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السنة العاشرة - العدد 3605 
الثالثاء

28 أغسطس 2018 
17 ذو الحجة 1439

ال�سعودية حققت جناحا كبريا مبو�سم احلج 
قدمت جهودا متميزة بقيادة خادم احلرمني... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: اأ�ضاد رئي�س الوزراء �ضاحب 
ال�ضم���و امللك���ي الأمري خليف���ة بن �ضلم���ان اآل 
خليف���ة بالنجاح الكبري ملو�ض���م احلج هذا العام 
بف�ضل اجلهود املتمي���زة التي تبذلها اململكة 
العربي���ة ال�ضعودي���ة ال�ضقيق���ة بقي���ادة عاهل 
اململك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة خ���ادم احلرمني 
ال�رشيف���ني املل���ك �ضلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل 
�ضع���ود وحكومت���ه وم���ا تقدمه م���ن ت�ضهيالت 

وخدم���ات للتي�ضري على �ضيوف الرحمن، والتي 
اأثمرت عن مو�ضم حٍج ناجح بكل املقايي�س نال 

تقدير واإعجاب العامل. 
وتراأ�س �ضموه اجلل�ضة العتيادية الأ�ضبوعية 

ملجل�س الوزراء بق�رش الق�ضيبية، �ضباح اأم�س.
وتفاعال مع م���ا ن�رشته “الب���الد” ب�ضاأن قرية 
جنو�ضان، وج���ه �ضموه وزارة الأ�ضغ���ال و�ضوؤون 
البلديات والتخطي���ط العمراين؛ ملتابعة تطوير 

الواقع اخلدمي يف قرية جنو�ضان وتاأهيل بنيتها 
التحتي���ة مب���ا فيها تطوي���ر مواق���ف ال�ضيارات 

والطرق واحلدائق.
وتنفي���ذا لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء، اطلع املجل�س عل���ى الإجراءات 
املتخ���ذة ملراع���اة النوعي���ة واجلودة عن���د �رشاء 

عل���ى  املراقب���ة  وت�ضدي���د  الأدوي���ة 
م�ضرتيات الأدوية. 

• �ضوؤون اجلن�ضية واجلوازات والإقامة توزع الورود على احلجاج العائدين	
• )ت�ضوير: علي احللواجي(	 من تتويج اأبطال اململكة 

البحريـــــن ملكــــة الذهـــــب عربيـــــا
ا�ضتم���ر ح�ض���اد الذه���ب ململك���ة البحري���ن يف 
مناف�ضات األع���اب القوى بدورة الألع���اب الآ�ضيوية 
الثامن���ة ع����رشة، الت���ي حتت�ضنه���ا مدينت���ا جاكرت���ا 
وباملبانغ باإندوني�ضيا حتى 2 �ضبتمرب املقبل عندما 
حقق عداوؤونا ميداليتني ذهبيتني وبرونزية واحدة 
يف ثال���ث اأي���ام م�ضابقة اأم الألع���اب التي تقام على 
ا�ضت���اد “GBK” بح�ض���ور عدد جيد م���ن اجلماهري 

وامل�ضوؤولني.
وبه���ذا احل�ضاد اجلدي���د، رفع���ت اململكة اإلى 
ح�ضاده���ا من امليدالي���ات اإل���ى 12 ميدالية ملونة 
برونزي���ات  و3  ف�ضي���ات  و3  ذهبي���ات   6 بينه���ا 
لتحتل املرك���ز الثاين ع�رش يف الرتتيب العام جلدول 

امليداليات فيما ل تزال اململكة يف املركز 
19الأول عربيا.
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ا�ستقبال احلجاج بالورود

• �ضمو رئي�س الوزراء مرتئ�ًضا جل�ضة جمل�س الوزراء اأم�س	

ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات ب��ج��ن��و���س��ان... وم��راق��ب��ة ���س��راء الأدوي����ة
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

ح�سن علي وعي�سى عبا�س من �إندوني�سيا

�سبتمرب اأول يوم درا�سي للطلبة  9

لل�سيولة جديدة  مبعايري  البنوك  “املركزي” يلزم 

وجهت وزارة الرتبية والتعليم يف خطاب اإلى 
مدي���ري املدار�س البتدائية والإعدادية باللتزام 
بتوزيع الكت���ب املدر�ضية على الطلب���ة الأ�ضبوع 
املقبل يف الفرتة املقررة يومي الثالثاء والأربعاء 

املوافق 5 و6 �ضبتمرب 2018، قبل بدء املدر�ضة 
اأول يوم درا�ضي الأحد 9 �ضبتمرب2018. واأ�ضارت 
مدي����رة اإدارة التعلي����م الإع����دادي ب����وزارة الرتبية 
والتعليم جنود الدو�رشي يف خطاب التعميم املوجه 
ملوع����د توزيع الكتب املدر�ض����ة على الطلبة للعام 

الدرا�ضي 2018 -   2019.

األزم م����رشف البحرين املرك���زي البنوك 
املحلي���ة مبعايري جدي���دة لل�ضيول���ة املالية 
اأكرث ت�ض���ددا، يف خطوة لتعزيز مالءة القطاع 
املايل وحت�ضينه �ضد التقلبات املالية التي 

ي�ضهدها النظام املايل العاملي.

