
• �شمو حمافظ اجلنوبية يفتتح معر�ض “�شباب املحافظة اجلنوبية فخرنا”	
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�ض - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�شة - م�رص : جنيهان - االأردن : 200 فل�ض - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

ما�ضون نحو مزيد من البناء والتطوير
جاللته اأمر بتلبية احتياجات اأهايل الدراز واطماأن على اأحوالهم... العاهل:

املنامة - بنا: اأ�ش���ار ملك البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة اإل���ى اأن اململكة 
�شتم�شي قدماً بعون اهلل تعالى يف م�شريتها الرائدة 
نحو مزيد من البن���اء والتطوير من اأجل رفعة الوطن 
وخ���ري اأبنائه و�شمان م�شتقبل زاهر لالأجيال القادمة 
يف ظ���ل م���ا يجم���ع اأهلها من حمب���ة وتراب���ط.  وكان 

جاللت���ه قد ا�شتقب���ل يف ق�رص ال�شافري���ة اأم�ض عددا 
من اأهايل قرية الدراز، وذلك يف اإطار اللقاءات التي 
يحر����ض جاللت���ه على عقدها م���ع اأبن���اء اململكة من 
خمتلف املناطق. وا�شتمع جاللة امللك اإلى متطلبات 
واحتياج���ات اأهايل قرية الدراز، واأم���ر جاللته بتلبية 
االحتياج���ات واطم���اأن عل���ى اأحوالهم. واأك���د جاللته 

اأهمي���ة التوا�ش���ل ب���ن اجلمي���ع وهي ع���ادة كرمية 
ل�شع���ب البحرين العزي���ز واأن مواقف اأه���ل البحرين 
ت�شج���ل بالذه���ب م���ن خ���الل العديد م���ن املواقف، 
فوقفتهم وت�شامنهم اأثناء الت�شويت باالإجماع على 

ميثاق العمل الوطني يدل على ح�شارة 
اأهل البحرين ومواقفهم الثابتة.

• جاللة امللك م�شتقبالً عددا من اأهايل الدراز	
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افتتح معر�سا للمواهب والإجنازات... �سمو حمافظ اجلنوبية:

تلبية طموحات ال�ضباب من الأولويات

ت�ضرق ذهب “ن�ضيبتها” وتّدعي اأن اجلن هم ال�ضبب

املنامة - بنا: �ش���دد حمافظ اجلنوبية �شمو 
ال�شيخ خليفة ب���ن علي بن خليفة اآل خليفة على 
اأن املحافظ���ة اجلنوبي���ة ت�شع دائًم���ا على راأ�ض 
اأولوياته���ا تلبي���ة تطلعات وطموح���ات ال�شباب 
�شمن امل�شاري���ع والربامج امل�شتقبلية.جاء ذلك 
لدى افتتاح �شموه معر�ض املواهب واالإجنازات 

ال�شبابي���ة ال���ذي نظمته املحافظة حت���ت عنوان 
“�شباب املحافظة اجلنوبية فخرنا” والذي اأقيم 

يف قاعة املجل�ض يف النادي امللكي للغولف.
واأك���د �شم���وه اأن املعر����ض ياأت���ي تكرمًي���ا 
واحتف���اًء بكوكب���ة م���ن �شباب املحافظ���ة الذين 

قدموا اأروع االأمثلة يف اخلري والعطاء.

عاقب���ت املحكمة ال�شغ���رى اجلنائية متهمة 
ب�رصقة م�شوغ���ات ذهبية متنوع���ة، اأ�شاور وحلق 
اأذن وق���الدات وخوامت، مملوكن ل� “ن�شيبتها”، 
قيمتها االإجمالية اأكرث من 1300 دينار وباعتها 

الأحد املحالت ب�520 ديناًرا فقط، بحب�شها ملدة 
6 �شه���ور مع النفاذ، فيما بررت املدانة فعلتها 
اأنه���ا تعر�ش���ت مل�ضٍّ �شيط���اين دفعها الرتكاب 
جرميته���ا، كما اأنها لي�شت بحاج���ة لالأموال، وهو 

م���ا يوؤك���د اإكراهه���ا على ارت���كاب هذه 
اجلرمية ح�شب ادعائها.
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البحرين الرابعة عربيا 
يف موؤ�ضر التناف�ضية

الزياين: بدء تطوير 
�ضوق املنامة بعد العيد

حّل���ت مملكة البحري���ن يف املركز الراب���ع عربياً 
يف تقري���ر التناف�شية يف العامل العربي للعام 2018 

ال���ذي ن�رصه املنتدى االقت�ش���ادي العاملي 
وجمموعة البنك الدويل اأم�ض االأول.

املنام���ة – وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة: 
ذك���ر ال�شناعة والتجارة وال�شياح���ة زايد الزياين اأن 
تطوير �ش���وق املنامة القدمي �شيبداأ بعد عطلة عيد 
االأ�شح���ى مبا�رصة.  وافتتح الزي���اين اأم�ض مقهى 

عبدالق���ادر ال�شعبي بع���د انتقاله اإلى 
املوقع اجلديد.
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املنام���ة - بن���ا: اجتم���ع وزراء املالي���ة لكٍل 
من اململك���ة العربية ال�شعودي���ة ودولة االإمارات 
العربية املتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين 
يف املنامة اأم����ض، ومت االطالع على التقرير الذي 
اأعده الفريق الفني امل�ش���رتك للدول بالتن�شيق 
مع �شن���دوق النق���د العربي مبا يف ذل���ك برنامج 
لتحقي���ق الت���وازن امل���ايل. واأكد ال���وزراء التزام 
دوله���م بدع���م تعزي���ز ا�شتق���رار املالي���ة العامة 
وموا�شل���ة حتفي���ز النم���و االقت�ش���ادي مبملك���ة 
البحرين من خالل تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن 
املايل ب���ن امل�رصوف���ات واالإي���رادات احلكومية 

وفًقا ملعايري االأداء واملوؤ�رصات اخلا�شة 
بتنفيذه.

تاأكيد �ضعودي اإماراتي كويتي مبوا�ضلة حتفيز النمو القت�ضادي للمملكة

• 4وزراء املالية اأكدوا موا�شلة حتفيز النمو االقت�شادي مبملكة البحرين	

عمل  ور�سات  “بتلكو” تطلق 
ننمو” ملوظفيها “مًعا 

�سحية جديدة ملونديال قطر... 
وفاة عامل نيبايل يف الوكرة

اأحمر ال�سلة ي�ستاأنف حت�سرياته للمرحلة 
الثانية من الت�سفيات الآ�سيوية

اقتصاد البالد

بالدنا

البالد سبورت
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عر�ض األعاب “الليغو” و ”كرتون نتورك 
ليف” يف البحرين

مسافات البالد

22

الت�شام���ن يف الت�شويت باالإجماع على امليثاق يدل عل���ى ح�شارة اأهل البحرين

عبا�س اإبراهيم

اأمريكا: ال�ضاروخ الإيراين 
اجلديد “خدعة ب�ضرية”

دبي - العربية ن���ت: اأعاد فريق التوا�شل 
االإلك���رتوين التاب���ع للخارجي���ة االأمريكي���ة ن�رص 
االجتماع���ي  التوا�ش���ل  موق���ع  عل���ى  فيدي���و 
“توي���رت” كان قد ن�رصه االإعالم االإيراين لتجربة 
�ش���اروخ بالي�شت���ي جديد، اأعلن���ت عنها اإيران 
االثن���ن، واعترب اجلان���ب االأمريكي اأن طهران 
ا” يف ه���ذا الفيديو،  ا�شتخدم���ت “خداًع���ا ب�رصيًّ
واأن ال�ش���اروخ مل ي����رصب اله���دف كم���ا ادعى 

14االإعالم االإيراين.

املحرر االقت�صادي
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م����واق����ف اأه�������ل ال���ب���ح���ري���ن ت�����ش��ج��ل ب���ال���ذه���ب ع����ر ال���ع���دي���د م����ن امل����واق����فال����ت����وا�����ش����ل ب�����ن اجل���م���ي���ع ع�������ادة ك����رمي����ة ل�������ش���ع���ب ال���ب���ح���ري���ن ال���ع���زي���ز 

البحـريـــن مت�ضــــي قدمــا نحــو مـزيــــــــــــــد مـــــــن البـنـــــــاء والتـطـــــويـــــر
 جاللته اأمر بتلبية احتياجات اأهايل الدراز واطماأن على اأحوالهم... العاهل: 

املنامة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�ش���افرية اأم����س عددا م���ن اأهايل قري���ة الدراز، 
وذل���ك يف اإطار اللقاءات التي يحر�س جاللته على 

عقدها مع اأبناء اململكة من خمتلف املناطق.
وت����رصف الأهايل يف م�ش���تهل اللقاء بال�ش���الم 
عل���ى جاللة املل���ك، معربن عن �ش���عادتهم بلقاء 
جاللت���ه، وعمي���ق �ش���كرهم وامتنانهم مل���ا يوليه 
جاللته من اهتمام بقرية الدراز وحر�ش���ا م�ش���تمرا 
عل���ى تلبية احتياجات ومتطلب���ات اأهاليها الكرام 

من خالل توجيهات جاللته ال�شديدة.

متطلب���ات  اإل���ى  املل���ك  جالل���ة  وا�ش���تمع 
واحتياجات اأهايل قرية الدراز، واأمر جاللته بتلبية 

الحتياجات واطماأن على اأحوالهم.
ورحب �ش���احب اجلاللة باأهايل الدراز، واأ�شاد 
بجهوده���م يف خدم���ة الوط���ن وتعزي���ز نه�شت���ه 
خمتل���ف  يف  الفاعل���ة  واإ�شهاماته���م  التنموي���ة 
القطاع���ات، معرباً جاللته عن اعت���زازه باملواقف 
الوطني���ة اخلالدة ل�شعب البحري���ن العزيز، والتي 
مكّن���ت اململكة م���ن تخطي الكثري م���ن ال�شعاب 
والتحدي���ات يف ظل م���ا تنعم به من قي���م را�شخة 
للتكاف���ل والتعاي����س والت�شامح الإن�ش���اين. واأكد 

جاللته اأن ما توا�شل البحرين حتقيقه من جناحات 
واجن���ازات ه���و ثم���رة تكات���ف اأبنائه���ا و ت�شافر 

جهودهم لكل ما فيه خري و�شالح لوطنهم.
واأك���د جالل���ة املل���ك اأهمي���ة التوا�ش���ل بن 
اجلميع وهي عادة كرمي���ة ل�شعب البحرين العزيز 
واأن مواقف اأهل البحرين ت�شجل بالذهب من خالل 
العديد م���ن املواقف، فوقفتهم وت�شامنهم اأثناء 
الت�شوي���ت بالإجم���اع على ميث���اق العمل الوطني 
ي���دل عل���ى ح�ش���ارة اأه���ل البحري���ن ومواقفه���م 
الثابت���ة، وحققن���ا مع���اً العدي���د م���ن الإجن���ازات 
الوطني���ة وجتاوزن���ا اأي�شاً العديد م���ن التحديات 

بتكاتف اأه���ل البحري���ن وهذا نابع م���ن ثقافتهم 
ووعيه���م ونحم���د اهلل ان اأهل البحري���ن يتمتعون 
ب�شمع���ه طيبة يف بلده���م وخارجه���ا وحمبتهم من 
اجلميع تاأتي انطالقاً من ح�شارة البحرين العريقة 
والبحرين بع���ون اهلل �شتوا�شل م�شريتها ومنوها 
القت�ش���ادي وتطويرها يف كل املج���الت لكل ما 

فيه خري �شعبها العزيز.
واأ�ش���ار جاللت���ه اأن اململك���ة �شتم�ش���ي قدماً 
بع���ون اهلل تعالى يف م�شريتها الرائ���دة نحو مزيد 
م���ن البن���اء والتطوير من اأجل رفع���ة الوطن وخري 
اأبنائه و�شم���ان م�شتقبل زاهر لالأجيال القادمة يف 

ظل من يجمع اأهلها من حمبه وترابط. 
من جانبه���م، رفع اأهايل قرية ال���دراز خال�س 
ال�شكر والتقدي���ر والعرفان اإلى املق���ام ال�شامي 
ل�شاح���ب اجلالل���ة على تف�ش���ل جاللت���ه بلقائهم 
والطمئنان على اأحوالهم واحتياجاتهم، م�شيدين 
بالنهج الأ�شيل جلاللته يف احلر�س على التوا�شل 
م���ع اأبن���اء البحرين كاف���ة والهتم���ام بق�شاياهم 
ومتابع���ة �شوؤونه���م، �شائل���ن املول���ى ع���ز وجل 
اأن يحف���ظ جالل���ة امللك ويرع���اه وي�ش���دد خطاه، 
واأن ي���دمي عل���ى البحري���ن نعم���ة الأم���ن والأمان 

وال�شتقرار.

• جاللة امللك م�شتقبال عددا من اأهايل قرية الدراز	

معرض البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات

٢٢ - ٣١ أغسطس ٢٠١٨

يمكنك شراء التذاكر عن طريق:  
www.legoshows.com/bahrain

الرابحة باجلائزة ال�شهرية

اأجمل التهاين للرابحني يف �سحوبات ثمار.

بإمكانك أن تكون أحد الفائزين كل شهر مع كل 30 ديناراً بحرينياً 

تودعها يف حساب مثار املتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.

لإلطالع عىل جميع األسامء، يرجى زيارة:

مت ال�سحب على اجلوائز ال�سهرية 

يف 7 اأغ�سط�س 2018 

الرابحون باجلوائز ال�شهرية

$10,000

$1,000

�سحى اأحمد يو�سع ها�سم اليو�سع 

أبرار يونس عبدالله الجامع	 

أحمد عبدالجليل إبراهيم عيل العايل 	 

أحمد محمد الذوادي	 

أمري محمد جعفر محسن عرب 	 

أمينة جعفر عبدالله املرباطي	 

أمينة حبيب عبدالرسول محمد 	 

أمينة عبدالله عيل جعفر	 

أمينة محمد عيل صباح 	 

أمينة يوسف صالح بوعيل	 

إبراهيم راشد عبدالرزاق املحميد	 

إميان عادل محمد كريم عيل بابا غالمي 	 

الدار لخدمات األيدي العاملة 	 

الشيخة رزان عبدالرحمن عبدالله آل خليفة 	 

امنة عيد مبارك الرويعي	 

بدرية حمد رابح محمد 	 

بديع محمد عيل عبدالرحيم البهدهي	 

بهاريت ديليب 	 

جارية السيد محمد عيل محمد 	 

جاسم راشد نجم الرميثي 	 

جون راجو جوكو جون	 

حسني سعيد أحمد إبراهيم أحمد 	 

حسني سلامن أحمد نارص الشويخ	 

حليمة قاسم عيل عباس غلداري	 

حنان يوسف الغاوي	 

خالد خليفة خميس إبراهيم 	 

خالد عبدالله محمد البوعينني	 

خالد مبارك بن دينة / سمرية عبدالله محمد 	 

خديجة أحمد مهدي عيل	 

راشد أحمد رسور سعد 	 

رحاب إبراهيم إسامعيل إبراهيم 	 

ريم حمد نارص  	 

زمزم أحمد سيف عبدالرحمن 	 

زهري عبدالنبي حسن عيل القطريي 	 

سارة محمد نارص  العبدالوهاب الفيحاين 	 

سعود حسن عيل العجمي	 

سلطان عبدالله سلطان عبدالله سلطان السندي	 

شيخة مبارك سعد الرميحي 	 

طارق خليفة محمد يعقوب امليح	 

عائشة إبراهيم عيىس الدانوق 	 

عادل عيل محمد عبدالله 	 

عارف إبراهيم حسني سعد ساملني 	 

عارف إبراهيم محمد عبدالله 	 

عالية عيل عطوفة منصور العامري 	 

عباس أحمد عيل رحمة 	 

عبدالحسني عبدالعزيز نارص محمد	 

عبدالرحمن محمد إبراهيم بوقيس 	 

عبدالعزيز عبدالله أحمد العامر	 

عبدالعزيز محمد فائق الشامي	 

عبدالله إبراهيم عبدالله الزعايب 	 

عبدالله حسن حسن نارص الدورسي	 

عبدالله خليفة جمعة النعيمي 	 

عبدالله علوي سيد عيل محمد عيل	 

عبدالله عيل حسني البوعريك	 

عبدالله محمد عيل محمد سيف 	 

عبيدالله عيل شيخ محمد الحجازي 	 

عدنان جاسم عيل عبدالرحمن السيار 	 

عطية سمري عطية محمود ابوالرجال	 

عالء سيد محمد عبدالنبي حيدر 	 

عيل أسعد محمد عيل 	 

عيل عبدالجليل إبراهيم حسن عيل  	 

عيل عبدالله عيىس عبدالله 	 

عيل محمد أحمد العبدالقادر	 

عيل يعقوب يوسف محمد 	 

عامر أحمد أحمد الرصيب 	 

عيىس عبدالله يوشع هاشم اليوشع 	 

عيىس يوسف يعقوب الغاوي 	 

فؤاد محمد جاسم محمد خميس الرشوقي	 

فاطمة فارس فهد الدورسي	 

فاطمة مالود حديب املالود	 

فتحية عبدالله عيل املناعي	 

فضيلة جعفر أحمد حسني الجاد	 

فوزية أسعد خشان الخبيل	 

فيصل محمود شورضي 	 

قدرية سلطان محمد سميع	 

مارية أخرت	 

محمد أحمد محمد غالب الدورسي	 

محمد جافيد محمد فهيم 	 

محمد جواد الشيخ منصور محمد 	 

محمد سند أحمد خليفة 	 

محمد صالح جاسم املذكور	 

محمد صالح محمد عيل 	 

محمد عبدالرحمن مشعل الحسني 	 

محمد عيل حمود عيل سوار	 

محمد عيل ربيعة جاسم غريب 	 

مريم محمد عيل بوطيبة 	 

مريم يوسف يعقوب محمد حسني	 

مطر سعيد مطر البوفالسة 	 

منتظر جعفر محفوظ	 

منرية محمد عبدالله أحمد 	 

نادية محمد صالح البوفالح 	 

نجالء حمد عيل محمد الكعبي 	 

نوال جعفر عبدالله الحداد	 

نور الدين زين بدر نورالدين السادة 	 

نورة محمد عيىس الشنو	 

نياز محمد عيل محمد حاجي حسني  	 

هانم عطية أحمد العزب دراز 	 

هدى عبداللطيف جوهر عبداللطيف الجوان 	 

يوسف أحمد عيل محميد	 

يوسف عيىس نارص أحمد 	 

 يوسف محمد جاسم أحمد العليوي/ 	 

فاطمة إبراهيم عيل محمد مال الله  
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املنام���ة - بن���ا: اجتمع وزراء املالي���ة لكٍل من 
اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية 
املتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين يف املنامة 
اأم�س الأربعاء، ومت الطالع على التقرير الذي اأعده 
الفري���ق الفن���ي امل�س���رك لل���دول بالتن�سيق مع 
�سندوق النقد العربي مبا يف ذلك برنامج لتحقيق 

التوازن املايل.
جاء ذلك انطالًقا من الروابط الأخوية، والتعاون 
البّن���اء، ووحدة امل�سري امل�س���رك، وتنفيًذا ملا مت 
اللتزام به بالنظ���ر يف كل اخليارات لتوفري الدعم 
الالزم واإنهاء العمل عل���ى ت�سميم برنامج متكامل 
لتعزي���ز ا�ستقرار املالية العام���ة وموا�سلة حتفيز 

النمو القت�سادي والتنمية يف مملكة البحرين.واأكد 
الوزراء التزام دولهم بدعم تعزيز ا�ستقرار املالية 
العام���ة وموا�سلة حتفيز النمو القت�سادي مبملكة 
البحرين من خالل تنفي���ذ برنامج لتحقيق التوازن 
املايل بني امل�رصوفات والإيرادات احلكومية وفًقا 

ملعايري الأداء واملوؤ�رصات اخلا�سة بتنفيذه.

تاأكيد �صعودي اإماراتي كويتي مبوا�صلة 
حتفيز النمو االقت�صادي للبحرين

املوقف الداعم لالأ�صقاء جت�صيد للعالقات املتميزة والرا�صخة
لدى لقاء �سموه وزراء املالية بال�سعودية والإمارات والكويت... �سمو ويل العهد:

املنامة - بنا: اأك����د ويل العهد نائب القائد 
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليفة ما يجمع مملكة البحرين واململكة العربية 
ال�سعودي����ة ال�سقيق����ة ودولة الإم����ارات العربية 
املتحدة ال�سقيقة ودول����ة الكويت ال�سقيقة من 
رواب����ط اأخوية متينة التي ت�سه����د عليها العديد 
م����ن املحط����ات املهمة الت����ي عك�س����ت احلر�س 
املتب����ادل على تعزيز التعاون البَناء، اإمياناً منها 
بوح����دة امل�سري امل�سرك ، م�سرياً �سموه اإلى اأن 
املوقف الداعم لالأ�سقاء لتعزيز ا�ستقرار املالية 
العامة يف مملكة البحرين هو جت�سيد ملا و�سلت 

اإليه العالقات من متيز ور�سوخ.
جاء ذلك لدى لقاء �سموه بق�رص الرفاع اأم�س 
بح�س����ور وزي����ر املالي����ة ال�سيخ اأحم����د بن حممد 
اآل خليف����ة، ووزي����ر املالي����ة باململك����ة العربي����ة 
الدول����ة  ووزي����ر  اجلدع����ان،  حمم����د  ال�سعودي����ة 
لل�سوؤون املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة 
عبيد الطاير، ووزير املالية بدولة الكويت نايف 
احلج����رف، واملدي����ر العام ورئي�����س جمل�س اإدارة 
�سن����دوق النق����د العربي عبدالرحم����ن احلميدي، 
حيث اأ�ساد �سموه مبواقف الدول ال�سقيقة لدعم 
تعزيز ا�ستق����رار املالية العامة وموا�سلة حتفيز 

النمو القت�سادي مبملكة البحرين.

• �سمو ويل العهد ملتقيا وزراء املالية بال�سعودية والإمارات والكويت 	

االإ�صادة باإ�صهامات احللواجي يف ال�صاحة ال�صعرية

جاللة امللك ياأمر ب�رسف ك�صوة العيد الأ�رس “اخلريية امللكية”

جاللة امللك متنى له التوفيق وال�سداد

ب���ن���ا:   - امل����ن����ام����ة 
ا���س��ت��ق��ب��ل ع��اه��ل ال��ب��الد 
امللك  اجل��الل��ة  ���س��اح��ب 
حمد بن عي�سى اآل خليفة 
اأم�س،  ال�سافرية  يف ق�رص 
احللواجي  حممد  ال�ساعر 
على  لل�سالم  علي،  وابنه 

جاللته.
اأ���س��اد  اللقاء  وخ���الل 
باإ�سهامات  امللك  جاللة 
احللواجي  حممد  ال�ساعر 
ال�����س��اح��ة  يف  ال���ط���ي���ب���ة 
ال�������س���ع���ري���ة م����ن خ���الل 
يقدمها  التي  الق�سائد 
متمنيًّا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
التوفيق  دوام  له  جاللته 

وال�سداد.

املنام���ة - بن���ا: اأ�س���در عاه���ل الب���الد 
�ساح���ب اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل 
خليف���ة اأم���ره ال�سام���ي ب�رصف ك�س���وة عيد 
الأ�سحى املبارك، جلمي���ع الأرامل والأيتام 
امل�سجلني لدى املوؤ�س�سة اخلريية امللكية، 
وكل���ف جاللته املوؤ�س�س���ة اخلريية امللكية 
برئا�سة ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية 
و�س���وؤون ال�سب���اب رئي����س جمل����س اأمن���اء 
املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكية �سم���و ال�سيخ 
نا����رص بن حمد اآل خليف���ة، باأن تتولى مهمة 
الإ����رصاف على �رصف ومتابع���ة هذه املكرمة 

جلميع امل�ستفيدين.
وبه���ذه املنا�سب���ة وج���ه �سم���و ال�سيخ 
نا����رص ب���ن حم���د اآل خليفة خال����س التهاين 
والتربيكات اإلى جاللة امللك مبنا�سبة حلول 

عي���د الأ�سحى املب���ارك، راجي���اً من املولى 
العل���ي القدير اأن يحفظ جاللته وينعم عليه 
مبوف���ور ال�سحة والعافي���ة، واأن يعيد هذه 

املنا�سبة على اجلميع باخلري وامل�رصات.

كم����ا عرب �سم����وه ع����ن خال�����س �سكره 
وتقديره اإلى جاللة امللك على هذه البادرة 
ال�سنوية لأ�رص املوؤ�س�س����ة اخلريية امللكية 
والتي يحر�س فيه����ا جاللته على م�ساركة 

اأ�رص اخلريي����ة امللكية فرحة الأعياد، م�سرياً 
�سم����وه اإلى اأن جاللته يوج����ه دائماً لتوفري 
كافة اخلدم����ات والرعايات لتلك الأ�رص مبا 

ي�سمن لهم حياة كرمية وم�ستقرة.
من جانبه، هناً الأمني العام للموؤ�س�سة 
اخلريية امللكي����ة م�سطف����ى ال�سيد جاللة 
املل����ك و�سم����و ال�سي����خ نا�رص بن حم����د اآل 
خليف����ة مبنا�سب����ة حل����ول عي����د الأ�سح����ى 
املبارك، وب����ني اأن هذا الهتمام من جاللة 
امللك وحر�سه عل����ى م�ساركة اأ�رص اخلريية 
امللكية خمتلف املنا�سب����ات لها اأثر كبري 
يف نفو�سه����م، فهي تنبثق م����ن قلب اأبوي 
حم����ب حر�س����اً من����ه عل����ى الهتم����ام باأ�رص 
اخلريي����ة امللكي����ة وغمرهم بحب����ه وحنانه 

وتوفري احلياة الكرمية لهم.

• جاللة امللك م�ستقبال ال�ساعر حممد هادي احللواجي وابنه علي	

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليفة 
ورئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة وويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
بن حم���د اآل خليفة برقيات تعزية اإلى رئي�س 
جمهوري���ة ال�س���ودان ال�سقيق���ة امل�سري عمر 
ح�س���ن اأحمد الب�سري، ع���رّبوا فيها عن خال�س 
تعازيه���م و�سادق موا�ساته���م ب�سحايا غرق 
اأحد املراكب يف نه���ر النيل �سمايل العا�سمة 
اخلرطوم الذي اأودى بحياة العديد ممن كانوا 
على متنه، �سائلني املولى عّز وجّل اأن يتغمد 
�سحايا احلادث الأليم بوا�سع رحمته واأن مين 

على امل�سابني ب�رصعة ال�سفاء والعافية.
كما بعث �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء و�ساحب ال�سمو امللك���ي ويل العهد 
برقي���ات تعزي���ة مماثلة اإلى كل م���ن النائب 
الأول لرئي����س جمهوري���ة ال�س���ودان الفريق 
اأول رك���ن بكري ح�سن �سال���ح ونائب رئي�س 
جمهورية ال�س���ودان ح�سبو حممد عبدالرحمن، 
اأع���رب �سموهم���ا فيه���ا �سم���وه ع���ن خال�س 
تعازيهم���ا و�س���ادق موا�ساتهم���ا يف �سحايا 

امل�ساب الأليم.

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة برقية 
تعزية وموا�ساة اإلى رئي�س جمهورية ايطاليا 
�سريجي���و ماتاريال، يف �سحاي���ا انهيار ج�رص يف 
طريق �رصيع مبدينة جنوة �سمال البالد، والذي 
اأ�سف���ر ع���ن عدد م���ن ال�سحاي���ا وامل�سابني. 
اأع���رب فيها جاللة امللك ع���ن خال�س تعازيه 
و�س���ادق موا�ساته لأ����رص ال�سحاي���ا، ومتمنيا 

ال�سفاء العاجل للم�سابني.

البحرين تعزي الب�سري 
ب�سحايا غرق املركب بالنيل

... وجاللته يعزي 
الرئي�س الإيطايل

املنام���ة- بن���ا: تف�سل عاه���ل البالد 
�ساح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى اآل 
خليف���ة باإ�س���دار مر�سوم���ا ملكي���ا بالعفو 
اخلا�س والإفراج ع���ن 91 نزيالً حمكومني 
يف ق�سايا خمتلفة، بعد اأن ق�سوا فرة من 

العقوبات ال�سادرة بحقهم.

وياأت���ي الإفراج عنه���م مبنا�سبة حلول 
عيد الأ�سح���ى املبارك، وذل���ك جرياً على 
ع���ادة جاللته الكرمية وحر�س���ه على اإتاحة 
الفر�س���ة مل���ن �سمله���م العف���و لالندماج 
يف املجتم���ع وامل�ساركة يف م�س���رية البناء 

والتقدم.

... وجاللته ي�سدر مر�سوما بالعفو اخلا�س والإفراج عن 91 نزيالً

• من اجتماع وزراء املالية	

برنامج لتحقيق التوازن بني امل�رصوفات والإيرادات احلكومية
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جمل�س املحافظة من�صة لر�صد متطلبات وتلبية احتياجات اأهايل اجلنوبية
اأ�شاد بتوجيه �شمو رئي�س الوزراء بنقل ال�شكراب... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

املنامة - بن���ا: ا�شتقبل حماف���ظ اجلنوبية 
�شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 
عدًدا من كب���ار امل�شوؤولني والإعالميني ورجال 
الأم���ن واملواطن���ني وذل���ك يف جمل����س �شم���وه 

الأ�شبوعي باملحافظة اجلنوبية.
ويف م�شتهل اللقاء، اأكد �شمو ال�شيخ خليفة 
ب���ن عل���ي اأن املحافظ���ة حري�ش���ة عل���ى تنفيذ 
توجيه���ات عاهل البالد �شاح���ب اجلاللة امللك 
حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، ورئي����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللك���ي الوالد الأمري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة، وويل العهد نائ���ب القائد 
الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي الأم���ري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة بالتوا�شل م���ع املواطن���ني، موؤكًدا 
اأن جمل����س �شم���وه من�ش���ة لر�ش���د متطلب���ات 
وتلبي���ة احتياجات اأه���ايل املحافظة ولال�شتماع 
لحتياجاتهم ومقرتحاتهم وهو امتداد ملجال�س 
الآب���اء والأج���داد وج�رس م���ن ج�ش���ور التعاون مع 

املواطنني ومقر جامع لأهايل املحافظة.
بعده���ا، اأ�ش���اد �شم���وه بتوجيه���ات رئي�س 

الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة خالل جل�شة جمل����س الوزراء 
بنق���ل منطقة ال�شك���راب احلالية بامل���زرع اإلى 
موقع اآخر، موؤكًدا �شم���وه اأن توجيهات �شاحب 
ال�شمو امللكي ت�شب يف م�شلحة اأمن وا�شتقرار 
املحافظ���ة اجلنوبي���ة، موؤك���ًدا �شم���و حماف���ظ 

اجلنوبي���ة اأن املحافظة تعت���ز وتت�رسف بتنفيذ 
توجيه���ات �شم���و رئي�س ال���وزراء بالتن�شيق مع 
كاف���ة اجله���ات املعنية وحتقيقه���ا على اأر�س 

الواقع.
كم���ا هناأ �شم���و حمافظ اجلنوبي���ة احل�شور 
مبنا�شب���ة ق���رب حلول عي���د الأ�شح���ى املبارك 

�شائ���اًل املولى ع���ّز وجّل اأن يعي���ده على مملكة 
البحري���ن قي���ادًة و�شعًب���ا اأعواًم���ا عدي���دة وهم 
ينعم���ون باخلري والرخاء، م�ش���رًيا �شموه اإلى اأن 
املحافظ���ة ت�شتعد له���ذه املنا�شب���ة ال�شعيدة 
بعدد م���ن الفعاليات والربام���ج التي تتنا�شب 
م���ع هذه املنا�شب���ة الدينية من خ���الل احت�شان 

ال�شب���اب وم�شارك���ة الأه���ايل يف ط���رح الأفكار 
واملقرتحات يف هذه الأيام املباركة.

م���ن جانبه���م، عرب احل�ش���ور ع���ن �شكرهم 
وتقديره���م ل�شم���و ال�شيخ خليفة ب���ن علي بن 
خليفة اآل خليفة على جهود �شموه الوا�شحة يف 

كل ما من �شاأنه ازدهار املحافظة اجلنوبية.

• �شمو حمافظ اجلنوبية متحدثا يف املجل�س الأ�شبوعي   	

املنامة - بنا: اأكد حمافظ اجلنوبية �شمو 
ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة اأن 
مملكة البحرين بقي���ادة عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة، 
وموؤازرة رئي�س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة، ومتابعة 
ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب 
الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأم���ري �شلم���ان بن حم���د اآل خليفة، 

تويل ال�شب���اب الدعم الالحمدود والأولوية يف 
براجمها كونهم عماد امل�شتقبل امل�رسق لهذا 

الوطن الغايل. 
ج���اء ذل���ك خ���الل افتت���اح �شم���و حمافظ 
والإجن���ازات  املواه���ب  ملعر����س  اجلنوبي���ة 
ال�شبابية الذي نظمت���ه املحافظة حتت عنوان 
“�شباب املحافظة اجلنوبية فخرنا” الذي اأقيم 

يف قاعة املجل�س يف النادي امللكي للغولف.
واأكد �شم���وه اأن املعر����س ياأتي تكرمًيا 

املحافظ���ة  �شب���اب  م���ن  بكوكب���ة  واحتف���اًء 
اجلنوبية الذين قدم���وا اأروع الأمثلة يف اخلري 
والعط���اء، م�ش���دًدا عل���ى اأن املحافظة ت�شع 
دائًم���ا على راأ����س اأولوياتها تلبي���ة تطلعات 
وطموحات ال�شباب �شمن امل�شاريع والربامج 

امل�شتقبلية للمحافظة اجلنوبية.
و�شدد �شمو حمافظ اجلنوبية اأن البحرين 
حتظ���ى بطاقات �شبابي���ة اأثبتت متيزها على 
والعامل���ي  والإقليم���ي  املحل���ي  امل�شت���وى 

بف�ش���ل ما يحظى به ال�شب���اب يف اململكة من 
دعم ل حمدود من ممثل جاللة امللك لالأعمال 
اخلريي���ة و�ش���وؤون ال�شباب رئي����س املجل�س 
الأعل���ى لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي����س اللجنة 
الأوملبي���ة البحريني���ة �شمو ال�شي���خ نا�رس بن 
حمد اآل خليف���ة، م�شيًدا �شم���وه بالإ�شهامات 
والربام���ج واملبادرات النوعي���ة ل�شموه التي 
احت�شن���ت ال�شباب على م���دى �شنوات اإمياًنا 
م���ن �شموه ب���اأن ال�شب���اب ال���روة احلقيقية 

ململكة البحرين.
بع���د ذلك، تف�ش���ل �شمو ال�شي���خ خليفة 
ب���ن علي اآل خليفة بت�شليم اجلوائز للفائزين 
امل�شاركني يف املجالت الفني���ة والريا�شية 
والعلمي���ة والأدبي���ة باملعر����س، حيث اأعرب 
اجلميع عن �شعادتهم مب�شاركتهم الأولى من 
خالل الت�شجيل لهذا املعر�س وتكرمي �شموه 
لهم ال���ذي ميثل حافًزا له���م لتقدمي املزيد 

من العطاء والتميز.

البحرين تويل ال�صباب دعما غري حمدود كونهم عماد امل�صتقبل
افتتح معر�شا للمواهب والإجنازات ال�شبابية... �شمو ال�شيخ خليفة بن علي:

• �شمو حمافظ اجلنوبية يفتتح معر�س “�شباب املحافظة اجلنوبية فخرنا”	
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رفد الكوادر الوطنية الع�سكرية باأحدث اآليات التدريب

مواطن يطلب تركيب الطاقة ال�سم�سية مببناه قيد الإن�ساء

1.5 مليون ن�سمة �سكان البحرين 55 % منهم وافدون

�رشكة املطار تدعو امل�سافرين للح�سور قبل 3 �ساعات

 �ضهد تخريج دورة االخت�ضا�س لل�ضباط... مدير احلر�س الوطني:

مريزا يوؤكد الت�ضجيع على ا�ضتفادة االأفراد واملوؤ�ض�ضات

الزيادة املت�ضارعة لالأجانب قد توؤثر على العالقات االجتماعية والثفافية... اإح�ضائية:

جتنًبا للتاأخري يف عطلة العيد

ال�ضخ���ري- احلر����س الوطني: رع���ى مدير اأركان 
احلر����س الوطني اللواء الرك���ن ال�ضيخ عبدالعزيز بن 
�ضع���ود اآل خليف���ة �ضباح اأم����س، حفل تخ���رج اإحدى 
دورات االخت�ضا����س لل�ضباط مب�ضارك���ة �ضباط من 
وزارة الداخلي���ة وجه���از االأم���ن الوطن���ي، وذل���ك يف 
مع�ضكر احلر�س الوطن���ي بال�ضخري بح�ضور عدداً من 

كبار �ضباط احلر�س الوطني.
واأك���د مدير االأركان يف حف���ل التخرج اأن احلر�س 
الوطن���ي وبرئا�ضة رئي����س احلر�س الوطن���ي الفريق 
الرك���ن �ضم���و ال�ضي���خ حممد ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة، 
يحر�س على رفد الكوادر الوطنية الع�ضكرية باأحدث 
اآلي���ات التدريب املبنية على علوم االخت�ضا�س ذات 
االرتباط بخدمتهم، وم���ا يوؤهلهم لتقدمي م�ضتويات 
عالية من الكفاءة القيادي���ة وامليدانية واالحرتافية 

يف االأداء. وب���داأت فعالي���ات االحتفال بت���الوة عطرة 
م���ن اآي���ات الذكر احلكي���م، األقى بعدها اآم���ر مدر�ضة 
التدري���ب كلم���ة به���ذه املنا�ضبة َرح���ب فيها براعي 
احلف���ل واحل�ضور، ثم األق���ى م�ضوؤول ال���دورة اإيجازا 

عن جمريات الدورة خالل مدة انعقادها وما ت�ضمنته 
م���ن تطبيقات ميدانية وحما����رات نظرية، وَبَيَ ان 
مناه���ج الدورة اأتاح���ت لل�ضابط املت���درب اكت�ضاب 

اخلربات املتبادلة من زمالءه ومدربي الدورة.

املنامة- هيئة �ضوؤون الكهرباء واملاء: ا�ضتقبل 
وزي���ر �ض���وؤون الكهرب���اء وامل���اء عبداحل�ض���ي مريزا 
مبكتبه املواطن فوؤاد اخلي���اط وبحث معه االإجراءات 
الطاق���ة  م���ن  لال�ضتف���ادة  املطلوب���ة؛  واخلط���وات 
ال�ضم�ضي���ة يف املن���ازل واملن�ضاآت. وق���ال الوزير اإننا 
يف وح���دة الطاق���ة امل�ضتدام���ة نعم���ل عل���ى ت�ضجيع 
املوؤ�ض�ضات واالأفراد ال�ضتخدام الطاقة املتجددة يف 
املنازل واملن�ضاآت مبختل���ف اأنواعها �ضواء ال�ضكنية 
منها اأو التجاري���ة اأو ال�ضناعية، وياأتي هذا الت�ضجيع 
لتحقيق اأهداف كربى، منها تر�ضيد اال�ضتهالك الذي 
هو مطل���ب وطني وبيئي للجميع، وكذلك توفري جزء 
م���ن مبلغ الفواتري ال�ضهرية التي تخ�ضم منها ما يتم 

اإنتاج���ه يف املنزل اأو املن�ضاأة م���ن الطاقة ال�ضم�ضية.
وكان املواطن فوؤاد اخلياط قد تقدم بطلب تركيب 

اأنظمة الطاق���ة ال�ضم�ضية يف مبناه قيد االإن�ضاء وذلك 
كمبادرة لال�ضتفادة من مزايا هذا النظام.

بل���غ اإجمايل �ض���كان مملكة البحري���ن وفقا الآخر 
اإح�ضائي���ة يف الع���ام 2017 اإل���ى ملي���ون و501 األف 

و116 ن�ضمة.
واأ�ض���ارت االإح�ضائي���ة اإل���ى اأن مع���دل الزي���ادة 
ال�ضنوي لل�ضكان خالل ال�ضنوات الع�ر االأخرية بلغت 
4.4 %، حيث بلغ عدد ال�ضكان يف العام 2007 معدل 

مليون و39 األفا و297 ن�ضمة.
ولفت���ت االإح�ضائية اإلى اأن ه���ذه الزيادة تعود 
ب�ض���كل اأ�ضا�س اإلى زيادة اأع���داد الوافدين، حيث اإن 
مع���دل منو املواطني بلغ يف الف���رتة املذكورة 2.8 

%، مقارنة مبعدل منو الوافدين الذي بلغ 6.1 %.
وبل���غ جمموع املواطني من ال�ض���كان 677 األفا 
و506 ن�ضم���ة، يف الوق���ت ال���ذي حق���ق في���ه اإجمايل 
الوافدي���ن م���ن ال�ض���كان ن�ضب���ة 55 %، و80 % من 
اإجم���ايل العامل���ي. وذك���رت االإح�ضائي���ة اأن ن�ضب���ة 

املواطن���ي من ه���م يف �ض���ن العمل )ب���ي 15 و64 
�ضنة( بلغت 64 %، فيما بلغت ن�ضبة ال�ضباب من 15 
اإل���ى 24 عاما 12 % من ال�ض���كان، بينما بلغت ت�ضبة 
ال�ضكان املعالي الذي���ن تقل اأعمارهم عن 15 �ضنة 

وتزيد عن 65 عاما 31 %.
وبين���ت االإح�ضائية اأن التم���ازج بي اجلن�ضيات 

املختلفة يف اململكة ي�ضكل عن�ر ثراء اإيجابيا، اإال اأن 
الزي���ادة العددية املت�ضارع���ة يف اأعداد الوافدين قد 

توؤثر على منظومة العالقات االجتماعية والثقافية.
واأ�ضارت اإلى اأن هذه الزيادة ت�ضتوجب الدرا�ضة 
الوافي���ة للبح���ث ع���ن اآثارها عل���ى خ�ضائ����س النمو 

ال�ضكاين م�ضتقبال.

