�ش���يخ خليفة 
بن اأحم���د اآل خليفة يف مكتبه بالقيادة العامة 
�ش���باح اأم�ض، الفريق بح���ري كيفن دونيكان 
وه���� قائ���د الق����ات البحري���ة االأمركي���ة يف 
القي���ادة املركزية قائد االأ�ش���ط�ل اخلام�ض، 
وذل���ك مبنا�ش���بة انته���اء فرة عمل���ه، والذي 
قدم اإلي���ه الفريق بحري ج�ن اأك�يالن كقائد 
جديد للق�ات البحري���ة االأمركية يف القيادة 
املركزي���ة قائًدا لالأ�ش���ط�ل اخلام�ض، وال�فد 
املرافق ل���ه، بح�ش����ر رئي�ض هيئ���ة االأركان 

الفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي.
وخ���الل اللقاء �ش���كر القائد الع���ام لق�ة 
دفاع البحرين قائد الق�ات البحرية االأمركية 

يف القيادة املركزية قائد االأ�شط�ل اخلام�ض 
ال�شابق على جه�ده الطيبة التى بذلها خالل 
فرة عمله، كما متنى للقائد اجلديد الت�فيق 
يف مهام عمله، م�شيًدا بالعالقات القائمة بني 
مملكة البحرين وال�اليات املتحدة االأمركية 
وما ت�شهده تلك العالقة من تط�ر ومناء على 
ال�ش���عيد الع�ش���كري، كما مت بح���ث عدد من 

امل��ش�عات ذات االهتمام امل�شرك.
كم���ا ا�ش���تقبل القائ���د الع���ام يف مكتبه 
بالقي���ادة العامة �ش���باح اأم�ض، مدي���ر وكالة 
اال�شتخبارات الع�شكرية الباك�شتانية الفريق 
ن�يد خمتار )Naveed Mukhtar( وال�فد 
املراف���ق ل���ه، بح�ش����ر رئي����ض جه���از االأمن 

ال�طني الفريق عادل بن خليفة الفا�شل.  

االإ�ش����الح، جمعي����ة  املح����رق - جمعي����ة 
و  “االإ�ش����الح”  جمعيت����ا  اأ�ش����ادت  املن����رب: 
“املن����رب” اأم�����ض باجله�د ال�طني����ة لرئي�ض 
ال�زراء �شاحب ال�ش����م� امللكي االأمر خليفة 
ب����ن �ش����لمان اآل خليفة وبحر�ض �ش����م�ه على 
الت�ا�ش����ل مع امل�اطنني وجمي����ع الفعاليات 

ال�طنية. 
جمعي����ة  اإدارة  جمل�����ض  رئي�����ض  وق����ال 
ال�ش����يخ يف ت�رشي����ح  االإ�ش����الح عبداللطي����ف 
مبنا�شبة ا�شتقبال �شم� رئي�ض ال�زراء بق�رش 
الق�ش����يبية اأم�����ض االأول كب����ار امل�ش�����ؤولني 
والفعاليات االقت�ش����ادية وال�شحافية، حيث 
تط����رق اإلى ما يهم ال�ش����اأن املحلي والدويل، 
“ت�رشفنا بزيارة �شاحب ال�شم� امللكي رئي�ض 
ال�زراء وا�ش����تمعنا اإلى ت�جيهات �ش����م�ه يف 
خمتل����ف الق�ش����ايا املحلية والدولي����ة، واأكد 
�ش����م�ه روح املحبة وال�ئام التي ت�ش�د بني 
اأبن����اء ال�ش����عب، وقي����م الت�ش����امح والتعاي�ض 
وال�����الء ال�طن����ي ال����ذي حتر�����ض احلك�م����ة 
عل����ى تر�ش����يخها من خ����الل خمتل����ف الربامج 

وامل�رشوعات ال�طنية”.
ال�طني����ة  باجله�����د  ال�ش����يخ  واأ�ش����اد 
املخل�شة التي يق�م بها �شم� رئي�ض ال�زراء 
وب����دور �ش����م�ه الرائ����د يف العم����ل ال�طن����ي 
وحر�ش����ه  احلك�م����ي  اجله����از  يف  ال����دوؤوب 
على ت�ف����ر �ش����بل الراحة والعي�����ض الكرمي 
للم�طنني، ُمعرًبا عن خال�ض �شكره وتقديره 
ل�ش����م�ه على حر�ش����ه على لق����اء امل�اطنني 

وامل�ش�����ؤولني يف اململك����ة، والت�ا�ش����ل م����ع 
خمتل����ف مك�نات املجتمع لال�ش����تماع املبا�رش 
له����م، وعلى حفاوة ا�ش����تقباله وترحيبه خالل 
ه����ذا اللق����اء ال����ذي يعك�����ض اهتمام �ش����م�ه 
بتط�ير العمل ودعم م�رشوعات امل�ؤ�ش�ش����ات 
العاملة يف املجال اخلري واالإن�شاين وحتقيق 

خمتلف احتياجاتها.
ويف ال�ش����ياق ذات����ه، اأ�ش����اد االأمني العام 
جلمعي����ة املنرب علي اأحمد بحفاوة ا�ش����تقبال 
�شاحب ال�شم� امللكي رئي�ض ال�زراء �شي�ف 
جمل�ش����ه وحر�ش����ه على الت�ا�ش����ل الدائم مع 
ال�شيا�ش����ي  العم����ل  وقي����ادات  امل�اطن����ني 
واالقت�ش����ادي واالجتماعي؛ للنقا�ض ب�ش����اأن 

كل ما يتعلق بحا�رش وم�شتقبل ال�طن.
وثم����ن اأحم����د ت�جيه����ات �ش����م� رئي�����ض 
ال�����زراء احلري�ش����ة عل����ى ال�ح����دة ال�طني����ة 
ودعمها بكل ال�ش����بل باعتبارها ت�ش����كل درًعا 
ق�ًيا حلفظ اأمن وا�ش����تقرار ال�طن واحلفاظ 
على اإجنازاته �ش����د اأعدائه واملرب�ش����ني به 
خ�ش��ش����ا يف ظل م����ا مت�ج ب����ه املنطقة من 

حروب واأزمات غر م�شب�قة.
واأع���رب االأم���ني الع���ام ع���ن تقديره ملا 
يق�م به �شم�ه من انفتاح وت�ا�شل مع جم�ع 
ال�شعب ب�ش���اأن كل ما يتعلق مب�شالح ال�طن 
العليا، وحر�شه الدائم على مزيد من التالحم 
والتكاتف وت�جيهاته الدائمة ب�رشورة تفادي 
االن�شياق وراء كل ما من �شاأنه اأن يثر الفرقة 

واالنق�شام بني اأبناء املجتمع ال�احد.

• وكيل وزارة �ش�ؤون االإعالم يف زيارة ل� “البالد”	

اإبراهيم النهام

الــــرواتـــــب متفـــــاوتـــــــة... والأعلــــــى 2000 دينـــــــــار
حميدان يفتتح معر�ض ال�ظائف يف “املنامة االجتماعي”

• وزير العمل يفتتح املعر�ض	

وكيل وزارة العمل: على الباحثني وزير العمل: املعار�س املتنقلة تلبي توجيهات رئي�س الوزراء 
عن عمل ال�شتفادة من املعار�س

قال وزير العمل وال�ش����ؤون االجتماعية جميل 
حمي���دان رداً على �ش����ؤال ل���� “الب���الد” عن تدين 
م�شت�ى الرواتب لل�ظائف املعرو�شة “لالإن�شاف 
لي�ش���ت كل ال�ظائ���ف دون امل�ش���ت�ى، فالبع�ض 
منه���ا يب���داأ مت��ش���ط الراتب فيها م���ن 450 اإلى 
800 دينار، وهذا الن�ع الذي اأ�ش���جعه؛ الأنه مينح 

القدرة على قيا�ض م�ؤهالت وخربات املتقدم”.
واأ�ش���اف حمي���دان “نح���ن ندع���م الروات���ب، 
ومن باب اأول���ى اأن يتعاون معنا اأ�ش���حاب العمل 
ودي���ا وط�ع���ا، واأن يح�ش���ن�ا م���ن �ش���لم الرواتب 

يف من�ش���اآتهم، ولالأمان���ة الكث���ر منها ا�ش���تجابت 
وح�ش���نتها، اأم���ا االأخ���رى ف���ال ت���زال واقف���ة عند 
احل���دود الدنيا من االأج����ر، وبيننا وبينهم تعاون 
لتحفزيهم على اال�شتفادة من الدعم املقدم من 
احلك�مة، لدعم رواتب امل�ظفني، ودعمهم”.ويف 
�ش����ؤال اآخر “للب���الد” عن مغزى �شيا�ش���ة ال�زارة 
املتنقل���ة ملعار����ض ال�ظائ���ف يف م���دن وق���رى 
البحري���ن، ق���ال ال�زير “ي����رشين اأن النا�ض فهمت 
ت�جيهات رئي�ض ال�زراء �ش���احب ال�شم� امللكي 
االأم���ر خليفة بن �ش���لمان اآل خليف���ة، التي ت�ؤكد 

اأهمي���ة مثل ه���ذه الزيارات، وعلي���ه فنحن نحاول 
اأن نقدم من�ذج���ا للم�اطنني، باأن متابعتنا لهذه 
الت�جيه���ات ال تقف عن���د ال�ع�د، فق���د افتتحنا 
مكاتب للت�ظيف بكل املناطق التي زرناها، هذه 
واح���دة منها”. وق���ال “عندما فتحنا ه���ذا املركز 
وعدن���ا االأهايل ب���اأن نقيم معر�ش���ا لل�ظائف بعد 
�ش���هر، وها نحن نفي مبا وعدنا به، و�ش����ف نقيم 
معار�ض متتالي���ة بالعديد من مناط���ق البحرين؛ 
للتدليل عل���ى اأن اخلدمات متاحة للجميع، وباأي�رش 

االإجراءات املمكنة”.

قال وكيل وزارة العمل �شباح الدو�رشي ل� 
“البالد” اإن “املعار�ض ال�ش���بيهة متثل ر�شالة 
للباحثني ع���ن العمل باأن ي�ش���تفيدوا من هذه 
الفر����ض املعرو�ش���ة به���ذا املعر����ض العام؛ 
الأن به���ا وظائف مرم�ق���ة، وذات مردود مايل، 
وتعاملهم مبا�رشة مع اأ�ش���حاب االأعمال �ش����ف 
ي�ش���هل عليهم اخت�ش���ار ال�قت يف املقابالت، 
واحل�ش����ل على امل�افقات ال�رشيعة، �ش�اء عرب 
تقدمي ال�شر الذاتية، اأو املقابالت ال�شخ�شية 

نف�شها”. 
وتاب���ع الدو�رشي “ت�جيهات �ش���م� رئي�ض 
ال����زراء دائم���ا م���ا ت�ؤك���د اأهمية ت�ش���هيل كل 
االإج���راءات للباحث���ني ع���ن عم���ل، ولدفعه���م 
لل�ش�ق التناف�ش���ي قبالة االأجانب، وباأن تك�ن 
مناف�ش���ة �رشيف���ة، وبقناعة من �ش���احب العمل 
نف�ش���ه، وبالتدريب وبالتاأهيل �ش���يك�ن هناك 
ر�شا متبادل من قبل �شاحب العمل، وامل�ظف 

نف�شه”.

ت�ش�ير: خليل اإبراهيم
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خسائر التقاعد المليونية
 

م���اذا يعني هبوط القيمة ال�ص���وقية، لأكرث من ن�ص���ف عق���ارات، تديرها الهيئة 
العامة للتاأمني الجتماعي؟

يق���ال اإن العق���ار ل ميوت. واأزع���م اأن خرباء الهيئ���ة و�رشكتها مهني���ون. ولكن 
الأرقام ل تكذب عن عقارات انخ�صفت. واأ�صتدل على املعلومات املوثقة الآتية:

- خ�رشت ال�ص���ناديق التقاعدية مبلغ 3 ماليني و943 األف دينار؛ ب�صبب الفارق 
بني مبلغ �رشاء عقارات وقيمتها ال�صوقية.

- تدير الهيئة 86 عقارا، و55 % منها تدهورت قيمتها ال�صوقية.
- تبل���غ قيمة �رشاء بناي���ة اإجناز باجلفري 7 ماليني و74 األف دينار، ولكن انهارت 

قيمتها ال�صوقية اإلى 6 ماليني و768 األف دينار.
- مبن���ى الهيئ���ة باملنطقة الدبلوما�ص���ية اأغلى عقار ان�ص���م لن���ادي العقارات 
اخلا�ص����رة، وقيمته 4 ماليني و578 األف دينارا، وانخف�ص���ت قيمته ال�ص���وقية اإلى 3 

ماليني و651 األف دينار. 
- 80 % م���ن العق���ارات اخلا�رشة عبارة ع���ن 38 فيال ب� “الرف���اع فيوز” تهاوت 

قيمتها. ابتيع بيت بقيمة 274 األف دينار، وقيمته حاليا 230 األف دينار. 
�صتعلِّق الهيئة الأخطاء على �ص���ماعة ركود الأو�صاع القت�صادية. والأهم اإطفاء 
اخل�ص���ائر املليونية، بدل م���ن حتميل املواطن���ني القلقني، وزر بع����ض املقامرات 
ال�ص���تثمارية، عرب زيادة ن�ص���بة ال�ص���تقطاعات من الرواتب اأو التلويح ب�صبح العجز 

الكتواري.
اأمام جلنة التحقيق الربملانية ب�ص���اأن �ص���ناديق التقاعد مهمة �صعبة، وحما�صبة 
ع�صرية، ملجل�ض اإدارة الهيئة، املنتهية وليته، منذ 21 مار�ض 2017. وكل الأمل األ 

يكون املجل�ض اخللف ك�صلفه.
 

تيار
“الفر�صة ت�صنع الل�ض”.

فران�سي�س بيكون

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات

بحث تعزيز التعاون الثقايف مع الأردن

املنامة - هيئة البحرين للثقافة والآثار: 
ا�ص���تقبلت رئي�ص���ة هيئة البحري���ن للثقافة 
والآثار ال�ص���يخة مّي بن���ت حممد اآل خليفة يف 
مكتبها �صباح اأم�ض، �صفري اململكة الأردنية 
الها�ص���مية لدى مملكة البحرين رامي �صالح 
وري���كات؛ وذل���ك مبنا�ص���بة تعيينه �ص���فريا 
جديدا يف مملك���ة البحرين. وتباحث الطرفان 
�ص���بل تعزيز التعاون الثقايف ب���ني البلدين 
ال�ص���قيقني واإمكان تنفيذ م�صاريع واأن�صطة 

ثقافية، فكرية وح�صارية م�صرتكة. 

بالتهنئ���ة  م���ي  ال�ص���يخة  وتوجه���ت 
لوري���كات ل�ص���تالمه مهام���ه الدبلوما�ص���ية 
ك�صفري لالأردن يف اململكة، متوجهة بالدعوة 
له لكت�ص���اف الأماك���ن الثقافي���ة والرتاثية 
ال�ص���اهدة على عراقة الرتاث واحل�صارية يف 

البحرين.
 كما واأطلعت ال�صفري على اآخر تطورات 
احل���راك الثق���ايف البحريني وال�ص���تعدادات 
اجلارية من اأجل ا�ص���تقبال عام 2018، حيث 

تكون املحرق عا�صمة للثقافة الإ�صالمية. 

وزير الأ�سغال وافق على 61% من قرارات “اأمانة العا�سمة”
تعديل اآلية بيع الزوايا... واأنظمة لإيواء احليوانات بالبيوت

العا�ص����مة  اأمان����ة  ملجل�����ض  اإح�ص����اءات  بّين����ت 
اأن وزي����ر الأ�ص����غال و�ص����وؤون البلدي����ات والتخطيط 
العمراين ع�صام خلف وافق على 61 % من القرارات 

املرفوعة من املجل�ض خالل دور النعقاد املا�صي.
ويبلغ عدد قرارات املجل�ض بالدور ال�صابق 57، 

اعرت�ض الوزير على 8 منها، و14 قيد الدرا�صة.
ومن املق����رر عر�ض ه����ذه الإح�ص����ائية باجتماع 

املجل�ض الأول املقرر نهار يوم الأربعاء.

  نشاط اللجان
ولفت����ت الإح�ص����اءات اإل����ى اأن اللجن����ة الفني����ة 
الأك����رث ح�ص����وًرا بقراراته����ا يف اجتماع����ات املجل�ض، 
ورفعت 36 قراًرا، تليه����ا اللجنة املالية والقانونية 
ب����� 10 قرارات ثم 7 قرارات للجن����ة اخلدمات وجلنة 

العالقات العامة بقرارين.

  منظومة القوانين 
ومبحور “تطوي����ر منظومة القوان����ني البلدية”، 
ق����ّدم املجل�����ض مقرتًح����ا بتعدي����ل اآلية بي����ع الزوايا 
ووافق����ت علي����ه وزارة �ص����وؤون البلدي����ات، وو�ص����ع 
املجل�����ض املرئيات على التعدي����الت املقرتحة على 

ال�صرتاطات التنظيمية للتعمري.
ومت و�صع الأنظمة اخلا�صة باإيواء احليوانات يف 
امل�ص����اكن وحتديد مواقع حظائر املوا�صي والطيور 

الداجنة.

  اتخاذ القرار 
ومبو�صوع “مراقبة اجلهاز التنفيذي وامل�صاركة 
يف اتخ����اذ القرار”، حّدث املجل�����ض التقارير الإدارية 
اخلا�ص����ة باأمانة العا�صمة، وذلك بالنتهاء من اإعداد 
ورقة الحتياجات الالزمة لتطوير التقارير الإدارية.

وانته����ى املجل�ض من اإعداد دليل ا�صرت�ص����ادي 
اإداري خا�ض مبجل�ض اأمانة العا�صمة بنهاية 2017. 

 برنامج “تواصل”
وب�صاأن “تطوير اخلدمات البلدية”، اأقّر املجل�ض 
برنامج “توا�صل” الذي يهدف اإلى ت�صهيل توا�صل 
املواطنني واملقيمني يف العا�ص����مة مع جمل�ض اأمانة 
العا�ص����مة لتق����دمي مقرتحاته����م وا�صتف�ص����اراتهم 

و�صكاواهم عرب موقع احلكومة الإلكرتونية.
ووافق عل����ى دليل العا�ص����مة للهواتف الذكية 
الذي يهدف اإلى اإ�صدار تطبيق اإلكرتوين با�صتخدام 

الهوات����ف الذكي����ة ي�ص����اعد املواطن����ني واملقيمني 
والزوار ملعرفة مواقع املرافق واخلدمات الرئي�صية 

يف العا�صمة

 مشروعات واستثمارات 
اأم����ا ع����ن “تنمي����ة امل�رشوع����ات وال�ص����تثمارات 
البلدية”، فقد اأ�صدر املجل�ض قراًرا باملوافقة على 
زيادة اإيجار عقارات غربي ال�ص����وق املركزي مبقدار 

10 % ملدة �صنتني.
وتاب����ع املجل�ض م�رشوع تكييف �ص����وق اخل�ص����ار 
والفواكه ب�ص����وق املنامة املركزي، وتطوير فر�صات 
�ص����وق ال�ص����مك واللح����م و�ص����وق اجلمل����ة للفواك����ه، 
واإعادة تخطيط مواقف ال�ص����يارات لل�صوق املركزي 
وتركيب الع����ازل املائي ورفع مقرتًحا لتخ�ص����ي�ض 
اإدارة وا�ص����تثمار احلدائق العام����ة واملرافئ للقطاع 

اخلا�ض. 

  التخطيط العمراني 
التخطي����ط  تطوي����ر  يف  “امل�ص����اهمة  وح����ول 
بتخطي����ط  ق����رارات  املجل�����ض  اأ�ص����در  العم����راين”، 

وت�ص����نيف املناطق غري املخطط����ة ومناطق احلزام 
الأخ�����رش. واق����رتح م�����رشوع اإقام����ة املر�ص����د احل�رشي 
ودعم دوره يف �ص����ناعة الق����رار بالبيانات والتقارير 
عرب اعتم����اد منهجية علمية يف اإع����داد خطط التنمية 

والتطوير وال�صتثمار. 
ودر�ض و�صع القواعد والإجراءات اخلا�صة ب�صم 
واقتط����اع اجلي����وب والزواي����ا املرتتبة عل����ى اأعمال 

التنظيم وكيفية الت�رشف فيها وبيع الزوايا. 

 نشر الوعي 
وع����ن “ن�����رش الوع����ي البل����دي”، نّظ����م املجل�����ض 
بالتع����اون مع عدد من اجلهات احلكومية واخلا�ص����ة 
عدة حم����الت لتنظيف ال�ص����واحل يف العا�ص����مة ومن 

اأهمها �صاحل كرباباد ومر�صى ال�صيف.
واأق����ام املجل�����ض جمموعة م����ن الفعاليات منها 
الحتف����ال بيوم البيئة العامل����ي ودعم مهرجان )هال 
دي�صمرب الأول(، وبرنامج )عا�صمتي اأجمل( املتمثل 
يف ن�����رش الوع����ي باحلفاظ عل����ى املراف����ق العامة من 
حدائق ومما�ض بالتعاون م����ع عدة جهات يف القطاع 

اخلا�ض.

• اأع�صاء جمل�ض اأمانة العا�صمة )�صورة اأر�صيفية(	

اأو�ص���ح جمل�ص���ا اإدارة جممع دانات املدينة 
1 و2 اأن “اجلمعية العمومية للمالك فو�ص���تهما 
ب�ص���الحيات حمددة يف عقد التاأ�ص���ي�ض املوثق 
ل���دى اجله���ات الر�ص���مية، وم���ن �ص���منها اإقرار 
امليزانية اخلا�صة بكل احتاد وهو ما مت بالفعل، 
ول نعلم م���ا القرارات التي مل ي�صت�ص���ار املالك 

فيها”.
واأو�ص���ح املجل�ص���ان ردا عل���ى م���ا ن�رشت���ه 
�صحيفة “البالد” بعنوان “دخان اأ�صود يت�صاعد 
من دان���ات املدين���ة” يف الع���دد 3258 بتاريخ 
دان���ات  “ن���ار  وبعن���وان   ،2017 �ص���بتمرب   15
املدين���ة مازالت م�ص���تعلة” املن�ص���ور يف العدد 
3260 بتاريخ 17 �ص���بتمرب 2017 بع�ض الأمور 
الت���ي رمب���ا غابت ع���ن اخلربين املن�ص���ورين يف 

ال�صحيفة.
وذكرا اأن “جممع دان���ات املدينة” يدار من 
قب���ل احتادين للمالك دانات املدينة 1، ودانات 
املدينة 2 وجمل�ص���ي اإدارة وح�صاب بنكي خا�ض 
منف�صل لكل احتاد، وي�صم كل جمل�ض 9 اأع�صاء 
من �ص���منهم ممثل ع���ن �رشكة دان���ات املدينة، 

وهي املالك للمحالت التجارية يف املجمع.
واأ�ص���افا اأنه مت تزكية اأع�صاء جمل�ض اإدارة 
من خ���الل اجتماع منف�ص���ل للجمعي���ة العمومية 
بن�ص���اب قان���وين يزي���د ع���ن 60 % م���ن مالك 
كل جمم���ع يف اجتماع���ني منف�ص���لني للجمعي���ة 

العمومية وبح�ص���ور ممثلني عن بنك الإ�ص���كان، 
ومت تدوي���ن حما�رش الجتماعات بكل �ص���فافية، 
وذلك بوا�ص���طة �رشكة متخ�ص�ص���ة يف تاأ�ص���ي�ض 
احت���ادات امل���الك وذل���ك لتاأكي���د احلي���اد بني 
جمي���ع املالك، كما مت تفوي�ض كل جمل�ض اإدارة 
ب�ص���الحيات حمددة يف عقد التاأ�ص���ي�ض املوثق 

لدى اجلهات الر�صمية.
اأم���ا بخ�ص���و�ض عق���د اجلمعي���ة العمومي���ة 
الطارئة، فاأ�صارا اإلى اأن القانون وعقد التاأ�صي�ض 
حدد القنوات التي من خاللها تتم الدعوة لنعقاد 
اجلمعي���ة العمومية والن�ص���اب املطلوب للدعوة 
له���ا، مو�ص���حني اأن جمل�ص���ا الإدارة رحب���ا بعقد 
اجلمعي���ة العمومية ل���كل احتاد ح�ص���ب القنوات 
الت���ي حددها القانون، اأما قيام جمموعة جمهولة 
بتجاوز القن���وات القانونية لعقد جمعية عمومية 
بطريق���ة خمالف���ة للقان���ون والنظام الأ�صا�ص���ي 
والدعاء باأن هناك تهديد باللجوء للق�صاء، فهذا 
ما مل نقم به على الرغم من ا�صتنكار جمموعة من 
املالك - مت اإر�ص���ال ر�ص���ائل جمهولة امل�ص���در 
على هواتفهم النقالة - هذا الفعل؛ ملا فيه من 
انتهاك خل�صو�ص���ياتهم، وميتلك جمل�صا الإدارة 
ال�ص���كاوى التي ت�ص���ل من امل���الك التي تطالب 
بتقدمي ال�صكاوى الق�ص���ائية على من قام بهذا 

الفعل.
واأك���د املجل�ص���ان اأنه حتى كتاب���ة هذا الرد 

مل ي�ص���لهما طلب���ا لعقد جمعي���ة عمومية طارئة 
يت�ص���من امل�ص���تندات املطلوبة وعلى راأ�ص���ها 
توقي���ع امل���الك بن�ص���اب 20 % من ن�ص���بهم يف 
التملك، كما اأو�ص���حا اأن “كل ما و�صل اإلينا من 
دع���وات كانت جمهول���ة امل�ص���در ول حتمل اأي 
تواقيع ملالك اأو اأحد ينوب عنهم.. فكيف يطلب 
خرب ال�صحيفة وي�صتنكر على املجل�ض عدم الرد 
على جهة جمهولة! مع العلم اأنه مت �رشح وعر�ض 
تفا�صيل امليزانية عرب اجتماعات م�صتمرة ملدة 
تزيد عن �صهرين لكل من رغب من املالك دون 
اأي متي���ز اأو تفرقه. ونوؤك���د اأننا منلك كل الأدلة 

التي تثبت ذلك للجميع”.
اأما عن تفا�صيل الجتماع الذي عقد يوم 16 
�ص���بتمرب 2017 ب�ص���كل غري قانوين، فقد ن�رشت 
“البالد” �ص���ور الكرا�ص���ي اخلاوي���ة وذكرت اأن 
عدد احل�صور و�ص���ل اإلى 70 مالكا، وهذا العدد 
اأقل من الن�ص���بة املطلوبة لطل���ب عقد اجلمعية 
العمومي���ة، فن�ص���ب التمل���ك ه���ي الت���ي حتدد 
الن�ص���اب، فلماذا مل يتم عر�ض �ص���ور احل�صور 
ليتبني للجمي���ع العدد الفعل���ي؟ ومل يذكر خرب 
ال�ص���حيفة اأن م���ن ت�ص���در الجتماع لي�ص���ت له 
اأي �ص���فة فهو م�ص���تاأجر ولي�ض مالكا، وبالتايل 
لي�ض ع�ص���وا يف اجلمعية العمومية ول ميتلك اأي 
�صفة قانونية للح�ص���ور داخل اأي نقا�ض يخ�ض 

م�صتقبل دانات املدينة!

مفو�سون من “العمومية”... واملجموعة املجهولة خالفت القانون 
جمل�صا اإدارة “دانات املدينة” يعقبان على مان�ص�ر يف “$”:

را�سد الغائب

 اللجنة الفنية الأكرث ح�صوًرا بقراراتها
 حتديد مواقع حظائر املوا�صي والطيور الداجنة

 زيادة اإيجار عقارات غربي ال�صوق املركزي 



العمل بصمت

بلدي 
الشمالية

• البلدي عبداهلل عا�شور	

�سار خربة الغتم تفرمل تغيري ت�سنيف “�سوبر ماركت” 
�رشط “منع الإ�شافات امل�شتقبلية” لي�س �شماًنا

اأجل���ت مداخلة املدير العام للبلدية ال�ش���مالية يو�ش���ف الغتم 
موافقة املجل�س البلدي ال�شمايل على تغيري ت�شنيف عقار م�شنف 
على اأنه �ش���كن حدائقي مبنطقة �ش���ار، اإلى ت�ش���نيف م�شاريع ذات 

طبيعة خا�شة.

وكان مال���ك جممع فلل �ش���كنية )كمبون( يف منطقة �ش���ار قد 
تقدم بطلب للمجل�س البلدي ل�ش���تخراج رخ�شة بناء اإ�شايف؛ وذلك 

لتو�شعة �شوبرماركت قائم.
وبالرغم من تو�شية اللجنة الفنية باملوافقة على طلب تغيري 

الت�سنيف ب�رشط األ يتم ال�سماح بالإ�سافات م�ستقبالً، ومع ا�ستيفاء 
متطلب���ات جميع اجلهات الر�ش���مية واخلدمي���ة ذات العالقة، اإل اأن 
املدي���ر الع���ام راأى اأن هذا ال����رشط ل ميثل �س���مانة كافية من عدم 

التو�شع امل�شتقبلي للعقار.

اأر�سا بديلة لتخ�سي�ص ملعب لأهايل الإ�سكان ومنح “اأوال” 

الثعابيـــن والقوار�ص ت�ســرح ومتــرح بدائرة نائب الرئي�ص

على الأر�س املجاورة ملحطة برتول عايل

دعم املجل�س البلدي ال�شمايل طلب الع�شو 
البلدي عبداهلل عا�شور بتخ�شي�س العقار الواقع 
خل���ف حمطة برتول عايل �س���احة �س���عبية لأهايل 
الإ�س���كان، ومنح م�رشح اأوال اأر�س���ا اأخرى بديلة؛ 

وذلك لفتقار املنطقة ل�شاحة �شعبية عامة. 
ج���اء ذل���ك اإزاء رد وزير الأ�ش���غال و�ش���وؤون 
البلديات ب�ش���اأن طلب تخ�شي�س العقار ك�شاحة 

�س���عبية، والذي بني فيه اأن العقار م�سجل با�سم 
حكوم���ة مملك���ة البحري���ن مل����رشح اأوال مبوجب 
مقدم���ة الت�ش���جيل. وب���ن الوزير اأن���ه بناء على 
ذلك متت خماطبة اإدارة احلكومة بوزارة املالية 
لطلب درا�س���ة م���دى اإم���كان اإعادة تخ�س���ي�ص 
العقار وت�س���جيله با�س���م حكومة مملكة البحرين 
لغر�س اإن�ش���اء ملعب. وتابع اأن ال���وزارة اأفادت 

بوجود عقار م�شجل با�شم حكومة البحرين وحتت 
اإ�رشاف وزارة ال�س���باب والريا�س���ة لتخ�سي�س���ه 
كملع���ب لنادي عايل، وباأن ال���وزارة ترى الإبقاء 
عل���ى العق���ار كم����رشح؛ نظ���راً لقل���ة الأرا�س���ي 
املخ�ش�شة للم�شارح باململكة، وعدم توفر عقار 
اآخر ل�س���تغالله كم����رشح باملحافظة ال�س���مالية، 

وعليه تتعذر املوافقة على الطلب.

�ش����كا نائب رئي�س جمل�س بلدي ال�ش����مالية 
اأحم����د الكوهجي من تكد�ص خملف����ات البناء يف 
املناط����ق التابعة لدائرت����ه النتخابي����ة، بحيث 
�ش����كلت موطنا لتكاث����ر القوار�����س والثعابن 

والكالب ال�شالة.
الأ�ش����غال  وزارة  ردود  منتق����دا  واأ�ش����اف 
والبلديات على تو�ش����يات ومقرتحات املجل�س 
“مقرتحاتن����ا تقاب����ل بالرف�����س، وم����ن ثم يتم 

املوافق����ة عليه����ا عندم����ا تعر�����س يف جمل�����س 
النواب، ومثال ذلك مقرتح الإ�شارة املتقطعة”.
وعل����ق “النواب ي�رشقون مقرتحاتنا، واأقول 
لهم اتركوا الأم����ور اخلدمية للبلدين، وعليكم 

باخت�شا�شاتكم”.
جاء ذل����ك يف تعليقه عل����ى رد الوزير الذي 
جاء فيه “اأن الوزارة ب�سدد تنفيذ ا�سرتاتيجية 
متكامل����ة لإدارة املخلف����ات املنزلي����ة �ش����من 

اأف�شل املمار�شات، ومت توجيه املعنين لدينا 
لعر�س ال�شرتاتيجية على جمل�شكم واملجال�س 
الأخرى، ومناق�سة جميع املالحظات واملرئيات 

يف هذا ال�ساأن”.

البلدية تعمل ب�سمت واإنكار جهودها اإجحاف بحقها

اإيجار “املجل�ص البلدي” يقفز 10 اأ�سعاف يف 13 �سنة

“البلدي” ميرر م�رشوعا اإ�سكانيا يف بني جمرة

الفني���ة  اخلدم���ات  اإدارة  مدي���ر  قال���ت 
بالبلدية ال�شمالية ملياء الف�شالة اإن البلدية 
تعم���ل ب�ش���مت، ول يعن���ي ع���دم اإعالنها عن 
اجله���ود الت���ي يبذلها مفت�س���و البلدي���ة اأن 

اأداءها �سعيف مقارنة بالبلديات الأخرى.
وراأت اأن اإن���كار املجل����ص البل���دي ه���ذه 

اجلهود يعترب اإجحافا بحق البلدية.
واأ�ش���اف املدير العام للبلدية يو�ش���ف 
الغتم اأن عل���ى املجل�س البلدي عدم الكتفاء 

بطرح امل�ش���اكل، واإمنا عليه و�ش���ع احللول، 
الت���ي اتخذته���ا  وال�س���تفادة م���ن احلل���ول 

البلديات الأخرى كما قال.
العالق���ات  اإدارة  رئي����س  وا�ش���تعر�س 
العامة والإعالم يف البلدية فا�شل عنان عددا 
من احلمالت التوعوية وحمالت النظافة التي 
نظمته���ا وتنظمها البلدية ب�ش���كل م�ش���تمر، 
مبين���ا اأنه ل جمال ملقارنة ه���ذه اجلهود باأي 

بلدية اأخرى.

ا�ش���تعر�س جمل�س بلدي ال�شمالية خالل 
اجتماع���ه العتيادي اأم�س ارتف���اع مبلغ اإيجار 
مبن���ى املجل�س البل���دي حوايل 10 اأ�ش���عاف 

خالل 13 �شنة.
واأظهر التقري���ر اأن اإيجار مبنى املجل�س 
البل���دي يف 2004 كان يقدر مببلغ 7.5 اآلف 
دينار �شنوياً، يف حن يبلغ اإيجار املبنى حاليا 

72 األف دينار �شنويا، ويتوقع اأن ي�شل اإلى 
مليون دينار �شنويا بحلول العام 2021.

وا�ستغرب رئي�ص املجل�ص حممد بوحمود 
تاأخر وزارة الأ�سغال والبلديات يف م�رشوع بناء 
مبن���ى خا����س باملجل����س البل���دي، يف الوقت 
الذي ي�سب فيه هذا امل�رشوع يف اإطار �سيا�سة 

تر�شيد الإنفاق.

وافق جمل�س بلدي ال�ش���مالية اأم�س على 
مقرتح درا�س���ة اإن�س���اء م�رشوع اإ�سكاين لأهايل 
قرية بني جمرة يف الأر�س الواقعة على �شارع 

41 مبنطقة بني جمرة جممع 537.
وتوجهت ممثلة الدائرة فاطمة القطري 
بال�ش���كر اجلزيل اإلى رئي�س الوزراء �ش���احب 
ال�س���مو امللكي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل 
خليفة عل���ى توجيهات���ه للم�ش���وؤولن لبحث 
الحتياج���ات اخلدمي���ة قرى ال�س���مالية، واإلى 
وزي���ر الإ�س���كان با�س���م احلم���ر عل���ى �رشع���ة 

ا�ستجابته لهذا الطلب.

ت�سديد الرقابة على ممار�سي احلجامة دون ترخي�ص
 اجلالهمة: املوؤهل العلمي �رشط اأ�سا�ص ملزاولة املهنة

دع���ا جمل����س بل���دي ال�ش���مالية خ���الل اجتماعه 
العتيادي الأول م���ن دور النعقاد احلايل اأم�س، اإلى 
ت�س���ديد الرقابة على ممار�س���ي مهن���ة احلجامة دون 
ترخي����س. وانتق���د البلدي ط���ه اجلنيد ع���دم وجود 
“رقاب���ة حقيقية” على ممار�س���ي مهنه احلجامة غري 
املرخ�س���ني و�س���بطهم، باعتب���ار اأن كثريي���ن ممن 
ميار�س���ون ه���ذه املهنة ه���م ممن ل تنطب���ق عليهم 

�رشوط مزاولتها.
وا�س���تعر�ص املجل����ص رد رئي����ص هيئة تنظيم 
امله���ن واخلدم���ات ال�س���حية م���رمي اجلالهم���ة على 

ا�ستف�سار املجل�ص بهذا اخل�سو�ص.
واملمار�س���ني  الأطب���اء  اأن  اجلالهم���ة  وبين���ت 

ال�س���حيني املدرب���ني واأ�س���حاب اخل���رة هم فقط 
القادرون على اإجراء احلجامة، خ�سو�س���ا التي جترى 
لعالج الأمرا�ص. واأو�س���حت اأن هوؤلء ينق�سمون بني 
طبي���ب ممار����ص للع���الج باحلجام���ة، وب���ني ممار�ص 
للع���الج باحلجامة ميتلك موؤه���ل بكالوريو�ص يف اأحد 

جم���الت الطب البديل، وبن فن���ي العالج باحلجامة 
ويحمل موؤهل دبلوم يف اإحدى املهن الطبية املعاونة 
اأو اأح���د جمالت الطب البديل والتكميلي، اإلى جانب 
ا�سرتاط خ�سوعهم لعدد معني من �ساعات التدريب 

العملي.