ودعا املرك���زي البنوك اإلى التما�ضي مع 
التغيريات التي طراأت على معايري ال�ضيولة 
املالي���ة بعد الت�ض���اور مع القط���اع امل�رشيف 
وامل���ايل يف اململك���ة، مطالب���ا اإياه���ا الب���دء 
بتطبي���ق هذه املعايري بحي���ث تكون �ضارية 

املفع���ول بدءا من تاري���خ 30 يونيو 
.201910
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علي �لفرد�ن

جاللته اأ�ساد بالأعمال الرائدة لتو�سعة احلرمني... العاهل:

جهود كبرية لل�سعودية يف خدمة احلجاج

املنام���ة - بن���ا: اأع���رب عاه���ل الب���الد 
�ضاح���ب اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�ضى اآل 
خليفة ع���ن تهاني���ه اخلال�ض���ة لأخيه عاهل 
اململكة العربي���ة ال�ضعودية ال�ضقيقة خادم 
احلرم���ني ال�رشيف���ني املل���ك �ضلم���ان ب���ن 
عبدالعزي���ز اآل �ضع���ود على النج���اح الكبري 
ال���ذي حتقق ملو�ضم حج ه���ذا العام بف�ضل 
م���ن اهلل تعالى ثم بف�ض���ل توجيهات خادم 
احلرم���ني ال�رشيفني وحر�ضه عل���ى الإ�رشاف 

�ضخ�ضيا على اخلدمات املقدمة لهم. 
ا�ضتقب���ل يف ق����رش  ق���د  وكان جاللت���ه 
ال�ضافري���ة اأم����س قا�ضي حمكم���ة التمييز 

ال�رشعي���ة رئي�س بعثة مملك���ة البحرين للحج 
ال�ضي���خ عدنان القطان لل�ضالم على جاللته؛ 
مبنا�ضبة عودة البعثة م���ن الديار املقد�ضة 

بعد انتهاء مو�ضم احلج. 
واأ�ض���اد جاللت���ه مب���ا تبذل���ه احلكوم���ة 
ال�ضعودية واأجهزتها وموؤ�ض�ضاتها املختلفة 
من جه���ود كب���رية خلدمة �ضي���وف الرحمن 
يف امل�ضاع���ر املقد�ضة، وم���ا ي�ضهده احلرم 
املكي واحلرم امل���دين ال�رشيفان من اأعمال 
اإن�ضائي���ة رائ���دة يف اإط���ار خط���ة التطوي���ر 

والتو�ضعة امل�ضتم���رة من اأجل راحة 
2احلجاج واملعتمرين.

اأط�����ول م�����س��روع ���س��ك��ن��ي يف 
دينار مليون   80 ب�  البحرين 

باإن�ساء  تبداأ  املحرق”  “ديار 
املقبل �سبتمرب  �سنرت”  “داون 

 10 ت����ط����رح  “الحت������������اد” 
دينار مليون   60 ب�  خمططات 

مليارا دينار م�سروعات عقارية يف معر�س “بابديك�س”

• )ت�ضوير: ر�ضول احلجريي(	   ” وزير الأ�ضغال يف جولة مبعر�س “بابديك�س 11

�أمل �حلامد من �ملنامة

مروة خمي�س



جه���ود كبرية لل�ضعودية يف خدم���ة �ضيوف الرحمن

“اأدفن�رش هب” تعزز مكانة البحرين كدولة حا�ضنة جلميع الريا�ضات

جاللته هناأ خادم احلرمني بالنجاح الكبري ملو�سم احلج... العاهل:

�سعداء بامل�ساركة يف افتتاح فرع ال�رشكة العاملية يف اململكة... خالد بن حمد:

املنامة - بنا: ا�ستقبل عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، يف 
ق����رش ال�سافرية اأم�س، قا�س���ي حمكمة التمييز 
ال�رشعي���ة رئي����س بعثة مملك���ة البحري���ن للحج 
ال�سي���خ عدن���ان القطان، لل�سالم عل���ى جاللته، 
مبنا�سب���ة عودة البعثة من الديار املقد�سة بعد 

انتهاء مو�سم احلج. 
واأطل���ع ال�سي���خ عدن���ان القط���ان جاللت���ه 
عل���ى اإح�سائي���ات البعث���ة لهذا الع���ام واحلالة 
ال�سحية للحجاج البحرينيني، وقدم اإلى جاللته 
�رشح���ا موجزا ع���ن الت�سهي���الت الت���ي قدمتها 
البعث���ة التي ت�سمنت خدم���ات الرعاية الطبية 
والوقائية لكل احلجاج، بالإ�سافة اإلى عدد من 
الربامج واخلطط التي تعت���زم البعثة تنفيذها 

يف موا�سم احلج املقبلة.
وهناأ جاللته حجاج البحرين ب�سالمة العودة 
اإلى اأر����س الوطن، �سائالً املولى اأن يتقبل من 
حج���اج بيت اهلل احل���رام طاعاته���م ومنا�سكهم 
واأن يجع���ل حجه���م م���ربوراً وذنبه���م مغف���وراً 

و�سعيهم م�سكوراً. 
واأ�ساد جاللة املل���ك باجلهود الطيبة التي 
ت�سطلع به���ا البعثة البحريني���ة وحر�سها على 

املتابع���ة والإ����رشاف عل���ى اأداء حم���الت احل���ج 
ل�سمان تقدمي اأف�س���ل اخلدمات والت�سهيالت 
اأداء  م���ن  وليتمكن���وا  البحريني���ني  للحج���اج 

املنا�سك بكل �سهولة وي�رش. 
واأكد جاللته اأن خدم���ة احلجاج اأمانة و�رشف 
وواج���ب ت�ستدع���ي ت�ساف���ر اجلهود م���ن قبل 
اجلمي���ع، والعم���ل دوم���اً عل���ى تق���دمي اأف�سل 
حج���اج  راح���ة  ل�سم���ان  املتكامل���ة  اخلدم���ات 

اململكة. 
وبه���ذه املنا�سبة، اأعرب جالل���ة امللك عن 
تهاني���ه اخلال�سة لأخيه مل���ك اململكة العربية 
ال�سعودية ال�سقيقة خ���ادم احلرمني ال�رشيفني 

امللك �سلم���ان بن عبدالعزي���ز اآل �سعود، على 
النجاح الكبري الذي حتقق ملو�سم حج هذا العام 
بف�س���ل م���ن اهلل تعالى ثم بف�س���ل توجيهات 
خادم احلرمني ال�رشيفني وحر�سه على الإ�رشاف 