املنامة - بنا: يف ظل الزيادة 
املتوقعة يف حرك���ة امل�ضافرين 
االأ�ضح���ى  عي���د  اإج���ازة  خ���الل 
مط���ار  �رك���ة  ت���ود  املب���ارك، 
البحري���ن، اجله���ة امل�ضوؤولة عن 
اإدارة وت�ضغي���ل مط���ار البحرين 
ال���دويل، اأن تن�ض���ح امل�ضافرين 
االأ�ضح���ى  عي���د  اإج���ازة  خ���الل 
التواجد  اإل���ى ����رورة  املب���ارك 
قب���ل 3 �ضاعات م���ن موعد اإقالع 
رحالتهم وذلك جتنًبا الأي تاأخري.

واأو�ضح���ت ال�ركة اأنه ميكن 
للم�ضافرين عرب مط���ار البحرين 
ا�ضتخدام املواقف الواقعة خلف 
فن���دق املوفنبي���ك، كم���ا يوجد 
موقف اإ�ض���ايف لل�ضيارات يت�ضع 
لنح���و 4000 �ضي���ارة يف منطقة 
قاليل، حيث ميك���ن للم�ضافرين 
املوق���ف  ه���ذا  اإل���ى  الو�ض���ول 
اإم���ا عن طري���ق �ض���ارع احلو�س 
اجل���اف اأو �ض���ارع ع���راد، اإ�ضافة 
اإلى مواقف ال�ضيارات A مقابل 

مبنى امل�ضافرين. 
خدم���ة  اأي�ًض���ا  تتوف���ر  كم���ا 
احلاف���الت املتجولة جماًنا لرواد 

املطار؛ وذلك لنقل امل�ضافرين 
ب���ي موق���ف ال�ضي���ارات ومبنى 
كل  منتظم���ة  ب�ضف���ة  ال���ركاب 
30 دقيقة، كم���ا ي�ضم املوقف 
اأي�ًض���ا اأماك���ن انتظ���ار مكيف���ة 
للم�ضافري���ن، اإ�ضاف���ة اإلى عدد 

من مرافق الدعم اأخرى.
مط���ار  �رك���ة  وتن�ض���ح 
امل�ضافري���ن  جمي���ع  البحري���ن 

برك���ن �ضياراته���م يف املناط���ق 
املخ�ض�ض���ة �ضمن اأرا�ضي مطار 
البحري���ن ال���دويل واالمتناع عن 

ركنها بجانب الطرق العامة.
وتلتزم �رك���ة مطار البحرين 
باحلف���اظ على اأعلى م�ضتوى من 
وحتر�س  الت�ضغيلية،  الفعالي���ة 
الت���ي  اخلدم���ات  ج���ودة  عل���ى 

تقدمها يف عملياتها كافة.

• مدير اأركان احلر�س الوطني يرعى حفل تخرج احدى دورات االخت�ضا�س	

• مريزا م�ضتقبال املواطن فوؤاد اخلياط	

“اخلارجية” تدين حادثة الده�س قرب الربملان الربيطاين

“ال�سنية” تعلن م�سليات وم�ساجد عيد الأ�سحى

اأدان���ت  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
وزارة خارجي���ة مملك���ة البحري���ن، ب�ضدة حادثة 
الده����س الت���ي ا�ضتهدف���ت عدًدا م���ن امل�ضاة 
ووقعت قرب مقر الربملان باململكة املتحدة 
واأ�ضف���رت ع���ن اإ�ضابة ع���دد م���ن االأ�ضخا�س، 
معرب���ة عن متنياته���ا بال�ضف���اء العاجل جلميع 

امل�ضابي جراء هذا العمل االإرهابي.
واأك���دت دع���م مملك���ة البحري���ن للمملكة 
املتح���دة ال�ضديقة فيما تتخذه م���ن اإجراءات 
حلماي���ة اأمنه���ا وا�ضتقراره���ا، جم���ددة موقف 
مملكة البحرين املناه�س للعنف واالرهاب اأيا 

كان م�ضدره ومهما كانت دوافعه.

املنام���ة - بن���ا: اأعلن���ت اإدارة االأوق���اف 
ال�ضنية اأن���ه اإحياء ل�ضنة الر�ضول الكرمي �ضلى 
اهلل علي���ه و�ضل���م يف اإقام���ة �ض���الة العي���د يف 
م�ضلى االأعياد، فقد مت اعتماد خطة االإدارة يف 
اإقامة �ض���الة عيد االأ�ضحى املبارك �ضباح يوم 
الثالث���اء 10 ذو احلجة 1439ه���� املوافق 21 
اأغ�ضط�س 2018 يف مت���ام ال�ضاعة 05:40 ومت 

حتديد اإقامتها كما يلي:
العي���د  م�ضل���ى  الرئي�ض���ة:  امل�ضلي���ات 
بعراد عل���ى االأر����س التي تقع بجان���ب وكالة 
امليت�ضوبي�ض���ي لل�ضي���ارات “اإك���زوز اخللي���ج 
�ضابق���اً” الواقع عل���ى ال�ضارع الع���ام منعطف 
ع���راد. م�ضلى العيد باملح���رق بالقرب مقربة 
املحرق: و�ضيتم اإغالق جامع حمد بن علي كانو، 
جامع الغاوي، وجامع فاطمة احلوطي )العمال( 

باملح���رق، وجام���ع م���رمي كان���و بالب�ضيت���ي 
“اآريف”. م�ضل���ى العيد بالرفاع ال�رقي قرب 
قلع���ة الرفاع: و�ضيتم اإغالق جامع قلعة الرفاع 
)قلعة ال�ضيخ �ضلمان بن اأحمد الفاحت(، وجامع 
ال�ضيخ �ضلمان )جامع �ضوق الرفاع(، وجامع بن 
غتم )الغتمان( بالرفاع ال�رقي. م�ضلى العيد 
بال�ضاح���ة ال�رقي���ة ب�ضوق واقف ال���دوار االأول 
مبدين���ة حمد: و�ضيتم اإغ���الق جامع مدينة حمد 
بال���دوار االأول. م�ضل���ى العي���د يف مدينة حمد 
ال���دوار 17 مقابل مركز كانو ال�ضحي: و�ضيتم 
اإغالق جام���ع م�ضعب بن ُعم���ري ر�ضي اهلل عنه 
دوار رقم: 17، وجامع �ضمو ال�ضيخ في�ضل بن 
حمد رحمه اهلل، وجامع عي�ضى حممد علي بدوار 
رقم: 20، وجامع معاوية بن اأبي �ضفيان ر�ضي 

اهلل عنه دوار 22.

�سيد علي املحافظة

فعلى الراغبين  في الدخول في هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة الالزمة، شراء وثائق المناقصة عن طريق خدمة المناقصة اإللكترونية بموقع 	 
مجلس المناقصات والمزايدات http://www.tenderboard.gov.bh للتسجيل في  الخدمة يرجى االتصال على 17566617 973+.

 يجب أن يرفق مع العطاء مبلغ الضمان االبتدائي المشار إليه أعاله أو 1% من قيمة العطاء أيهما أقل )وفي جميع األحوال يجب أن ال تقل قيمة الضمان 	 
االبتدائي عن 100 دينار بحريني(، وذلك في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان مصدق أو نقدًا أو بوليصة تأمين من إحدى المؤسسات المالية المحلية، 

على أن يكون هذا الضمان ساري المفعول طول مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

يعنون المظروف باسم شركة طيران الخليج ويوضع المظروف في صندوق العطاءات الخاص بالمناقصة في مكتب مجلس المناقصات والمزايدات )الطابق 	 
السابع( ببرج المؤيد ضاحية السيف قبل الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من اليوم المذكور لقفل صندوق العطاءات.

تخضع جميع المناقصات ألحكام المرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2002م، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية 	 
والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  )37(  لسنة 2002 م.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1
أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 2
أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3
يجب ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بختم الشركة أو المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.. 4

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.	 

 جميع المناقصات العامة التابعة لشركة طيران الخليج يتم اإلعالن عنها على الموقع اإللكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات	 
 http://www.tenderboard.gov.bh

  لالستفسار عن وثائق المناقصة يمكنكم االتصال بإدارة المشتريات واإلمدادات على هاتف: 17338456 973+ / 17338790 973+ / 17338545 973+	 
أو فاكس: 17327999 973+

مالحظة هامة: سيتم فتح العطاءات صباحًا في اليوم التالي من تاريخ انتهاء استالم العطاءات في مكتب المناقصات الواقع في  مكتب مجلس 
المناقصات والمزايدات )الطابق السابع( ببرج المؤيد ضاحية السيف وبإمكان مقدمي العطاءات حضور عملية الفتح. 

إعــالن مناقصــة 

قيمة الضمان رقم المناقصةموضوع  المناقصة
االبتدائي

قيمة وثائق 
المناقصة

الموعد النهائي لتقديم العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

  توفير منتوجات مخبوزة طازجة لشركة 1
2018/9/1913:30األربعاء 100 د.ب 2500 د.بBTB-1874-08-18 طيران الخليج

مالحظة: باإلمكان شراء وثائق المناقصة إلكترونيا من خالل نظام المناقصة اإللكتروني اعتبارًا من 16 اغسطس 2018 .

ل
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ثواب وعقاب لمراكز الخدمة الحكومية
ي�ضتح���ق عمل جلنة تقييم مراكز اخلدم���ة احلكومية ق�ضًطا اأكرب من ت�ضليط ال�ضوء 
عليه، وذلك للواجبات املنوطة به���ا، لرفع م�ضتوى ر�ضا املتعاملي، �ضواء املواطني 

اأو املقيمي اأو اجلهات.
ل م���دى ا�ضتيفائها، ومن  �ضتج���ول اللجنة حاملة م�ضط���رة معايري حمددة، و�ضت�ضجِّ
بينه���ا: �ضهولة الو�ضول للمركز، ومدى مالءمة اخلدم���ات للم�ضني وذوي االحتياجات 
اخلا�ض���ة، والرد على ال�ض���كاوى عرب نظام )توا�ضل(، و�ضهول���ة احل�ضول على “بارك” 

لل�ضيارة، والوقت امل�ضتغرق الإجناز املعاملة، ومدة االنتظار لل�روع يف نظر املعاملة.
واأ�ضك���ر رئي����س مركز )درا�ضات( نائ���ب رئي�س اللجنة ال�ضيخ عب���داهلل بن اأحمد اآل 
خليف���ة، الذي اأنع�س احلديث، ع���ن هذه اللجنة، با�ضت�ضافة فعالي���ة تعريفية، ملمثلي 

مراكز اخلدمة، متهيًدا لبدء عملية التقييم الفعلية بنهاية ال�ضهر اجلاري.
وق���راأت باأر�ضي���ف ال�ضحيفة عن تقيي���م 47 مركًزا تابًعا اإل���ى 11 جهة حكومية يف 
فرباير املا�ضي. واأظن اأن النتائج �ضرتفع للجهات العليا. وحّبذا ن�رها مبوقع اإلكرتوين 

ر�ضمي، مثلما يجري مع تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب والتقارير احلقوقية.
واأق���رتح االقت���داء بتج���ارب ناجحة، حتتف���ي مبراكز اخلدم���ة املتميزة، ع���رب اإزاحة 
�ضخ�ضية رفيعة لوح���ة ح�ضولها على “الدرع الذهبي”، وذلك مثلما تعهد نائب رئي�س 
دول���ة االإمارات رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
���ا. وقوله اإن فرق العم���ل املجتهدة ت�ضتحق  بتد�ض���ي “مراك���ز اخلم�س جنوم” �ضخ�ضيًّ

التقدير والثناء.
اأما بالن�ضبة الأّي مركز ال ي�ضتويف املعايري املطلوبة، فيجب “قر�س اأذنه”، تكري�ًضا 

لثقافة الثواب والعقاب؛ الأن غ�س النظر مر�س تطوير القطاع احلكومي.

تيـــار
“من َكُثَ مزاُحه مل ي�ضلم من ا�ضتخفاف به اأو حقد عليه”.

الإمام علي بن اأبي طالب )ع(

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات
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منهجية متكاملة لتقييم مراكز اخلدمة احلكومية
“در��شات” ي�شت�شيف ور�شة تعريفية... عبد�هلل بن �أحمد:

�ملنام����ة - بن����ا: ��شت�ش����اف مرك����ز �لبحرين 
للدر��ش����ات �لإ�شرت�تيجي����ة و�لدولي����ة و�لطاق����ة 
“در��ش����ات” ور�شة عمل تعريفية ملمثلي مر�كز 
�خلدمة �حلكومية كخطوة متهيدية، ت�شبق قيام 
جلن����ة تقييم مر�ك����ز �خلدمة �حلكومي����ة، بعملية 
�لتقيي����م �لفعلي����ة، و�لت����ى �شتب����د�أ نهاية �شهر 

�أغ�شط�س �جلاري.
وت�شمن����ت �لور�ش����ة �����رح دلي����ل �لتقييم، 
و�ملعايري �حلاكمة، و�آلي����ات �لتقييم �لتي يجب 
��شتيف����اء �ملر�ك����ز لها؛ به����دف تعزي����ز �لرقابة 
�لد�خلي����ة، وتوحي����د �أ�ش�����س �جل����ودة يف تق����دمي 
�خلدم����ات، ف�ش����ا عن تر�شي����خ ثقاف����ة د�خلية، 

لتبني ثقافة �لتطوير و�لتميز و�لبتكار.
وبهذه �ملنا�شب����ة، �أعرب رئي�س جمل�س �أمناء 
“در��ش����ات” نائ����ب رئي�����س جلنة تقيي����م مر�كز 
�خلدم����ة �حلكومي����ة �ل�شيخ عبد�هلل ب����ن �أحمد �آل 
خليفة ع����ن �شعادته باأن يك����ون �ملركز م�شاركا 
وفاعا يف عمل �للجنة �شو�ء بالع�شوية و�لإ�ر�ف 
على عملية �لتقييم �جلارية، �أو تو�جده بالفريق 
�ملرك����زي للتقيي����م، و��شت�شافة ور�����س �لعمل، 
وكذلك �ق����رت�ح �آليات �لعمل، وتق����دمي �لأفكار 
�ملبتكرة، وذل����ك يف �إطار ر�شالت����ه �لهادفة �إلى 
تعزي����ز �ل�ر�كة �ملجتمعي����ة، و�مل�شاهمة كحليف 
�إ�شرت�تيج����ي م����ع �ملوؤ�ش�شات �ملعني����ة؛ لتنفيذ 

�خلطط �لتنموية �لوطنية.

مر�ك����ز  تقيي����م  �أن خمرج����ات جلن����ة  و�أك����د 
�خلدم����ة �حلكومي����ة متث����ل ترجمة ملب����ادئ روؤية 
�لبحرين �لقت�شادي����ة 2030، و�نعكا�شا ملا جاء 
يف برنام����ج عمل �حلكوم����ة و�مللتق����ي �حلكومي 
ب�ش����اأن �لغاي����ة �لأ�شا�شية هي ر�ش����ا �ملتعاملني 
من خ����ال تقدمي خدمات حكومي����ة، تتما�شى مع 
�أعلى معاي����ري �جلودة و�لكف����اءة و�لتميز، ووفق 
منظومة متكاملة ترتكز على �لبتكار و�ل�شفافية 

و�لتقييم �مل�شتمر. 
و�أو�شح �أن “در��شات” يبدى �هتماما كبري� 
باآلية ��شتطاعات �لر�أى لقيا�س �جتاهات �لر�أى 
�لع����ام؛ كونه����ا منهجية عم����ل، وو�شيل����ة مهمة، 
لدعم جهود �لتنمي����ة �مل�شتد�مة، وحتقيق ر�شا 
�ملو�طن����ني، مبين����ا �أن ��شتطاع����ات وم�شوحات 
�لر�أى تكت�شب �أهمية بالغة يف �شياغة �لجتاهات 
�لعامة جتاه خمتلف �لق�شايا و�ملجالت، وتقييم 
�أن �لوق����وف عل����ى  �خلدم����ات �حلكومي����ة. كم����ا 
موؤ�ر�ته����ا يعد مرتكز� �أ�شا�شي����ا يف بلورة �لبيئة 
�ملحفزة؛ لتعزيز منظومة حت�شني �خلدمات، من 
خال �لتعرف على �آر�ء وتطلعات فئات �ملجتمع. 
و�أ�ش����ار �ل�شي����خ عب����د�هلل ب����ن �أحمد �إل����ى �أن 
جن����اح �لبحري����ن يف �لتقري����ر �لوطن����ي �لطوع����ي 
�لأول لتنفيذ �أه����د�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 2030 
خال �ملنتدى �ل�شيا�ش����ي رفيع �مل�شتوى �لتابع 
للمجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي لاأمم �ملتحدة، 

وت�شم����ني جمل����ة م����ن �لتو�شيات و�ملب����ادر�ت 
�لناجتة ع����ن ور�س عمل �لتطلع����ات �مل�شتقبلية 
لا�شرت�شاد بها يف برنامج عمل �حلكومة �ملقبل 
2019 - 2022، يط����رح �لعديد م����ن �ملوؤ�ر�ت 
�ملهمة �لتي ميكن �ل�شتفادة منها يف عمل جلنة 
�لتقيي����م، و�إط����اق �ملبادر�ت �لنوعي����ة لارتقاء 
باخلدم����ات �حلكومي����ة �ملقدمة، وتطوي����ر �لأد�ء 
�ملوؤ�ش�ش����ي، �إ�شاف����ة �إلى �ل�شتثم����ار يف �لعن�ر 
�لب�����ري، مبا يحق����ق �أهد�ف �لتنمي����ة �مل�شتد�مة 
�ملن�شودة، ويع����زز عمل �جلهاز �حلكومي ككيان 

من�شجم وبنيان مرت�بط.
و�أف����اد �أن بن����اء وتعزي����ز �لق����در�ت يف جمال 
تقدمي �خلدم����ات، ��شتناد� �إل����ى مرجعية موحدة 
ومعايري و��شحة، يوؤطر �لتز�م �جلهات �حلكومية 
بتطوي����ر �خلدم����ات �ملقدم����ة، وير�ش����خ قو�ع����د 
�أي جو�ن����ب  �ل�شفافي����ة و�لتناف�شي����ة، وير�ش����د 
للخل����ل �أو �ل�شعف يف ه����ذ� �ل�ش����اأن، و�شول �إلى 

تقدمي �أف�شل �ملمار�شات �خلدمية.
وثم����ن رئي�س جمل�����س �لأمناء �جله����ود �لتي 
تبذله����ا جلن����ة تقييم مر�ك����ز �خلدم����ة �حلكومية 
برئا�شة �لرئي�����س �لتنفيذي لهيئ����ة �ملعلومات 
و�حلكوم����ة �لإلكرتونية حمم����د �لقائد، يف �شياق 
روؤي����ة �شاملة ومتكاملة لعملية �لتقييم، تدعمها 
قو�ع����د مائم����ة و�أدو�ت موحدة، و�لت����ي �أفرزت 

بدورها نتائج �إيجابية ومب�رة.

• �ملحا�رة	 • �مل�شاركون بور�شة �لعمل 	

“الرتبية”: تقلي�ص فرتة اإجناز املعامالت بخدمات املراجعني

مدينة عي�شى - وز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
قام وكي���ل وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم للمو�رد 
و�خلدمات حممد مبارك جمعة بزيارة تفقدية 
�إلى مبن���ى مركز خدم���ات �ملر�جعني بديو�ن 
�ل���وز�رة مبدين���ة عي�ش���ى، حي���ث جت���ّول يف 
�أق�شام �ملركز ير�فقه ع���دد من �مل�شوؤولني، 

و�طلع على �خلدم���ات �لتي يقدمها للجمهور 
و�لإج���ر�ء�ت �ملتبعة يف �إجن���از معاماتهم مع 
�جله���ات �ملخت�شة يف �ل���وز�رة، و�لتقى عدد� 
من �ملر�جعني م���ن �لطلبة و�أولي���اء �أمورهم، 
و��شتم���ع �إلى ماحظاته���م �خلا�ش���ة بال�شاأن 

�لتعليمي.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

إلى رحاب البيت العتيق
��ش���د �لرحال �ليوم، ب�شعادة وغبطة، وتوفيق من رب �خلل���ق، �لى بيته �لعتيق، �لى �أطهر 
بق���اع �لأر�س، �لى مكة �ملكرمة، عازماً ونا�ش���د�ً ب�شفاء نف�س، وقريرة عني، �أد�ء ركنه �خلام�س، 
ركنه �لعظيم، ركنه �لذي يرنو �ليه حجاج بيته، من �شتى بقاع �لأر�س، من �شتى بقاع �ملعمورة، 

حمت�شبني �لأجر، و�لثو�ب، ومر�شاة �هلل. 
�أ�ش���د �لرحال �لي���وم، �شاكر�ً رب �لعزة، �ل���ذي ل �إله �إل هو، �أن ��شطف���اين من �شمن مليار 
ونيف من �مل�شلم���ني، لأن �أكون ممن حتت�شنهم �ملائكة هناك، ممن ين�شغلون بقر�ءة �لقر�آن، 

و�لت�شبيح حلمده، ولنعمه، ولف�شائل خريه، وما �أكرثها، وما �أعظمها، وما �أثقلها يف �مليز�ن.
�أ�ش���د �لرحال �لي���وم، و�أنا �أن�شد �لدعوة لكل م�شلم، لكل مت�رر، لكل موجوع، باأن �أدعوك يا 
رب���ي، باأن تفرج كربته���م، وتزيل همهم، وتفتح لهم �أبو�ب رزقك على م�ر�عيها، �أدعو ب�شدق 
و�شف���اء نف����س لكل من �أحبب���ت، لكل من �رين، وخذلن���ي، و�أوجعني، وك�ر قلب���ي، وحاربني يف 

رزقي، باأن يغفر �هلل لهم، ويهديهم، وير�شدهم �لى �شو�ء �ل�شبيل.
 �أقوله���ا بكلم���ات متاأ �لفم، عرجاً عل���ى كلمات ربي” فمن عفا و�أ�شل���ح فاأجره على �هلل”، 
ولق���د قالت يل �حلياة، بيومياتها �لرثة، و�ل�شاخبة، و�ملفاجئة، باأنه كم من ظامل، جائر، �شاءت 
له �لأقد�ر �لربانية، باأن يتحول لب�شتان خري، ومنفعة، �لى منرب �شاح، و�إ�شاح، ودعوة للدين، 
وللم �لقلوب �ل�شتات، �ملبعرثة، و�ملفقودة، �ململوءة بوحل �حلياة �ل�شاقة، �لتي ل ترحم �أحد�ً، 

وبذلك حكمة، وموعظة ح�شنة، وطريق حياة.
�أ�شالك���م ختاماً، �شالح �لدع���اء، وتوفيق �هلل ور�شو�نه، و�لتقيكم باإذن���ه تعالى مب�شاحة “فجر 
جديد” و�لذي هو لكم ولأجلكم، ولأجل �أبنائكم، بعد �نق�شاء مو�شم �حلج �ملبارك، و�لى فجر جديد. الفندقية  ”Vatel“ دعوة الطلبة لال�ستفادة من مقاعد

ماج�ستري الإدارة العامة يحاكي واقع العمل احلكومي

��شتقبال �لطلبات من 26 �إلى 30 �أغ�شط�س... “�لرتبية”:

�أعلن فتح باب �لت�شجيل للدفعة �لر�بعة... “بيبا”:

مدينة عي�شى - وز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
و�مللحقي���ات  �لبعث���ات  �إد�رة  مدي���ر  �أعل���ن 
بوز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم عي�ش���ى �لكوهجي 
ع���ن تخ�شي����س هيئ���ة �لبحري���ن لل�شياح���ة 
و�ملعار�س عدد� من �ملقاعد للدر��شة بكلية 
“Vatel” �لفندقي���ة، موؤك���د� حر�س �لوز�رة 
عل���ى تاأهي���ل �لطلب���ة �لبحريني���ني يف كافة 
�ملجالت �لعلمية و�ملهني���ة وذلك من خال 
�لتع���اون �مل�شرتك م���ع خمتل���ف �لقطاعات 

و�لأجهزة �حلكومية.
 )Vatel( و�أو�ش���ح �لكوهج���ي �أن كلي���ة
تق���دم يف �لوقت �حل���ايل برناجم���ا �أكادمييا 
و�حد� يف جم���ال �إد�رة �لفنادق، و�لذي مينح 
 International يف  �لبكالوريو����س  درج���ة 
توف���ر  حي���ث   ،Hotel Management
�لكلية كادر� تعليميا من �لكلية �ملرموقة يف 
فرن�شا، كم���ا �شيكون من �شمن �أع�شاء هيئة 
�لتدري�س كادر م���ن �لأ�شاتذة �لبحرينيني يف 

�لتخ�ش�شات �لأكادميية �لأخرى.
�لتق���دم  يف  �لر�غب���ني  �لطلب���ة  ودع���ا 

لا�شتفادة من �ملقاعد �لدر��شية �إلى مر�جعة 
�إد�رة �لبعث���ات و�مللحقي���ات مبركز خدمات 
�ملر�جع���ني يف وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م من 
�لأح���د 26 �أغ�شط����س  2018 ولغاية �خلمي�س 
�ملو�ف���ق 30 �أغ�شط����س 2018 م�شطحب���ني 
معه���م �لآتي: �ل�ش���رية �لذ�تي���ة مرفقا معها 
خطاب لالتحاق بالكلي���ة باللغة �لجنليزية، 
ون�شخ���ا من �إفادة �لتخرج من �لثانوية �لعامة 

�أو م���ا يعادله���ا، وك�ش���ف �لدرج���ات ل�شت���ة 
ف�شول در��شية �أو ما يعادلها.

�لطلب���ة  عل���ى  �أن  �لكوهج���ي  و�أ�ش���اف 
�ملتقدمني لهذه �ملقاعد �جتياز �لختبار�ت 

و�ملقابات �ل�شخ�شية �لتي تقدمها �لكلية.
يذك���ر �أن كلي���ة Vatel �لفندقي���ة ه���ي 
م���ن �أهم �ملوؤ�ش�ش���ات �لتعليمي���ة �لفرن�شية 
يف قطاع �إد�رة �ل�شياف���ة، وت�شتمل على 31 
كلية ح���ول �لعامل، وت�ش���م يف �لوقت �حلايل 
نح���و �شبع���ة �آلف طال���ب وطالب���ة، وق���د مت 
تخريج 29 �ألف طالب م���ن هذه �لكلية �لتي 
تتب���ع �أ�شلوب���ا تعليميا حمرتف���ا ومغاير� من 
خال �لرتكيز على �ملنهج �لنظري وتطبيقه 
عملي���ا �شمن مر�ف���ق مت �إعد�ده���ا خ�شي�شا 
V -  ههذ� �لغر�س، حيث ت�شم جميع كليات
tel �لفندقية يف مر�فقها مطعما �أو فندقا يف 
�حلرم �جلامعي؛ وذل���ك لتمكني �لطاب من 
تطبيق جتربتهم �لنظرية ب�شكل �حرت�يف من 
خال �كت�شاب �ملهار�ت �لعملية يف �لتعامل 

مع زبائن حقيقيني.

�شاحية �ل�شي���ف - معه���د �لإد�رة �لعامة: 
ق���ال مدير برنامج ماج�شت���ري �لإد�رة �لعامة يف 
معه���د �لإد�رة �لعام���ة )بيبا( حمم���د �أمني �إنه 
مت بدء ��شتقبال طلب���ات �لرت�شيحات للدفعة 
�لر�بعة من �لربنامج و�شي�شتمر قبول �لطلبات 
حت���ى نهاية �شبتمرب �ملقبل وذلك عرب �ملوقع 
www.bipa.gov. للمعه���د  �لإلك���رتوين 

.mpm /bh
و�أكد �أمني �أن �لربنامج يحاكي يف ت�شميمه 
و�ق���ع �لعمل �حلكومي يف مملكة �لبحرين، فهو 
قائ���م على منهجي���ة د�عمة لتاأهي���ل �لقياد�ت 
�حلكومي���ة �لقادرة على �شن���ع �لقر�ر�ت وبناء 

�ل�شيا�شات على �أ�شا�س علمي.
يف  �شيح�شل���ون  �خلريج���ني  �أن  و�أو�ش���ح 
نهاية ه���ذ� �لربنام���ج على �شه���ادة �أكادميية 
�ش���ادرة من جامعة �إك����س مر�شيليا �لفرن�شية، 

و�لت���ي تعد و�حدة من �أف�شل 112 جامعة على 
م�شتوى �لعامل، �إلى جانب �شهادة �حرت�فية من 
�ملدر�ش���ة �لوطني���ة ل���اإد�رة يف فرن�شا، و�لتي 
�نت�ش���ب لها ع���دد من قادة وروؤ�ش���اء �لعامل يف 

جم���ال �لإد�رة �لعام���ة، م�شيًف���ا �أن �لربنام���ج 
ميتاز باأوق���ات در��شية مرن���ة ويتاألف من 16 
وح���دة در��شي���ة يت���م �جتيازها خ���ال عامني، 
�إ�شافة �إلى دور�ت �لتعلم عن ُبعد، كما يعتمد 
منه���ج �لدر��شة �ملتبع يف �لربنامج على تبادل 
�خلرب�ت �ملهنية و�أف�شل �ملمار�شات �لدولية.
يذك���ر �أن �لربنامج يتما�شى م���ع �لأهد�ف 
�لإ�شرت�تيجي���ة للمعه���د، �ملتمثل���ة يف خدمات 
مط���َوّرة تو�كب �لتطلع���ات �لتنموية، و�لإد�رة 
و�لقي���ادة �ملثل���ى للم���و�رد �ملّمكن���ة لتوفري 
�خلدم���ات، و�ل�شيا�ش���ات �ملط���ِوّرة و�لد�عم���ة 
لعمليات �لتنمي���ة �مل�شتد�مة، وثقافة �لتغيري 
�مل�شتم���ر و�لإب���د�ع؛ م���ن �أج���ل �لتطوي���ر، نحو 
�لو�ش���ول �إل���ى منظوم���ة عمل حكومي���ة متتاز 
مبمار�ش���ات حكومي���ة ممنهج���ة وفًق���ا لأ�ش�س 

علمية ولأف�شل �ملمار�شات �لإد�رية.

• عي�شى �لكوهجي	

• حممد �أمني	

“العلوم التطبيقية”: “احلقوق” تهتم بجودة املخرجات
�ش���رتة - جامع���ة �لعلوم 
�لتطبيقية: قال �لقائم باأعمال 
عميد كلي���ة �حلقوق يف جامعة 
�لعلوم �لتطبيقية ح�شني بني 
عي�ش���ى �إن �لكلي���ة تركز على 
�ل���دو�م على نوعي���ة �لرب�مج، 
�لإد�رة،  و�أ�شالي���ب  وجودتها، 
ونوعية �خلدمات �لتي تقدمها 

لطلبته���ا، م�شرًي� �إل���ى �أن متيزه���ا يرجع �إلى 
كفاءة كادرها �لأكادمي���ي و�لإد�ري وطلبتها 
�ملتميزين. و�شّدد �لقائم باأعمال �لعميد على 
�هتم���ام �لكلية بجودة �ملخرج���ات �لتعليمية 
للطلبة متا�شًيا مع �خلطة �ل�شرت�تيجية �لتي 
و�شعته���ا �جلامع���ة لل�شن���و�ت �لقادمة �لتي 
تركز عل���ى حتقيق �جل���ودة �ل�شاملة للرب�مج 
و�لتخ�ش�ش���ات �لتي تقدمه���ا، موؤكًد� حر�س 
�لكلية توفري �لتقنيات �لتعليمية و�لتدريبية 

�ملتقدم���ة مبا يخ���دم �لعملية 
�لتعليمية ويعّزز من �كت�شاب 
�مله���ار�ت �ل�رورية وتر�شيخ 
�ملعلوم���ة �لعلمي���ة يف ذه���ن 

�لطالب.
و�أو�ش���ح �أن بر�مج �لكلية 
وخططه���ا �لدر��شي���ة تخ�ش���ع 
به���دف  دوري���ة  ملر�جع���ات 
�لتح�ش���ني و�لتطوي���ر �مل�شتمر، م�ش���رًي� �إلى 
�أن �لكلي���ة تق���دم بر�م���ج �أكادميي���ة تق���وم 
على جمموعة م���ن �ملو�د �لإجباري���ة �ملعمقة 
و�لختياري���ة �لت���ي تهي���ئ للطال���ب �ختي���ار 
م�شاره م���ا بني �لتخ�ش����س يف �لقانون �لعام 
�أو �لقان���ون �خلا����س عن���د �ختي���ار �أطروح���ة 
�ملاج�شت���ري، �لأمر �لذي �شي�شاع���ده م�شتقباً 
يف �لرتكي���ز عل���ى توجهه �لنوع���ي يف برنامج 

�لدكتور�ه. 

• ح�شني بني عي�شى	

“امللكية للبنات” جتتاز التدقيق الثاين لـ “الآيزو”

�لرف����اع - �جلامعة �مللكية للبن����ات: �جتازت 
�جلامع����ة �مللكية للبنات بنج����اح �لتدقيق �لرقابي 
�لثاين ملعيار �إد�رة �جلودة �لأيزو )9001:2015( 
حتت �إ�����ر�ف فريق تدقيق مكون من �أربعة �أع�شاء 
م����ن موؤ�ش�ش����ة )�أي ج����ي �أي �وروب����ا(، وق����د ��شفر 
�لتدقي����ق عن نتائج مذهلة متثل����ت يف عدم وجود 
�أي خمالف����ات يف �ملعايري �ملدقق����ة لل�شنة �لر�بعة 

على �لتو�يل.
ومت �إج����ر�ء �لتدقيق يف �إط����ار �ملعيار �جلديد 
لاآي����زو )9001:2015( للمرة �لأولى منذ �لنتقال 
م����ن �ملعي����ار �ل�شاب����ق )9001:2008( و�لذي مت 
بنج����اح يف يونيو م����ن �لعام �ملا�ش����ي 2017، ومت 
تن�شيق زيارة فريق �لتدقيق من قبل وحدة �شمان 
�جل����ودة و�لإعتمادية باجلامع����ة، وعليه مت ت�شكيل 

فريقني للتدقيق ق����ام كل منهما بزيارة �لأق�شام 
�ملختلفة باجلامعة.

و��شتهلت �لزي����ارة باجتم����اع �فتتاحي ح�ره 
كل م����ن �لقائمة باأعم����ال رئي�س �جلامع����ة �مللكية 
للبن����ات منى �شوري، وممثلة �لإد�رة لنظام �جلودة 
من����ى عبد�جل����و�د، بالإ�شاف����ة �إل����ى جمي����ع مديري 

وروؤ�شاء �لأق�شام �ملختلفة.
ويف �جلل�ش����ة �خلتامية، �أظهر �ملدققون ردود 
فع����ل �إيجابية ح����ول �لتدقيق و�أعلن����و� عن �لنتائج 
�ملتمي����زة و�لت����ي متثلت يف عدم وج����ود خمالفات 
لل�شن����ة �لر�بع����ة عل����ى �لت����و�يل مما يعك�����س متيز 
�جلامع����ة �مللكية للبن����ات يف حر�شها على حتقيق 
�أق�شى معايري �جلودة، وعليه فاإن �لتقرير �لر�شمي 

�شيتم ت�شلمه يف غ�شون �لأ�شبوعني �ملقبلني.
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“�سوت �سباب 2030” جتربة غري م�سبوقة وعّززت وعينا بامل�ساركة ال�سيا�سية
فائزون باملجل�س اال�شت�شاري يف لقاء ح�رصي مع “$”:

        بدور املالكي من الرفاع

اال�شت�ش���اري  املجل����س  يف  اأع�ش���اء  اأك���د 
ملدينة �شب���اب 2030 اأن التجرب���ة التي مروا 
بها من خالل برنامج “�شوت ال�شباب 2030” 
اأ�شهم���ت اإل���ى اأبعد ح���د يف تعريفهم مببادئ 
العملية االنتخابية، وحتفيزهم على امل�شاركة 
يف احلي���اة ال�شيا�شي���ة وتعزي���ز دور ال�شب���اب 
يف موا�شل���ة م�ش���رة تط���ور وازده���ار مملكة 
البحرين، من خالل ح�شورهم الفاعل كناخبني 
وحتى مر�شح���ني يف املوؤ�ش�ش���ات الد�شتورية 
املتمثلة يف جمل�س النواب واملجال�س البلدية.

أهمية البرنامج 
واأكدوا يف لق���اء ح�رصي مع “البالد” اأهمية 
برنام���ج “�ش���وت ال�شب���اب 2030” الذي يعد 
اإح���دى الفعالي���ات امل�شاحب���ة لي���وم امل���راأة 
البحرينية 2018 ويقام مبدينة �شباب 2030 
بالتعاون بني املجل�س االأعل���ى للمراأة ووزارة 
�شوؤون ال�شب���اب والريا�شة ومتكني، م�شرين 
اإلى م���دى ا�شتفادتهم من هذا الربنامج الذي 
ت�شّم���ن حما����رصات نظري���ة وعملي���ة تنته���ي 
بتطبي���ق عملي من خالل اإتاح���ة اأمامهم جتربة 
تر�ش���ح وانتخاب م���ن قبل زمالئه���م، ليحظوا 
بفر�شة امل�شاركة يف جل�شة نقا�شية على غرار 

جل�شات جمل�س النواب. 

مشاركة البحرينية بالسياسة 
���وا بالذك���ر اأهمي���ة الربنام���ج الذي  وخ�شَّ
ياأت���ي ا�شتعداًدا ملو�ش���م االنتخابات النيابية 
والبلدي���ة القادمة، ويركز ب�ش���كل خا�س على 
تعري���ف امل�شارك���ني باأبعاد م�شارك���ة املراأة 
يف احلي���اة ال�شيا�شية، واأث���ر ذلك على التنمية 
والبناء الوطني وهو ما ين�شجم مع مو�شوع يوم 
املراأة البحرينية الذي يحتفي مب�شاهماتها يف 

املجال الت�رصيعي والعمل البلدي.

تنفيذ الوعود االنتخابية 
واأ�شاروا اإلى حر�شهم على تنفيذ الوعود 
االنتخابية التي ت�شمنها برناجمهم االنتخابي، 
وح���ازوا بن���اء عليها ثق���ة زمالئه���م الناخبني 
م���ن مدين���ة ال�شب���اب، الت���ي ج���رى تكثيفها 
يف تو�شي���ات املجل����س اال�شت�ش���اري ملدينة 
�شب���اب 2030، وو�ش���ع املقرتح���ات الكفيلة 
بدع���م وم�شاندة جه���ود وزارة �شئون ال�شباب 
ا املتعلقة بتطوير برامج  والريا�ش���ة، خ�شو�شً
املدين���ة، وا�شتم���رار برنام���ج �ش���وت �شباب 
2030، وتثبيت���ه على خارطة الربامج بدورية 

يتم االتفاق عليها مع امل�شئولني بالوزارة.

المشاركة واجب وطني
ال�شاب ب���در البدر، الذي جرت تزكيته من 
قبل زمالئه رئي�ًشا للمجل����س اال�شت�شاري اأكد 
اأهمي���ة برنامج “�شوت �شباب 2030” يف رفع 
وعي منت�شبيه باأهمية امل�شاركة يف االنتخابات 
النيابي���ة والبلدي���ة كواج���ب وطن���ي، وحتمل 
الك���فء  املر�ش���ح  انتخ���اب  يف  م�شوؤوليته���م 
القادر عل���ى اإي�شال مطالب ال�شباب ومطالب 
املواطن���ني اإل���ى ال�شلط���ة الت�رصيعي���ة، ودعم 

م�شرتهم وحتقيق تطلعاتهم.

 واأ�ش���ار اإل���ى اأن منت�شب���ي الربنامج باتوا 
اأك���ر قناعة باأن املمار�ش���ة ال�شيا�شية لي�شت 
حكًرا على كب���ار ال�شن، واخلربة التي تتطلبها 
ه���ذه املمار�ش���ة ميك���ن اكت�شابه���ا يف مراحل 
عمري���ة مبك���رة، وذلك بعي���ًدا ع���ن التهمي�س 
الذي يتعر�س له ال�شباب ب�شبب �شغر �شنهم 

والفر�س املحدودة وقلة اخلربة. 