�سيدعلي املحافظة
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• •زهري اإبراهيم	 يو�شف الغتم	

“البلدي ال�سمايل” يقر ت�سكيلته للدور احلايل

�سكرا للبلدية على “قف�سة �سكر يف البحر”

الكوهجي ع�سًوا لأول مرة يف جلان املجل�ص 

متح�رشا على “�سياع هيبة القانون”... اجلنيد:

اأقر جمل�س بلدي ال�شمالية اأم�س الثنن ت�شكيلة 
جلان���ه لل���دور الرابع م���ن الف�س���ل الت�رشيع���ي الرابع. 
وجاء الع�ش���و البلدي علي ال�شويخ على رئا�شة اللجنة 
الفني���ة، وبع�ش���وية كل م���ن البلدي عبداهلل عا�ش���ور، 

والبلدي خالد قمرب، والبلدية فاطمة القطري.
وح���ل البلدي ط���ه اجلنيد رئي�ش���ا للجنة اخلدمات 
واملراف���ق العام���ة خلف���ا لزميل���ه عب���داهلل الدو�رشي، 

و�س���مت اللجنة ع�سوية كل من البلدي حممد بال�سوك 
والبلدي ح�سني اخلياط.

وفاز البلدي حمد الدو�رشي برئا�سة اللجنة املالية 
والقانوني���ة، و�ش���مت اللجن���ة كل م���ن البلدي���ة بدور 
ب���ن رجب، والبل���دي عبداهلل الدو����رشي، ونائب رئي�ص 
املجل����ص اأحم���د الكوهج���ي كاأول ع�س���وية ل���ه بلجان 

املجل�ص خالل الف�سل الت�رشيعي احلايل.

انتقد البلدي طه اجلنيد ما و�س���فه ب�سياع هيبة 
القانون، نتيجة �س���عف م�س���توى التفتي����ص والرقابة 
عل���ى املخالف���ات البلدي���ة الت���ي يرتكبه���ا قاطن���و 
املحافظة مبختل���ف اأنواعها. وقال “جن���د اأن القانون 
يطبق ب�س���كل جيد يف حمافظتي العا�س���مة واجلنوبية 
بخ�س���و�ص املخالف���ات، يف ح���ني اأن ه���ذا القانون ل 
يطبق عل���ى املخالف���ات يف ال�ش���مالية”. واأ�ش���اف يف 
رده على مداخ���الت ممثلي اجلهاز التنفيذي “�ش���كرا 

للجهاز التنفيذي على قف�سة �سكر يف البحر، نحن نريد 
تطبيق القانون على املخالفات ولي�س فقط حمالت”.  
وعل���ق رئي�س املجل�س باأن���ه ل اأحد ينك���ر دور اجلهاز 
التنفي���ذي، ولكن نحن كجهاز رقابي جند اأن م�س���توى 
ردع املخالف���ن مت���دن ج���دا. وبينت البلدي���ة فاطمة 
القط���ري اأن اله���دف لي����س املقارنة ب���ن البلديات 
واإنكار جهود البلدية ال�شمالية، ولكن الهدف ت�شليط 

ال�سوء على هذه كرثة وتزايد املخالفات.

• اأحمد الكوهجي	

• طه اجلنيد	

• فاطمة القطري	



تضميد األلم

معلمة لكل طالب ب�صف مبطن مبادة عازلة لل�صوت
النعيمي يفتتح �صفا جديدا للتوحد بـ “ابتدائية عقبة”:

افتتح وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي 
�صـــفا جديدا لطلبة التوحد يف مدر�صة عقبة بن 

نافع االبتدائية للبنني.
واطلـــع الوزير خالل زيارتـــه على اخلدمات 
التـــي تقدمها الوزارة لهذه الفئـــة من الطلبة، 
والتـــي تتمثـــل يف تخ�صـــي�ص �صـــف درا�صـــي 
ينق�صـــم اإلى اأركان مبطنة مبادة عازلة لل�صوت 
لـــكل منها وظائف حمددة، اإذ يخت�ص بع�صـــها 

بالتدري�ص الفردي لكل طالب، كما يتم حتديد 
ركـــن للعمل اجلماعـــي لتهيئة الطلبـــة لعملية 

الدمج يف ال�صفوف العادية.
املدار�ـــص  عـــدد  ارتفـــاع  الوزيـــر  واأكـــد 
احلكوميـــة املطبقة لربنامج الدمـــج هذا العام 
اإلى 77 مدر�صـــة للبنني والبنات، من بينها 14 
مدر�صة ابتدائية لدمج طلبة التوحد، وذلك بعد 
افتتاح �صفني للتوحد يف كل من مدر�صة عقبة 
بن نافـــع االبتدائية للبنني ومدر�صـــة عمار بن 
يا�ـــر االبتدائيـــة للبنني، حيث ت�صـــتوعب تلك 

املدار�ص 80 طالبا وطالبة من هذه الفئة.
واأ�صار اإلى اأنه يتم دمج الطلبة التوحديني 
الريا�صـــة  مثـــل  االأن�صـــطة  يف  اأقرانهـــم  مـــع 
والت�صـــميم والتقانة واحلا�صـــوب والفنون، مع 
توفـــر معلمة لكل طالب تكون متخ�ص�صـــة يف 
الرتبية اخلا�صة وخا�صـــعة للتدريب املنا�صب 
للتعامـــل مع الطلبة من تلـــك الفئة، اإلى جانب 
املدر�صـــية  االإدارات  مـــن  املبذولـــة  اجلهـــود 
لتوعيـــة الطلبة واأوليـــاء اأمورهـــم وحثهم على 

تقدمي امل�صاعدة لذوي االحتياجات اخلا�صة.

عني ولدي ُجرحت... وال ممر�ض بـ “كرزكان”
8 ممر�صني فقط مبدار�ص البنني... ولية اأمر لـ “$”:

قالت ولية اأمر طالب مبدر�صة كرزكان 
االبتدائيــــة للبنــــني لـــــ “البــــالد” اإن ابنهــــا 
اأ�صــــيب بجرح يف قرنية عينــــه الي�رى اأثناء 
ال�صــــحية؛  م�صــــكلته  وتفاقمــــت  الف�صــــحة 
ب�صــــبب عدم وجود ممر�ص اأ�صــــوة مبدار�ص 

اأخرى.
واأ�صــــارت اإلــــى اأنها تلقت ات�صــــاال من 
ابنها يخربها باأنه تعر�ص لالإ�صابة يف عينه، 
فتوجهت مبا�رة لق�صم االإ�راف باملدر�صة، 
اإذ فوجئت بوجود طالب م�صابني باإ�صابات 
�صــــحية خمتلفة بانتظــــار اأولياهم اأمورهم، 

دون تلقيهم اأي نوع من الرعاية ال�صحية.

اأو  عــــدم وجــــود ممر�ــــص  اأن  وذكــــرت 
متخ�ص�ص يف االإ�صــــعافات االأولية اأدى اإلى 
تفاقــــم م�صــــكلة عــــني ابني ب�صــــبب تركها 

مفتوحة دون تعقيم اأو اإغالقها ب�صمادة.
ولفتــــت اإلــــى اأن اأولياء االأمــــور طالبوا 

اأكرث من مرة بتوفر ممر�ص.
وكانــــت وزارة الرتبيــــة قــــد اأعلنــــت يف 
وقت �صــــابق عن توظيف وزارة ال�صحة 64 
ممر�صــــا، 56 ممر�صــــة مبدار�ص االإناث، و8 

ممر�صني مبدار�ص الذكور.
وتاأ�ص�صت مدر�صــــة كرزكان االبتدائية 
بالعــــام 1952. ويبلــــغ عــــدد الطلبة حوايل 
688 تلميــــذا. وعــــدد الهيئــــة االإدارية 10، 

وعدد اأفراد الهيئة التعليمية 51 معلما.

 مروة خمي�ض
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• طالب �صف التوحد مبدر�صة ح�صان بن ثابت 	
االبتدائية للبنني

برامج جديدة بجامعة اخلليج

تكرمي 190 متفوقا بحرينيا ووافدا

زيارة مدر�صة املالكية

اإغالق قيد مقررات الدرا�صات العليا ال�صاعة 5 فجرا

طلبة الريا�صة الفح�ض الطبي يزاحم “قدرات” 

اأنا�صد حتويل بعثتي لدرا�صة الطب باجلامعة االيرلندية

م�صتجدون يطعنون برواية دائرة الت�صجيل: “ما �صدرت جداولنا”

اجلامعة ت�صرتط ا�صطحاب تقريره اليوم

“الرتبية” تبلغها بعدم وجود �صواغر... االأولى على ثانويات العا�صمة:

م�صـــكالت معوقات ت�صـــجيل املقـــررات للطلبة 
دومينـــو  قطـــع  مثـــل  اأ�صـــبحت  البحريـــن  بجامعـــة 
تت�صـــاقط كل يوم قطعة جديـــدة. وانتقلت من طلبة 

البكالوريو�ص للدرا�صات العليا.
طلبـــة  م�صـــكلة  اأم�ـــص  ال�صـــطح  اإلـــى  وبـــرزت 
الدرا�صـــات العليا، اإذ بالرغم من اإعالن اإدارة اجلامعة 
فتح باب الت�صـــجيل االإلكرتوين يف يومـــي اأول اأم�ص 
االأحـــد واأم�ـــص االثنني يف الفرتة مـــن 4 ع�را ولغاية 
5 فجـــرا اإال اأن عـــددا من الطلبـــة مل يتمكنوا من قيد 

املقررات؛ ب�صبب ف�صل النظام االإلكرتوين اجلديد.
وقـــال طلبـــة لــــ “البـــالد” اإن املوقـــع يرف�ـــص 
تلقي طلبات ت�صـــجيل املقررات، بينما جنح جمموعة 
من الطلبـــة للت�صـــجيل، وهوؤالء مل يتمكنـــوا من قيد 
الن�صـــاب االأدنـــى املطلوب. وانتقـــدوا اختيار وقت 

متاأخر للت�صجيل بتحديده لل�صاعة اخلام�صة فجرا.
ويف مو�صوع اآخر، �صكا طالب م�صتجدون بجامعة 

البحرين عـــن عدم طرح دائرة الت�صـــجيل واالإر�صـــاد 
االأكادميي يف عمادة �صـــوؤون الطلبـــة جلداولهم منذ 

بدء اأول يوم درا�صي لهم بيوم االأحد.
و�صجل الطالب �صكواهم لـ “البالد” باأن اجلامعة 
مل تنتـــه من اعتمـــاد جداولهم النهائيـــة كما �رح يف 
وقت �صـــابق م�صـــوؤول باإدارة اجلامعة، اإذ اإن البع�ص 
منهـــم بداأ دوامه الر�صـــمي يف حـــرم اجلامعة، فيما مل 

ينته اآخرون من اعتماد جدولهم النهائية.

واأردف طالب باأنه منذ فتح الت�صجيل خالل اأيام 
متفاوتة لبع�ص التخ�ص�صـــات الدرا�صـــية الإ�صـــافة 
مقاعـــد درا�صـــية اإال اأنـــه ال يوجـــد مقاعـــد درا�صـــية 
�صـــاغرة اأو بع�ص املواد تتعار�ـــص مع املواد االأخرى 
للتخ�صـــ�ص نف�صـــه. وعرب الطالب عن ا�صتيائهم ملا 
ح�صـــل يف عمـــادة الت�صـــجيل باإغالق املكتـــب وبقاء 
الطـــالب يف حـــرة، اإذ  ح�صـــل بع�صـــم علـــى 3 مواد 

درا�صية فقط للف�صل باأكمله.

دعا طالب جامعة البحرين امل�صتجدين بتخ�ص�ص 
الرتبية الريا�صية لتمديد فرتة اإجراء اختبار القدرات 
واملقابالت؛ وذلك ب�صبب تاأخر ظهور نتائج الفح�ص 

الطبي.
وقالـــوا لــــ “البـــالد” اإن الفحو�صـــات الطبيـــة 

باملراكـــز ال�صـــحية ال ت�صـــدر يف اأقل مـــن 7 اإلى 10 
اأيام، علما اأن اجلامعة ا�صرتطت جلب نتائج الفح�ص 
يف اختبـــارات القدرات املقرر اإجراوؤها منذ يوم االأحد 
املا�صي اإلى اليوم الثالثاء 19 �صبتمرب2017 وذلك 

فور انتهاء اختبار القدرات.

واأ�صاروا اإلى اأن “جامعة البحرين اأعلمتنا مبوعد 
اختبارات القدرات يوم االأربعاء املا�صي 13 �صبتمرب 
2017، وهـــي فرتة ال ميكن من خاللهـــا جلب نتائج 
الفح�ص الطبي؛ اإذ اإنها غر كافية للخ�صوع للفح�ص 

الطبي”.

نا�صـــدت طالبـــة متفوقة حا�صـــلة علـــى معدل 
تراكمي يف الثانوية العامـــة 99.2 % حتويل بعثتها 
الهند�صة املدنية اإلى بعثة لدرا�صة الطب الب�ري يف 

اإحدى اجلامعات يف البحرين.
وقالـــت “ح�صـــلت م�صـــبقا على قبول لدرا�صـــة 
الطـــب يف اجلامعـــة االيرلنديـــة يف مملكـــة البحريـــن 
التي طاملا حلمت باأن اأدر�ص فيها، وبداأت الدرا�صـــة 
فيها منذ اأ�صـــبوع، وحاولت اأن اأقـــوم بتحويل البعثة 

اإلى اجلامعة االيرلندية لدرا�صـــة الطب اإال اأن الوزارة 
اأعلمتنا بعدم وجود �صـــواغر لدرا�صـــة الطب، علما اأن 
معـــديل 99.2 %”.  واأ�صـــافت “منـــذ طفولتـــي واأنا 
اأحلـــم بدرا�صـــة الطـــب الب�ـــري، فقد كنـــت متفوقة 
طيلـــة م�صـــرتي التعليمية، اإذ تخرجـــت من املرحلة 
االإعداديـــة مبعـــدل 99.6 % ونلت املرتبـــة الثالثة 

مكررا على مملكة البحرين.
واأردفت “خالل م�صـــرتي الدرا�صـــية حر�صـــت 
علـــى �صـــقل ذاتـــي وتطويـــر مهاراتي ال�صخ�صـــية، 
فقد توجت جهودي باحل�صـــول على تكرمي من قبل 

ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلرية و�صـــوؤون ال�صباب 
رئي�ـــص املجل�ص االأعلى لل�صـــباب والريا�صـــة رئي�ص 
اللجنـــة االأوملبيـــة البحرينية �صـــمو ال�صـــيخ نا�ر بن 
حمد اآل خليفة، وتكرمي من حمافظ العا�صـــمة ال�صيخ 
ه�صـــام بن عبدالرحمن اآل خليفة؛ لكوين االأولى على 
املحافظة يف املدر�صـــة”. ويف ختام حديثها ملندوبة 
ال�صـــحيفة نا�صـــدت الطالبة املتفوقة وزير الرتبية 
والتعليـــم النظـــر يف م�صـــكلتها وعـــدم حرمانها من 
طموحها الدرا�صـــي لتحويل بعثة الهند�صـــة املدنية 

من جامعة البحرين اإلى بعثة لدرا�صة الطب.

ا�صـــتقبل وزيـــر الرتبيـــة والتعليـــم 
رئي�ـــص جمل�ـــص التعليـــم العـــايل ماجـــد 
النعيمـــي مبكتبه رئي�ـــص جامعة اخلليج 

العربي خالد العوهلـــي، حيث اّطلع على 
عدد من برامـــج الدرا�صـــات العليا التي 

تعتزم اجلامعة طرحها قريبا. 

العامـــة  العماليـــة  النقابـــة  نظمـــت 
ملجموعة فوالذ احلفل ال�صـــنوي اخلام�ص 
لتكـــرمي 190 طالبـــا متفوقـــا مـــن اأبناء 
والوافديـــن  البحرينيـــني  املوظفـــني 
يف املجموعـــة. ودعـــا الوكيـــل امل�صـــاعد 

بوزارة العمل والتنمية االجتماعية حممد 
االأن�صـــاري اإدارة املجموعـــة اإلـــى تبنـــي 
مزيد من املبـــادرات لرعاية املتفوقني 
بتمويل درا�صـــاتهم اجلامعية وتدريبهم 

يف اأعمال املجموعة.

والتعليـــم  الرتبيـــة  وزارة  وكيـــل  زار 
للموارد واخلدمات حممد مبارك جمعة مدر�صة 

املالكية االبتدائية االإعدادية للبنات.
واطلع على مميزات هذه املدر�صـــة التي 

مت اإن�صاوؤها وفق املوا�صفات العاملية ب�صكل 
يتما�صى مع متطلبات امل�صـــاريع التطويرية 
التـــي تنفذها الوزارة، اإذ تعد هذه املدر�صـــة 

من املدار�ص ال�صديقة للبيئة.

• �صورة الإ�صابة الطالب يف عينه	

•  14 مدر�صة ابتدائية دجمت طلبة التوحد	

حمرر ال�صوؤون املحلية

• جامعة البحرين مل تنته من اعتماد اجلداول النهائية 	

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية
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“النيابة” واإلجهار بالحقيقة
تبادر النيابة العامة ب�ص���تى دوائرها املختلفة، باإ�صدار ت�صاريح �صحافية خ�صبة 
ودقيقة، تتناول اأهم تفا�ص���يل الق�ص���ايا التي ت�صغل الراأي العام، من االجتار بالب�رش، 
واإرهاب ال�صوارع، والتعدي على املقد�صات، وكذلك ما يثار حولها اللغط، وغري ذلك.

وا�ص���تلم كما هو غريي من ال�ص���حافيني، ومرا�صلي ال�ص���حف العربية واالأجنبية، 
ر�صائل اإلكرتونية وب�صورة م�صتمرة، اأطلع من خاللها على الت�رشيح ال�صحايف املف�ّصل 
للق�ص���ية، وحيثياته���ا، واالإج���راءات التي اتخذت، والتي �صيم�ص���ي بها خ���الل االأيام 
املقبلة، ويف ذلك بادرة ح�صنة حتت�صب لوزارة الداخلية، وللقائمني على كل من يعّزز 

هذا الفكر امل�صتنري، والواعد.
ا فيما  ولذلك داللتان، االأولى: النزاهة يف اإي�ص���ال احلقيقة للراأي العام، خ�صو�صً
يتعل���ق باالأم���ن العام للبلد، والأه���ل البلد، وباالإجاب���ة عن كل الت�ص���اوؤالت التي تدور 
مبخيلة املواطن، وتثري هواج�ص���ه، وهو ما يعّزز من �ص���معة البحري���ن الدولية، كدولة 

موؤ�ص�صات حديثة، واأن املواطن جزء اأ�صيل من منظومتها، ولي�س مكمالً لها.
والدالل���ة االأخرى، اإجه���ار الدولة باأن لي�س لديها ما تخفيه، اأو تخ�ص���اه، فالبحرين 
كانت و�صتظل، منذ تاأ�صي�صها االأول، وطًنا حا�صًنا للجميع، ولكل الطوائف، واالأديان، 
واملعتق���دات، ركيزتها االأ����رشة الواحدة، املتقارب���ة، واملتالحمة، والت���ي يغلب على 

ن�صيجها االجتماعي املتنوع، الود واالحرتام والرحمة.
كما ين�ص���جم هذا التوجه املحمود مع القوانني الدولية حلقوق االإن�صان، واحلفاظ 
عل���ى حقوق املتهمني، بعدم الت�ص���هري بهم، اأو ب�ص���معتهم، وتوفري كل ال�ص���مانات 

القانونية بدفاعهم عن اأنف�صهم. 
ختاما، اأوجه خال�س ال�ص���كر واملحبة والتقدير للنيابة العامة، ولكل العاملني بها، 

واإلى االأمام دوًما.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

القب�ض على 23 من العمالة ال�سائبة ب�سوق املنامة

احلكم على متهمي “الب�سطة” 30 اأكتوبر

17 اأكتوبر حمكمة معذبي “�ساب الدراز”

30 اأكتوبر احلكم بتهريب مطلوبني لإيران

بزيادة نفقات اأبنائها “امل�ستعجلة” ترف�ض طلب “املعّنفة” 

تاأييد املوؤبد وغرامة 5 اآلف لـ “مهرب الهريوين”

تخفيف عقوبة ل�ض �رسق بالإكراه 520 ديناًرا

تبلغ 20 دينارا فقط وكانت الدافع الرئي�س العتداء طليقها

براءة اآ�صيويني من الق�صية

االكتفاء مبعاقبته بال�صجن 3 بدال من 5 �صنوات

رف�ص���ت املحكم���ة ال�رشعية )امل�ص���تعجلة( 
الدعوى املرفوعة �صابًقا من زهراء �صبحي )35 
عاًما( املعّنفة من طليقها، والتي كانت الدافع 
وال�صبب الرئي�س لالعتداء الواقع عليها من قبل 
زوجه���ا املتهم بق�ص���ية االعت���داء عليها؛ لعدم 

اخت�صا�صها بنظر الدعوى.

املحكم���ة  املدعي���ة  تطال���ب  وكان���ت 
امل�ص���تعجلة باحلكم �ص���د زوجها؛ بتعديل مبلغ 
الأبنائه���ا  والقرطا�ص���ية  املدر�ص���ة  م�ص���اريف 
الثالثة، اثنان منهم باملدر�ص���ة والثالث مبرحلة 
الرو�ص���ة، والتي كانت مقررة مببلغ وقدره 20 
دين���اًرا فقط، كونها ال تكف���ي حتى مل�رشوفات 

املوا�صالت.
وقال املحامي جعف���ر املعتوق اإن املحكمة 

رف�ص���ت الدعوى؛ لعدم توافر عن�رش اال�صتعجال 
فيها، واإنه ب�ص���دد رفع دعوى ق�ص���ائية جديدة 

اأمام املحكمة املخت�صة.
اجلدي���ر بالذك���ر اأن زوجه���ا كان ق���د ح���رم 
اأبناءهما من موا�ص���لة تعليمهما يف وقت �صابق، 
اإذ مل ينتظم���وا بالدرا�ص���ة منذ بداية الف�ص���ل، 
وطالبته اإدارة املدر�صة بجلبهم ملقاعد الدرا�صة 

واإال �صيكون م�صائالً قانوًنا عن هذا الت�رشف.

رف�ص���ت حمكم���ة اال�ص���تئناف العلي���ا اجلنائية 
االأولى ا�ص���تئناف �ص���خ�س اآ�صيوي اجلن�ص���ية، ُمدان 
بجل���ب وحماولة تهريب عدد 99 كب�ص���ولة من خمدر 
الهريوين بداخل اأح�صائه قادًما بها من بالده، واأيدت 
معاقبت���ه بال�ص���جن املوؤب���د وبتغرمي���ه مبل���غ 5000 
دين���ار، عم���ا اأ�ص���ند اإليه من اته���ام واأم���رت باإبعاده 
نهائيًّا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة املق�صية بها، 

ومب�صادرة امل�صبوطات.
فيم���ا براأت حمكم���ة اأول درجة اآخري���ن من ذات 
جن�ص���يته مما ن�ص���ب اإليهم���ا من اتهام م���ع املحكوم 

عليه؛ لت�صكك املحكمة يف اأقوال �صاهد االإثبات.
وت�ص���ري التفا�ص���يل اإلى ورود معلومات الإدارة 
مكافح���ة املخ���درات يف التحقيق���ات اجلنائي���ة م���ن 
م�ص���ادرها ال�رشية يف بالد امل�ص���تاأنف، والتي اأفادت 
اأن �صخ�ًص���ا �صوف ي�ص���ل اإلى البحرين وهو يحمل يف 
اأح�ص���ائه كمية من الكب�ص���والت املعب���اأة بالهريوين، 

لت�صليمها اإلى �صخ�س اآخر يف البحرين.
وح���ددت املعلوم���ات اأن ال�ص���خ�س املوجود يف 
البحرين �ص���يتعرف على حامل الكب�صوالت عن طريق 

قبعة حمراء �صوف يعتمرها على راأ�صه.
وبتاريخ 7 اأبريل 2015 ويف متام ال�صاعة 9:30 
�صباًحا، و�صل امل�صافر ذو القبعة احلمراء، على منت 
طائرة قادمة من بالده، وعلى الفور مت التعرف عليه 
واأحال���ه �ض���ّباط اجلمارك اإل���ى �رشط���ة اإدارة مكافحة 

املخدرات يف املطار.
وخالل تواجد امُل�ص���تاأنف مع اأفراد ال�رشطة ورده 
ات�ص���ال هاتفي من رقم هاتف بحريني، فقام �صابط 
من �رشط���ة مكافحة املخ���درات بالرد عل���ى املكاملة 
كونه يجيد احلديث بلغة امل�ص���تاأنف واأوهم املت�صل 
اأنه امل�صافر واأنه ي�صتعد للخروج من دائرة اجلوازات، 
فاأخربه املت�ص���ل اأنه تاأخر يف الو�ص���ول اإلى املطار، 
وطلب منه اأن يلتقي به يف حمطة احلافالت الرئي�صية 

باملحرق.
وبالفع���ل توّجه امل�ص���تاأنف ذو القبع���ة احلمراء 
اإلى املحط���ة وكان رجال �رشطة املخ���درات يتابعونه 
مبالب�ص���هم املدنية، وهناك ات�صل به املتهم الثاين 
مرة اأخرى وعندما تاأكد من �صخ�ص���يته اأ�رشع لاللتقاء 

به، فقامت ال�رشطة مبداهمة املوقع.

وق���د حاول املته���م الثاين الهرب ع���رب مقاومة 
�ص���ديدة اأبداها الأف���راد ال�رشطة، لكنه���م متكنوا من 
ال�ص���يطرة عليه با�ص���تخدام القوة الالزم���ة، فيما مت 

حتويل املتهم االأول اإلى م�صت�صفى ال�صلمانية.
ويف امل�صت�ص���فى مت اإنزال 68 كب�صولة هريوين 
من اأح�ص���ائه، وبعد �ص���اعة ق���ام باإنزال 12 كب�ص���ولة 
ويف امل�ص���اء 19 كب�ص���ولة اأخرى، حيث و�ص���ل العدد 
االإجمايل 99 كب�صولة حتوي بداخلها خمدر الهريوين.

واأثن���اء التحقي���ق مع املته���م االأول اع���رتف اأنه 
التقى باأحد االأ�ص���خا�س يف بالده، والذي عر�س عليه 
احل�صول على تاأ�ص���رية عمل يف البحرين مقابل مبلغ 

من املال، لكنه مل يكن ميتلك املال ل�رشائها.
واأ�ص���اف عر����س علي���ه ذل���ك ال�ص���خ�س حم���ل 
الكب�ص���والت بداخ���ل اأح�ص���ائه واإعط���اءه مبلغ 4000 
روبية باالإ�ص���افة اإلى التاأ�ص���رية، فوافق وبداأ يف بلع 
تلك الكب�صوالت اإلى اأن و�صلت 99 كب�صولة مو�صًحا 

اأنه مل يتمكن من ابتالع اأكرث من ذلك.
واأدان���ت املحكمة املتهم االأول اأن���ه يف 7 اأبريل 
2015، جل���ب م���ادة “الهريوي���ن” املخدرة بق�ص���د 
االإجت���ار والتعاط���ي يف غ���ري االأح���وال املرخ����س بها 

قانوًنا.

وذك���رت حمكم���ة اأول درجة يف حيثي���ات حكمها 
تعلي���اًل لق�ص���ائها برباءة املتهمني الث���اين والثالث 
يف الق�صية، اأن اأ�ص���انيد االتهام املقدمة من النيابة 
العام���ة بحق املتهم���ني واملتمثلة يف اأقوال �ص���اهد 
االإثب���ات، ال ترق���ى الطمئنانه���ا وثقته���ا، وال ملرتبة 
الدلي���ل املعت���رب يف االإدانة؛ ملا اأحاطها من �ص���كوك 
وريب وما اأ�ص���ابها من ا�ص���طراب يجعلها مبناأى عن 

ارتياح عن وجدانها.
ونّوه���ت على اأن اآية ذلك اأن جرمية جلب املخدر 
لالإجت���ار ال تتوف���ر مبج���رد احلي���ازة املادي���ة للمواد 
املخدرة، بل يجب اأن يق���وم الدليل على علم اجلاين 
اأن م���ا يحوزه هي م���واد خمدرة حمظورة، ف�ص���اًل عن 

اجتاه اإرادته لتحقيق عنا�رش اجلرمية اأو لقبولها.
واأو�ص���حت اأن املته���م الثاين اأنك���ر ونفى علمه 
بوج���ود خمدر مع املتهم االأول ال�ص���ابق احلكم عليه، 
ونف���ى �ص���لته باملخ���در، مبيًن���ا اأن املته���م الثالث 
طل���ب من���ه اإح�ص���ار االأول، يف حني مل ي�ص���األ الثالث 
بالتحقيقات، مما ي�ص���ري اإل���ى انتفاء رك���ن العلم اأو 
اجت���اه اإرادة املتهَم���ني اإلى اأن من ي�ص���تقبالنه يحرز 
املخ���درات، واأن ذلك كل���ه يعني انتفاء الق�ص���دين 

اجلنائيني العام واخلا�س ب�صاأن اجلرمية يف حقهما.

عّدل���ت حمكم���ة اال�ص���تئناف العلي���ا اجلنائية 
االأولى عقوبة �ص���اب )27 عاًم���ا( ُمدان ب�رشقة عامل 
اآ�ص���يوي )46 عاًما( باالإكراه، حال وجود االأخري على 
واجب عمله يف اأحد “كراجات” ت�ص���ليح ال�ص���يارات 
مبنطقة احلورة، واكتفت مبعاقبته بال�صجن ملدة 3 

ا عن �صجنه ملدة 5 �صنوات. �صنوات عو�صً
وفيم���ا اأي���دت اإحال���ة االدع���اء باحل���ق املدين 
املق���دم م���ن املجن���ي علي���ه للمحكم���ة املدني���ة 

املخت�صة بال م�صاريف.
وتعود التفا�صيل ح�صب ما جاء يف بالغ املجني 

عليه ملركز ال�رشطة اأن���ه اأثناء تواجده يف مقر عمله، 
بور�ص���ة لت�ص���ليح ال�ص���يارات يف منطق���ة  احلورة، 
تفاجاأ بح�ص���ور امل�ص���تاأنف ب�ص���يارته واأ�ص���ار اإليه 

بوا�صطة بوق ال�صيارة “الهرن” باحل�صور.
واأو�ص���ح اأن���ه م���ا اإن اقرتب من نافذة �ص���يارة 
امل�ص���تاأنف حت���ى ق���ام بجذب���ه بقوة من قمي�ص���ه، 
وا�صتطاع بهذه الو�صيلة من �رشقة مبلغ 520 ديناًرا 

كانت يف جيب قمي�صه.
ولف���ت اإل���ى اأن امل�ص���تاأنف مل يكتف بذلك بل 
ظ���ّل مم�ص���ًكا مبالب�ص���ه وانطل���ق ب�ص���يارته ب�رشعة، 

وعندما اأفلت منه �صقط على االأر�س واأ�صيب بعدة 
اإ�ص���ابات، لكنه وقبل اختفاء امل�صتاأنف عن اأنظاره 
التقط رقم �صيارته، والتي من خاللها مت التو�صل 

للُمدان.
وثبت للمحكمة اأن امل�ص���تاأنف بتاريخ 1 اأبريل 
2014، ����رشق املبل���غ النقدي املذك���ور واململوك 
لور�صة ت�ص���ليح ال�ص���يارات بطريق االإكراه الواقع 
على املجني عليه االآ�صيوي باأن اعتدى على �صالمة 
ج�ص���مه و�ص���ّل مقاومت���ه ومتك���ن بهذه الو�ص���يلة 

الق�رشية من اإمتام ال�رشقة والفرار بامل�رشوقات.

املنام���ة - اأمانة العا�ص���مة: اأطلقت 
“ب���ادر  حمل���ة  اأم����س  العا�ص���مة  اأمان���ة 
�ص���حح” م�ص���تهدفًة املخالفات البلدية 
يف االأ�ص���واق املركزية، وذلك بالتعاون 
والتن�ص���يق مع وزارة الداخلية ممثلة يف 
مركز �رشطة النعيم، ووزارة العمل ممثلة 
يف هيئ���ة تنظيم �ص���وق العمل. واأ�ص���ار 
القائ���م باأعمال ق�ص���م تنظيم االأ�ص���واق 
وال�صيانة حممد عبد ال�صالم اإلى انطالق 
احلملة اأم�س يف �ص���وق املنامة املركزي 
التي اأ�ص���فرت ع���ن اإلق���اء القب�س على 
)23( من العمالة ال�ص���ائبة يف ال�ص���وق، 
وم�ص���ادرة ب�ص���ائعهم، كم���ا مت اإخطار 

املخالف���ني من جت���ار ال�ص���وق الإلزامهم 
بالتقيد با�ص���رتاطات وتعليمات االأمانة 
املتعلقة باجلوانب التنظيمية وااللتزام 
عق���ود  يف  له���م  املعتم���دة  باحل���دود 
االنتف���اع، وعدم التعدي عل���ى املمرات 

واإ�صغالها بالب�صائع.

حجزت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة 
النظ���ر بق�ص���ية “ق���روب الب�ص���طة”، والتي 
ت�ص���م 18 متهًم���ا م���ن اأتب���اع “تي���ار الوفاء 
االإ�صالمي”، واملتهمني بال�صعي والتخابر مع 
احلر�س الثوري االإيراين وحزب اهلل اللبناين؛ 
وذل���ك للنطق باحلكم بحقهم يف جل�ص���ة يوم 
30 اأكتوب���ر املقبل، م���ع الت�رشيح مبذكرات 
خ���الل اأ�ص���بوع ملحامي املته���م اخلام�س ع�رش 
بالق�صية، واأمرت با�صتمرار حب�س املتهمني 

املقبو�س عليهم.
يذك���ر اأن رئي�س نيابة اجلرائم االإرهابية 
املحامي العام اأحم���د احلمادي �رشح يف وقت 

�ص���ابق عن انتهاء التحقيق يف واقعة ال�صعي 
والتخاب���ر م���ع جمهوري���ة اإي���ران االإ�ص���المية 
واحلر�س الث���وري االإيراين ومنظمة حزب اهلل 
اللبناين االإرهابية، واأحالت 18 متهًما، منهم 

10 حمبو�صني واآخرين هاربني.
واأ�ص���ندت اإليهم تهم ال�ص���عي والتخابر 
م���ع دول���ة اأجنبي���ة ومنظم���ة اإرهابي���ة تعمل 
مل�صلحتها وتلقي اأموال منها للقيام باأعمال 
عدائية وبق�ص���د االإ�رشار بامل�صالح القومية 
للبالد، وتاأ�ص���ي�س جماعة اإرهابية على خالف 
اأحكام القان���ون، واالن�ص���مام اإليها ومتويل 

جماعة اإرهابية.

قررت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة 
حجز ق�صية 4 متهمني )اثنان منهم هاربان( 
بتعذيب �ص����اب )18 عام����ا( مبنطقة الدراز، 
ادع����وا اأنه متعاون مع اأف����راد ال�رشطة، واألقوا 
ب����ه عقب االعت����داء علي����ه و�رشق����ة ممتلكاته 
ال�صخ�ص����ية يف مكان ع����ام حتى وافته املنية 
عل����ى �رشي����ر امل�صت�ص����فى بعد اأي����ام عدة من 
الواقع����ة؛ وذل����ك العتقاده����م باأن����ه خم����رب 
يتعاون مع الداخلي����ة؛ وذلك للنطق باحلكم 

عليهم يف جل�صة يوم 17 اأكتوبر املقبل.
ويف التحقيق مع املتهم الثالث اعرتف 
اأن����ه ال يعرف املجني عليه �صخ�ص����يا، ولكنه 
راآه م����ع املته����م الراب����ع، ويف ي����وم الواقعة 
التق����ى باملته����م االأول، وال����ذي اأخربه خالل 
وجودهم يف جتمهر اأمام منزل عي�صى قا�صم، 
باأن �ص����ديق املتهم الراب����ع )املجني عليه( 
يعمل خم����ربا الأفراد ال�رشط����ة، وقد تاأكد من 

ذلك.

اجلنائي���ة  الك���ربى  املحكم���ة  حج���زت 
الرابع���ة النظر بق�ص���ية مبحاول���ة تهريب 8 
متهم���ني مطلوبني و�ص���درت اأحكام بحقهم 
يف ق�ص���ايا اإرهابي���ة، اإل���ى اإي���ران عن طريق 
البحر با�صتعمال قارب ميلكه اأحد املتهمني 
الثالث���ة االآخرين الذين حاول���وا تهريبهم، اإذ 
ت�ص���م الق�ص���ية 11 متهما؛ للنط���ق باحلكم 
عليهم يف جل�صة 30 اأكتوبر املقبل، مع االأمر 
با�ص���تمرار حب����س املتهمني حلني اجلل�ص���ة 

املقبلة.
وتتلخ����س الواقع���ة فيما ج���اء بت�رشيح 

ق���وات خف���ر  اأن  الداخلي���ة  ل���وزارة  �ص���ابق 
ال�ص���واحل قد اأحبطت حماولة تهريب عدد 8 
م���ن املطلوبني املحكوم عليهم يف ق�ص���ايا 
اإرهابي���ة با�ص���تخدام ط���راد، كان متجها اإلى 

اإيران.
وعرث بحوزة املقبو�س عليهم بطاقاتهم 
ال�صخ�ص���ية ومبال���غ نقدي���ة وهوات���ف نقالة 
ومالب�س ومتعلقات �صخ�ص���ية باالإ�صافة اإلى 
جه���از GPS وكمية كبرية من البرتول، ومت 
اتخ���اذ االإج���راءات القانوني���ة الالزمة يف هذا 

ال�صاأن.