�سخ�سياً على اخلدمات املقدمة لهم. 
واأ�ساد جاللته مبا تبذله احلكومة ال�سعودية 
واأجهزته���ا وموؤ�س�ساته���ا املختلف���ة من جهود 
كب���رية خلدم���ة �سي���وف الرحم���ن يف امل�ساع���ر 
املقد�س���ة، وم���ا ي�سهده احل���رم املكي واحلرم 
امل���دين ال�رشيف���ني من اأعم���ال اإن�سائي���ة رائدة 
يف اإط���ار خطة التطوي���ر والتو�سع���ة امل�ستمرة 
م���ن اأجل راحة احلج���اج واملعتمرين، �سائالً اهلل 

عز وجل اأن يحفظ اململك���ة العربية ال�سعودية 
و�سعبه���ا ال�سقي���ق ويدمي عليها نعم���ة الرخاء 
والأم���ن والأم���ان يف ظل قيادة خ���ادم احلرمني 

ال�رشيفني. 
من جانبه، اأعرب رئي�س بعثة احلج عن بالغ 
�سكره وتقديره ل�ساحب اجلاللة على توجيهات 
جاللت���ه الكرمي���ة وحر�س���ه املتوا�س���ل عل���ى 
الطمئن���ان عل���ى راحة حجاج اململك���ة ومتابعة 
جميع �سوؤونه���م وتقدمي كل اأوجه الدعم لبعثة 
احل���ج البحريني���ة، �سارعا اإلى الب���اري عز وجل 
اأن يحف���ظ جاللته ويدمي عليه موف���ور ال�سحة 

وال�سعادة.

املنامة - بنا: افتت���ح النائب الأول لرئي�س 
املجل����س الأعل���ى لل�سب���اب والريا�س���ة رئي����س 
الحت���اد البحرين���ي لألعاب الق���وى �سمو ال�سيخ 
خالد بن حمد اآل خليفة، ر�سميا �رشكة املغامرات 
“اأدفن����رش ه���ب” مبجمع “جالرييا م���ول”، اإحدى 
ال����رشكات العاملي���ة باأوروب���ا واأم���ريكا ودول���ة 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة واملتخ�س�س���ة يف 
ممار�سة الت�سلق الريا�سي داخل قاعات جمهزة 

واآمنة.
وبه���ذه املنا�سب���ة، قال �سم���و ال�سيخ خالد 
ب���ن حم���د اآل خليفة: “اإنن���ا �سع���داء بامل�ساركة 
يف الفتت���اح الر�سم���ي لفرع �رشك���ة اأدفن�رش هب 
العاملي���ة مبملك���ة البحري���ن واملتخ�س�س���ة يف 
الت�سل���ق الريا�سي، والتي �ست�ساهم بكل تاأكيد 
يف ن����رش ثقاف���ة ه���ذه الريا�سة ب�س���كل اأو�سع يف 
الو�سط الريا�س���ي املحلي، وال���ذي �سيعزز من 
مكانة البحرين كدولة حا�سنة جلميع الريا�سات، 
مب���ا فيه���ا ريا�س���ة الت�سل���ق التي تع���د اإحدى 
الريا�سات التي ت�سهد اإقبال كبريا من ال�سباب 
مبختلف دول الع���امل، وتدفعهم حلب املغامرة 

يف اأجواء مليئة باملرح والت�سويق”.
واأ�س���اف �سموه: “اإن ريا�سة الت�سلق واحدة 
من الريا�سات التي ت�ساه���م يف تن�سيط الدورة 
الدموية يف ج�س���م الإن�سان، وت�ساعد على تقوية 
الع�س���الت وترف���ع من مع���دل اللياق���ة البدنية 
وق���وة التحم���ل، وحتف���ز العق���ل عل���ى التفكري 
ورد الفع���ل املنا�س���ب يف وق���ت وجي���ز، والذي 
�سيك���ون له���ا التاأث���ري الإيجابي عل���ى ال�سباب 
البحريني املمار�س لهذا النوع من الريا�سات يف 
�سق���ل قدراتهم ومهاراته���م احلركية والبدنية 

والريا�سية”.
واأ�س���اد �سموه باجلهود الت���ي تبذلها �رشكة 
داداب���اي برئا�س���ة حممد اأحم���د داداباي يف دعم 

ال�ستثمارات مبملك���ة البحرين عرب ا�ستقطابها 
لل����رشكات العاملي���ة املختلف���ة ليك���ون مقرها 
البحري���ن، مما �سينعك����س اإيجابا على دفع عجلة 
التقدم ودعم القت�ساد الوطني، متمنيا �سموه 
يف الوق���ت ذات���ه لل�رشك���ة مزي���دا م���ن التوفيق 
والنج���اح يف عمله���ا ال���دوؤوب خلدم���ة املج���ال 

ال�ستثماري والقت�سادي باململكة.
وق���ام �سمو ال�سيخ خالد ب���ن حمد اآل خليفة 
بجول���ة تفقدية لأرج���اء املقر، اطل���ع �سموه من 

خاللها على اخلدمات التي تقدمها ال�رشكة للزوار 
وامل�ساركني يف مغامرات الت�سلق املختلفة.