البرنامج يعزّز ثقافة الحوار
اأم���ا زميله عب���د العزي���ز املع���اودة فاأكد 
اأن برنام���ج “�شوت �شب���اب 2030” اأ�شهم يف 
تعري���ف امل�شارك���ني فيها ح���ول كيف ميكن 
لل�شباب الذي���ن بلغوا 21 عاًما ممار�شة حقهم 
الد�شت���وري يف االنتخاب���ات النيابية والبلدية، 
مبا ميكنهم من امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية 
يف مرحلة مبكرة م���ن اأعمارهم، تعزيًزا ملبادئ 
الدميقراطي���ة احلقة، حي���ث اإن االنتخابات يف 
حد ذاتها هي فر�ش���ة ملمار�شة الدميقراطية 

يف اأرقى �شورها. 
وتابع اأن اأهمية الربنامج ال تكمن فقط يف 
تعريف منت�شبيه مب�ش���ارات احلياة ال�شيا�شية 
البحري���ن، وق���ال  والدميقراطي���ة يف مملك���ة 
ا يف حياتنا العملية اأي�ًشا،  “الربنام���ج مهم جدًّ
وتعّززت لدين���ا ثقافة احلوار واالإقناع وك�شب 
التاأيي���د، وميكنن���ا اال�شتف���ادة م���ن ذل���ك يف 
جماالت عدي���دة كاالنتخاب���ات اجلامعية مثال، 
اأو حت���ى احل���وارات البن���اءة داخ���ل االأ����رصة اأو 

جمموعات االأ�شدقاء.

أهمية زيادة الوعي السياسي
بدوره���ا، قالت لولوة احلم���ادي،21 عاًما، 
الت���ي تدر�س يف ال�شنة الرابع���ة بق�شم االإعالم 

بجامع���ة البحري���ن: “رغ���م �شغ���ط الدرا�ش���ة 
وم�شاري���ع التخ���رج وغره���ا، اإال اأنني حر�شت 
عل���ى ح�ش���ور كل فعاليات الربنام���ج، وذلك 
اإدراًكا من���ي الأهمي���ة هذا الربنام���ج يف زيادة 
الوع���ي ال�شيا�شي لدى ال�شب���اب واملراأة على 
وج���ه التحديد، كما اأنه ي�ش���ّكل فر�شة تطبيق 
عملي لتجرب���ة خو�س االنتخاب���ات، وهذا مهم 
ا لل�شب���اب البحريني وللعم���ل الذي اأطمح  ج���دًّ

اإليه يف جمال االإعالم.
املفاهي���م  عل���ى  “تعرفن���ا  واأ�شاف���ت:   
االأ�شا�شي���ة الت���ي انطلقت م���ن خاللها احلياة 
ال�شيا�شية والدميقراطية لدى مملكة البحرين، 
كم���ا تعرفنا عل���ى االنتخابات واآلي���ة اإجرائها، 
والف�شل ب���ني ال�شلط���ات و�شي���ادة القانون 
واحلرية وامل�شاواة والعدال���ة والدميقراطية، 
والتعددية ال�شيا�شي���ة وامل�شاركة ال�شيا�شية 

واأهمية دور موؤ�ش�شات املجتمع”.

النائب القادم 
لك���ن ع�شو املجل����س اال�شت�ش���اري حممد 
العجم���ي قال اإنه رغم عدم امتالكه رغبة يف اأن 
ا يف يوم من االأيام  ا اأو بلديًّ ي�شبح نائًبا برملانيًّ
اإال اأن برنامج “�شوت �شباب 2030” اأ�شهم يف 
اطالعه على م�شوؤولية النواب والبلديني جتاه 
املواطنني وحتقيق تطلعات ال�شعب البحريني 
يف االرتقاء بكافة القطاعات، وحتقيق املزيد 
من املكت�شب���ات. واأردف “تعرفن���ا هنا اأي�ًشا 
على م�شاهمة امل�رصوع االإ�شالحي جلاللة امللك 
يف تفعي���ل احلي���اة الدميقراطي���ة يف مملك���ة 
ا و�شعًبا  البحري���ن، وتعزيز وحدة البحرين اأر�شً
واحلفاظ على اأ�شالته���ا وتراثها، واال�شتمرار 
يف بن���اء موؤ�ش�شاتها وتطوير املجتمع �شيا�شيًّا 

���ا، وتعزي���ز وتر�شي���خ  ���ا واجتماعيًّ واقت�شاديًّ
مبداأ احل���وار بني كافة املكون���ات ال�شيا�شية 
واالجتماعية”، ودور امل���راأة البحرينية ك�رصيك 

يف بناء الوطن”.

الجانب التطبيقي
م���ن جانبه���ا، حتدث���ت يا�شم���ني حمم���د 
عن غن���ى برنام���ج “�شوت �شب���اب 2030” ب� 
“املعلومات املهمة والقيمة التي مل نتعلمها 
ت بالذكر  طيلة 12 عاًم���ا يف املدر�شة”، وخ�شَّ
تن���وع املحا�رصي���ن يف الربنامج الذي���ن مثلوا 
املجل����س االأعل���ى للم���راأة ومعه���د البحري���ن 
للتنمي���ة ال�شيا�شية وهيئة الت�رصي���ع واالإفتاء 
القان���وين، وجمل�س النواب، الفت���ة اإلى اأهمية 
اجلان���ب التطبيقي للربنامج ال���ذي مل يقت�رص 
عل���ى املحا����رصات النظرية فقط؛ ب���ل ت�شّمن 
مثالً زيارات ميدانية اإلى جمل�س النواب تعرف 
خاللها ال�شباب على اآلية عمل املجل�س وجلانه.

لن أتردّد في التصويت
ع�ش���و املجل����س رمي الزي���اين قالت بعد 
اأن تابع���ت الربنامج وعرف���ت مدى اأهمية دور 
جمل�س النواب واملجال����س البلدية: لن اأتردد 
يف الذه���اب اإل���ى �شنادي���ق االق���رتاع ومن���ح 
�شوتي للمر�شح �شاح���ب الربنامج االنتخابي 
املهني، كما اأنني �شاأ�شجع اأ�رصتي وحميطي يف 

العمل واالأ�شدقاء على ذلك.
وتابع���ت: عل���ى كل مواط���ن بحرين���ي اأن 
يع���رف كل ما يتعل���ق باحلي���اة الدميقراطية 
يف مملك���ة البحرين التي اأكده���ا ميثاق العمل 
جمل�ش���ي  وج���ود  ث���م  والد�شت���ور،  الوطن���ي 
ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية، وطبيعة 

العالقة مع ال�شلط���ة التنفيذية، وم�شطلحات 
مث���ل مبا����رصة احلق���وق ال�شيا�شي���ة، وبرنامج 
عم���ل احلكومة، والف�ش���ل وال���دور الت�رصيعي 
واحل�شانة النيابية واملقرتح بقانون، وغرها 

الكثر.

تحفيز خاص للفتيات
واأك���دت ع�ش���و املجل����س زي���ن عي�ش���ى 
الكوهجي اأهمي���ة برنامج “�شوت ال�شباب” يف 
حتفيز الفتيات ب�ش���كل خا�س على امل�شاركة 
بالذك���ر  وخ�ش���ت  ال�شيا�شي���ة،  احلي���اة  يف 
املحا�رصة الت���ي قدمها املجل�س االأعلى للمراأة 

خالل الربنامج.
نح���ن  لدين���ا  اإن  “اأعتق���د  واأو�شح���ت   
الفتيات م�شوؤولية ك���ربى يف موا�شلة م�شرة 
تق���دم امل���راأة البحريني���ة، خا�ش���ة م�شاركتها 
يف االنتخاب���ات التي بداأت م���ع بدايات القرن 

املا�شي”.
 واأ�ش���ارت الكوهجي اإل���ى اأهمية الربنامج 
يف تعريف ال�شباب مب�شطلحات مثل املناطق 
واللج���ان  وحدوده���ا  االنتخابي���ة  والدوائ���ر 
الفرعي���ة لالنتخاب���ات العامة ملجل����س النواب 
واجلمعي���ات ال�شيا�شية ودوري���ة االنتخابات، 
والف�شل ب���ني ال�شلط���ات و�شي���ادة القانون 
واحلرية وامل�شاواة والعدال���ة والدميقراطية، 

واأهمية دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين”.

تجربة جديدة غير متوقعة
يعقوب خليل 21 �شنة، طالب طب ب�رصي، 
و�ش���ف برنام���ج “�شوت �شب���اب 2030” باأنه 
ا”، وقال “�ش���كل الربنامج جتربة  “�شّيق ج���دًّ
جديدة غر متوقعة لنا يف جمال التدريب على 
العملية االنتخابية، واأعتق���د اإنه اإ�شافة مهمة 

للربامج التي تقدمها مدينة ال�شباب.
 واأ�ش���اف “فيم���ا جن���د اأن ال�شب���اب ه���م 
ال���دول  يف  حت���ى  املجتمع���ات  يف  الغالبي���ة 
املتقدم���ة، ن���رى اأن برملانات تل���ك الدول ال 
ت�ش���م اأعداًدا كبرة من ال�شب���اب وذلك خالًفا 
ملا هو الو�ش���ع يف مملكة البحرين التي يت�شم 
املجل�س النيابي فيها بح�شور وا�شع لل�شباب، 
كما اأننا نالحظ اإقباالً متزايًدا من ال�شباب على 
امل�شارك���ة يف االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدية 
القادم���ة”، ب���ل اإنن���ا نالح���ظ اأن اأغل���ب الذين 

اأعلنوا نيتهم بالرت�شح حتى االآن هم �شباب.

• حممد العجمي 	

• يا�شمني حممد	

• لولوة احلمادي	

• يعقوب يو�شف	

• زين الكوهجي 	 • رمي الزياين 	

• عبدالعزيز املعاودة 	

املنام���ة - بنا: اأعل���ن املجل�س االأعلى 
للم���راأة عن فتح باب اال�ش���رتاك يف جائزة 
ال�شيخة ح�شة بنت �شلمان اآل خليفة للعمل 
ال�شباب���ي التطوع���ي بن�شخته���ا الثالث���ة، 
داعًي���ا اأ�شح���اب امل�شاري���ع التطوعية من 
البحريني���ن الذين تنطب���ق عليهم �رشوط 
الرت�ش���ح للجائزة اإلى امل�شاركة فيها عرب 
الدخول للموقع االإلكرتوين للمجل�س وملء 

اال�شتمارة اخلا�شة باجلائزة.
واأو�شح املجل����س اأن اجلائزة تت�شمن 
جمل���ة م���ن املعاي���ر م���ن بينه���ا جوانب 
التميز يف امل����رصوع التطوعي، واال�شتدامة 
وااللت���زام يف امل����رصوع، واجله���ات الت���ي 
مت التع���اون معه���ا والداعم���ة، والفئ���ات 
امل�شتهدف���ة من امل�رصوع واالآثار االإيجابية 
املكت�شب���ة  واخل���ربات  له���م،  املقدم���ة 
جوائ���ز  اأو  �شه���ادات  عل���ى  واحل�ش���ول 
واالإجن���ازات  امل����رصوع،  عم���ل  جم���ال  يف 

واالإ�شهام���ات ال�شابق���ة ل�شاحب امل�رصوع 
اأو الفري���ق يف امل�شاريع التطوعية االأخرى 
واأخ���ًرا املقابالت ال�شخ�شي���ة، ذلك فيما 
تت�شمن اجلائزة مكاف���اآت نقدية الأف�شل 
عمل���ني تطوعني على امل�شت���وى الفردي 
االأول  للمرك���ز  دين���ار   10000 بقيم���ة 
و6000 دينار للمرك���ز الثاين، وجائزتني 
عل���ى امل�شت���وى اجلماع���ي تبل���غ قيمتها 
14000 دين���ار للمرك���ز االأول، و10000 

دينار للمركز الثاين.
وي�ش���رط للم�شارك���ة يف اجلائ���زة اأن 
يكون املتق���دم للجائزة بحريني اجلن�شية 
عاًم���ا،  و35   18 ب���ني  عم���ره  وي���رتاوح 
واأن تك���ون االأعم���ال يف الفئ���ة اجلماعي���ة 
امل�شارك���ة حتت مظلة قانوني���ة اأي تابعة 
الإحدى املوؤ�ش�شات التعليمية اأو اجلامعات 

اأو موؤ�ش�شات املجتمع املدين.
واأ�شار املجل����س االأعلى للمراأة اإلى اأن 

اإطالق الن�شخة الثالثة م���ن جائزة ال�شيخة 
ح�ش���ة بن���ت �شلم���ان اآل خليف���ة للعم���ل 
ال�شباب���ي التطوعي ياأت���ي بعدما �شهدت 
اجلائزة على م���دى الدورتني املا�شيتني 
جناًح���ا متزاي���ًدا متث���ل يف ج���ودة االأعمال 
املقدم���ة �شواء عل���ى امل�شت���وى الفردي 
اأو حت���ى امل�شت���وى اجلماع���ي، االأمر الذي 
يعك�س قيمة العمل التطوعي ال�شبابي يف 
مملكة البحري���ن، ورغبة ال�شباب البحريني 

من اجلن�شني يف عمل اخلر.
وته���دف اجلائ���زة اإل���ى ن����رص وتعزي���ز 
مفه���وم ثقاف���ة العم���ل التطوع���ي واإبراز 
قيمته املعنوي���ة كواجب وطني واإن�شاين، 
وتعزي���ز وتطوير دور االأف���راد واجلماعات 
يف حتقي���ق االإجن���از واالإب���داع واال�شتدامة 
مل�رصوعات العم���ل التطوعي، وتعزيز روح 
املناف�ش���ة واإبراز املب���ادرات ال�شبابية يف 
جم���ال تنفيذ م�رصوع���ات متمي���زة موجهة 

خلدمة املجتمع.
وتعد جائ���زة �شاحبة ال�شم���و ال�شيخة 
ح�شة بنت �شلمان اآل خليفة اإحدى اجلوائز 

التي يعمل عليه���ا املجل�س االأعلى للمراأة 
مبوج���ب االأم���ر امللكي رق���م )15( للعام 
2011 باإن�شاء اجلائزة، وذلك تخليًدا لدور 
وعطاء املغفور لها باإذن اهلل تعالى �شمو 
ال�شيخة ح�شة بنت �شلمان اآل خليفة طيب 
اهلل ثراها يف دعم جم���االت العمل اخلري 
وموؤ�ش�شات���ه  واالجتماع���ي  والتطوع���ي 

املدنية.
وت�ش���كل جائ���زة ال�شيخ���ة ح�شة بنت 
�شلم���ان للعمل التطوع���ي اإحدى مبادرات 
املجل����س االأعلى للم���راأة املهمة يف جمال 
دعم وتعزي���ز روح العم���ل التطوعي لدى 
ال�شباب يف مملك���ة البحرين، مبا يعّزز من 
جم���االت العم���ل التطوعي ل���دى ال�شباب 
البحريني من اجلن�ش���ني، وي�شجعهم على 
املبادرة واالإبداع من اأجل االآخرين يف جمال 
ا�شته���رت ب���ه البحرين على م���ر تاريخها، 

وكان �شبًبا يف اإثراء جمتمعها املدين.

فتح باب اال�سرتاك بجائزة ال�سيخة ح�سة بنت �سلمان للعمل ال�سبابي التطوعي
لتعزيز وتطوير دور االأفراد واجلماعات يف االإجناز واالإبداع واال�شتدامة... “االأعلى للمراأة”:
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بدء �رسيـان قـرار حظـر �صيـد الكنعـد
بدءا من 15 اأغ�سط�س اإلى 15 اأكتوبر... “الرثوة البحرية”:

املنامة – وزارة الأ�سغ���ال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: اأعلن���ت وكال���ة الزراع���ة 
و�س���وؤون  الأ�سغ���ال  ب���وزارة  البحري���ة  وال���رثوة 
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين عن ب���دء �رسيان 
فرتة حظر �سيد اأ�سماك الكنعد بال�سباك وتداوله 
وبيع���ه اعتبارا من 15 اأغ�سط�س وحتى 15 اأكتوبر 
2018؛ به���دف زي���ادة خم���زون اأ�سم���اك الكنعد 
�سم���ن املخ���زون ال�سمك���ي الكل���ي يف اململك���ة، 
وتنظيم عملي���ة ال�سيد وجتنب ا�ستنزاف م�سائد 
اأ�سم���اك الكنعد مبا يحقق الت���وازن داخل الحياء 

البحرية.
وحظر القرار عر�س وت���داول اأ�سماك الكنعد 
خالل فرتة �رسيان احلظر يف الأماكن العامة لغر�س 
الت�سوي���ق اأو البيع، حيث يعاق���ب كل من يخالف 
اأحكام هذا القرار بالعقوب���ات املن�سو�س عليها 
يف املر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 2002 ب�ساأن 

تنظيم �سيد وا�ستغالل وحماية الرثوة البحرية.
و�س���ددت الوكالة يف بي���ان اأنه �سيتم اتخاذ 
كاف���ة الإج���راءات الالزمة لتطبيق ق���رار احلظر. 
وذك���رت اأن حظ���ر ال�سي���د يف مو�س���م التكاث���ر 

لالأ�سم���اك يعترب من اأف�س���ل الأ�ساليب العلمية 
للمحافظ���ة عل���ى املخ���زون ال�سمك���ي، و�سمان 
البحري���ة،  الأحي���اء  ا�ستمراري���ة  عل���ى  احلف���اظ 

ونا�س���دت كافة ال�سيادين التع���اون مع الإدارة 
املخت�سة لتنفيذ هذا القرار حفاظا على الرثوة 

البحرية.

بلدية املحرق تفتتح حديقة اأم ال�صجر باحلد

مدير بلدية املحرق يتفقد “عراد اخلدمية”

جتميل �صوارع “العا�صمة” بـ 3350 نخلة و�صجرة

حمافظة املحرق تبحث تطوير الأ�صواق القدمية مع “الغرفة”

املنام���ة - بن���ا: افتت���ح وكي���ل �س���وؤون 
البلديات ب���وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين نبي���ل اأبوالفتح، حديقة 
اأم ال�سج���ر مبنطقة احل���د جممع )112( وذلك 
بح�س���ور مدي���ر عام بلدي���ة املح���رق اإبراهيم 
اجلودر، وع�سو جمل����س املحرق البلدي اأحمد 
الذوادي، وع���دد من امل�سوؤول���ن يف البلدية 
وال���وزارة.ويف الفتت���اح، اأك���د اأب���و الفتح اأن 
حديق���ة اأم ال�سجر والتي تبل���غ م�ساحتها نحو 
7568 م���رت مرب���ع تاأت���ي �سم���ن �سل�سلة من 
امل�ساريع التجميلية والرتفيهية التي ت�سعى 
ال���وزارة لتنفيذه���ا خلدم���ة اأه���ايل املنطقة، 
اإذ حر�س���ت ال���وزارة عل���ى تلبي���ة طموح���ات 

وتطلع���ات املواطن���ن يف تنفي���ذ م�ساريعها 
التنموي���ة وفق���اً لتوجيه���ات الوزي���ر ع�سام 
خل���ف وال�سرتاتيجية الوطنية التي و�سعتها 
الوزارة للنهو�س باملجتمع املحلي والوقوف 

على احتياجاته مبختلف املناطق.
من جانبه، اأ�س���ار املدير العام اأن حديقة 
اأم ال�سج���ر ت�ستم���ل عل���ى م�سطح���ات خ�رساء 
مب�ساح���ة 2450 م���رت مرب���ع، وملع���ب لك���رة 
الق���دم، ومنطق���ة خم�س�سة للع���ب الأطفال، 
ومراف���ق �سحية، وغرفة حار����س اأمن، ومبنى 
مرافق خلدمات الأهايل والعائالت، بالإ�سافة 
اإل���ى منطقة مظ���الت متطورة وف���ق املعايري 

احلديثة، وكرا�سي اإ�سمنتية لال�سرتاحة.

الب�سيت���ن - بلدية املحرق: تفقد مدير 
عام بلدي���ة املحرق اإبراهيم اجل���ودر، يرافقه 
ع�س���و جمل����س املح���رق البلدي ع���ن الدائرة 
ال�سابع���ة �سب���اح الدو����رسي، منطق���ة ع���راد 
اخلدمي���ة، بح�سور ع���دد م���ن امل�سوؤولن يف 
وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
والتج���ارة  ال�سناع���ة  ووزارة  العم���راين، 
وال�سياح���ة، وهيئ���ة تنظي���م �س���وق العم���ل، 
واملجل����س الأعل���ى للبيئ���ة، ومديري���ة �رسطة 
حمافظ���ة املح���رق.ويف الزيارة، اأك���د اجلودر 

اأن البلدية و�سم���ن اإ�سرتاتيجيتها يف الرقابة 
عل���ى املن�ساآت حري�سة عل���ى تطبيق الأنظمة 
والقوانن؛ للحد من املخالفات املوجودة يف 
خمتل���ف مناطق املحرق، ووفق توجيهات من 
وزير الأ�سغال و�س���وؤون البلديات والتخطيط 
�س���وؤون  ووكي���ل  خل���ف،  ع�س���ام  العم���راين 
البلديات نبيل اأبوالفتح قامت البلدية بو�سع 
خط���ة زمني���ة لالنتهاء م���ن ح����رس امل�سكالت 
املوجودة يف منطقة عراد اخلدمية ملعاجلتها 

باأف�سل ال�سبل واحللول املمكنة.

اأمانة العا�سم���ة – املنامة: اأكدت مدير 
ع���ام اأمان���ة العا�سم���ة �سوقية حمي���دان اأن 
عملي���ة الت�سج���ري والتجميل بال�س���وارع هي 
م���ن اأح���د امل�ساري���ع املهم���ة ذات الأولوية 
يف الأمان���ة؛ لدوه���ا يف التنمي���ة امل�ستدامة، 
اإلى جانب دعمه���ا لالإ�سرتاتيجي���ة الوطنية 
الزراعية التي حتظى برعاية كرمية من قبل 
قرين���ة عاهل البالد �ساحب���ة ال�سمو امللكي 
الأمرية �سبيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليفة.جاء 
ذل���ك يف الزي���ارة امليداني���ة للمدي���ر العام 

لعدد م���ن �س���وارع العا�سم���ة والتقاطعات 
الرئي�سة لالطالع على اأعمال جتميل و�سيانة 
امل�سطحات اخل�رساء ت�سمنت اأهم 3 �سوارع 
يف العا�سم���ة، وه���ي: �سارع الف���احت، �سارع 
املل���ك في�سل، و�س���ارع ال�سي���خ خليفة بن 

�سلمان.
يذك���ر اأن ه���ذه ال�س���وارع الرئي�س���ة مت 
جتميله���ا باأكرث م���ن 3350 نخل���ة و�سجرة، 
اإ�ساف���ة اإلى 164 األف مرت مربع من الع�سب 

الطبيعي.

املح���رق - حمافظ���ة املح���رق: اأك���د 
حمافظ املح���رق �سلمان بن هندي اأهمية 
احلفاظ على الأ�س���واق القدمية و�سمان 
ت�سجي���ع  عل���ى  والعم���ل  ا�ستمراريته���ا 
ال�سباب ملوا�سلة نهج الآباء والأجداد يف 
املحافظة عل���ى بحرنة التجارة بالتجزئة؛ 
للعودة اإل���ى روح الأ�سواق القدمية التي 

تتمي���ز بالطاب���ع الرتاثي ومتث���ل واجهة 
�سياحية للبحرين.جاء ذلك يف اجتماع عقده 
مبجل����س املحافظ���ة بح�س���ور ع�س���و جمل�س 
اإدارة غرف���ة جتارة و�سناع���ة البحرين، رئي�س 
جلنة الأ�س���واق التجارية عبداحلكيم ال�سمري، 
وعدد من جتار �سوق املحرق، ووجهاء واأعيان 

املحافظة، واأع�ساء من الغرفة.

م�صارات حرة للطرق املوؤدية اإلى دوار البديع
بتوجيهات �سمو ويل العهد لزيادة الن�سيابية املرورية... “الأ�سغال”:

املنام���ة - وزارة الأ�سغال و�س���وؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين: اأعلن وكي���ل وزارة الأ�سغال 
و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين اأحمد اخلياط 
اأن الوزارة با�رست تنفيذ م�رسوع توفري م�سارات حرة 
لالنعطاف ميين���ا جلميع الطرق املوؤدي���ة اإلى دوار 
البدي���ع وذلك �سم���ن توجيه���ات ويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلم���ان بن حمد اآل 
خليف���ة؛ لزي���ادة ان�سيابي���ة احلرك���ة املرورية على 

�سبكة الطرق الرئي�سة.

وبني اخلي���اط اأن اأعم���ال امل����روع �شتت�شمن 
اإن�س���اء م�سارات جانبية على ال���دوار؛ للتخفيف من 
الزدح���ام املروري على التقاط���ع، حيث اإن احلركة 
املروري���ة املنعطفة اإلى اليمن عن���د دوار البديع 
تتعط���ل ب�سب���ب انخفا����س الطاق���ة ال�ستيعابي���ة 
لل���دوار، وبالت���ايل ف���اإن اإن�س���اء ه���ذه املنعطفات 
باإجت���اه اليم���ن �ستخل���ق حرك���ة ح���رة بعي���دة عن 
الإ�س���ارة ال�سوئية مما ي�سه���ل عملية النتقال بن 

الطرق الرئي�سة.
و�سيخ���دم ه���ذا التطوي���ر قاطن���ي املنطق���ة 

ومرت���ادي الأعم���ال يف املنطقة، حي���ث �سيقلل من 
زم���ن الرحلة و�سيخفف من حالت التعطل ومعاجلة 

الزدحامات املرورية.
يذك���ر اأن ع���دد املركب���ات امل�ستخدم���ة لهذا 
التقاط���ع يبل���غ 3700 مركبة يف ال�ساع���ة ل�ساعات 
الذروة، وهو اأعلى من الطاقة ال�ستيعابية للتقاطع 
بن�سبة 80 %، واأن م�رسوع تطوير دوار �سارع البديع 
�سريفع الطاقة ال�ستيعابية ويخف�س زمن النتظار 
الكل���ي للمركب���ات، بن�سب���ة 50 % مقارنة بالو�سع 

احلايل.

• بدء �رسيان فرتة حظر �سيد اأ�سماك الكنعد بال�سباك وتداوله وبيعه	

يبحث اآليات الدفان البحري رئي�س “الأعلى للبيئة” 
مع وكيلي “البلديات” و “الزراعة”

املنامة - بنا: اجتمع الرئي�س التنفيذي للمجل�س 
الأعلى للبيئة حممد ب���ن دينه يف مقر املجل�س اأم�س، 
مع وكيل البلديات بوزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطيط العمراين نبيل اأبو الفتح، ووكيل الزراعة 
وال���رثوة البحري���ة ال�سيخ حممد بن اأحم���د اآل خليفة، 
حيث مت بحث املوا�سي���ع امل�سرتكة واآليات الدفان 

البحري.
وتطّرق بن دينه يف الجتماع اإلى عدٍد من املحاور 
الهادفة اإلى تعزيز التعاون والتن�سيق بن املجل�س 
الأعلى للبيئ���ة ووزارة �سوؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراين، فيم���ا يخ�س اآلية اإ�س���دار تراخي�س الردم 
البح���ري وعملي���ة املتابع���ة لل���ردم البح���ري وم���دى 
امتثالها للقوانن وال�سرتاطات بالإ�سافة اإلى اآلية 
�سبط املخالفات يف حال وجودها، ومت اأي�ًسا مناق�سة 
ال�سوابط البيئية املطلوب مراعاتها يف رخ�س البناء.

كما مت مناق�سة الآثار ال�سلبية املرتتبة من �سيد 
الروبي���ان بوا�سط���ة �سب���اك اجلر القاعي���ة )الكراف( 
وتاأثريه���ا املبا�رس على املخ���زون ال�سمكي يف مملكة 

البحري���ن، كم���ا مت التفاق على و�س���ع اآلية م�سرتكة 
ل�سب���ط ومراقبة احليوانات املفرت�س���ة وتربيتها يف 

املزارع اخلا�سة.

• الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة  جمتمعا مع وكيل البلديات ووكيل الزراعة والرثوة البحرية	

وتّدعي اأن اجلن هم ال�صبب ت�رسق ذهب “ن�صيبتها” 
املحكمة حب�ستها 6 اأ�سهر

عاقبت املحكمة ال�سغرى اجلنائية متهمة ب�رسقة 
م�سوغات ذهبية متنوعة، اأ�ساور وحلق اأذن وقالدات 
وخ���وامت، مملوكن ل�”ن�سيبته���ا”، قيمتها الإجمالية 
اأكرث من 1300 دين���ار وباعتها لأحد املحالت ب�520 
ديناًرا فقط، بحب�سها ملدة 6 �سهور مع النفاذ، فيما 
ب���ررت املدانة فعلتها اأنه���ا تعر�ست مل�سٍّ �سيطاين 
دفعه���ا لرتكاب جرميته���ا، كما اأنه���ا لي�ست بحاجة 
لالأم���وال، وهو ما يوؤك���د اإكراهها عل���ى ارتكاب هذه 

اجلرمية ح�سب ادعائها.
وتتمث���ل تفا�سيل الق�سية فيم���ا ورد باأوراقها 
اأن بالًغا كان ورد ملركز ال�رسطة، اأفادت فيه ال�سيدة 
املجن���ي عليه���ا اأنه���ا افتق���دت �سباح ذل���ك اليوم 
جمموع���ة من امل�سوغ���ات الذهبية اخلا�س���ة بها من 
منزلها، وهي عبارة عن عدد 4 قالدات تقدر قيمتها 
مببلغ 590 ديناًرا، و4 اأ�ساور يد تقدر قيمتها مببلغ 
250 ديناًرا، وعدد 2 خامت بقيمة مببلغ 130 ديناًرا، 
وعدد 3 اأطقم حللق اأذن ا�سرتتهم مببلغ 130 ديناًرا، 

وعدد 5 قطع ذهبية �سغرية بقيمة 260 ديناًرا.
واأف���ادت املجن���ي عليها اأنه���ا بح���وايل ال�ساعة 
6:30 �سباًحا اكت�سفت اأن �سخ�ًسا جمهولً متكن من 

�رسقته���ا اأثن���اء و�سعها يف اأح���د الأدراج املوجودة يف 
غرفته���ا، اإذ اإنها لحظت ف���ور ا�ستيقاظها من النوم 

اأن الدرج مبعرث قليالً.
واأو�سح���ت اأنه���ا قبل 5 اأيام م���ن الواقعة كانت 
متواجدة م�ساء يف منزل عائلة زوجها، الذين يقطنون 
يف ذات املنطق���ة، واأنه���ا افتق���دت يف ذل���ك الوقت 
مفت���اح غرفته���ا التي كان���ت ت�سع���ه يف حقيبة اليد 
اخلا�س���ة بها اإذ كانت موجودة يف اإحدى غرف املنزل 
دون رقابتها، ومل تكت�سف اختفاءه اإل عقب و�سولها 
اإلى منزلها، فاأبلغت عائلة زوجها ب�رسورة البحث عنه 

لكنهم اأبلغوها اأنهم مل يعرثوا عليه.
وبالبحث والتحري حول الواقعة تبن اأن املتهمة 
قريبة املجني عليها هي من ارتكبت اجلرمية بعد اأن 
قامت ببيع تلك امل�سغولت الذهبية لأحد حمالت بيع 

و�رساء الذهب بقيمة 520 ديناًرا فقط.
ودفع���ت وكيل���ة املتهم���ة اأم���ام املحكم���ة باأن 
املتهم���ة تعدل ع���ن اعرتافاتها اأم���ام النيابة العامة 
وال�رسطة، اأن موكلتها ل تتذكر اأ�سالً الفعل الإجرامي 
الذي ارتكبته كونها مدفوعة مب�سٍّ �سيطاين يجعلها 
ل تتحك���م يف ت�رسفاتها، كما اأنها لي�ست بحاجة للمال 

حتى ترتكب جرمية ال�رسقة.
ولفت���ت اإلى اأن���ه واإن كانت ق���د اعرتفت خالل 

التحقي���ق معها بارتكابه���ا للجرمية وه���و ما ي�سكل 
ا لرتكاب اجلرمية، اإل اأنه وقع منها دون  اإق���راًرا ماديًّ
اإدراك اأو اإرادة مم���ا يفتق���د ملعن���ى الع���رتاف الذي 
يعّول عليه يف الإدانة يف املواد اجلنائية، مما يجعلها 
تع���دل عن اعرتافاته���ا التي كانت ولي���دة اإكراه ول 
تتذكر منها �سيًئا ول حتى كيفية ارتكابها للجرمية، 

ح�سب ما جاء مبذكرة الدفاع.
واأ�سافت اأن موكلته���ا تتعالج لدى املخت�سن 
بالروحانيات ولي�س ل���دى اأطباء نف�سين، مما يجعل 
اإرادتها باختال�س امل�رسوق���ات معدومة، مما ل ميكن 

معه اعتبار فعلها �رسقة ملال املجني عليها.
وطالب���ت قب���ل الف�س���ل يف الدع���وى بعر����س 
الروح���اين  الع���الج  موكلته���ا عل���ى املخت�س���ن يف 
للوق���وف على م���ا اإذا كانت واقعة حت���ت تاأثري م�سٍّ 
�سيط���اين من عدم���ه، ويف احلالة الأولى بي���ان ما اإذا 
كانت م�سوؤولة عن الأفعال التي تقع منها من عدمه.

وانته���ت املحامي���ة اإلى اللتما����س من املحكمة 
بالق�س���اء برباءته���ا مما ن�س���ب اإليها اأو عل���ى الأقل 
ا�ستعم���ال اأق�سى درج���ات الراأفة بحقه���ا والإيقاف 
ال�سام���ل للعقوبة، كونها لي�ست من اأرباب ال�سوابق، 

ف�سالً عن اأنها زوجة واأم لأبناء.



منتجو البرتوكيماويات اخلليجيون 
يطالبون بتح�صني �صناعتهم

الريا�ض – القت�صادي���ة: اأكد الأمني العام لالحتاد 
اخلليج���ي للبرتوكيماويات والكيماوي���ات )جيبكا( عبد 
الوهاب ال�صعدون، اأن احلاجة ملحة بالن�صبة لدول جمل�ض 
التع���اون للعمل على بلورة خط���ط لتح�صني ال�صناعات 
والأملني���وم  كالبرتوكيماوي���ات  للت�صدي���ر  املوجه���ة 
والأ�صم���دة م���ن تزاي���د ال�صيا�ص���ات احلمائي���ة، باإب���رام 
اتفاق���ات جتارة حرة مع اأبرز ال�رشكاء التجاريني. واأو�صح 
ال�صع���دون، اأن ذلك يهدف اإلى تعزي���ز تدفق املنتجات 
اخلليجية وحتقيق درجة اأعل���ى من التكامل القت�صادي 

ت�صمن اأف�صلية الدخول اإلى الأ�صواق.

النفط ينخف�ض بفعل زيادة املخزونات الأمريكية و�صعف الآفاق القت�صادية
لندن – رويرتز: تراجعت اأ�صعار النفط اأم�ض بفعل �صعف الآفاق القت�صادية العاملية وتقرير 
اأ�ص���ار اإلى زي���ادة خمزونات اخلام الأمريكية، بالرغم من اأن العقوب���ات الأمريكية على طهران تنذر 
بتقلي�ض اإمدادات اخلام الإيرانية.  وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي اخلفيف 55 �صنتا اإلى 

66.49 دولر للربميل.
وق���ال معه���د البرتول الأمريكي يوم الثالث���اء اإن خمزونات اخلام الأمريكي���ة زادت 3.7 مليون 

برميل يف الأ�صبوع املنتهي يوم 10 اأغ�صط�ض اآب اإلى 410.8 مليون برميل.
وذك���ر املعهد اأن خمزونات اخلام يف نقطة الت�صليم يف كا�صينج بولية اأوكالهوما ارتفعت 1.6 
ملي���ون برميل. وي�صاور القلق امل�صتثمرين ب�صاأن متانة القت�صاد العاملي يف وقت ي�صهد ت�صاعدا 

يف النزاعات التجارية بني الوليات املتحدة وعدد من كبار �رشكائها التجاريني.
كم���ا يراقب امل�صتثمرون تاأثري العقوبات الأمريكية على طهران، التي يقول حمللون اإنها قد 
توؤدي لإخراج ما ي�صل اإلى مليون برميل يوميا من اخلام الإيراين من الأ�صواق بحلول العام املقبل.
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اقتصاد

“ِبتك” تفتح باب الرت�شح جلائزة البحرين للتقنية

“�شيكو” �شاهمت يف زيادة تداوالت بور�شة البحرين 150 %م�رصف اإماراتي يح�شل على 102 مليون �شهم يف “ جي اإف اإت�ش”
دخلت اأم�ض ك�صانع �صوق يف بور�صة اأبوظبي... ال�صرياوي:

املنام���ة - �صيكو: اأعل���ن �صوق اأبوظب���ي لالأوراق 
املالي���ة اأم�س عن منح �شيكو ترخي�ش���اً ملزاولة ن�شاط 
�صان���ع �ص���وق، لتك���ون اأول �صان���ع �صوق مق���ره خارج 
الدولة، وخام�ض �صان���ع �صوق م�صجل يف �صوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية. وجاء ه���ذا الإعالن خالل احتفالية قرع 
جر�ض بدء التداول يف مقر ال�صوق، وبح�صور اأع�صاء من 
الإدارة التنفيذي���ة من كل من �ص���وق اأبوظبي لالأوراق 

املالية و�صيكو.
جن���الء  ل�صيك���و،  التنفي���ذي  الرئي����ض  وقال���ت 
ال�ص���رياوي: “متكن���ت �صيك���و عل���ى م���دار العقدي���ن 

املا�صي���ني من املحافظ���ة على ريادته���ا عرب تقدمي 
حلول مالي���ة متطورة للم�صتثمري���ن، كما حققت ومنذ 
منحها الرخ�صة كاأول �صانع �صوق يف بور�صة البحرين، 
اإجن���ازات نوعي���ة متثل���ت يف رف���ع ال�صيول���ة وقيم���ة 
الت���داولت اليومي���ة، كم���ا متك���ن ’�صن���دوق البحرين 
لل�صيول���ة‘، الذي تديره �صيكو من���ذ تاأ�صي�صه يف �صهر 
يوني���و 2016 م���ن امل�صاهمة يف تن�صي���ط وزيادة حجم 
 ”.%  150 بن�صب���ة  البحري���ن  بور�ص���ة  الت���داولت يف 
و�صاهمت �صيكو يف اإطالق وتاأ�صي�ض �صندوق البحرين 
لل�صيول���ة البالغ���ة قيمت���ه 41 ملي���ون دين���ار بحريني 

)اأي م���ا يع���ادل 403 ملي���ون درهم اإمارات���ي(، بهدف 
تن�صيط وتعزي���ز كفاءة ال�صيول���ة يف بور�صة البحرين. 
ومن���ذ اإن�شائ���ه اأح���دث ال�شن���دوق تاأث���ًرا �شخًما على 
قيم���ة التداول اليوم���ي ودوران راأ�ض املال يف بور�صة 
البحري���ن، حي���ث �صاع���ف قيم���ة ت���داولت البور�ص���ة 
اليومي���ة خالل عام واحد م���ن 260،000 دينار بحريني 
)2.56 ملي���ون دره���م( يومًي���ا يف الع���ام 2017 اإل���ى 
572،000 دينار بحرين���ي )5.6 مليون درهم( يومًيا. 
وتعمل �شيك���و حالياً ك�شانع �شوق يف بور�شة البحرين 

ملجموعة من املوؤ�ص�صات املدرجة.

املنام���ة - بتك: اأعلن���ت جمعية البحرين 
ل����رشكات التقني���ة “ِبت���ك” ع���ن فت���ح ب���اب 
امل�صارك���ة يف الن�صخ���ة الثاني���ة م���ن “جائزة 

البحرين للتقنية”. 
واأو�صح���ت اجلمعية اأن اجلائ���زة �صتمنح 
ه���ذا الع���ام لأف�ص���ل 5 ����رشكات تقني���ة على 
م�صتوى مملكة البحرين، ومثلها 5 اأخرى على 
امل�صتوى اخلليج���ي، و3 جوائز متنح ل�رشكات 
اأخرى عاملية، اإ�صافة اإل���ى اأف�صل مر�صح من 
رواد الأعمال البحريني���ني العاملني يف قطاع 

تقنية املعلومات والت�صالت.
وم���ن املقرر اأن يجري حف���ل الإعالن عن 
اجلائ���زة يف دب���ي خالل حفل يق���ام م�صاء يوم 
15 اأكتوب���ر يف اأحد فنادق دبي، وذلك و�صط 
ح�ص���ور بحريني وخليجي وعامل���ي من �صناع 
القرار يف قطاع تقنية املعلومات والت�صالت 
وامل�صوؤول���ني احلكوميني واأ�صحاب ال�رشكات 

ورجال الأعمال وامل�صاركني يف جيتك�ض.
ون���وه رئي�ض جمعي���ة البحري���ن ل�رشكات 
التقني���ة “بت���ك” عبي���ديل العبي���ديل قائ���ال 
اأن “جائ���زة البحري���ن للتقني���ة” ته���دف اإلى 
ت�صجي���ع امل�صاريع املبتك���رة يف قطاع تقنية 
املعلوم���ات، من اأجل تعزيز فر�ض ال�صتدامة 
للمعاي���ري  وفق���ا  امل�صتمري���ن  والتطوي���ر 

الدولي���ة، م�صريا اإلى اأن معايري اجلائزة تقوم 
على عدة جوانب تقيمي���ة للم�صاريع املقدمة 
من قبل املوؤ�ص�صات امل�صاركة ت�صمل كل من 
الإب���داع والبتكار، وتلبي���ة احلاجات التجارية 
والجتماعي���ة لل�صوق، وم���دى تناف�صيتها يف 
الأ�ص���واق الإقليمي���ة والدولي���ة، وا�صتخ���دام 
اأف�ص���ل املمار�صات الدولية، وم���دى فاعلية 

اخلطة الت�صويقية.
واأك���د العبي���ديل اأهمية ه���ذه اجلائزة يف 
حتفيز ����رشكات تقنية املعلوم���ات البحرينية 
لتطوي���ر منتجاتها واخلدم���ات التي تقدمها، 
وذلك من �صاأنه التاأ�صي�ض لبناء كوادر حملية  

يف قطاع تقنية املعلومات.