عبا�ض اإبراهيم
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ومضات

م���ا ه���و مع���روف اأن الربملان���ات 
يف كل م���كان وعل���ى م���دى التاري���خ 
ن�ش���اأت لتكون اأداة �شعبية يف مواجهة 
ال�ش���لطات التنفيذي���ة، لتداف���ع ع���ن 
حق���وق الب�رش التي ميك���ن اأن تنتهكها 
تل���ك احلكوم���ات اأو تتجن���ى عليه���ا، 
وما ن���راه يف وقتن���ا احل���ايل اأن بع�ض 
الربملان���ات ت�ش���ر عل���ى ه���ذا النهج 
له���ا  ل���رى  باحلكوم���ات  وترب����ض 
غلط���ة واحدة تفت���ح عليه���ا النار من 
خالله���ا، ولك���ن عل���ى اجلان���ب الآخ���ر 
هناك برملانات بعي���دة كل البعد عن 
اأداة  وغ���دت  الد�ش���تورية  وظيفته���ا 
طيع���ة يف ي���د ال�ش���لطات التنفيذية، 
وق�ش�ش���ها كثرة ل تعد ول حت�ش���ى 
خ�شو�شا يف منطقتنا العربية وبع�ض 
ال���دول  اأو  الثال���ث”  الع���امل  “دول 

النامية.
اآخر ما �ش���معناه ع���ن هذه النوعية 
من الربملانات امل�ش���حكة ما ي�ش���مى 
الربمل���ان  اأو  “اأربي���ل”  بربمل���ان 
املنتخ���ب يف املنطق���ة الكردية، وهو 
برملان مت اإيقافه موؤخرا ملدة �شنتني 
م���ن قب���ل �ش���لطة اأربي���ل ورئي�ش���ها 
م�ش���عود ال���ربزاين ولكنها ا�ش���تدعته 
ه���ذه الأي���ام لالجتم���اع اأو �ش���محت له 
بالع���ودة لالجتم���اع م���ن اأج���ل اإق���رار 
عملية ال�ش���تفتاء التي من املقرر اأن 
حتدث هذا ال�شهر، مبعنى اأن الربملان 
م���ن  املذك���ور ميار����ض دوره كج���زء 
ال�ش���لطة التنفيذية وياأمتر باأمرها ول 
نعل���م اإن كان �ش���يغيب من جديد بعد 

اأن يوؤدي هذه املهمة اأم ل.
لي����ض الربمل���ان الك���ردي فق���ط 
ولك���ن ال�ش���ورة تنت����رش يف منطقتن���ا 
العربية بالذات التي جند فيها الكثر 
من الربملانات التي تعرب يف م�شارات 
ير�ش���مها امل�ش���وؤولون، ل حتيد عنها 
اإراديا اأو ل اإراديا، فهي ت�شم ممثلني 
ي���رون ذواته���م فق���ط ل اأوطانهم اأو 

ال�شعب الذي ميثلونه... واهلل اأعلم.

برلمانات تحت الطلب

اقرأ ترَق
معار����ض الكت���ب التي تق���ام بني 
اآون���ة واأخرى تع���د دليال بال���غ الأهمية 
عل���ى حجم الق���راءة يف عاملن���ا العربّي، 
وال���ذي تاأك���د يل م���ن حج���م الإقب���ال 
الكثيف على معار�ض الكتب اأّن و�شع 
الكت���اب العربّي ل يزال بخر، وهذا بال 
�ش���ك ينق�ض اخلرافة الت���ي يروج لها 
البع�ض مبوت الكتاب العربّي، بالطبع 
ه���ذا ل ينفي م���ا يتعر�ض ل���ه الكتاب 
الورقّي من هجمة �رش�شة من جهات عدة 

يف مقدمتها الكتب الإلكرونّية. 
واأتذك���ر هن���ا اأّن املفك���ر العرب���ّي 
الكب���ر عبا����ض حمم���ود العق���اد ق���ال 
ذات مرة “خٌر لالإن�ش���ان اأن يقراأ كتاباً 
واحدا ي�شتوعبه من اأن يقراأ ع�رشة كتب 
وي�شتوعبها ن�ش���ف ا�شتيعاب”، بع�ض 
ال�شغوفني بالقراءة ي�شتهويهم اقتناء 

اأح���دث الإ�ش���دارات لكنه���م ل يجدون 
الوق���ت ال���كايف لقراءتها، واملع�ش���لة 
هنا اأّن اقتناء الكتب يتحول اإلى جمرد 
هواية بحد ذاتها، ولبّد اأّن اأحدنا �شاهد 
منظر املجلدات ال�ش���خمة الأنيقة متالأ 
ف�ش���اء الغرف لكن دون اأن متتد اإليها 
الأي���دي رمبا ل�ش���نوات، وهذ اأمر حمزن 

بال �شك.
 الباحث الكبر حممد عابد اجلابري 
ق���ال ع���ن نف�ش���ه ذات ي���وم اإن���ه كان 
يقر����ض الكت���ب مث���ل ف���اأر – ح�ش���ب 
تعبره – بيد اأّنه كان ي�شج بال�شكوى 
للمقرب���ني منه اأّن هناك كتبا عديدة مل 
ي�ش���مح له الوق���ت بقراءته���ا، اجلابري 
كان يق���راأ كث���را ويكتب بغ���زارة ويف 
هذا ال�ش���دد يقول اإّن القراءة مل تتعبه 
بقدر م���ا اأتعبته الكتابة، والطريف هنا 

اأّن اول عملي���ة اأجراه���ا يف حياته كانت 
يف ي���ده اليمنى، وجاء �ش���من مذكراته 
“اإذا ُقّدر يل اأن اكتب خال�ش���ة جتربتي 
لالأجي���ال اجلدي���دة فاإنني �ش���اأكتب ما 

يلي، اقراأ مادمت حياً”. 
من ي���زور معر�ض الكت���اب املقام 
حالي���ا عل���ى اأر����ض املعار����ض يق���ف 
عل���ى ظاه���رة حمزن���ة تتلخ����ض يف اأّن 
ذائقة الق���راءة طراأ عليه���ا حتّول بالغ 
اخلط���ورة لظ���روف ل�ش���نا هنا ب�ش���دد 
بحثه���ا، فالإقبال اأ�ش���بح وا�ش���عا على 
روايات ال�ش���باب املغمورين لالأ�ش���ف، 
وهي روايات �ش���طحية وفاقدة للقيمة 
الفكري���ة والأدبي���ة وكتب���ت بالعامية، 
وه���ذه ظاه���رة يج���ب عل���ى املهتمني 

درا�شتها لإنقاذ الأجيال اجلديدة.

محمد المحفوظ

احل�ش���ني  عا�ش���وراء  ذك���رى 
“ع”.. ماذا متثل ل�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمر خليفة بن �ش���لمان 
اآل خليفة، رئي�ض الوزراء املوقر 
حفظ���ه اهلل ورع���اه؟ وبن���اًء على 
ذلك، ما هي ب�شمات ودور �شموه 
يف دوراته���ا على مدى ال�ش���نني 

املا�شية؟
هذا ال�شوؤال يطرحه الكثرون 
بالتاأكيد، ولأننا على اأبواب �شهر 
حمرم وع���ام هجري جديد 1439، 
وعلى اأعتاب ذكرى �شيدال�شهداء 
الإمام احل�ش���ني بن علي )عليهما 
ال�ش���الم(، فاإن ثمة اإ�شاءة رائدة 
اأطرحه���ا هن���ا عل���ى اإث���ر اجتماع 
�ش���مو رئي����ض الوزراء ي���وم اأم�ض 
الأول مع رئي�ض واأع�ش���اء الهيئة 
احل�ش���ينية؛  للمواك���ب  العام���ة 
ولذل���ك اللق���اء دللت مهمة يف 
تاأكيد �شموه على احلرية الدينية 
واإحي���اء  املعتق���دات  واح���رام 
ال�ش���عائر حي���ث ربطه���ا �ش���موه 
بتاري���خ وثواب���ت البحري���ن م���ن 
التاآخي ومتا�ش���ك  جهة، ومنوذج 
الن�ش���يج الجتماع���ي م���ن جه���ة 
اأخ���رى، وب���ني هذه وتل���ك؛ فاإننا 
نق���راأ اأبع���د من ذاك مم���ا ل يعلم 
به الكثر من القراء فقد اطلعت 
�شخ�ش���يًّا عل���ى وثائق ور�ش���ائل 
ر�ش���مية يف حق���ب متع���ددة منذ 
وم���ا  وال�ش���تينات  اخلم�ش���ينات 
بعده���ا وه���ي حت���وي توجيهات 
�ش���مو رئي����ض ال���وزراء بتق���دمي 
الت�ش���هيالت والدعم وتوفر كل 
متطلبات اإحياء املو�شم، ويف ذات 
امل�ش���ار؛ جند حر�ض �ش���موه منذ 
عق���ود على املنا�ش���بات الدينية 
ودوره���ا يف تعزي���ز روح التاآل���ف 
الجتماع���ي،  الن�ش���يج  وتقوي���ة 
فيما الر�ش���الة الأكرب والأهم هي 
احلف���اظ على وح���دة الكلمة بني 
اأف���راد املجتمع، وتر�ش���يخ ون�رش 
والقي���م  والعت���دال  الو�ش���طية 
واملب���ادئ الت���ي يح����ض عليه���ا 

ديننا الإ�شالمي احلنيف.
القي���م  ه���ذه  و�ش���تبقى 
والإ�شاءات الرائدة ل�شموه توؤكد 
الك���رمي يف تر�ش���يخ ه���ذا  دوره 
البحريني؛  الأ�ش���ا�ض يف املجتمع 
فيما املطلوب من���ا جميًعا اليوم 
كماآمت ح�شينية وخطباء ومواكب 
عا�ش���ورائية  وفعالي���ات  ع���زاء 
وبرام���ج فنية واجتماعية وفكرية 
م�ش���احبة اأن يكون هذا املو�شم 
يعك�ض ري���ادة اأه���ل البحرين يف 
ترجمة املبادئ العظيمة لنه�شة 
الإمام احل�ش���ني عليه ال�ش���الم يف 
بناء الإن�شان والأوطان يف م�شرته 
ف�ش���كًرا  اخلال���دة...  املحمدي���ة 

�شيدي �شمو رئي�ض الوزراء. 

خليفة بن سلمان.. 
إضاءات رائدة )2(

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

الظروف التي مت���ر بها اأمتنا، ظروف 
�شعبة وقا�شية، وم�شوؤولية اجتيازها تقع 
على كل مواطن، اأيا كان موقعه، وهذا ما 
اأكد عليه �ش���يدي �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمر خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض 
ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه يف 
جمل�شه الأ�ش���بوعي حيث قال: )اإن العامل 
مير يف الوق���ت الراهن بظ���روف متغرة 
وتطورات مت�ش���ارعة ل�ش���يما يف و�شائل 
الت�ش���ال واملعلوم���ات، وعلينا اأن نعمل 
على ال�ش���تفادة من اجلوان���ب الإيجابية 
لتل���ك التط���ورات التكنولوجي���ة يف كل 
م���ا يخ���دم امل�ش���الح الوطني���ة وتفادي 
الن�ش���ياق وراء كل ما من �ش���اأنه اأن يزرع 

الفرق���ة والنق�ش���ام بني اأبن���اء املجتمع 
الواحد(.

�ش���يدي �شمو رئي�ض الوزراء اأيده اهلل 
يحثنا دائما على بذل كل ما ن�شتطيع من 
جهد وكل م���ا منلك من طاقة يف �ش���بيل 
احلفاظ على اأمننا وا�ش���تقرارنا ووحدتنا 
الوطنية، ول �ش���ك اأن و�ش���ائل الت�شال 
واملعلوم���ات وه���ذه التكنولوجي���ا التي 
تتنامى وتتعاظم اليوم �ش���الح خطر اإذا 
مل يك���ن هناك وعي وح�ض وطني ب�ش���كل 
دائ���ب وم�ش���تمر. فاملوؤام���رات وتفجر 
الأزم���ات يف دولنا باتت هدفا للطامعني 
ومن ينفذ ماآرب خارجية، ولي�ض اأدل على 
ذلك من فو�شى “اخلراب العربي” الذي 

وفر املناخ املالئم لالإرهاب وا�ش���تفحال 
م���ن  اأك���ر  يف  القت�ش���ادية  امل�ش���اكل 
بلد عرب���ي، وكانت مع الأ�ش���ف و�ش���ائل 
التوا�ش���ل الجتماعي �ش���بب هبوب رياح 
تلك الفو�ش���ى والدم���ار وتفريق النا�ض 
واملواطنني جماع���ات متناحرة متطاحنة، 
بل انهارت الكث���ر من القيم الجتماعية 
والأخالقية والإن�شانية والوطنية وحتولت 
املجتمعات العربية اإلى �شاحة للمزايدات 
والإث���ارة  وال�ش���تغالل  وامل�ش���احنات 
واأحدثت يف جدران البيت العربي فجوات 
ت�ش���لل عربها الع���دو واأ�ش���حاب الأطماع 

التو�شعية واملاآرب العدوانية.
وم���ن اأروع واأجم���ل م���ا قاله �ش���موه 

يف جمل�ش���ه العام���ر، جملة حر�ش���ت على 
تدوينه���ا لأنها تبني اأنه مبقدار ما تكون 
م�ش���رتنا ناجح���ة ي���زداد احلق���د علين���ا 
والتاآم���ر... وجمل���ة �ش���موه ه���ي )هن���اك 
�شيا�ش���ات عاملي���ة ل تري���د لنا م���ا نحن 

فيه(.
اإنه���ا احلقيقة وال�ش���واب، اإذ ينبغي 
األ يغيب ع���ن اأذهاننا اأن الإجنازات التي 
حتققها بلدنا يف كل املجالت من املوؤكد 
�شتعر�ش���نا لالأحق���اد والهجم���ات، ولكن 
ق���وة جبهتن���ا الداخلية كفيل���ة بدفع كل 
الأخطار ودحرها، فقوة ال�شعب البحريني 
ومتا�ش���كه والتفافه حول قيادته يح�شب 

لها العامل مليون ح�شاب. 

 سيدي سمو رئيس الوزراء 
وقوة الشعب البحريني وتماسكه

اإن مملك���ة البحرين حتتف���ل باليوم العاملي 
للدميقراطي���ة، وه���و احتف���ال ُيعرب ع���ن حقيقة 
الدميقراطي���ة الت���ي اأر�ش���ى دعائمه���ا امل����رشوع 
الإ�ش���الحي جلالل���ة املل���ك املف���دى، ومار�ش���ت 
البحرين الدميقراطية منُذ �شنوات لي�شت قليلة، 
و�ُش���قلت بع���د انفتاح ف�ش���اء التعبر وم�ش���احة 
ال���راأي التي ل حدود له���ا اإل بالقان���ون، وقامت 
بف�شل ذلك موؤ�ش�شات على قاعدة �شلبة ت�شمح 
للبحرينيني بامل�شاركة يف �شياغة القرار الوطني 

بكل نزاهة و�ش���فافية، م�شاركة تتميز بالتعا�شد 
ولي����ض التناق�ض، ل يخ�رش فيها اأحد بل تفوز بها 
البحري���ن دائًم���ا، لأن َمن مُيار����ض الدميقراطية 
احلقيقي���ة ل َيخ����رش اأبًدا، وَمن ي�ش���ر على نهجها 

ال�شحيح ينت�رش دائًما.
وبعد امل�رشوع الإ�ش���الحي وتد�ش���ني ميثاق 
العمل الوطني تاأ�ش���لت الدميقراطية البحرينية 
اأك���ر، ومل يكن ذلك امل����رشوع ول امليثاق جُمرد 
�ش���عارات �شيا�ش���ية براق���ة، ب���ل برنام���ج عم���ل 

وطنيا ا�ش���تقطب التفاف البحرينيني بقيادتهم 
ال�شيا�شية حول م�رشوع وطني دجمهم مًعا، وكَر�ض 
ُمرتكزات املواطنة وَعزز احلقوق والواجبات، مما 
َدعم ُمقوم���ات الدميقراطي���ة يف مملكة البحرين 

وتاأ�شي�ض دولة القانون واملوؤ�ش�شات. 
اإن م�ش���ار الدميقراطي���ة البحريني���ة مل يكن 
خي���ارا ع�ش���وائيا ب���ل جاء بع���د ق���راءات ُمتعددة 
للتجارب الدميقراطية وا�ش���تلهام ما يتوافق مع 
البيئ���ة والتاري���خ البحريني، فالبحري���ن اختارت 

الدميقراطية التي تتوازن مع م�شاحلها الوطنية 
والقومي���ة، وحتم���ي �ش���يادتها الوطنية، وجتعل 

منها دولة ُمت�شلة ل ُمنف�شلة عن العامل. 
لك���ن اأراد البع����ض ا�ش���تخدام الدميقراطية 
لروي���ج اأجندات غر بحريني���ة، اأجندات ل حتقق 
اأه���داف البحري���ن الوطني���ة ول تنتم���ي لهوي���ة 
�شعبها، اأجندات ت�شلب البحرين هويتها العربية 
وتفقد �ش���عبها كرامته وعزته. الدولة دعت اإلى 
امل�ش���اركة يف املمار�ش���ة الدميقراطية من خالل 

القوانني والت�رشيعات واملوؤ�ش�ش���ات التي حتقق 
ال�شيا�ش���ي والقت�ش���ادي والرب���وي  الإ�ش���الح 
والثق���ايف وترفع من ال�ش���اأن الجتماعي للبحرين 
واأهله���ا، دميقراطية من ُرح���م الأر�ض البحرينية 
وت�ش���قى بع���رق اأبنائه���ا، ل دميقراطي���ة اأجنبية 
تزيل َمع���امل الوطن، وتعمل عل���ى اإزالة البحرين 
وتاريخها و�ش���عبها م���ن ذاكرة التاري���خ، ولهذه 
الأ�ش���باب �ش���قطت اأجندات َمن ا�ش���تظل مبظلة 

الدميقراطيات الغربية والإيرانية.

عبدعلي الغسرةاليوم الدولي للديمقراطية )2(

عادل عيسى  
المرزوق



43 مليون دينار لتغطية 
�صكوك ال�صلم ق�صرية الأجل

املنامة- امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 197املركزي باأن����ه مت تغطية الإ�ص����دار رقم
الإ�صالمية  ال�صلم  BH0002517025( من �ص����كوك 
احلكومي����ة ق�ص����رية الأج����ل الت����ي ي�ص����درها امل�رصف 
نيابة عن حكوم����ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص����دار 43 
ملي����ون دينار لفرتة ا�ص����تحقاق 91 يوم����اً تبداأ يف 20 
�ص����بتمرب2017 اإلى 20 دي�صمرب 2017. ويبلغ العائد 
املتوقع لهذه ال�صكوك 2.45 % مقارنة ب�صعر 2.36 
% لالإ�صدار ال�صابق بتاريخ  23 اأغ�صط�س 2017، علما 

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

“األبا”: ت�صنيع 100 هيكل خلاليا “اخلط ال�صاد�س” 
ع�ص���كر -”األبا”: تفقد الرئي�س التنفيذي ل�رصكة اأملنيوم البحرين “البا” تيم موري، جمموعة اأحمد 
من�ص���ور العايل، اأح���د املقاولني الرئي�ص���يني العاملني على م�رصوع اخلط ال�ص���اد�س للتو�ص���عة، وذلك 
مبنا�ص���بة النتهاء من ت�ص���نيع 100 هيكل خلاليا ال�صهر وذلك يوم اخلمي�س 7 �صبتمرب اجلاري. وجاءت 
زيارة الرئي�س التنفيذي مبرافقة املدير الإداري مل�رصوع اخلط ال�ص���اد�س �ص���وقي الها�صمي، وجمموعة 

من اأع�صاء الفريق امل�صوؤول عن اخلط ال�صاد�س ب� “البا” واملديرين ب�رصكة بكتل.
و����رصح موري “�ص���عداء بالتقدم ال�رصيع الذي حققته جمموعة اأحمد من�ص���ور الع���ايل يف العمل على 
ت�ص���نيع 100 هيكل خلاليا ال�ص���هر قبل املوعد املحدد لذلك. ول �ص���ك اأن هذا الأداء اجليد يربهن اأن 
املجموع���ة تتمت���ع بنف�س اللتزام الذي نحر�س علي���ه يف البا من اأجل ت�رصيع وت���رية العمل لإجناز م�رصوع 
اخلط ال�صاد�س للتو�صعة”. يذكر اأن جمموعة اأحمد من�صور العايل ُمنحت عقد ت�صنيع 427 هيكالً خلاليا 
ال�ص���هر )يزن كل منها 44 طناً مرتياً( مل�رصوع اخلط ال�صاد�س للتو�صعة ب�رصكة البا. و�صيتم ت�صليم اأول 

دفعة منها ملوقع الإن�صاء بال�رصكة يف 1 اأكتوبر 2017.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

“البور�سة”: تداول 10.3 مليون �سهم بـ 1.8 مليون دينار

فتح ن�سبة حترك �سعر �سهم “التكافل الدولية”

املنامة - بور�ص���ة البحرين: اأقفل موؤ�رص 
البحري����ن العام اأم����س الثنني عند م�ص���توى 
1.56 نقطة  بانخفا����س وق���دره   1،298.47
مقارن���ة باإقفال���ه ي���وم الأحد، يف ح���ني اأقفل 
م�ص���توى  عن���د  الإ�ص���الم�ي  البحري����ن  موؤ����رص 
2.44 نقطة  بانخفا����س وق���دره   1،031.90

مقارنة باإقفال�ه ال�صابق.
املالي���ة  الأوراق  كمي���ة  اإجم���ايل  وبل���غ 
املتداولة يف بور�صة البحري�ن 10.32 ماليني 
�ص���هم و وحدة، بقيمة اإجمالي���ة قدرها 1.76 
ملي���ون دين���ار، مت تنفيذه���ا من خ���الل 146 

�صفقة. 
وت���داول امل�ص���تثمرون 10.29 مالي���ني 
�ص���هم، بقيم���ة قدره���ا 1.76 ملي���ون دينار 
مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 145 �ص���فقة، وركز 
امل�ص���تثمرون تعامالته���م على اأ�ص���هم قطاع 
اأ�ص���همه  قيم���ة  بلغ���ت  وال���ذي  ال�ص���تثمار 
املتداول���ة 1.55 ملي���ون دينار اأي ما ن�ص���بته 
87.78 % م���ن القيم���ة الإجمالي���ة ل���الأوراق 
املالية املتداولة وبكمية قدرها 8.91 مليون 

�صهم، مت تنفيذها من خالل 70 �صفقة.
وج���اءت م�جموعة ج�ي اف ات����س ال�م�الية 
يف املرك���ز الأول اإذ بلغ���ت قيم���ة اأ�ص���همها 
املتداول���ة 1.52 ملي���ون دينار اأي ما ن�ص���بته 

86.16 % م���ن القيم���ة الإجمالي���ة ل���الأوراق 
املالية املتداولة وبكمية قدرها 8.70 مليون 
�ص���هم، مت تنفيذها من خالل 66 �صفقة. اأما 
املركز الثاين فكان لعقارات ال�ص���يف بقيمة 
قدره���ا 138.29 األ���ف دين���ار اأي ما ن�ص���بته 
7.84 % من القيمة الإجمالية لالأوراق املالية 
املتداولة وبكمية قدرها 585.08 األف �صهم، 

مت تنفيذها من خالل 57 �صفقة.
ث���م ج���اءت �رصك���ة نا����س بقيم���ة قدرها 
28.67 األف دينار اأي ما ن�ص���بته 1.63 % من 
القيم���ة الإجمالية ل���الأوراق املالية املتداولة 
وبكمية قدرها 243 األف �ص���هم، مت تنفيذها 

من خالل 5 �صفقات.
و مت اأم����س تداول اأ�ص���هم 12 �ص����رك��ة، 
ارتفعت اأ�ص���عار اأ�ص���هم �ص����رك��ة واح��دة، يف 
حني انخف�ص���ت اأ�ص���عار اأ�صهم 3 �ص����رك��ات، 
اأ�ص���عار  عل���ى  ال�رصك����ات  بقي���ة  وحافظ���ت 

اإقفالتها ال�صابقة.
كما مت اإبرام �صف�ق�ة واحدة على وحدات 
العقارية املدرجة  ال�ص���ناديق ال�ص���تثمارية 
يف بور�ص���ة البحرين بقيمة قدره���ا 3 األف و 
30 دين���ار اأي ما ن�ص���بته 0.17 % من القيمة 
الإجمالية لالأوراق املالي���ة املتداولة يف حني 

بلغت الكمية 30 األف وحدة.

فتحت بور�صة البحرين اأم�س ن�صبة حترك 
�صعر اأ�ص���هم �رصكة التكافل الدولية بن�صبة 5 
% اإ�ص���افية. ون�ص���بة حترك ال�صهم اجلديدة 
10 % احل���د الأعلى و20 % احلد الأدنى من 

�صعر اآخر اإغالق.
ومل ي����رص البي���ان املن�ص���ور عل���ى موق���ع 
البور�صة اإلى �صبب فتح ن�صبة حترك ال�صهم، 
اإل اأنه حالة طبيعية حتدث عندما يكون هناك 
طلبات باأ�صعار اأعلى اأو اأقل توؤدي اإلى حترك 
ال�صهم بن�صبة تتجاوز تلك املعتمدة والبالغة 
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وجاء على �ص���جل الأوامر، بح�صب املوقع 
الر�ص���مي للبور�صة، اأمر بيع واحد بواقع 140 

األف �ص���هم ب�ص���عر 110 فلو�س، اإل اأنه مل تتم 
اأي �صفقات على �صهم ال�رصكة.

ووفًق���ا للبيانات، فاإن م�ص���اعف �ص���عر 
ال�صهم لل�رصكة و�ص���ل اإلى 16.67 مرة، فيما 
بلغ���ت القيم���ة ال�ص���وقية له���ا 6.25 مليون 
دينار، وعدد الأ�ص���هم ال�ص���ادرة واملدفوعة 

62.5 مليون �صهم.
وقالت ال�رصكة اإنها حققت اأرباًحا اإجمالية 
خالل الن�ص���ف الأول من العام اجلاري قدرها 
304 اآلف دين���ار مقارنة ب���� 310 األف دينار 
للف���رتة نف�ص���ها من الع���ام ال�ص���ابق 2016، 
بانخفا�س طفيف بن�صبة 1 %. وكان �صندوقا 
التكاف���ل العام والتكاف���ل العائلي قد حققا 
فائ�ًص���ا قدره 78 األف دين���ار و11 األف دينار 

على التوايل.

املحرر االقت�سادي

املحرر االقت�سادي

اندماج “بيتك” و“االأهلي املتحد” قاب قو�سني
تعيني “بنك اأوف اأمريكا” م�صت�صارا لل�صفقة

بات����ت عملية اندم����اج بيت التموي����ل الكويتي 
“بيت����ك” والبن����ك الأهلي املتحد قاب قو�ص����ني اأو 
اأدنى، بعد اأن مت تعيني م�صت�صارا عامليا لل�صفقة.

واأوقفت بور�ص����ة البحرين اأم�����س التداول على 
�ص����هم البنك الأهلي املتحد، فيما اأوقفت بور�ص����ة 
الكوي����ت تداول بي����ت التمويل الكويت����ي “بيتك”، 
والبن����ك الأهل����ي املتح����د “اأهل����ي متح����د”، والبنك 

الأهلي املتحد “املتحد”.
ونقل����ت جري����دة ال����راأي الكويتية عن م�ص����ادر 
مل تذكره����ا اأن الهيئ����ة العام����ة لال�ص����تثمار عّين����ت 
م�صت�ص����اراً عاملي����اً لدرا�ص����ة فك����رة اندم����اج بنك����ي 
“بيتك” و”الأهلي املتحد البحريني”، م�ص����رية اإلى 
اأنه مت حتديد فرتة �ص����هرين لالنتهاء من الدرا�ص����ة 

املطلوبة.
وتداول����ت و�ص����ائل اإع����الم خمتلفة منذ اأ�ص����هر 
معلوم����ات ع����ن اندم����اج بي����ت التموي����ل الكويت����ي 
“بيت����ك” م����ع البنك الأهل����ي املتحد، لك����ن عادة ما 
ينف����ي البن����كان الأخب����ار، اأو يكتفي����ان بالقول “مل 

ي�صدر عنا اأي �صيء”.
ففي اأواخر يوليو املا�ص����ي، قال البنك الأهلي 
املتحد، اإن اخلرب اخلا�س ببحث “بيتك” الندماج مع 
البنك مل ي�صدر عنه ول يعلم �صيئاً عن مدى �صحته، 
وذلك على عك�س ت�رصيحات مازن الناه�س الرئي�س 
التنفيذي ل�”بيتك” الذي اأكد وجود مباحثات، لكن 

مل يتم التفاق على الندماج يف حينه.
وقالت وكالة موديز للت�صنيف الئتماين اأواخر 
يوليو املا�ص����ي اأي�ص����اً اإن “بيتك” �صوف ي�صتفيد 
من الندماج مع بنك الأهلي املتحد، حيث �صي�صكل 
الكي����ان اجلديد �ص����اد�س اأكرب بن����ك يف دول جمل�س 
التع����اون اخلليجي، م����ع ما يق����ارب 85 مليار دولر 
كاإجمايل اأ�ص����ول، كما تبينه الإح�ص����ائيات مع نهاية 
ع����ام 2016، مو�ص����حة اأن الندماج �ص����يمكن بيتك 
ب����اأن يك����ون اأكرب بن����ك يف الكويت، اإل اأنه �ص����يبقى 
ث����اين اأكرب م�����رصف يف اخلليج يعمل وفق����اً لل�رصيعة 

الإ�صالمية بعد م�رصف الراجحي ال�صعودي.
اإل اأن الأخ����ري اأك����د اأن م����ا ذكرت����ه “مودي����ز” ل 

يتع����دى كون����ه اجته����اداً م����ن الوكال����ة عل����ى اأخبار 
الندماج املنت�رصة اآنذاك يف ال�صحف.

وكان البنك الأهلي املتحد قد اأعلن نهاية مايو 
املا�ص����ي اأن����ه مل ُي�ص����در اأي معلومات ب�ص����اأن اإجراء 
“بيتك” مفاو�ص����ات ل�رصاء الأهلي املتحد وعملياته 

يف الكويت.
ومتلك هيئة ال�ص����تثمار الكويتية اأكرث من 24 
% يف “بيتك”، يف حني ت�ص����ل ح�صة الهيئة العامة 
ل�ص����وؤون الق�رص يف البنك لنحو 10.5 %، فيما ت�صل 
ح�ص����ة الأمانة العامة لالأوقاف اإلى 7.3 %، ومتتلك 
“التاأمين����ات” ب�ص����كل غري مبا�����رص 6.1 %، كما ُتعد 
الأخ����رية م����ن اأبرز امل����الك يف “اأهلي متحد” بح�ص����ة 

ن�صبتها 12 %.
وتاأثرت تعامالت بور�ص����ة الكويت اأم�س �ص����لبا 
باإيقاف �ص����همي “بيتك” و”الأهل����ي املتحد” حيث 

دفعتها للرتاجع.
“ال����راي”  جري����دة  بح�ص����ب  ورجح����ت م�ص����ادر 
الكويتية اأن يكون امل�صت�ص����ار العاملي الذي عينته 

الهيئة العامة لال�صتثمار بنك اأوف اأمريكا.
وبّين����ت اأنه مت اإر�ص����اء املهمة على امل�صت�ص����ار 
العامل����ي بع����د املفا�ص����لة بني اأكرث م����ن عر�س مت 
تقدميه من قبل جمموعة جهات ا�صت�صارية عاملية، 
منوه����ة باأنه ج����رى يف الفرتة املا�ص����ية النتهاء من 
االتفاق على ال�رشوط القانونية ومراجعتها، وحتديد 
تكلفة الدرا�ص����ة التي �صيقدمها امل�صت�صار الأجنبي 
اإل����ى هيئة ال�ص����تثمار واجله����ات احلكومية املالكة 

بخ�صو�س ال�صفقة.
جتدر الإ�ص����ارة اإل����ى اأن موديز توقع����ت اأنه اإذا 

جن����ح الندماج فاإنه �صيو�ّص����ع من نط����اق العمليات 
امل�رصفية ل� بيتك، والتي ترتكز اأ�صا�صاً يف الكويت 
وتركيا، اإ�صافة اإلى عمليات اأقل ن�صبياً يف البحرين 
وماليزي����ا، مبينة اأنه يف املقابل اإلى جانب البحرين، 
فاإن البن����ك الأهلي املتحد البحرين����ي لديه �رصكات 
رئي�ص����ة تابع����ة يف اململك����ة املتح����دة، والكوي����ت 
والعراق، وم�رص، ولديه �رصكة زميلة يف �صلطنة عمان، 
موؤكدة اأن الندماج �صيمكن من دعم وفورات احلجم 

والتاآزر يف الأ�صواق التي يعمل فيها البنكان.
وم����ن املعل����وم اأن البن����ك الأهل����ي املتحد وهو 
�ص����احب اأكرب قيم����ة �ص����وقية يف بور�ص����ة البحرين 
بواق����ع 2.05 ملي����ار دينار، وهو ي�ص����كل ما ن�ص����بته 
25.84 % من القيمة ال�ص����وقية للبور�صة والبالغة 
)حتى ي����وم اأم�س( نح����و 7.931 مليار دين����ار، فيما 
يبلغ عدد الأ�صهم ال�صادرة واملدفوعة نحو 7.556 

مليار �صهم.
وبلغ ال�ص����عر الأخري ل�ص����هم البنك 0.72 دولر، 
فيما كان �ص����جل اأعلى �ص����عر له عند م�صتوى 0.87 
دولر، واأدنى �ص����عر 0.62 دولر. فيما بلغ م�صاعف 
�ص����عر ال�ص����هم 9 مرات والأرب����اح النقدي����ة 0.017 
دين����ار، وربحية ال�ص����هم 0.03 دين����ار والعائد عليه 
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وتوقع����ت موديز اأن ي�ص����تفيد ذلك الكيان من 
منو الأ�صول الإ�صالمية يف جمل�س التعاون اخلليجي. 
ففي الكويت، ارتفعت هذه احل�ص����ة اإلى حوايل 40 
% كم����ا يف نهاية ع����ام 2016 من حوايل 35 % كما 
يف نهاية عام 2010، لتحتل املرتبة الثانية يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي خلف ال�صعودية.

• )امل�صدر: بور�صة البحرين(	 حركة �صهم البنك الأهلي املتحد يف بور�صة البحرين منذ مطلع العام.  