من جهته، ق���ال رئي�س جمل����س اإدارة �رشكة 
داداب���اي حممد داداب���اي: “يف البداي���ة، نّود اأن 
نتوجه بجزي���ل ال�سك���ر وعظيم المتن���ان ل�سمو 
ال�سي���خ خالد بن حم���د اآل خليفة عل���ى ح�سوره 
وافتتاح �سموه لف���رع �رشكة املغامرات العاملية 
اأدفن����رش ه���ب، وه���ي الأولى من نوعه���ا مبملكة 
البحرين، والتي توف���ر لل�سباب ممار�سة ريا�سة 

الت�سلق يف بيئة اآمنة”.
واأ�س���اف: “نّود يف ه���ذا املق���ام، اأن ن�سيد 
باجله���ود الت���ي يبذلها �سم���و ال�سي���خ خالد بن 
حم���د اآل خليفة لدعم قط���اع ال�سباب والريا�سة 
مبملك���ة البحرين من خالل املب���ادرات الهادفة 
الت���ي يطلقه���ا �سموه، والتي ترف���ع من قدرات 
واإمكان���ات ال�سب���اب البحرين���ي وتط���ور املجال 
الريا�سي، مبا ي�سهم يف حتقيق البحرين العديد 

من النتائج والإجنازات امل�رشفة”.

• جاللة امللك م�ستقبال قا�سي حمكمة التمييز ال�رشعية رئي�س بعثة البحرين للحج ال�سيخ عدنان القطان	

• �سمو ال�سيخ خالد بن حمد يفتتح �رشكة املغامرات “اأدفن�رش هب” مبجمع “جالرييا مول”	

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ملك 
البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة وويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة، برقيت���ي �سكر 
جوابيتني من رئي�س اجلمهورية 
التون�سية الباجي قائد ال�سب�سي، 
ردا على التهنئة مبنا�سبة ذكرى 
عي���د اجلمهورية.واأعرب الرئي�س 
التون�س���ي يف الربقية عن خال�س 
�سك���ره وتقدي���ره جلالل���ة امللك 
و�سمو ويل العهد على م�ساعرهما 
متمني���اً  ال�سادق���ة،  الطيب���ة 
لهم���ا موفور ال�سح���ة وال�سعادة 
وململك���ة البحري���ن مزي���دا م���ن 

التقدم والنماء.  

املنام���ة - بن���ا: بع���ث عاهل 
الب���الد �ساح���ب اجلالل���ة املل���ك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة، برقية 
تهنئ���ة اإل���ى رئي����س جمهوري���ة 
مولدوف���ا اإيغ���ور دودون، وذلك 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
واأعرب جاللته يف الربقية عن 
اأطيب تهانيه ومتنياته له موفور 
ول�سع���ب  وال�سع���ادة  ال�سح���ة 
ال�سدي���ق  مولدوف���ا  جمهوري���ة 

مزيدا من التقدم والزدهار.

املنام���ة - بن���ا: تلق���ى ملك 
البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�سى اآل خليفة، برقية �سكر 
جوابي���ة م���ن رئي�س���ة جمهوري���ة 
غراب���ار  كولين���دا  كرواتي���ا  
كيتاروفيت����س ردا عل���ى تهنئة 
مل���ك البالد له���ا مبنا�سبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالدها.
واأعرب���ت رئي�س���ة جمهوري���ة 
كرواتي���ا يف الربقي���ة عن خال�س 
�سكره���ا وتقديرها جلاللة امللك 
الطيب���ة  جاللت���ه  م�ساع���ر  عل���ى 
ال�سادقة، متمنية جلاللته موفور 
ال�سح���ة وال�سع�����ادة وململك�����ة 
البح���ري���ن مزي���دا م��ن التق�����دم 

والزده����ار.

املنام����ة - بن����ا: تلق����ى مل����ك 
املل����ك  اجلالل����ة  �ساح����ب  الب����الد 
حمد بن عي�س����ى اآل خليفة، برقية 
�سكر جوابية م����ن رئي�س جمهورية 
الكام����ريون ب����ول بي����ا، ردا عل����ى 
تهنئ����ة مل����ك الب����الد ل����ه مبنا�سبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
جمهوري����ة  رئي�����س  واأع����رب 
الكام����ريون يف الربقية عن اأطيب 
تهاني����ه ومتنيات����ه ملل����ك الب����الد 
ال�سحة وال�سعادة ول�سعب  موفور 
م����ن  باملزي����د  البحري����ن  مملك����ة 

التقدم و النماء.

جاللة امللك و�سمو ويل 
العهد يتلقيان �سكر 

الرئي�س التون�سي

... وجاللته يهنئ 
رئي�س مولدوفا 

بذكرى ال�ستقالل

... وجاللته يتل�ق�ى 
�س��كر رئي�سة كرواتيا

... وجاللته يتلقى 
�سكر رئي�س 

الكامريون
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جناح مو�سم احلج ثمرة الإ�رشاف ال�سخ�سي خلادم احلرمني على اخلدمات املقدمة للحجاج

ال�سعودي���ة تق���وم باأعمال اإن�سائي���ة رائدة �سمن خط���ة تو�سعة احلرمني
خدم���ة �سيوف الرحمن اأمانة و�رشف وواجب تتطلب ت�سافر جهود اجلميع
جاللت���ه يهن���ئ حج���اج البحري���ن ب�سالم���ة الع���ودة لأر����س الوط���ن



احلجاج على  للتي�سري  احلرمني  خ��ادم  بقيادة  الكربى  ال�سقيقة  بذلتها  مميزة  جهود 

ال�س���عودية حقق���ت جناح���ا كب���را مبو�س���م احل���ج
�رشورة مراعاة النوعية واجلودة عند �رشاء الأدوية... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

املنام����ة - بن����ا: تراأ�س رئي�����س الوزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللكي الأم����ري خليفة بن 
العتيادي����ة  اجلل�س����ة  خليف����ة  اآل  �سلم����ان 
الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء بق�رش الق�سيبية 

�سباح اأم�س.
ويف م�سته����ل اجلل�س����ة، هن����اأ �ساح����ب 
ال�سمو امللك����ي رئي�س الوزراء حجاج مملكة 
اأدوا  اأن  بع����د  الع����ودة  ب�سالم����ة  البحري����ن 
منا�سكه����م �سائالاً املولى عّز وجّل اأن يكون 