قامت �رشك���ة املتكاملة كابيتال بتحويل 
م���ا يق���ارب 102 مليون �صه���م )2.7 %( من 
اأ�صهمه���ا اململوكة يف جمموعة ج���ي اإف اإت�ض 
املالية ل�صالح م�رشف الهالل بدولة الإمارات، 
بح�صب اإف�ص���اح لبيت التموي���ل اخلليجي يف 

بور�صة البحرين.
 واأ�صارت املجموع���ة الإماراتية، يف بيان 
ل�صوق دبي املايل، اإلى اأن املتكاملة كابيتال 
حولت الأ�صهم ل�صالح اأح���د البنوك التجارية 

يف الإمارات م���ن اأجل ت�صهيالت متويلية، كما 
اأورد موقع “مبا�رش”.

وكانت جمموع���ة جي اإف اإت�ض اأعلنت، يف 
يناي���ر املا�صي، اأن �رشك���ة املتكاملة كابيتال 
املحدودة قد خف�ص���ت ح�صتها يف املجموعة 
ملي���ون   158.4(  %  4.3 اإل���ى   %  6.7 م���ن 
�صه���م(. ويعد ه���ذا التخفي�ض ثاين تخفي�ض 
لل�رشك���ة يف يناي���ر املا�ص���ي، حي���ث خف�صت 
املتكامل���ة كابيتال ح�صته���ا يف جمموعة جي 
اإف اإت�ض املالية من 8 % اإلى 6.7 % )247.4 

مليون �صهم(، يف 8 يناير 2018.

امل��م��ل��ك��ة مت��ك��ن��ت م��ن حت�����ص��ني م�����ص��ت��وي��ات الب��ت��ك��ار وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل وال��ت��دري��ب

الـبـحـريـن الـرابـعـة عـربـيـا فـي مـوؤ�شـر الـتـنـاف�شيـة
ب�صبب متتعها ببيئة عمل مواتية �صمن اإطار موؤ�ص�صي جيد وبنية حتتية حديثة

حّلت مملكة البحري���ن يف املركز الرابع عربياً يف 
تقرير التناف�صية يف العامل العربي لعام 2018 الذي 
ن�رشه املنتدى القت�ص���ادي العاملي وجمموعة البنك 
ال���دويل اأم�ض الأول. ووج���د التقرير، وال���ذي تعتمد 
نتائجه عل���ى درا�ص���ات تقرير التناف�صي���ة العاملي، 
وال�ش���ادر اأي�ش���اً عن املنتدى االقت�ش���ادي العاملي 
باأن اململكة تتمتع ببني���ة حتتية حديثة، وبيئة عمل 
مواتي���ة لالأعمال �صمن اإط���ار موؤ�ص�ص���ي جيد. وعلى 
الرغم م���ن الأداء ال�صعيف يف بيئة القت�صاد الكلي، 
والتي تعاين من عجز مايل، و�صغر حجم �صوقها، وهو 
الأ�صغر يف املنطقة العربي���ة، اإل اأن اململكة متكنت 
م���ن موازنة ذل���ك جزئي���اً من خ���ال انفتاحه���ا على 

الأ�صواق الدولية. 
وبح�صب بي���ان املنت���دى اأم�ض، ف���اإن اجلاهزية 
التكنولوجي���ة �شهدت حت�شناً كب���راً يف البحرين منذ 
الع���ام 2007 مم���ا �شاه���م يف �ش���ّد فج���وة اجلاهزية 
التكنولوجي���ة بينه���ا وب���ني دول منظم���ة التع���اون 

.)OCED( القت�صادي والتنمية
ه���ذا ويج���د التقري���ر اأن البحري���ن متكن���ت من 
الع���ايل  والتعلي���م  البت���كار  م�صتوي���ات  حت�ص���ني 
والتدري���ب ب�ص���كل كب���ري، يف الوقت ال���ذي متكنت 
في���ه البحرين من تقلي�ض الفج���وة بينها وبني اأكرث 

االقت�شادات تقدماً يف العامل. 
ولتتمك���ن البحري���ن م���ن الو�ص���ول اإل���ى نتائج 
اأف�ص���ل يف ال�صنوات املقبل���ة، فال بد من بذل املزيد 
من اجلهود لتطوير الأ�صواق املالية وبيئة القت�صاد 
الكلي، مبا يتما�صى مع معظم جريانها، ودول العامل 

املتقدمة. 
اأم���ا عربياً فخل����س التقرير اإل���ى اأن على الدول 
العربي���ة التح�صري ل�صي���اق اقت�ص���ادي جديد، حيث 
ان���ه عل���ى الرغم م���ن موجة كب���رية م���ن التح�صينات 
غ���ري امل�صبوق���ة يف اجلاهزية التكنولوجي���ة، يوا�صل 
العامل العربي ن�صاله م���ن اأجل البتكار وخلق فر�ض 
وا�صعة النطاق ل�صبابه. اإذ لن يكفي ال�صتثمار الذي 
تق���وده احلكوم���ة لوح���ده لتوجيه طاق���ات املجتمع 
نحو زيادة مبادرات القط���اع اخلا�ض، وتوفري تعليم 
اأف�ص���ل ووظائف ذات اإنتاجي���ة اأكرث، وزيادة احلراك 

الجتماعي. 
ويخل����س التقري���ر اأي�ش���اً اإل���ى اأن الفج���وة يف 
التناف�صية ما بني اقت�ص���ادات دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي والقت�ص���ادات الأخرى يف املنطقة، ل�صيما 

تلك املتاأثرة بال�رشاعات واأعمال العنف، قد ات�صعت 
يف العق���د الأخري. وعلى الرغم من ذل���ك، توجد اأوجه 
ت�شابه بني هذه االقت�شادات، خ�شو�شاً مع انخفا�س 
اأ�صع���ار النف���ط يف ال�صن���وات القليل���ة املا�صي���ة، ما 
ا�شطر، حتى اأك���ر البلدان ثراًء يف املنطقة العربية، 
اإلى الت�صكيك يف مناذجها الجتماعية والقت�صادية. 
وم���ن امللح���وظ يف خمتل���ف دول املنطق���ة اأن 
التح�صيل العلمي الع���ايل، ل يعني بال�رشورة فر�ض 
اأف�ص���ل، ب���ل على العك����ض يف بع�ض الأحي���ان، حيث 
جن���د اأنه كّلم���ا زاد م�شتوى التح�شي���ل العلمي، كّلما 
زاد احتمال بقاء الف���رد عاطاً عن العمل. عاوًة على 
ذلك، فاإن امل���وارد املالية وفر�س التمويل نادراً ما 
يتم توزيعها خارج اإط���ار حلقة �صغرية من ال�رشكات 
الكب���رية والرا�صخة، على الرغم م���ن اإمكانية البنوك 

عل���ى التمويل. واأخراً فاإن النظ���ام القانوين املعقد 
يح���د من الو�ش���ول اإلى امل���وارد املغلق���ة وُي�شّعب 
املبادرات اخلا�صة ب�صكل كب���ري. وعليه فاإن العديد 
م���ن بل���دان املنطق���ة حت���اول اإيج���اد حل���ول جديدة 
للحواج���ز التي كانت قائم���ة يف ال�صابق اأمام قدرتها 

التناف�صية.

 تعليق���اً عل���ى نتائ���ج التقري���ر، ق���ال الرئي�س 
التنفي���ذي ملوؤ�ص�ص���ة التموي���ل الدولي���ة فيليب لو 
ه���ورو: “ناأم���ل اأن يحفز تقري���ر التناف�صية يف العامل 
العرب���ي للعام 2018 مناق�ص���ات تخل�ض باإ�صالحات 
حكومية متع���ددة ُتطل���ق العنان مل�شاري���ع ال�شباب 

وريادة الأعمال يف املنطقة.”
واأ�صاف: “يجب علينا ت�رشيع التقدم نحو منوذج 
اقت�ص���ادي مبن���ي عل���ى البت���كار، ي�صاه���م يف خلق 

وظائف منتجة وفر�ض وا�صعة النت�صار”.
اجليو�صيا�صي���ة  ال�ص���وؤون  رئي����ض  نائ���ب  اأم���ا 
والإقليمية يف املنت���دى القت�صادي العاملي مرييك 
دو�ش���ك، فعّلق قائاً: “يتكيف الع���امل مع التغريات 
التكنولوجية غري امل�صبوقة، ومع التغريات يف توزيع 
الدخ���ل واحلاجة اإل���ى م�صارات اأك���رث ا�صتدامة للنمو 
القت�ص���ادي. وعليه، ف���اإن التنويع وري���ادة الأعمال 
اأمري���ن اأ�صا�صيني يف خلق الفر����ض لل�صباب العربي 

واإعداد بالدهم للثورة ال�صناعية الرابعة”.
وتون����ض  كالأردن  قليل���ة  دول  وبا�صتثن���اءات 
ولبنان، فاإن ملعظم البلدان العربية اقت�صادات اأقل 
تنوعا من البل���دان يف الأقاليم اأخرى ذات م�صتويات 
الدخل املماثلة. وبالن�شب���ة لهم جميعاً، فاإن الطريق 
نح���و اقت�ش���ادات اأقل اعتماداً عل���ى النفط يكمن يف 
�صيا�ص���ات اقت�صادية كلية قوي���ة ت�صهل ال�صتثمار 
والتج���ارة، وتع���زز ال�ص���ادرات، وحت�صن م���ن جودة 
والتبن���ي  البت���كار  لزي���ادة  واملب���ادرات  التعلي���م 
التكنولوج���ي ب���ني ال����رشكات.ول ب���د م���ن اأن تكون 
املبادرة الريادي���ة ومبادرة القطاع اخلا�ض الوا�صعة 

النطاق عن�رصاً اأ�شا�شياً يف طريق النجاح.

تقرير التناف�صية يف العامل العربي 2018
ترتيب الدول العربية الأكرث تناف�صية 

ترتيب هذا 
الدولةالعام

الإمارات العربية املتحدة1

قطر 2

اململكة العربية ال�صعودية3

مملكة البحرين4

الكويت5

�شلطنة ُعمان 6

اململكة الأردنية الها�صمية7

اململكة املغربية 8

اجلزائر9

تون�ض10

م�رش 11

لبنان12

املحرر االقت�شادي

املحرر االقت�شادي

• عبيديل العبيديل	

“بتلكو” تطلق ور�شات عمل “مًعا ننمو” ملوظفيها
حتت �صعار “نحن نخدمكم”

الهمل����ة - بتلك����و: قام����ت اإدارة �رشك����ة “بتلك����و” 
بتد�ش����ني برنام����ج )مًعا ننم����و(، وذل����ك بالتن�شيق بني 
مكت����ب الرئي�ض التنفيذي واإدارة املوارد الب�رشية، ويعد 
ه����ذا الربنامج الأول من نوعه يف تاريخ ال�رشكة، حيث مت 
دعوة كل موظف يف ال�رشكة اإلى لقاء �صخ�صي مع الرئي�ض 
التنفي����ذي ومدير ع����ام امل����وارد الب�رشية ب����دون ح�صور 
املدراء املبا�رشين ملنحهم فر�صة طرح جميع التحديات 
التي تخ�صهم.  ويركز ه����ذا الربنامج على تعزيز ثقافة 
التوا�صل املبا�رش بني الإدارة التنفيذية وجميع موظفي 
بتلك����و واإثراء الفكر البن����اء والرتقاء املعريف ملا له دور 
رئي�ص����ي يف اإط����الق عن����ان املوظف����ني وت�صجيعهم على 
الإب����داع يف اأدائهم، حيث قام كل من الرئي�ض التنفيذي 
ومدير ع����ام املوارد الب�رشية بلق����اء جميع موظفي دوائر 
ال�رشكة من خالل ور�صات عمل متتالية حتت �صعار )نحن 

نخدمكم( على مدى اأ�صبوع.
وق����د مت اعتماد طريق����ة احلوار املفت����وح يف اإدارة 
ه����ذه الور�ض، ال����ذي ات�ص����م بال�صفافي����ة العالية. حيث 
ق����ام الرئي�����ض التنفيذي ب�����رشح اأهمية امل����وارد الب�رشية 
ومكانته����ا يف ال�رشكة وعلى الدور الذي يجب اأن تقوم به 
الإدارة التنفيذي����ة يف خدمة املوظفني وم�صاحلهم. كما 

ركز على متكني املوظفني يف العمل لتعزيز دورهم يف 
اتخاذ القرارات اجلماعّية، مّما ي�شاهُم يف زيادِة كفاءتهم 
وفاعليته����م الوظيفّية. وكي����ف اأن كل موظف يف بتلكو 
خمول باأن ي�صاهم يف �صن����ع القرار، حيث طلب الرئي�ض 
التنفيذي من كل موظف اأن يتكلم ب�صفة رئي�ض ال�رشكة 
مع ما يف ذلك من حرية تامة لإبداء الراأي وقد اأعطى ذلك 
الدافع املعنوي للموظفني باأن يتحدثوا باأريحية مطلقة 

والتطرق اإلى اأي مو�صوع دون حواجز اأو قيود.
 وب����دوره، ق����ام الرئي�ض التنفي����ذي بال�صتماع اإلى 

كل املوظف����ني والإن�صات اإل����ى اآرائه����م ومالحظاتهم، 
هذا وقد ق����ام ق�صم املوارد الب�رشية بتدوين املالحظات 
والقرتاح����ات الت����ي قدمه����ا املوظفون خ����الل الور�ض 
الت����ي م����ن �صاأنه����ا اأن ترتق����ي ببيئة العم����ل وت�صهم يف 
تطويره. ومن جانبه، قام مدير عام املوارد الب�رشية ب�رشح 
تف�صيل����ي مل�صتجدات امل�صاري����ع اخلا�صة بنمو املوارد 
الب�رصية وتطويره����ا، واأ�ش����اف اأن االإدارة ملتزمة التزاًما 
����ا بخدمة موظفيها وتقدمي م����ا هو االأف�شل لهم بناًء  تامًّ

على ما مت طرحه من اآراء قيمة.

• موظفو �رشكة بتلكو يف اإحدى ور�ض عمل “مًعا ننمو”	
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وزير “التجارة”: تطوير �سوق املنامة بعد العيد

تتطلب مراجعة الر�سوم املفرو�سة موؤ�رشات “التداول العقاري” 

بعد افتتاحه مقهى عبدالقادر ال�شعبي يف موقعه اجلديد

الرتاجع م�شتمر وبوترية �رسيعة... النائب بن حميد:

املنام���ة – وزارة ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة: 
ق���ال ال�شناعة والتج���ارة وال�شياحة زاي���د الزياين اإن 
اإع���ادة افتت���اح مقه���ى عبدالق���ادر ال�شعب���ي والذي 
قامت ال���وزارة بت�شهيل و�رسعة اإج���راءات ا�شت�شدار 
الرتخي�ص التجاري له، يعد جزءاً من توجهات وجهود 
الوزارة وهيئة البحري���ن لل�شياحة واملعار�ص لإجناز 
م����رسوع تطوير �شوق املنام���ة ككل، وهو م�رسوع مهم 
للمحافظ���ة عل���ى هوية و�شبغ���ة هذه ال�ش���وق وعلى 
تاريخه العري���ق. اأكد الوزي���ر اأن “الرقعة اجلغرافية 
لتطوير �شوق املنامة القدمي هي اأكرب بكثري من هذا 
املوقع ولكن نعترب اليوم هذا اأول اجناز واأول نقطة 
يف امل����رسوع، ومن هنا �شوف يب���داأ التو�شع والتنفيذ 
الفعلي للم����رسوع واملعتزم البدء ب���ه بعد عطلة عيد 
الأ�شحى مبا�رسة”.  وافتتح الوزير �شباح اأم�ص مقهى 
عبد القادر ال�شعب���ي بعد انتقاله اإلى املوقع اجلديد 

بالقرب من باب البحرين.
وخ���ال تواجده باملقهى الذي ح�رسه العديد من 
ال���رواد والزوار، هن���اأ الوزير اأ�شح���اب املقهى بهذا 
الفتتاح و�رسع���ة الإجناز معرباً ع���ن تقديره لكل من 
�شاه���م يف �رسعة الإجن���از ومن بينهم هيئ���ة البحرين 
لل�شياح���ة واملعار����ص، وعائل���ة كانو الك���رام الذين 
اأبدوا تعاون���اً لفتاً بالن�شبة للموقع اجلديد للمقهى، 
وكذلك حممود النامليتي ملتابعته امل�شتمرة وحر�شه 
عل���ى م�شاع���دة ماك املقه���ى ل�شم���ان ا�شتمراريته 
وبقاء مثل هذه املرافق الرتاثية والتجارية يف �شوق 

املنامة العريق.
ويف ه���ذا ال�شي���اق، اأك���د الوزير حر����ص حكومة 
وال�شياح���ة  والتج���ارة  ال�شناع���ة  ووزارة  البحري���ن 
وهيئة البحري���ن لل�شياحة واملعار����ص على ت�شهيل 
كاف���ة الإجراءات وتقدمي الدع���م املطلوب ل�شتمرار 
وفعالية املرافق التجارية وال�شياحية والرتاثية التي 
تعزز املوق���ع التجاري ململكة البحرين وتعك�ص روح 

الرتاث والأ�شالة التي متيزت بها منذ قدمي الأزل.
واك���د الوزي���ر اأن موق���ع ب���اب البحري���ن و�شوق 
املنامة القدمي عموما يعد من املواقع املهمة لإقامة 
الفعالي���ات اجلماهريي���ة وال�شياحي���ة لعر����ص تراث 

البحري���ن وتر�شيخ هويته���ا التاريخية العريقة، ومن 
اأهم هذه الفعاليات مهرج���ان “حرفنا” الذي تطلقه 
هيئ���ة البحري���ن لل�شياحة واملعار����ص ب�شكل �شنوي 
وتق���وم بتطويره ب�ش���كل م�شتمر عرب تق���دمي اأفكار 
جديدة واإ�شافة اأن�شطة تراثية وحرف تفخر بها مملكة 
البحري���ن لتعري���ف الزوار ب���رتاث البحري���ن العريق، 
م���ع حر�ص الهيئ���ة على تنظيم املهرج���ان تزامناً مع 
فعالية الفورم���ا 1 حيث جتتذب البحرين الآلف من 
الزوار وال�شياح من جميع اأنحاء العامل، الأمر الذي يعد 
فر�شة لتعزيز الن�شاط االقت�شادي وتن�شيط احلركة 

التجارية وال�شياحة يف مملكة البحرين.

قال ع�شو اللجنة املالية مبجل�ص النواب النائب 
عادل ب���ن حمي���د اإن موؤ����رسات الت���داول العقاري يف 
الن�ش���ف الأول من العام اجل���اري 2018 تتطّلب من 
احلكوم���ة اإعادة النظ���ر يف الر�ش���وم املفرو�شة على 

قطاعي العقارات والإن�شاءات والبناء.
منوه���ا اإل���ى اأن الأرق���ام الر�شمي���ة الت���ي ن�رسها 
جهاز امل�شاح���ة والت�شجي���ل العقاري اأم����ص الأربعاء 
تفيد بح�ش���ول تراجع يف ت���داول البحرينيني، وذلك 
بواقع 110 مايني دينار خال عام واحد فقط، حيث 
كان حج���م التداول العق���اري للبحرينيني يف الن�شف 
الأول من 2017 مبق���دار 498 مليون دينار، وتراجع 
يف الن�ش���ف الأّول من العام اجل���اري اإلى 388 مليون 
دين���ار، مبا ميّث���ل تراجعا كبريا ج���دا يتطلب مراجعة 
�شامل���ة للر�ش���وم الت���ي مّت فر�شها خ���ال ال�شنوات 

املا�شية ب�شان البنية التحتية والعقار والبناء.
وذك���ر باأن الت���داول العقاري ب���داأ بالرتاجع منذ 
الع���ام 2016 عل���ى اإث���ر ال�شيا�شات اجلدي���دة ب�شاأن 

الر�شوم احلكومية، حي���ث انخف�ص التداول العقاري 
للبحريني���ني يف الن�ش���ف الأول م���ن ذلك الع���ام اإلى 
512 مليون دينار بعد اأن كان 560 مليون دينار يف 
الن�ش���ف الأول من 2015، ثم وا�ش���ل النخفا�ص يف 
الن�ش���ف الأّول من 2017 اإل���ى 498 مليون، ولي�شل 

هذا العام اإلى 388 مليون دينار.

وقال ب���ن حميد “من موقعن���ا يف جمل�ص النواب 
وحتديدا يف ع�شوية اللجنة املالية وقراءاتنا للو�شع 
امل���ايل والقت�شادي وبع���د اأخذ امل�ش���ورات الازمة 
من امل�شت�شارين القت�شادي���ني، فقد حّذرنا �شابقا 
م���ن اأن تطبيق الر�شوم اجلديدة ب�ش���كل مبا�رس وغري 
تدريجي �شينهك ال�رسكات التجارية والعقارية، الأمر 
ال���ذي يتطّلب تريثا، واإعادة درا�ش���ة جدواها واأثرها 

ال�شلبي على القت�شاد”.
منوها اإلى اأن الرتاج���ع امل�شتمر وبوترية �رسيعة 
للت���داول العق���اري يتطلب اإعادة مراجع���ة ال�شيا�شة 
القت�شادية ب�شاأن الر�ش���وم التجارية ور�شوم البنية 
التحتية، ل�شيم���ا واأن الأمر متعل���ق باأهم القطاعات 
احليوية يف اململك���ة، وهو القطاع العق���اري، والذي 
يعترب اأح���د الدعامات املهّمة لازده���ار القت�شادي 
الذي عا�شته اململكة ط���وال العقود املا�شية، حيث 
طاملا اقرتن الن�شاط االقت�ش���ادي املت�شاعد بنجاح 
هذا القطاع وم���ا يوّفره من جذب كبري لا�شتثمارات 
وفر�ص وظيفية وحتريك كاف���ة القطاعات اخلدمية 

والتجارية الأخرى.

• وزير ال�شناعة مفتتحا مقهى عبدالقادر ال�شبعي يف �شوق املنامة اأم�ص 	

تركيا ت�ساعف الر�سوم على �سلع اأمريكية واللرية ت�سعد
ا�شطنب���ول – روي���رتز: رفعت تركيا 
الر�شوم اجلمركي���ة على بع�ص الواردات 
ال�شيارات والكحوليات  الأمريكية ومنها 
والتبغ اإل���ى املثلني اأم����ص الأربعاء، ردا 
عل���ى اإج���راءات اأمريكي���ة، لك���ن الل���رية 
وا�شلت ارتفاعها بعد اإجراءات ال�شيولة 
التي اتخذه���ا البنك املركزي والتي كان 

لها اأثر داعم للعملة.
ياأت���ي حت���رك اأنقرة يف ظ���ل ت�شاعد 
يف  الع�شوي���ن  البلدي���ن  ب���ني  التوت���ر 
حل���ف �شم���ال الأطل�شي؛ ب�شب���ب احتجاز 
اأنق���رة ق�ش���ا اأمريكيا ف�شا ع���ن ق�شايا 
دبلوما�شي���ة اأخ���رى، وه���و م���ا �شاهم يف 
هب���وط اللرية اإل���ى م�شتوي���ات قيا�شية 

مقابل الدولر.
وفقدت العملة الرتكية اأكرث من 40 
% م���ن قيمتها مقابل الدولر منذ بداية 
العام، بفعل املخاوف ب�شاأن تنامي نفوذ 
الرئي����ص الرتك���ي رجب طي���ب اأردوغان 
املتك���ررة  ودعوات���ه  القت�ش���اد  عل���ى 
خلف�ص اأ�شع���ار الفائدة عل���ى الرغم من 

ارتفاع معدل الت�شخم.
وقاد التعايف الذي بلغت ن�شبته نحو 
6 % اأم����ص العملة الرتكية اإلى الرتفاع 
لف���رتة وجي���زة لت�ش���ل اإل���ى اأق���ل من 6 
ل���ريات لل���دولر، بع���د اأن قل����ص البنك 
املرك���زي ال�شيول���ة بالل���رية يف ال�شوق، 
وهو ما رف���ع اأ�شعار الفائدة فعليا وقدم 

دعما للعملة املحلية.
و�شجلت العمل���ة الرتكية 5.75 لرية 
لل���دولر يف تعام���ات الأربع���اء، وبحلول 
ال�شاعة 0943 بتوقي���ت غرينت�ص بلغت 

6.08 لرية.
اأردوغ���ان  وقع���ه  مر�ش���وم  ورف���ع 
الر�ش���وم عل���ى �شي���ارات الرك���وب اإلى 
% وعل���ى   120 اإل���ى  املثل���ني لت�ش���ل 
امل�رسوب���ات الكحولية اإلى 140 % وعلى 
اأوراق التب���غ اإلى 60 %. وزادت الر�شوم 
اأي�شا على �شل���ع منها م�شاحيق التجميل 

والأرز والفحم.
ونقلت وكالة الأنا�ش���ول لاأنباء عن 
وزيرة التجارة الرتكي���ة روه�شار بكجان 
قوله���ا اإن زيادة الر�ش���وم اجلمركية اإلى 
املثل���ني على بع�ص ال�شل���ع امل�شتوردة 
من الولي���ات املتحدة �شت�شل اإلى 533 

مليون دولر.
وق���ال ف���وؤاد اأقطاي نائ���ب الرئي�ص 
الرتكي على ح�شاب���ه على تويرت ”ر�شوم 
ال�شترياد زادت عل���ى بع�ص املنتجات، 
مبوج���ب مبداأ املعامل���ة باملثل، ردا على 
الهجم���ات املتعم���دة من جان���ب الإدارة 

الأمريكية على اقت�شادنا“.
دونال���د  الأمريك���ي  الرئي����ص  وكان 
ترام���ب، قال اجلمعة املا�ش���ي اإنه �شمح 
بزي���ادة الر�شوم اجلمركي���ة على واردات 

الألومنيوم وال�شلب من تركيا.
وكانت الولي���ات املتحدة رابع اأكرب 
املوردي���ن لرتكي���ا يف الع���ام املا�ش���ي، 
اإذ بلغ���ت قيم���ة وارداتها له���ا 12 مليار 
دولر، وفق���ا لإح�ش���اءات �شندوق النقد 
الدويل. وبلغت قيمة ال�شادرات الرتكية 
اإل���ى الولي���ات املتحدة الع���ام املا�شي 
8.7 مليار دولر، مما جعلها خام�ص اأكرب 

الأ�شواق التي ت�شدر لها تركيا.

• عادل بن حميد	

هنادي ربيعه... رائدة اأعمال طموحة اأحبت الر�سم 

من��ذ الطفولة، وطوعت هوايتها ملهنة متار�س��ها يف اأوقات 

فراغه��ا اإىل جانب عملها قبل اأن تتقاعد موؤخًرا وتتفرغ 

لعملها كخبرية جتميل، و�سع��ت لتطوير نف�سها واحل�سول 

على �سهادات احرتافية منها حا�سلة على اجلواز الدويل 

للمكي��اج املوؤقت من بروك�س��ل يف بلجيكا، “البالد” التقت 

ربيعه خبرية التجميل، وفيما يلي ن�ص اللقاء: 

- ه���ل لِك اأن حتدثينا ع���ن طبيعة عملك، 
ومتى اأطلقتيه؟ 

بداأت كهواية من���ذ 22 عاًما، حيث اأنني 
اأحب الر�شم ومزج الألوان منذ اأيام الدرا�شة، 
فحول���ت الهواية اإل���ى “بزن����ص” اإلى جانب 

عملي حتى تقاعدت موؤخًرا.
الناع���م،  اأعم���ل عل���ى و�ش���ع املكي���اج 
ومكي���اج املنا�شبات وال�شهرات، والعرائ�ص، 
وكذل���ك و�ش���ع املكي���اج ال�شينمائ���ي حيث 
و�شع���ت مكي���اج �شخ�شي���ات كب���ار ال�ش���ن 
ل�شب���اب ومكي���اج امراأة م�شن���ة، و�شاركت يف 
م�رسحيتني “ميقن اإي وميقن ل”، و”متقاعد 

درجة اأولى”.
ح�شل���ت على اجل���واز ال���دويل للمكياج 
املوؤقت )يطلق عليه “مايكرو بيلدنق”( من 
بروك�شل ببلجيكا يف العام 2016، وكنت من 
�شمن 4 �شي���دات ح�شلن على ه���ذا اجلواز. 
وخ���ال الدورة حي���ث تعلم���ت كيفية �شبط 

ر�ش���م احلواج���ب، وتوريد ال�شف���اه، وتثبيت 
حب���ة اخلال، وغريها الكث���ري، من بينها ر�شم 
احلواج���ب ملر�شى ال�رسط���ان. وهذا املكياج 
املوؤق���ت ي�شتمر ملدة �شنة اإلى �شنة ون�شف 
ثم يتم جتديده مرة اأخرى، واجلواز ي�شمح يل 

بالدخول اإلى 66 دولة.
اأ�شفت جمالت جديدة على جمال عملي 
منه���ا الر�شم والكتابة عل���ى اجل�شم، وكذلك 
ت�شحيح املكياج املوؤقت بذات لون اجل�شم 

ملن ترغب يف ت�شحيحه.

- هل ا�شتف���دِت من جتربة اجليل ال�شابق 
يف اإدارة الأعم���ال، وهل تتلقني الن�شيحة 

من اأفراد العائلة؟
ح�شلت على ت�شجي���ع معنوي من اأهلي، 
و�شجع���وين على موا�شلة العم���ل، بالإ�شافة 
زوج���ي �شاعدتن���ي كث���رًيا  وال���دة  اأن  اإل���ى 
���ا خ���ال الفرتة الت���ي ق�شيتاها يف  خ�شو�شً

بلجي���كا للح�شول على اجل���واز الدويل ملدة 
اأ�شبوعني، وكذلك خال الفرتات التي اأ�شافر 

فيها اإلى دول اخلليج لو�شع املكياج.

- كيف تديرين عملِك اخلا�ص؟
اأدي���ر عمل���ي لوح���دي، واأعر����ص جانب 
م���ن عمل���ي عل���ى ح�ش���اب الن�شتغ���رام “@
�ش���ات  و�شن���اب   ”hanadirabeah8
تق���دمي  اإل���ى  اإ�شاف���ة   ،”hnooood80“
و�ش���ع  لكيفي���ة  يوتي���وب  عل���ى  �رسوح���ات 
.”Hanadi rabeah“ املكياج على ح�شاب

- هل تفكرين بتطوير وتو�شيع اأعمالِك؟ 
بالتاأكي���د، اأرغ���ب يف متابع���ة الدرا�ش���ة 
واأخ���ذ كور�شات متخ�ش�ش���ة يف كيفية اإزالة 
املكي���اج املوؤقت والتمكن من���ه، اإلى جانب 
متابعت���ي ل�رسوحات لكيفي���ة اإزالة هذا النوع 

من املكياج.

إعداد: أمل الحامد

هنادي ربيعه... من هاوية مكياج إلى خبيرة
بدأت هوايتها بالرسم ومزج األلوان منذ 22 عاًما

ح����اص����ل����ة ع����ل����ى ال������ج������واز ال������دول������ي ل���ل���م���ك���ي���اج ال���م���ؤق���ت

 املحرر االقت�سادي

ارتفاع اأعداد احلجاج عرب املطار 41 %

“جيبك” تزور م�سانع “اأبوقري” باال�سكندرية

املح����رق – �رسك����ة مط����ار البحري����ن: �شهد 
مط����ار البحرين ال����دويل ارتفاًع����ا ن�شبته 41 % 
يف اأع����داد امل�شافري����ن اإل����ى اململك����ة العربية 
ال�شعودية لأداء فري�شة احلج هذا العام، وذلك 
وفًق����ا ملا اأعلنت����ه �رسكة مط����ار البحرين، اجلهة 
امل�شوؤول����ة ع����ن اإدارة وت�شغيل مط����ار البحرين 
الدويل. وقد ا�شتقبل املطار حتى 15 اأغ�شط�ص 
اجلاري اإجمايل 5626 حاج يف طريقهم اإلى مكة 
املكرم����ة، وهو ما ميثل زي����ادة كبرية عن عدد 
احلج����اج امل�شج����ل يف الع����ام 2017 والذي كان 

قد بلغ 4000 حاج. 
وي�شمل ع����دد حجاج هذا العام 430 مقيًما 
ين�شوون حتت 58 حملة حملية مرخ�شة، و280 
موظًفا م����ن اأع�شاء البعث����ة البحرينية من 231 
�رسكة �شياحة قدمت باقات احلج وخدمات اإدارة 
احلم����ات هذا الع����ام. وقد غ����ادر اأول فوج من 
احلج����اج عرب مطار البحرين الدويل يوم الثاثاء 
املواف����ق 7 اأغ�شط�ص، وغادر الفوج الثاين يوم 
ال�شب����ت املوافق 11 اأغ�شط�����ص والفوج الأخري 
يوم الأربعاء املوافق 15 اأغ�شط�ص.  وقد بداأت 

ال�شتع����دادات الفعلية ملو�ش����م احلج يف �شهر 
يولي����و املا�شي، مبا يف ذل����ك فح�ص تاأ�شريات 
احلجاج من م�شاف����ري الرتانزيت القادمني من 
خمتلف دول العامل.   وم����ن جانبها لعبت �رسكة 
خدم����ات مط����ار البحرين )با�����ص( دوًرا مهًما يف 
التن�شيق مع منظمي احلمات لرتتيب اإجراءات 
ال�شفر، مبا يف ذل����ك الفح�ص امل�شبق جلوازات 
ال�شفر والأمتعة، بالإ�شافة اإلى اإ�شدار بطاقات 
ال�شعود اإل����ى الطائرة، وذل����ك بهدف ت�شهيل 
حرك����ة �شف����ر احلج����اج. و�شعًي����ا اإل����ى مواكب����ة 
الزيادة احلالية يف اأع����داد امل�شافرين وتي�شري 
العملي����ات، فقد مت اإ�شاف����ة املزيد من حمايل 
الأمتعة يف مطار البحرين الدويل، اإلى جانب ن�رس 
قوات اإ�شافية من �رسطة املطار، كما مت توفري 

ال�شيافة خ�شي�ًشا للحجاج.
ُي�شار اإل����ى اأن �رسكة خدمات مطار البحرين 
)با�����ص( توف����ر نطاًق����ا وا�شًع����ا م����ن اخلدمات 
املتكامل����ة يف مط����ار البحري����ن ال����دويل بهدف 
اآمن����ة وممي����زة جلمي����ع  توف����ري جترب����ة �شف����ر 

امل�شافرين.

�ش���رتة – جيب���ك: ق���ام فري���ق ت�شغي���ل 
من �رسك���ة اخلليج ل�شناع���ة البرتوكيماويات 
بزي���ارة ا�شتطاعي���ة ل�رسكة اأبوق���ري لاأ�شمدة 
بجمهورية م����رس العربية موؤخ���راً، �شمن اإطار 
تعزيز العاق���ات ال�شناعية وتبادل اخلربات 
ب���ني ال����رسكات العربي���ة املن�شوي���ة حت���ت 
الحت���اد العربي لاأ�شمدة. وق���ام وفد ال�رسكة 
بالإط���اع عل���ى م�شان���ع اأبو قري الت���ي تتخذ 
م���ن مدينة الإ�شكندرية مق���راً لها، كما تعرف 
الفري���ق على الإمكانات الكب���رية التي تتمتع 

به���ا �رسكة اأبو قري باعتباره���ا واحدة من اأكرب 
ال�رسكات امل�رسي���ة واأهمها يف جم���ال �شناعة 
الأ�شمدة الكيماوية. وقال مدير عام “جيبك” 
عبدالرحم���ن جواه���ري اإن تنفي���ذ زيارات من 
ه���ذا النوع ياأت���ي انطاقاً من حر����ص ال�رسكة 
ومنح���ه  الت�شغيل���ي  كادره���ا  تطوي���ر  عل���ى 
الفر�شة لاحت���كاك بخربات خمتلفة. وتعترب 
�رسكة اأبو قري لاأ�شمدة اأكرب منتج لاأ�شمدة يف 
م�رس حيث ت�شاهم حالياً بن�شبة تعادل نحو 70 

% من حجم الإنتاج املحلي.



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

القيد: 92743 التاريخ: 14/8/2018

اعالن رقم )9914 ( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

لـ  املالك  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

 2-92743 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  للمقاوالت  سنترال 

قدره  مال  براس  الواحد  الشخص  شركة  إلى  القانوني  الشكل  حتويل  طالباً 

3000 دينار بحريني.

فعلى من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

احملل  حتويل  بطلب  علي  عبدالفتاح  اسماعيل  فايزة  السيدة  إلينا  تقدمت 
التجاري التالي:

إلى السيد / خالد أحمد يوسف الشايجي
خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

14/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-119726( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

78028-2

78028-3

االسم التجاري

مطعم املالس الذهبي

والئم املالس الذهبي

نوع النشاط

أنشطة خدمات االطعمة واملشروبات

تقدمي وجبات الطعام في املناسبات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018-117826( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

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

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ميرزا جواد جعفر ضيف حلواجي

االسم التجاري احلالي: فاترينا لإللكترونيات

االسم التجاري اجلديد: مكتب فاترينا خلدمات رجال األعمال

قيد رقم: 46448-08

15/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-119930( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سارة علي غلوم عبدالرضا رزاقي

االسم التجاري احلالي: فستيفتي التجارية

االسم التجاري اجلديد: سارة فالورز

قيد رقم: 102695-01

12/1/2017
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2017-9417( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سلمان علي عبداهلل الشرقي

االسم التجاري احلالي: فيورستا للزهور

االسم التجاري اجلديد: مؤسسة مخازن األرز التجارية

قيد رقم: 72780-5

إعالن بحل وتصفية
شركة جينا لني لإلدارة ش.ش.و ملالكها السيدة جينا لني لوبز ناكام  

سجل جتاري رقم 102248

بناء على قرار املالكة لـ شركة جينا لني لإلدارة ش.ش.و ملالكها السيدة جينا لني لوبز 
102248، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة/  ناكام ، املسجلة على القيد رقم 

جينا لني لوبز ناكام مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 
إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من 
مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان 

التالي:
عنوان املصفي: جينا لني لوبز ناكام

alemad.bh@bmail.com - )+973(3330877

القيد: 58753
التاريخ: 13/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة مطعم البيت العتيق

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السادة أصحاب شركة مطعم البيت العتيق املسجلة مبوجب القيد رقم 58753 

للفرع رقم8، طالبني تغيير اإلسم التجاري من: مطعم البيت العتيق إلى: شركة 

بيت العتيق للتموين وملالكها حسني محمد علي علي حمد.

أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 107674
التاريخ: 7/5/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )68863( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة رموز مكنان للتجارة

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
املسجلة مبوجب  ذ.م.م  للتجارة  رموز مكنان  أصحاب شركة  السادة  إليها 

القيد رقم 107674، طالبني تغيير اإلسم التجاري 
من: شركة رموز مكنان للتجارة ذ.م.م

Rumuz Muaknan Trading W.L.L
 إلى: رموز مكنان بروستد ذ.م.م

Rumuz Muaknan Brosated W.L.L
مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2018م

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية شركة الشخص الواحد

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
جيه سي هبي تريتس ش.ش.و ملالكها جيهان محمد البلوشي واملسجلة مبوجب 
القيد رقم 86996، طالبني إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اأمن الدولة االأردنية توّجه تهم “االإرهاب” خللية ال�شلط

وجهت حمكمة اأم���ن الدولة االأردنية، اأم�س االأربعاء، تهم االإرهاب الأفراد اخللية الذين مت 
�شبطهم خالل مداهمة يف مدينة ال�شلط غربي البالد، ال�شبت.

ووّج���ه مدعي ع���ام املحكمة تهم “القيام باأعمال اإرهابية اأف�ش���ت اإلى موت اإن�شان وهدم 
بن���اء”، و”املوؤامرة بق�شد القي���ام باأعمال اإرهابية”، و”حيازة وت�شني���ع مواد مفرقعة بق�شد 
ا�شتخدامه���ا يف اأعمال غري م�رشوعة”، و”حيازة اأ�شلحة وذخائر بق�شد ا�شتخدامها يف اأعمال غري 
م�رشوعة”. ووفق قانون منع االإرهاب ل�شنة 2006، وتعديالته فاإن التهم امل�شندة للموقوفني 
ت�ش���ل عقوبتها لالإعدام. وكان وزي���ر داخلية االأردن �شمري مبي�شني اأك���د االإثنني اأن اأع�شاء 

اخللية “تكفرييون ويوؤيدون تنظيم داع�س، وخططوا لعمليات اإرهابية اأخرى يف اململكة”.
وخ���الل املداهمة، قتل 4 من رجال االأم���ن و3 “اإرهابيني” واعتقل 5 اأ�شخا�س يف ال�شلط، 

مببنى حت�شنت داخله “خلية اإرهابية” ي�شتبه بتورطها يف انفجار عبوة نا�شفة، اجلمعة.
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أبوظبي  سكاي نيوز عربية:

بيروت ـ أر تي:

كابول ـ دب أ:

الخرطوم  أ ف ب:

التحال����ف  لق����وات  �شن����ت طائ����رات 
العرب����ي لدع����م ال�رشعية يف اليم����ن، اأم�س 
مناط����ق  عل����ى  جوي����ة  غ����ارات  االأربع����اء، 
متع����ددة يف ال�شاح����ل الغربي، مم����ا اأ�شفر 
ع����ن �صقوط عدد م����ن القتلى يف �صفوف 

ميلي�شيات احلوثي االإيرانية.
واأعلن����ت م�شادر مينية اأن 16 عن�رشًا 
م����ن ميلي�شيات احلوث����ي املوالية الإيران 
غ����ارات جوي����ة ملقات����الت  اأثن����اء  قتل����وا 
التحال����ف العرب����ي يف مديريت����ي التحيتا 

والدريهمي يف ال�شاحل الغربي.
واأ�شافت امل�شادر اأن الغارات التي 
�شّنها التحالف العربي لدعم ال�رشعية يف 
ع�شكرية  مركبات  ا�شتهدفت  اليمن 
للميل�شيات احلوثية االنقالبية. وال تزال 
املدعومة  امل�شرتكة  اليمنية  املقاومة 
مركز  حتا�رش  العربي  التحالف  قبل  من 
مديرية الدريهمي من اأربع جهات لليوم 

الرابع على التوايل.