ي�����ص��ك��الن ����ص���اد����س اأك������رب ك���ي���ان م�����ايل ب��اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي

• ح�صان جرار	

م���������ص����ت����ع����دون ل����الق����ت���������ص����اد ال����رق����م����ي وال������دف������ع ع������ن ط�����ري�����ق امل����وب����اي����ل

جــرار: “االإ�ســـالمــــي” يتجــــه الإ�ســـــدار ال�سـكــــوك
�رصكة ا�صت�صارية لحت�صاب “القيمة امل�صافة”.. والنتائج خالل �صهرين

 اأمل احلامد من املنامة

توق���ع الرئي����س التنفي���ذي لبن���ك البحري���ن 
الإ�ص���المي ح�ص���ان جرار اأن يب���داأ البنك باإ�ص���دار 
�ص���كوك يف الف���رتة املقبلة ترتاوح م���ا بني عام 

واحد اإلى 18 �صهًرا.
واأ�ص���ار ج���رار لل�ص���حافيني اإل���ى اأن العملة 
الرقمي���ة “البيتكوي���ن” ه���ي جزء من القت�ص���اد 
الرقمي اجلديد الذي �صيعتمد بالأ�صواق م�صتقبال 

)...( ل ميكن اأن تتجاهله البنوك.
لعملي���ات  ي�ص���تعد  “الإ�ص���المي”  اأن  واأك���د 
القت�ص���اد الرقمي والدفع ع���ن طريق املوبايل، 
اإل اأن العمل���ة الرقمي���ة “البيتكوي���ن” وتقنية ال� 
Block Chain مازال احلديث عنها مبكرا، )...( 
علين���ا تعلم امل�ص���ي قبل الرك�س يف اإ�ص���ارة اإلى 

البدء بالأهم.
امل�ص���افة  القيم���ة  ب�رصيب���ة  يتعل���ق  فيم���ا 
الإ�ص���المية و�ص���عوبة  البن���وك  عل���ى  وتاأثريه���ا 
احت�ص���ابها، قال ج���رار “لقد تداركنا املو�ص���وع 
ون�ص���تعني حالًيا باإح���دى ال�رصكات ال�صت�ص���ارية 
الرائ���دة للقي���ام بعملية تقدير لقيم���ة ال�رصيبية 
عل���ى البن���ك، وهي غ���ري مع���روف تاأثريه���ا على 
البن���وك اإل���ى الآن”، مبيًنا اأنه “لي����س هنالك بنك 
لديه �ص���ورة وا�ص���حة ع���ن تاأثري �رصيب���ة القيمة 
امل�ص���افة؛ لأن تاأثريه���ا لي�س عل���ى البنك فقط، 

واإمنا ي�صمل زبائنه وال�رصكات التي يتعامل معها، 
مت�صائال اإذا ما �صيتم الطلب من البنوك م�صتقبال 
اأن تتاأك���د م���ن حت�ص���يل زبائنها �رصيب���ة القيمة 
امل�صافة كما يجب، وهل �صتقوم البنوك بالطالع 
على البيانات املالي���ة والقوائم املالية، والتاأكد 

من دفع �رصيبة القيمة امل�صافة؟”.
اأن �رصيب���ة القيم���ة امل�ص���افة  واأك���د ج���رار 
�ص���يكون لها تاأثري، )...( التاأثري املبا�رص باملجمل 
للعمليات الت�ص���غيلية، وه���ذه ال�رصيبة حتى الآن 
ل اأح���د عل���ى دراي���ة كم �ص���تعرف ه���ذه ال�رصيبة 

العمليات الت�صغيلية للبنك”.
واأ�ص���اف “نحن ب�ص���دد التعرف عل���ى تاأثري 
هذه ال�رصيبة على العمليات الت�صغيلية للبنك عن 
طريق اإحدى ال�رصكات ال�صت�صارية، ومن املتوقع 
اأن ت�ص���در نتيجة الدرا�ص���ة لل�رصكة ال�صت�ص���ارية 
خ���الل �ص���هرين؛ لوج���ود العديد م���ن اجلهات يف 
البنك يجب اأن تتم درا�صتها، فالبنوك ت�صتثمر يف 
املالية وبرامج “ال�صوفت وير” وغريها، وبالتايل 
فاإن تاأثري ال�رصيبة وا�ص���ع، اإل اأننا كبنوك ل نعرف 

تاأثريها �صيكون على اأي نطاق.
وح���ول اإذا م���ا كان لل�رصيب���ة دور يف اأ�ص���عار 
الفائ���دة، قال ج���رار “لي����س �رصًطا ارتفاع ن�ص���بة 
الفائدة على القرو�س، فن�ص���بة الفائدة �صرتتفع 
اإذا زادت م�ص���اريف البنك التي ت�صمل الفوائد اأو 
الأرباح التي يدفعها البنك للزبائن وامل�ص���اريف 

الت�صغيلية واملعا�صات وغريها”.
ونفى وجود ف���وارق بني البنوك الإ�ص���المية 
والبن���وك التقليدي���ة يف تطبي���ق �رصيب���ة القيمة 
امل�صافة، مبيًنا اأن الأمر الوحيد الذي على البنوك 
الإ�ص���المية التاأك���د منه اأن هذا الن���وع من البنوك 
ت�صرتي وتبيع �ص���لًعا بالنيابة عن زبائننا، ويجب 
التاأك���د اأن عمليات �رصاء وبيع ال�ص���لع مثال معفاة 
م���ن ال�رصيب���ة اأو ل وهكذا، )...( حت���ى الآن ل اأحد 

يعرف �صكل التاأثري.
واأ�ص���اف اأن الكث���ري من الأمور غري وا�ص���حة 
والكثري من اجلهات لي�ص���ت جاه���زة، وباعتقادي 
اأن ذل���ك �ص���يوؤثر عل���ى تطبيق ال�رصيب���ة؛ لأن اإذا 
اجلهات الر�صمية غري جاهزة �صي�صطرون لتاأجيل 
تطبيقها بالطبع، )...( وبالن�ص���بة لدولة الإمارات 
باجلاهزي���ة  ق���راًرا  اأ�ص���دروا  املتح���دة  العربي���ة 

للتطبيق.
وفيما يتعلق مبجموعتي �ص���عد والق�ص���يبي 
ب�ص���اأن الديون املتعرثة التي مل يتم ت�ص���ديدها، 
اأكد جرار النتهاء منها ب�صكل نهائي منذ 6 اأ�صهر 

تقريًبا.
واأ�ص���ار اإل���ى اأن البن���ك ل ي���زال يعم���ل على 
الرتكيز على التخارج من ال�صتثمارات التي لي�س 
لها عالقة بالعمل البنكي، م�صيًفا اأن البنك لديه 
دائرة خمت�ص���ة بالتخل�س من ال�ص���تثمارات غري 
املتعلقة بالعمل البنكي واملوروثة من ال�ص���ابق، 

ولي����س للبن���ك يف امل�ص���تقبل اأي �ص���لة بالعم���ل 
غ���ري البنك���ي، )...( العمل البنك���ي يرتكز يف اأخذ 
الودائع ومتوي���ل الأفراد وال����رصكات يف البحرين 
فقط، و�صن�ص���اهم يف متويل ال�ص���كوك، ولن يتم 

ال�صتثمار يف اأية اأمور اأخرى مثل العقارات.
ي�صار اإلى اأن البنك تخارج من اأ�صول عقارية 
قيمته���ا 29 مليون دينار، والتي كانت متثل نحو 

25 % من حمفظته ال�صتثمارية.
 trade mark وبخ�ص���و�س اإط���الق م����رصوع
بحي���ث يكون البنوك و�ص���طاء بني امل�ص���تثمرين 
والبور�صة، اأو�صح جرار اأن البنك يجري حمادثات 
���ا  مع بور�ص���ة البحرين، وهو اأمر �رصوري خ�صو�صً

اأن عدد الأفراد املتداولني يف الأ�ص���هم قليل جًدا 
يف البحري���ن، ويف الع���امل العرب���ي ككل، وبهدف 
زي���ادة تداوله���م يج���ب اأن يكون الف���رد العادي 
مرتاحا، ويتعلم بطريقة رخي�ص���ة وب�ص���يطة، واأن 
يح���اول الفرد �رصاء وبي���ع حتى لو اأ�ص���هم قليلة، 
موؤكًدا اأن هذه امل�صاريع تعترب ت�صجيًعا لالأ�صواق 
املالية، والبنوك يجب عليها ت�صجيع جهات اأخرى 
ا بور�ص���ة البحرين؛ لأن هذا اأمر وطني،  وخ�صو�صً
ومتعلق بالقت�ص���اد املحلي، وكلم���ا زاد اهتمام 
النا�س بالبور�ص���ة، ونتاأمل اأن ي�صتثمر اأفراد من 

اخلليج والعامل العربي يف البحرين. 
وكان البن���ك قد حقق �ص���ايف اأرب���اح بلغ 3.3 
ملي���ون دين���ار خ���الل الن�ص���ف الأول م���ن الع���ام 
اجل���اري، مقارن���ة ب���� 3.1 ملي���ون دين���ار للفرتة 

نف�صها من 2016، اأي بزيادة ن�صبتها 6 %.
وبل���غ اإجم���ايل دخل الف���رتة نح���و 21 مليون 
دين���ار مقارنة ب� 19 مليون دينار للفرتة نف�ص���ها 
م���ن العام املا�ص���ي، اأي بزيادة ن�ص���بتها 11 %، 
بينما ارتفع اإجمايل امل�رصوفات اإلى 12.7 مليون 
دينار بن�صبة 5.9 % عن اإجمايل م�رصوفات الفرتة 
املماثل���ة من العام املا�ص���ي والبالغة 12 مليون 

دينار.
وبلغ �ص���ايف خم�ص�ص���ات ا�ص���محالل للفرتة 
مبلغ 4.6 مليون دين���ار مقارنة مببلغ 3.6 مليون 

دينار للفرتة نف�صها من العام املا�صي.
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ال�سعودية تطلق “مبادرة م�ستقبل ال�ستثمار”

“جرنال موتورز” ت�سحب اأكرث من 2.5 مليون �سيارة بال�سني 

“الغرير الإماراتية” تن�سم لرعاة “البحرين لل�سوكولته” 

البحرين ترف�ض بيع �سندات مل�ستثمرين قطريني
قيمتها 3 مليارات دوالر

م�س���تثمرين  م���ن  ���ا  عرو�سً البحري���ن  رف�س���ت 
قطري���ن الأك���ر عملية بيع �س���ندات حكومي���ة وفًقا 

لوكالة “بلومبريغ”.
ونقل���ت الوكال���ة ع���ن م�س���ادر، ف�س���لت عدم 
الك�س���ف عن هويتها قولها، اأن م�ساركة م�ستثمرين 
قطري���ن يف عرو����ض ال�س���ندات املالي���ة رف�س���ت 
بالتزامن مع قطع امل�س���ارف االإقليمية عالقاتها مع 
املقر�س���ن القطرين مع دخول املقاطعة �س���هرها 
الرابع. وكانت البحرين وال�س���عودية واالإمارات وم�رص 
قطع���ت عالقاتها الدبلوما�س���ية مع الدوحة؛ ب�س���بب 
دعمها االإره���اب. واأ�س���افت امل�س���ادر اأن ال�رصكات 
الت���ي تتخذ من الدوحة مقًرا لها تقدمت للم�س���اركة 
بعطاء لبيع �س���ندات بحرينية مببلغ 3 مليارات دوالر 
االأ�س���بوع املا�س���ي، ولكنه���ا مل متن���ح االإذن بذلك؛ 
اللت���زام املنام���ة بق���رار اإيق���اف التعام���الت املالية 
مع قط���ر. وقال م�س���در م�س���تقل اآخ���ر، اإن احلكومة 
البحرينية مل تر�س���ل توجيًها ر�س���مًيا اإلى املنظمن 

حول العرو�ض القطرية.
وا�س���تكملت البحرين، االأ�سبوع املا�سي، عملية 
م���ن 3 �رصائح بع���د تلقي عطاءات قيمته���ا 15 مليار 
دوالر. كما قطعت بع�ض امل�سارف منذ ذلك الوقت 

عملياته���ا املالي���ة مع قط���ر. وكان م����رصف البحرين 
املرك���زي اأطلق اإ�س���داًرا م���ن ثالث �رصائ���ح بقيمة 3 
مليارات دوالر يتاألف من �سكوك و�سندات تقليدية.
وجرى اإطالق �س���كوك باأجل 7 �س���نوات ون�سف 
ال�س���نة بقيم���ة 850 ملي���ون دوالر ب�س���عر 5.25 %. 

وكان ال�سعر االأويل يف حدود 5.625 %.
كم���ا اأطلق���ت �س���ندات تقليدية الأج���ل 12 عاًما 
بقيمة 1.25 مليار دوالر عند 6.75 %. وجرى عر�ض 

ال�سندات يف البداية ب�سعر يف حدود 7.25 %.

كما جرى اإطالق �س���ندات تقليدية الأجل 30 عاًما 
بقيمة 900 مليون دوالر عند 7.50 %، وبداأ ت�سويق 
تل���ك ال�س���ندات ب�س���عر يف ح���دود 7.875 % قبل اأن 
يتم تعديل الت�س���عري اإلى م���ا يرتاوح بن 7.625 % 
و7.75 %. ويتجاوز اإجمايل القيمة النهائية لطلبات 

االكتتاب 15 مليار دوالر.
وتتولى ترتيب االإ�س���دار بنوك بي.اإن.بي باريبا 
و�سيتي واخلليج الدويل وجيه.بي مورغان والبحرين 

الوطني.

• البحرين ملتزمة بقرار املقاطعة حلن امتثال الدوحة للمطالب وعلى راأ�سها وقف دعم االإرهاب	

املنام���ة  -بن���ا: بحث وزي���ر املالية 
ال�س���يخ اأحم���د ب���ن حمم���د اآل خليفة مع 
نائب رئي�ض البنك االآ�س���يوي لال�ستثمار 
يف البني���ة التحتية لل�س���وؤون ال�سيا�س���ية 
واالإ�س���رتاتيجية يواكي���م فون اأم�س���رج 

املجاالت التنموية.
وخالل االجتماع بن اجلانبن، اأ�س���ار 
الوزير اإلى اأهمية دور البنك، وبحث �سبل 
دع���م التعاون معه يف املجاالت املختلفة 
يف �سوء ان�س���مام اململكة اإلى ع�سويته 
مبوج���ب ق���رار جمل����ض ال���وزراء يف ه���ذا 
ال�س���اأن يف جل�س���ته املنعقدة بتاريخ 17 
اأبريل 2017، وم�س���اركتها للمرة االأولى 
يف اجتماعاته يف �س���هر يونيو املا�س���ي. 

ويبا����رص البن���ك مهامه من خ���الل منوذج 
عمل متع���دد االأطراف عل���ى غرار منوذج 
عمل البنك الدويل، وغريه من �س���ناديق 

التمويل االإقليمية والدولية.
يذكر اأن البنك االآ�س���يوي لال�ستثمار 
يف البني���ة التحتي���ة مت تاأ�سي�س���ه موؤخراً؛ 
اإل���ى  الرامي���ة  اجله���ود  ح�س���د  به���دف 
تلبي���ة االحتياجات امللحة ل���دول القارة 
االآ�س���يوية، فيم���ا يخ�ض م�س���اريع البنية 
االأ�سا�س���ية مع اال�س���تفادة م���ن الطفرة 
الت���ي يتم حتقيقه���ا يف ه���ذا املجال يف 
حفز النمو االقت�س���ادي يف ه���ذه الدول، 
وتعزيز ح�سول مواطنيها على اخلدمات 

االأ�سا�سية.

�س���ندوق  اأعل���ن  بن���ا:   - الريا����ض 
اال�س���تثمارات العام���ة يف اململك���ة العربي���ة 
ال�س���عودية اأم����ض اإط���الق “مبادرة م�س���تقبل 
اال�س���تثمار” التي تعد االأولى من نوعها على 

م�ستوى العامل.
وتنعقد املبادرة التي مت اإطالقها برعاية 
خادم احلرم���ن ال�رصيفن امللك �س���لمان بن 
عبدالعزي���ز اآل �س���عود يف مدين���ة الريا�ض يف 
الفرتة م���ن 24 اإلى 26 اأكتوب���ر 2017 التي 
ي�ست�سيفها وينظمها �سندوق اال�ستثمارات 
العام���ة، ال���ذراع اال�س���تثماري للمملكة، واأحد 
اأكر �سناديق الرثوة ال�سيادية على م�ستوى 
العامل. و�ست�س���كل هذه املب���ادرة نقلة نوعية 
يف جمال اال�س���تثمار العاملي، خ�سو�سا واأنها 
�سرتكز على ا�ستك�ساف ومناق�سة االجتاهات 
والفر����ض والتحديات والقطاعات النا�س���ئة 
الت���ي �ست�س���هم يف ر�س���م مالم���ح م�س���تقبل 
االقت�ساد واال�ستثمار يف العامل خالل العقود 

املقبلة.
و�س���تنعقد الدورة االفتتاحية االأولى من 
املب���ادرة برئا�س���ة ويل العه���د نائ���ب رئي�ض 
ال�س���وؤون  جمل����ض  رئي����ض  ال���وزراء  جمل����ض 
جمل����ض  ورئي����ض  والتنمي���ة  االقت�س���ادية 

�سندوق اال�س���تثمارات العامة �ساحب ال�سمو 
امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود.
ونقلت وكالة االأنباء ال�س���عودية “وا�ض” 
ع���ن امل����رصف عل���ى �س���ندوق اال�س���تثمارات 
العام���ة يا�رص ب���ن عثمان الرميان ب���اأن مبادرة 
م�س���تقبل اال�س���تثمار �ست�س���كل فر�س���ة غري 
م�س���بوقة للعديد م���ن القي���ادات واملوؤثرين 
على م�س���توى العامل، وذلك لتحقيق ت�س���ور 
العامل���ي،  اال�س���تثمار  مل�س���تقبل  اأف�س���ل 
و�ستكون اأي�س���اً املن�سة الإطالق اإ�سرتاتيجية 
ال�س���ندوق اجلديدة، وما ي�س���هده من م�سرية 
تطور طموحة لي�س���بح اأكر �س���ندوق للرثوة 

ال�سيادية على م�ستوى العامل”.
ومن املرتقب اأن ي�س���ل عدد احل�س���ور 
اإل���ى اأكرث م���ن األف���ي م�س���ارك؛ للتفاعل مع 
برنام���ج املبادرة بوا�س���طة اأح���دث التقنيات 
الفاعل���ة  امل�س���اركة  واأ�س���اليب  التفاعلي���ة 
الإدارة حوارات اقت�س���ادية وا�ستثمارية حول 
الكثري من املو�س���وعات التي تندرج �س���من 
ثالثة حماور رئي�س���ة للرنامج، وهي: التحول 
يف مراك���ز الق���وى، ومن���اذج جدي���دة يف عامل 

اال�ستثمار، واالبتكار لعامل اأف�سل.

�س����نغهاي  -رويرتز: قال اأكر جهاز 
للرقابة على اجلودة يف ال�س����ن اإن �رصكة 
امل�س����رتك  وم�رصوعه����ا  موت����ورز  ج����رال 
موت����ورز  ج����رال  �س����نغهاي  ال�س����ن  يف 
�سي�س����حبان اأكرث من 2.5 مليون �س����يارة 
ب�س����بب عطب يف وح����دات نفخ الو�س����ائد 
الهوائي����ة. وقال����ت االإدارة العامة للرقابة 
على اجلودة والتفتي�ض واحلجر ال�س����حي 
م����زودة  ال�س����يارات  ه����ذه  اإن  بال�س����ن 
بوح����دات لنف����خ الو�س����ائد الهوائي����ة من 
اإنت����اج �رصكة تاكاتا الياباني����ة التي تواجه 

م�سكالت.
وابت����داء م����ن 29 اأكتوب����ر �ست�س����حب 
ال�رصكتان 13492 �س����يارة م�س����توردة من 
طرازي �س����اب واأوبل، كما �س����تبداأ يف 29 
دي�س����مر عملي����ة �س����حب اأكرث م����ن 2.51 
ملي����ون �س����يارة من ط����رازي �س����يفورليه 

وبويك.
وج����اءت عملي����ة ال�س����حب تل����ك التي 
اأعلنتها االإدارة اجلمعة بعد عملية �س����حب 
مماثلة قامت بها االأ�س����بوع املا�سي �رصكة 
فولك�سفاجن وفرعها امل�سرتك بال�سن، 
و�س����ملت 4.86 مليون �سيارة يف ال�سن؛ 
ب�س����بب م�س����كالت حمتمل����ة يف الو�س����ائد 

الهوائية التي �سنعتها �رصكة تاكاتا.
تاكات����ا  و�س����ائد  ب����ن  الرب����ط  ومت 
الهوائي����ة ووف����اة 16 �سخ�س����ا، واإ�س����ابة 
180 اآخري����ن عل����ى االأقل يف �س����تى اأنحاء 
العامل. وهذه الو�س����ائد الهوائية معر�سة 
لالنفجار بقوة �سديدة جدا مما يوؤدي اإلى 
تطاير �سظايا منها. واأدى هذا العيب اإلى 
اأكر عملية �س����حب يف تاريخ ال�س����يارات، 
واإفال�����ض �رصكة تاكات����ا اليابانية يف نهاية 

االأمر. 

املنامة - بن���ا: اأعلنت �رصكة “بدايات” 
البحرين لل�س���وكوالته  م���ة ملعر����ض  املنظَّ
والقهوة عن ان�س���مام �رصكة عي�س���ى الغرير 
االإماراتي���ة لقائم���ة رعاة املعر����ض املقرر 
اإقامت���ه للع���ام الث���اين على الت���وايل حتت 
رعاية الرئي����ض التنفيذي لهيئ���ة البحرين 
لل�سياحة واملعار�ض ال�سيخ خالد بن حمود 
اآل خليفة، خالل الفرتة من 7 اإلى 9 دي�سمر 
املقبل يف مركز البحرين الدويل للمعار�ض 

واملوؤمترات.
وقال مدير الت�س���ويق يف �رصكة عي�س���ى 
الغرير، مغيث الدين اأحمد، اإن رعاية �رصكته 
ملعر����ض البحري���ن لل�س���وكوالته والقهوة 
تاأتي بهدف تو�س���عة ح�س���ورها يف ال�سوق 
البحرين���ي الواع���د، وبن���اء �س���بكة عالقات 
م���ع التج���ار يف دول خمتلف���ة، اإ�س���افة اإلى 
اال�س���تفادة من فر�س���ة املعر����ض من اأجل 
ن�رص وتعزيز ا�س���م منتجات ال�رصكة بن اأكر 

�رصيحة ممكنة من امل�ستهلكن البحرينين.
ه���ذه  مث���ل  يف  امل�س���اركة  اأن  واأك���د 
املعار�ض متكن ال�رصكة من تبادل اخلرات 
مع ال����رصكات العاملة يف نف�ض املجال، ومن 
ثم اإمكانية تطوير منتج���ات ال�رصكة وجمال 
عملها، واحل�س���ول على اأفكار جديدة ترفع 
من جودة املنتج اذا يبدي امل�س���تهلك راأيه 
وتعري���ف املنت���ج باحتياجات���ه من ال�س���لع 

املقدمة.
كم���ا دع���ا اجلمه���ور للح�س���ور وجتربة 
خمتل���ف املنتج���ات املتواف���رة، واملقارنة 
بينها، واإبداء راأيهم حتى يتمكن العار�سن 
من حت�س���ن ج���ودة املنتج���ات واخلدمات 

املقدمة.
يذكر اأن �رصكة عي�س���ى الغرير �ساركت 
يف الدورة ال�س���ابقة من املعر�ض، ومل�س���ت 
ع���ن كثب م���دى االقب���ال الكب���ري عليه من 

جانب اجلمهور وال�رصكات.

املحرر القت�سادي

ا عرب مطار البحرين  ا �سنويَّ “با�ض”: نتعامل مع 125 طنَّ

“متكني” و“العمل” يطلقان الرائد املبدع 973+

”GFH“ سفقات مليونية على �سهم�

“البحرنة” 100 %.. والكفاءات الوطنية وفق م�ستويات عاملية

 لتعزيز دخول البحرينين قطاع ريادة االأعمال

ال�رصكة مدرجة يف بور�ستي البحرين والكويت

املح���رق- “با����ض”: ق���ال مدير ال�س���حن اجلوي 
خال���د  “با����ض”،  البحري���ن  مط���ار  خدم���ات  ب�رصك���ة 
عبدال���رزاق اإن ال�رصك���ة تتعام���ل مع كافة ال�س���حنات 
ال�س���ادرة من البحرين جوياً والبالغ���ة اأكرث من )15 
مليون كيلو جرام( �س���نوياً، وكافة ال�سحنات الواردة 
جوياً، مبا فيها �س���حنات االأعمال التجارية يف اململكة 
وال�س���حنات اخلا�س���ة ب�رصكات الط���ريان والطائرات 
االأمريكي���ة  والبحري���ة  الدف���اع  ل���وزارة  الع�س���كرية 
والبحري���ة امللكية الريطانية، حيث تبلغ ال�س���حنات 
ال���واردة اأكرث م���ن )91 مليون كيلو جرام( �س���نوياً، 
ناهي���ك ع���ن ا�س���تقطابها ل�س���حنات الرتانزي���ت مبا 
يزيد ع���ن )19 مليون كيلو جرام( �س���نوياً. واإن هذا 
العمل الدوؤوب، والت�س���هيالت التي تقدمها “با�ض” 
و�رصعة االإجناز، اإمنا ت�س���ب يف م�سلحة قطاع التجارة 
ودعم رجال االأعمال، مما يوؤدي اإلى تعزيز االقت�ساد 

الوطني يف البحرين.
وك�س���ف عبدال���رزاق ع���ن اإن ال�رصكة �س���ممت 
 ،”Cargo Dream“ برناجم���اً ذكياً حتت م�س���مى

اإذ مت العم���ل بالرنام���ج جزئي���اً يف مط���ار البحرين 
الدويل، ومازج الرنامج ما بن خرة �رصكة “با�ض” 
املمتدة اإلى قرابة 40 �س���نة وم���ا بن التكنولوجيا 
احلديث���ة. وي�س���اعد الرنامج يف ت�س���هيل ال�س���حن 
اجلوي يف املطارات، حيث ي�ساهم يف زيادة االنتاج 
عر اأمتتة عمليات ال�س���حن، مما ي���وؤدي اإلى ت�رصيع 
االإجن���از وخف����ض النفقات الناجتة ع���ن اللجوء اإلى 
برام���ج اأخ���رى عاملي���ة �س���بيهة. وق���ال عبدالرزاق 
اإن���ه بع���د االنتهاء م���ن تطوي���ر الرنام���ج واإدخال 
التح�س���ينات الالزم���ة عليه، �س���تقوم �رصكة “با�ض” 
بت�س���ويقه للمطارات االأخرى يف املنطقة، بو�س���فه 
جتربة رائ���دة يف جمال ال�س���حن اجلوي. و�س���يكون 
ه���ذا الرنامج بديالً لرنامج Galaxy احلايل الذي 
تتعامل معه ال�رصكة، وهو اأحد اأهم الرامج واأكرثها 

تطوراً. 
ولف���ت اإل���ى اأن “با�ض” تفتخر بن�س���بة بحرنة يف 
اإدارة ال�س���حن اجلوي ت�س���ل اإلى 100 %، موؤكداً اأن 
جمي���ع العامل���ن يف االإدارة م���ن الكف���اءات الوطنية 

املوؤهل���ة واملدرب���ة عل���ى اأعلى امل�س���تويات، والتي 
تناف�ض اخلرات الدولية يف هذا املجال. 

على �س���عيٍد مت�س���ل، بن مدير ال�سحن اجلوي 
اأن ال�رصك���ة ا�س���تثمرت خالل ال�س���نوات املا�س���ية يف 
التكنولوجي���ا، وذل���ك به���دف حت�س���ن اأداء العم���ل 
واالإجن���از ع���ر ت�س���هيل وت�رصي���ع عملي���ات ال�س���حن 
وا�ستالم الب�س���ائع. حيث مت اإدخال نظام “ما�سحات 
البارك���ود” الذي يق���وم بفح����ض الب�س���ائع وينهي 
املعامالت الورقية التقليدي���ة، وذلك بهدف تقليل 

اأخطاء التدخل الب�رصي وكذلك لدعم البيئة اخل�رصاء.
كما ميك���ن لعم���الء “با����ض” مراقب���ة معلومات 
ب�س���ائعهم و�سحناتهم عر �سا�س���ات عر�ٍض مبا�رصة، 
اإذ بات مبقدورهم تتعبئة ال�سحن من امل�ستودع اإلى 
�س���احة ا�ستالم الب�س���ائع. ناهيك عن العمل بفاتورة 
ال�سحن اجلوي االإلكرتونية واإعالن التتبع االإلكرتوين 
لل�سحنة كاإجراء اأمني مع �سوؤون اجلمارك يف البحرين، 
والتي ت�سهل عملية ا�س���ترياد وت�سدير الب�سائع يف 

اململكة، مما يدعم احلراك االقت�سادي. 

املنام���ة - “متك���ن”: وق���ع �س���ندوق العم���ل 
)متك���ن( م���ع وزارة العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة 
اتفاقية تعاون م�س���رتكة تق�سي بدعم اإطالق م�رصوع 
الرائد املبدع +973، والذي يرمي اإلى تعزيز جهود 
اإدم���اج الباحث���ن عن عم���ل يف قطاع االعم���ال وذلك 
م���ن خ���الل تعزيز فر����ض دخوله���م يف جم���ال ريادة 
االأعمال وفتح الباب اأمام تنمية مهاراتهم وقدراتهم 

االإبداعية وفق برامج تاأهيلية متكاملة.
ووقع االتفاقية وكيل وزارة العمل �سباح �سامل 
الدو����رصي، ومن جانب “متك���ن” الرئي�ض التنفيذي 
اإبراهي���م حممد جناحي.وج���رى يف اإطار ذل���ك توقيع 
اتفافي���ة تعاون م�س���رتكة بن كل م���ن وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية و �رصكة ميا�س���م كوميونيك�سنز، 
تهدف اإل���ى االإ�رصاف على تنفيذ م�رصوع الرائد املبدع 
“+973” بتمويل من “متكن”. و وقع االتفاقية كل 
من وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وال�رصيك 
واملدي���ر يف �رصكة ميا�س���م كوميونيك�س���نز مي بنت 

�سليمان العتيبي.
و اأك���د الرئي����ض التنفي���ذي ل���� “متك���ن” على 
اأهمي���ة تنمية الق���درات البحرينية وت�س���جيع االإبداع 
واالبت���كار يف قط���اع ري���ادة، ملا يقدمه ه���ذا القطاع 
من ثروة وطنية رائدة تخدم اأهداف التو�سع والتنوع 
االقت�س���ادي، م�س���رياً اإلى اأن الدعم امل�س���تمر الذي 
تقدم���ه “متك���ن” يف من���و القط���اع اخلا����ض، ميثل 
ركي���زة اأ�سا�س���ية يف ت�س���جيع النهو����ض امل�س���تدام 

لالقت�ساد الوطني.
ولفت جناحي اإلى اأن البحرين حققت مكت�سبات 
وطني���ة عالية على �س���عيد قط���اع التنمي���ة الب�رصية 
ويف تنويع م�س���ادر الدخل الوطن���ي، وهو االأمر الذي 
ياأتي جنباً اإل���ى جنب حتقيق بنود الروؤية الوطنية يف 
تو�س���يع خيارات النمو واالزده���ار فيما يعود باخلري 

على املواطن البحريني. 
من جهت���ه، اأكد الدو����رصي اأن التوقيع على عقد 
تنفيذ م�رصوع الرائد املب���دع، يعك�ض اهتمام الوزارة 

بال�رصاك���ة االجتماعي���ة نح���و اإط���الق مب���ادرات نوعية 
م���ع ال����رصكاء الرئي�س���ن لتاأهيل الباحث���ن عن عمل 
وتزويدهم بامله���ارات الالزمة ليكون���وا رواد اأعمال 
ناجح���ن عر ادخاله���م يف برامج تاأهيل متخ�س�س���ة 
ل�س���قل قدراته���م ومهاراته���م الذاتية واك�س���ابهم 
املزيد من املعارف متهيداً لالندماج يف �سوق العمل 
ومتكينهم اقت�س���ادياً وامل�ساركة الفعالة يف خمتلف 

امل�ساريع التنموية يف البحرين. 
وي�س���مل امل�رصوع توفري مبنى خم�س����ض وجمهز 
بكاف���ة االحتياجات الالزمة جلم���ع رواد االأعمال حتت 
�س���قف واحد وعر�ض ب�س���ائعهم املنتجة وامل�سنعة 
حملياً، على اأن ي�س���ع ذلك 30 رائد عمل يف اإطار مدة 
ال تتجاوز 4 �س���نوات، مع تقدمي خدمات ا�ست�س���ارية 
وتدريبي���ة وتب���ادل خرات �س���هرية على ي���د خراء 
ورج���ال اأعمال من ذوي اخلرة، متكن امل�س���تفيدين 
من عر����ض وت�س���ويق منتجاتهم وم�س���اريعهم فيما 

يواكب متطلبات ال�سوق.

دب���ي - مبا����رص: �س���جل �س���هم ج���ي اإف اإت����ض 
)GFH(، امل���درج بث���الث اأ�س���واق خليجية، اأن�س���ط 
تداوالت���ه اأم����ض يف بور�س���ة البحري���ن، بع���د تنفيذ 

�سفقتن مليونيتن.
ويتداول �س���هم جي اأف اأت����ض يف دبي والكويت 
ال�س���وق  يف  تعامالت���ه  ال�س���هم  واأنه���ى  والبحري���ن. 
البحريني���ة عل���ى ا�س���تقرار عن���د م�س���تويات 0.47 
دين���ار بعد التداول على 8.67 مليون �س���هم، بقيمة 
4.02 مليون دينار. و�س���هد ال�سهم، اأم�ض �سفقتن 

مليونيتن يف �س���وق البحرين، مت تنفيذ االأولى على 
2.4 مليون �سهم، والثانية على 2.8 مليون �سهم.

وُتع���د ه���ذه التداوالت االأن�س���ط من جل�س���ة 11 
دي�س���مر 2013، و�س���جل ال�س���هم حينه���ا تداوالت 
بلغ���ت 15.4 ملي���ون �س���هم. ويف �س���وق دبي املايل 
تراجع ال�سهم 1.1 % اإلى م�ستويات 1.78 درهم بعد 
الت���داول على 10.5 مليون �س���هم بقيمة 19 مليون 
درهم. وتراجع ال�س���هم يف �س���وق الكويت بن�سبة 4.8 
% اإلى م�س���توى 140 فل�ًس���ا بعد التداول على 579 

األف �سهم بقيمة 84.4 األف دينار.
واأو�س���ت �رصك���ة اأبحاث مبا�رص ت���داول، يف تقرير 
حديث لها، ب�رصاء �سهم جمموعة جي اإف اإت�ض املالية، 

املدرجة ببور�سات الكويت والبحرين ودبي.
وطبًق���ا للمذك���رة البحثي���ة ل�”مبا����رص”، فقد مت 
حتدي���د ال�س���عر امل�س���تهدف ل�س���هم املجموعة عند 
م�س���توى 2.93 درهم )0.794 دوالر(. وجاء ال�س���عر 
امل�س���تهدف اأعلى بنحو 52 % عن �سعر ال�سهم وقت 

التقييم، والذي بلغ نحو 1.93 درهم.



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

بناء على قرار الشركاء في شركة مطعم تبارك املسجلة مبوجب القيد رقم 
31007، بتصفية الشركة اختيارية وتعيني السيد/ موسى حسني ملك زاده 

مصفياً للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقاً لنص املادة 325 من قانون 

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

االعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: السيد / موسى حسني ملك زاده

رقم النقال: 39656912
Abuali5311@gmail.com :البريد اإللكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة مطعم تبارك - سجل جتاري رقم 31007

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
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وطلب���ت جلن���ة التحقيق حول �س���وريا 
التابعة ملجل�س حقوق االن�سان االممي عدة 
مرات من جمل�س االأمن الدويل اإحالة امللف 
ال�س���وري اإل���ى املحكمة اجلنائي���ة الدولية. 
وا�س���طدمت مبادرة بهذا االجتاه يف 2014 
يف جمل�س االأمن مبعار�سة ال�سني ورو�سيا، 

الداعمة الرئي�سية لدم�سق.
اأك���ر  ع���ن  ال�س���وري  الن���زاع  واأ�س���فر 
م���ن 330 األ���ف قتي���ل ومالي���ني النازحني 

والالجئني.
و�سبق اأن اأ�سدرت اللجنة التي يراأ�سها 
الربازيل���ي باولو بينيريو 14 تقريرا لكنها 
مل حت�س���ل على اإذن دم�س���ق للتوج���ه اإلى 

�سوريا.
وكانت ديل بونتي ال�س���وي�رسية البالغة 
70 عاما من العمر ع�سوا يف جلنة التحقيق 
االممية ل�س���وريا منذ �سبتمرب 2012 لكنها 
اأعلن���ت يف 6 اغ�س���ط�س اأنه���ا �ست�س���تقيل 

ب�سبب اإحجام جمل�س االأمن عن التحرك.
و�رسحت اآن���ذاك “يف البداية كان هناك 
اخلري وال����رّس فكان���ت املعار�س���ة من جهة 
اخلري ونظام االأ�س���د يلع���ب دور ال�رسّ، لكن 
االآن جميع االأطراف يف �س���وريا ت�س���طف يف 
جهة ال�رسّ. اذ ان نظام االأ�س���د ارتكب جرائم 
فظيعة �س���د االإن�سانية وا�س���تخدم اأ�سلحة 
كيميائية، اأما املعار�سة فلم تعد ت�سم اال 

املتطرفني واالإرهابيني”.

واأ�سافت “�سدقوين مل اأر مثل اجلرائم 
الفظيع���ة الت���ي ارتكبت يف �س���وريا، ال يف 

رواندا وال يف يوغو�سالفيا ال�سابقة”.
تولت دي���ل بونت���ي من�س���ب املدعية 
الدولي���ة  اجل���زاء  حمكم���ة  يف  العام���ة 

ليوغو�سالفيا ال�سابقة بني 1999 و2007 
وجنح���ت يف ادانة الرئي�س ال�س���ابق ال�رسبي 
�س���لوبودان ميلو�س���فيت�س ام���ام الق�س���اء 
ال���دويل. كم���ا عرفت ملطاردته���ا ملجرمي 

احلرب يف رواندا.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

والية جنوب غرب ال�سومال تقطع عالقاتها مع قطر
اأبوظبي � �س���كاي نيوز عربية: اأعلنت والية جنوب غرب ال�س���ومال عن قطع عالقتها بالنظام 

القطري يف الدوحة، على خلفية دعمه لالإرهاب.
واأ�سدرت الوالية بيانا قالت فيه اإنها ترف�س املوقف املحايد الذي اأعلنته احلكومة املركزية 

يف مقدي�سو، يف االأزمة اخلليجية التي وقعت ب�سبب دعم الدوحة لالإرهاب.
وذكر البيان اأنه يف الوقت الذي طلبت احلكومة املركزية وقتا الإعادة النظر يف قرارها، ومرور 
هذا الوقت، فاإنه ال ي�س���ع والية جنوب غرب ال�س���ومال �سوى اإعالن موقفها الذي ي�سع يف االعتبار 
العالقات اال�س���رتاتيجية مع اململكة العربية ال�س���عودية ودولة االإم���ارات العربية املتحدة. وقال 
البيان:” نقف مع االإمارات وال�سعودية يف �سعيهما النبيل ملحاربة التطرف بكل اأ�سكاله وموقفهما 
احلازم فيما يتعلق بهذه الق�سية”. واأكدت تقارير اأمنية اأمريكية اأن قطر �سالعة يف متويل حركة 
ال�س���باب االإرهابية يف ال�س���ومال. ويدعم تلك التقارير ما ك�سفت عنه ت�رسيبات ويكيليك�س ب�ساأن 

مطالبة الواليات املتحدة يف وقت �سابق، قطر، بوقف متويل هذه احلركة االإرهابية.
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 الدوحة ـ رويترز: 

وق���ع وزي���ر الدف���اع القط���ري عل���ى 
خط���اب نوايا ل����رساء 24 طائرة تايفون من 
جمموعة )بي.اإيه.اإي �سي�ستمز( الربيطانية 
وكال���ة  وقال���ت  الدفاعي���ة.  لل�س���ناعات 
االأنب���اء القطرية اإن خطاب النوايا ي�س���مل 
اعت���زام الوزارة ����رساء 24 طائ���رة تايفون 
حديثة ب���كل معداتها. واأو�س���حت الوكالة 
اأن وزير الدولة ل�س���وؤون الدف���اع خالد بن 
حممد العطية وقع على االتفاق مع نظريه 
الربيط���اين ماي���كل فالون. وقال���ت وزارة 
الدف���اع الربيطاني���ة يف بي���ان “�س���يكون 
ه���ذا اأول عق���د دفاعي كبري م���ع قطر اأحد 
ال�رسكاء االإ�سرتاتيجيني للمملكة املتحدة” 
م�س���يفة اأن املحادث���ات ب�س���اأن االتف���اق 
ا�ستغرقت �س���نوات. والطائرة يوروفايرت 
تايفون م�رسوع م�س���رتك بني )بي.اإيه.اإي( 
واإيربا����س الفرن�س���ية و�رسك���ة ليون���اردو 
االإيطالية التي كانت تعرف من قبل با�سم 
فنميكانيكا ويوفر 40 اآالف وظيفة تقريبا 

يف بريطانيا.

اسطنبول ـ أ ف ب: 

ب���داأت اأم����س االثن���ني يف ا�س���طنبول 
حماكمة 31 موظفا يف �س���حيفة زمان التي 
اأغلقته���ا ال�س���لطات الرتكي���ة الت�س���الها 
بالداعية فتح اهلل غولن امل�س���وؤول بح�سب 
اأنق���رة ع���ن حماول���ة االنق���الب يف يولي���و 

.2016
وو�سعت ال�سلطات اليد على “زمان” 
ون�س���ختها االنكليزية “توداي���ز زمان” يف 
مار�س 2016 قب���ل اإغالقهما يف يوليو من 

العام نف�سه يف اأعقاب حماولة االنقالب.
يف  واإداري���ا  �س���حافيا   31 ويخ�س���ع 
ال�س���حيفة للمقا�س���اة يف املحاكم���ة التي 
ب���داأت االثن���ني يف قاعة جل�س���ات حماذية 

ل�سجن �سيليفري يف �ساحية ا�سطنبول.
واأبقت ال�س���لطات 22 من املتهمني 
قي���د االعتق���ال فيم���ا الت�س���عة االخ���رون 
يتوزع���ون ب���ني م�س���تفيدين م���ن اإف���راج 
م�رشوط وفارين، على ما �أفادت وكالة �أنباء 

االأنا�سول احلكومية.
واتهم هوؤالء مبحاول���ة قلب احلكومة 
واالنتم���اء اإلى منظم���ة ارهابية ويواجهون 
عقوبات متعددة بال�س���جن مدى احلياة يف 

حال ادانتهم يف ختام املحاكمة.