حجهم مربورا و�سعيهم م�سكورا.
ويف ه���ذا ال�سدد، اأ�س���اد �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء بالنج���اح الكب���ري 
ملو�س���م احل���ج هذا الع���ام بف�س���ل اجلهود 
املتمي���زة الت���ي تبذله���ا اململك���ة العربية 
ال�سعودية ال�سقيق���ة بقيادة عاهل اململكة 
العربية ال�سعودية خادم احلرمني ال�رشيفني 
املل���ك �سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �سعود 
وحكومته وما تقدمه من ت�سهيالت وخدمات 
للتي�س���ري عل���ى �سي���وف الرحم���ن، والت���ي 
اأثم���رت عن مو�سم حٍج ناجح بكل املقايي�س 

نال تقدير واإعجاب العامل.
بعده���ا، ويف اإط���ار املتابع���ة امل�ستمرة 
ل�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء 
واحلر����س على تطوير البني���ة التحتية بكل 
مناط���ق وق���رى البحرين، وجه �سم���وه وزارة 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين اإلى متابعة تطوير الواقع اخلدمي 
يف قري���ة جنو�سان وتاأهي���ل بنيتها التحتية 
مبا فيه���ا تطوير مواقف ال�سيارات والطرق 

واحلدائق.
بع����د ذل����ك، نظ����ر املجل�����س املذكرات 

املدرجة على جدول اأعمال����ه واتخذ ب�ساأنها 
من القرارات ما ياأتي:

اأول: واف����ق جمل�س ال����وزراء على م�رشوع 
قرار بتنظي����م ال�سرتاطات الفنية اخلا�سة 
ال�سج����الت  وحتدي����ث  وت�سل����م  باإر�س����ال 
والتوقيعات الإلكرتوني����ة للجهات العامة، 
تب�سي����ط  اإل����ى  الق����رار  م�����رشوع  ويه����دف 
التعامل بني اجله����ات احلكومية وتاأمينها 
عن طري����ق حتدي����ث ال�سواب����ط القانونية 
لت�سم����ل العديد من اخلدمات منها امل�رشوع 

الوطني لالإ�سعارات الإلكرتونية والبالغات 
الق�سائي����ة عن طريق الربي����د الإلكرتوين، 
اإ�سافة اإل����ى تبادل ال�سج����الت الإلكرتونية 
بني اجلهات احلكومية وغريها من اخلدمات 
الأخرى مبا يتيح �رشعة اتخاذ القرار ويوؤدي 
اإل����ى تر�سي����د تكالي����ف الت�س����الت ورفع 
كف����اءة العم����ل الإداري، وذل����ك يف �س����وء 
تو�سية اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية، 
والتي عر�سها مع����ايل نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.

ثاني����ا: يف اإطار العالق����ات الثنائية بني 
مملك����ة البحرين و�سلطنة عم����ان ال�سقيقة، 
وافق جمل�س الوزراء على عدد من مذكرات 
التفاه����م والربامج التنفيذي����ة التي �سيتم 
التوقيع عليها يف انعقاد اللجنة امل�سرتكة 

بني مملكة البحرين و�سلطنة عمان.
ثالث����ا: يف �سوء �س����دور الأم����ر امللكي 
ال�سام����ي رق����م )30( ل�سن����ة 2018 بف�س 
دور النعقاد الراب����ع من الف�سل الت�رشيعي 
الرابع، اأخ����ذ جمل�س الوزراء علما مب�رشوعات 

القوان����ني احلكومية املتبقية لدى ال�سلطة 
املذك����رة  املجل�����س  واأح����ال  الت�رشيعي����ة 
املرفوعة للغر�س من وزير �سوؤون جمل�سي 
ال�س����ورى والن����واب اإل����ى اللجن����ة الوزارية 

لل�سوؤون القانونية.
�ساح����ب  لتوجيه����ات  تنفي����ذا  رابع����ا: 
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ب�ساأن �رشورة 
مراعاة النوعي����ة واجلودة عند �رشاء الأدوية، 
واأن ت�س����دد الرقابة على م�سرتيات الأدوية 
وتقوية اأجهزة الرقاب����ة عليها للتحقق من 
�سالمته����ا وفعاليتها وماأمونية ا�ستخدامها 
وف����ق الأطر املعم����ول به����ا واملتوافقة مع 
منظم����ة ال�سح����ة العاملي����ة، اطل����ع جمل�س 
ال����وزراء عل����ى الإجراءات الت����ي مت اتخاذها 
ملراع����اة النوعية واجلودة عند �رشاء الأدوية 
وت�سديد املراقبة عل����ى م�سرتيات الأدوية 
من خالل املذك����رة املرفوعة لهذا الغر�س 

من وزيرة ال�سحة.
خام�سا: اأحال جمل�س الوزراء اإلى جمل�س 
م�سفوع����ني  قانون����ني  م�رشوع����ي  الن����واب 
مبذك����رة ب����راأي احلكوم����ة ب�ساأنهم����ا، الأول 
ب�س����اأن م�����رشوع قانون بتعدي����ل املادة )1( 
م����ن املر�س����وم بقان����ون رق����م )4( ل�سن����ة 
2001 ب�س����اأن حظر ومكافحة غ�سل الأموال 
ومتويل الإرهاب، والثاين بخ�سو�س م�رشوع 
قان����ون باإ�سافة مادة جديدة برقم )الثالثة 
ا( اإلى املر�س����وم بقانون  والع�رشي����ن مك����رراً
رقم )3( ل�سن����ة 2002 ب�ساأن نظام انتخاب 
اأع�س����اء املجال�����س البلدي����ة، واملعدين يف 
�س����وء اقرتاح����ني بقانون����ني مقدمني من 

جمل�س النواب.