تعر�ش���ت دورية تابعة ملخابرات 
اجلي�س اللبناين يف بلدة رمي�س- بنت 
جبيل، جنوبي لبنان العتداء اإ�رشائيلي 
اأدى اإل���ى اإ�شاب���ة جندي���ني، ح�شبم���ا 
اأف���اد بي���ان لقي���ادة اجلي����س. وذكر 
البي���ان اأن���ه “ل���دى قي���ام دورية من 
د اأر�س بني  مديري���ة املخابرات بتفقُّ
النقطت���ني B36 وBP14، تعر�شت 
العتداء من قبل دورية تابعة للجي�س 
االإ�رشائيل���ي األقت 6 قناب���ل دخانية، 
َين بحالة  مم���ا اأّدى اإلى اإ�شاب���ة عن�رشرُ

اختناق، ون�شوب حريق”.
 وح����رشت على الف���ور دورية من 
اجلي����ش اللبناين وجه���از االرتباط يف 
ق���وات االأم���م املتح���دة املوؤّقت���ة يف 
لبن���ان والدفاع امل���دين، وعملوا على 
اإخماد احلري���ق من اجله���ة اللبنانية، 

بح�شب البيان.

االأفغاني���ة  ال�شح���ة  وزارة  اأعلن���ت 
التفج���ري  �شحاي���ا  ح�شيل���ة  ارتف���اع 
االنتحاري الذي ه���ز اأم�س االأربعاء مركًزا 
تعليميًّا غرب عا�شمة البالد كابول، اإلى 

48 قتيالً و67 جريًحا.
 ونقل���ت قناة “طلوع نيوز” املحلية 
اأن  تاأكيده���م  اأفغ���ان  م�شوؤول���ني  ع���ن 
���ا فّج���ر نف�شه داخ���ل “اأكادميية  انتحاريًّ
موع���ود”، يف وقت كانت فيه الدرا�شات 
ن�شط���ة باملركز، واأ�ش���اروا اإلى اأن معظم 

ال�شحايا من الطالب. 
واأو�شح �شهود العيان اأن االنتحاري 
ت�شل���ل اإل���ى غرف���ة درا�ش���ة يف املرك���ز 
التعليمي كان فيه���ا حوايل 100 طالب 

وفجر حزاًما نا�شًفا كان يحمله.
االآن  حت���ى  جه���ة  اأي  تعل���ن  ومل 
امل�شوؤولي���ة ع���ن االعت���داء. وياأت���ي هذا 
التفجري بعد هدوء ن�شبي �شاد العا�شمة 
االأفغاني���ة الت���ي تعر�ش���ت قب���ل ذل���ك 
ل�شل�ش���ة من الهجم���ات الدموي���ة واأعلن 
تنظيم “داع����س” امل�شنف اإرهابيًّا على 

امل�شتوى الدويل م�شوؤوليته عنها.

اأعلن���ت ال�شلط���ات ال�شوداني���ة اأم�س 
االأربعاء اأن 23 �شخ�ًش���ا بينهم 22 تلميًذا 
لق���وا حتفه���م نتيج���ة غ���رق مرك���ب كان 

يقلهم يف نهر النيل �شمال اخلرطوم.
واأف���ادت وكال���ة االأنب���اء الر�شمية اأن 

التالميذ كانوا يف طريقهم اإلى املدر�شة.
واأ�شافت “تويف مبحلة البحرية بوالية 
نهر النيل 22 تلميًذا وامراأة يف حادث غرق 
مرك���ب كان يقله���م من منطق���ة الكني�شة 
بالوح���دة االإداري���ة بكبن���ة حي���ث كانوا يف 
وي�شتخ���دم  املدار����س”.  اإل���ى  طريقه���م 
�شكان القرى الواقع���ة على �شفتي النهر 

مراكب خ�شبية للتنقل بني �شفتيه.
وتابعت الوكالة “وقع احلادث نتيجة 
توق���ف ماكين���ة املركب و�ش���ط النيل مع 
ا�شت���داد التي���ار”. واأ�شارت اإل���ى اأن اأكرث 
“من 40 طفالً م���ن منطقة الكني�شة كانوا 

على منت القارب عندما غرق”.

مقتل حوثيني بغارات 
للتحالف يف ال�شاحل الغربي

اعتداء اإ�رشائيلي على 
دورية ا�شتخبارات لبنانية

48 قتيالً و67 جريًحا 
بتفجري انتحاري يف كابول

مقتل 22 تلميًذا بغرق 
مركب يف ال�شودان

“املحور الوطني”... حتالف جديد لأحزاب �سنية يف العراق
مقتل متظاهر يف الب�رشة بر�شا�س قوات االأمن

يذك���ر اأن تظاهرات �ش���كان حمافظة الب�رشة 
جرت اليوم قرب حقل “غرب القرنة 2”، النفطي 
وطالب املتظاهرون فيها ب�رشورة توفري فر�س 

العمل وتقدمي اخلدمات للمواطنني.
من جان���ب اآخر، اأعل���ن يف العا�شمة العراقية 
بغداد، عن حتالف جديد ا�شمه “املحور الوطني” 
ي�شم اأحزاًبا �شنية فازت يف االنتخابات الربملانية 
االأخ���رية. وم���ن اأب���رز ال�شخ�شي���ات يف التحال���ف 
اجلديد، رئي�شا جمل�شي النواب ال�شابقني اأ�شامة 
النجيف���ي و�شليم اجلبوري، وكذلك رجل االأعمال 
العراق���ي خمي����س اخلنجر، وزعي���م “كتلة احلل” 
جم���ال الكربويل، وحماف���ظ �شالح الدي���ن اأحمد 

اجلب���وري، ف�شالً ع���ن وزير الزراع���ة يف احلكومة 
املنتهية واليتها فالح الزيدان.

ويف تغري���دة له على “توي���رت” كتب خمي�س 
اخلنج���ر ال���ذي يتزعم “حتال���ف الق���رار” الفائز 
بعدد م���ن املقاعد يف االنتخاب���ات االأخرية: “من 
اأجل الع���راق ووحدة �شعبه واأر�ش���ه، نعلن اليوم 
عن ت�شكيل حتالف املح���ور الوطني، هذا عهدنا 
ووعدن���ا”. وج���اء يف التغري���دة اأي�ًش���ا: “ننا�ش���د 
ال�شع���ب ب�رشورة مراقبة عملنا با�شتمرار وتقومي 
براجمنا وت�شحيح م�شارنا. ما�شون رغم ال�شعاب 
يف تق���دمي برنامج حكومي متط���ور يعالج خطايا 

•املا�شي”. من احتجاجات الب�رشة	

بر�صا�ص  �إ�صابته  بعد  �لعر�ق،  جنوبي  �لب�صرة،  حمافظة  يف  متظاهر  �لأربعاء  �أم�ص  �صباح  قتل 

�لقو�ت �لأمنية يف ناحية عز �لدين �صليم باملحافظة. وقال م�صدر �أمني �إن “�ملتظاهر وهو يف عقده 

�لأمنية  �لقو�ت  �عتد�ء  ب�صبب  لإ�صابات  تعر�صه  بعد  �ملحافظة  يف  �لفيحاء  م�صفى  �إىل  نقل  �لثالث، 

�لعر�قية، لكنه مل ي�صتجب للعالج ففارق �حلياة”.

�أكد �ملر�صد �لعر�قي حلقوق �لإن�صان مقتل �ملتظاهر يف   من جهته، ويف تغريدة له على تويرت، 

حمافظة �لب�صرة، فيما طالب �حلكومة �لعر�قية باإنهاء “�لعتد�ء�ت” �لتي تطول �ملتظاهرين.

اإ�رسائيل ت�سمح با�ستئناف دخول الغذاء والب�سائع لغزة
دخ���ول  با�شتئن���اف  اإ�رشائي���ل  �شمح���ت 
الب�شائ���ع التجاري���ة اإل���ى قط���اع غ���زة اأم����س 
االأربعاء، يف اإ�شارة على تخفيف التوتر تزامًنا 
مع �شعي م�رش للتو�شل اإلى وقف طويل االأمد 
الإطالق النار ب���ني اإ�رشائيل وحرك���ة املقاومة 

االإ�شالمية )حما�س(.
لك���ن احتم���ال التو�شل اإل���ى اتفاق بني 
اإ�رشائي���ل واحلرك���ة االإ�شالمي���ة امل�شلحة التي 
تهيمن على قطاع غزة اأثار قلقا داخل حكومة 
رئي�س ال���وزراء االإ�رشائيل���ي بنيامني نتنياهو 
اليمينية من اأن ت�شتغ���ل احلركة اأي ا�شرتاحة 
من القت���ال يف بن���اء تر�شانته���ا ال�شاروخية. 
وق���ال طاقم ت�شوي���ر من روي���رتز عند معرب 
كرم اأبو �شامل ب���ني اإ�رشائيل وغزة اإن �شحنات 

من الفواكه واخل�رشوات والوقود ومواد البناء 
دخلت القط���اع الذي يقطن���ه مليونا �شخ�س 
�شب���اح االأربعاء. واأعلنت اإ�رشائيل يوم الثالثاء 
اأنها �شرتف���ع احلظر على الب�شائ���ع التجارية 
ا  ال���ذي كانت فر�شته يف التا�شع من يوليو ردًّ
على اإطالق نا�شط���ني فل�شطينيني لبالونات 

حارق���ة ع���رب احل���دود. وق���ال رئي����س احتاد 
�شيادي غ���زة اإن اإ�رشائيل و�شعت اأي�ًشا نطاق 
املنطق���ة امل�شموح فيها ب�شي���د االأ�شماك يف 
ا عليها من  مياه تفر�س اإ�رشائيل ح�شاًرا بحريًّ
ثالث���ة اأميال بحري���ة اإلى ت�شعة م���ن ال�شاطئ 

قبالة ال�شاحل اجلنوبي.

الرتكي����ة،  الرئا�ش����ة  با�ش����م  املتح����دث  اأك����د 
اإبراهيم قالن، اأم�����س االأربعاء، اأن بالده تتطلع حلل 
امل�ش����كالت العالقة مع اأم����ريكا، وتدع����و وا�شنطن 
اإل����ى اح����رتام اأحكام الق�ش����اء الرتكي. وق����ال قالن 
يف موؤمتر �شح����ايف باأنقرة: “نتوق����ع ا�شتمرار تعايف 
الو�ش����ع االقت�شادي خالل االأي����ام املقبلة بالتزامن 

م����ع التدابري التي �شتتخذه����ا موؤ�ش�شاتنا املعنية”، 
بح�شب وكالة اأنباء االأنا�ش����ول. واأ�شار اإلى اأن بالده 
تنتظ����ر حل امل�ش����اكل العالقة باأ�����رشع وقت ممكن، 
موؤك����دا عل����ى �����رشورة اح����رتام الوالي����ات املتح����دة 
للق�ش����اء الرتك����ي، لتحقيق ذلك. وتاب����ع املتحدث 
با�ش����م الرئا�شة الرتكية: “تركيا ال ترغب يف خو�س 
حرب اقت�شادية، غري اأنها لن تقف مكتوفة االأيدي 

يف ح����ال وقوع اأي هجوم �شده����ا”. الى ذلك، اأعلنت 
و�شائ����ل اإعالم تركي����ة، اأم�س االأربع����اء، اأن املحكمة 
رف�ش����ت جم����ددا االإف����راج ع����ن الق�����س االأمريك����ي 
املحتج����ز. وق����ررت حمكم����ة مدين����ة اإزم����ري رف�����س 
الطل����ب، موؤكدة اأن برون�ش����ون �شيبقى قيد االإقامة 
اجلربية، ح�شب ما اأفاد التلفزيون الر�شمي، بح�شب 
فران�س بر�س. وكان م�شوؤول يف البيت االأبي�س قال 

اإن الواليات املتحدة حتذر تركيا من اأنها �شتفر�س 
عليها املزيد من ال�صغوط االقت�صادية اإذا رف�صت 
اإطالق �رشاح ق�س اأمريكي، وذلك يف نزاع زاد التوتر 
يف العالق����ات بني البلدين. جاءت الر�شالة ال�شارمة 
بعد اجتماع جون بولتون، م�شت�شار االأمن القومي يف 
البيت االأبي�س �رشاً مع ال�شفري الرتكي �رشدار كيليغ 

ب�شاأن ق�شية الق�س اأندرو بران�شون.

تركيا: نتطلع لحل المشكالت العالقة مع الواليات المتحدة
رفضت مجددًا اإلفراج عن القس األميركي

أنقرة ـ وكاالت:

غزة ـ رويترز:

بغداد/البصرة ـ وكاالت:

عمان - أ ف ب:

ال�شجن لعمدة طهران ال�شابق 
النتقاده تدخالت اإيران ب�شوريا

اأمريكا: ال�ساروخ الإيراين اجلديد “خدعة ب�رسية”

االإلك���رتوين  التوا�ش���ل  فري���ق  اأع���اد 
التاب���ع للخارجية االأمريكية ن����رش فيديو على 
موق���ع التوا�ش���ل االجتماعي “توي���رت” كان 
ق���د ن�رشه االإع���الم االإي���راين لتجرب���ة �شاروخ 
بالي�شت���ي جدي���د، اأعلن���ت عنها اإي���ران يوم 
االثنني، واعترب اجلانب االأمريكي اأن طهران 
ا” يف هذا الفيديو،  ا�شتخدمت “خداًع���ا ب�رشيًّ
واأن ال�ش���اروخ مل ي�رشب اله���دف كما ادعى 
االإع���الم االإيراين. وكتب “فري���ق التوا�شل” 
االأمريك���ي يف تغريدة: “ن����رشت و�شائل اإعالم 
مقرب���ة من النظام االإي���راين فيديو قالت اإنه 
لتجرب���ة ال�ش���اروخ اجلدي���د “ف���احت مبني” 
ي�ش���ور عملية االإطالق، ثم ادع���ت اأنه و�شل 
اإل���ى اله���دف. لكن بنظ���رة فاح�ش���ة ال جتد 
�شاروًخا قادًما نحو الهدف، بل جمرد تفجري 

مو�شعي”.
وتابع الفري���ق يف تغريدته: “النظام يف 
اإيران ال يكف عن �شيا�شات اخلداع، وي�شتمر 
يف ا�شتعرا�ش���ات م�شحك���ة”. واأعل���ن وزي���ر 
الدفاع االإيراين، العميد اأمري حامتي، االثنني، 
عن جي���ل جدي���د ل�شواري���خ “ف���احت 110” 

با�شم “ف���احت مبني”، وهو �شاروخ بالي�شتي 
ق�شري املدى، وفق ما ذكرت و�شائل االإعالم 
االإيراني���ة. وج���اء ه���ذا االختب���ار ال�شاروخي 
بعد مرور يومني عل���ى اإعالن و�شائل االإعالم 
االأمريكي���ة قي���ام احلر����س الث���وري االإيراين 
بتجرب���ة �ش���اروخ متو�شط امل���دى يف مناورة 
ل���ه يف م�شي���ق هرم���ز. وو�شف���ت و�شائ���ل 
االإع���الم الر�شمي���ة وال�شب���ه ر�شمي���ة التجربة 
ب�”الناجح���ة”، وكتبت بخ�شو�س جيل “فاحت 

مبني” اأنه يحمل راأ�ًشا مزوًدا بخا�شية البحث 
املتق���دم والذك���ي العاب���ر لكاف���ة احلواج���ز 
ال�شاروخي���ة امل�ش���ادة يف اأي وق���ت ويف اأي 
ظرف جوي، ورغم احل���رب االإلكرتونية، فاإنه 
ي����رشب اأهداف���ه على االأر����س ويف البحر. ومل 
يتم تاأكيد ق���وة ودقة ال�شواري���خ االإيرانية 
من قبل جهات م�شتقلة، وكافة املوا�شفات 
به���ذا اخل�شو����س م�شادره���ا  تن����رش  الت���ي 

اإيرانية، �شواء ع�شكرية اأو اإعالمية.

ت���ويف عامل نيبايل اأثناء عمله يف ملع���ب الوكرة، املقرر 
اأن ي�شت�شيف جانًب���ا من مباريات كاأ�س العامل عام 2022 يف 
قطر، يف اأحدث حالة وفاة اأثناء تنفيذ امل�رشوعات التي القت 
انتق���ادات حقوقية وا�شعة يف ال�شاب���ق ب�شبب ظروف العمل 
القا�شي���ة. واأعلنت اللجنة العلي���ا للم�شاريع واالإرث املنظمة 
لكاأ����س الع���امل يف قطر، الثالثاء، نباأ وف���اة العامل الذي يبلغ 
م���ن العمر 23 عاًما، يف بي���ان. وقالت اللجن���ة يف بيانها اإنها 
“�شتفتح حتقيقا يف احلادثة”.  وحادثة الوفاة اجلديدة ياأتي 
بعد وف���اة العامل الربيطاين زاك كوك����س، لدى �شقوطه يف 
ور�ش���ة مبلعب خليفة يف يناي���ر 2017. و�شبق لعامل نيبايل 
يبل���غ من العمر 29 عاًما، اأن ت���ويف يف املوقع ذاته يف اأكتوبر 

2016، بعد تعر�شه لل�شدم من قبل �شاحنة.

• �شاروخ اإيراين	

دبي - العربية نت:

�شحية جديدة ملونديال قطر... 
وفاة عامل نيبايل يف الوكرة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

• االأمن الفل�شطيني يدقق يف �شهريج للغاز عند معرب كرم بو�شامل )اأف ب(	

ق�شت حمكمة الث���ورة االإيرانية يف حمافظة اأ�شفهان، 
بال�شجن لعام واحد على عمدة طهران ال�شابق غالم ح�شني 
كربا�شج���ي، ب�شب���ب ت�رشيح���ات �شابق���ة له انتق���د خاللها 

التدخالت الع�شكرية االإيرانية يف �شوريا.
 وذكرت وكالة “اإيلنا” اأن احلكم جاء ب�شبب ت�رشيحات 
كربا�شج���ي ح���ول انتقاد تدخ���الت اإي���ران يف �شوريا، خالل 
كلم���ة األقاها يف اأ�شفهان اأثن���اء احلملة االنتخابية للرئي�س 
االإيراين ح�شن روحاين. وبح�شب و�شائل اإعالم اإيرانية، فقد 
مت تاأكي���د احلكم يف حمكم���ة اال�شتئناف بع���د اأن اعرت�س 
حمامي���ه على القرار اأمام املحكمة االبتدائية. وغالم ح�شني 
كربا�شجي هو اأمني عام حزب “كوادر البناء” الذي يعد من 
اأكرب االأحزاب االإ�شالحية، واأ�ش�شه الرئي�س االإيراين االأ�شبق 

الراحل اأكرب ها�شمي. 
وق���ال كربا�شج���ي، يف ت�رشيحات ل���ه يف مايو املا�شي، 
ح���ول خ���روج الق���وات االإيراني���ة م���ن �شوري���ا، اإن “اإيران 
باإمكانها التدخل من اأجل ال�شالم يف �شوريا ودول املنطقة 
م���ن خالل اجلهود الدبلوما�شية ولي�س امل�شاركة يف احلرب 

والقتل والقمع”.

دبي - العربية نت:
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موق���ع املا�س���ر الأكادمي���ي الهندي 
ن�رش منذ فرة اإعالناً عن 650 وظيفة طبية 
للعم���ل يف البحرين، لكن قب���ل الكالم عن 
ه���ذا الأمر اأذك���ر لكم بع����ض م�ساهداتي، 
فق���د �ساقن���ي الق���در اإل���ى ق�س���اء بع�ض 
م�ساحلي يف اأحد البنوك، وهالني ما راأيت، 
�سعرت للحظة اأنني يف اأي مكان يف العامل، 
لك���ن ل�س���ت يف البحرين، فو�س���ى يف كل 
م���كان، مل اأجد اأي مظهر من مظاهر تنظيم 
الو�س���ع املزري هناك، راأي���ت املئات من 
اجلالي���ات الآ�سيوية وم���ن “الفري فيزا”، 
راأيت الكث���ر من ال�س���واق الذين يقفون 
حي���ث ي�ساءون دون اأدنى خ���وف اأو مراعاة 
للقوانني وتعطل ال�س���ر خلفهم، �سجيج 
اأب���واق ال�سيارات ميالأ امل���كان ب�سبب مثل 
ه���ذه املخالف���ات، �سوء خلق، عن���اد، رمي 
الق���اذورات من ال�سي���ارات جه���اراً وكاأنه 
اإجن���از ي�ستحق الثن���اء، قائم���ة طويلة من 
التج���اوزات، ومل اأر اأحداً من �رشطة املجتمع 
اأو رجل مرور ينظ���م الو�سع يف وقت كنت 
اأظن فيه اأن هناك الع�رشات منهم يف خ�سم 
ه���ذه الفو�سى، وظنن���ت لوهل���ة اأن هذه 
املنطقة ل تتب���ع البحرين، وت�سدق عليها 
مقولة “الداخل فيها مفقود واخلارج منها 

مولود”!
مل اأمك���ث يف البن���ك �س���وى 3 دقائق، 
وخرج���ت، لي�ض ل�رشعة اإجناز العمل، بل لأن 
دوري �سي�س���ل بعد اأ�سبوع ح�سب ت�سل�سل 
الأرق���ام وبطء املعاملة، راأي���ت خليطاً من 
جميع الأجنا�ض بالكاد جتد بينهم بحرينيا، 
فقل���ت متعجب���ة ه���ل خل���ت البحري���ن من 

العاطلني حتى ن�ستعني بكل هوؤلء؟
يق���ودين اجل���زء الأخ���ر م���ن كالم���ي 
ال�ساب���ق اإلى مو�سوع اإعالن موقع املا�سر 
الأكادمي���ي الهندي، ويذكرين هذا الإعالن 
بق�سة مذكورة يف كتب التاريخ خمت�رشها 
اأن الإم���ام اأحمد بن حنبل ويحيى بن معني 
كان���ا يف در����ض يف امل�سجد وذك���ر ال�سيخ 
رواي���ات من�سوبة اإليهم���ا، وا�ستنكرا ذلك 
علي���ه وق���ال اإنن���ا مل ن���رو �سيئاً م���ن هذه 
الأحادي���ث الت���ي ن�سبته���ا اإلين���ا، فلماذا 
تك���ذب علينا؟ ف���رد عليهم���ا: األ يوجد يف 
هذا العامل من ا�سمه اأحمد بن حنبل ويحيى 

بن معني غركما؟
الإعالن املذكور الذي ا�ستنكره الكل، 
الن���واب، رغم  اأي�س���ا بع�ض  “وا�ستنك���ره 
اأن ا�ستنكاره���م ل يق���ّدم ول يوؤّخ���ر”، هو 
متاماً ك�ساأن ق�س���ة ابن حنبل وابن معني، 
فالبحرين املق�س���ودة يف الإعالن هي غر 
بحرينن���ا، وه���ي دولة اأخرى حتم���ل ال�سم 
نف�س���ه، ول اأع���رف على وج���ه اليقني اأين 
تقع على اخلريطة، وكنت اأمتنى اأن تكون 
بحرينن���ا، لأن ذل���ك �سيوؤكد لن���ا اأن مئات 
البحرينيني العاطلني من الأطباء يف �ستى 
التخ�س�س���ات مت ا�ستيعابه���م! ومازال���ت 

الدولة بحاجة اإلى 650 غرهم!
اأم���ا اأين تقع هذه “البحرين” فاأعدكم 
اأنن���ي �ساأبح���ث عن ذل���ك واأخربكم، ولكن 
امنحوين بع�ض الوق���ت، ل اأقل من 1000 

�سنة.

“الصحة” وتصفير 
البطالة!

محمد
 المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

الإع����الن ع����ن فت����ح ب����اب الر�سح 
لوظيف����ة الأئم����ة واملوؤذنني م����ن اأبناء 
البحرين خطوة بالغ����ة الأهمية وق�سية 

طال انتظارها.
الإم����ام  وظيف����ة  اأن  احلقيق����ة 
وامل����وؤذن بقيت �سن����وات طويلة حكرا 
على اأبناء اجلالي����ات الأجنبية حتى بعد 
اأن تك����ررت التج����اوزات ب����ل اجلرائ����م 
الب�سعة واملمار�س����ات الغريبة البعيدة 
ع����ن اأخالقيات اأهل البحري����ن، وافتقار 
البع�ض منهم اإل����ى ال�رشوط املفرت�ض 
اللغ����ة  كاإج����ادة  الإم����ام  به����ا  يل����م  اأن 
الالاأخالقية  العربية، ورغم املمار�سات 
املنافي����ة لتقاليدنا لفئ����ة من الأجانب 
عل����ى مدى ال�سن����وات الفائتة والتي مل 
تقت�رش على الأفعال امل�ستنكرة مبراكز 
حتفيظ القراآن، بل التالعب واملتاجرة 
بتاأ�سرات العمل التي اأ�سبحت حديثا 
يوميا مت����داول، اإل اأّننا مل ن�سهد موقفا 
رادع����ا بحقه����م، الأم����ر ال����ذي جعله����م 
يف  وي�ستم����رون  غيه����م  يف  يتم����ادون 
ممار�ساته����م �ساربني عر�����ض احلائط 

كل القيم والأعراف. 
جنزم ب����اأّن بحرنة وظيف����ة املوؤذن 
تعالج م�س����اكل عدة يف اآن واحد، اأهمها 
اأنه����ا ت�سد ثغ����رة طامل����ا كان الأجانب 
ينفذون منها لتحقي����ق مكا�سب مالية 
اآبه����ني بالقان����ون  غ����ر �رشعي����ة غ����ر 
وامل�سوؤولي����ات ال�رشعي����ة الأخرى، ومن 
اجلهة الأخ����رى اإّن اأبناء الوطن اأحق من 
الآخرين بالوظائف، ول نعني بالوظيفة 
هنا الإمام اأو املوؤذن، لكنها ت�سمل كل 
القطاعات العام����ة واخلا�سة، نقول اإنه 
اآن الأوان للعمل ب����كل قوة على بحرنة 

الوظائف التي يتمتع بها الأجانب.
ه����ل نكون مت�سائم����ني اإذا قلنا اإّن 
البحرنة كمطلب وطنّي ل ت�سكل اأولوية 
للم�سوؤول����ني يف الكث����ر م����ن املواقع؟ 
واإلّ م����اذا يعن����ي بق����اء اآلف اخلريجني 
على ر�سيف البطال����ة ل�سنوات تراوح 
بني ثالث وخم�ض ورمب����ا اأكرث، األ يعد 
مث����ل هذا الأم����ر تفريط����ا يف الكفاءات 
الوطنية؟ موؤ�سف جدا اأن يعلن القطاع 
اخلا�ض عن وظائف �ساغرة ويتقدم لها 
موؤهالت  اأ�سحاب  بحرينيون وجميعهم 
عالية والبع�����ض منهم من ذوي اخلربة 
لكن املفاجاأة اأّن م����ن يفوز بالوظائف 

هم الأجانب! 
العلة الك����ربى كما �سّخ�سها وكيل 
وزارة العمل �سباح الدو�رشي تتمثل يف 
“حتك����م العمالة الأجنبي����ة عرب وظيفة 
امل����وارد الب�رشية يف عملي����ة التوظيف” 
وبالتايل ف����اإّن انحيازهم ملواطنيهم ل 
يج����ب اأن يكون م�ستغرب����ا، اأتذكر اأنني 
طالب����ت غ����ر مرة ب����اأن تتعام����ل وزارة 
العم����ل بجدي����ة وح����زم حي����ال اأ�سحاب 
ال�����رشكات يف م�ساأل����ة التوظيف لأنه من 

�سميم واجباتها.

بحرنة الوظائف 
مسألة مؤجلة!

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

جمل�ض �سم���وه باملحافظ���ة اجلنوبية 
م�رشع الأبواب اأم���ام املواطنني، قائد من 
نوع فريد، اكت�سب ف���ن القيادة من جده 
العظيم �سي���دي �ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة 
رئي�ض الوزراء املوق���ر حفظه اهلل ورعاه، 
اأوكل���ت اإلي���ه الأمانة وارتف���ع باملحافظة 
اجلنوبية اإلى امل�ستوى املن�سود والهدف 

املر�سوم.
لق���د ت�رشف���ت ي���وم اأم����ض بح�س���ور 
املجل����ض الأ�سبوعي ملحاف���ظ املحافظة 
اجلنوبي���ة �سي���دي �سم���و ال�سي���خ خليفة 
بن عل���ي اآل خليفة حفظ���ه اهلل ورعاه مع 

جم���ع م���ن اأه���ايل املحافظ���ة، ومن���ذ اأول 
حلظ���ة حت���دث �سم���وه ب����رشف ا�سطالعه 
التنمي���ة  م�س���رة  ودف���ع  بامل�سوؤولي���ة 
وحتقيق املزيد من الإجنازات للمحافظة 
ليع���م الرخ���اء. كل جمل���ة يقوله���ا �سموه 
كان���ت حتم���ل مزاي���ا اأخالقي���ة ل�سخ�سية 
اإل  تفك���ر  ول  ب�سم���ت  تعم���ل  ن���ادرة 
مب�سلح���ة املواط���ن اأول واأخ���را وت�سعل 
بنورها الطريق اإلى قم���م النجاحات بكل 
املع���اين وال���دللت، ومن اأق���وال �سموه 
التي تعك����ض مدر�سة البطول���ة واحلكمة 
الت���ي ينتمي اإليه���ا وكم���ا دونتها )نحن 
دائما ن�س���األ عنكم، وجمال�سن���ا مدار�سنا 

وه���ي فخر لأهل البحري���ن على امل�ستوى 
العرب���ي، وكل مواط���ن يف اجلنوبي���ة ه���و 
مبثابة النائب والأخ والزميل يل... �سيدي 
�سمو الوال���د رئي�ض الوزراء ه���و مثلنا يف 
معرفة النا�ض، اأنا اأخوكم واأت�رشف بالعمل 
خلدمتك���م، وروؤيتي اأن تك���ون املحافظة 
اجلنوبية الأولى على م�ستوى املحافظات 
يف كل املجالت... �سمو الوالد غر�ض فينا 
حب النا�ض وخدمة النا�ض �رشف يل... اأهم 
�سيء عن���دي �رشعة الإجن���از وراحة النا�ض 
ول نقب���ل التاأخر(، )�سمو الوالد يقول... 
الأم���ن اأ�سا�ض التنمية، وه���ذا ما ن�ساهده 
وهلل احلم���د يف اجلنوبية وباإذن اهلل هناك 

اإجنازات قادمة للمواطنني... العيدعندي 
هو خدمتكم(.

ذلك هو �سم���و ال�سيخ خليفة بن علي 
اآل خليف���ة حماف���ظ اجلنوبي���ة حفظه اهلل 
ورع���اه، واملعاين العظيم���ة التي يقدمها 
كقائ���د، �سيحقق لأبن���اء اجلنوبية الآمال، 
فه���و �سخ�سية قيادية ف���ذة تعمل طوال 
الوق���ت خدم���ة للوطن واملواطن���ني، اأما 
اإطراوؤك���م ي���ا �سي���دي على م���ا نكتبه يف 
ال�سحاف���ة فهو �رشف عظي���م وو�سام على 
�سدورن���ا، ونعاهدك���م عل���ى حم���ل ل���واء 
الكلمة احلرة ال�سادق���ة من اأجل البحرين 

الغالية كجنود اأوفياء على “ميناكم”.

سيدي سمو الشيخ خليفة بن علي 
والمعاني العظيمة التي يقدمها كقائد

جرمي���ة قتل اإم���ام م�سجد بن �س���دة يف املحرق 
وتقطيع ج�سده اإربا اإربا، والتنكيل بجثته والتمثيل 
بها من اأك���رث اجلرائ���م ترويعاً واإث���ارة لال�ستغراب 
بالن�سب���ة ملجتمعنا البحرين���ي، موؤذن يقت���ل اإماماً! 
واأي���ن؟ يف بي���ت اهلل، وبع���د اإقام���ة �س���الة الفج���ر. 
الق�سية الت���ي اق�سعر بدن كل م���ن �سمع عنها بيد 
الق�س���اء الآن، وحتم���اً �سياأخذ حق ه���ذا الإمام، وحق 

اأبنائه الذين تيتموا من بعده.
لكن ما اأثاره �سف���ر جمهورية بنغالدي�ض لدى 
اململك���ة مث���ر للخوف حق���اً، فقد قاله���ا �رشاحة يف 
مقابل���ة له م���ع �سحيفة زميل���ة، اإن ع���ددا من رعايا 
جمهوريته جمرم���ون طلقاء يف البحرين، و�رشب مثالً 

ملج���رم اإرهابي ا�سمه “ماأمون” ب���ني اأكرث من 200 
األف بنغايل ي�ستوطنون اململكة، وقال عنه اإنه اأُبعد 
ع���ن البحرين ثالث مرات وم���ازال يدخلها لي�ستاأنف 
بح�س���ب تعب���ره اأن�سطت���ه الإجرامية كون���ه اإرهابيا 
ومتورط���ا بجرائ���م ن�سب واحتي���ال، ونهب و�سلب، 
واجتار بالن�ساء والأ�سخا�ض، فاإذا كانوا يعرفون اأنه 
يف البحري���ن، ملاذا مل يتم القب����ض عليه حتى الآن؟ 
ومل ل ُت�س���دد الرقاب���ة على املنافذ ملن���ع هوؤلء من 

دخول بالدنا؟
لن يك���ون “ماأمون” ه���ذا بالرباعة التي متكنه 
م���ن التخفي ع���ن اجلهات الأمنية، ول���ن يكون حتماً 
املمث���ل الأمركي جون ترافولت���ا يف فيلمه ال�سهر 

ال�ستخب���ارات  وكال���ة  تق���وم  وال���ذي   ،Face off
الأمركي���ة بن���زع وجه���ه وزراعة اآخر ك���ي ل يتعرف 
علي���ه اأح���د لأداء مهم���ة م���ا، فمهم���ا كان “ماأمون” 
ذكي���اً وحمرف���اً يف التخفي، فاجله���ات الأمنية من 
املفر����ض اأن تكون اأك���رث ذكاًء وحنكة يف التعامل 
مع هذه ال�سخ�سيات الإجرامي���ة، خ�سو�ساً اأن بالده 
ب�سه���ادة ال�سف���ر البنغ���ايل تتاأك���د م���ن ب�سم���ات 

رعاياها قبل ال�سفر. 
اإذا هناك م�سكلة، بل طامة كربى عندما يتعلق 
الأم���ر بدخ���ول جمرمني خطري���ن اأكرث من م���رة اإلى 
مملكتن���ا “باحليل���ة والدغيلة” كما نق���ول، فماأمون 
املج���رم الإرهابي كم���ا و�سفه ال�سف���ر دخل ثالث 

م���رات ول ي���زال ي�رشح ومي���رح بينن���ا ول نعلم متى 
�ستدفعه نف�سه الأم���ارة بال�سوء اإلى ارتكاب جرمية 
قد تك���ون بفظاعة وب�ساعة قتل الإم���ام، هذا يعني 
اأن���ه قد يك���ون “مغ�سل �سيارت���ك، اأو ال���زراع الذي 
يدخل بيتك، اأو حت���ى البائع يف البقالة التي يذهب 
اإليها اأطفالك”، هذا يعني اأننا يف خطر، ول نعلم من 
ال�سحي���ة هذه املرة، اإذ مل نع���د ناأمن ل على اأنف�سنا 
ول على اأهلنا ول على بحريننا من جمرمني طلقاء.  

ياسمينة: 
وو�س���ع  املناف���ذ،  عل���ى  الرقاب���ة  ت�سدي���د 
ا�سراط���ات لدخ���ول الوافدين الب���الد اأمر ل تهاون 

فيه ول رحمة.

“مأمون” المجرم الهارب

قبل ع�����رش �سن����وات تقريباً، ح����اول فريق من 
�رشك����ة دعاية واإعالن اأن يقنعن����ي بال�ستعانة بهم 
لإحدى اخلدمات، وكان من بني ما افتخروا بعر�سه 
م����ن اأعمال، اإعالن تلفزيوين لن����وع من ال�سيارات، 
م�سحوٌب مبو�سيق����ى ثقيلة مزعجة تثر اأع�سابي 
كلما اأذيعت، ورمبا طافت مبالحمي حلظة انزعاج 
عندم����ا تذك����رت الإع����الن و�ساألن����ي: “اأمل يعجبك 
الإع����الن؟!”، فقل����ت: “ب�رشاح����ة؟ ل... لكنه يعجب 
ابن����ي ذي ال� 17 عاماً”، هنا ق����ال املندوب بنربة 
انت�سار: “اأراأيت؟! ه����ذا الإعالن لي�ض موّجها ملن 
ه����م يف �سنك، بل لل�سباب ال�سغ����ار من �سّن ابنك 

لأن ال�سيارة �سبابية وهم الفئة امل�ستهدفة”.
عرف����ت حينه����ا كي����ف مي����ّر الزم����ان فياأت����ي 
باجلدي����د دوماً، و�رشيع����اً يف اأيامنا ه����ذه... الزمان 
نف�س����ه الذي كان حم����ّط التف����ات ال�سابقني على 
الرغم من تباط����وؤ املتغرات يف زمانهم وت�سّورنا 
اأنها �سبه متوقفة وجامدة، ولكنهم دائماً يذوبون 
ح�رشات على اأخ����الق الزمان الذي م�سى، وينكرون 
على اأهل الزمان ال����ذي �ساروا اإليه، ومثل هذا ما 
ُين�س����ب اإلى الإمام علي بن اأب����ي طالب مّرة، واإلى 

وا اأولدكم  �سقراط مّرة، من ق�ل م�����ؤّداه “ل تق�رشرِ
على اآدابكم فاإّنهم خملوقون لزمان غر زمانكم”، 
ومع الكث����ر من اجلدل يف ن�سبة الق����ول، و�سّحته 
اأ�سا�س����اً و�سالم����ة معن����اه، ف����اإن الثاب����ت اأن زمان 
الآب����اء يختلف الي����وم، متاماً، اأو اإل����ى احلد الأبعد، 
عّم����ا �سيدرج عليه اأبناوؤه����م، بل حتى يف ال�سنوات 
القليل����ة الفا�سل����ة ب����ني اأخ واأخ يف البيت نف�سه، 
هناك تف����اوت �سار يت�سع، وما ع����اد احلديث عن 
الف����رق بني الأجي����ال، بل بني ال�سن����وات، في�سعر 
الإن�سان اأن����ه كرب وما عاد هذا الزمان زمانه عندما 
ل تعجب����ه النكت ال�سائدة، وعندما يتباطاأ تعاطيه 
م����ع التكنولوجيا، وترهقه الفج����وة املت�سعة نظراً 
لنق�ض لياقت����ه الطبيعية يف مالحقة امل�ستجدات، 
عندم����ا تزعج����ه املو�سيق����ى احلالي����ة، ول ينتمي 
لالأغ����اين املذاعة يف هذا الوقت، عندما ي�ست�سخف 
اأعم����ال من ي�سغرون����ه �سن����اً ول ي�ست�سيغها وهم 
يرونه����ا طبيعي����ة ج����داً، عندم����ا تك����رث مالحظاته 
ومقارناته باملقول����ة املبتدئة ب� “على اأيامنا...”، 
م����ع اأن “اأيامهم” تلك لي�س����ت �سوى �سنني قليلة 
م����ّرت، ولي�ست عق����وداً، ولكن التغ����رات كبرة، 

وعميقة ومذهل����ة جتعل الأيام حتب����ل وتلد مّرات 
وم����رات وهي لي�ست �س����وى �ساع����ات معدودات، 
ولك����ن كثافة التوا�سل والك����ّم املعلوماتي الذي 
حتمله القنوات كافة بات بيانات بالغة ال�سخامة، 
رمبا ه����ي اأكرب م����ن حاجتنا احلقيقي����ة لنعي�ض – 
كاأف����راد – ب�سكل يتنا�سب مع قدراتنا على ه�سم 

كل هذه املتغرات، وال�ستفادة منها.
اإنه دولب الزمان نف�سه، م�سكلتنا معه فقط 
اليوم يف �رشع����ة دورانه، يح����اول النا�ض الحتفاظ 
بقواهم العقلية واجل�سدي����ة، و�سحتهم النف�سية 
وانفتاحه����م وتقبلهم اجلديد، اأطول فرة ممكنة، 
ولكن اإّياه����م والغفلة والتباط����وؤ وال�سراحة ولو 
لبع�����ض الوقت، لأن هذا ال����دولب ل ينتظر اأحداً، 
ب����ل يرب�ض بنا ليط����ّوح بنا خ����ارج حميطه، وهذا 
داأب الزم����ان، ل����ذا فم����ن املهم األ جنه����د اأنف�سنا 
بو�س����ع الع�س����ّي يف هذا ال����دولب لعل����ه يتوقف 
عن����د اللحظة التي نتاألق فيه����ا، اأو يتباطاأ – على 
الأقل – ومينحنا املزيد م����ن القدرة على التقاط 
الأنفا�ض، فذلك مل يج����درِ من قبل، ولن يقّدم حالً، 

فما علينا اإل جماراته ما ا�ستطعنا... ما ا�ستطعنا.

ghassan.shihabyغسان الشهابيزمان ليس لكم
@gmail.com

    ذرائع

فاتن
حمزة

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة

 yasmeeniatياسمين خلف
@yasmeeniat.com

    ياسمينيات
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وجهت األمانة العام لالتحاد البحريني لكرة القدم رسالة باسم رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل خليفة إىل رؤساء األندية األعضاء باالتحاد لحضور مراسم حفل 
سحب قرعة دوري نارص بن حمد املمتاز للموسم 2018/2019، والتي ستقام عند 7 من مساء يوم 

األحد املقبل املوافق 19 أغسطس الجاري، وذلك يف فندق الريجنيس.
 وبدأ االتحاد البحريني لكرة القدم يف التحضري واإلعداد ملراسم سحب القرعة التي سيحتضنها فندق 
الريجنيس األسبوع املقبل. ويحرص اتحاد الكرة عىل إخراج الحفل بصورة تنظيمية مميزة تليق باسم 

املسابقة التي تحمل اسم سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية.