دكا ـ أ ف ب: 

نزل 20 الف متظاه���ر على االقل من 
اال�سالميني الى �سوارع بنغالد�س االثنني 
للتندي���د باأعمال العنف التي تدفع باأقلية 
الروهينغا امل�س���لمة الى الف���رار من بورما 
املج���اورة واللج���وء ال���ى خميمات بائ�س���ة 
يف بنغالد����س. وجتمعت ح�س���ود كبرية من 
املتظاهرين بلبا�س���هم االبي�س امام اأكرب 
م�س���جد يف بنغالد�س وه���م يهتفون “اهلل 
اكرب” ا�ستعدادا للتوجه الى �سفارة بورما 

يف دكا “ملحا�رستها” كما قالوا.
وتخط���ت اع���داد املتظاهري���ن اأم�س 
االثن���ني تظاه���رة مماثل���ة عق���ب �س���الة 
اجلمع���ة اال�س���بوع املا�س���ي، عندما طالب 
15 األ���ف متظاهر حكومة بنغالد�س باعالن 
احل���رب على بورم���ا ذات الغالبية البوذية 
الت���ي اتهموها ب�س���ن “حرب اب���ادة” على 

امل�سلمني الروهينغا.
وع���ززت ال�رسطة االمن قب���ل تظاهرة 
االثنني ون�رست عنا�رس ا�سافية من ال�رسطة 
حول دكا و�س���ط خماوف م���ن وقوع اعمال 
عنف. وتثري ازم���ة الروهينغا التعاطف يف 
انحاء العامل اال�سالمي، و�سهدت باك�ستان 
وماليزيا واندوني�س���يا تظاه���رات احتجاج 
امل�س���ددة  الع�س���كرية  االج���راءات  عل���ى 

بحقهم يف بورما.

كانو ـ أ ف ب: 

قت���ل 15 �سخ�س���ا عل���ى االق���ل اأم�س 
االثنني يف ثالثة اعتداءات انتحارية وقعت 
اثن���اء عملية توزيع م���واد غذائية يف خميم 
للنازح���ني يف �س���مال ����رسق نيجرييا حيث 
ت�س���ن جماعة بوكو ح���رام هجمات بانتظام 

كما افادت م�سادر متطابقة.
وق���ال عام���ل يف منظم���ة م�س���اعدات 
“وق���ع  ا�س���مه  ك�س���ف  رف����س  ان�س���انية 
تفج���ريان انتحاري���ان يف قرية ما�س���االري 
)والي���ة بورن���و(، وا�س���فرا ع���ن مقتل 15 

�سخ�سا وا�سابة 43 اآخرين بجروح”.
وا�س���اف ان انتحارية فجرت نف�س���ها 
بع���د دقائق بالقرب م���ن املكان بدون ان 
يت�ض���بب ذلك ب�ض���قوط �ض���حايا. و�كد �ن 

االنتحاريني الثالثة كانوا ن�ساء.
الع�س���و يف  باباك���ورا كول���و،  وق���ال 
ميلي�س���يات مدني���ة تقاتل بوك���و حرام ان 
“15 �سخ�س���ا على االأقل قتلوا، كما تفيد 
معلوماتن���ا االأولي���ة، وان كثريي���ن اآخرين 
ا�سيبوا”. وا�س���فرت اعتداءات بوكو حرام 
الت���ي ات�س���مت بعن���ف �س���ديد يف منطقة 
بحرية ت�س���اد خ�سو�س���ا، عن اكر من 20 
الف قتيل و2،6 ملي���ون مهجر منذ حملت 

اجلماعة املتطرفة ال�سالح يف 2009.

القاهرة ـ رويترز: 

عاقب���ت حمكمة جناي���ات القاهرة اأم�س 
االثن���ني مئات م���ن قادة واأع�س���اء وموؤيدي 
املحظ���ورة  امل�س���لمني  االإخ���وان  جماع���ة 
بال�س���جن بني 5 �س���نوات واملوؤبد يف ق�سية 
اأحداث عنف وقعت يف القاهرة يف اأغ�س���ط�س 
2013 بعد �س���تة اأ�س���ابيع من عزل الرئي�س 

ال�سابق حممد مر�سي املنتمي للجماعة.
وقال رئي�س املحكمة �سبيب ال�سمراين 
يف جل�س���ة النطق باحلكم اإن املحكمة ق�ست 
بال�س���جن املوؤبد ح�س���وريا عل���ى 22 متهما 
وغيابيا على 21، وق�س���ت بال�سجن امل�سدد 
15 عاما على 17 متهما ح�س���وريا وق�س���ت 
على 54 متهما بال�سجن امل�سدد 10 �سنوات 

ح�سوريا وعلى 13 بنف�س العقوبة غيابيا.
 216 اأن  املحكم���ة  رئي����س  واأ�س���اف 
متهما عوقبوا ح�س���وريا بال�س���جن امل�س���دد 
5 �س���نوات بينما عوق���ب 88 متهما غيابيا 
بال�س���جن امل�س���دد 10 �س���نوات كما عوقب 
حدثان بال�س���جن 10 �سنوات غيابيا وعوقب 

�ستة اأحداث بال�سجن 5 �سنوات ح�سوريا. 

بيروت ـ رويترز: 

اق���رتح رئي����س الربمل���ان اللبن���اين، 
نبيه ب���ري، اأم�س االثنني، اإج���راء انتخابات 
ت�رسيعية قبل نهاية العام، مقدما اإياها عن 
موعدها املقرر يف مايو 2018. وقال بري 
اإن املقرتح ياأتي “ان�س���جاما مع امل�سلحة 
الوطني���ة.. والتزام���ا بروح القان���ون الذي 
يفر�س اإجراء االنتخابات يف اأقرب فر�س���ة 
عند انتف���اء االأ�س���باب اال�س���تثنائية التي 

دعت اإلى متديد لهذه الفرتة”.
اأن  تلفزي���وين،  بي���ان  يف  واأ�س���اف، 
املق���رتح يق�س���ي ب���اأن ينته���ي تفوي�س 
الربمل���ان احلايل يف 31 دي�س���مرب املقبل، 
على اأن جترى انتخابات قبل هذا التاريخ. 
ومدد الربملان اللبناين واليته ثالث مرات 
منذ انتخاب اأع�س���ائه احلاليني يف 2009، 
مل���ا كان من املفرت�س اأنه���ا دورة مدتها 

اأربع �سنوات.

تونس ـ أ ف ب:

 ق���ام امل�س���ري خليف���ة حف���رت بزيارة 
ال���ى تون�س اأم�س االإثنني، حيث ا�س���تقبله 
الرئي�س الباجي قائد ال�سب�س���ي الذي عرّب 
ع���ن ا�س���تعداده للعم���ل من اج���ل حتقيق 

امل�ساحلة بني االأطراف الليبيني.
اأن  عل���ى  تاأكي���ده  ال�سب�س���ي  وج���دد 
“�ال�ض���تقر�ر ف���ى ليبي���ا ����رشط �أ�ضا�ض���ي 
ال�س���تقرار تون�س” داعيا خمتلف االأطراف 
احل���وار  ع���رب  خالفاته���ا  “جت���اوز  اإل���ى 
وامل�س���احلة واالن����رساف اإلى بن���اء الدولة 
وتركي���ز موؤ�س�س���اتها مب���ا يع���ود باخل���ري 
واملنفع���ة على الليبيني ويع���ّزز مقومات 
االأم���ن واال�س���تقرار ف���ى ليبي���ا واملنطقة 
باأكملها”. واأ�سار بيان �سادر عن الرئا�سة 
التون�سية اإلى اأن ال�سب�سي عرّب عن “حر�س 
تون����س عل���ى ع���دم التدخ���ل فى ال�س���اأن 
الداخل���ي لليبي���ا ووقوفه���ا على م�س���افة 
واحدة من جمي���ع االأطراف”، و�س���دد على 
رغبته يف “ت�س���هيل احلوار وت�سجيعه بني 

كل مكونات ال�سعب الليبي”.

قطر ت�سرتي 24 طائرة 
تايفون من بريطانيا

 تركيا

 بنغالدش 

نيجيريا

بدء حماكمة موظفي 
�سحيفة “زمان” 

20 األف متظاهر تاأييدا 
للروهينغا

15 قتيال يف اعتداءات 
انتحارية 

 م�رس ت�سجن مئات 
االإخوان يف ق�سية عنف

 بري يقرتح اإجراء 
انتخابات قبل نهاية العام 

 ال�سب�سي م�ستعد للتو�سط 
بني االأطراف الليبيني
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املحكمة العراقية العليا تاأمر باإيقاف ا�ستفتاء كرد�ستان

اجلبري من نيويورك: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة

ديل بونتي تكرر املطالبة مبحكمة دولية ل�سوريا

تركيا ت�ستبق “اال�ستفتاء” مبناورات ع�سكرية

جرائم �سد االإن�سانية.. ملف اأ�سود جديد تك�سفه قبيلة الغفران

واأعلن���ت اأن���ه بع���د املداول���ة ولتوفر 
�ل�رشوط �ل�ض���كلية �لقانوني���ة يف �لطلبات، 
اأ�س���درت اأم���راً والئي���اً باإيق���اف اإج���راءات 
اال�س���تفتاء املنوي اإجراوؤه يف 25 �سبتمرب، 
مبوجب االأمر الرئا�سي ال�سادر عن رئا�سة 
اإقلي���م كرد�س���تان، حلني ح�س���م الدعاوى 

املقامة بعدم د�ستورية القرار املذكور.
من جانبه���ا، اأعلنت القوات امل�س���لحة 
الرتكي���ة، اأم����س االثن���ني، ب���دء من���اورات 
ع�سكرية على احلدود العراقية قبل اأ�سبوع 
عل���ى موعد ا�س���تفتاء حول اال�س���تقالل يف 

اإقليم كرد�ستان العراق تعار�سه اأنقرة.
وق���ال اجلي����س الرتك���ي يف بي���ان اإن 
“عملي���ات مكافح���ة االإره���اب يف املنطقة 
م���ع  بالت���وازي  تتوا�س���ل  احلدودي���ة 

التمارين”.
و�سينظم اال�ستفتاء يف 25 �سبتمرب يف 
االإقلي���م العراقي ال���ذي يتمتع منذ 1991 

بحكم ذاتي تو�سع مبرور الزمن.
وتعار����س اأنق���رة التي تواج���ه مترًدا 
كردًي���ا يف مناطقه���ا اجلنوبي���ة ال�رسقي���ة، 

ب�سدة تنظيم اال�ستفتاء.
وق���ال �س���هود اإنه���م راأوا م���ا ي�س���ل 
حتى مئة اآلية ع�س���كرية من بينها دبابات 
تنت�رس عل احل���دود العراقية يف وقت مبكر 
االثنني، بح�س���ب فران�س بر����س يف جنوب 

�رسق تركيا.
وكررت تركيا عدة مرات معار�س���تها 
لال�س���تفتاء حمذرة م���ن اأنه “�س���يكون له 

ثمن”.
وكان الرئي����س الرتك���ي رج���ب طيب 
اأردوغان اعترب االأحد اأن اال�ستفتاء �سيكون 

“خطاأ” م�سريا اإلى اأن جمل�س االأمن الرتكي 
�س���يعقد اجتماعا يف 22 من ال�سهر احلايل 

للتباحث يف املو�سوع.
كم���ا اأعلن اأردوغان االأحد اأنه �س���يجري 
حمادثات مع رئي�س الوزراء العراقي حيدر 
العبادي املعار�س اأي�سا لال�ستفتاء وذلك 
على هام�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف نيويورك. وتخ�س���ى تركي���ا التي تقيم 
عالقات جتارية جيدة مع اأربيل من تبعات 

اإقامة دولة كردية على حدودها

وكان االأم����ني الع����ام لالأم����م املتح����دة بح����ث مع 
اجلبري التطورات االأخرية يف اليمن و�س����وريا والعراق 
وميامنار، وقد �سارك االأمري خالد بن �سلمان، ال�سفري 
ال�سعودي يف وا�س����نطن، يف اللقاء مع غوتريي�س. كما 
التقى وزير اخلارجية ال�س����عوي ع����ادل اجلبري، نظريه 
االأمريك����ي ريك�����س تيلر�س����ون مبق����ر وزارة اخلارجية 
االأمريكي����ة بوا�س����نطن. وج����رى خ����الل اللق����اء بح����ث 
العالق����ات الثنائي����ة، واأبرز الق�س����ايا وامل�س����تجدات 

اإقليميا ودولياً.
م����ن جان����ب اآخ����ر، طالب����ت الفيدرالي����ة العربية 
حلقوق االإن�سان جمل�س االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان 
باأن ي����درج فورا ق�س����ية قبيلة “الغف����ران” القطرية 
على اأجندته، والتدخل باأ�رسع ما ميكن لوقف “اجلرائم 
�سد االإن�سانية القطرية” �سد اأبناء القبيلة. وجاء هذا 

الن����داء على هام�س ن����دوة نظمته����ا الفيدرالية داخل 
مقر املجل�س يف جنيف اأم�س االثنني بعنوان “جماعات 

حقوق االإن�سان الدولية وق�سية قبيلة الغفران”.
اأحم����د  الفيدرالي����ة،  ورئي�����س  موؤ�س�����س  وق����ال 
الهامل����ي، “ل����ن نتخل����ى عن ق�س����ية قبيل����ة الغفران 
الذي����ن يعان����ون ا�س����طهادا مل يعد ميكن ال�س����كوت 
عليه”. وا�س����تنكر الهاملي ال�سيا�سات القطرية جتاه 
اأبن����اء القبيلة، قائال: “م����ن الغريب اأن تدعم احلكومة 
القطرية جماعات اإرهابية م�س����لحة ت����وؤدي اإلى زعزعة 
اال�ستقرار يف خمتلف دول املنطقة، ثم توقف الدعم 

واحلقوق امل�ستحقة الأبناء �سعبها القطريني”.
واأ�س����اف: “م����ن غري املقب����ول على االإط����الق اأن 
تعط����ي قطر اجلن�س����يات الأبن����اء خمتلف اجلن�س����يات 
وت�س����حبها م����ن اأبنائه����ا، باملخالف����ة ل����كل القوانني 

واالأع����راف الدولية”. وقال الهاملي اإن “تلك ق�س����ية 
حقوق اإن�س����ان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها 
وبدعم اأبن����اء قبيلة الغفران كي يو�س����لوا �س����وتهم 
وق�س����يتهم للمحاف����ل احلقوقية الدولية ال�س����تعادة 
حقوقه����م امل�رسوعة”. وخالل الن����دوة، اتهم اثنان من 
اأبناء قبيلة “الغفران” ال�س����لطات القطرية مبمار�سة 
�سل�س����لة من “اجلرائم” بحقهم ت�س����مل جتريدهم من 
جن�سيتهم وطردهم من ديارهم. وطالبا بتدخل عاجل 
من جانب االأمم املتحدة مل�س����اعدتهم على ا�س����تعادة 

حقوقهم امل�رسوعة.
وعر�سا على العامل واملنظمات احلقوقية جتربة 
قبيلتهم التي و�سفاها ب� “القا�سية املوؤملة واملحزنة 
التي ت�س����مل خمتلف اأ�سكال الظلم واال�سطهاد التي 

يتعر�سون لها من جانب قطر”.

وقبيل����ة الغف����ران ه����ي اأحد الف����روع الرئي�س����ية 
لع�س����رية “اآل م����رة” الت����ي ت�س����كل ، ح�س����ب اأح����دث 
االإح�س����اءات ب����ني 50 و 60 يف املائ����ة م����ن ال�س����عب 
القط����ري. وكان����ت ع�س����رية “اآل م����رة” ق����د رف�س����ت 
انقالب ال�س����يخ حمد، اأمري قطر ال�س����ابق ووالد االأمري 
احلايل، على اأبيه لال�ستيالء على احلكم عام 1996، ما 
عر�����س اأفراد ووجهاء القبيلة ، كما يقولون، للتنكيل 
و�س����حب اجلن�س����يات واإبعاده����م من الب����الد اإلى دول 
اأخرى مثل ال�سعودية. وقال �سالح “�سمعنا قبل اأيام 
اأن ال�س����لطات القطرية اأ�سقطت اجلن�سية عن ال�سيخ 
طالب ب����ن الهوم ال�رسمي املري و55 من اأفراد عائلته 
ومن اأبناء قبيلة اآل مرة و�س����ادرت اأموالهم، وطردت 
العديد منهم من وظائفهم، يف م�س����رية ظلم للقبيلة 

مل تتوقف”.

•  اال�ستفتاء على انف�سال كرد�ستان �سيجرى 25 �سبتمرب	

• االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س ووزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري	

• ديل بونتي اثناء موؤمتر �سحايف يف مقر االمم املتحدة يف جنيف )ا ف ب(	

عواصم ـ وكاالت:

 اأ�سدرت املحكمة االحتادية العليا يف العراق اأمراً، اأم�س االثنني، باإيقاف ا�ستفتاء كرد�ستان.

واأفاد بيان �سادر عن مكتب رئي�س الوزراء العراقي اأن حيدر العبادي وجه طلباً اإىل املحكمة 

االحتادية ب�ساأن عدم د�ستورية اإجراء انف�سال اأي اإقليم اأو حمافظة عن العراق، وكذلك اإ�سدار اأمر 

والئي باإيقاف اإجراءات ا�ستفتاء انف�سال اإقليم كرد�ستان، وبناء عليه وافقت املحكمة االحتادية على 

الطلب. ويف التفا�سيل، عقدت املحكمة االحتادية جل�ستها اأم�س االثنني، بح�سور االأع�ساء كافة، 

امل�سمولة  املناطق  ويف  كرد�ستان  اإقليم  يف  اال�ستفتاء  اإج��راءات  بوقف  املقدمة  الطلبات  ونظرت يف 

باال�ستفتاء.

عواصم ـ وكاالت: 

انطونيو  املتحدة  العام للأمم  االأمني  ال�سعودي عادل اجلبري بعد لقائه  قال وزير اخلارجية 

اإن حل  الثلثاء،  اليوم  تبداأ  التي  العامة يف نيويورك  غوتريي�س على هام�س اجتماعات اجلمعية 

االأزمة مع قطر بيد الدوحة نف�سها وبداأت ب�سبب عدم التزام قطر بوقف دعم االإره��اب والتدخل 

بال�سوؤون الداخلية لدول املنطقة. ونفى اجلبري الذي يراأ�س الوفد ال�سعودي اإىل اجلمعية العامة، 

اأن يكون هناك اأي دور للأمم املتحدة يف حل االأزمة مع قطر.

جنيف ـ أ ف ب: 

دولية  �سوريا مبحكمة  االأممية حول  التحقيق  امل�ستقيلة من جلنة  بونتي  ديل  كارال  طالبت 

للنظر يف اجلرائم املرتكبة يف هذا البلد الغارق يف احلرب منذ �سبع �سنوات و�سط اإفلت تام من 

العقاب بح�سب اخر كلمة لها اأمام جمل�س حقوق االن�سان يف جنيف.

وقالت القا�سية ال�سابقة املعروفة ب�سراحتها وعفويتها “�سبع �سنوات من اجلرائم يف �سوريا 

“كان ميكننا ان نح�سل من املجتمع  العقاب. هذا لي�س مقبوال”، م�سيفة  اإف��لت تام من  و�سط 

�سوريا”،  يف  املرتكبة  اجل��رائ��م  بجميع  تعنى   )...( حمكمة  ت�سكيل  على  االأم��ن  وجمل�س  ال��دويل 

مت�سائلة “مل ال ميكن احل�سول على حمكمة؟”

بيروت ـ رويترز:

التلفزي����ون  ق����ال   
ال�س����وري، اأم�س االثنني، اإن 
دراح����ة ناري����ة انفج����رت يف 
مدين����ة القام�س����لي �س����مال 
�رسقي البالد، مما اأ�سفر عن 

اإ�سابة اأربعة اأ�سخا�س.
ال�سوري  املر�سد  وقال 
حلقوق االإن�س����ان اأي�س����ا اإن 
انفجرت، لكنه  نارية  دراجة 
�ض����قوط  ع����ن  يتح����دث  مل 

�سحايا.
يف  القام�س����لي  وتق����ع 
اأغلبه����ا  يخ�س����ع  منطق����ة 
االأم����ن  ق����وات  ل�س����يطرة 

الكردية.
وعادة م����ا يعلن تنظيم 
ع����ن  م�س����وؤوليته  داع�����س 
االنفج����ارات هن����اك، لكنها 
كان����ت ن����ادرة احل����دوث يف 

العام االأخري.

 جرحى بانفجار 
بالقام�سلي يف �سوريا

نقل اأ�رس مقاتلي داع�س ملوقع جديد �سمايل املو�سل
بغداد � رويرتز: اأكدت ال�سلطات العراقية 
اأم�س االثنني نقل نحو 1400 من زوجات واأبناء 
عنا����رس تنظيم داع�س اإلى موقع جديد �س���مايل 
املو�س���ل، راف�س���ة ما اأبدته منظم���ات االإغاثة 
التي مل يتم اإخطارها بهذه اخلطوة من خماوف.
وق���ال بيان للجي����س العراقي “مت نقلهم 
اإلى م���كان اآمن تتوفر فيه خدمات اأف�س���ل يف 
تلكيف حتت اإدارة الق���وات العراقية واللجان 

اأجان���ب  اإغاث���ة  م�س���وؤولو  وكان  املخت�س���ة”. 
قالوا االأحد اإنهم “قلقون ب�س���دة” على م�سري 
العائالت الت���ي حتتجزها ال�س���لطات العراقية 
منذ 30 اأغط�س يف خمي���م حمام العليل جنوبي 
املو�س���ل. وكانت الق���وات العراقي���ة اأوقفت 
ح���وايل 1333 ام���راأة وطف���ل يف خمي���م قرب 
املو�س���ل بع���د اأن �س���لموا اأنف�س���هم للقوات 

الكردية العراقية اإثر دحر داع�س من تلعفر. 

عوا�سم � وكاالت: رحب اأحمد اأبوالغيط، االأمني 
العام جلامعة الدول العربية، بالتطورات االإيجابية 
الهامة التي ي�س���هدها الو�س���ع الفل�س���طيني على 
�س���عيد اإنهاء االنق�س���ام، ويف مقدمتها قرار حركة 
حما�س حل اللجنة االإدارية يف قطاع غزة. واعترب اأبو 
الغي���ط اأن كالً من حركتي فتح وحما�س قد اتخذتا 
املوقف ال�س���حيح باإعالء امل�س���لحة الفل�س���طينية 
العلي���ا، وط���ي تل���ك ال�س���فحة التي اأحلقت اأ�س���د 
ال�رسر بالق�سية الفل�س���طينية، وت�سببت يف معاناة 
كبرية لل�سعب الفل�سطيني وبالذات يف قطاع غزة. 
وق���ال الوزير املفو�س، حممود عفيفي، املتحدث 
الر�س���مي با�س���م االأمني الع���ام، اإن اأبوالغيط اأثنى 
يف هذا ال�س���دد على اجلهود امل�رسية التي مهدت 
ال�س���بيل لتحقيق ه���ذا االإجناز املهم، ُم�س���يفاً اأن 
دور م����رس �س���يظل حمورياً فيما يتعلق بالق�س���ية 
الفل�س���طينية بكاف���ة تعقيداته���ا واأنه���ا مُتار�س 
هذا الدور بقدٍر م�س���هود من امل�سوؤولية واالنتماء 

العربي.
واأ�س���اف املتحدث اأن االأم���ني العام اأكّد على 

اأهمي���ة تفعيل االإعالن الذي �س���در االأح���د، والبناء 
عليه بتمكني حكومة الوفاق الوطني من ا�ستئناف 
عملها يف القطاع، واالإ�رساع بت�س���كيل حكومة وحدة 

وطنية تقوم باالإعداد الإجراء االنتخابات العامة.

واأ�س���ار اإلى �رسورة عدم تفويت الفر�سة كما 
حدث يف ال�سابق، واأهمية التحلي بروح امل�سوؤولية 
الوطنية والت�سامي عن امل�سالح احلزبية ال�سيقة، 
والعم���ل م���ن اأج���ل ترجم���ة امل�س���احلة يف �س���ورٍة 

ي�ست�س���عر املواطن الفل�س���طيني اأثره���ا يف حياته 
اليومي���ة. وقال عفيفي اإن اأحم���د اأبوالغيط اأكّد اأن 
اإنهاء االنق�سام �سوف ُي�سكل ماأزقاً حلكومة اليمني 
االإ�رسائيلي التي طاملا تذرعت بوجوده لال�ستمرار 
يف املماطلة والت�س���ويف واإفراغ اأي عملية �س���لمية 
من م�س���مونها، ُم�س���رياً اإل���ى اأّن املوق���ف الدويل 
لفل�س���طني �سوف يتدعم، واأن امل�س���اندة الدولية 
للق�س���ية �ستظل م�س���تمرة. الى ذلك، دعت حركة 
حما�س اأم�س االثنني احلكومة الفل�سطينية برئا�سة 
رام���ي احلم���د اهلل اإلى االإ�رساع با�س���تالم مهامها يف 
قط���اع غزة يف الوقت ال���ذي مل حتدد فيه احلكومة 
موعدا لذلك. وقال فوزي برهوم املتحدث با�س���م 
احلركة يف بيان �سحفي “فاإن املطلوب من رئي�س 
ال�س���لطة حممود عبا�س وحركة فتح ال�س���ماح فوراً 
حلكوم���ة احلمد اهلل بتحمل مهامها وم�س���وؤولياتها 

كافة يف غزة دون تعطيل اأو ت�سويف”.
واأ�س���اف “على اأبو م���ازن )الرئي����س عبا�س( 
اتخاذ خطوة عاجل���ة باإلغاء جميع قراراته واإجراءاته 

العقابية �سد اأهلنا يف القطاع”.

الجامعة العربية: إسرائيل في مأزق بعد اتفاق “حماس” و”فتح”
الحركة تدعو الحكومة الفلسطينية الى تحمل مهماتها في غزة

نيوي���ورك � وكاالت: افتتح الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، اأم�س االإثنني، اأعمال اجلمعية 
العام���ة لالأمم املتحدة يف نيوي���ورك. ودعا الرئي�س االأمريكي االأمم املتح���دة للرتكيز اأكر على 

النا�س ولي�س البريوقراطية، كما طالب بتحديد اأهداف وا�سحة ومعايري لعمليات ال�سالم.
وقال ترامب خالل جل�س���ة حول تغيري نظام عم���ل االأمم املتحدة يف نيويورك، ام�س االثنني، 
“خ���الل االأعوام االأخرية مل حتقق االأمم املتحدة اأهدافها ب�س���بب البريوقراطية و�س���وء االإدارة”، 

م�سيًفا “اأدعو االأمم املتحدة اأن تركز اأكر على النا�س ولي�س البريوقراطية”.
كما دعا ترامب اإلى “حتديد اأهداف ومعايري وا�سحة لعمليات ال�سالم”.

ومن جانبه، اأعلن االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س ال�س���عي الإ�س���الح منظومة 
االأم���م املتحدة. ودع���ا اإلى الفعالية والتحلي باملرونة يف عملية االإ�س���الح من اأجل حتقيق اأحالم 

ال�سعوب.

ترامب ينتقد �سوء الإدارة يف الأمم املتحدة 

• الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ورئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س اإ�سماعيل هنية	

الأغراب يتدخلون يف �ساأننا بدعوى حمايتنا من اأهلنا يف ال�سعودية واخلليج
اآمل ا�ستجابة االأ�رسة احلاكمة بقطر لالجتماع... �سلطان بن �سحيم:

العربية.نت: اأعرب ال�سيخ �سلطان بن �سحيم 
اآل ث���اين ع���ن اأمل���ه يف ا�س���تجابة االأ����رسة احلاكمة 
واالأعي���ان يف قطر لدع���وة االجتم���اع. موؤكداً دعمه 

لكل دعوة لالجتماع.
كم���ا اأعرب خ���الل بيان، االثن���ني، عن تخوفه 
من اأن يرتبط ا�س���م القط���ري باالإرهاب، الفتاً اإلى 

اأن احلكوم���ة القطرية ارتكب���ت اأخطاء فادحة بحق 
اإخوتنا يف اخلليج”.

واأ�س���اف ال�سيخ �سلطان بن �س���حيم اآل ثاين 
“كل���ي ثق���ة يف حكمة خ���ادم احلرم���ني ال�رسيفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز وقادة الدول االأخرى 
وحمبته���م لن���ا”، م�س���يفاً “دورنا الي���وم التنمية 

والت�سامن لتطهري اأر�سنا”.
وتابع “منذ ظهور االأزمة مل اأعد احتمل البقاء 
يف اأر�س بداأ االأغ���راب يتدفقون فيها ويجوبونها 
برائح���ة امل�س���تعمر، ويتدخلون يف �س���اأننا بدعوى 
حمايتن���ا م���ن اأهلن���ا يف ال�س���عودية ودول اخلليج 
العربي، الذين ُنعترب امتداداً لهم، وهم احل�س���ن 

لن���ا جميعا، بينما نحن اأحفاد جدنا الهمام ال�س���يخ 
جا�س���م ورجال���ه املخل�س���ني الذين اأ�س�س���وا هذا 
الكي���ان العظيم”.  وكان ال�س���يخ عبداهلل بن علي 
اآل ث���اين دعا، االأح���د، يف بيان اإل���ى اجتماع عائلي 
ووطني لبحث اأزمة قطر واإعادة االأمور لن�س���ابها. 

وقال اإن “واجبنا عدم ال�سمت يف هذه االأزمة”.



أحمد مهدي

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي داركليب 
محفوظ ثامر عن خالص شكره وامتنانه 
لرئي��س ال��وزراء صاحب الس��مو املليك 
األمري خليفة بن س��لامن آل خليفة ألمر 
سموه باملوافقة عىل تعديل وضعية أحد 

العقارات وضمه لعقار ملعب النادي.
وأضاف ثامر “باسمي ونيابة عن مجلس 
إدارة ن��ادي داركلي��ب أتق��دم بخالص 
الش��كر والتقدير لس��مو رئيس الوزراء 
عىل موافقته الس��امية بض��م العقار إىل 
الن��ادي، وهو م��ا كان له أبل��غ األثر يف 
نفوس جميع منتس��بي وأعضاء مجلس 

إدارة النادي وأهايل املنطقة..”.
وأض��اف ثام��ر أن موافقة س��مو رئيس 
الوزراء ع��ىل الطلب املرفوع من النادي 
يعك��س اهتامم س��موه بدع��م الحركة 
الش��باب  باعتبار  والش��بابية؛  الرياضية 
ركيزة الوطن وثروته، وهو تقدير واضح 
لل��دور الذي تضطلع به األندية الوطنية 
يف تأهيل الشباب رياضيا وثقافيا وتوفري 
مختلف الظروف املثالية التي تكفل لهم 
القدرة عىل تفجري طاقاتهم وإبداعاتهم 
لخدمة وطنهم ومواصلة مسرية االزدهار 

والتطور التي تشهدها اململكة.
كام تق��دم رئيس نادي داركليب بخالص 
ش��ؤون  وزي��ر  إىل  والتقدي��ر  الش��كر 
الش��باب والرياضة هش��ام الجودر عىل 
دعم��ه ومتابعته طلب الن��ادي، ودوره 
الب��ارز يف املتابعة مع الجه��ات املعنية 
يف إنجاز الطلب، مثمن��اً يف الوقت ذاته 
جهود الوكيل املس��اعد لشؤون الرياضة 
واملنش��آت خال��د الحاج، ومدي��ر إدارة 
األندي��ة طارق الع��ريب، ورئيس قس��م 
ش��ؤون األندية فراس الحلواجي وجميع 
موظف��ي الوزارة الذي��ن بذلوا كل ما يف 
وس��عهم إلمتام املوضوع، شاكراً ومقدرا 
كذل��ك جهود بلدي��ة ومحافظة املنطقة 
الجنوبي��ة واملجلس البل��دي التابع لها، 
وبلدي��ة ومحافظ��ة املنطقة الش��املية 

واملجلس البلدي التابع لها.

وأوضح رئي��س نادي داركليب أن قطعة 
األرض الت��ي أمر س��مو رئي��س الوزراء 
مبنحه��ا للن��ادي س��تخصص إلقامة ناد 
منوذجي يتضمن أكادميية ومباين إدارية 
يتطلع مجل��س اإلدارة إلنجازه مع وزارة 
شؤون الشباب والرياضة وباقي الجهات 

املعنية يف أقرب وقت ممكن.
وذكر بأن مرشوع األكادميية يعترب مبثابة 
امل��رشوع الحلم ملا له م��ن أهمية كبرية 
يف تخريج املواه��ب الواعدة من العبي 
الك��رة الطائرة، خصوص��اً وأن داركليب 
تعت��رب الرشي��ان املغذي ألب��رز الالعبني 
ملختل��ف األندية واملنتخب��ات الوطنية، 
وأن األكادميي��ة س��يكون له��ا دور كبري 
يف النه��وض باللعب��ة وتطويرها ومدها 

بأفضل املواهب والنجوم.

مشروع استثماري جديد

وكش��ف رئيس ن��ادي داركليب عن 
مرشوع اس��تثامري جديد عبارة عن 
مجمع تجاري سيحتوي عىل 41 محال 
تجارياً سيدر مدخوال مناسباً؛ لتعزيز 
اإلي��رادات الذاتية للنادي، وتحس��ني 
لتس��يري ش��ؤون  العام��ة؛  امليزاني��ة 
الن��ادي واالرتقاء بلعبة الكرة الطائرة 
واالهت��امم املضاعف بف��رق الفئات 

العمرية.
أنه��ى  الن��ادي  أن  ثام��ر  وأض��اف 
إجراءات بناء املجمع التجاري بنسبة 
80 %، ومل تتب��ق فق��ط إال الخرائط 
والرسومات الهندسية، وتوقع أن يتم 
البدء يف عملي��ة البن��اء أواخر العام 
الجاري أو مطلع العام املقبل 2018.

وأش��ار ثامر ب��أن امل��رشوع الجديد 
سيش��كل نقل��ة نوعي��ة تاريخية يف 
مس��رية النادي عىل اعتب��ار أن املال 
يشكل العصب األساس لتسيري أنشطة 
وبرامج النادي، متمنياً إنجاز املرشوع 

بأرسع وقت لينعش خزينة النادي.

وذكر أن املرشوع االستثامري الجديد 
يعترب امتدادا للمرشوع السابق الذي 
تضمن 16 مح��ال تجاريا تم تأجريهم 
بالكامل منذ العام 2012، وسيش��كل 
الجديد إضافة كبرية يف تاريخ النادي 
ملا له من انعكاسات إيجابية يف الوفاء 

بالتزامات النادي واألعباء املالية.

العب واحد لإلعارة

ويف شأن آخر، قال ثامر إن نادي داركليب 
غري مس��تعد لخس��ارة اثنني م��ن نجومه 
ألي ن��اد محيل يف آن واحد، يف إش��ارة إىل 
الالعب��ني الدوليني محم��د يعقوب وعيل 
ابراهي��م، حيث تلقى األول عرضا رس��مياً 

من ن��ادي النجمة واملح��رق، فيام يرغب 
املحرق يف التجديد للثاين ملوسم إضايف.

وقال ثام��ر “تلقينا بالفعل عرضا رس��ميا 
م��ن نادي املحرق والنجمة بش��أن محمد 
يعقوب، ولكنن��ا مل نتلق عرضا مامثال من 
املحرق بش��أن ع��يل إبراهيم وم��ا يدور 
مج��رد أقاوي��ل، ونح��ن غري مس��تعدين 
متام��اً للتخيل عن الالعبني معا يف املوس��م 
الحايل، ورمبا نس��مح إلع��ارة العب واحد 
فق��ط، فعندما يخ��رج محمد يعقوب من 
الصعوب��ة التفريط بخدمات عيل إبراهيم 
الذي خاض تجربة احرتافية املوسم املايض 
مع املحرق؛ ألن خروجهام س��يخل بتوازن 
الفري��ق كثرياً ملا ميثالنه م��ن ثقل كبري يف 

أهم مركزين، وهام مركز 2 و4..”.

المحترف األجنبي

وأش��ار رئيس نادي داركليب أن التعاقد 
م��ع محرتف أجنب��ي يف املوس��م الحايل 
أم��ر وارد، خصوصاً يف حال إعارة محمد 
يعق��وب إىل املحرق، حي��ث إن الفريق 
سيكون بحاجة إىل العب محرتف لتدعيم 
صفوفه والبقاء بدائرة املنافسة؛ حتى ال 
يهبط الفريق إىل أدىن املس��تويات حتى 
ل��و مل تك��ن لديه القدرة عىل املنافس��ة 
عىل اللقب، حيث يود الفريق أن يكون 
ضم��ن األربعة الكب��ار، ويواص��ل إثراء 

املنافسة يف املسابقات املحلية.

الصفقات بحسب المدرب

وأوض��ح ثامر أن تحديد الصفقات القادمة 
وبقاء أو رحيل الالعبني والتعاقد مع الالعب 
املحرتف ستكون وفق رؤية املدرب الوطني 

فؤاد عبدالواحد الذي سيقود كتيبة العنيد 
يف املوسم الجاري، حيث عرب رئيس النادي 
عن أمله الكبري يف نجاح عبدالواحد مبهمته 
القادمة وقي��ادة الفريق إىل تحقيق أفضل 

النتائج واملستويات.