• ا جل�سة جمل�س الوزراء اأم�س	 �سمو رئي�س الوزراء مرتئ�ساً

اإحال���ة “مكافح���ة متوي���ل الإره���اب” وانتخ���اب البلدي���ني” للربملان
تنظي���م ا�سرتاط���ات حتدي���ث ال�سج���الت والتوقيع���ات الإلكرتوني���ة
م����ذك����رات ت���ف���اه���م وب����رام����ج ت��ن��ف��ي��ذي��ة م����ع ���س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان

تطوير مواقف �سيارات جنو�سان وطرقها وحدائقها
تفاعال مع ريبورتاج “$”... �سمو رئي�س الوزراء موجها “الأ�سغال”:

تفاعال مع م���ا ن�رشته �سحيفة “الب���الد” ب�ساأن 
الواقع اخلدمي بقرية جنو�سان، وجه رئي�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العم���راين؛ ملتابعة تطوير الواقع اخلدمي يف قرية 
جنو�س���ان وتاأهيل بنيتها التحتية مبا فيها تطوير 

مواقف ال�سيارات والطرق واحلدائق.
و�سدر هذا التوجيه ال�سامي يف اإطار املتابعة 

امل�ستمرة لرئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
واحلر����س عل���ى تطوير البني���ة التحتي���ة مبناطق 

وقرى البحرين كافة.
ون����رشت �سفح���ة انتخابات باجلري���دة تغطية 
ميدانية م�سورة عن الحتياجات اخلدمية بالقرية.

حمرر ال�سوؤون املحلية
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احلمر ي�شيد 
باإ�شهامات املراأة 

مب�شرية العمل الوطني

املنامة - بن���ا: ا�شتقبل م�شت�شار جاللة 
املل���ك ل�شوؤون الإعالم نبي���ل احلمر مبكتبه 
يف ق����ر الق�شيبية ام����س اأ�شت���اذ م�شاعد 
علم الجتماع بجامعة البحرين موزة الدوي، 
والت���ي اأهدت���ه ن�شخ���ة من كتابه���ا بعنوان 
“امل�شارك���ة ال�شيا�شية للمراأة البحرينية... 

حتديات وطموحات”.
واأثن���ى احلم���ر عل���ى اجله���د الطي���ب 
ال���ذي بذلته م���وزة ال���دوي يف اإع���داد هذا 
الكتاب القي���م وما ت�شمنه م���ن معلومات 
حول م�شارك���ة املراأة البحريني���ة يف احلياة 
ال�شيا�شية، م�شيدا بدور امل���راأة البحرينية 
واإ�شهاماته���ا الفاعل���ة يف م�ش���رية العم���ل 
الوطني وح�شورها املمي���ز ك�ريك اأ�شا�س 
يف بناء اململكة وتطورها وازدهارها يف ظل 
امل����روع الإ�شالحي جلاللة املل���ك، متمنيا 

للكاتبة دوام التوفيق وال�شداد.
كم���ا اأعرب امل�شت�ش���ار الإعالمي جلاللة 
امللك عن تقديره لدور الكتاب والباحثني 
البحريني���ني وجهوده���م الطيب���ة يف تعزيز 
الثقافي���ة  احلق���ول  يف  اململك���ة  مكان���ة 
والفكري���ة مب���ا يطرحون���ه من اإ�ش���دارات 

وكتب قيمة ومتنوعة.

“اجلــــــوازات” ت�ستقبــــــل احلجــــاج بالورود

اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج تعود لأر�ض الوطن

لدى عودتهم اإلى اأر�س الوطن

وزيرة ال�شحة اأثنت على اجلهود املخل�شة خلدمة �شيوف الرحمن

املنامة - وزارة الداخلية: تفعيالً ملبداأ ال�راكة 
املجتمعية ال����ذي تنتهجه وزارة الداخلية، وزع عدد 
من موظفي �ش����وؤون اجلن�شية واجل����وازات والإقامة 
الورود على حجاج بي����ت اهلل احلرام لدى و�شولهم 
اإلى مط����ار البحرين ال����دويل وتهنئته����م باإمتامهم 
لفري�شة احلج وعودتهم �شاملني اإلى اأر�س الوطن.
م����ن �ش����وؤون اجلن�شي����ة واجل����وازات  وحر�ش����اً 
والإقام����ة على ت�شهي����ل اإجراءات و�ش����ول احلجاج، 
مت فتح جميع امل�ش����ارات ل�شمان ان�شيابية احلركة 
وتقليل ف����رة النتظ����ار، بالتع����اون والتن�شيق مع 
مديرية �رطة مطار البحري����ن الدويل، و�ركة مطار 

البحرين، و�ركات الطريان الناقلة للحجاج.

املنام���ة - وزارة ال�شح���ة: ع���ادت اللجنة 
الطبي���ة ببعثة مملك���ة البحرين للح���ج برئا�شة 
اإبراهيم عبيد اإلى مملكة البحرين اأم�س، وذلك 
بع���د اأن قامت مبهامه���ا الوطني���ة والإن�شانية 
حلج���اج مملك���ة البحري���ن يف الدي���ار املقد�شة 
عل���ى اأكم���ل وجه، م���ن خالل تق���دمي اخلدمات 
ال�شحية العالجية املتكاملة لكل احلالت التي 
توافدت على عيادات اللجنة الطبية يف الديار 

املقد�شة.
واأثنت وزي���رة ال�شحة فائقة ال�شالح على 
اجله���ود املخل�شة التي قدمتها اللجنة الطبية 
ببعثة مملك���ة البحرين للحج خلدمة حجاج بيت 
اهلل احلرام، من خالل التواجد يف جميع امل�شاعر 
املقد�شة وا�شتقبال احلج���اج الذين يحتاجون 
العالج ومتابعته���م منذ حلظة و�شولهم وحتى 