 وسيتم نقل حفل القرعة عىل الهواء مبارشة عىل قناة البحرين الرياضية.

األحد سحب قرعة دوري ناصر بن حمد الممتاز

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

االتح��اد  رئي��س  اس��تقبل 
البحريني لكرة الس��لة س��مو 
الش��يخ عي��ى بن ع��يل آل 
خليفة، رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة ن��ادي البحري��ن، وذلك 
يف مكتب س��موه بأم الحصم، 
وذلك ضمن سياس��ة التواصل 
واألندية  س��موه  بني  املستمر 
الوطنية، وضمن إطار اهتامم 
سموه الكبري يف دعم ومساندة 
األندية يف س��بيل تطوير لعبة 
السلة محليا وانعكاساتها  كرة 
اإليجابية عىل مستوى الرياضة 

البحرينية.
  وبح��ث س��موه م��ع رئي��س 

نادي البحرين نبيل الس��اعي 
أبرز املواضي��ع ذات االهتامم 
املش��رك، ك��ام اطلع س��موه 
ع��ىل آخ��ر تحض��ريات لعبة 
كرة الس��لة بن��ادي البحرين؛ 
اس��تعدادا ملنافس��ات املوسم 

املقبل   2018/2019.
  وأثنى رئيس االتحاد البحريني 
لكرة الس��لة عىل الدور الذي 
يلعب��ه مجل��س إدارة ن��ادي 
البحري��ن برعاي��ة لعب��ة كرة 
ومنحه��ا  بالن��ادي،  الس��لة 
مس��احة كبرية م��ن االهتامم 
للن��ادي  متمني��ا  والدع��م، 
التوفيق والس��داد يف مختلف 

األلعاب الرياضية . 
  م��ن جانبه، مث��ن رئيس نادي 
البحرين  نبيل الساعي الدعم 
الالمح��دود املقدم من س��مو 
الش��يخ عيى بن عيل، مؤكدا 
أن اللعب��ة حقق��ت طف��رات 
نوعية يف عهد س��موه، مشريا 
كل  حري��ص  س��موه  أن  إىل 
الحرص عىل االجتامع وااللتقاء 
باألندية األعضاء باتحاد السلة، 
احتياجاته��م  إىل  واالس��تامع 
والتوجي��ه؛ لتذليل الصعوبات 
كافة، ش��اكرا جهود سموه يف 

هذا الصدد.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل مجلس إدارة نادي البحرين
ضمن سياسة التواصل المستمر بين سموه واألندية الوطنية

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال مجلس إدارة نادي البحرين

نادي البحرين يقدم هدية تذكارية إلى سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد السلة                 المركز اإلعالمي

األول  الوطني  اس��تأنف منتخبنا 
لكرة الس��لة تحضرياته اإلعدادية 
الثاني��ة  للمش��اركة يف املرحل��ة 
من تصفيات كأس آس��يا 2021، 
إذ س��تقام التصفي��ات يف مملكة 
البحري��ن يف الفرة 11 وحتى 15 

سبتمرب املقبل.
واستدعى مدرب منتخبنا سلامن 
رمضان قامئة مكونة من 14 العبا، 
وهم: أحمد عزيز، حس��ني شاكر، 
محمد أمري، ميثم جميل، مصطفى 
حسني ومزمل أمري )املنامة(، بدر 
عبدالله جاسم، عيل أصغر وعيل 
شكرالله )املحرق(، هشام رسحان 
وصباح حس��ني )األهيل(، حسن 
ق��رايش )الحال��ة( محمد بوعالي 
)النجمة( ومحمد كويد )الرفاع(.

والالف��ت ضمن قامئ��ة املنتخب 
الحالية وجود العبني من منتخب 
الش��باب الذي ش��ارك يف بطولة 
آسيا األخرية يف تايلند )تحت 18 
عاما(، وهام مزمل أمري ومصطفى 
حسني، إذ يرغب املدرب رمضان 
يف االس��تفادة م��ن إمكاناته��ام 
الفني��ة خصوص��اً بع��د أن قدما 
أداًء الفت��ا يف تلك البطولة، وأيضا 
ليؤك��د ه��ذا االختيار السياس��ة 
املواه��ب  صق��ل  يف  الواضح��ة 
الشابة وإكس��ابها الخربة الكافية 
من خ��الل االحت��كاك مع العبي 

منتخبات الكبار.
حص��ص  املنتخ��ب  ويخ��وض 

تدريبية بش��كل يومي عىل صالة 
اتحاد السلة بأم الحصم، تحضريا 
للمش��اركة يف املرحل��ة الثاني��ة، 
فيام كان قد خ��اض مباراة ودية 

نهاية الش��هر املايض مع منتخبنا 
للشباب الذي كان يستعد حينها 

للمشاركة يف بطولة آسيا.
ويتطل��ع املنتخ��ب للوصول إىل 

الجاهزي��ة التام��ة؛ م��ن أج��ل 
االس��تحقاق اآلسيوي عرب اإلعداد 

املناسب.
وكان املنتخب ق��د اجتاز بنجاح 
املرحلة األوىل التي أقيمت ذهابا 
يف البحرين وإيابا يف اإلمارات، إذ 
حل املنتخب يف املركز األول أمام 
واإلمارات  الس��عودية  منتخبات 

وعامن.
الثانية  للمرحلة  املنتخب  وتأهل 
التي ستش��هد مش��اركة منتخبنا 
منتخ��ب  جان��ب  إىل  الوطن��ي 
الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
ومنتخ��ب فلس��طني ومنتخ��ب 
بنغالديش،  ومنتخب  س��رييالنكا 
وس��يتأهل من ه��ذه املرحلة 4 
املرحلة  إىل  لالنض��امم  منتخبات 
الثالث��ة واألخرية م��ن التصفيات 

املؤهلة إىل نهائيات كأس آسيا.

ضمُّ العبين من الشباب في خطوة الفتة من الجهاز الفني

أحمر السلة يستأنف تحضيراته للمرحلة الثانية من التصفيات اآلسيوية
اتحاد السلة                 المركز اإلعالمي

جانب من التدريبات

منتخبنا الوطني لكرة السلة

أين ستكون وجهة يونس كويد؟

بعد انتقال محمد 
كويد إىل صفوف 
فريق الرفاع لكرة 

السلة كالعب 
حر، بات السؤال 

مطروًحا حول مصري 
شقيقه يونس يف 
املوسم الريايض 

.2019/2018
إعالن الرفاع تعاقده 

رسميًّا مع محمد 
األسبوع املايض، 

يعني أن يونس هو 
اآلخر بات العًبا حرًّا 

وبإمكانه االنتقال 
ألي ناٍد يريده كحال 

شقيقه األصغر، 
بعدما اتضح أن 

العقد املربم بينهام 
مع املنامة والبالغ 10 

سنوات انتهت صالحيته بعد ميض 5 سنوات بحسب القانون 
الدويل “الفيبا”.

يونس بحسب مصادرنا الخاصة، تواجد يف تدريبات املنامة 
بقيادة املدرب عقيل ميالد الذي يعد العدة ملنافسات املوسم 

الجديد، ولكن هذا ال يعني أنه بات العًبا مناميًّا، ألن إدارة 
النادي من أجل ذلك عليها أن تفتح معه باب املفاوضات.

وضعية فريق املنامة بعد التعاقد مع حسني شاكر ووجود 
أحمد عزيز باإلضافة لكوكبة النجوم والشبان الصاعدين، 

ُيصعب مهمة بقاء يونس يف الفريق عموًما وأخذ مكانه بأرضية 
امليدان خصوًصا.

مصادرنا تفيد أيًضا أن هناك تحركات من بعض األندية 
وخصوًصا الطموحة تجاه يونس إلقناعه باالنضامم إىل صفوفها 

مبميزات مالية وأيًضا معنوية، وقد يكون الشقيق األكرب يف 
صدد الرحيل كحال محمد الذي ارتحل من قلعة الزعامة من 

أجل خوض تحدٍّ جديد. ليبقى السؤال مطروًحا حتى تنكشف 
اإلجابة عنه، أين ستكون وجهة يونس كويد املقبلة؟

يونس كويد

علي مجيد
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17 MMA لمنتخ��ب  رعايت��ه  يق��دم  موفمن��ت”  “مرك��ز 
اتحاد فنون القتال المختلطة                  المركز اإلعالمي

قدم مركز “موفمنت” الصحي 
رعايته للمنتخب الوطني لفنون 

القتال املختلطة “MMA” واملتمثلة 
بتقديم جلسات للعالج الطبيعي 

لالعبي املنتخب، وذلك لدعم فرتة 
إعداد املنتخب للمشاركة يف النسخة 

الثانية من بطولة آسيا املفتوحة 
لفنون القتال املختلطة للهواة التي 
ستحتضنها العاصمة الصينية بيكني 

يف الفرتة -10 15 سبتمرب املقبل، 
واملشاركة يف النسخة الخامسة من 

بطولة العامل للهواة التي ستستضيفها 
وتنظمها مملكة البحرين يف الفرتة 8 - 

11 نوفمرب من هذا العام.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها 

مدير املنتخبات الوطنية باالتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة 

أحمد خالد الوزان ملقر املركز الواقع 

مبنطقة “الزنج”، حيث كان يف 
استقباله مالك املركز محمد الجاليب 

الذي رحب بزيارته. بعدها قام الوزان 
بجولة يف أرجاء املركز، اطلع عىل 
الخدمات التي يقدمها للرياضيني 

خصوصا مامريس الرياضات القتالية. 
بعد ذلك، تفضل مالك املركز بتقديم 

.MMA رعايته للمنتخب الوطني
من جانبه، قال مدير املنتخبات 

الوطنية باالتحاد البحريني لفنون 
القتال املختلطة أحمد خالد الوزان: 
“إن االتحاد البحريني لفنون القتال 

املختلطة برئاسة خالد عبدالعزيز 
الخياط يشيد برعاية مركز موفمنت 

ألفراد املنتخب الوطني الذي 
يستعد للمشاركة اآلسيوية يف الصني 

واملشاركة املرتقبة يف بطولة العامل 
للهواة مبملكة البحرين. فهذه الرعاية 

تعكس حرص واهتامم املركز عىل 
دعمه للرياضة والرياضيني؛ لتحقيق 

املزيد من النتائج واإلنجازات املرشفة 
ململكة البحرين”، موجها الشكر 

والتقدير ملالك املركز محمد الجاليب 
عىل هذه الرعاية، التي ستشكل 

حافزا كبريا لالعبي املنتخب للوصول 
للجهازية املناسبة قبل خوض 

مركز موفمنت يرعى منتخب MMAاملشاركتني.

افتتح األمني العام املساعد للمجلس 
األعييىل للشييباب والرياضيية امييني 
عييام اللجنيية األوملبييية البحرينييية 
عبدالرحمن عسييكر يوم امس األول 
املقر املشييرتك التحييادي الدراجات 
الغريب  بالرفاع  والكريكييت  الهوائية 
بحضييور رئيييس االتحيياد البحريني 
للكريكت سليم الياس ونائب رئيس 
االتحاد البحريني للدراجات الهوائية 
محمييد الجييودر كام حرض مراسييم 
االفتتاح مدير دائرة االعالم والعالقات 
العامة والتسييويق باللجنة األوملبية 
محمييد لييوري ومدييير االتحييادات 
الرياضية هشييام البلويش وعدد من 
رؤساء الدوائر واالخصائيني باإلضافة 
اىل عدد من أعضاء مجليس اإلدارة يف 

االتحادين املذكورين.
مراسييم االفتتيياح بييدأت بوصييول 
عبدالرحمن عسكر اىل موقع الحدث 
وقيامه بقص رشيط االفتتاح وتسلمه 

باقتي ورد من كل من سييليم الياس 
ومحمد الجودر ثم طاف عسييكر يف 
جوليية تفقدية داخييل مرافق املقر 
حيث اسييتمع اىل بعض املالحظات 
من كال االتحادين ووجه املسييؤولني 
املعنيييني باللجنيية األوملبييية للعمل 
الفوري عييىل تغطييية كل النواقص 

ليتسيينى لالتحادين مبارشة عملهام 
بشكل طبيعي.

ويف ختييام الجوليية تسييلم عسييكر 
هديتني تذكاريتني من كل من الياس 
والجودر اللذين اعربا عن شييكرهام 
وتقديرهييام للدور الكبري الذي تقوم 
به اللجنيية األوملبية البحرينية لدعم 

االتحادات الرياضية واسييدل الستار 
عىل مشييهد االفتتاح بصورة جامعية 

تذكارية امام مبنى املقر. 
بهذه املناسييبة قال رئيييس االتحاد 
البحريني للكريكت سليم الياس ان 
فكرة املقر املشرتك انبثقت من األمني 
العييام للجنة األوملبييية عبدالرحمن 

عسكر ولقيت منا كل الرتحيب ألننا 
كنا يف امس الحاجة ملقر يلم شييملنا 
ويسييهل مهمة انجاز عملنا اإلداري 
ونأمييل ان تشييهد املرحليية املقبلة 
الكريكت  نشيياطا ملحوظا التحيياد 
ونحن سييعداء جدا بهييذه الرشاكة 
مييع إخواننييا يف االتحيياد البحريني 

يربطنا  والذين  الهوائييية  للدراجات 
معهم هدف مشييرتك هو اعالء شأن 

الرياضة البحرينية.
وميين جانبييه اعييرب نائييب رئيس 
االتحاد البحريني للدراجات الهوائية 
محمد الجودر عن شييكره وتقديره 
للجنة األوملبية البحرينية عىل دعمها 
املتواصييل لالتحيياد وخص بالشييكر 
األمني العام عبدالرحمن عسكر عىل 
اهتامماتييه ومتابعاته لييكل صغرية 
وكبرية من منطلق حرصه عىل تهيئة 
األجواء لالتحييادات الرياضية لتادية 
رسييالتها عىل الوجه االكمل وكشف 
الجييودر عيين سييعادته بالتواجييد 
مييع اشييقائه يف االتحيياد البحريني 
للكريكت تحت سييقف واحد مثنيا 
عىل ما ذكره الياس من ان االتحادان 
يسييعيان اىل هدف واحييد هو اعىل 
شييأن الرياضيية البحرينية وترشيفها 

محليا وخارجيا.

عسكر يفتتح مقر اتحادي الدراجات الهوائية والكريكت
إلي��اس والجودر أعرب��ا عن تقديرهما لألولمبي��ة البحرينية

عسكر يقص شريط افتتاح المقر المشترك 

ضاحية السيف                      اللجنة األولمبية البحرينية

يواصل االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
بالتعاون واإلرشاف مع وزارة شييؤون 
برنامج  الشييباب والرياضة، تدريبات 

اكتشاف املواهب لكرة الطاولة. 
 وتقام التدريبييات عىل صالة االتحاد 
البحرينييي لكييرة الطاوليية بييإرشاف 
شمسييان  بييدر  الوطنييي  املييدرب 
ومساعده عيل ريض وإدارية الربنامج 

فاطمة إبراهيم. 
 وتشهد التدريبات تواجد أكرث من 14 
العباً والعبة، حيييث أن الجهاز الفني 
يسييري وفق الربنامج املوضييع والذي 
يهدف إىل اكتشاف الالعبني والالعبات 
وتدريبهييم بطييرق سييليمة وحديثه 
تسيياهم بتكوين الالعب منذ الصغر 
حتى الوصول إىل فئة األشييبال، حيث 
يشهد الربنامج تواجد العبني والعبات 
ترتاوح أعامرهم بني 6 إىل 8 سنوات. 

 وأكييد أمييني اليير العييام باالتحاد 
البحرينييي لكييرة الطاوليية إبراهيييم 
شييؤون  وزارة  أن  سيييادي  محمييد 
الشباب برئاسيية وزير شؤون الشباب 
والرياضة هشام الجودر قدمت كامل 
الدعييم من أجييل تحقيييق األهداف 

املرجوة من الربنامج والذي يسري وفق 
الرؤية التي وضعتها الوزارة بالتعاون 
مع االتحاد البحرينييي لكرة الطاولة، 
مشيييداً بجهود الجودر وحرصه عىل 

تقديم كامل الدعم. 
 وأشيياد إبراهيييم سيييادي باملتابعة 
املسييتمرة ميين رئيس مجلييس إدارة 
االتحيياد البحرينييي لكييرة الطاوليية 
الشيييخة حييياة بنييت عبدالعزيز آل 
خليفة وحرصها عىل تقديم الدعم من 

أجل تحقيق األهداف. 

 وأوضييح إبراهيييم سيييادي أن باب 
االنضييامم للربنامييج مييازال مفتوحاً، 
مشيييداً بجهود الجهاز الفني للربنامج 
والذي سيستمر ملدة أكرث من 6 أشهر، 
مبيناً ان الربنامج سيييخرج العديد من 
املواهب القادرة عىل متثيل املنتخبات 
الوطنية يف الفرتة القادمة السيييام أنها 
ستنضم إىل األندية الوطنية املنضوية 
تحييت مظلة اتحيياد الطاوليية خالل 
الفرتة القادميية، ومتمنياً كل التوفيق 

لكافة املشاركني.

اطلعييت اللجنة املنظمة العليا 
لييدوري خالد بن حمييد لكرة 
قدم الصيياالت السييادس عىل 
تقرييير لجنة الحييكام واللجنة 
الفنية الخيياص باألحداث التي 
مركز  فريقي  مبيياراة  صاحبت 
شباب الزالق ومركز شباب سند 
يف الييدور قبل النهييايئ، والتي 
أقيمت يوم السييبت املوافق 3 
وماصاحبتها   2018 أغسييطس 
من أحداث مؤسييفة أدت إىل 
إلغائها كانت بعيدة كل البعد 
عن االخالق الرياضية التي هي 
رسالة سار عليها الدوري طوال 

السنوات السابقة. 
وبعييد اطالع اللجنيية املنظمة 
العليا عىل تقرير لجنة الحكام 
واللجنة الفنية وعىل البند رقم 
)17( من الئحة الدوري قررت 

اآليت:
1 - حرمان مركز شباب الزالق 
للموسييمني  املشيياركة  ميين 
القادمني وتغرميه مبلغا وقدره 

500 دينار.
2 - شييطب العب مركز شباب 

الييزالق أحمييد محمييد خلف 
خشييام نهائيييا وحرمانييه من 
املشيياركة يف جميييع فعاليات 
وزارة شؤون الشباب والرياضة.
4 - إيقاف العب مركز شييباب 
سييند محمييد السييندي حتى 

إشعار آخر.
5 - إيقاف العب مركز شييباب 
سييند محمييد ابرهيييم مهدي 

حتى إشعار آخر.
6 - إيقاف العب مركز شييباب 
الزالق حمد عيىس حتى إشعار 

آخر.
7 - إيقيياف إداري فريق مركز 
شييباب الزالق رزق زعال حتى 

إشعار آخر.
8 - إيقيياف حارس سييند عيل 
عبدالنبي الخياط حتى إشييعار 

آخر.
وتشييدد اللجنة املنظمة العليا 
عىل جميع الفرق املشيياركة يف 
النسخة القادمة يف عدم تكرار 
مثييل هذه األحداث املؤسييفة 
البعيييدة عن الييروح الرياضية 
املجتمييع  عييىل  والدخيليية 
البحرينييي الييذي عييرف عنه 
الوطنية،  واللحميية  التامسييك 
وهييذا ما يحمله الييدوري من 

أهداف ورسائل سامية.

أقام نادي املالكية، مسيياء يوم أمس 
األول، حفييل توقيع اتفاقييية الرعاية 
للفئات العمرية لكرة القدم للموسم 
مقييره  يف   ،2018-2019 الريييايض 
باملالكية بحضور رئيس النادي جاسم 

عبدالعال.
وجيياء التوقيييع مع رشكة “مسييكن 
للتطوير العقاري” لتكون بذلك راعيا 
رسييميا للفئات العمرية للكرة القدم 

خالل املوسم الريايض الجديد.
ومبوجب االتفاقية، فإن شعار الرشكة 
الراعية سيييكون عىل صييدر القميص 
الرسييمي للمباريييات لالعبي الفئات 
لنييادي املالكية، إذ تم الكشييف عن 

ذلك خالل حفل التوقيع.
وأكييد مدييير التسييويق والعالقييات 
العامة بنادي املالكية سيييد سييلامن 
املوسييوي أن تبنييي رشكيية مسييكن 
للتطوييير العقاري وللمييرة األوىل يف 
تاريخ النييادي رعاية الفئات العمرية 
للموسييم الكييروي الجديييد 2018 - 

.2019 
وبهذه املناسييبة، عرب سيييد سييلامن 
املوسييوي عن بالغ شكره إىل صاحب 
العقاري”  للتطوييير  “مسييكن  رشكة 
محمود ميك البحييراين، والذي تفضل 
بالتوقيع نيابة عيين الرشكة الحتضان 

ودعم هذه املواهب الكروية.

وأشييار إىل أن املبييادرة الطيبة تعترب 
تشجيعا للطاقات الشييبابية الكروية 
يف نادي املالكية عييرب رعاية مختلف 

الفئييات العمرييية، مؤكييدا أن هذه 
الرعاييية ستسييهم يف التطوير الفني 

ملستوى فرق الفئات العمرية. 

وأوضح سيد سلامن املوسوي يف ختام 
حديثييه أن الرعاييية ستشييكل عامال 
إيجابيا لدعم مشوار وأنشطة الفئات 

العمرييية للموسييم الجديييد، منوها 
بدورهييا وبالتعاون القائم مع الرشكة 

لدعم املواهب.
وقال يف ختام حديثه إنه يتمنى دوام 
التوفيق واالسييتمرار للرشكة للتعاون 
املتبادل مع نييادي املالكية يف خدمة 

أنشطة وبرامج النادي املتنوعة.
وتشييكل هذه الخطييوة نقلة نوعية 
عىل صعيد العمل يف نييادي املالكية 
دعام للفئييات العمرية، خصوصا وأن 
نادي املالكية يهتم بشييكل كبري بهذا 
القطاع باعتباره اللبنة األساسية لبناء 
الفييرق ووصييول الالعبييني إىل أفضل 

املستويات.

حرمان وشطب وإيقاف لالعبي الزالق وسنداستمرار برنامج اكتشاف المواهب باتحاد الطاولة

ال��م��ال��ك��ي��ة ي���وق���ع ع��ق��د رع���اي���ة ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة

الرفاع              اتحاد الطاولة

أحمد مهدي

من تدريبات الطاولة

من توقيع الرعاية

الجودر يقدم درعا تذكاريا

عبدالعال ومكي يحمالن قميص المالكية



رحب ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحريني��ة الرئيس الفخري لالتحاد املليك 
للفروسية وس��باقات القدرة سمو الشيخ 
نارص بن حم��د آل خليفة بف��وز الجواد 
“هربون” السطبل الفرسان التابع للفريق 
املل��يك باملرك��ز األول يف س��باق أمون��ت 
الفرنيس للقدرة، حيث ترشف عىل تدريب 
الجواد س��مو الشيخة نورة بنت حمد بن 
عيىس آل خليفة، وأوضح س��موه أن هذا 
االنج��از يأيت امتداداً لسلس��لة االنجازات 
التي حققته��ا رياضة الق��درة البحرينية 
يف البط��والت الخارجي��ة يف ظ��ل الرعاية 
الت��ي تحظى بها الرياضة من عاهل البالد 
صاح��ب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة. 
 وأكد س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 

خليف��ة أن هذا االنجاز مل ي��أيت من فراغ، 
إمنا جاء بعم��ل دؤوب ومتابعة وإرشاف 
وتدريب مس��تمر من س��موها، مش��يداً 
والنتائ��ج  املش��اركة  بخط��وات  س��موه 
االيجابي��ة يف املش��اركات األوروبية التي 
دامئ��اً م��ا تربه��ن ب��أن رياض��ة القدرة 
البحرينية يك��ون هدفها منصات التتويج 

وتحقيق االنجازات، مشيداً بجهودها. 
 وقال س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة إن س��باق أمونت الفرنيس للقدرة 
دامئ��اً ما يش��هد ندية وإث��ارة يف مراحله، 
ودامئاً ما تؤكد الق��درة البحرينية تفوقها 
عىل كافة املش��اركني ع��ىل الرغم من قوة 
املنافس��ة واملشاركة الواس��عة من الدول 
األوروبية، مشرياً سموه إىل أن هذا االنجاز 
يعطينا الدافع الكبري ملواصلة دعم رياضة 
الق��درة التي دامئاً ما ترف��ع علم اململكة 
الغالي��ة عالي��اً يف املش��اركات األوروبية 

والعاملية. 
 هذا وأعربت س��مو الش��يخة نورة بنت 
حم��د ب��ن عي��ىس آل خليفة ع��ن بالغ 
رسورها بهذا الفوز الذي يعكس القدرات 
الت��ي متتلكها البحري��ن يف رياضة القدرة 
بفضل اهتامم ودعم س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حمد آل خليفة، مش��رية إىل أن دعم 
س��موه س��اهم بتحقيق النتائج االيجابية 
يف كافة املشاركات الخارجية وباألخص يف 
املشاركة يف سباق أمونت الفرنيس للقدرة. 
 وأعرب��ت س��موها عن تقديره��ا لدعم 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
مؤكدة أن ه��ذا الدعم انعكس بااليجاب 
عىل املش��اركة البحرينية يف سباق أمونت 
الفرن��يس، ومش��يدة بجه��ود الفريق يف 

السباق. 
 كام قدمت س��موها الته��اين والتربيكات 
إىل س��مو الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل 

خليف��ة النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للش��باب والرياض��ة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى قائد اس��طبالت 
الخالدية مبناسبة فوز سموه باملركز األول 
يف س��باق الس��ويد للقدرة، مشرية إىل أن 
عودة سموه إىل سباقات القدرة سيساهم 
مبواصلة وضع اململكة يف أعىل املراتب يف 

سباقات القدرة. 

 انتصار كبير 

 واستطاع الفارس خليفة جامل من تحقيق 
املرك��ز األول عىل منت الج��واد “هربون” 
بإرشاف وتدريب من س��مو الشيخة نورة 
بنت حم��د بن عي��ىس آل خليفة والذي 
تف��وق عىل مجموعة كبرية من الفرس��ان 
املعروف��ني أبرزه��م فيليب توم��ا والذي 
احت��ل املركز الثال��ث والفرنيس والفرنيس 
بيرتي��س دانياو الذي جاء يف املركز الرابع. 

وأقيم س��باق أمون��ت الفرن��يس للقدرة 
ملس��افة 120 كيلومرت مبشاركة واسعة من 
الفرسان من مختلف دول أوروبا وفرنسا. 
 وأنه��ى خليفة جامل الس��باق عىل منت 

الجواد “هربون” يف زمن 14:36:4 وس��ط 
منافس��ة قوي��ة إال أن��ه أكد ب��أن القدرة 
البحرينية هي التي دامئاً تكون يف الطليعة 

ويف املراكز األوىل.

ناصر بن حمد يشيد بجهود نورة بنت حمد
بفوز الجواد “هبرون” بسباق أمونت الفرنسي للقدرة

تغطية        المكتب االعالمي

خ��ر الفري��ق األول لك��رة القدم 
بالنادي األهيل بصعوبة أمام نظريه 
فري��ق االتف��اق الس��عودي بثالثة 
أه��داف مقاب��ل اثن��ني، يف املباراة 
الودية التي جمعت الطرفني مس��اء 
أمس األول يف ملعب عبدالله الدبل 
بن��ادي االتف��اق يف مدين��ة الدمام 

السعودية.
قدم األهيل مس��توى جي��دا خالل 
املباراة، واس��تطاع مج��اراة الفريق 
عنارص  بعدة  املتس��لح  الس��عودي 
محرتفة ومحلية بارزة، قبل أن يخر 

بصعوبة وبفارق هدف وحيد.
وس��جل هدف��ا األه��يل يف املباراة 
الالعب��ني ع��يل العصف��ور ومجتبى 

عبدعيل.
وبدأ مدرب األهيل عيىس السعدون 
املباراة بتشكيلة مكونة من الحارس 
محمود العجيمي، والالعبني: مهدي 
حميدان، س��يد محمد الس��هالوي، 
العصفور،  باق��ر  مجتبى عبدع��يل، 
عباس عياد، جاس��م الشيخ، حسني 
س��لامن، ضي��اء س��لامن، عبدالل��ه 

جوهر وعيل العصفور.
وج��اءت الودي��ة لأله��يل ضم��ن 

للموس��م  اإلعدادي��ة  تحضريات��ه 
 ،2018/2019 الجدي��د  الري��ايض 
والذي س��يلعب خالله يف منافسات 
دوري الدرجة الثاني��ة تحت قيادة 
امل��درب الوطني عيىس الس��عدون 
ال��ذي تس��لم مه��ام اإلدارة الفنية 
حديًث��ا يف بداية اإلعداد للموس��م 

الجديد.
ويستعد األهيل لخوض مباراة ودية 
أخرى يف اململكة العربية السعودية، 
وذل��ك أمام فري��ق ن��ادي النهضة 

السعودي يوم األحد املقبل املوافق 
19 أغسطس الجاري.

ويستمر األهيل يف سلسلة تدريباته 
املسائية املحلية، كام يتدرب صباًحا 
)الجمعة  األس��بوعية  اإلجازة  خالل 

والسبت(، وذلك يف صالة الحديد.
ويأم��ل الجه��از الفن��ي األه��الوي 
بقي��ادة عيىس الس��عدون للوصول 
إىل الجاهزي��ة املطلوب��ة، والتعرف 
عىل مس��تويات الالعب��ني كافة قبل 
ب��دء املوس��م الجدي��د، خاصة وأن 

عرب  املوس��م  ستدش��ن  “النس��ور” 
مسابقة الدور املؤهل لكأس جاللة 

امللك للموسم 2018/2019.
وكان األهيل قد خاض لقاءين وديني 
قب��ل ح��وايل 10 أي��ام، إذ فاز عىل 
الرفاع الرشقي بتش��كيلة أساس��ية 
الس��عدون  أرشك  في��ام   ،)3-2(
تش��كيلة من العنارص الشابة خالل 
الودي��ة الت��ي جمع��ت فريقه مع 
منتخبن��ا لفئ��ة الش��باب، وانتهت 

ملصلحة األهيل بنتيجة )3-1(.

أك��د رئي��س اتح��اد البحري��ن 
للدف��اع ع��ن النف��س أحم��د 
الخياط  أن االتحاد حريص عىل 
تحقيق رؤية ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون الشباب 
رئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة  بتحقيق أفضل 
النتائج يف املشاركات الخارجية، 
مشرياً إىل أن االتحاد حرص عىل 
تقدي��م كامل الدع��م ملنتخب 
الجوجيتس��و قبل مش��اركة يف 
“آسياد  اآلسيوية  األلعاب  دورة 

جاكرتا”. 
 ج��اء ذل��ك لدى زي��ارة أحمد 
الخياط م��ع عدد م��ن أعضاء 
مرك��ز  إىل  اإلدارة  مجل��س 
رض��ا لفن��ون القت��ال واالطالع 
منتخ��ب  اس��تعدادات  ع��ىل 
يس��تعد  ال��ذي  الجوجيتس��و 
األلع��اب  دورة  يف  للمش��اركة 

اآلسيوية بجاكرتا. 
 والتقى الخياط مع املستش��ار 

ملنتخ��ب  الفن��ي  واملدي��ر 

منف��ردي،  رض��ا  الجوجيتس��و 

والعبي منتخبنا الوطني، حيث 

اس��تعرض مع منفردي الربنامج 

الس��ابق ملنتخب الجوجيتس��و 

ومدى جاهزية املنتخب لتمثيل 

البحري��ن يف الدورة اآلس��يوية، 

حيث متنى الخياط كل التوفيق 

والنجاح للمنتخب يف مش��واره 

اآلسيوي وتحقيق أفضل النتائج. 

 وأش��ار الخي��اط إىل ان الدعم 

الالمح��دود ال��ذي يحظ��ى به 

االتحاد من س��مو الشيخ نارص 

ب��ن حمد آل خليفة س��اهمت 

بتحقي��ق العديد من األهداف، 
الش��كر لس��موه عىل  مقدم��اً 
ملواصل��ة  املس��تمر  الدع��م 
االرتق��اء برياض��ات الدفاع عن 
النفس. وأشاد الخياط باملتابعة 
املس��تمرة والدع��م من س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
والرياض��ة  للش��باب  األع��ىل 
البحرين��ي  االتح��اد  رئي��س 
الفخري  الرئيس  القوى  أللعاب 
لالتحاد البحريني لفنون القتال 
املختلطة، مش��رياً إىل أن سموه 
حريص عىل دعم كافة األلعاب 
الرياضي��ة وباألخ��ص رياضات 

الدفاع عن النفس. 
 وأبدى رئيس اتح��اد البحرين 
للدفاع عن النفس ثقته الكاملة 
العالي��ة  الفني��ة  بالق��درات 
منتخب  ميتلكها العب��ي  الت��ي 
أن  إىل  مش��رياً  الجوجيتس��و، 
مجلس االدارة ع��ىل ثقة كبرية 
بتحقيق املنتخب أفضل النتائج.

يستعد لودية النهضة األحد

األهلي يخسر بصعوبة من االتفاق السعودي

الخياط: واثقون من الجوجيتسو في “آسياد جاكرتا”

أحمد مهدي

أم الحصم          اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

فريق األهلي )نقاًل عن إعالم النادي األهلي(

جانب من الزيارة

سمو الشيخ ناصر بن حمدالفارس خليفة جمال

سحب قرعة دوري الدرجة 
الثانية لكرة القدم

السنابس يفوز على الهملة في دورينا

أحمد مهدي

أجريت يوم أمس قرعة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 
الريايض 2018/2019، وذلك يف مقر االتحاد البحريني لكرة القدم.

وشهدت القرعة حضور عضو مجلس إدارة االتحاد ورئيس لجنة 
املسابقات عبدالرضا حقيقي. وأكد حقيقي أن منافسات دوري 

الدرجة الثانية شهدت يف املوسم السابق 2017/2018 تنافًسا قويًّا 
بني األندية، خصوًصا بعد استحداث نظام امللحق الذي سيتواصل يف 

املوسم املقبل. ولفت إىل أمنياته بتواصل هذا الظهور املميز خالل 
املوسم الجديد.

مراسم القرعة

أقيمت القرعة بنظام مفتوح للقسمني األول والثاين. وأمثرت عن 
الجولة األوىل التي ستشهد 4 مواجهات هي: التضامن مع االتفاق، 

االتحاد مع البحرين، سرتة مع البسيتني، مدينة عيىس مع قاليل.
وسيشهد فريق األهيل عن الجولة لخضوعه للراحة اإلجبارية.

5 ممثلين

شهدت القرعة حضور 5 ممثلني ألندية الدرجة الثانية من أصل 9.
وحرض ممثلو أندية البحرين والبسيتني واألهيل والتضامن ومدينة 

عيىس.

30 سبتمبر

وستنطلق منافسات دوري الدرجة الثانية يوم 30 سبتمرب املقبل.
أما القسم الثاين فسيبدأ يوم 10 فرباير 2019، عىل أن ينتهي الدوري 
يوم 27 أبريل 2019، يف حني تقام مباريات امللحق بني ثامن الدرجة 

املمتازة مع ثالث الدرجة الثانية.

تدشين الموسم

يشار إىل أن أندية الدرجة الثانية ستدشن املوسم الجديد يوم 30 
أغسطس الجاري عرب مباريات الدور املؤهل ملسابقة كأس جاللة 

امللك، الذي تشارك فيه 9 فرق عرب مجموعتني: مجموعة بخمسة فرق 
ومجموعة بأربعة، ويتأهل من كل مجموعة 3 فرق إلكامل مثن نهايئ 

كأس امللك.

فاز فريق مركز شباب السنابس عىل فريق مركز شباب الهملة بنتيجة -2 0 
يف املباراة التي جمعت الفريقني يف السادسة من مساء أمس األول عىل 

ملعب ستاد اتحاد الريف لحساب املجموعة الثانية واملقامة ضمن منافسات 
الجولة السادسة من دوري املراكز الشبابية لكرة القدم، والذي تنظمه وزارة 

شؤون الشباب والرياضة.
وسجل هديف السنابس مرتىض طريف )65( وسيد عيل جعفر )89(، 

واتسمت املباراة باإلثارة والندية العالية بني الفريقني الطامحني إىل تعزيز 
موقعهام يف الرتتيب وقطع خطوة عىل طريق التأهل إىل املرحلة الثانية.
وبهذا الفوز رفع السنابس رصيده من النقاط إىل 9 من 3 مرات فوز و3 

خسائر ومعززا بذلك أمله يف التأهل إىل الكأس، بينام تجمد رصيد الهملة 
عىل نقاطه العرش من 3 مرات فوز وخسارتني وتعادل واحد، وليتضاءل أمله 

يف التأهل إىل منافسات املرحلة الثانية من الدوري ويلعب عىل الفرصة 
املتاحة له يف التأهل إىل منافسات الكأس. ويف املباراة الثانية حقق فريق 

مركز شباب أبوصيبع فوزا مثينا ومهام عىل حساب فريق مركز شباب القرية 
بأربعة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة 

الثانية. الفوز أوصل أبوصيبع للنقطة 11 متقدما عىل الهملة الذي تعرث 
بالخسارة أمام السنابس، إذ يحتل أبوصيبع حالياً املركز الثالث يف املجموعة.
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حق��ق منتخبنا الوطن��ي األول لكرة 
الي��د انتصاره الثاين ب��دورة األلعاب 
اآلسيوية الثامنة عرشة التي تحتضنها 
العاصمة اإلندونيسية جاكرتا حتى 2 
س��بتمرب املقبل بعدما هزم املنتخب 
الهن��دي )32/25( يف املواجهة التي 
جمع��ت الفريقني مس��اء أمس عىل 
 )GOR popki cibubur( صال��ة 
الرابعة  ضمن منافس��ات املجموعة 
لريفع رصيده إىل أربع نقاط ويتصدر 
مجموعته بكل جدارة ليتأهل للدور 

الثاين.
وانتهى الشوط األول لصالح منتخبنا 
األحم��ر  س��يطر  حي��ث   ،)18/11(
ع��ىل املواجهة ليخطف فوزا س��هال 
عىل حس��اب الهند مع وجود بعض 
األخط��اء الدفاعي��ة التي تس��تدعي 

التصحيح خالل املرحلة القادمة.
ومل يجد منتخبنا أي صعوبة يف اخرتاق 
الدفاع الهندي والتس��جيل سواء عرب 
العمق أو األطراف أو التصويب من 
التسعة والسبعة أمتار، حيث جاءت 
املواجه��ة م��ن طرف واح��د يف ظل 
تواضع أداء املنتخ��ب الهندي الذي 
يتذيل املجموعة م��ن دون أي فوز، 
وقد أرشك املدرب اآليسلندي “آرون 
كريستيانسيس” جميع الالعبني عىل 
مدار ش��وطي املباراة؛ بهدف زيادة 
مع��دل االنس��جام والتع��رف ع��ىل 
قدرات الالعبني بشكل أكرب يف جميع 
املراكز، وش��هدت املباراة املش��اركة 
األوىل للحارس عيىس خلف ومحمد 
م��ريزا، في��ا تواصل غياب جاس��م 
الس��الطنة بداع��ي اإلصابة عىل أمل 
أن يش��ارك يف املواجهة القادمة أمام 
الصني تايبي��ه أو يف الدور الثاين من 
املس��ابقة وذلك بحس��ب جاهزيته 

ومدى تعافيه من اإلصابة.
س��جل ملنتخبن��ا كل م��ن محم��د 
حبي��ب )6 أهداف(، حس��ني البابور 
)4 أه��داف(، كمي��ل محف��وظ )4 
أهداف(، حسن الفردان )3 أهداف(، 
عيل عبدالقادر )3 أهداف(، محمود 
حس��ن  أه��داف(،   3( عبدالق��ادر 
مريزا  محمد  )هدفني(،  الساهيجي 
)هدفني(، حس��ني الصياد )هدفني(، 

بالل بشام )هدف(.
الح��كام  طاق��م  املب��اراة  وأدار 
الس��عودي املكون من جاسم محمد 
الصقر ومحمد عيل الصقويف وراقبها 

السوري زهري سمحة.
وأس��فرت نتيجة مباراة الصني تايبيه 
والع��راق عن ف��وز األخ��ري بنتيجة 
37/30 ليحصد أول نقطتني متساويا 
مع الصني تايبيه )نقطتني( الذي هزم 

الهند يف الجولة األوىل.
وسيخلد املنتخب اليوم الخميس إىل 
الراحة عىل أن يخوض ثالث مبارياته 
غدا الجمعة أم��ام الصني تايبيه قي 

الجولة الثالثة.