اجتماع مهم

وذكر ثامر أن مجلس إدارة النادي 
سيعقد اجتامعاً مهام خالل اليومني 
املقبلني؛ لبحث جمي��ع التصورات 
الخاص��ة باملرحل��ة املقبلة للفريق 
األول للكرة الطائرة، حيث س��يتم 
التباح��ث حول الع��روض املقدمة 
لالعبيه والصفقات املنتظرة وملف 
الالع��ب املح��رتف، مش��رياً إىل أن 
اللجنة الرياضية واملالية سيكون لها 
رأي مهم يف العدي��د من القرارات 

التي تتعلق بتلك املواضيع.

رئيس داركليب يشكر رئيس الوزراء لتخصيص أرض للنادي
وال��ري��اض��ة ال��ش��ب��اب  وزارة  ج��ه��ود  ث��م��ن 

ب�����ن�����اء م���ج���م���ع ت������ج������اري وأك�����ادي�����م�����ي�����ة ل����ل����ك����رة ال����ط����ائ����رة
الع����ب واح�����د ل����إع����ارة ول����ن ن���ف���رط ب��ي��ع��ق��وب وإب���راه���ي���م م��ًع��ا

ال������م������ح������ت������رف م���������ط���������روح ع������ل������ى ال������ط������اول������ة

سمو رئيس الوزراء

فريق داركليب للكرة الطائرة

حسن علي

تألقت البحرين يف عشق آباد يوم أمس، 
حيث حق��ق البطل عيل س��ينا منفردي 
ذهبي��ة وزن 77 يف مس��ابقة “النيوازا”، 
فيام حقق البطل أحمد منصور ش��بيب 
امليدالية الربونزي��ة يف نفس الوزن بينام 
ذهبت امليدالية الفضي��ة لألردين حمزة 

الرشيدي.
وتفضل رئي��س البعثة البحرينية س��مو 
الش��يخ فيص��ل ب��ن راش��د آل خليف��ة 
بتتوي��ج أبط��ال ه��ذه املس��ابقة، وهنأ 
البطل��ني منف��ردي وش��بيب ونقل لهام 
تحي��ات وته��اين رئيس املجل��س األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة، مؤكدا أن هذا اإلنجاز هو إحدى 
مثرات دعم س��موه للرياضة والرياضيني، 
معرب��ا ع��ن متنيات��ه لبقي��ة املنتخبات 

البحريني��ة املش��اركة يف ه��ذه ال��دورة 
الكربى.

وكان س��مو الش��يخ فيصل بن راشد آل 
خليفة قد حرص ع��ىل الحضور يف صالة 
الجوجيتسو منذ وقت مبكر مساء أمس 
برفق��ة األم��ني العام املس��اعد للمجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة أم��ني عام 
اللجنة األوملبي��ة البحرينية عبدالرحمن 

عس��كر والوفد املرافق لس��موه وجميع 
أعضاء البعثة البحريني��ة ملتابعة األدوار 
النهائية والش��د من أزر الالعبني. وما أن 
انتهت مباراة الدور النهايئ بني بطلنا عيل 
منفردي ومنافس��ه الرشس األردين حمزة 
الرش��يدي حتى توج��ه س��موه والوفد 
املراف��ق إىل غ��رف الالعب��ني لتهنئته��م 
وجهازه��م اإلداري والفن��ي ع��ىل هذا 

اإلنجاز املرشف واملس��توى الرفيع الذي 
قدموه طيلة يوم أمس.

كام حرص س��مو الشيخ فيصل بن راشد 
عىل تهنئ��ة والد البطل عيل وهو الحكم 
ال��دويل املعروف س��ينا منفردي الحارض 
ضمن طاقم تحكيم الجوجيتسو يف هذه 

الدورة.
وم��ن جانبه أع��رب األمني الع��ام للجنة 
األوملبي��ة البحرينية نائ��ب رئيس الوفد 
عبدالرحمن عس��كر عن سعادته بحصد 
أول ميداليت��ني يف ال��دورة، إذ وصفه��ام 
بأنهام مكسب للرياضة البحرينية عموما 
وإضافة إىل إنجازات اللعبة، مشريا إىل أنه 
أمر طيب أن نش��ارك بثالث لعبات فقط 
ونحق��ق ميداليتني ونتطلع إىل املزيد إن 
شاء الله من خالل مشاركتنا يف منافسات 

التايكواندو للسيدات واملصارعة الحرة.

في آسيوية الصاالت بتركمانستان

منفردي يحقق ذهبية الجوجيتسو وشبيب البرونزية
عشق آباد       الوفد اإلعالمي

منفردي على منصة التتويج

هشام الجودر محفوظ ثامر
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سيكون عش��اق لعبة كرة اليد البحرينية 
عىل موعد اليوم )الثالثاء(؛ ملتابعة املباراة 
النهائية لبطولة كأس الس��وبر املستحدثة 
ه��ذا الع��ام، والت��ي س��تجمع الغرميني 
التقليدي��ني فريقي النجمة واألهيل وذلك 
يف متام الس��اعة 7 مس��اءعىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
وس��تحظى املباراة النهائية ه��ذه برعاية 
محاف��ظ العاصم��ة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة، كام س��يخوض 
الفائز من هذا اللقاء، مواجهة أخرى يف 6 
أكتوبر املقبل يف نهايئ “السوبر البحريني 
اإلم��ارايت”، وال��ذي س��يكون طرفه فريق 
الشارقة وذلك يف البحرين. وستكون هذه 
البطولة هي باكورة املس��ابقات للموسم 
الري��ايض للعبة كرة الي��د، عىل أن تنطلق 

منافسات الدوري بعد يوم غد الخميس.
ودون ش��ك، أن الفريقني يريدان تدش��ني 
موس��هام بالش��كل اإليج��ايب ع��رب الفوز 
بالكأس؛ ليك يكون خري دافع لخوض غامر 
الدوري ب��روح ومعنويات عالية، وتقديم 
املستويات والنتائج الطموحة التي تحقق 

آمالهام وأهدافهام املنشودة. 

يد النجمة

األعني كلها محاطة بفريق النجمة يف هذا 
املوس��م، وترتقب الصورة التي س��يظهر 
عليها بعد التعزيز الت��ي أحدثتها إدارته 
عرب ث��الث صفقات مدوي��ة عىل صعيد 
لعبة ك��رة اليد البحريني��ة، واملتمثلة يف 

كابنت منتخبنا حس��ني الصي��اد، ومحمد 
مريزا، ومهدي س��عد. فالفريق النجاموي 
اس��تطاع باملوس��م امل��ايض دون هؤالء 
الثالثة أن يفوز بجدارة واستحقاق بلقب 
الدوري ويخرج باملركز الثاين من مسابقة 
الكأس، واآلن وبوجود هذه الخامات التي 
س��تندمج مع النجوم األخرى أمثال عيل 
مريزا، عيل عيد، حسني بابور، بالل بشام، 
محم��ود الونة، حس��ن محمود، حس��ني 
محمد، والح��ارس محمد عبدالحس��ني، 
فضاًل عن عودة مرتقبة يف املراحل املقبلة 
لعنرصين مؤثرين، وهام حس��ن شهاب 
وكميل محفوظ اللذان يخضعان ملراحل 

العالج من إصابتني لحقتا بهام.
الفريق وبهذه األس��امء واإلمكانات التي 

نعرفها عنهم، فهم وبكل تأكيد تعترب قوة 
كبرية، ومن الصعب أن مل يكن مس��تحيال 
مجارات��ه والتغل��ب علي��ه، وله��ذا فإن 
الفريق مرش��ح لحصد األلق��اب املحلية، 
بل والوصول لأللق��اب الخارجية، والتي 

تستهدفها إدارة النادي.
الفريق يدخل لقاء اليوم بقيادة تدريبية 
جديدة عن السنوات األربع األخرية التي 
متثل��ت يف الرصيب بري��دراغ، عرب التعاقد 
م��ع التونيس زه��ري بن مس��عود، الذي 
تحصل عىل فرص��ة؛ للتعرف عىل العبيه 
بع��د توقف تدريب��ات منتخبنا الوطني، 
وس��يكون بن مس��عود مطال��ب باعتالء 
منص��ات التتويج كبطل وال س��واه؛ كون 
الق��درات املوج��ودة تحت ي��ده تعترب 

األفضل واألكرث كفاءة حالياً.

يد األهلي

األه��يل هو اآلخر س��يكون مح��ط أنظار 
الجمي��ع بعد التغي��ريات التي حدثت يف 
صفوفه، وتعترب مؤث��رة للغاية بعد رحيل 
محمد م��ريزا، ومه��دي س��عد، واللذين 
يعتربان م��ن الركائز الرئيس��ة يف الفريق 
من خالل الس��نوات الس��ابقة، إضافة إىل 
أن اإلدارة عج��زت بصورة كبرية من إبرام 
الصفقات وتعزيز خطوطه؛ كونها ضمت 
العب منتخبنا جاس��م السالطنة يف صفقة 
ب��ارزة للقلعة الصفراء، كام أنها تعاقد مع 
العب االتحاد محمود عيل، فيام فش��ل يف 
إمت��ام صفقة العبي بارب��ار محمد حبيب 

وعيل عبدالقادر. 
فاألع��ني كام تتنظر معرف��ة النجمة، فهي 
أيض��اً تنتظر لرؤية هوي��ة األهيل يف هذا 
املوسم. فاألخري يف املواسم الثالثة املاضية 
مل يك��ن ك��ام كان قبل ذلك ع��رب ظهوره 
باملس��تويات العالي��ة واملبهرة التي حصد 
واحتك��ر البط��والت املحلي��ة، فه��و كان 
يخرج من كل موسم ببطولة واحدة ومن 
“عنق الزجاجة” يف ظل تذبذب مستوياته 
الفنية، وهذا املوس��م س��يكون يف موضع 
اختبار كبري إلثب��ات قدراته يف ظل وجود 
النجمة بهذه القوة ووجود باربار بنجومه 

كافة.
نع��م، األه��يل وإن مل يك��ن يف مس��تواه 
املعهود، ووقع يف بع��ض املطبات، إال أنه 

يبقى الفريق ال��ذي ُيهاب منه وخصوصاً 
يف النهائي��ات؛ كون��ه يتمت��ع بالخ��ربة يف 
غالبي��ة العبيه املتمثل��ة يف نجومه صادق 
عيل، و”قلب الفريق” حس��ني فخر، وعيل 
حس��ني، وحسن الس��امهيجي مع وجود 
الحارس صالح عبدالجليل، وعبدالله ريض، 

وبعض الوجوه الشابة.
الفري��ق يدخل لقاء اليوم بقيادة تدريبية 
جزائري��ة متمثلة يف املدرب رش��يد رشيح 
ال��ذي يعت��رب م��ن املدرب��ني البارزين يف 
لعبة كرة اليد، وسيكون هو اآلخر ُمطالبا 
باملحافظة عىل الفريق يف دائرة املنافسة، 

وتحقيق األلقاب كام تعودت جامهريه.

قمة جماهيرية

دون شك س��تكون مدرجات صالة اتحاد 
اللعبة ممتلئة ع��ن بكرة أبيها من جانب 
األه��الوي  الفريق��ني  جامه��ري وأنص��ار 
والنجاموي، اللذين سيسعيان للوقوف مع 
العبيهام ومس��اندتهام وتش��جيعهام بكل 
قوة؛ من أج��ل الفوز باملب��اراة وباللقب 

األول لكأس السوبر.
وم��ا س��يعطي اللقاء ح��الوة وكامال هي 
جامه��ري األهيل الت��ي س��تكون حارضة 
اليوم بعد غيابهام باملوسم املايض بداعي 
عقوبة الحرمان، ومن املرتقب أن تتواجد 
جامهري األصف��ر بكثافة عددي��ة، واألمر 
نفس��ه ينطب��ق ع��ىل جمه��ور الرهيب 
النجاموي الذي يري��د رؤية نجوم فريقه 

يف أوىل النهائيات.

كأس السوبر.. بين الرهيب النجماوي والنسر األهالوي 
في نسخته األولى وبرعاية محافظ العاصمة

علي مجيد
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فريق النجمة لكرة اليدفريق األهلي لكرة اليد

تفتتح مس��اء اليوم )الثالثاء( مواجهات 
الجولة الثالثة م��ن دوري زين الدرجة 
األوىل لكرة الس��لة، بإقام��ة لقاءين، إذ 
يلتق��ي يف املب��اراة األوىل حامل اللقب 
فريق املنامة فريق سامهيج، يف الساعة 
السادسة مس��اًء، وتليها مبارشة مباراة 
مدينة عيىس والحد عند الس��اعة 7:45 
مساًء، وتقام املباراتان عىل صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
وتس��تكمل مباري��ات الجول��ة يوم غٍد 
بلق��اءي االتح��اد والرف��اع،  األربع��اء 
البحري��ن واملح��رق، ع��ىل أن تختت��م 
املواجه��ات يف اليوم الت��ايل عرب مبارايت 

األهيل وسرتة، الحالة والنويدرات.
وس��يغيب عن مجريات ه��ذه الجولة 
فري��ق النجم��ة لخضوع��ه إىل الراحة 

اإلجبارية وفق نظام املسابقة.
وكان��ت الجول��ة املاضي��ة )الثانية( قد 
أس��فرت عن صدارة ثالثية بني املحرق 
والنجم��ة والحال��ة برصي��د 6 نق��اط 
وبالعالم��ة الكامل��ة، بع��د فوزهم يف 
الجولت��ني املاضيتني، إذ فاز املحرق عىل 
الرف��اع 76/69، والنجمة عىل البحرين 
106/93، والحالة عىل سامهيج 74/56، 
في��ام ش��هدت الجولة نفس��ها دخول 
األهيل والنوي��درات لدائرة االنتصارات 
عقب خس��ارتهام يف الجولة االفتتاحية، 
إذ ف��از األه��يل ع��ىل الح��د 111/71، 
والنوي��درات عىل مدينة عيىس 74/58، 
يف الوقت الذي حقق فيه س��رتة بداية 
إيجابية يف مستهل مش��واره بالدوري، 
ح��ني ألح��ق الخس��ارة األوىل باالتحاد 

بنتيجة 62/56.

مهمة سهلة

يف اللقاء األول، سيكون زعيم كرة السلة 
البحريني��ة فريق املنامة مرش��ًحا فوق 

العادة لتخطي منافسه سامهيج.
املنامة يعود ملنافس��ات ال��دوري بعد 
أن غاب ع��ن الجولة املاضية؛ بس��بب 
الراحة اإلجبارية التي ينص عليها نظام 

املسابقة.
وسيكون الزعيم عىل موعٍد مع تحقيق 
االنتصار الثاين ل��ه عىل التوايل، بعد أن 
حقق انتصارًا عريًض��ا يف الجولة األوىل 
ع��ىل حس��اب مدين��ة عي��ىس بنتيجة 

مئوية.

الفري��ق املنام��ي يعول عىل تش��كيلة 
قوي��ة بتواج��د أحمد عزيز، وحس��ن 
ن��وروز ومحم��د كويد ويون��س كويد 
وميث��م جميل ومحمد قرب��ان وأحمد 

نجف ومحمد أمري وبقية الالعبني.
يف املقاب��ل، ي��درك م��درب س��امهيج 
الوطني عيل كويد صعوبة املهمة أمام 
فريق بحج��م املنامة، غري أنه يس��عى 
لتقديم مس��توى مرشف كالذي قدمه 
يف املب��اراة الس��ابقة أم��ام الحالة، إذ 

ق��دم أداء فنيا جي��دا بالرغم من فارق 
اإلمكانات.

وعطًف��ا ع��ىل واق��ع الفريق��ني الفني 
واملعن��وي، فم��ن املتوق��ع أال يواج��ه 
املنام��ة أية صعوبة م��ن تخطي عقبة 
منافس��ه الليلة؛ نظرا لفارق اإلمكانات 

والخربة بني الفريقني.

االنتصار األول

ويف املواجهة الثانية هذا املساء، يفتش 
فريقا مدينة عيىس والحد عن نرصهام 
االول يف ال��دوري، بع��د أن أخفق��ا يف 

لقاءي الجولتني املاضيتني.
ويدخل الفريقان اللقاء بالرصيد نفسه 
م��ن النقاط ال��ذي يش��ري إىل نقطتني، 
تحصال عليها  من خس��ارتني متتاليتني، 
إذ خ��ر مدينة عيىس أم��ام املنامة يف 
الجولة األوىل، فيام خر يف الثانية أمام 

النويدرات.
أّما الحد، فخر لقاء الجولة األوىل أمام 
االتح��اد، قبل أن يخ��ر من األهيل يف 

الجولة املاضية.
ويس��عى املدين��ة والحد ع��ن تحقيق 
الفوز، والخروج بنق��اط املباراة كاملة، 
وتجاوز التع��رث، والتق��دم خطوة نحو 
األمام بفوز معنوي اليوم يبعدهام عن 

املركز األخري.
وسيلعب كال الفريقني املباراة بتشكيلة 
محلية، إذ مل يتعاقد أّي منهام مع العب 

محرتف.
وميتل��ك مدينة عيىس أفضلية نس��بية 
عىل منافس��ه؛ نظ��رًا لحداثة تش��كيل 
األخري وعودته من جديد للمشاركة يف 
مسابقات الرجال بدءا من هذا املوسم.
ويقود تدريب املدينة املدرب الوطني 
صالح الحداد، فيام يرشف عىل تدريب 

الحد املدرب العراقي مازن إسامعيل.

فسخ العب الفريق األول لكرة القدم بنادي الحد، محمد ميك، عقده مع النادي بالرتايض بني الطرفني.
وكان ميك ميتلك ميك عقًدا مع الحد إال أنه فّضل فسخ العقد بالرتايض بني الجانبني، عىل أن يستمع الالعب للعروض 

األخرى املقدمة له؛ لالستقرار عىل أحدها.
ومن املتوقع أن يدرس ميك عدًدا من العروض التي قدمت له بصفة شفوية خالل الفرتة املاضية، عىل أن ينكشف 

مصريه مبزيد من الوضوح يف األيام املقبلة. ويلعب ميك يف خط الوسط، وميتلك إمكانات فنية جيدة، وبال شك فإنه 
سيكون تعزيزًا جيًدا ألي فريق سينضم إليه خالل املوسم الجديد 2018/2017، والذي تنتهي فيه فرتة التسجيل األوىل 
يوم 1 أكتوبر املقبل. ويرغب الالعب من خالل هذه الخطوة يف خوض تجربة جديدة يتحصل من خاللها عىل فرصة 

أكرب للعب واملشاركة يف دقائق أكرث، خصوًصا مع اإلمكانات الجيدة التي يتمتع بها.
يشار إىل أن محمد ميك سبق له متثيل العديد من األندية املحلية ومنها الشباب، كمل مثل املنتخبات الوطنية أيًضا.

في افتتاح الجولة 3 من دوري زين لكرة السلة

االنتصار األول هدف المدينة والحد.. والمنامة أمام سماهيج

محمد مكي يفسخ عقده مع الحد بالتراضي 

محمد الدرازي

فريق المنامة لكرة السلة

فريق مدينة عيسى لكرة السلة
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  فاضل غلوم مراقبا فنيا 
في بطولة األندية اآلسيوية 

أم الحصم - اتحاد السلة : غادر 
اململكة الحكم الدويل فاضل غلوم 

متوجًها إىل الصني لحضور بطولة آسيا 
لألندية األبطال والقيام بدور املراقب 

الفني بتكليف من االتحاد اآلسيوي 
لكرة السلة، حيث تقام هذه البطولة 

اآلسيوية بالفرتة من 22 حتى 30 سبتمرب 
الجاري مبشاركة نخبة من األندية 

األبطال.
وتأيت هذه املهمة الجديدة للحكم الدويل فاضل غلوم يف ظل 

ما ميتلكه من سمعة طيبة عىل الصعيد الخارجي نتيجة خربته 
العالية والطويلة، مام يجعله إحدى الكفاءات التحكيمية 

املعتمدة يف مثل هذه البطوالت.
وعرّب الحكم الدويل فاضل غلوم عن بالغ سعادته بهذه املهمة 

اآلسيوية، مؤكًدا أنه سيعمل عىل أن يكون سفريًا مرشًفا 
للمملكة وتأكيد املكانة العالية للسلة البحرينية، مشريًا للدعم 

الشخيص الذي يتلقاه من قبل رئيس االتحاد البحريني لكرة 
السلة سمو الشيخ عيىس بن عيل بن خليفة آل خليفة وكافة 

أعضاء مجلس اإلدارة.

الرفاع يفسخ التعاقد مع 
األميركي كودفري

الحنينية - نادي 

الرفاع: قررت إدارة 

النادي فسخ التعاقد 

مع املحرتف األمرييك 

كالفن كودفري؛ 

بسبب سوء سلوكه 

يف مباراة الفريق 

األول لكرة السلة مع 

املحرق.

وقال رئيس جهاز كرة 

السلة بالنادي محمد 

العجمي إن الحفاظ 

عىل سمعة النادي تعد من األولويات لهم، وإن ما 

فعله املحرتف األمرييك ترصف غري مقبول ال يليق 

باسم كيان الرفاع الذي يحرتم كل األندية، ويسعى 

ألن تسود الروح الرياضية بني األندية وجامهريها 

دامئا، خصوصا وأن النادي يشارك يف املوسم األول 

له بعد إعادة نشاط لعبة كرة السلة.

وأضاف العجمي: “تم فسخ عقد املحرتف ودفع 

الرشط الجزايئ؛ بسبب سوء أخالق الالعب، 

ما فعله أمر مرفوض متاما مهام حدث من 

استفزاز، نحن يف نادي الرفاع نحرتم كل املنافسني 

وجامهريهم، وال ميكن أن نرىض بترصف يصدر 

من شخص ينتسب للنادي حتى لو اقتىض األمر 

اللعب من دون العب أجنبي”.

وشدد العجمي عىل أهمية االلتزام بالروح 

الرياضية والتنافس الرشيف ورضورة التحيل 

بأعىل درجات ضبط النفس من جانب جميع 

منتسبي السلة الرفاعية.

وأكد العجمي أن إدارة لعبة كرة السلة ستجتمع 

خالل اليومني املقبلني؛ لبحث ملف التعاقد مع 

محرتف جديد بديال عن األمرييك كالفن، مشريا 

إىل أنهم سيدرسون عددا من السري الذاتية، 

وسيناقشون مسألة اختيار الالعب الجديد 

بالتنسيق مع الجهاز الفني.

محمد العجمي 

فاضل غلوم

أحمد مهدي

خر منتخبنا الوطني لكرة 
القدم لفئة الناشئني أمام نظريه 
األوزبكستاين بهدف دون رد، يف 
املواجهة التي جمعت الطرفني 

مساء أمس عىل ملعب نادي 
الرياض، ضمن الجولة الثانية 
للمجموعة األوىل للتصفيات 
املؤهلة لكأس آسيا للناشئني 

.2018

وقدم منتخبنا أداء جيدا 
يف املباراة، وكان قريبا من 
خطف نقطة التعادل أمام 

األوزبكيني الذي ميتازون بالقوة 
الجسامنية، إال أن الفريق 

املنافس سجل هدف الفوز يف 
الدقيقة )89(.

وبناء عىل ذلك ميتلك منتخبنا 
حاليا 3 نقاط من فوز وخسارة.

وكان املنتخب تفوق عىل 
سرييلنكا يف الجولة األوىل 

بستة أهداف دون رد، وسجل 
أهداف منتخبنا حينها:عباس 

العصفور )هدفني(، سيد جواد 
حيدر يف الدقيقتني )هدفني(، 

وعبدالرحمن سيد من رضبتي 
جزاء.

ويقود منتخبنا املدرب الوطني 

راشد الدورسي.
وسيخوض منتخبنا غدا- 

األربعاء، لقاءه املقبل أمام 
منتخب السعودية، ضمن 

منافسات الجولة الثالثة، وذلك 
عند 8.15 مساء.

وتضم املجموعة إىل جانب 
منتخبنا كال من:السعودية، 

األردن، أوزبكستان وسرييالنكا.

أحمر الناشئين يخسر من أوزبكستان في التصفيات اآلسيوية

منتخبنا الوطني لكرة القدم لفئة الناشئين محمد مكي



الثالثاء 19 سبتمبر 2017 
28 ذو الحجة 1438
18sports@albiladpress.comالعدد 3262 رياضة

حفلت الجول��ة الثانية دوري بنك 
البحري��ن الوطن��ي NBB ألندي��ة 
الدرج��ة األوىل لكرة الق��دم بإثارة 
كبرية، ومبفاج��آت مل تكن متوقعة 

عىل مستوى النتائج املسجلة.
وجاءت نتائج الجولة كاآليت: تعادل 
الح��د م��ع االتح��اد )2-2(، ف��وز 
الشباب عىل املنامة )0-1(، تعادل 
الرفاع الرشقي م��ع األهيل )1-1(، 
فوز املح��رق عىل املالكي��ة )2-0( 

وفوز النجمة عىل الرفاع )6-0(.
وميكن الق��ول إن معظ��م النتائج 
مل تك��ن متوقعة، وج��اءت الجولة 

غزيرة باألهداف.
االتحاد عاد م��ن بعيد وبجدارة يف 
لق��اء الحد بع��د أن كان متأخرًا يف 
النتيجة بهدف��ن دون رد، ويف لقاء 
يحس��ب كثريًا للفرقة البنفس��جية 
التي وضعت عالمة االستفهام عىل 
مس��توى فري��ق الحد م��رة أخرى 

أيًضا.
تألق��ه  الش��باب  ب��دوره، واص��ل 

وتوهجه يف الدوري، وتخطى حامل 
لقب��ي كأس امللك وكأس الس��وبر 
فريق املنامة بهدف دون رد يف لقاء 
كان فيه “املاروين” الطرف األفضل.

وحص��ل الرشق��ي واأله��يل ع��ىل 
نقطته��ا األوىل يف الدوري، بعدما 

تعرثا بالخسارة يف الجولة األوىل.
وحق��ق املح��رق ف��وزًا مثيًن��ا عىل 
املالكي��ة يف لق��اء هو األب��رز هذه 
الجول��ة م��ن خ��الل التنافس بن 

الطرفن، والحضور الجاهريي.
أم��ا النجمة، فق��د فج��ر مفاجأة 
مداوي��ة وأطاح بالرفاع بسداس��ية 

نظيفة يف نتيجة هي األكرب واألبرز 
هذه الجولة، خصوًص��ا وأن الرفاع 
ظهر بصورة جيدة يف الجولة األوىل، 
إال أن��ه كان مختلًفا متاًما يف الثانية 
ولعب بأداء سلبي ومهزوز خصوًصا 

عىل مستوى الخط الدفاعي.
وم��ن املتوق��ع أن تحظى الجوالت 
املقبلة بندي��ة أكرب؛ للظفر بالنقاط 
والس��عي إم��ا لتعزي��ز املوقف أو 
تعديله، إذ تبقت جولتان قبل فرتة 
التوقف اإلجبارية؛ ملشاركة منتخبنا 
األول يف التصفي��ات املؤهلة لكأس 

آسيا 2019.

صدارة ثالثية للنجمة والمحرق والشباب
NBB البالد سبورت” يستعرض الجولة الثانية لدوري“

من لقاءات الجولة األولى )تصوير: إسماعيل السقاي(

أحمد مهدي

NBB شعار دوري

العب الجولة

ثمرة االستقرار

 أرقــــام 

استطاع محرتف النجمة، النيجريي أوتيش، أن يكون نجًا 
للجولة الثانية بعد أن برز يف الجولة األوىل أيًضا.. وساهم 

أوتيش يف فوز فريقه العريض عىل النجمة، بعد أن سجل 3 
أهداف.

وظهر أوتيش بشكل جيد عرب مساندته الكبرية لفريقه يف الخط 
األمامي، سواء بتحركاته أو بفنياته املتعددة، والتي قاد بها 

فريقه إىل تسجيل “هاتريك” وضعه عىل رأس قامئة الهدافن 
برصيد 5 أهداف.

وأثبت الالعب النيجريي مبا قدمه يف الجولتن املاضيتن أنه 
سيكون عالمة فارقة وبارزة لكتيبة املدرب عيل عاشور، والتي 

تدخل هذا املوسم بطموحات كبرية.

فريق الشباب ومبا قدمه من مستويات 
متميزة والفتة خالل الجولتن األولين 

أوضح مثرة االستقرار الفني ل� “املاروين”.
الفريق الشبايب يدخل للموسم الرابع 

عىل التوايل تحت قيادة املدرب السوري 
هيثم جطل، والذي قاد الفريق إىل 
الصعود للدرجة األوىل بعدما قىض 

موسمن يف دوري “الظل”، وبنى فريًقا 
ميتلك العديد من اإلمكانات العالية سواء فرديًّا أو جاعيًّا يف 
عمل يحسب للمدرب الذي يحمل الشهادة اآلسيوية A ويف 

طريقه للحصول عىل الشهادة االحرتافية عىل هامش دورة 
دبلوم كرة القدم التي ينظمها اتحاد الكرة حاليا وللمرة األوىل، 

وستختتم يف ديسمرب املقبل.

فريق النجمة   )تصوير: خليل إبراهيم(

حالتا طرد

فريق املنامة مل يكن بالصورة املطلوبة واملعهودة عليه كا يف 
املوسم املايض عىل مستوى أقرب مثال.

املنامة الذي تلقى خسارته الثانية يف الدوري وهذه املرة 
أمام الشباب بهدف نظيف، سيدخل لقاء الجولة الثالثة غًدا 

)األربعاء( أمام فريق االتحاد منقوًصا بعنرصين من تشكيلته 
األساسية بعد طردها يف لقاء الشباب.

وكان الحكم عبدالشهيد عبداألمري أشهر البطاقة الحمراء 
لالعبن سيد محمد عدنان وسيد حسن هاشم.

ويعترب االثنان من عنارص خط الدفاع يف الفريق املنامي، 
وغيابها بال شك سيؤثر عىل مستوى الفريق.

عبدالشهيد يشهر البطاقة الحمراء لسيدحسين    )تصوير: جعفر علي(

غياب شهر

“تحت 21”: البناي األبرز

3 ضربات جزاء

فريق الرفاع الرشقي سيفتقد خدمات املحرتف سليان تاندا؛ 
بسبب اإلصابة التي تلقاها خالل لقاء األهيل. وكان تاندا 

قد غادر امللعب مبكرًا بعد اإلصابة التي أملت به، وأثبتت 
الفحوصات الطبية إصابته يف الغرضوف وتأكد غيابه لفرتة 

تقارب الشهر.
وكان الرشقي قد استقدم تاندا؛ لتعزيز صفوف الخط الخلفي، 

ومع إصابته حاليًّا فإنه سيتجه للخيارات البديلة لتعويض 
غيابه.

كان العب فريق االتحاد محمود البناي األبرز عىل مستوى 
الالعبن تحت 21 عاًما، والذين شاركوا يف الجولة الثانية من 

الدوري.
يأيت ذلك وسط قرار اتحاد الكرة مبشاركة الالعبن تحت 21 

عاًما بشكل تدريجي يف الدوري.
وظهر البناي بصورة مميزة والفتة للغاية يف لقاء الحد، وكان 

عاماًل مساعًدا عىل تحقيق التعادل، إذ كان صاحب الهدف يف 
الوقت القاتل )90+4(.

ويعترب البناي من العنارص الشابة البارزة يف فريقه هذا املوسم.
من جهة أخرى، كانت أندية املحرق واملنامة والنجمة هي التي 

مل ترشك العًبا تحت 21 خالل هذا الجولة، مع اإلشارة إىل أن 
املحرق مل يرشك أيًضا العًبا بهذا العمر يف الجولة األوىل.

الحكم الدويل عار محفوظ أدار لقاء يف الجولة األوىل ولقاء يف 
الجولة الثانية، واحتسب فيها كمجموع 3 رضبات جزاء.

وكان محفوظ قد أدار لقاء النجمة واملنامة يف الجولة األوىل، 
واحتسب فيها رضبتي جزاء للنجمة.

وأدار محفوظ لقاء املحرق واملالكية يف الجولة الثانية، 
واحتسب فيها رضبة جزاء للالكية.

ويعترب محفوظ من حكام النخبة عىل مستوى القارة اآلسيوية، 
وسبق له إدارة العديد من اللقاءات املهمة محليًّا وخارجيًّا، كا 

أدار نهايئ كأس امللك عام 2017 بن املنامة واملحرق.

تاندا محمواًل بعد خروجه لإلصابة      )تصوير: جعفر علي(

العب االتحاد محمود البناي

عمار محفوظ    )تصوير: إسماعيل السقاي(

هيثم جطل
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عدد األهداف التي سجلت يف الجولة األوىل، 
ومبعدل 3.2 أهداف لكل مباراة، وهو معدل 
ممت��از قياًس��ا إىل الجول��ة األوىل وانط��الق 

املوسم.

أكرب عدد من األهداف التي سجلت يف مرمى 
فري��ق واحد خالل الجول��ة األوىل، وكانت يف 
مرم��ى حارس الرفاع الرشق��ي إبراهيم لطف 

الله خالل لقاء املالكية.

عدد الفرق التي مل تنجح يف هز الشباك خالل 
الجول��ة األوىل، وه��ي فرق: االتح��اد، األهيل 
والح��د، حيث تعرضت جميعها للخس��ارة يف 

بداية مشوار الدوري.



هنأ النائ��ب األول لرئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني 
أللع��اب القوى الرئيس الفخ��ري لالتحاد 
البحرين��ي لرياض��ة ذوي اإلعاقة س��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة فريق 
مركز ش��باب املح��رق؛ مبناس��بة تحقيقه 
لقب النس��خة الخامس��ة ل��دوري خالد 
بن حم��د للمراكز الش��بابية لك��رة قدم 
الص��االت، وال��ذي نظمته وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة بالتع��اون مع املكتب 
اإلعالمي لس��موه يف الف��رة من 24 يوليو 
حت��ى 17 س��بتمرب الج��اري بتغلبه عىل 
فريق مركز شباب سند يف املباراة النهائية 
بأربعة أهداف مقاب��ل هدف واحد، كام 
هنأ سموه فريق األوملبياد الخاص مبناسبة 
فوزه بلقب النس��خة الثانية لدوري خالد 
بن حمد لذوي اإلعاقة لكرة قدم الصاالت 
بعد تغلبه يف النهايئ عىل اإلعاقة الحركية 
بهدفني لهدف، مؤكدا س��موه أن تحقيق 
الفريق��ني بهذه النتيجة ج��اء عن جدارة 
واس��تحقاق، بعد أن قدم العبو الفريقني 
مستويات ثابتة ومتميزة طوال منافسات 
املس��ابقتني، كام هنأ سموه فريق اإلرادة؛ 
لتحقيق��ه لق��ب دوري خال��د ب��ن حمد 
للفتي��ات الذي ُيق��ام للم��رة األوىل هذا 
الع��ام، إثر تغلبه يف املب��اراة النهائية عىل 

اإلرصار بأربعة أهداف دون رد.
جاء ذلك خالل الحفل الختامي الذي أقيم 
مساء أمس األول األحد، حيث أناب سموه 
وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة هش��ام 
الج��ودر؛ لتتويج الف��رق الفائ��زة بصالة 
مدينة خليفة الرياضية وذلك بحضور كبار 
املس��ؤولني يف الش��باب والرياضة والرعاة 
وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس 
الش��ورى، إضاف��ة إىل ع��دٍد من رؤس��اء 
الوطنية  واألندي��ة  الرياضية  االتح��ادات 

واملراكز الشبابية.
وأك��د س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة إىل أن فري��ق املح��رق يع��د من 
الف��رق القوي��ة واملتميزة التي ش��اركت 
بدوري خالد بن حمد يف النس��خ املاضية، 
وكان منافس��ا حقيقيا عىل تحقيق النتائج 
اإليجابي��ة فيها، وهو ما اتض��ح جليا من 
خالل تحقيقه لقب هذه النسخة بالصورة 

التي تعكس جدي��ة ورغبة العبي الفريق 
يف الظهور بالصورة املرشفة، وتحقيق هذه 
النتيج��ة املتمي��زة، إضاف��ة اىل إعدادهم 
بالصورة املثالية لهذه املش��اركة، مش��يدا 
س��موه بإدارة مركز ش��باب املحرق التي 
استطاعت أن تبني فريقا قويا من الشباب 

وينافس عىل اللقب.
وأشاد سموه بالجهود الكبرية واملستويات 
الباهرة التي قدمه��ا العبو فريق املحرق 
يف املب��اراة النهائي��ة، والتي أس��فرت عن 
تحقي��ق هذا اللق��ب بعد مب��اراة مثرية 
ومتمي��زة لعبها أمام فريق مركز ش��باب 
سند، مشريا سموه إىل أن الحامسة العالية 
وإرصار العب��ي الفري��ق الكبري، وحرصهم 
عىل تقديم أفضل مس��توياتهم ساهم يف 

وصوله��م إىل تحقي��ق اللق��ب، يف انجاز 
جديد يحس��ب للفري��ق مبنظومة عمله 
كاف��ة، ويؤك��د س��المة اإلج��راءات التي 
اتخذت من جان��ب إدارة الفريق يف ضم 
ع��دد م��ن الالعب��ني الش��باب املتميزين 
وأصحاب الخربة الذين كانت لهم بصامت 
واضحة م��ع الفريق، مؤكدا س��موه عىل 
الدور الذي بذله الجهازان الفني واإلداري 
للفري��ق يف تهيئة الالعب��ني لتحقيق هذا 

اإلنجاز املتميز.
كام وأثنى س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة عىل املستويات الكبرية التي قدمها 
فري��ق مركز ش��باب س��ند ط��وال فرات 
ال��دوري، وتأهل��ه إىل املب��اراة النهائية، 
ولعب مب��اراة قوية أم��ام فريق املحرق، 

متمنيا سموه للفريق التوفيق والنجاح يف 
النسخ القادمة.