عودتهم اإلى اأر�س الوطن �شاملني.
واأ�ش���ادت ال�شال���ح باخلدم���ات ال�شحي���ة 

والعالجي���ة املتمي���زة الت���ي قدمته���ا اللجن���ة 
الطبي���ة، والتي ج���اءت نتيج���ة تو�شيات �شمو 
رئي�س ال���وزراء وتوجيهات���ه ال�شديدة ب�رورة 
الهتم���ام بحج���اج مملك���ة البحري���ن وتق���دمي 
الرعاي���ة ال�شحي���ة اخلا�ش���ة له���م، حيث يحث 
�شموه ب����رورة تقدمي كل الدع���م وامل�شاندة 

حلج���اج مملك���ة البحرين من���ذ اللحظ���ة الأولى 
لو�شولهم للديار املقد�شة وتاأديتهم منا�شك 
احل���ج حتى عودته���م اإلى اأر����س الوطن، وهم 

يتمتعون ب�شحة وعافية.
وتقدمت الوزيرة بجزيل ال�شكر اإلى جميع 
اأع�ش���اء اللجن���ة الطبية للحج مل���ا قاموا به من 

عم���ل اإن�شاين وروح���اين وحر�شهم على تقدمي 
اأف�شل اخلدمات ال�شحي���ة والعالجية ل�شيوف 
الرحم���ن؛ ليتمكن���وا م���ن تاأدي���ة منا�شك احلج 
ب���كل ُي�ر و�شهول���ة ودون م�شكالت ومعوقات 
�شحية حتى عودتهم اإلى اأر�س الوطن غامنني 

�شاملني.

• �شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة توزع الورود على احلجاج العائدين لأر�س الوطن	

• اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج تعود اإلى اأر�س الوطن	

تتعل����ق  م�شكل����ة  هن����اك 
بت�شمي����م الط����رق ق����د ت�شبب 
حلرك����ة  تعطي����ال  اأو  ح����وادث 
امل����رور. وق����د تعاون����ت وزارة 
العام����ة  الإدارة  م����ع  الأ�شغ����ال 
للم����رور لتح�شين����ات عديدة يف 
مواق����ع خمتلفة، ولك����ن ل يزال 
اليومي يزخر  الواقع امل����روري 
بالزاوي����ة املخفي����ة التي قد ل 
يراها اإل من يت�رر منها يوميا. 
عل����ى �شبيل املث����ال يوجد 
منف����ذ اأمام مدخ����ل مبنى وزارة 
الربي����ة والتعلي����م باملنطق����ة 
التعليمية ي�شمح حلركة املرور 
اخلارجة من املنطقة التعليمية 
اجت����اه ال�����رق بقط����ع احلرك����ة 
للمنطق����ة  الداخل����ة  املروري����ة 
اأم����ام مدخ����ل  م����ن  التعليمي����ة 
الوزارة بغر�����س دخولها ملبنى 
ال����وزارة، وه����ذا الأم����ر يقط����ع 
حركة امل����رور يف اأوقات الذروة 
الوق����وف املتكرر  ويت�شبب يف 
املرور  واحلوادث و�شلل حركة 
وميت����د ذل����ك لي�شي����ب حركة 
امل����رور على �ش����ارع ال�شتقالل 

ال�ريع بال�شلل كذلك.
واحلل ب�شيط جداً عرب غلق 
ه����ذا املنفذ ال����ذي يعكر حركة 
املرور على �ش����ارع ال�شتقالل، 
الربي����ة  ل����وزارة  وميك����ن 
والتعليم فتح منفذها الغربية 
لتغطي����ة حاج����ة موظفيها لهذا 
املدخل بعد اإغالق هذا املنفذ، 
كم����ا ميك����ن بقي����ة املوظفني 
احل����ايل  املدخ����ل  ا�شتخ����دام 
وبال�شكل املعت����اد من احلركة 
القادمة من �ش����ارع ال�شتقالل، 
وه����ذا الأم����ر �شه����ل ج����داً، كما 
اأن احل����ل �شيوفر وق����ت وجهد 
رج����ل امل����رور الواق����ف يومي����اً 
اأمام مدخل ال����وزارة، فهل تتم 

ال�شتجابة للمقرح؟

النا�سط الجتماعي
علي حممد جالل

منفذ للحوادث
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مروة خمي�س

“التعليم العايل” يوا�صل فح�س اجلامعات

توزيع الكتب املدر�صية لطلبة 
البتدائي والإعدادي الأ�صبوع املقبل

يف جامعة البحرين جيدة نتائج “التمهيدي” 

“االعتماد الربيطاين” موؤ�ش�شة موثوقة ولي�شت كما اأثري... ال�شويخ:

9 �شبتمرب اأول يوم درا�شي للطلبة

ن�شبة النجاح تخطت 80 %... مديرة مركز “االإجنليزية”:

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: اأكد 
االأم���ن العام ملجل�س التعلي���م العايل عبدالغني 
ال�شوي���خ اأن االأمانة العامة ت�شتع���د مع بدء العام 
لتنفي���ذ   2019    /  2018 اجلدي���د  االأكادمي���ي 
املرحل���ة الثالثة من برنام���ج االعتماد االأكادميي 
املوؤ�ش�ش���ي، بالتن�شي���ق والتع���اون م���ع جمل����س 
االعتم���اد الربيط���اين، حي���ث ي�شتم���ر العم���ل يف 
فح�س عدد من موؤ�ش�شات التعليم العايل العاملة 
يف مملك���ة البحري���ن، متهي���دا ملنحه���ا االعتماد 
االأكادمي���ي املوؤ�ش�شي يف الفرتة القادمة يف حال 
ا�شتيفائه���ا املعاي���ري املطلوبة، وفق���ا للجدول 