ميرزا: لسنا راضين عن األداء 
رغم الفوز

أكد العب منتخبن��ا الوطني لكرة اليد 
محمد م��ريزا أن الفري��ق حقق األهم 
بتحقي��ق االنتص��ار الثاين ع��ىل التوايل 
والتأهل للدور الثاين، لكنه مل يبد رضاه 
ع��ن املس��توى يف ظل وج��ود العديد 
من األخط��اء التي ينبغ��ي تصحيحها؛ 
من أجل بل��وغ نصف النهايئ، ومن ثم 

النهايئ.
وأضاف مريزا “لسنا راضني عا قدمناه 
من مس��توى، فازال بجعب��ة الالعبني 
املزي��د م��ن األداء، ومل يكش��فوا ع��ن 
الوج��ه الحقيق��ي ملنتخب ك��رة اليد، 
ولدينا الكث��ري من الثغ��رات الدفاعية 
تحديدا ويتع��ني علينا تنظي��م الدفاع 

حتى نواصل املشوار بثبات ..”.
وع��رب مريزا عن ثقته بقدرة الفريق إىل 
الوصول لنص��ف النهايئ، مؤكدا أهمية 
ع��دم التهاون أم��ام الص��ني تايبيه يف 
املباراة القادمة بالجولة الثالثة خصوصا 

وأن األخري أحرج منتخبنا يف العديد من 
اللقاءات السابقة.

رفع علم البحرين                     
في القرية الرياضية

أقيمت يوم أمس “األربعاء” مراسم 
رفع علم مملكة البحرين يف القرية 
اإلندونيس��ية  بالعاصمة  الرياضي��ة 
جاكرت��ا، وه��و تقليد أوملب��ي يتم 
تنظيمه احتفاء بالدول املش��اركة يف 
جميع الدورات اآلسيوية واألوملبية.

وشارك يف مراس��م رفع العلم عضو 
مجلس إدارة اللجنة األوملبية، مدير 
البعثة ب��در نارص محمد، إضافة إىل 
مش��اركة عدد م��ن الوف��د اإلداري 
للبعث��ة، ع��الوة ع��ىل  واإلعالم��ي 
مش��اركة عضو مجلس إدارة اتحاد 

كرة اليد مدير املنتخبات إس��اعيل 
أحم��د  املنتخ��ب  وإداري  باق��ر، 
الناجم، ومدرب املنتخب اآليسلندي 
ومس��اعده  كريس��تيانس”،  “آرون 
ع��يل العن��زور، وع��دد م��ن العبي 
منتخب كرة الي��د وطبيب البعثة “ 

فرانشيسكو جامبان”.
وبدأت مراس��م رفع العل��م بكلمة 
ترحيبي��ة لعمدة القري��ة الرياضية 
“YUNI KARTIKA” التي رحبت 
بالوفد البحريني يف الدورة اآلسيوية، 
معربة عن سعادتها بحضور مختلف 
الرياضي��ني من القارة اآلس��يوية يف 
ه��ذا التجمع ال��ذي من ش��أنه أن 
يع��زز روح التضام��ن والتالحم بني 
األرسة الرياضي��ة اآلس��يوية، مؤكدة 
األه��داف الس��امية له��ذا الحدث 

يف االرتق��اء بالرياض��ة يف البل��دان 
اآلس��يوية وتقوية الروابط والعالقة 
بني ش��باب القارة الصفراء، متمنية 
لجميع املشاركني، ومن بينهم اللجنة 
األوملبية البحرينية التوفيق والنجاح.
وأعقب ذلك عزف الس��الم الوطني 
ململكة البحرين مصحوبا برفع علم 
اململك��ة، ثم قام مدي��ر البعثة بدر 
نارص بتقديم هدية تذكارية لعمدة 
القري��ة الرياضية عبارة عن ش��علة 
مرصع��ة بش��عار اللجن��ة األوملبية 

البحرينية.
وب��دا الوفد البحريني أثناء مراس��م 
رف��ع العلم بصورة رائع��ة ومتميزة 
من خ��الل االلت��زام بال��زي املوحد 
الذي دشنته اللجنة األوملبية مؤخرا، 
ك��ا التقط الوف��د البحريني صورة 

تذكارية فوق خش��بة املرسح الذي 
أعد خصيصا لالحتفال بهذه املراسم 
البعث��ة بدر نارص  يتوس��طها مدير 

وعمدة القرية الرياضية.

ياسين يصل بالمبانغ       
ويجهز مكتب البعثة

وصل يوم أم��س األول الثالثاء نائب 
مدي��ر بعث��ة مملك��ة البحرين عيل 
ياس��ني إىل العاصم��ة اإلندونيس��ية 
جاكرت��ا، وكان يف اس��تقباله مبط��ار 
“س��وكارنو ال��دويل” إداري البعث��ة 
حس��ن جمعة واألمني املايل يعقوب 

عبداملحسن.
وبعد وصوله إىل جاكرتا استقل ياسني 
طائرة أخرى عرب الطريان الداخيل إىل 
مدين��ة باملبان��غ التي س��تقام عليها 

األلع��اب  دورة  منافس��ات  كذل��ك 
اآلس��يوية الثامنة عرشة يف عدد من 
األلعاب الرياضي��ة، ومن بينها لعبة 
البولين��ج والرتايثل��ون والرماية التي 
البحرين،  مملك��ة  فيه��ا  ستش��ارك 
حيث س��يكون ياسني مس��ئوال عن 
الوف��د البحريني يف مدين��ة باملبانغ 
التي تبعد س��اعة بالطائرة وساعتني 

بالسيارة عن العاصمة جاكرتا.
وفور وصول��ه إىل باملبانغ بارش عيل 
ياس��ني مهامه اإلدارية بعد حضوره 
اجتاع مدي��ري البعثات يف املدينة، 
حيث تم خالله اس��تعراض ومناقشة 
كاف��ة النواح��ي املتعلق��ة بوص��ول 
السكن،  وإجراءات  الرياضية  الوفود 
الرضوري��ة،  املس��تلزمات  وتوف��ري 
وتقدي��م رشح واف ع��ن إج��راءات 
القري��ة  م��ن  والخ��روج  الدخ��ول 
الرياضية واملالع��ب الرياضية، والرد 

عىل استفسارات الحضور كافة.
كا تس��لم ياس��ني مكتب البعثة يف 
القري��ة الرياضية ال��ذي تم تجهيزه؛ 
بهدف إمتام كافة مهام الس��كرتارية 
ومتابعة الوفد البحريني هناك وعقد 
االجتاعات اليومي��ة مع املنتخبات 

املشاركة.
الي��وم  يلتح��ق  أن  املؤم��ل  وم��ن 
الخمي��س الصحف��ي عي��ىس عباس 
بالبعث��ة ع��رب وصول��ه إىل جاكرت��ا، 
ومن ثم إىل مدين��ة باملبانغ لتغطية 

مشاركة املنتخبات البحرينية.

عسكر.. متابعة مستمرة 
للبعثة من البحرين

يحرص األمني الع��ام للجنة األوملبية 
عبدالرحم��ن عس��كر ع��ىل متابعة 
ش��ئون البعثة البحرينية من اململكة 
عرب التواصل الدائم مع إدارة البعثة 
والوق��وف ع��ىل احتياجاته��ا كافة، 
وتوجي��ه الوف��د اإلداري لكل ما من 
شأنه أن يسهم يف توفري املناخ املالئم 
لجميع املنتخبات الوطنية املشاركة.

جاكرتا تحييكم..

- اس��تغرقت رحل��ة الوف��د اإلداري 
“بادون��ج”  مدين��ة  إىل  واإلعالم��ي 
لحض��ور تدريب املنتخ��ب األوملبي 
ال��ذي يقيم هن��اك نحو 13 س��اعة 
بس��بب بع��د املس��افة واالزدح��ام 
الخان��ق، حيث غادر الوفد الس��اعة 
الواحدة والنصف ظه��را من القرية 
وع��اد إىل القري��ة الس��اعة الثالث��ة 

صباحا بتوقيت جاكرتا.
- يحرص املتطوعون اإلندونيس��يون 
عىل إلقاء التحي��ة لكل من يقابلونه 
البطول��ة  ومالع��ب  القري��ة  يف 
 SALAMAT “ بعبارته��م املعروفة
DATANG”، وهي تعني مرحبا أو 

أهال وسهال باللغة العربية.
- م��ع تبق��ي يوم��ني ع��ىل االفتتاح 
الوف��ود  ب��دأت  لل��دورة  الرس��مي 
تتقاط��ر عىل جاكرتا وازداد االزدحام 

يف القرية الرياضية.
- يعت��رب مطعم “حرضموت” اليمني 
من أكرث املطاعم التي تش��هد إقباال 
من جانب الوفود العربية ملا يقدمه 
من أطباق تناس��ب الذوق الخليجي 

خصوصا، والعريب عموما.

أحم��ر اليد يه��زم الهن��د ويتأه��ل لل��دور الثاني
تصدر مجموعته بجدارة باأللعاب اآلسيوية

الوفد البحريني بعد مراسم رفع العلم

حسن علي   )تصوير - علي الحلواجي(

محمد ميرزاعبدالرحمن عسكر

من لقاء منتخبنا والهندعلي ياسين أثناء حضور اجتماع مديري البعثات

األولمبي يهزم من كوريا بسداسية نظيفة

من لقاء منتخبنا ونطيره الكوري

تلقى منتخبنا األوملبي 
لكرة القدم خسارة ثقيلة 
يف مستهل مشواره بدورة 
األلعاب اآلسيوية بعدما 

خرس من كوريا الجنوبية 
حاملة اللقب بستة أهداف 

نظيفة يف املواجهة التي 
أقيمت بينها مساء أمس 

 si jalak( عىل استاد
harupat( ضمن منافسات 

الجولة األوىل ولحساب 
املجموعة الخامسة.

وانتهى الشوط األول لصالح 
املنتخب الكوري بخمسة 

أهداف نظيفة، حيث 
 hwang“ افتتح الالعب
ui jo” التسجيل بإحراز 
الهدف األول يف الدقيقة 

 kim“ 17، وأضاف الالعب
jina” الهدف الثاين يف 

الدقيقة 23، وجاء الهدف 
الثالث بإمضاء الالعب 

“hwang ui jo” يف الدقيقة 
36 ليضف يف رصيده 

الهدف الشخيص الثاين، 
فياء جاء الهدف الرابع 

na sang- “تتوقيع الالعب 
ho” يف الدقيقة 41، قبل 

 hwang“ أن يسجل الالعب
ui jo” الهدف الخامس يف 

الدقيقة 43، وهو الثالث له 
شخصيا. وتواصل مهرجان 
التهديف يف الشوط الثاين 
 hwang“ بإحراز الالعب

hee chan” الهدف 
السادس يف الدقيقة 

)4+90( لتنتهي املباراة 
لصالح الكوريني 6/0.

أدار املباراة طاقم الحكام 
املكون من حكم الساحة 

 ،”okabe takuto“ الياباين
والحكم املساعد األول 

takagi ta- “للياباين 

kumi”، والحكم املساعد 
الثاين العاين راشد رشاد 
الحكاين، والحكم الرابع 

العاين سامل محمود 
املجريف. ويتطلع املنتخب 

األوملبي بقيادة املدرب 
التونيس سمري بن شام 

إىل مللمة أوراقه وتعويض 
الخسارة، حيث سيخضع 
اليوم إىل الراحة عىل أن 

يلعب غدا أمام قريغزستان؛ 
من أجل تعويض الخسارة 

واملحافظة عىل آماله يف 

التأهل لدور الستة عرش 
كثاين املجموعة أو يكون 

من ضمن أفضل أربعة 
منتخبات تحصل عىل 

املركز الثالث. وأسفرت 
نتائج مواجهات املجموعة 

الخامسة أمس عن فوز 
منتخب ماليزيا عىل 

قريغستان بثالثة أهداف 
مقابل هدف ليخطف أول 

ثالث نقاط متساويا مع 
كوريا التي متلك بجعبتها 
الرصيد نفسه من النقاط.
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رياضة

)وكاالت(: ض��م نادي روم��ا اإليطايل 
لك��رة الق��دم الع��ب خط الوس��ط 
الفرنيس الدويل ستيفن نزونزي قادما 
م��ن نادي إش��بيلية اإلس��باين ملدة 4 
أع��وام، مقابل 26 ملي��ون يورو عىل 
األق��ل، يف صفقة ه��ي األوىل لالعب 
فرنيس من تشكيلة املنتخب املتوج يف 

يوليو بلقب كأس العامل 2018.
بي��ان  اإليط��ايل يف  الن��ادي  وأعل��ن 
“التعاقد مع بط��ل العامل العب خط 
الوس��ط س��تيفن نزون��زي يف صفقة 
طويل��ة األمد”، مش��را اىل أن الالعب 
البالغ 29 عاما ينضم اىل الفريق “لقاء 
بدل أويل يبل��غ 26,65 مليون يورو”، 
تضاف إلي��ه حواف��ز ومكافآت تصل 

قيمتها اىل أربعة ماليني.
وأشار النادي اىل أن العقد ميتد أربعة 

أعوام، وسرتدي القميص الرقم 42.
وقال نزونزي بحس��ب بيان روما “أنا 
س��عيد جدا لوج��ودي هن��ا، ولكوين 
أصبح��ت العبا جدي��دا يف روما )...( 
أري��د دامئا أن أتحس��ن برصف النظر 
عن العمر، األهم هو أن تقدم أفضل 

ما لديك وتعمل بجد”.
أضاف “أريد أن أقوم بذلك، أن أصبح 
العبا أفضل وأساعد الفريق من خالل 

لعبي وخربيت”.

وخاض الالعب الف��ارع الطول )1,97 
م( تس��ع مباريات دولية مع املنتخب 
الفرن��يس، خمس منه��ا يف املونديال 
ال��رويس. وخالل النهائي��ات، دفع به 
املدرب ديدييه ديش��ان كأسايس مرة 
واحدة، وذلك يف املباراة ضد الدمنارك 
يف الجولة الثالثة األخرة من منافسات 

املجموعة الثالثة يف الدور األول.
وكان الالعب قد وصل يف وقت سابق 
الثالث��اء اىل روم��ا، بحس��ب ما أظهر 

رشي��ط مص��ور ن��ره الن��ادي، قبل 
أن يخض��ع للفح��ص الطب��ي. وأظهر 
الري��ط وص��ول الالع��ب إىل مطار 
تشامبينو حيث انتظره العرات من 
مشجعي “جالورويس” وهم يصيحون 

“نزونزي، نزونزي”.
وكان��ت تقارير صحافية، الس��يام من 
صحيفة “ليكيب” الفرنس��ية وشبكة 
“س��كاي” اإليطالي��ة، قد أش��ارت يف 
األيام األخرة اىل أن نزونزي يف طريقه 

اىل روما لتوقيع عقد ألربعة أعوام.
وكان نزونزي يرتبط بعقد مع أتلتيكو 
س��يكون  روم��ا،  ويف   .2020 حت��ى 
الفرن��يس بديال م��ن البلجي��ي راديا 
ناينغ��والن املنتق��ل إىل إن��ر، وه��و 
س��يلتقي يف نادي العاصم��ة مجددا 
باملدي��ر الري��ايض اإلس��باين مونتيش 
الذي عمل سابقا يف إشبيلية واستقدم 
الالعب من ستوك سيتي اإلنكليزي يف 

.2015

وقال مونتيش تعليقا عىل التعاقد مع 
نزون��زي “بوصوله نكس��ب نوعية يف 
وس��ط امليدان )...( ستيفن هو العب 
ميتلك يف الوقت نفسه مؤهالت بدنية 
وفني��ة. نعتق��د أنه سيش��كل إضافة 

جيدة لالعبني املوجودين هنا”.
وكان��ت تقارير س��ابقة أش��ارت إىل 
اهت��امم باريس س��ان جرم��ان بطل 
فرنس��ا بالتعاقد مع الالع��ب الفارع 
الطول )1,97 م( والذي كان احتياطيا 
م��ع املنتخب املت��وج بلقب مونديال 
روسيا، باإلضافة إىل أرسنال اإلنكليزي 
الذي ي��رف عليه املدرب الس��ابق 

إلشبيلية اإلسباين أوناي إميري.
وحم��ل نزونزي أل��وان أميان )2007 
- 2009(، بالكب��رن روفرز اإلنجليزي 
)2009 - 2012( ثم ستوك سيتي حتى 
2015 عندما انضم إىل أش��بيلية الذي 
توج معه بلقب ال��دوري األورويب يف 

.2016
وي��أيت التعاقد مع نزون��زي قبل أيام 
من انطالق منافسات املوسم الجديد 
من الدوري اإليطايل يف نهاية األسبوع 
الحايل، ويخوض روم��ا مباراته األوىل 
أمام مضيفه تورينو األحد. وحل نادي 

العاصمة ثالثا يف املوسم املايض.

)وكاالت(: ق��رر نج��م برش��لونة 
اإلس��باين ليونيل مييس أال يشارك 
يف املباريات الودية األربع املقبلة 
وذلك  األرجنتني،  ب��الده  ملنتخب 
بحسب ما كشفت وسائل اإلعالم 

املحلية.
وكتب��ت صحيف��ة “كالري��ن” أن 
“مييس لن يع��ود )اىل املنتخب( 
هذا العام وهناك ش��كوك بشأن 
مس��تقبله”، في��ام أش��ار موق��ع 
“اينفوباي” اىل أن نجم برش��لونة 
“سيأخذ قس��طا من الراحة لكن 
هذا األم��ر ال يعني بأن��ه يعتزل 
اللعب” م��ع املنتخب الذي ودع 
نهائي��ات موندي��ال روس��يا من 

الدور الثاين.

وأكد متحدث باس��م املنتخب أن 
“امل��درب هو من يق��ول، عندما 
يحني الوقت، ما هو الوضع يف ما 

يخص مييس”.
منتخ��ب  م��درب  اىل  وأوكل��ت 
دون 20 عام��ا ليونيل س��كالوين 
ومبس��اعدة بابل��و امي��ار مهم��ة 
االرشاف عىل املنتخب األرجنتيني 
األول موقت��ا بانتظار ايجاد خلف 
خورخ��ي س��امباويل ال��ذي أقيل 
من منصبه عىل خلفية املش��اركة 
املخيبة لآلمال يف مونديال روسيا 
“البيسيليس��تي”  ع��اىن  حي��ث 
للتأهل ع��ن مجموعته،  األمرين 
ثم انتهى مش��واره يف مثن النهايئ 
عىل يد فرنسا )4-3( التي توجت 

الحقا باللقب.
األرجنتيني  املنتخ��ب  ويخ��وض 
بقيادة سكالوين  األوليني  مباراتيه 
يف الواليات املتحدة ضد غواتيامال 
يف 7 س��بتمرب يف ل��وس أنجليس، 
وكولومبيا يف 11 منه يف نيويورك، 
يف حني مل تح��دد هوية املنتخبني 
اللذي��ن س��يواجههام يف ش��هري 

أكتوبر ونوفمرب.
وسيعلن سكالوين، الالعب السابق 
لني��ول اولد بوي��ز وديبورتيفو ال 
كورونيا اإلس��باين، تشكيلته األوىل 
هذا األس��بوع اس��تعدادا ملبارايت 

غواتيامال وكولومبيا.
اس��امء لخالفة  ع��دة  وت��رددت 
س��امباويل، مثل ريكاردو غاريكا 

الذي قاد البرو اىل بلوغ املونديال 
عام��ا،   36 من��ذ  االوىل  للم��رة 
وخوس��يه بيكرم��ان الذي يرف 
عىل تدريب كولومبيا وس��بق له 
االرشاف عىل “البيسيليستي” بني 
عام��ي 2004 و2006، وماتي��اس 
امليدا )العب التس��يو وانر ميالن 
س��ابقا( الذي قاد تش��يفاش دي 
الفوز  اىل  املكس��يي  غواداالخارا 
بجمي��ع االلقاب املمكن��ة محليا 
وقاري��ا بع��د ان ارشف ايضا عىل 

تدريب ريفر باليت.
لكن االتحاد املحيل ليس يف عجلة 
من أمره الس��يام أن االس��تحقاق 
الرس��مي املقبل س��يكون يف كوبا 

أمركا صيف 2019.

رومـــا يضـــم نــزونــزي

ميسي يرفض العودة

)وكاالت(: عاشت الجامهر اليونانية 
ليلة سعيدة بعد تأهل أيك أثينا، 

وباوك، إىل الدور الفاصل املؤهل لدور 
املجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، وانضام إىل ثالثة أبطال سابقني.

وفاز أيك 1-2 عىل سيلتيك االسكتلندي 
بطل أوروبا 1967 وسط أجواء حامسية 
يف أثينا وتفوق 2-3 يف مجموع املباراتني 

ضمن التصفيات.
وتعادل باوك بدون أهداف مبلعب 

سبارتاك موسكو واستفاد من فوزه 3-2 
يف لقاء الذهاب.

وتغلب بنفيكا الربتغايل بطل أوروبا يف 
1961 و1962 عىل فرنبخشة الريك 2-1 
يف النتيجة اإلجاملية بعد تعادلهام 1-1 
يف إسطنبول كام تفوق أياكس أمسردام 

2-5 عىل ستاندار لييج يف مجموع 
املباراتني.

وأطاح رد ستار بلجراد، بطل نسخة 
1991 مبضيفه سبارتاك ترنافا بعد 
الفوز 1-2 خارج أرضه بعد وقت 

إضايف ليتفوق 2-3 يف النتيجة اإلجاملية 
وأهدر منافسه السلوفايك ركلة جزاء يف 

اللحظات األخرة.
وسيلتقي باوك مع بنفيكا من أجل 

مقعد بدور املجموعات.
وسيلعب رد ستار، ضد سالزبورج 
النمساوي الذي تفوق 4 - 0 عىل 

شكنديا املقدوين يف مباراتني، ويلعب 
بايت بوريسوف من روسيا البيضاء مع 

آيندهوفن الهولندي بعدما تغلب 2-1 
عىل قرة باغ من أذربيجان.

وفاز دينامو زغرب الكروايت -3 0 عىل 
أستانة من قازاخستان يف النتيجة 

اإلجاملية وسيواجه يانج بويز برن.

اليونان تتنفس الصعداء

)وكاالت(: يستعد الفرنيس زين الدين 
زيدان، املدير الفني السابق لفريق 

ريال مدريد، للعودة مرة أخرى للعمل 
التدريبي، بعد استقالته من قيادة 

الفريق امللي، هذا الصيف. وكشفت 
صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن زيدان 

البالغ من العمر 46 عاًما، يسعى 
للتدريب يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، 

مشرة إىل أن املدرب الفرنيس يوجه 
أنظاره إىل مانشسر يونايتد، الذي يتوىل 

تدريبه حالًيا الربتغايل جوزيه مورينيو.
وذكرت الصحيفة أن العالقة بني مورينيو 

وإدارة الشياطني الحمر، أصبحت عىل 
املحك، بعد ترصيحات املدرب الربتغايل 
يف اآلونة األخرة، حول الفشل اإلداري 

يف التعاقد مع مدافع كبر خالل املركاتو 
الصيفي. وأشارت إىل أن زيدان توج ب� 3 
بطوالت لدوري أبطال أوروبا رفقة ريال 
مدريد، باإلضافة إىل حصوله عىل لقب 

الدوري اإلسباين، وبطولة كأس العامل 
لألندية مرتني.

المغامرة الجديدة

)وكاالت(: حقق السويرسي 
روجيه فيدرر املصنف ثانيا 

عودة موفقة اىل دورة سينسينايت 
األمركية، سابعة دورات األلف 
نقطة للامسرز، وتأهل بسهولة 

اىل الدور الثالث، فيام انتهى 
مشوار األمركية سرينا وليامس 

عند الدور الثاين.
وغاب فيدرر الذي احتفل 

األسبوع املايض مبيالده السابع 
والثالثني، عن هذه الدورة لعامني 

عىل التوايل بسبب اإلصابة كام 
مل يشارك يف أي دورة منذ أن 
فقد لقبه يف بطولة وميبلدون 

اإلنجليزية، ثالثة البطوالت األربع 
الكربى، بخسارته يف ربع النهايئ 

أمام الجنوب إفريقي كيفن 
أندرسون يف 11 يوليو.

وبدا السويرسي، صاحب 20 لقبا 
يف الغراند سالم، جاهزا بدنيا 

بعد فرة الراحة ومل يجد صعوبة 
يف بلوغ الدور الثالث بتغلبه 

عىل األملاين بير غويوفشيك 6-4 
و6-4.

واحتاج فيدرر اىل 72 دقيقة 
للتغلب عىل األملاين املصنف 47 

عامليا يف طريقه نحو محاولة 
الفوز بلقب هذه الدورة للمرة 
الثامنة يف مسرته األسطورية. 
وأكد بعد اللقاء “شعوري كان 

جيدا يف هذه املباراة األوىل. 

دخلت اىل امللعب دون أي توتر. 
أعتقد أين كنت أعرف ما يجب 

القيام به”.
وأشار السويرسي اىل أنه طوى 
صفحة خسارته أمام أندرسون 
“وهذا أمر جيد. الهدف اآلن 

هو أن أستعيد طاقتي بعد 
هذه املباراة، أن أحمل معي 

اإليجابيات، ويبقى الهدف األكرب 
بالطبع بطولة فالشينغ ميدوز” 

التي تنطلق يف 27 أغسطس 
الحايل.

وكانت مباراة الثالثاء األوىل 
لفيدرر يف سينسينايت منذ أن توج 

بطال للمرة الثانية تواليا والسابعة 
يف مسرته العام 2015 بفوزه 
يف النهايئ عىل الرصيب نوفاك 
ديوكوفيتش، وهو حقق عىل 

حساب غويوفشيك فوزه الحادي 
عر تواليا فيها.

ويلتقي السويرسي يف الدور 
الثالث األرجنتيني ليوناردو 

ماير الذي أنهى مشوار الفرنيس 
لوكاس بوي السادس عر والذي 

أقىص الربيطاين أندي موراي يف 
الدور األول، بالفوز عليه 7-6 

)7-9( و6-4.
وبعد مشواره الرائع يف تورونتو 

حني أصبح أول العب منذ 
2014 يتمكن من إسقاط أربعة 

من املصنفني العرة األوائل 
يف إحدى دورات املاسرز يف 

طريقه اىل النهايئ، انتهى مشوار 
اليوناين ستيفانوس تسيتيسباس 
عند الدور األول بخسارته أمام 
البلجيي دافيد غوفان الحادي 

عر 7-5 و3-6.
وعند السيدات، تواصلت معاناة 

األسطورة األمركية سرينا وليامس 
التي تحاول استعادة مستواها 

السابق بعد الغياب عن املالعب 
طيلة املوسم املايض تقريبا بسبب 

الحمل ثم الوالدة، وخرجت 
من الدور الثاين بخسارتها أمام 

التشيكية برا كفيتوفا الثامنة 3-6 
و2-6 و3-6.

لكن بإمكان األمركية البالغة 
36 عاما والفائزة ب 23 لقبا يف 
الغراند سالم أن توايس نفسها 

بأنه فازت مبجموعة ضد احدى 
الالعبات املصنفات العر 
األوليات للمرة األوىل هذا 

املوسم.
وقبل أسبوعني فقط، تعرضت 

سرينا ألقىس خسارة يف مسرتها 
التي انطلقت العام 1995، 

عندما سقطت يف الدور األول 
من دورة سان خوسيه األمركية 

أمام الربيطانية جوهانا كونتا 
6-1 وصفر6-، ثم قررت 

االنسحاب من دورة مونريال 
األسبوع املايض قبل أن تعود 

يف سينسينايت التي بدأتها بفوز 
سهل جدا اإلثنني يف الدور األول 

عىل األسرالية داريا غافريلوفا 
1-6 و2-6. وأقرت األمركية أنها 
“ما زلت يف بداية املشوار. كام 
تعلمون، طريقة العودة هذه 

طويلة جدا. لقد بدأت للتو. من 
املؤكد أين ما زالت يف بدايتها. أنا 
أتقدم وسأواصل عميل الدؤوب 

عىل أمل أن أفوز باملزيد من 
املباريات”.

نجـــاح فــيــدرر... وفــشــل ســيريـــنا

ستيفن نزونزي

ليونيل ميسي

روجيه فيدرر

ايك اثينا اجتاز سيلتيك



Billionaire Boys Club
الفيلم م���ن نوعي���ة )ال�سرية الذاتي���ة( حيث يدور 
ح���ول جمموعة من ال�سبي���ة الأثرياء يف لو����س اأجنلو�س 
خالل الثمانين���ات، يقومون بالتخطي���ط لعملية ت�سمن 

لهم الرثاء الدائم، لكنها تتخذ م�ساًرا مميًتا.
من بطول���ة اأن�سيل يلجورت وتارون اإيجرتون واإميا 
روبرت�س، تاأليف جيم�س كوك�س وكابنت موزنر وتاأليف 

واإخراج جيم�س كوك�س.

The Catcher Was A Spy
الفيلم م���ن نوعي���ة )ال�سرية الذاتي���ة( حيث يدور 
حول لعب البي�سبول ال�سهري مو بريج الذي يعي�س حياة 
مزدوجة ب�سبب عمله يف مكتب اخلدمات ال�سرتاتيجية.

م���ن بطولة بول رود ومارك �سرتوجن و�سيينا ميلر، 
وتاألي���ف روب���رت رودا اقتبا�ًس���ا عن كت���اب نيكول�س 

داويداوفواإخراج بني لوين.

Blaze 
ي�ستند الفيلم على مذكرات �سيبيل روزن امل�سماة 
ب Living in the Woods in a Tree وه���ي اأج���زاء 
م���ن ق�سة حي���اة املو�سيق���ي Blaze Foley، اأ�سطورة 
الأغني���ة، يدور الفيلم حول ثالث فرتات زمنية خمتلفة، 
مما يوؤدي اإلى متازج ن�سخ متخيلة من املا�سي واحلا�رض 

وامل�ستقبل.
ن�ستك�سف عالقة ف���ويل الغرامية مع �سيبيل روزن، 
اأدائ���ه النهائ���ي يف هونكي تونك وتاأث���ري اأغانيه وموته 
 Ben عل���ى معجبي���ه واأ�سدقائه وحت���ى اأعدائ���ه. يلعب
Dickey دور البطولة يف هذا الفيلم، وهو كاتب اأغاين 

ومو�سيقي بارع يف حد ذاته.

 Support the Girls 
ليزا هي اآخر �سخ�س ميكن اأن تتوقع تواجده يف بار 
Do u  ممطعم مثل هذا، لك���ن بحكم عملها هنا يف بار

ble Whammies كمديرة فاأنها حتب املكان وحتب 
عملها ونزلئها.

ت�سعى جاه���دة للحفاظ على اأن ي�س���ري عملها على 
اأف�س���ل وجه���ه وان تبق���ى الأم���ور على ما ي���رام ببينها 
وبني مالك املكان والعم���الء مع تقدمي الدعم امل�ستمر 

للموظف���ني. وهي اأي�سا اأم ومدافع���ة �رض�سة عن بناتها. 
لكن طوفان م���ن امل�ساكل املرتاكم���ة ي�سعف �سربها 
تدريجيا حي���ث تواجه يوًما واحًدا يحاول اختبار تفاوؤلها 
عند كل منعطف، ميتحن اإميانها امل�ستع�سي يف بناتها، 
زبائن���ه، واختبار نف�سه���ا اأي�ًسا، على م���دار يوم طويل، 

غريب.

 Juliet Naked 
ت�ستن���د اأحداث هذا الفيل���م الكوميدي الرومان�سي 
اإل���ى رواية كتبها “نيك هورنب���ي” وحتمل نف�س ال�سم، 
الق�سة حتدث يف مدينة �ساحلية بريطانية عن احلبيبني 
“اآين” و”دن���كان”، دنكان مهوو�س���ا بفنانه املف�سل ” 
تاك���ر كرو”. ي�ستلم دنكان قر�س���ا مدجما يحمل ا�سم ” 
Juliet”، وهو األبوم يحت���وي على اأغاٍن �سوتية فردية 
لفنان���ه املف�سل جتد اآين القر�س اأول وت�ستمع اإليه مما 
يثري غ�س���ب دنكان والأده���ى من هذا اأنه���ا تنتقد ول 

حتب هذه الأغاين.
ينقط���ع الو�س���ل بينه���ا وب���ني حبيبه���ا ال�ساب���ق 
تكتب عل���ى موقع اللكرتوين انتقاد عل���ى هذا الألبوم 

ث���م تتب���ادل املرا�س���الت اللكرتونية بينه���ا وبني هذا 
املو�سيقي ال�سهري لتن�ساأ بينهم ق�سة اأخرى.

 The Little Stranger 
هذا الفيلم هدية ملحب���ي اأفالم الرعب والغمو�س. 
مقتب�سة ه���ذه الق�سة م���ن رواية الكاتبة �س���ارة ووترز 
لعام 2009، تدور اأحداثها حول الدكتور فاراداي حيث 
كانت اأم���ة تعمل مدبرة من���زل، اإل اأنه بن���ا لنف�سه حياة 
ي�سوده���ا الهدوء كطبيب ريف���ي. ويف العام 1948م يف 
�سيفه احل���ار الطويل ُدعي ملعاجل���ة مري�س يقطن يف 
م���كان ي�سمى Hundreds Hall حي���ث عملت والدته 

من قبل يف نف�س هذا املكان.
كانت هذا املنزل موطًن���ا لعائلة ت�سمى “اأيري�س” 
لأك���رث من قرنني من الزمان. ولكنه الآن يف حالة تدهور 
ت���ام، ويعي����س �سكانه وه���م: )اأم واأبن واأبن���ة( يف حالة 
مزري���ة ج���دا. ال اأن الطبي���ب ي�سع���ر اأنه يوج���د تقارب 
وت�ساب���ك كبري ب���ني اأحداث حياته وق�سة ه���ذه العائلة 

بطريقة يلفها الغمو�س واحلرية.
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اإعداد: طارق البحار

اأطل����ق ن����ادي البحري����ن لل�سينم����ا اأخ����رياً، موقع����ا 
الكرتوني����ا خا�س����ا مب�سابقة نادي البحري����ن لل�سينما، 
التي مت الإع����الن عنها اأخرياً. ودع����ت اإدارة امل�سابقة 
الراغب����ني يف امل�سارك����ة يف م�سابق����ة الن����ادي لع����ام 
2018 لت�سجيل م�ساركاته����م واإر�سالها على املوقع 
BAHRAINCINEMACLUB. الإلك����رتوين 

 COM
وكان ن���ادي البحري���ن لل�سينم���ا ق���د اأعل���ن خ���الل 
ال�سه���ور املا�سي���ة ع���ن اإط���الق ال���دورة الثاني���ة من 
م�سابقته ال�سنوية لالأفالم والتي تقام هذا العام حتت 
م�سم���ى “م�سابقة ن���ادي البحري���ن لل�سينم���ا 2018”، 
وذلك باإدارة املخ���رج ال�سينمائي وع�سو جمل�س اإدارة 

النادي حممد اإبراهيم. 
واأك���د رئي�س جمل�س اإدارة ن���ادي البحرين لل�سينما 
يو�س���ف ف���ولذ اإل���ى اأن الن���ادي يرت���اأي م���ن خ���الل 
تنظيمه لهذه امل�سابق���ة امل�ساهمة يف تن�سيط احلراك 
ال�سينمائ���ي يف داخ���ل مملكة البحري���ن وذلك من خالل 
اإبراز الفيلم البحريني و�سناعه على امل�ستوى املحلي 

وت�سجي���ع �سن���اع الأف���الم املحرتف���ني واجل���دد على 
التقدم بابداعاتهم �سواء يف جمالت الإخراج اأو الكتابة 
اأو الت�سوير اأو التمثيل وغري ذلك، موؤكدا رغبة النادي 
يف احت�س���ان املواهب ال�ساب���ة ودعمها للو�سول معها 

اإلى م�ستوى اأعلى من الإبداع والتميز.  
م���ن جانب���ه اأ�س���ار رئي����س م�سابقة ن���ادي البحرين 
لل�سينم���ا 2018 املخ���رج ال�سينمائ���ي حمم���د ابراهيم 
اإلى اأن ب���اب امل�ساركة يف امل�سابقة مفتوح للمخرجني 
و�سن���اع الأف���الم البحريني���ني واملقيم���ني يف مملك���ة 
الروائي���ة  الق�س���رية،  باأفالمه���م  للتق���دم  البحري���ن، 
والوثائقي���ة واأفالم الأنيمي�سني وغ���ري ذلك للتناف�س 
على جوائ���ز امل�سابقة، على اأن يكون تاريخ اإنتاج تلك 

الأفالم بعد 1 يناير 2017.  
واأكد ابراهيم �رضورة قيام الراغبني يف امل�ساركة مبلء 
ا�ستم���ارة امل�سارك���ة املوج���ودة على املوق���ع اللكرتوين 
bAHRAINCINEMACLUB. اخلا����س بامل�سابق���ة

COM وذلك يف موعد اق�ساه 15 
اكتوبر 2018.

األفالم القادمة في السينما المحلية والعالمية

 DC”و  ”Warner Bros“ �رضكت���ا  اأعلن���ت 
لفيل���م  التجهي���زات  ب���دء   ”Entertainment
“Supergirl”، واأن���ه من املقرر اأن يكتب موؤلف 
فيلم “Jump Street 22” ال�سيناريو، لكنهما مل 

ي�ستقرا على منتج بعد.
وم���ن الوا�سح اأن ميلي�س���ا بينوي�ست �ستقوم 
بالدور بعد اأدائه���ا لل�سخ�سية يف امل�سل�سل الذي 
يحم���ل ال�سم نف�سه عل���ى �سبك���ة “CW”، الذي 

يتجه اإلى مو�سمه الرابع.
 ”DC“ كما ت�سم���ل الإ�سدارات القادم���ة من
العر����س “Aquaman”، ال���ذي ُيفتتح يف �سهر 
دي�سمرب املقب���ل، و”Shazam”، الذي �سيعر�س 
يف 5 اأبري���ل 2019، وفقا للتقري���ر الذي ن�رض على 

.”variety“ موقع

اتخ���ذت اأكادميية الأو�سكار اإجراءات 
لتق�س���ري حفله���ا ال�سنوي، ال���ذي غالبا 
م���ا ُينتقد ب�سبب طول مدت���ه، كما اأنها 
�ست�سيف فئة جدي���دة ملكافاأة الأفالم 
ال�سعبي���ة، يف ظ���ل التهامات املتكررة 

التي ت�سف هذه اجلوائز باأنها نخبوية.
وكتب���ت اأكادميي���ة فن���ون ال�سينم���ا 
وعلومه���ا، امل�سوؤولة عن توزيع هذه اجلوائز 
الت���ي تق���دم �سنويا يف نهاي���ة فرباي���ر اأو مطلع 
مار����س، يف تغري���دة ع���رب “توي���رت”، “التغي���ري اآت اإلى 
الأو�سكار”. وا�ستمر حفل توزيع جوائز الأو�سكار بن�سختها الت�سعني يف 4 مار�س الفائت 
3 �ساع���ات و54 دقيقة، وهي فرتة اأقل م���ن املدة القيا�سية امل�سجلة يف 2002 مع 4 
�ساع���ات و20 دقيقة. واأ�سار رئي����س الأكادميية جون بايلي، اإل���ى اأن الأكادميية باتت 
تن���وي ح�رض مدة بث احلفل بثالث �ساعات، ما يت���الءم بدرجة اأكرب مع متطلبات العر�س 

على امل�ستوى العاملي.

أوسكار

Maniac

كاريكاتير
ل يرتي���ث جي���م كاري يف التعبري عن 

اآرائ���ه يف الأح���داث والق���رارات الأخرية 
للرئي����س الأمريكي دونالد ترامب من 
خالل فنه، ولعل اآخرها حماولته اإعداد 
برنام���ج كرتوين لل�سخري���ة من فكرة 
ترامب، لإن�ساء ق���وة ف�ساء ع�سكرية. 

ون����رض النج���م على توي���رت، كاريكاترياً 
�ساخ���راً م���ن ترام���ب ونظ���ريه الرو�سي 

فالدميري بوت���ني، يظهران من خالله ببدلة 
ف�سائية، حيث علق مهاجماً ترامب: “هل علقت 

رئا�ستك باآخ���ر ق�سة؟ اطلب اإذن القوة الف�سائي���ة! حتى ت�سل اإلى 
م���ال نهاي���ة من الغب���اء”. ياأتي ذلك بعد اإع���الن الإدارة الأمريكي���ة ا�ستعدادها 
لإن�س���اء قوة خا�سة للدف���اع عن “الف�ساء” خ���الل 2020. واعترب جيم كاري اأن 
ما يق���وم به اأمراً لي�س اختيارياً قائالً: “ل ميكنني م�ساهدة هذا الكابو�س فقط 
دون اأن اأفع���ل �سيئ���اً فنياً حياله”، وذلك خالل ت�رضيحات���ه وقت انعقاد جمعية 

نقاد التلفزيون الأمريكية”.