وحيَّ��ا س��موه العط��اء الس��خي لالعبي 
الفريقني طوال الفرات، مش��يدا س��موه 
باملس��توى املمي��ز ال��ذي قدم��ه نج��وم 
الفريقني الذين عكسوا من خالله الصورة 
اإليجابية عىل تقديم املس��توى الرفيع يف 
املنافسات، منوها سموه بالروح الرياضية 
العالية التي خيمت عىل املباراة من خالل 

التزام العبي الفريقني باللعب النظيف.
وقال س��موه إن التوجيهات بإقامة دوري 
لذوي اإلعاقة للس��نة الثانية جاءت حرصا 
عىل تنفي��ذ توجيهات القيادة الرش��يدة، 
والتي لطاملا كان��ت داعمة وحريصة عىل 
رعاية فئة ذوي اإلعاقة، والتي تعترب جزءا 

ال يتجزأ م��ن املجتمع البحرين��ي، معرباً 
س��موه عن ارتياحه الكبري لسري منافسات 
دوري ذوي اإلعاق��ة يف نس��خته الثاني��ة، 
ومهنئ��اً فري��ق األوملبياد الخ��اص بإحراز 
لقب النس��خة الثانية، وأش��ار سموه إىل 
أن الحامس��ة الكبرية الذي كان يتمتع به 
الفري��ق كان من األس��باب الت��ي جعلته 

ُيحرز اللقب.
وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
إن م��ا ش��هده دوري ذوي اإلعاقة يعطي 
مؤرشا عىل النجاح الكبري يف التنظيم الذي 
حققته وزارة شؤون الشباب والرياضة يف 
اس��تقطاب فرق ذوي اإلعاقة، مبا يش��كل 
تجمعا خاصا لهذه الفئة ووس��ط تنافس 
رشيف وحامس��ة كبرية، مضيف��اً “أفتخر 

وأعت��ز بتواجد إخواين من ذوي اإلعاقة يف 
هذا الدوري”.

وبالنس��بة ل��دوري الفتيات، قال س��موه 
“بالتأكيد أفتخر بتواجد العنرص النسايئ يف 
دوري هذا العام، فالفتاة البحرينية أثبتت 
وجودها ومتيزها يف العديد من املجاالت، 
ومنها الجانب الريايض، وحققت إنجازات 
عدي��دة وصل��ت للعاملية، وبالت��ايل كان 
لزام��اً علينا االهتامم بهم يف هذا الدوري، 
وإقامة دوري خاص بهم لصقل مواهبهم 
والعناي��ة بها بش��كل أكرب، واملس��تويات 
الكب��رية الت��ي أظهرتها الالعب��ات يعكس 
م��دى االهتامم باملش��اركة، وأهنئ فريق 
اإلرادة لتحقيقه لقب النسخة األوىل، كام 
أش��يد باملس��تويات املميزة التي ظهر بها 

فريق اإلرصار وتحقيقه املركز الثاين”.
وأش��اد س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة بالحض��ور الجامهريي الكبري الذي 
شهدته منافس��ات هذا الحدث، خصوصا 
النهائي��ة، والذي��ن حرصوا عىل  املب��اراة 
تشجيع فريقهام والوقوف إىل جانبهام يف 
املباراة الختامية، مؤكدا سموه أن الحضور 
الجامهريي  كان متميزا وساندوا فريقهام 
منذ البداية إىل نهاي��ة املباراة، وكان ذلك 

من أسباب نجاح املهرجان الختامي.
وأب��دى س��موه ارتياحه التام م��ن الروح 
الرياضي��ة التي س��ادت منافس��ات هذا 
امللتقى الريايض املميز، والتي أكدت مدى 
ما يتمتع به ش��باب البحرين من مهارات 
عالي��ة يف ك��رة قدم الص��االت، إضافة إىل 
الروح الحامس��ية الت��ي رافق��ت املباراة 
النهائي��ة واملس��توى الفني الع��ايل الذي 
قدم��ه الفريقان خ��الل املواجهة، لتكون 
املباراة مبثابة مس��ك ختام رائع للنس��خة 
الخامس��ة من الدوري والثانية من دوري 
ذوي اإلعاق��ة واألوىل ل��دوري الفتي��ات، 
مؤك��دا س��موه أن م��ا ش��هدته املب��اراة 
الختامية من مس��تويات متميزة وحضوراً 
جامهريي��ًا متميزاً س��اهم يف بروز املباراة 
النهائية بحل��ة جميلة ومغايرة، مش��يدا 
سموه يف الوقت ذاته بجهود وزارة شؤون 
الش��باب والرياض��ة واملكت��ب اإلعالمي 
لسموه وجميع العاملني يف هذا التنظيم.

أبط��اال  واإلرادة  الخ��اص  واألولمبي��اد  المح��رق 
والفتي��ات اإلعاق��ة  وذوي  الش��بابية  للمراك��ز 

سمو الشيخ خالد بن حمد ينيب الجودر لتتويج أبطال دوري سموه

اللجنة اإلعالمية       دوري خالد بن حمد

ضيوف حفل الختام

فريق مركز شباب المحرق بطل دوري المراكز

من الحضور الجماهيري الكبير في المباريات النهائية

فريق اإلرادة بطل دوري الفتيات

الش��باب  ك��رم وزير ش��ؤون 
الج��ودر  هش��ام  والرياض��ة 
أصح��اب الجوائ��ز الفردية يف 
فئات ال��دوري الثالث )املراكز 
الش��بابية واألندي��ة، الفتيات، 

ذوي اإلعاقة(.
فع��ىل مس��توى دوري املراكز 
الش��بابية، حص��د العب مركز 
محم��د  الس��نابس  ش��باب 
عبدالكريم عىل جائزة الالعب 
املثايل، وذهب��ت جائزة أفضل 
إداري إىل إداري مركز ش��باب 
الجنوب غان��م الرميحي، فيام 
حص��ل م��درب مركز ش��باب 
سند محمد ريض السندي عىل 

جائزة أفضل مدرب.
وحص��ل الع��ب مركز ش��باب 
جدحف��ص ع��ي العلواين عىل 
جائ��زة اله��داف، فيام حصل 
رأس  ش��باب  مرك��ز  ح��ارس 
س��لامن  الس��يد  ميثم  الرمان 
عىل جائزة أفضل حارس، فيام 
حصد مركز شباب النعيم عىل 
جائزة الفري��ق املثايل، يف حني 
اختري نجم مركز شباب املحرق 
جاسم الجنب كأفضل العب يف 

الدوري.

دوري الفتيات

وعىل مس��توى دوري خالد بن 
حمد للفتيات، حصلت الالعبة 
رحاب املاليك من فريق العطاء 
عىل جائزة الالعبة املثالية، فيام 
حصلت دالل عن��رب من فريق 
العزمي��ة ع��ىل جائ��زة أفضل 

إدارية.
وذهبت جائ��زة أفضل مدرب 
لنواز عبدالس��تار مدرب فريق 
اإلرصار، في��ام حص��دت العبة 
فريق اإلرادة أمرية بدر س��وار 
عىل جائ��زة اله��داف بعد أن 

سجلت 8 أهداف.
وحصلت حارسة فريق اإلرصار 
هدى محمد عىل جائزة أفضل 
ح��ارس، في��ام حص��د فري��ق 
الفريق  التحدي ع��ىل جائ��زة 
املث��ايل، يف حني اختريت الالعبة 
حصة رياض العيىس من فريق 
اإلرصار كأفضل العبة يف دوري 

الفتيات.

دوري ذوي اإلعاقة

وعىل مس��توى دوري خالد بن 
حمد ل��ذوي اإلعاق��ة، ذهبت 
جائزة الالعب املثايل إىل العب 

فري��ق األوملبياد الخاص موىس 
القي��دوم، في��ام اخت��ري إداري 
فري��ق تحدي اإلعاقة، وس��ناء 

العرادي، كأفضل إداري.
وحص��ل مدرب فري��ق اإلعاقة 
الحركية حمد عي محمد عىل 
جائزة أفضل مدرب، فيام حصل 
العب فري��ق األوملبياد الخاص 
عي عباس عىل جائزة الهداف 

بعد أن سجل 9 أهداف.
وحصل ح��ارس فريق جمعية 
الله  خل��ف  البحرينية  الص��م 
سعد عىل جائزة أفضل حارس، 
وذهبت جائ��زة الفريق املثايل 
إىل فري��ق جمعي��ة املحفزين، 
فيام اختري العب فريق اإلعاقة 
البوعين��ني  محم��د  الحركي��ة 
كأفضل الع��ب يف دوري ذوي 

اإلعاقة.
وج��اء االختي��ار بع��د عملية 
والتقيي��م  واملتابع��ة  الرص��د 
التي قامت به��ا اللجنة الفنية 
ملباري��ات الدوري ع��ىل مدار 
ومختل��ف الجوالت ب��دءا من 
الدور التمهيدي وحتى الجولة 
إقامة  التي ش��هدت  النهائي��ة 

املباريات النهائية الثالث.

المحرق بطال لدوري خالد بن الجودر يكرم أصحاب الجوائز الفردية 
حمد في نسخته الخامسة

األولمبياد الخاص بطال لدوري 
ذوي اإلعاقة

توج فريق مركز شباب املحرق بلقب دوري خالد بن حمد يف نسخته 
الخامسة بعد تفوقه يف املباراة النهائية عىل خصمه العنيد مركز شباب 

سند بأربعة أهداف لهدف يف مباراة شهدت ندية وإثارة خصوصا يف 
شوطها األول الذي أنهاه املحرق لصالحه بهدف جاء عن طريق عي 

عبدالرسول قبل نهاية الشوط بدقيقتني.
ويف الشوط الثاين سيطر املحرق عىل مجريات اللعب وسط استسالم 
غريب من العبي سند؛ ليتمكن املحرق من مضاعفة نتيجته وزيادة 
غلته التهديفية بثالثية أخرى عرب يارس حسن إسامعيل “29”، وعي 

عبدالرسول مرة ثانية “30”، واملحرف عي العلوين “32”، يف حني 
سجل عيىس أحمد هدف سند الرشيف “38”.

توج فريق األوملبياد الخاص بلقب النسخة الثانية لدوري ذوي اإلعاقة 
املصاحب لدوري خالد بن حمد الخامس لكرة القدم الصاالت، وذلك 

بعد تغلبه عىل فريق اإلعاقة الحركية بنتيجة هدفني مقابل هدف، 
يف املباراة النهائية التي جمعت الفريقني يوم أمس عىل صالة مدينة 

خليفة الرياضية.
األوملبياد الخاص كان البادئ بالتسجيل يف الدقيقة 8 عن طريق العبه 

عي مريزا، وقد نجح اإلعاقة الحركية من معادلة النتيجة يف الدقيقة 
13 عن طريق العبه محمد البوعينني، إال أن فريق األوملبياد الخاص 
عاد مرة األخرى للتقدم بتسجيله الهدف الثاين يف الدقيقة 26 الذي 

حمل توقيع الالعب عي عباس، لتنتهي املباراة بفوز األوملبياد الخاص 
بهدفني مقابل هدف لفريق اإلعاقة الحركية.
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مورينيو ينتقد األساليب الدفاعية للخصوم 

كونتي في مأزق

نيمار وكافاني يثيران الجدل

أندي��ة  أصبح��ت  بعدم��ا  )وكاالت(: 
الدوري اإلنجليزي املمت��از لكرة القدم 
أك��ر اعتامدا ع��ى الخط��ط الدفاعية 
عرب الربتغ��ايل جوزي��ه مورينيو مدرب 
مانشس��ر يونايتد عن س��عادته بغزارة 

أهداف الشياطني الحمر هذا املوسم.
ويتس��اوى يونايت��د يف الص��دارة م��ع 
مانشسر س��يتي برصيد 13 نقطة لكل 
منهام من خمس مباريات، وذلك بعدما 
س��حق إيفرتون برباعي��ة دون رد يوم 
األحد كام تغلب عى وست هام يونايتد 

وسوانزي سيتي بالنتيجة ذاتها.
وعرب مورينيو، ال��ذي تعادل فريقه 15 
مرة املوس��م امل��ايض لينهي��ه يف املركز 
السادس، عن س��عادته بالفارق الواضح 
يف أس��لوب لع��ب فريق��ه وقدرته عى 

تحقيق انتصارات الفتة هذا املوسم.

وأبل��غ موق��ع الن��ادي ع��ى اإلنرنت: 
“أعتقد أن أندي��ة الدوري املمتاز باتت 
تنتهج أكر األس��اليب الدفاعية .. حيث 
تلع��ب العديد من الفرق بخمس��ة يف 

خط الظهر باإلضافة إىل اثنني أو ثالثة يف 
وسط امللعب”.

وأضاف: “يتقابل فريقان يلعبان بنفس 
بالتعادل  النتيج��ة  وتنته��ي  الطريق��ة 

السلبي او بفوز صعب 1 -صفر”.
وس��جل يونايت��د ثالث��ة م��ن األهداف 
األربعة بعد الدقيق��ة 80 أمام إيفرتون 
بعدم��ا اندف��ع املناف��س هجومي��ا يف 

املراحل األخرية بغية تسجيل أهداف.
وق��ال موريني��و: “عندما تج��د املزيد 
من املس��احات يف امللعب فإنك تحاول 
هز الش��باك يف الدقائ��ق األخرية. وكان 
إيفرتون قد تأخر 2 -صفر ولذلك اندفع 
للهجوم ومنحنا املزيد من املس��احات، 
لعبنا بشكل أفضل وس��جلنا املزيد من 

األهداف”.
وأشار مورينيو إىل أنه يتعني عى فريقه 
اآلن الركي��ز عى كأس رابط��ة األندية 
اإلنجليزية حيث يواج��ه حامل اللقب 
منافس��ه بريتون ألبيون يف الدور الثالث 

يوم األربعاء.

كونت��ي،  أنطوني��و  طل��ب  )وكاالت(: 
مدرب تشيليس من العبيه عدم االفتقار 
ال��دوري  أم��ام أرس��نال يف  لالنضب��اط 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، لكن يبدو 
أن املدافع ديفيد لويز، مل يفهم الرس��الة 

جيدا.
وتلق��ى املدافع الربازي��ي بطاقة حمراء 
مبارشة، بس��بب خطأ عنيف ضد س��ياد 
كوالش��يناتس مدافع أرس��نال، يف دقائق 
أخرية متوترة من التعادل بدون أهداف 

يف ستامفورد بريدج.
وهذا يعني عى األرجح أن لويز سيغيب 
ع��ن املباريات الثالث املقبلة يف الدوري، 
اللع��ب يف ضياف��ة  وس��يتضمن ذل��ك 
مانشس��ر س��يتي املرش��ح إلحراز لقب 

الدوري.
وكان ميك��ن أن يتعرض لوي��ز للطرد يف 
وقت مبك��ر عندما حاول تس��ديد ركلة 
خلفي��ة مزدوجة نحو املرمى، ليتس��بب 
يف إصابة لوران كوسيلني مدافع أرسنال، 
وتلقى لويز إنذارا. وه��ذا الطرد الثالث 

يف خمس مباريات لالعب من تش��يليس، 
وهو نف��س عدد الالعبني املطرودين من 
الفريق يف 73 مباراة سابقة وهو ما ميثل 

ظاهرة جديدة يف البلوز.
وإضاف��ة إىل ذل��ك فقد تع��رض فيكتور 
موزي��س للط��رد يف نه��ايئ كأس االتحاد 
اإلنجلي��زي يف مايو، وتلقى بيدرو بطاقة 
يف  املجتم��ع  درع  مب��اراة  يف  حم��راء 

بداية املوس��م، وكان املنافس أرسنال يف 
املناسبتني .

ويتناقض توايل طرد الالعبني مع انضباط 
تشيليس خالل رحلة الفوز بلقب الدوري 
يف املوس��م املايض، وعقب موسم محبط 
يف 2016-2015 عندم��ا أقي��ل جوزي��ه 
مورينيو، وس��ط ش��ائعات بحدوث مترد 
من بع��ض الالعب��ني لإلطاح��ة باملدرب 

الربتغايل.
وخالل املوس��م امل��ايض مل يتع��رض أي 

العب من تشيليس للطرد يف الدوري.
وق��ال كونت��ي إن��ه س��يكون يف حاجة 
للحديث إىل العبيه عن أهمية االنضباط.
وأض��اف للصحفيني: “ه��ذا أمر غريب 
بكل تأكيد وموق��ف غريب، كنت العبا 
وميك��ن أن يحدث ذل��ك، وهذه املرحلة 
يكون فيها املرء غ��ري محظوظ للحصول 

عى البطاقة الحمراء”.
وتاب��ع: “أعتقد أنه ينبغ��ي علينا التطور 
ع��ى كاف��ة األصع��دة، بدني��ا وخططيا 
يف  أك��رب  بش��كل  الح��رص  وس��نحاول 

املستقبل”.
ويعتق��د كونت��ي أن��ه كان ينبغي عى 
الحكم مايكل أوليفر، إيقاف املباراة قبل 
الخطأ الذي ارتكبه لويز، وحصل بس��ببه 
ع��ى البطاقة الحمراء، بداعي أنه تعرض 
للدف��ع من أليكس��يس سانش��يز العب 
أرس��نال، وقال “بكل تأكي��د كان هناك 

خطأ”.

)وكاالت(: تدخل اإلسباين أوناي إميري، 
املدير الفني لنادي باريس سان جريمان 
الفرنيس، لحل الخ��الف الذي وقع بني 
الربازيي نيامر دا س��يلفا واألوروجواين 

إيدنسون كافاين.
وق��ال إمي��ري يف ترصيح��ات نقلته��ا 
صحيفة “مريور” الربيطانية: “يف بداية 
املوسم، أخربتهم أن كافاين أو نيامر من 
يسدد الركالت الحرة ورضبات الجزاء، 
وعليه��ام االتفاق في��ام بينهام داخل 

امللعب”.
وتاب��ع: “ولكن بعد ما حدث يف مباراة 
ليون واالختالف الذي تكرر، سأتحدث 
معه��ام يف التدريبات ونح��اول إيجاد 

حل يناسب الالعبني”.
واختتم: “لو مل نتوصل التفاق، س��أقرر 

أن��ا املس��دد األول للك��رة ث��م الثاين 
وعليه��ام االلتزام به��ذه التعليامت يف 

املستقبل”.
وظهرت األزمة خالل لقاء أوملبيك ليون 

الذي انته��ى بفوز الفري��ق البارييس 
بثنائية مساء 

األحد، مبلعب حديقة األمراء.
فف��ي إح��دى ال��ركالت الح��رة، أخذ 

داين ألفيس الك��رة، ليمنحها إىل نيامر 
الغض��ب ع��ى  ليس��ددها، وس��يطر 

املهاجم األوروجوياين.
وتك��رر املش��هد عند احتس��اب حكم 
اللق��اء ركلة ج��زاء، انربى إدينس��ون 
كافاين لتسديدها، وحاول نيامر إقناعه 
بأن يسدد الركلة، ولكن دون استجابة 

من زميله.
إال أن كاف��اين أهدر ركلة الجزاء، حيث 
سدد الكرة بقوة، ليتصدى لها الحارس 
أنت��وين لوبي��ز مبس��اعدة العارضة يف 

الدقيقة 80.
ويتسابق إدينسون كافاين لحصد جائزة 
هداف ال��دوري مع رادمي��ل فالكاو، 
الذي يتصدر الالئحة برصيد 9 أهداف 

مقابل 7 ملهاجم الفريق البارييس.

جوزيه مورينيو 

آسير إياراميندي

نيمار وإيدنسون كافاني

فولفسبورج يقيل مدربه
)وكاالت(: دفع املدرب أندرياس يونكر، مثن 

البداية املتواضعة لفريق فولفسبورج يف الدوري 

األملاين لكرة القدم )بوندسليجا( هذا املوسم ، 

حيث أعلن النادي إقالة املدرب الهولندي من 

منصب املدير الفني.

وخرس فولفسبورج أمام مضيفه شتوتجارت 

بهدف نظيف، مساء السبت ليتجمد رصيده 

عند 4  نقاط يف املركز الرابع عرش ، وهي 

الهزمية الثانية له هذا املوسم مقابل انتصار 

واحد وتعادل واحد.

وكان الهولندي يونكر )54 عاما( قد توىل 

تدريب فولفسبورج يف فرباير املايض، وقاده 

للبقاء يف دوري الدرجة األوىل عرب الفوز يف 

الدور الفاصل أمام آينراخت براونشفيج.

وذكر نادي فولفسبورج أنه من املتوقع أن 

يعلن عن املدرب الجديد للفريق، ليقوده يف 

املباراة املقررة اليوم الثالثاء أمام فريدر برمين يف 

املرحلة الخامسة من البوندسليجا.

عالمة كاملة 
 )وكاالت(: تقاسم بوكا جونيورز وريفر بليت، 

صدارة الدوري األرجنتيني لكرة القدم، بفوزهام 
للمباراة الثالثة عى التوايل يف ثالث جوالت 

املسابقة، ليواصالن حصد العالمة الكاملة )9 
نقاط(.

وفاز بوكا عى ضيفه جودوي كروز بأربعة أهداف 
لواحد، بينام نجح ريفر يف الفوز خارج قواعده 
عى سان مارتني دي سان خوان بثالثة أهداف 

لواحد، ليحتل األول مركز الصدارة لتفوقه بفارق 
األهداف.

فيام سقط فيليز سارسفيلد يف فخ التعادل السلبي 
للمرة األوىل يف املسابقة أمام تايرييس، ليفقد 

نقطتني ويحل ثالثا يف جدول الرتيب بسبع نقاط، 
بفارق األهداف عن أونيون الذي تراجع للمركز 

الرابع.
ويف مباريات أخرى تعادل أتلتيكو توكومان أمام 

تشاكاريتا جونيورز )1-1( وفاز بانفيلد عى 
راسينج بهدف نظيف.

كومان في خطر
)وكاالت(: حتى الدقيقة 83 يف 

أولد ترافورد يوم األحد، كان تفكري 
رونالد كومان مدرب إيفرتون 

ينصب عى كيفية إدراك التعادل 
أمام مانشسر يونايتد، قبل أن 

يحدث انهيار يف الدقائق األخرية 
وضع التوفيز يف منطقة الهبوط 
بالدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 

القدم.
وكان إيفرتون يتأخر 1 -صفر أمام 
مانشسر يونايتد بعد هدف مبكر 

بتسديدة مذهلة من أنطونيو فالنسيا لكن فريق كومان كان 
يلعب بشكل جيد ويحاول إدراك التعادل.

وبعد ذلك ارتكب املدافع آشي وليامز خطأ أهدى الهدف 
الثاين ليونايتد عن طريق هرنيك مخيتاريان وحدث انهيار رسيع 

للفريق الزائر.
وما زاد األمر سوءا أن روميلو لوكاكو، املنضم ليونايتد من 
إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسرليني )101.85 مليون 

دوالر( يف يوليو املايض، جعل النتيجة 3 -صفر وبدا أنه يستمتع 
بالتسجيل يف فريقه القديم.

وأكمل البديل أنطوين مارسيال الرباعية من ركلة جزاء ليستقبل 
إيفرتون بذلك عرشة أهداف ودون تسجيل أي هدف يف مثانية 

أيام.
وخرس إيفرتون آخر أربع مباريات ومل يفز منذ التفوق عى 
هايدوك سبليت يف الدوري األورويب يف 17 أغسطس املايض.
ومل يكن يتوقع أحد تقريبا أن يكون كومان ضمن املدربني 

املهددين بالرحيل بعدما أنفق النادي ببذخ يف فرة االنتقاالت 
الصيفية وضم العبني بارزين مثل جيلفي سيجوردسون ودايف 

كالسن ومايكل كني.
وستتوجه األنظار حاليا نحو مباراة إيفرتون مع سندرالند، املنتمي 

للدرجة الثانية، يف كأس رابطة األندية اإلنجليزية غداً األربعاء 
املقبل وسط مراهنات عديدة عى أن كومان سيكون املدرب 

الثاين الذي يفقد منصبه هذا املوسم بعد فرانك دي بور مدرب 
كريستال باالس السابق.

وقال كومان: “سنخوض أربع مباريات مقبلة عى أرضنا ويجب 
أن نفوز بهذه املباريات وإال سنعاين من مشكالت”.

وتراجع إيفرتون، الذي خاض مواجهات صعبة يف الدوري أمام 
مانشسر سيتي وتشيليس وتوتنهام هوتسبري ومانشسر يونايتد، 

إىل املركز 18 بفارق األهداف عن وست هام يونايتد.
وسيلعب إيفرتون عى أرضه يف املباراتني املقبلتني يف الدوري أمام 

بورمنوث وبريني.
وقال كومان إن فريقه شعر بالرهبة وافتقر للثقة يف بداية 

مواجهة يونايتد لكنه يشعر بالرضا بسبب تطور أداء الفريق 
خالل اللقاء.

وأضاف: “زادت ثقتنا خالل اللقاء ولن تحصل العديد من الفرق 
عى فرصتني سهلتني كام حدث معنا. مل نسجل الهدف وبعد ذلك 

تسبب خطأ شخيص يف أن تصبح النتيجة 2 -صفر”.

رونالد كومان

)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية 
إسبانية حقائق جديدة حول إصابة 

الفرنيس عثامن دميبي، العب برشلونة، 
والتي ستبعده عن املالعب ملدة تراوح 

بني 3 إىل 4 أشهر.. وذكرت صحيفة 
“سبورت” اإلسبانية أن دميبي شعر 
ببعض اإلزعاج يف التدريبات يوم 7 

سبتمرب، قبل لعب مباراته األوىل مع 
برشلونة، ولكن مل يتحدث أحد عن هذه 

اإلصابة. وأوضحت أن الالعب شارك يف 
3 مباريات بعد ذلك وهو يف حالة بدنية 
غري جيدة، مام تسبب يف تفاقم اإلصابة 

أمام خيتايف، يوم السبت املايض وأدى إىل 
لجوء الفريق إىل إجراء عملية جراحية 

لدميبي.
ويسافر دميبي إىل فنلندا اليوم الثالثاء، 
استعدادا للقيام بعملية جراحية، ولن 

يتمكن من اللعب مع برشلونة سوى 
يف يناير املقبل، كام أن الطبيب الذي 

سيجري له الجراحة هو ذاته الذي توىل 
مهمة عالج البلجييك توماس فريمايلني يف 

2014. وانضم دميبي لصفوف برشلونة 
قادما من بروسيا دورمتوند األملاين مقابل 
105 ماليني يورو، ليصبح أغى العب يف 

تاريخ صفقات النادي الكتالوين.

مفاجأة إصابة ديمبلي

عثمان ديمبلي
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إعالن الفائزين في العرض الترويجي لقروض “الوطني”

“األبراج” تفتتح مطعم أوتو في “الهملة هيلز”

اأعلن بنك البحرين الوطني عن اأ�شماء 
الفائزي���ن يف العر�س الرتويجي لربنامج 
قرو����س الوطن���ي ع���ن �شه���ر اأغ�شط�س، 
والذي ج���اء من �شم���ن فعالي���ات البنك 
لالحتفال مب���رور 60 عاما على تاأ�شي�شه، 
حي���ث �شيق���وم البنك عرب ه���ذا العر�س 
بدفع �أق�ساط قرو����ض “الوطني” لثالثة 
فائزي���ن حمظوظ���ن ملدة �ست���ة �أ�سهر، 
كما �سيتفيدون من فرتة �سماح عن هذه 

�ملدة. 
�شح���ب  يف  االأوائ���ل  الفائ���زون  اأم���ا 
برنام���ج قرو����س الوطني، فه���م تهاين 
جا�س���م �لذو�دي، وخديج���ة عبد�حل�سن، 

و�أحمد �لبو�سميط. 

�لرتويجي���ة لغاية  وت�ستم���ر �حلمل���ة 
دي�سم���ر 2017، و�شيت���م ال�شحب على 
ثالثة فائزين جدد يف يناير 2018، حيث 
�سيفوزون مببالغ �سد�د متفاوتة بح�سب 
قيمة الق�شط ال�شهري لقرو�شهم، والتي 
قد ت�سل �إلى �ألف دينار للق�سط �لو�حد. 
يذك���ر اأن جميع العمالء م���ن اأ�شحاب 
�لقرو�ض �جلديدة �سيدخلون يف �ل�سحب 
تلقائي���ا؛ للح�س���ول على فر�س���ة للفوز 
مع بقي���ة �لعمالء �لذين يرغب���ون ب�سد�د 

قرو�سهم �حلالية.
رئي����س  ����رح  املنا�شب���ة،  وبه���ذه 
تنفي���ذي للخدم���ات �مل�رصفي���ة لالأفر�د 
�ل�سغ���رة  و�ملوؤ�س�س���ات  و�ل����رصكات 

�لأحم���د، قائال:  و�ملتو�سط���ة عبد�لعزيز 
“ي�رن���ا االإع���الن عن اأ�شم���اء الفائزين يف 
العر����س الرتويج���ي لربنام���ج قرو����س 
الوطن���ي، والذي جاء لالحتف���اء بالذكرى 
�ل�سنوية �ل�ستن لتقدمي �لبنك خلدماته 

يف مملكة البحرين. 
وبو�شفن���ا البن���ك الوطن���ي ململك���ة 
�لبحرين، فاإننا نود �لحتفال بهذ� �حلدث 
املهم مع عمالئنا، واأن نوا�شل مكافاأتهم 
عل���ى ولئه���م و�ختيارهم بن���ك �لبحرين 
�لوطن���ي �رصيكه���م �مل����رصيف �ملف�س���ل. 
تهانين���ا الأول ثالث���ة فائزي���ن، ونتطل���ع 
ملكاف���اأة �ملزيد من عم���الء �لقرو�ض يف 

االأ�شهر املقبلة”. 

اأعلنت جمموعة مطاعم االأبراج، املالكة ملطعم 
�لأب���ر�ج، وم�ساوي �لأبر�ج، ومقه���ى �لبنديرة، ونيو 
اآ�شي���ا، ولومي، ويا �شالم! وTCBY، افتتاح مطعم 

�أوتو �لإيطايل �جلديد. 
ويعت���رب مطعم اأوتو الذي يعن���ي ا�شمه باللغة 
االإيطالي���ة الرق���م ثماني���ة، م���ن اأوائ���ل املطاع���م 
�لإيطالي���ة �لأ�سيل���ة يف �ململكة �لت���ي تقدم وجبة 
االإفط���ار االإيطالية مع قائمة م���ن االأطباق املالئمة 
جلميع �ساع���ات �لنهار �لتي تت�سمن عجينة �لبيتز� 

�لبطيئة �لتخمر.
يق���ع مطع���م اأوت���و يف جمم���ع الهمل���ة هيل���ز 
فيليب���و  اإ����راف  حت���ت  ابت���كاره  ومت  للت�ش���وق، 
باجاين، �ل�سيف �لتنفي���ذي �لتابع ملجموعة مطاعم 
�س���ان كارلو �حلائ���زة على جو�ئز ع���دة يف �ململكة 

�ملتح���دة؛ لتق���دمي مفهوم �إيطايل جدي���د للطعام 
�ملبتكر معتمد�ً على قائمة ت�سم عدد� من �لأطباق 
�لإيطالي���ة �لأ�سيل���ة حت���ت �إ����رص�ف �ل�سي���ف لوكا 

د�نييل وفريقه من �لطهاة �ملوهوبن يف �لبحرين. 
ويحر�ض مطع���م �أوتو على �ختيار �أج���ود �ملقادير 
�مل�ست���وردة �خلا�س���ة بتح�س���ر �لبيت���ز� و�لبا�ستا 

و�جليالت���و؛ م���ن �أجل �حلف���اظ على �أ�سال���ة �لطعم 
�لإيط���ايل. و�إلى جانب �فتتاح مطع���م �أوتو، تعتزم 
جمموعة مطاع���م �لأبر�ج مو��سل���ة تعزيز تو�جدها 

بن �ملطاع���م �لإيطالية عن طري���ق �فتتاح مطعم 
San Carlo Cicchetti يف بد�ي���ة �لعام �ملقبل 

يف جممع �لعايل.

نصر يربح “بورشه” من حساب “الوافر”

“األوروبية” تطلق حملة “اشتر اآلن وادفع الحًقا” 

تدخ���ل �لن�سخ���ة �لثامنة من ح�س���اب “الوافر” 
من �مل�رصف �خلليج���ي �لتج���اري �سهورها �لأخرة 
م���ع ق���رب �لإعالن ع���ن �لفائ���ز �ملحظ���وظ بجائزة 
�سه���ر دي�سمر �لكرى وه���ي 1،000،000 دولر، 
م���ن  �ستك���ون  دولر   200،000 ال���ى  باالإ�شاف���ة 
ن�سي���ب �لفائ���ز بجائز �سهر �أكتوب���ر �ملقبل، فيما 
فاز �مل�سرتك �ملحظوظ �سام���ر ن�رص بال�سحب على 
�جلائ���زة �لك���رى ل�سه���ر �أغ�سط����ض وه���ي �سيارة 

بور�سه �لفاخرة.
وج���رى ال�شح���ب على جائ���زة �شه���ر اأغ�شط�س 
باملقر �لرئي�سي للم�رصف �خلليجي �لتجاري مبرفاأ 
�لبحري���ن �ملايل، حتت �إ����رص�ف مندوب م���ن وز�رة 
�ل�سناع���ة و�لتج���ارة و�ل�سياح���ة وبح�سور ممثلن 
ع���ن �لإد�ر�ت �ملخت�س���ة، كم���ا ومت ب���ث عملي���ة 
ال�شح���ب على الهواء مبا�رة ع���رب قنوات التوا�شل 
�لجتماع���ي للم�رصف حيث تاب���ع �ل�سحب عدد كبر 
م���ن �ملتابعن. وق���ام مدير �إد�رة متوي���ل �لأفر�د 
عبد�لرحم���ن �ل�سوي���دي بت�سليم جائ���زة �أغ�سط�ض 

�لكرى للفائز بالنيابة عن �إد�رة �مل�رصف.
وهناأ توفي���ق ب�شتكي، القائم باأعمال الرئي�س 
�لتنفي���ذي للم����رصف �لفائ���ز �ملحظ���وظ بجائ���زة 
�أغ�سط����ض، متمنياً حظاً �أوف���ر للم�سرتكن �لآخرين 

يف �حل�ساب وتعليقاً عل���ى ذلك، قال “منذ اإطالقه 
يف ع���ام 2009، �شع���ى ح�شاب “الواف���ر” اإلى اإثراء 
حي���اة �لفائزي���ن بتق���دمي �جلو�ئ���ز �لك���ري �لتي 
حتقق �أحالمهم.  وهذه �ل�سنة، قمنا بتنويع �جلو�ئز 
الك���ربى واإ�شافة جائ���زة ال”1،000،000” دولر 
وجو�ئز نقدية �خرى. وهذ� ما مييز جو�ئز “الوافر” 
ع���ن غريه���ا. واأ�ش���اف ب�شتك���ي” باق���رتاب جائزة 
1،000،000 دولر، فاإننا ن�سجع لبدء �ل�ستثمار يف 

ح�شاب “الوافر” و�ل���ذي �سيحقق حلم �أحد �لعمالء 
�ملحظوظن �أن ي�سبح مليونر�ً لين�سم �إلى قائمة 
�لعمالء �لذين حقق �مل�رصف �أحالمهم �لكرى طو�ل 
�ل�سنو�ت �ملا�سية، وحر�ساً من �إد�رة �مل�رصف على 
م�ساع���ف فر�ض �لف���وز فاإننا قد قمن���ا بتخفي�ض 
قيم���ة �ملبلغ �لأدن���ى لالإيد�ع يف �حل�س���اب من 50 
دينار بحريني �إلى 25 دين���ار بحريني فقط وعليه 

فاإن املجال مفتوح للجميع لال�شتثمار والتاأهل”. 

�أعلن���ت �رصكة �ل�سي���ار�ت �لأوروبي���ة، �مل�ستورد 
و�ملوزع �حل�رصي ل�سيار�ت جاكو�ر لند روفر �لفارهة 
يف مملكة البحرين عن اإطالق حملة “��سرت �لآن و�دفع 
لحًق���ا” �حل�رصية عل���ى جميع �سي���ار�ت جاكو�ر ولند 
A -  ووف���ر �مل�ستعمل���ة و�ملعتمدة �سم���ن برنام ج
PROVED، وذلك يف �لف���رتة �ملمتدة من 5 حتى 
19 �شبتم���رب 2017.  تقدم حملة “��سرت �لآن و�دفع 
لحق���اً” اال�شتثنائي���ة من �ركة ال�شي���ارات االأوروبية 
جاك���و�ر لند روف���ر، �لفر�سة جلمي���ع �لذين يرغبون 
باقتن���اء �سيار�ت جاك���و�ر �أو لند روف���ر �مل�ستعملة 
و�ملعتم���دة �سمن برنام��� ج APPROVED، وذلك 
ع���ر دفع مبلغ مقدم بن�سبة 50 % من �شعر املركبة، 
ومتابعة دفع �لن�سبة �ملتبقية بعد �سنتن. وباإمكان 
�لعم���الء �أي�ًسا دفع مبلغ مقدم بن�سبة 20 % من �شعر 
�ملركب���ة ومتابعة دف���ع �لن�سبة �ملتبقي���ة عر نظام 
�لأق�ساط �ل�سهرية ملدة خم�ض �سنو�ت، مع ميزة عدم 
�حت�س���اب �أي ن�سب���ة فائدة. وي�س���م �لعر�ض مميز�ت 
عدي���دة ت�سمل 5 �شنوات �شم���ان جماين، و5 �شنوات 
خدمة �سيانة جمانية، وخدمة �مل�ساعدة على �لطريق 

على مد�ر �ل�ساعة ملدة 5 �شنوات، ف�شال عن ت�شجيل 
وتاأمن وتركيب عازل حر�ري جماًنا ملجموعة خمتارة 
م���ن �ملركبات. كما تتوفر تخفي�س���ات �سخية بقيمة 
5،000 دينار على جميع �سيار�ت جاكو�ر �ملعتمدة.

وبا�ستطاع���ة �لعم���الء �لك���ر�م �مت���الك �سيار�ت 
م�ستعملة ومتميزة عند زيارته���م معر�ض �ل�سيار�ت 

�لأوروبية جاكو�ر لن���د روفر �لذي ي�سم طابَقا كامال 
خم�س�ًسا لعر����ض �ل�سيار�ت �ملعتمدة �سمن برنام ج 
جاكو�ر لند روف���ر APPROVED. وتخ�سع جميع 
ال�شي���ارات املنت�شب���ة له���ذا الربنام���ج ل�شل�شلة من 
�لفحو�سات �لدقيق���ة و�لختبار�ت �ل�سارمة؛ للتاأكد 

من جودتها وعر�سها للبيع باأ�سعار جذ�بة جًد�.

“كريدي مكس” تتبرع لالتحاد النسائي

“فنادق الخليج” تدعم “تاريخ وآثار البحرين”

قام���ت �رصك���ة كريدي مك����ض بالترع 
�لن�سائ���ي  لالحت���اد   BD1000 مببل���غ 
البحرين���ي وذلك م�شاهمة منه���ا يف تعزيز 

امل�شاركة املجتمعية.
مدي���ر �ول رئي����ض �مل�سان���دة �لعامة 

ل�رصكة كريدي مك�ض يا�رص �سعبان و�لرئي�ض 
�لتنفي���ذي ل�رصكة كري���دي ماك�ض يو�سف 
م���رز�، فاطمة �أبو �إدري����ض رئي�سة �لحتاد 
�لن�سائي �لبحريني و�لأمينة �ملالية لالحتاد 

�لن�سائي �لبحريني �إميان �لع�سفور.

تدعم جمموعة فنادق �خللي ج جمعية 
تاريخ و�آث���ار �لبحري���ن يف تاأدية دورها 
االهتم���ام  ي�شه���م يف  ال���ذي  التوع���وي 
بح�س���ارة وتاريخ مملك���ة �لبحرين، كما 
�أنه���ا تعم���ل جاهدة عل���ى �لهتمام بكل 
ما م���ن �شاأن���ه ان يرف���ع الوع���ي االأثري 
و�حل�س���اري و�لتاريخي لدى �ملو�طنن 
و�ملقيم���ن، هذ� �إلى جان���ب �ملحافظة 
وت���ر�ث  و�آث���ار  وتاري���خ  ثقاف���ة  عل���ى 

اململكة.
وقدم �لرئي����ض �لتنفيذي ملجموعة 
فن���ادق �خللي��� ج جارفيل���د جون���ز �سيك 

مببل���غ 1000 دينار �إل���ى رئي�ض جمل�ض 
�إد�رة �جلمعي���ة عي�س���ى �أم���ن، وذل���ك 
يف ح�ش���ور نائ���ب الرئي����س التنفي���ذي 

ملجموعة فنادق �خللي ج رون بيرتز.
م���ن جانب���ه، �أعرب �أمن ع���ن �سكره 
عل���ى  �ملجموع���ة  لأع�س���اء  وتقدي���ره 
�لالحمدود  �لد�ئمة ودعمهم  م�ساندتهم 
لأن�سط���ة �جلمعية و�هتمامه���م بتقدمي 
�لدع���م �مل�ستم���ر ل���كل فعالياتها حيث 
قدم لهم يف نهاية �للقاء هدية تذكارية 
تقدير� جله���ود �ملجموعة �حلثيثة جتاه 

املجتمع.

 ت�صوير خليل اإبراهيم



السنة التاسعة - العدد 3262 
الثالثاء

19 سبتمبر 2017 
28 ذو الحجة 1438

السنة التاسعة - العدد 3262 
الثالثاء

19 سبتمبر 2017 
28 ذو الحجة 1438

tariq.albahar@albiladpress.com

23

ي�ست�سيف متحف موقع قلعة البحرين يف متام ال�ساعة 
7 م�ساء اليوم حما�رضة بعنوان “اآليات التغيري يف الثقافة 
ال�سعبي���ة” يقدمه���ا جا�سم ب���ن حربان يف قاع���ة حما�رضات 
املتحف. و�ستقدم املحا�رضة باللغة العربية والدعوة اإليها 

عامة. يذكر اأن الباحث والكاتب والفنان الأ�ستاذ جا�سم بن 
حربان ي�سغل حالياً من�سب رئي�س ق�سم خدمات الطالب يف 
وزارة الرتبي���ة والتعليم ولديه ع���دة اإ�سدارات ذات �سلة 

بالرتاث ال�سعبي واملو�سيقى الرتاثية البحرينية. 
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 1914
الإجنلي���ز ين�سبون 
اب���ن  كام���ل  ح�س���ن 
اإ�سماعي���ل  اخلدي������وي 
�سلطانا على م�رض وذلك 
بع���د اأن قاموا بخلع ابن 
اأخي���ه اخلدي���وي عبا�س 

حلمي الثاين.

 1941
اأملاني���ا  ق���وات 
النازي���ة ت�ست���ويل على 
كييف عا�سمة اأوكرانيا 
ال�سوفيتية وذلك خالل 
احلرب العاملية الثانية.

1957
الولي���ات املتحدة 
اختب���ار  ب���اأول  تق���وم 
نووية  قنبل���ة  لتفج���ري 

حتت �سطح الأر�س.

1959
م�����ن�����ع ال����زع����ي����م 
نيكي���تا  ال�س���������وفيتي 
زي��ارة  م��ن  خروت�سوف 

ديزين لند.

1971
عم���ان  �سلطن���ة 
تن�س���م جلامع���ة الدول 

العربية.

1973
تن�سي����ب الأم����������ري 
كارل غو�ستاف ملكا على 
ال�سويد خلفا جلده امللك 
ال�س�������اد�����س  غو�ست����اف 
اأدول����ف وذلك حتت ا�سم 
كارل ال�س�����اد�����س ع�س��ر 

غو�ستاف.

مسافات

“كونامي” تختار السعودي العتيبي للتعليق
اأعلن���ت )KONAMI( ع���ن اإط���الق ن�سخ���ة 
 PES 2018 م���ن لعبته���ا ال�سه���رية لكرة الق���دم
2018 يف ال����رضق الأو�س���ط، واختياره���ا للمعل���ق 
الريا�سي ال�سعودي فهد العتيبي لإ�سافة تعليقاً 

متميزاً باللغة العربية ملباريات اللعبة. 
كم���ا اأعلن نا�رض اللعبة اأن �سيغة ’دوري اأبطال 
اآ�سيا‘ )AFC Champions League( املرغوبة 
جداً يف املنطقة �سوف تبقى مندرجة ب�سكل ح�رضي 
 PES يف اللعبة التي مت طرحها يف املنطقة. تتاألق
2018 مبزيد من الإ�سافات اجلديدة مقارنة مع اأي 
لعب���ة اأخرى �سمن ال�سل�سل���ة مت ن�رضها خالل العقد 

املا�سي من الزمن. 
 Where’ ومن خ���الل متحورها حول مفه���وم
Legends are Made‘ ال���ذي يرك���ز على �سنع 
الأ�ساط���ري، تنطل���ق PES 2018 اجلدي���دة بق���وة 
من خالل مزايا جدي���دة واأ�ساليب لعب جديدة، مع 
ن�سخ���ة خم�س�سة لأجهزة الكمبيوتر املكتبية وفقاً 

ملقايي�س من�سات اللعب الرائدة مع توفري جتربة 
لعب ت�سعب مناف�ستها.

تتمت���ع �سل�سل���ة األع���اب PES ب�سعبية كبرية 
ج���داً يف ال�رضق الأو�سط، وق���د اأ�ساف املطورون يف 
�رضكة ’كونامي‘ عدة عنا�رص رئي�سية �إليها لالرتباط 

ب�سكل اأوثق مع ع�ساق اللعبة باملنطقة. 
فه���د  املع���روف  الريا�س���ي  املعل���ق  وكان 
العتيب���ي ق���د �سج���ل تعليقاً حملي���اً كام���اًل للعبة 
معتم���داً على خربات���ه الطويلة يف جم���ال التعليق 
الريا�س���ي كي ي�سفي �سيئاً من الواقع اإلى اللعبة 

ال�سهرية. 
اجلدي���ر ذك���ره اأن العتيب���ي ق���د عم���ل معلقاً 
وحمل���اًل ريا�سي���اً لف���رتة تزيد ع���ن ع����رض �سنوات 
 OSN، beIN عل���ى حمطات ريا�سية بارزة مث���ل
Sports وMBC، حيث علق على جمموعة كبرية 
من البطولت املحلي���ة والدولية من خمتلف اأرجاء 

العامل.

ت�ستع���د هيئ���ة البحري���ن للثقافة 
الرابع���ة  الن�سخ���ة  والآث���ار ل�ستقب���ال 
والأربعن من معر�س البحرين ال�سنوي 
للفنون الت�سكيلية مطلع العام 2018، 
حيث اأعلن���ت عن فتح ب���اب الت�سجيل 
يف املعر����س انطالقا من ي���وم اجلمعة 
املقب���ل املواف���ق 15 �سبتم���رب وحتى 
15 دي�سمرب م���ن العام اجلاري. ويقام 
املعر����س برعاي���ة كرمي���ة م���ن رئي�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري 
خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة والذي 
يدع���م املعر����س من���ذ انطالقت���ه عام 

.1972
وح���ول هذه ال�ستع���دادات مديرة 
اإدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين 
للثقافة والآثار �رضحت ال�سيخة هال بنت 
حمم���د اآل خليفة: “م�ستمرون بالرتقاء 
باحلراك الثق���ايف ململكة البحرين على 
عل���ى  كاف���ة امل�ستوي���ات، خ�سو�س���اً 
م�ستوى الفن���ون الت�سكيلية بدعم من 
رئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، 

يف  وبدوره���ا  بالفن���ون  يوؤم���ن  ال���ذي 
نه�س���ة املجتمع���ات”، واأردفت: “هذا 
املعر����س جت�سي���د لأكرث م���ن اأربعن 
عاماً م���ن العمل م���ن اأجل بن���اء �سورة 
البحري���ن كمركز ح�س���اري تتالقى فيه 
الثقافات م���ن حول العامل، و�سنوا�سل 
ا�ستقبال الأعم���ال الفنية من الفنانن 
البحريني���ن واملقيم���ن يف البحري���ن 

على خمتلف جن�سياتهم”.
ويفتح معر����س البحرين ال�سنوي 
للفنون الت�سكيلية 44 اأبواب امل�ساركة 
والفنان���ن  البحريني���ن  للفنان���ن 
املقيمن يف مملك���ة البحرين على حد 
�س���واء، واملنتمن ملختل���ف املدار�س 

الفنية والجتاهات والأ�ساليب. 
الأعمال  كم���ا ويرح���ب مب�سارك���ة 
الفني���ة املختلف���ة من نح���ت، ت�سوير 
زيت���ي، فن���ون اجلرافي���ك، الت�سوي���ر 
باأ�سكال���ه  والر�س���م  الفوتوغ���رايف 

املتنوعة.
وتتلخ�ص ����رصوط �مل�ساركة يف �أن 
ل يق���ل عمر املتقدم ع���ن 18 عاماً، اأن 

تكون الأعم���ال اأ�سلية وم���ن اأحدث ما 
اأنتجه الفنان امل�سارك بحيث ل يتجاوز 
عمره���ا ال�سن���ة. كذل���ك ف���اإن على كل 
فن���ان م�سارك اأن يتق���دم بثالثة اأعمال 
كمجموع���ة متكامل���ة، م���ا ع���دا الأعمال 
الرتكيبي���ة والفيدي���و والت���ي يتق���دم 
فيه���ا الفن���ان بعم���ل واح���د، ويتحدد 
قب���ول الأعم���ال بناًء على ق���رار جلنتي 

الفرز والختيار. 
وي�سرتط �أي�ساً �أن ال تتجاوز �أبعاد 

الأعمال 2x2x2 مرت.
واأعلنت هيئ���ة الثقافة اأن التقدم 
�سيك���ون  املعر����س  يف  للم�سارك���ة 
الراغب���ن  فعل���ى  فق���ط،  اإلكرتوني���اً 
بامل�ساركة زي���ارة موقع هيئة البحرين 
للثقافة والآث���ار حتميل �سور اأعمالهم 
من خ���الل نافذة الطلب���ات املخ�س�سة 
لذل���ك. وتوف���ر اإدارة املعر�س املزيد 
عل���ى  والأجوب���ة  املعلوم���ات  م���ن 
مرا�سل���ة  خ���الل  م���ن  ال�ستف�س���ارات 
اللك���رتوين الربي���د  ع���رب   الإدارة 
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جديد الفنان أحمد سيف..

“مـــوطنــــي” لفنـــان العـــرب بألحــــان بحــرينيـــــة

لهم السبق في االكتشافات العلمية ولكن...

العرب ال يقرأون الكتب العلمية وال يعرفونها!

�س���دا فنان الع���رب حمم���د عب���ده باأغنية 
وطنية بعنوان موطني من كلمات �سمو الأمري 
خال���د بن �سعود الكبري اآل �سع���ود ومن اأحلان 
الفنان البحرين اأحمد �سيف ومن توزيع الفنان 
خالد التميم���ي ومك�ساج حممد اأرحمه الذوادي 
والأغنية من مقام الكرد ومت 
تدخيل �سوت الفنان حممد 
با�ستوديوه���ات  عب���ده 
�س���وت اجلزي���ره مبدينة 
الوتريات  و�سجل���ت  جدة 
ا�ستنب���ول  فرق���ة  م���ع 
تكمل���ة  ومت  برتكي���ا 
يف  العم���ل  بقي���ة 
وم���ن  البحري���ن 
اأن  املوؤم���ل 
وتب���ث  ت���ذاع 
الذاع���ة  م���ن 

والتلفزيون يف خالل الأيام القليلة املقبلة.
اجلدي���ر بالذك���ر ان �سبق للفن���ان الكبري 
احمد �سي���ف بتلحن اأغني���ة املنامة والريا�س 
غن���اء الفن���ان حممد عب���ده ومن كلم���ات �سمو 

الأمري خالد بن �سع���ود الكبري اآل �سعود اأي�سا 
واأغنية كوكب البحرين غناء الفنان حممد عبده 
وم���ن احلان الفن���ان احمد �سي���ف ومن كلمات 
العمي���د املتقاع���د في�سل بن �س���امل العب�سي 

وامللح���ن احم���د �سيف ق���ام بالتلح���ن لكثري 
من فناين البحرين واخللي���ج العربي كعبداهلل 
الروي�س���د وعبداهلل باخلري حمم���د علي عبداهلل 
وعبا����س ابراهي���م واريام وحمم���د عمر وحممد 

البك���ري وحممد عبدالرحي���م ويو�سف بوهلول 
ويعق���وب بومطي���ع وجنم���ة عب���داهلل وحمم���د 
احلمادي وحممد عبدالرحي���م وعبداهلل �سلمان 

وغريهم. 

تعت���رب معار�س الكت���اب يف ال���دول العربية من 
اه���م م�س���ادر املعلوم���ات والثقاف���ة والعل���م، فهي 
ت�ستمل عل���ى كثري من ال�سدارات ويف �ستى �سنوف 
املعرفة القان���ون والطب والقت�س���اد وغريها حتت 
�سقف واح���د، كما تعترب مهرجان���ات ثقافية حتتفي 
بالأدباء والكتاب وا�سحاب الفكر ومتتلئ بالنا�رضين 
الذي���ن يت�سابقون لعر�س اأح���دث اإ�سداراتهم، ومما 
ل�سك فيه ان معار�س الكتاب تعد من معامل التطور 
يف اي بل���د ول ميكن لأي مواط���ن ال�ستغناء عن هذه 
املعار�س، ولك���ن الق�سية ال�سا�س التي اأود طرحها 
وبعيدا ع���ن اجلملة ال�سهرية “كم يقراأ العرب؟ وماذا 
يقراأون؟”.. علما باأن متو�سط معدل القراءة يف العامل 
العرب���ي ل يتعدى ربع �سفحة للفرد �سنوياً، وبح�سب 
تقري���ر التنمية الب�رضية ال�سادر ع���ن اليون�سكو، كان 
كل 80 عربي���اً يقراأ كتاباً واح���داً، بينما كان املواطن 
الأوروبي يقراأ 35 كتاباً يف ال�سنة.. ما اأريد طرحه هو.. 
ه���ل يقراأ املواطن العربي الكتب العلمية وهل يقبل 
عليها؟ فنحن كاأمة عربية كان لنا ال�سبق يف الكثري من 
الكت�سافات العلمية، مثل الكيمياء والفلك، والطب، 
والط���ريان، ويف جمي���ع املجالت العلمي���ة املختلفة، 
ولك���ن هل الكت���ب التي تتحدث عن تل���ك الإجنازات 
العربية حتظى بقبول زوار معار�س الكتاب يف الدول 
العربية، وكم ع���دد دور الن�رض التي ت�سع هذه الكتب 
يف مكان 
ز  ر با

حي���ث ي�ستطيع الزائر م�ساهدتها ب���كل ي�رض و�سهولة 
بدل من و�سع كتب “الطبخ وحل امل�سابقات والدجل 

والروايات ال�سخيفة”؟
من خالل جتويل يف معار�س “ال�سارقة والكويت 
والقاه���رة” يف اأوقات �سابقة لحظ���ت عزوف القارئ 
عن اقتناء الكتب العلمية اإل فيما ندر، ف�ساحب دور 
ن����رض يف معر����س ال�سارقة اأخربين اأن ط���وال 5 ايام مل 
يب���ع اي كت���اب علم���ي، وبالرغم من عم���ل خ�سومات 
على املو�سوعات العلمي���ة اإل اأن الو�سع باق كما هو 
عليه.. كم���ا ا�ستكى اأحد النا�رضين يف معر�س القاهرة 
للكتاب من تدين مبيعاته التي تغطي كافة املجالت 
العلمي���ة وابتعاد الزوار عن جناحه وهي ظاهرة غريبة 

يف املجتمع العربي كما ي�سميها.
يف معر�س اليام الثقايف املقام حاليا يف معر�س 
البحرين للموؤمت���رات قمت بنف����س اجلولة والتقيت 
بعدد من دور الن�رض العربية لطرح ال�سوؤال نف�سه.. 

هل يقراأ العرب الكتب العلمية، واإليكم اجلواب:
مدير دار ال�رضق للن����رض اأو�سح ان الكتب العلمية 
لي�س عليها اإقب���ال يف معار�س الكتاب التي تقام يف 
خمتل���ف الدول العربية واأك���رث الإقبال على الروايات 

والكتب الثقافية يف جمملها. 
اأما رياف مكتب���ي �ساحب دار “مكتبي” فاأو�سح 
من جانبه ان العرب ل يقبلون على الكتب العلمية ول 

جتذبه يف املعار�س. 

كما ارجع حممد �رضف من دار امل�رضق العربي عدم 
اإقب���ال العرب على اقتناء الكتب العلمية الى اختالف 
الهتمامات بن جيل واآخر اإ�سافة الى دخول و�سائل 
التوا�سل الجتماعي والنرتنت وكلها عوامل اأرغمت 
ال�سب���اب على وج���ه اخل�سو�س البتعاد ع���ن القراءة 
ب�س���كل ع���ام، وهذه م�سكل���ة كبرية ينبغ���ي اللتفات 
اإليه���ا، فالقراءة هي غ���ذاء ال���روح والو�سيلة الولى 
لتثقي���ف الن�س���ان وتو�سي���ع مدارك���ه واإذا مل نهت���م 
بال�سباب وتعوي���ده على القراءة من���ذ الآن ف�سيكون 

الو�سع يف امل�ستقبل كارثيا. 
حمم���ود ح�سن م���ن دار الفر�س���ان مب�رض قال ان 
الكت���ب العلمية له���ا �ساأن كب���ري يف معار�س الكتاب 

وهناك من يقبل عليها ولكن لي�س ب�سورة كبرية. 

 “ حجم سوق الكتاب 
في العالم العربي”

اأكدت الإح�ساءات ال�سادرة خالل العام املا�سي، 
اأن حج���م �سوق الكت���اب يف العامل العرب���ي، يبلغ نحو 
ملي���ار دولر �سنوي���اً، يف حن ك�سف���ت درا�سة اأجراها 
احت���اد النا�رضي���ن الدولين، عن اأن حج���م �سناعة ن�رض 
الكتب، على اختالف اأ�سكالها، يبلغ 151 مليار دولر، 

مقابل 133 مليار دولر لقطاع الأفالم والرتفيه.
ليوؤك���د ذل���ك اأن �سناعة ن�رض الكت���ب تعد الأكرب 
ب���ن ال�سناعات املعني���ة باإنتاج املحت���وى الإعالمي 
والرتفيهي يف الع���امل، لدرجة اأنها تتفوق على قطاع 
�سناع���ة الأفالم واملو�سيقى عاملي���اً، فيما جاء قطاع 
اإنت���اج املجالت ثالثاً، اإذ قدر حجم���ه ب� 107 مليارات 
دولر، ت���اله قطاع األع���اب الفيديو بواق���ع 63 مليار 
دولر، ث���م املو�سيقى التي انتزع���ت 50 مليار دولر 
م���ن كعك���ة �سناع���ة املحت���وى الإبداع���ي، ترفيهي���اً 

واإعالمياً.

    BUZZ      
أحداث

اأج���واء مريحة جداً تخّيم عليك وعلى ال�رضيك 
واحلبيب. 

باتت مطال���ب ال�رضيك ت�س���ّكل عبئاً عليك، 
وو�سع حّد لذلك. 

اخلوف من الإ�سابة بالتهابات حادة ي�سيطر 
على نف�سيتك.

ت�ستعي���د احلرية يف الت����رّضف والقدرة على 
املناورة.

جن���اح كبري وغ���ري متوق���ع يف العم���ل، بعد 
القرارات احلا�سمة. 

تقع يف �سب���اك اأحد الأ�سخا����س من الطرف 
الآخر وهذا احلب.

ل تخف من التعبري عن اأوجاعك وم�ساعبك، 
اخلطاأ مكلف. 

تقرتب �سيئاً ف�سيئاً من الكمال ال�سحي 
بف�سل التمارين. 

عوار����س ب�سيطة �سببه���ا القلق، فال ترتدد 
يف ا�ست�سارة الطبيب. 

تق���وم باأعمالك باندف���اع وحما�سة ما ي�سجع 
املحيطن بك على العمل.

حتل ق�سايا مالية اأو تخو�س مفاو�سات مع 
موؤ�س�سة. 

اأجواء من الراحة وال�سع���ادة والتفاهم على 
كل �سيء.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:
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رمبا الكث���ري منا ل يعرف ق�س���ة ا�سم الإعالمية 
البحريني���ة اجلميل���ة �سابري���ن بور�سي���د ل���ه ق�سة 

طريفة وتاأتي بعد معاناة طويلة!
الق�س���ة تق���ول اإن والدها كان يح���ب والدتها 
لأك���رث من 4 �سن���وات، وتقدم لأهله���ا اأكرث من 12 
م���رة خلطبتها، اإل اأنهم رف�سوا م���ن منطلق “البنت 
لبن عمه���ا”، ولكن يف املرة الأخ���رية تعاطفوا معه 
ووافق���وا على ال���زواج، ومبا اأنها البن���ت البكر فقد 
اتفقا على اأن ي�سميانها “�سابرين”، كونهما �سربا 
حت���ى انت�رض حبهما، والطريف يف املو�سوع اأن هناك 
م���ن يعتق���د اأن ا�سمي هذا هو ا�س���م ال�سهرة ولي�س 

ا�سمي احلقيقي!
وب���داأت النجم���ة اجلميل���ة �سابري���ن بور�سي���د 

حياته���ا العملي���ة يف تلفزي���ون البحري���ن م���ن خالل 
برنامج “�سيف البحري���ن” 2009 ثم قدمت الكثري 
م���ن الربام���ج وخا�س���ت جترب���ة التمثيل م���ن خالل 
ا�سرتاكه���ا يف جمموع���ة اأعم���ال تلفزيوني���ة واغاين 
فيدي���و كليب ناجح���ة، حت���ب الذاع���ة والتلفزيون 
وتقول اإن اليوم النا�س تف�س���ل الفنانة ال�ساملة اأو 
املذيع���ة املمثلة وهي من ب���اب التطوير واكت�ساف 
اجلدي���د جربت التمثيل، فقد ا�سبح اليوم املمثالت 
يق���دن الربام���ج وهكذا وم���ن هذا املنطل���ق اخذت 
�سابرين على عاتقها جترب���ة كل هذه الفنون التي 
ت�س���ب يف نهر واحد هو “نهر الف���ن” فعندما يقَدم 
لها عمل ممتاز، ت�ستطيع م���ن خالله اإظهار قدراتها 
م���ن خالل���ه ل ترف�س اب���دا، وبالن�سبة له���ا التمثيل 
يكون يف املوا�سم فقط، اأما التقدمي فم�ستمر طوال 
الوقت وهذا بالطبع بعد تخرجها لالإعالم والعالقات 

العامة يف اجلامعة اأ�سافت لها الكثري واأفادتها جداً 
يف عملها اليوم.

تقول الفنانة البحرينة عن املجتمع اليوم تطور 
كث���ريا بالن�سب���ة لنظرت���ه لعمل املذيع���ة، وكنت يف 
ال�سابق ل اأقتنع به���ذه النظرة، لكنني عندما دخلت 
ه���ذا الو�س���ط اأيقن���ت وتاأكدت وعرفت مل���اذا هذه 
النظ���رة من النا�س، لأن البع����س ممن دخلن املجال 
الفن���ي اأ�ساأن متام���اً لهذا الو�س���ط، لدرجة اأن هناك 
من يعتق���د اأن اأي فتاة تظهر عل���ى ال�سا�سة �سيئة! 
لك���ن هذه النظرة ب���داأت تتغري بع���د معرفة النا�س 

بال�سحيح واخلطاأ.
بعيدا ع���ن ال�ستودي���و حتب �سابري���ن ركوب 
اخلي���ل، واأقوم مبمار�س���ة ذلك خالل وق���ت الفراغ، 
فرك���وب اخليل ريا�سة ممتعة، وهي متثل يل تراثنا 

العربي الأ�سيل، وحتب قراءة الكتب.

اأ�سامة املاجد

• “البالد” خالل جولتها يف معر�س الكتاب	

“الفنون التشكيلية” يفتح أبواب المشاركة 

• •�سمو الأمري خالد بن �سعود الكبري	 •اأحمد �سيف	 •حممد اأرحمه الذوادي	 حممد عبده	

ما ال تعرفونه عن الحسناء صابرين بورشيد!
اإعداد طارق البحار
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�����س����ر ج���م���ال 
ك��اردا���س��ي��ان يف 

ال�وراث�ة
ن�رشت كيم كاردا�صيان مع امل�صرتكني 
يف “اإن�صتغرام” �صورا لأمها وجدتها، التي 

التقطت منذ ما يقرب 50 عاما.
تظهر يف ال�ص����ورة من الع����ام 1970، 

كري�����س جيرن )والدة كيم( ووالدته����ا ماري جو �صانون. وعلق املعجبون ب����اأن كيم جميلة جدا بف�صل 
الوراث����ة. و�صتبل����غ اأم كي����م، كري�س جيرن هذا الع����ام 62 �صنة، ويدعونها يف الأ�����رشة مبودة اإميي جاي، 
و�صيبل����غ عمر جدتها م����اري �صانون 84 عاما. يذكر اأن جنمة تلفزي����ون الواقع، كيم كاردا�صيان، نفت 
تكهنات باأنها تتعاطى الكوكايني، وقالت اإن اخلطوط البي�ضاء التي ظهرت على طاولة يف واحدة من 

تدويناتها على مواقع التوا�صل الجتماعي هي يف الواقع نقو�س على الطاولة الرخامية.

طباخ يتقم�ص دور حملل �سيا�سي من حمام مطعمه

    تزوجت��ه م��ن البحري��ن ه�اتفيً��ا... ث��م انتح��رت

اأقدم���ت �صي���دة م���ن بنغالدي����س متزوجة من 
مواط���ن لها يقي���م يف البحرين عل���ى النتحار يوم 

اجلمعة املا�صي يف مقاطعة “فريد بور”.
وقالت �صحيفة “ديلي �صتار” ال�صادرة اأم�س 

الثن���ني اإن ال�صحية الت���ي تدعى �صبورن���ا اإ�صالم 
)22 عام���ا( كان���ت متزوجة من �صام���ني برامانيك  
)27 عام���ا( وينحدر م���ن قرية “المانغ���ار”. وقال 
�ص���كان حملي���ون اإن زواج الثن���ني مت بوا�صط���ة 
مكاملة هاتفية من البحري���ن قبل 3 �صنوات، ومن 
ذل���ك الوق���ت مل يع���د الزوج اإل���ى وطن���ه. وقالت 

�صقيقة زوج ال�صحي���ة وتدعى بيوتي اأكرب “كانت 
اإ�ص���الم معتادة على مهاتفة زوجه���ا يوميا. ات�صل 
بي �ضقيقي يف حوايل ال�ضاع���ة اخلام�ضة م�ضاء يوم 
اجلمع���ة املا�صي، طالب���ا مني اإيج���اد زوجته التي 
كانت مبفردها باملنزل. ف�صارعت اإلى هناك لأجد 

رقبتها متدلية من �صقف احلجرة”.

و�صارع جريانها لأخذها مل�صت�صفى املقاطعة، 
حي���ث اأعلن الأطباء خ���رب وفاتها. م���ن جهته، قال 
وال���د ال�ضحية ال�ضيخ عبداخلال���ق “اإن ابنتي عادة 
م���ا تت�صاجر هاتفيا مع زوجه���ا، دون اأن امتكن من 
معرف���ة ال�صب���ب، وقد حدث اأن طلب���ت مني اإ�صالم 

ذات مرة اأن اأرتب لإجراءات الطالق بينهما”.

ابن الأربع يقتل 
اأمه بر�سا�سة

قالت الوكال���ة الوطنية لالإع���الم اإن امراأة 
الثن���ني،  اأم����س  لبن���ان،  جن���وب  يف  توفي���ت 
بر�ضا�ض���ة اأطلقها بطريق اخلط���اأ ابنها البالغ 

من العمر 4 �صنوات.
وذكرت الوكال���ة اأن احلادث الذي وقع يف 
بل���دة كفرا يف جنوب لبن���ان جاء بعد يومني من 
حادث مماثل، ي���وم اجلمعة، عندما اأطلق �صبي 
يبل���غ من العم���ر 11 �صن���ة الر�صا����س بطريق 
اخلطاأ على طفل عمره 8 �صنوات يف بلدة اأخرى 
يف جن���وب لبن���ان. ويف لبن���ان ل يوج���د تطبيق 
�صارم للقي���ود على حمل ال�صالح واإطالق النار. 
وكثريا ما تت�ضبب ر�ضا�ضات طائ�ضة يف �ضقوط 
قتلى وجرحى عند اإط���الق النار يف الهواء خالل 

الحتفالت واجلنازات والتجمعات ال�صيا�صية.

الذكاء ال�سطناعي.. 
يهدد الب�سرية

يتح���دث العلماء عن نهاي���ة الب�رشية ب�صكل 
مطرد، على الرغم م���ن اأن الأ�صباب تختلف من 
عامل اإلى اآخ���ر. ولكن يعتقد العديد من اخلرباء 
اأنه يجب على الب�رش التفكري مب�صتقبلهم بجدية.

اأعل���ن الع���امل الفيزيائي النظ���ري ماك�س 
 IEEE“ تيغم���ارك، يف مقابل���ة م���ع �صحيف���ة
ما�صات�صو�صت����س  معه���د  م���ن   ،”Spectrum
اأن  ميك���ن  اآخ���ر  �ضب���ب  ع���ن  للتكنولوجي���ا، 
يق�ص���ي على الب�رشي���ة، اإذ باعتق���اده اأن الذكاء 

ال�صطناعي هو اأكرب خطر على الب�رشية.
ويقول العلماء اإننا يج���ب اأن نفكر يف هذا 
اخلطر املحتمل، حتى ل���و مل نكن متاأكدين من 

اأنه �صيدمر الب�رشية.

ح��اول حتطي��م رق��م 
قيا�سي.. فك�سر رقبته
اأظهر ت�صجيل م�صور حلظة موؤملة، بطلها 
لعب جمباز من كوري����ا ال�صمالية، كان يحاول 
حتطيم رق����م قيا�صي بالقف����ز يف الهواء، لكن 

حلمه هذا انتهى بك�رش رقبته.
وكان ال�ص����اب املوه����وب ي����وؤدي عر�صه 
للم����رة الثاني����ة يف مهرج����ان لل�ض����ريك ي�ضمى 
“حمب����وب 2017” يف مو�صك����و، للقيام ب�صت 
�صقلب����ات متتالي����ة يف اله����واء، وه����و رق����م مل 
يحقق����ه اأح����د من قب����ل. ويف املحاول����ة الثانية 
وقع����ت الكارثة، حني �صقط الرجل على عنقه، 
حيث مت نقله على الفور اإلى امل�صت�صفى، ومل 

يعرف بعد مدى خطورة اإ�صابته.
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األخيرة
مواقيت 
الصالة

اجلي�اع يف العال��م اأكث��ر م��ن 800 ملي��ون ن�سم��ة
�رصح الباحثون اأنه ب�ضبب املناخ واحلروب، يزداد عدد اجلياع با�ضتمرار.

واأفادت �صحيفة “نيو �صاينتي�صت”، وفقا ملنظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة، اأن عدد 
اجلي���اع ي���زداد ب�صكل م�صتم���ر على مدى ال�صنوات الع����رش املا�صية.  ووفقا للخ���رباء ارتفع عدد 
اجلي���اع يف غ�صون عامني فقط م���ن 2015 اإلى 2017 بن�صبة 38 مليون �صخ�س من 777 مليون 
اإل���ى اأكرث من 815 ملي���ون ن�صمة. واأ�صار خبري منظم���ة الأمم املتحدة لالأغذي���ة والزراعة، ماركو 
�صان�صيز كانتيلو، اإلى اأن تغري املناخ واحلروب هما ال�صببان الرئي�صان لتزايد اجلياع، واأن هذين 

العاملني �ضوية ي�ضببون اأ�رصارا بالغة اخلطورة.

تقم�����س �صاحب حانة لبيع �صندوي�صات البي�س يف نيويورك، دور حملل �صيا�صي وخبري 
دويل ال ي�ض����ق ل����ه غبار، وهو ين����ر اأراءه وحتليالته م����ن داخل حمام مطعمه ال����ذي اتخذ منه 
ا�صتودي����و ب����ث مبا�رش. فقد ف�صح����ت �صحيفة “نيوي����ورك تاميز” الأمريكي����ة اأم�س الثنني، 
واقع����ة ا�صت�صافة عدد من القنوات امل�رشية، ب�صكل دائ����م وبا�صتمرار �صاحب مطعم وبائع 
�صاندوي�ص����ات بي�����س داخل مطعم يف نيوي����ورك باعتباره حملال �صليعا وخب����ريا ا�صرتاتيجيا 
يف ال�ص����اأن الأمريك����ي، كما يف ال�صوؤون الدولية الأخرى، و�ص����ول اإلى الربنامج النووي لكوريا 

ال�صمالية، ومرورا بكل ما يت�صل مبا ي�صمى ب� “الربيع العربي” و�صوؤونه و�صجونه.
وقال����ت ال�صحيفة يف تقريرها الذي يعترب ف�صيحة اإعالمي����ة واأخالقية، اإن الطباخ حامت 
اجلم�ص����ي ي�����رشح ال�صيا�صة الأمريكية ويلقي ال�ص����وء على خباياها واأ�رشاره����ا ومتاهاتها، من 
مطعم����ه الب�صيط يف نيويورك ولكن عرب اأثري الف�صائي����ات امل�رشية، وعندما ينتهي تقم�صه 
ل����دور املحلل اال�ضرتاتيجي واخلبري العارف ببواطن االأمور وظواهرها، وينتهي البث املبا�رص 
مع����ه، يزيل ع����ن اأذنيه �صماعات املداخل����ة الهاتفية، ويفتح الباب م����ن ال�صتوديو املوؤقت 
يف احلم����ام ويعود اإلى وظيفته اليومي����ة، يف تق�ضري البي�ض امل�ضلوق وفرم اخل�ضار وت�رصيح 

فطائر اخلرب بائعا لل�ضندوي�ضات.

 Social
media

حممد بن را�سد يطلق م�سروع 
كلمة” مليون   11 “حتدي 

اأطل���ق نائ���ب رئي�ض دولة االإم���ارات العربية املتح���دة حاكم اإمارة دب���ي ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم، م�رصوع “حتدي 11 مليون كلمة”. ودعا ال�ضيخ حممد، من خالل تغريدة، جميع 
الع���رب للم�صاهم���ة يف امل�رشوع مع دولة الإم���ارات العربية املتحدة؛ به���دف ترجمة 11 مليون 
كلم���ة واإنتاج 5000 فيديو تعليمي يف عام واحد، لطالب الوطن العربي يف جمايل الريا�ضيات 
والعل���وم. واأكد ال�ضيخ حممد بال�ضعي لتوفري مادة علمية قوية يف الريا�ضيات والعلوم جلميع 

الطالب العرب وامل�رشوع خطوة اأولى يف طريق طويل لتح�صني واقع التعليم العربي.
واأ�صاف اأن واقع التعليم يف العامل العربي ل ير�صي اأحدا، وندعو جميع املهتمني بالتعليم 

يف الوطن العربي م�صاركتنا هذا امل�رشوع احل�صاري الدائم.
واأب���دى ال�ضيخ حممد اإميانه بالقدرات اال�ضتثنائية للط���الب العرب والتعليم االإلكرتوين 

�صيكون الطريق الأ�رشع لردم الفجوة التعليمية يف العامل العربي.

 املمثلة االأ�ضرتالية نيكول كيدمان تفوز بجائزة اأف�ضل ممثلة رئي�ضة عن دورها يف الفيلم 
الق�صري “Big Little Lies” خالل حفل توزيع جوائز اإميي يف مدينة لو�س اأجنلو�س

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

 اأظهرت فتي�ت ي�ب�ني�ت اجت�ه مو�س��ة جديدة بعد امل�س���ركة يف عر�س “اجللد الفريد من نوعه” عرب طالء اأج�س���دهن ب�ألوان قو�س قزح ب�أحد �س��وارع الت�س��وق 
الأكرث تقدم� يف طوكيو 

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 ن�صبيا ورطب مع بع�س 
ال�صحب احيانا، مع فر�صة لت�صكل �صباب 

خفيف يف بع�س املناطق عند الفجر.

الرياح �رشقية بوجه عام من 10 اإلى 
15 عقدة ولكنها متقلبة الجتاه 

من 5 اإلى 10 عقد خالل الليل.

ارتفاع موج البحر من قدم اإلى 3 
اقدام. درجة احلرارة العظمى 38، 

وال�صغرى 28 درجة مئوية.

 جا�شم الي��شف
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