قن���وات  �سبك���ة  ك�سف���ت 
نتفليك�س التلفزيونية عن موعد 
ط���رح اأول���ى حلق���ات م�سل�س���ل 
بطول���ة   ،)Maniac( الدرام���ا 
اإميا �ستون وجونا هيل، واملقرر 

طرحه يف 21 �سبتمرب املقبل.
تدور اأحداث امل�سل�سل عن اآين 

لند�سب���ريغ واأوين ميلغ���رمي، وهما 
فتات���ان غربيتان تو�سلت���ا اإلى املراحل 

املتاأخرة من جتربة طبية غام�سة، وين�سم كل 
منهم���ا اإلى ع�رضة اأ�سخا�س من الغرب���اء يف �رضكة نربدين لل�سناعات 

الدوائي���ة والتكنولوجيا احليوية، لإجراء جتربة على املخدرات ملدة ثالثة اأيام، 
و�رضعان ما تبداأ امل�ساكل واملغامرات.

يتكون املو�س���م الأول من م�سل�سل “Maniac” من 10 حلقات، وي�سارك 
اإمي���ا �ست���ون وجونا هيل عدد كبري من النجوم العاملي���ني، ومن اأبرزهم: كالي 

براون وجيليان غال�سكو وجوليا غارنر وجيوفري كانتور وغريهم.

اأعلن العمل على اجلزء الثاين لفيلم “Power Rangers” الذي عر�س يف العام املا�سي، حيث 
بلغ���ت تكلفة الفيلم نح���و 100 مليون دولر واأرباحه الكاملة هي 142 ملي���ون، رغم اأنها تعد اأرباحا 
غري م�سجعة للعمل على جزء ثان، ولكن قررت ال�رضكة اأن تغامر بهذه اخلطوة. ومن املعروف اأن اجلزء 
الأول كان���ت تدور ق�ست���ه حول جمموعة من اأطف���ال املدار�س الثانوية والذي���ن ُغر�َست فيهم قوى 

عظمى ا�ستثنائية وفريدة من نوعها، فيبداأوا ت�سخري قدراتهم تلك من اأجل اإنقاذ العامل.

”Batwoman“ د البطلة الخارقة بـ روبي روز تجسِّ

ميليسا بينويست بطلة 
”Supergirl“ لفيلم

ك�سف���ت ال�رضك���ة املنتج���ة “CW” ع���ن ان�سم���ام 
النجم���ة ال�سابة روبي روز لبطول���ة م�سل�سل جديد حول 

الأبطال اخلارقني. 
���د روب���ي �سخ�سي���ة البطلة  وم���ن املق���رر اأن جت�ِسّ
اخلارق���ة ب”Batwoman”. وقام���ت روب���ي بتاأكيد 
اخل���رب، عرب ن�رضه���ا �س���ورة ل�سخ�سية البطل���ة اخلارقة 
التي �ستج�سدها عرب ح�سابه���ا الر�سمي ب�”اإن�ستغرام”، 
حيث علقت على �سورتها قائلة: “مت�سوقة لأداء اإحدى 
اأ�سهر �سخ�سيات الأبطال اخلارقني يف تاريخ الق�س�س 
امل�س���ورة، ويا له من حلم طفولة وحتقق. كل ما اأردته 
اأثناء طفولت���ي هو روؤيتي لهذه ال�سخ�سية على �سا�سة 

التلفاز”.

“البحرين للسينما” يدشن موقعا إلكترونيا بمسابقة األفالم



�ضيك���ون م���ع احتف���االت عي���د اال�ضح���ى 
املب���ارك موعد مع ع�ضاق الليغ���و من االطفال 
وال�ضب���اب والعائ���ات يف البحري���ن يف الفرتة 
من 22 و31 اغ�ضط����س 2018 مبركز البحرين 
ال���دويل للمعار�س واملوؤمترات، بتنظيم هيئة 
البحري���ن لل�ضياح���ة واملعار�س والت���ي اي�ضا 
تق���دم العر�س امل�رسح���ي التفاعل���ي املذهل 
واملخ�ض����س لاأطف���ال والعائ���ات “كرت���ون 
نت���ورك اليف! هريوز يونايت”، والذي �ضيقام 
م���ن 23 وحتى 26 اأغ�ضط�س اجل���اري يف نف�س 

املوقع.
وتعد فعالية عر�س األعاب الليغو من اأكرب 
الفعالي���ات الرتفيهي���ة التي توف���ر الفر�ضة 
لاأطف���ال والبالغني متعة بن���اء مناذج مبتكرة 
وعم���ل تركيبات فنية باأ�ضل���وب اإبداعي حتت 
املاي���ني  با�ضتخ���دام  وذل���ك  واح���د  �ضق���ف 
م���ن قط���ع الليغ���و باالإ�ضافة اإل���ى العديد من 
املاركات ال�ضهرية مثل “نينجاغو”، “�ضتي”، 
“دبل���و” اإلى جانب “فرين���دز” و”�ضتار وارز” 
يف اأج���واء مليئة بامل���رح واالإث���ارة. ويف عر�س 

“كرتون نتورك اليف! هريوز يونايت”
ام���ا فاعلية “كرتون نت���ورك اليف! هريوز 

يونايت” فتقدم جمموعة من اأ�ضهر �ضخ�ضيات 
“كرت���ون نتورك” من برامج “بن 10” و”عامل 
املغام���رة”  و”وق���ت  املده����س”  غامب���ول 
و”فتي���ات القوة”، ويجمع ه���ذا العمل ال�ضخم 
فريقا مميزا م���ن االأفراد املبدعني واحلائزين 
عل���ى العديد م���ن اجلوائز، م���ا ي�ضمن تقدمي 
جترب���ة م�رسحية رفيعة امل�ضتوى تر�ضي اأذواق 

جميع �رسائح اجلمهور العمرية.
وياأتي ه���ذا �ضم���ن اإ�ضرتاتيجي���ة الهيئة 
طويل���ة امل���دى لتطوي���ر القط���اع ال�ضياح���ي، 
واملكون���ة من اأرب���ع ركائز اأ�ضا�ضي���ة وهي ن�رس 
الوع���ي، وتعزي���ز العوامل اجلاذب���ة، و�ضهولة 
الو�ض���ول، واالإقام���ة، والكائن���ة حت���ت مظل���ة 
ت�ضويق الهوية ال�ضياحية )بلدنا بلدكم( والتي 
ترك���ز على ترويج املنت���ج ال�ضياحي البحريني 
عل���ى امل�ضتويني االإقليمي والعامل���ي، واإبراز 
املقوم���ات ال�ضياحي���ة لدعم اجله���ود الرامية 
جلذب املزي���د من الزوار وال�ضي���اح مما يوؤدي 
الى زيادة م�ضاهمة القط���اع ال�ضياحي يف دعم 
االقت�ضاد الوطني، وتع���زز كذلك من اإ�ضهامه 
ب�ضكل اإيجاب���ي يف الناجت املحلي بالتوافق مع 

روؤية اململكة االقت�ضادية 2030.
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طرحت الفنانة ح�ضة االإماراتي����ة اأغنية منفردة جديدة من 
اللون العراقي ات����ت بعنوان “اأبي منك وعد”. االأغنية اجلديدة 
للفنان����ة ح�ضة م����ن كلمات م����ع ال�ضاعر نبيل العن����زي، واأحلان 
طائ����ف الوائلي، وتوزيع علي غ����ازي. ح�ضة اأكدت اأنها �ضعيدة 
بهذه التجربة اجلديدة لها بعد اأن قدمت يف اأغنياتها ال�ضابقة 

االألوان املو�ضيقية االإماراتية واخلليجية ب�ضكل عام، واأو�ضحت 
اأن اأغني����ة “اأب����ي منك وع����د” اأغنية عاطفي����ة، تتحدث من خال 
ح����وار مع املحب����وب حول احلب االأبدي، معتم����دة يف اختياراتها 
عل����ى الكلمة التي تخ�س املراأة اخلليجي����ة والعربية يف حياتها 

العاطفية.

مسافات

فنانات خلعن “الحجاب” بعد ارتدائه من أجل الفن

اأعلن���ت عنه���ا  مفاج���اأة ك���ربى 
الفنانة امل�رسية، حا �ضيحة، بعودتها 
اإلى ال�ضاحة الفنية مرة اأخرى، بعد اأن 
غادرته���ا قبل 12 عاما حينما قدمت 
فيلم “كامل االأو�ض���اف” مع الفنان 

الراحل عامر منيب.
حي���ث ارت���دت وقته���ا احلجاب 
و�ضارك���ت يف الفيل���م، وم���ن بع���ده 
قررت ارتداء النق���اب والتواجد اإلى 
ج���وار زوجه���ا خ���ارج م����رس، لتنقطع 
عاقته���ا بالف���ن نهائي���اً، ومل يع���د 
يربطه���ا به �ضوى تواج���د �ضقيقتها 
هنا �ضيحة كبطلة من بطات االأعمال 

الفنية.
وقب���ل 16 عاما فوجئ الو�ض���ط الفني بق���رار الفنانة عبري 
�ض���ربي االعت���زال، وارتدائه���ا احلج���اب وقت اأن كان���ت تقدم 
م�رسحي���ة “دو ري م���ي فا�ضولي���ا” ب�ضحبة الفن���ان �ضمري غامن، 
وكان���ت امل�رسحي���ة حتق���ق جناحا كب���ريا وقت عر�ضه���ا، وهو ما 

اأ�ضاب اجلميع بال�ضدمة.
عبري �ضربي بررت االأمر يف اأكرث من لقاء تلفزيوين، واأكدت 
اأنه���ا ا�ضتمع���ت اإلى ع���دد من الدرو����س الدينية الت���ي دفعتها 

التخاذ القرار، وبعدها اجتهت اإلى تقدمي الربامج الدينية.
اإال اأن���ه مل مت����سِ �ضوى �ضن���وات قليلة، حتى ع���ادت عبري 
�ضربي اإل���ى ال�ضاحة الفنية بعد خلعه���ا احلجاب، والقت هجوما 

كبريا ب�ضبب اجلراأة التي ات�ضمت بها اأدوارها.

وحينم���ا كانت ت�ض���األ عن �ضبب 
كان���ت  احلج���اب،  عودته���ا وخلعه���ا 
توؤك���د اأن هذا القرار �ضخ�ضي للغاية، 
وال دخ���ل الأحد ب���ه، كما اأك���دت اأنه ال 
تعار�س بني احلجاب والتمثيل، ومن 

املمكن اأن تعود اإليه مرة اأخرى.
ويف الع���ام 2008 فوجئ اجلميع 
باملطربة �ضاهيناز تعلن عن ارتدائها 
احلج���اب، ورف�ضه���ا اإحي���اء االأف���راح 
اأن كان���ت مطرب���ة  املختلط���ة، بع���د 
�ضاع���دة يف بداي���ة م�ضواره���ا وظلت 
�ضاهين���از ل� 9 �ضن���وات ملتزمة بتلك 
اخلطوة، قبل اأن تقوم بخلع احلجاب، 
وت����رسح بكونها ق���ررت العودة اإل���ى ال�ضكل ال���ذي اعتاد عليه 

جمهورها.
نف�س الق�ضة تكررت يف الفنانة موناليزا بطلة فيلم “همام 
يف اأم�ض���رتدام” التي اأعلن���ت قبل اأكرث م���ن 10 �ضنوات اعتزال 
الفن، وهاجرت اإلى الواليات املتحدة االأمريكية، رغبة يف تكوين 

اأ�رسة واالبتعاد عن الفن.
كما ظهرت يف اأكرث من لقاء تلفزيوين وهي ترتدي احلجاب، 
اإال اأنه���ا ع���ادت يف ال�ضن���وات االأخ���رية اإلى م�رس، بع���د اأن خلعت 
حجابها. نف����س االأمر تكرر مع الفنانة الراحل���ة مرينا املهند�س، 
الت���ي ارتدت احلجاب اأثناء حمنة مر�ضها، اإال اأنها خلعت احلجاب 
وعادت اإل���ى التمثيل مرة اأخ���رى، بعد اأن �ضفي���ت من مر�ضها، 

نافية اأن يكون هناك �ضلة بني �ضفائها وخلعها احلجاب.

أمير كرارة يعود بجزء ثالث من “كلبش” دنيا بطمة تفتح النار 
على حال الترك ووالدتها

ضمن احتفاالت عيد األضحى...

عرض ألعاب “الليغو” و”كرتون نتورك اليف” في البحرين

بع���د النج���اح الكبري ال���ذي حققه 
يف جزئي���ه االأول والث���اين، يعود النجم 
امل����رسي اأم���ري ك���رارة بج���زء ثالث من 

م�ضل�ضل “كلب�س” يف رم�ضان 2019.
وي�ضتع���د اأمري كرارة خ���ال االأيام 
بالتح�ضريات  للب���دء  القليل���ة املقبلة 
اخلا�ض���ة بامل�ضل�ضل م���ع طاقم العمل 
لاتف���اق عل���ى التفا�ضي���ل املبدئي���ة 

وتر�ضيح اأبطال اجلزء الثالث.
امل�ضل�ض���ل من تاأليف باهر دويدار 
واخ���راج بي���رت ميمي ومن انت���اج �رسكة 

“�ضيرنجي”.

ي�ضار اإلى اأن اأمري كرارة كان ينوي 
تق���دمي م�ضل�ض���ل “كلب����س 3” الع���ام 
2020، اإال اأن اجلمه���ور طالبه بتقدمي 
حكاية جديدة للبط���ل ال�ضعبي “�ضليم 
االأن�ض���اري”، وهو م���ا اتفق عليه جميع 

االأط���راف، وكان كرارة ق���د قدم اجلزء 
الثاين م���ن امل�ضل�ضل الع���ام املا�ضي، 
و�ض���ارك يف بطولته هيث���م اأحمد زكي، 
عب���د الرحم���ن اأبو زه���رة، روجينا، هالة 

فاخر، حممود البزاوي وغريهم.

اندلع���ت احلرب جمدداً بني الفنان���ة البحرينية حا الرتك وزوجة والدها 
الفنانة املغربية التي هاجمت االأخرية ووالدتها منى ال�ضابر بق�ضوة.

وقال���ت بطمة يف اأحد تعليقاته���ا يف ح�ضاباتها على �ضب���كات التوا�ضل 
االجتماع���ي: “بن���ت عمرها 16 �ضنة تغني عن احلبي���ب واحلب، وهلل ال�رساحة 
�ض���ي ي�ضحك ونعم ال�رسكة يل تطلع مراهق���ة يف �ضورة ب�ضعة لاأطفال يل عا 
اأ�ضا����س كانت برتجع الأمه���ا وتبطل مكياج وترجع للمدر�ض���ة ا�ضوف اختفى 
كل التمثي���ل واملدر�ضة مره فال�ضهر تزورها نظراً للوا�ضطة يل فاملدر�ضة”. 
ُيذك���ر اأن ال�ضابر ك�ض���ب معركة ح�ضان���ة اأطفالها من طليقه���ا وزوج بطمة 
املنت���ج البحريني حممد الرتك. وج���اءت انتقادات بطمة الاذعة حلا الرتك، 

بعد اإ�ضدار االأخرية اأغنيتها اجلديدة وكليبها بعنوان “اأوكي حبيبي”.

    BUZZ      
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جواهر القاسمي: السينما فن متعدد الخيارات المعرفية واإلبداعية

أهلي أرادوا كسر “الصرناي” على رأسي... المالود لـ ”البالد”:

تخرجت على يدي أجيال من شباب البحرين والخليج

اأك���دت مدير ف���ن ومهرج���ان ال�شارقة 
ال�شينمائي ال���دويل للطفل ال�شيخة جواهر 
بنت عب���داهلل القا�شم���ي اأن ال�شينما األغت 
احلدود وقربت امل�شافات فهي فن متعدد 
اخليارات املعرفية واالإبداعية يتحدث لغة 
واح���دة ل���دى رواده وحمبيه ليك���ون قادرا 

على اإر�شال الر�شائل ال�شمنية للمتلقي.
وقال���ت ال�شيخة جواه���ر يف ت�رصيحات 
له���ا مبنا�شب���ة الي���وم العامل���ي لل�شباب: 
نح���ن يف اأج���واء ه���ذا الي���وم نوؤك���د عل���ى 
ناظم���ا  ت�ش���كالن  اأ�شا�شيت���ن  ر�شالت���ن 
لعملن���ا يف موؤ�ش�ش���ة فن وتنظي���م مهرجان 
ال�شارق���ة ال�شينمائي الدويل للطفل تهتم 
االأولى بتعريف اأطفالن���ا ب�شناعة ال�شينما 
احلديثة وتقدمي القيم���ة واجلمال يف اإطار 
فن���ي مفيد.. فيم���ا تغر�س الثاني���ة ثقافة 

ال�شينم���ا يف وع���ي ووجدان اجلي���ل اجلديد 
ليكون قادرا يف امل�شتقبل على الريادة يف 
�شناعتها وبناء جتربته ال�شينمائية العربية 
اخلا�شة فال �شينما بدون ثقافة �شينمائية 

لدى املجتمع واجلمهور.
واأ�ش���ارت اإلى اأن تراجع ثقافة ال�شينما 
ل���دى املجتمع���ات العربي���ة اأ�شهم يف احلد 
م���ن ح�شوره���ا مقارن���ة مب���ا كان���ت عليه 
ال�شناع���ة  ه���ذه  واأ�شبح���ت  املا�ش���ي  يف 
نخبوي���ة اإلى حد ما وحتت���اج اإلى الكثري من 
املقوم���ات لت�شتطي���ع مناف�ش���ة ال�شينم���ا 
العاملي���ة.. منوه���ة اإل���ى اأن���ه ال ميكن الأي 
جمتم���ع �شناعة واإنت���اج اأف���الم �شينمائية 
جي���دة وناجح���ة قبل اأن تك���ون لديه ثقافة 
�شينمائية ت�شاعده على تذوق املواد التي 

تعر�شها �شا�شاتها.

أحداث

تغ�شب ب�شبب و�ش���ع تفقد ال�شيطرة 
عليه، فال ترم نف�شك.

ت�شعر بقوة الخرتاق احلواجز واحل�شول 
على الدعم.

ُكن حذراً وانتبه ل�شحتك و�شحة الزوج 
اأو الزوجة.

رمب���ا ت�شتعن باأ�شح���اب االخت�شا�س 
املقربن منك الإجنازه.

ال جتازف يف اأي جم���ال، الأن التهور قد 
يقودك اإلى متاعب.

ب�شب���ب ف�ش���ل  نف�شي���اً  متع���ب  اأن���ت 
م�رصوعاتك، ال تياأ�س.

ت�شع���ر ببع����س التع���ب يف الع�شالت، 
وال�شبب االإرهاق.

تعم���ل مل�رصوع جدي���د و�شخم، يتطلب 
عمالً جماعياً.

متار�س جاذبية وتف���رح بوجود الزمالء 
بقربك.

خري ال���ر عاجله، فانطلق يف م�شاريعك 
ال�شحية.

تتلق���ى دعوة اإل���ى اإح���دى املنا�شبات 
االجتماعية. 

ال تته���ور يف اتخاذ ق���رار اأو توقيع لئال 
ت�شاب بخيبة.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

لي����س فناًنا �شعبيًّا واأ�شط���ورة العزف على 
اآلة “ال�رصن���اي” يف البحري���ن ودول اخلليج كما 
يطلقون عليه فح�ش���ب، واإمنا هو ر�شام ونحات 
و�شان���ع ماه���ر ل���الآالت املو�شيقي���ة ال�شعبي���ة 
مبختلفه���ا مثل “الطب���ل واملروا�س والطمبورة 
واجلرب���ة وال�رصن���اي وغريه���ا، فن���ان متع���دد 
املواهب بالفطرة ومن اأهم الرواد الذين اأفنوا 
حياته���م يف املحافظ���ة على ال���رتاث البحريني 
االأ�شي���ل و�شون���ه.. اإنه الفن���ان ال�شامل �شامي 
���ا يف مرك���ز اجل�رصة  املال���ود ال���ذي يعم���ل حاليًّ
للحرفي���ن، ي�شن���ع وينح���ت وير�ش���م كخب���ري 

حمرتف.
“الب���الد” زارت الفن���ان املال���ود يف مركز 

اجل�رصة للحرفين و�شجلت معه هذا اللقاء:

- حدثنا عن تاريخ آلة “الصرناي”. 

اآلة ال�رصناي و�شلت اإلى البحرين عن طريق 
االأ�شق���اء العماني���ن الذين جلبوه���ا من زجنبار 
وحتدي���ًدا ال�شاحل ال�رصقي من افريقيا، و�شلت 
االآلة معهم عندما كان���وا ي�شتغلون يف البحرين 
قدمًي���ا اإ�شاف���ة اإلى بع����س فنونه���م مثل فن 
“ال�شوما” ولكن البحرينيون اأخذوا منهم فقط 
ف���ن “الليوه” الذي تدخل في���ه االآلة الرئي�شية 

ال�رصناي. 

- أين تكمن الصعوبة                          
في العزف على آلة الصرناي؟ 

ال يوجد �شيء �شعب. فاإذا اأراد االإن�شان اأن 
يتعلم اأمًرا ما ف�شيتعل���م و�شيبدع، اأما عن االآلة 
نف�شها فيمكنني القول رمبا تكمن ال�شعوبة يف 
“القالب...اأو يوا�شل الهواء” كما نحن ن�شميه.. 
وهذا االأمر يدر�س اأي�ًشا يف املعاهد التي يتعلم 
فيها الطلبة “ال�شاك�شف���ون” وغريها من اآالت 

النفخ.

- أنت متعدد المواهب، ولكن بالتأكيد 
قلبك يميل أكثر لهواية معينة..فما هي؟

خط���ي االأول ومي���داين هو الع���زف على اآلة 
“ال�رصن���اي”. فبداأت معها منذ اأن كنت �شغرًيا 
والزلت، كما اأنني اأق���وم ب�شناعتها، اأما الر�شم 
والنحت فهي هواية منذ اأيام الدرا�شة و�شناعة 

اآالت الط���رب والفن���ون ال�شعبي���ة تعلمتها من 
“النا�س لكبار لّولين”. 

- هل هناك إقبال من األشقاء الخليجيين 
والسياح األجانب على مثل هذه الهدايا؟

طبًعا.. فمركز اجل�رصة للحرف اليدوية مركز 
ن�شط ويحظ���ى باهتمام خا�س م���ن الدولة منذ 
�شنوات طويلة..منذ اأن كان املبنى يف املحرق، 
اأما املبنى احل���ايل فكما ت�شاه���ده م�شمم على 
اأرق���ى امل�شتوي���ات وفي���ه اأجنحة ل���كل احلرف 
اليدوي���ة وي���زوره با�شتمرار ال�شائ���ح اخلليجي 
واالأجنبي والعربي وطلبة املدار�س القتناء هذه 

النوعية من الهدايا.

- هل صحيح أن أول “صرناي” اقتنيته 
كان من مبلغ “العيدية” وأنت في سن 

الرابعة عشرة؟

نعم.. ففي ذل���ك الوقت كان من ال�شعوبة 
عل���ى طالب اأن ي�ش���رتي اآلة ال�رصن���اي، فقررت 
اأن اأ�شتقط���ع م���ن م�رصوف املدر�ش���ة والعيدية 
ل�رصائه���ا، وبالفع���ل ا�شرتي���ت اأول �رصن���اي من 

جارن���ا املرح���وم عب���داهلل امل���ري، والطريف يف 
املو�شوع اأن االأهل عندما عرفوا باالأمر...اأرادوا 

ك�رص ال�رصناي على راأ�شي.

- كيف كانت عالقتك بالفنان          
كافور مبارك رحمه اهلل؟

اهلل يرحم���ه...كان اأ�شتاذي ومعلمي وهناك 
الكث���ري م���ن الفنانن الذين تعلم���وا على يده، 
منهم ابن �شقيقت���ه خمي�س بن �شقر، وتعرفت 

علي���ه عن طريق عب���داهلل امل���ري وكان يعلمني 
“ال�رصناي” و”العود” يف جمل�س املري.

- نعود إلى الرسم... أقرب لوحة      
إلى قلب سامي المالود؟

ر�شم���ت �شخ�شيتن من احل���د هما يو�شف 
احل���دي رحمه اهلل، وب���وداوود �شلمان. فاحلدي 
كان �شخ�شي���ة معروف���ة يف احل���د، وع���رف عنه 
القيام بكاف���ة اخلدمات “للفرج���ان” على اأيام 

الغو�س ك�رصاء “املاجلة” وغريها من اخلدمات، 
اأم���ا بوداوود ف���كان ينزل اإلى البح���ر يف ال�شتاء 
جلم���ع “الرييي���د” وم���ن ث���م ينظف���ه ويبيع���ه 
لوح���ة  يف  ال�شخ�شيت���ن  جمع���ت  للعر�ش���ان.  
وح�شلت على اجلائزة االأولى يف معر�س االأندية 
ممث���اًل ع���ن ن���ادي القاد�شي���ة اآن���ذاك يف العام 
1975، وباإط���راء م���ن الفن���ان القدي���ر عبداهلل 

املحرقي.

- هل هناك شباب يقبل على ممارسة 
الفنون الشعبية وكذلك صناعة اآلالت 

والحرف اليدوية؟

بالن�شب���ة للفن���ون ال�شعبي���ة ف���اهلل احلمد 
تخرجت على يدي اأجيال من ال�شباب يف البحرين 
ودول اخللي���ج، وهناك من ق���ام بتاأ�شي�س فرق 
�شعبي���ة واأ�شبح���وا مناف�ش���ن يل، وه���ذا االأمر 
ي�شعدين كثرًيا، فحن ترى البذرة التي زرعتها 
تنم���و وتكر فه���ذا �شع���ور يبعث عل���ى الفخر 
وال�شعادة، وال زلت اأدّر�س واأعّلم وقلبي مفتوح 
الأي اأح���د. فعل���ى االأق���ل وبعد رحيل���ي �شيكون 
هن���اك جيل يحم���ل الراية ويحافظ عل���ى تراثنا 
وتاريخن���ا. اأما ع���ن �شناع���ة االآالت املو�شيقية 
ال�شعبي���ة واحل���رف اليدوي���ة فاملوؤك���د هن���اك 

�شباب يهتم بهذا امليدان الرثي.

- أنشطة فرقة سامي المالود؟

فرقتن���ا تندرج حتت مظلة هيئة الثقافة واالآثار 
ون�ش���ارك يف جميع احلفالت التي تقيمها الدولة مثل 
حفالت العيد الوطني وبقية املنا�شبات، اإ�شافة اإلى 

حفالت خارج البحرين واالأعرا�س.

16 اغسطس

1952
 ع���ق���دت امل��ح��ك��م��ة 
العليا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
اأول��������ى ج��ل�����ش��ات��ه��ا 
قيام  منذ  بالقاهرة 
ال����ث����ورة مل��وا���ش��ل��ة 
ق�����ش��ي��ة  يف  ال���ن���ظ���ر 

حريق القاهرة.

 1982
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة 
تتبنى  املتحدة  لالأمم 
باإقامة  اإيطاليا  قراراً 
فل�شطينية  دول�����ة 
وفر�س عقوبات على 
اإ����رصائ���ي���ل، واأم��ريك��ا 

ترف�س.

1999
النواب   وافق جمل�س 
تعين  على  الرو�شي 
ف�����الدمي�����ري ب���وت���ن 
رئ���ي�������ش���ا ل�����ل�����وزراء 
 233 ع��ل��ى  وح�����ش��ل 
���ش��وت��ا وم��ع��ار���ش��ة 
عن   17 وامتناع   84

الت�شويت.

 1998
���ش��ل��م��ت ب��اك�����ش��ت��ان 
ع��ودة  �شديق  حممد 
الكينية  لل�شلطات 
بتفجري  اعرتافه  بعد 
���ش��ف��ارة اأم���ريك���ا يف 

نروبي.

1988
رئ����ي���������س  ق������ت������ل   
اجل��رال  الباك�شتان 
يف  احلق  �شياء  حممد 
انفجار قنبلة بطائرته 
وب��رف��ق��ت��ه ال�����ش��ف��ري 

االأمريكي لدى اإ�س.

• املالود ينحت جم�شمات للعود	

• �شامي املالود متحدًثا اإلى “البالد”	

• من اأعماله	

• اأ�شطورة العزف على ال�رصناي	

اأ�سامة املاجد
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األخيرة

مولودة �بتلعت �أختها يف م�صر

ف�صيحة جن�صية تطيح باأحد �أكرب رهبان �لبوذية

�الإعد�م ل�صبيه �صد�م يف �لواليات �ملتحدة

متكن فريق طبي م�رصي مب�صت�صفى الأطفال التخ�ص�صي ببنها من ا�صتئ�صال ورم وزنه 1.1 كلغم، 
م���ن بطن طفلة عمرها 3 اأيام . و�رصح مدير امل�صت�صفى، حممد كليب، باأن الطفلة لينا البالغة من العمر 
يوم���ن )قب���ل اإجراء العملية بيوم واح���د( دخلت امل�صت�صفى، وهي تعاين من انتف���اخ �صديد يف البطن، 
وكان ظن الأطباء اأنها تعاين ورما م�صخيا اأو نزيفا، لكن ن�صبة الهيموغلوبن يف الدم كانت طبيعية كما 
ات�صح من التحاليل. وتبن بعد اإجراء كافة الفحو�صات اأن اأ�صل النتفاخ هو جنن غري مكتمل، موجود 

على جدار بطن الطفلة، التي ابتلعت تواأمها الذي مل يكن ملت�صقا بها.
خرج���ت “لينا” م���ن العملية وهي ت���زن 2.5 كلغم الآن، وفق���ا للت�رصيحات الر�صمي���ة للم�صت�صفى، 
وتتماث���ل لل�صفاء، حيث �رصح مدير امل�صت�صفى باأن الطفلة موج���ودة الآن يف ح�صانة اجلراحة، و�صتخرج 

خالل اأ�صبوع، ولن يكون هناك اأي م�صاعفات م�صتقبلية لهذه العملية على الوظائف احليوية للطفلة.

ا�صتق���ال اأحد اأكرب الرهبان البوذين بال�صن من رئا�صة اجلمعية البوذية ال�صينية، اأم�س الأربعاء، 
اإذ يواجه حتقيًقا حكوميًّا ب�صاأن اتهامات ب�صوء ال�صلوك اجلن�صي.

ونفى الراهب �صيوه ت�صنغ، وهو رئي�س معبد لونغت�صوان الذي يقع يف �صواحي بكن وع�صو اأي�ًصا 
يف الهيئ���ة ال�صت�صارية ال�صيا�صية العليا باحل���زب ال�صيوعي احلاكم، التهامات املوجهة اإليه بالتحر�س 
وحماول���ة ا�صتغالل عدد م���ن الراهبات جن�صيًّا. وقالت اجلمعية البوذي���ة بال�صن، يف بيان على موقعها 
الإلك���روين، اإنها قبلت عر�س �صيوه ت�صنغ ال�صتقال���ة من رئا�صتها ومن منا�صب اأخرى اأم�س، لكنها مل 
تك�ص���ف تفا�صيل عن الأ�صباب. وبداأت اإدارة ال�صوؤون الديني���ة بال�صن التحقيق بعد اتهامات لرئي�س 

املعبد ت�صمنتها وثيقة اأعدها راهبان �صابقان باملعبد. 

ق�ص���ت حمكمة يف ولي���ة تك�صا�س الأمريكي���ة، باإعدام مهاج���ر اأردين بع���د اإدانته بتنفيذ 
جرميت���ن مروعتن، اإذ قتل زوج ابنت���ه و�صديقتها التي �صجعتها على القران بالرجل الذي 
حتبه. ونقل موقع “�صارلوت اأوبزرفر” عن الدعاء قوله اإن الأردين علي حممود عو�س عر�صان 
غ�صب عندما تركت ابنته املنزل واعتنقت امل�صيحية للزواج من م�صيحي، مما جعله يدبر قتل 

�صهره و�صديقة ابنته التي �صجعتها على الزواج.
واأ�ص���اف امل�صدر اأن احلادث وقع ع���ام 2012 واأن اإ�صدار احلكم تطلب عدة جل�صات قبل 
احل�ص���م فيه. وا�صتمرت حماكمة عر�صان اأكرث من 6 اأ�صابي���ع، لكن املحلفن تداولوا ملدة 35 
دقيق���ة فقط، ال�صه���ر املا�صي، قب���ل اإدانته بقتل كوتي بيف���رز، ونا�صط���ة اإيرانية يف حقوق 
املراأة، تدعى جالرة باقر زادة. اأما اإعالن حكم الإعدام، الثالثاء، فتطلب حوايل ت�صع �صاعات من 

املفاو�صات بن هيئة املحلفن، قبل نطقه يف اإحدى املحاكم مبدينة هيو�صنت.
وبع���د نطق احلكم، تراجع عر�صان، الذي ت�صفه تقاري���ر اإعالمية ب�”�صبيه �صدام ح�صن”، 

اإلى الوراء م�صدوًما من القرار، فيما �رصخت عائالت ال�صحايا بعد انت�صار الق�صاء لها.
ويقول املدعون اإن عر�صان، وهو م�صلم يبلغ من العمر 60 عاًما، غ�صب بعد زواج ابنته من 

م�صيحي، م�صيفن اأن الأمر جعله ينفذ هذه اجلرمية املروعة.

 Social
media

طفـل يدخـن 40 
ـًا �صيجـارة يومي

ه���ي حالة نادرة لطفل اإندوني�صي يبل���غ من العمر عامن ون�صف العام فقط، ويدخن نحو 
40 �صيجارة يف اليوم، لي�صبح بذلك حديث املواقع وال�صحف العاملية.

وح�ص���ب �صحيفة “مريور” الربيطانية، ف���اإن الطفل رابي اأنان���دا بامونغكا�س بداأ اإدمانه 
بالتقاط �سجائر م�ستعملة من اأمام اأحد الأك�ساك، يف مدينة �سوكابومي الإندوني�سية.

وبع���د اأيام قليلة، �ص���ار الطفل مدمنا لل�صجائ���ر ويتو�صل اإلى امل���ارة با�صتمرار من اأجل 
احل�ص���ول على “مزاجه”، وبالن�صبة للجميع كان الأم���ر م�صحكا يف البداية، لكنه اأ�صبح كابو�صا 
فيما بعد. فبخالف الآثار النف�صية والجتماعية وال�صحية للعادة الذميمة، اأ�صبح الطفل امللقب 
ب� “راب” عدوانيا وعنيفا، ي�رصب النا�س يف حال مل يتمكن من احل�صول على “مريوكو”، الكلمة 
التي يطلقونها على ال�صجائر يف اإندوني�صيا. واعرفت والدة الطفل مارياتي )35 عاما(، باأنها 

ت�صري علبتي �صجائر يوميا للطفل ملنعه من “الذهاب بعيدا”.

لقطة للم�صورة الرو�صية كري�صتينا ماكييفا من �صل�صلة �صور “فتاة يف ثوب” 
يف مدينة البندقية، اإيطاليا.

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

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س ح�صن، 
ولكنه حار يف 

النهار.

الري���اح �صمالية غربي���ة، بوجه عام 
من 7 اإلى 12 عقدة وت�صل من 15 

اإلى 20 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتف���اع املوج من قدم اإلى قدم���ن قرب ال�صواحل، ومن 3 اإلى 5 
اأقدام يف عر�س البحر. درجة احلرارة والعظمى 43 م ال�صغرى 30 

م، الرطوبة الن�صبية العظمى 75 % وال�صغرى 15 %.
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مواقيت 
الصالة

�صدمة باأمريكا... “كهنة مفرت�صون” �عتدو� جن�صيًّا على �آالف �الأطفال
ذكر تقرير جديد لهيئة املحلفن الكربى 
الأمريكية اأن وثائق داخلية من �صت اأبر�صيات 
كاثوليكية يف ولي���ة بن�صلفانيا تظهر اأن اأكرث 
م���ن 300 “كاهن مفر�س” متهم���ون )ب�صكل 
وثيق( بالعت���داء اجلن�صي عل���ى اأكرث من األف 

طفل وطفلة.
واأ�صاف تقري���ر هيئة املحلف���ن الكربى 

الذي ن�رصت �صبكة )�صي اإن اإن( مقتطفات منه: 
“نعتقد اأن العدد احلقيقي لالأطفال )املعتدى 

عليهم جن�صيا( بالآلف”.
كان���وا  “الكهن���ة  اأن  التقري���ر  يف  وج���اء 
يغت�صب���ون اأطف���ال �صغ���ارا م���ن اجلن�ص���ن. 
ورجال الدي���ن الذين كانوا م�صوؤولن عنهم مل 
يفعلوا �صيئا؛ لقد اأخفوا كل �صيء. لعقود من 

الزمان. كان الأ�صاقفة، الأ�صاقفة امل�صاعدون، 
املطارنة، روؤ�صاء الأ�صاقفة، الكرادلة حمميون 
يف الغال���ب، الكثري مب���ا يف ذلك بع�س الأ�صماء 

املذكورة يف هذا التقرير متت ترقيتهم”.
وتابع “نعتقد اأنه من ال�صابق لأوانه اإغالق 
ما يتعل���ق بالف�صيح���ة اجلن�صي���ة يف الكني�صة 
الكاثوليكية”. ويحقق التقرير املطول، الذي 

�ص���در بعد ظهر الثالث���اء، يف العتداء اجلن�صي 
لرج���ال الدين يف �صت اأبر�صيات يعود تاريخها 

اإلى العام 1947.
وكانت تقاري���ر �صابقة لهيئ���ة املحلفن 
اتهم���ت اثنت���ن م���ن اأبر�صي���ات بن�صيلفاني���ا 
باعتداءات  واألتونا-جونزت���اون(  )فيالدلفي���ا 

مماثلة طالت رجال الدين والأ�صاقفة.

�لق�صا�ص لقاتل      
و�لده وحارق جثته

�ليابـان ت�صتعـد
 لكارثـة طبيعيـة

�صيني يبتلع 87    
م�صمار “حب قاتل”

نّف���ذت وزارة الداخلية ال�صعودي���ة حكم القتل 
���ا يف مواطن قام باإطالق النار على اأبيه وهو  ق�صا�صً
نائ���م، ثم قام بح���رق جثته يف العا�صم���ة ال�صعودية 
الريا�س. واأو�صح بيان وزارة الداخلية، اأن تركي بن 
حمم���د بن �صاري القحطاين، اأق���دم على قتل والده، 
ومتكن���ت �صلطات الأم���ن من القب����س على اجلاين 
املذك���ور، واأ�صفر التحقيق معه ع���ن توجيه التهام 
اإلي���ه بارت���كاب جرميت���ه، وباإحالت���ه اإل���ى املحكمة 
املخت�صة، �صدر بحقه �صك يق�صي بثبوت ما ن�صب 
اإلي���ه، واحلكم بقتله تعزيًرا، واأّيد احلكم من مرجعه، 
و�ص���در اأم���ر ملكي باإنفاذ م���ا تقّرر �رصًع���ا، واأّيد من 
مرجع���ه بحق اجلاين املذكور، وذل���ك بقتله تعزيًرا، 

ومت تنفيذ حكم القتل تعزيًرا باجلاين.

قام���ت اليابان برفع م�صت���وى اخلطر والتحذير 
من ب���ركان جبلي فى اإح���دى جزره���ا اجلنوبية، اإلى 
امل�صت���وى الث���اين، وب���داأت ال�صلطات عملي���ة اإخالء 

كاملة للجزيرة من ال�صكان، حت�صبا لالأ�صواأ.
واأ�صارت وكالة الأر�ص���اد اجلوية اليابانية اإلى 
اأن ال���زلزل والنبعاث���ات الكربيتي���ة ق���د ازدادت 
ب�ص���كل مقلق، بالقرب من قمة الربكان الذي يحمل 
ا�ص���م جزي���رة “كوت�صينويرابوجيم���ا” الواقع فيها، 

على بعد 1000 كم جنوبي طوكيو.
وثار الربكان اجلبل���ي، يف العام 2015، مطلقا 
اأطنانا من الرماد والدخ���ان الأ�صود لآلف الأمتار يف 

الهواء، اإ�صافة اإلى �صيل احلمم املميتة.

اأظهرت �ص���ور الأ�صع���ة ال�صيني���ة لبطن �صاب 
�صين���ي يبلغ من العم���ر 25 عاًما، كتالً من امل�صامري 

املتجمعة يف بطنه و�صل بع�صها اإلى اأعلى فخذه.
ونقل���ت �صحيف���ة ديل���ي ميل خرب جن���اة �صاب 
�صين���ي باأعجوب���ة بع���د اأن ابتل���ع 87 م�صم���اًرا و7 

دبابي�س اإثر جدال حاد مع �صديقته التي يحب.
ونق���ل ال�ص���اب اإل���ى م�صت�صف���ى تنغ�صت���و يف 
مقاطعة هونان ال�صينية، بعد معاناته من اأمل �صديد 
يف بطن���ه. وادعى باأن���ه اأكل كعك���ة بامل�صامري دون 
ق�ص���د. ومتك���ن الأطباء م���ن ا�صتخ���راج 87 م�صماًرا 

تراوح اأطوالها ما بن 4 و5 �صنتيمرات.
بل���ع  ال�ص���اب  اأن  اأطب���اء امل�صت�صف���ى  وع���رف 
امل�صام���ري بعد م�صكل���ة مع �صديقت���ه التي هددت 
بهج���ره. ويتعافى ال�صاب ال�صين���ي يف امل�صت�صفى 

بعد اأن ابتلع “�صدفة” م�صامري احلب القاتلة.

• مهرجان الرق�س بالأزياء التقليدية يف مدينة ملبورن، اأ�صراليا	
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