الزمني املعتمد لفح�س جميع املوؤ�ش�شات.
واأ�ش���اف اأن���ه مت���ت اال�شتعان���ة بفري���ق من 
اخل���رباء من جمل����س االعتم���اد الربيط���اين خالل 
الع���ام 2018؛ لفح����س 3 موؤ�ش�شات تعليم عال، 
وه���ي جامع���ة البحري���ن الطبية، وجامع���ة العلوم 
التطبيقي���ة، وجامع���ة اأما الدولي���ة، لرفع تقارير 
بخ�شو�شه���ا، متهي���دا لدرا�شتها م���ن قبل جلنة 
االعتم���اد االأكادمي���ي، الت���ي ن�س عليه���ا قانون 
التعلي���م الع���ايل، وم���ن ث���م رفعها اإل���ى جمل�س 

التعليم العايل الإ�شدار قراره ب�شاأنها. 
االأكادمي���ي  االعتم���اد  نظ���ام  اأن  واأو�ش���ح 
ملوؤ�ش�ش���ات التعليم العايل يف مملك���ة البحرين، 
وال���ذي مت اإق���راره م���ن جان���ب جمل����س التعليم 
الع���ايل، والب���دء بتطبيق���ه من���ذ الع���ام اجلامعي 
2015 /   2016، وفق���ا مل���ا ن����س عليه القانون 
واللوائ���ح املنف���ذة له وق���رارات املجل����س، يتم 
تنفيذه بالتعاون مع جمل�س االعتماد الربيطاين، 
ويع���د نقل���ة نوعية مل���ا يتمي���ز به م���ن احلداثة 
واملرون���ة، حي���ث مت اإع���داده بعد االط���الع على 
العدي���د م���ن التج���ارب العاملية، ومب���ا يتنا�شب 
مع واقع مملكة البحري���ن وخ�شو�شياتها، م�شريا 
اإلى اأن معايري االعتماد االأكادميي تغطي جوانب 
اأ�شا�شي���ة ومتنوع���ة يف عمل موؤ�ش�ش���ات التعليم 
الع���ايل، مثل احلوكم���ة واالإ�شرتاتيجي���ة واالإدارة 
املالية والتنظي���م االأكادميي واالإداري والتعليم 
والتعل���م والتقيي���م والبح���ث العلم���ي واملن���ح 
االأكادميي���ة واالبتكار وقب���ول الطلبة واخلدمات 

امل�شاندة واملباين واملرافق والتح�شن امل�شتمر 
وغري ذلك. 

واأردف ال�شوي���خ اأن ه���ذا امل����روع امله���م، 
ق���د �شج���ع اجلامعات عل���ى ال�شعي اإل���ى حتقيق 
التمي���ز يف عمله���ا، والقيام بتح�شين���ات جوهرية 
يف ال�شيا�ش���ات واخلط���ط والعملي���ة التعليمي���ة، 
وكاف���ة اجلوان���ب املت�شل���ة بالعم���ل االأكادميي 
والبحثي، وذلك من خ���الل ا�شتمرارية التاأكد من 
حتقي���ق معاي���ري االعتماد م���ن جان���ب املوؤ�ش�شة 
نف�شه���ا، ومن خالل عملي���ات املتابعة امل�شتمرة 
م���ن االأمان���ة العامة، حيث كان له���ذا امل�روع اأثر 
اإيجاب���ي ملمو�س عل���ى عمل موؤ�ش�ش���ات التعليم 
الع���ايل، وزي���ادة الثقة فيه���ا من جان���ب الطلبة 
واأولي���اء االأمور، حملي���ا واإقليميا عن���د ح�شولها 
على االعتماد. ف�شال ع���ن الطلبة املتخرجن من 
موؤ�ش�شات التعليم العايل احلا�شلة على االعتماد 
تكون فر�شهم يف احل�شول على وظائف منا�شبة 
يف �ش���وق العم���ل املحلي���ة واالإقليمي���ة اأكرب من 
غريه���م، كما يع���ود عل���ى املوؤ�ش�ش���ة املعتمدة 
باخل���ري، من حيث االعرتاف به���ا من خارج مملكة 
البحري���ن، م�ش���ريا اإل���ى اأن االأمانة العام���ة تتابع 
ب�ش���كل حثي���ث ومتوا�ش���ل جاهزي���ة موؤ�ش�ش���ات 
التعليم العايل للمراحل القادمة من هذا امل�روع؛ 
ل�شم���ان ا�شتكم���ال متطلبات ومعاي���ري االعتماد 

املوؤ�ش�شي.

وعلى �شعيد اآخر، �شدد االأمن العام على اأن 
امل�شائ���ل املتعلقة بالتعلي���م العايل هي م�شائل 
تخ�ش�شي���ة دقيق���ة، ومن غ���ري املقب���ول اإطالق 
االتهام���ات ب�شاأنها جزافا، داعي���ا يف هذا ال�شياق 
اإلى حتري الدقة يف تناولها، م�شريا اإلى اأن تعاون 
االأمانة العامة م���ع جمل�س االعتماد الربيطاين قد 
جاء انطالقا من كونه موؤ�ش�شة مرموقة ذات �شمعة 
طيب���ة وموثوق���ة، وهو لي����س معه���دا اأو جامعة، 
مثلم���ا اأثري من جانب البع����س ب�شكل غري دقيق، 
حيث اعتمد هذا املجل����س املئات من موؤ�ش�شات 
التعليم العايل وبراجمه���ا االأكادميية اأو املهنية 
يف العدي���د من دول العامل. اإ�شاف���ة اإلى تقدميه 
ا�شت�ش���ارات للعديد م���ن املوؤ�ش�ش���ات اجلامعية 
يف العدي���د م���ن دول الع���امل، من بينه���ا اململكة 
واململك���ة  و�شوي����را،  و�شنغاف���ورة  املتح���دة، 
العربي���ة ال�شعودي���ة ولبن���ان، وجن���وب اإفريقيا، 

وبلغاريا وغريها.
واأردف، اأن جمل����س االعتم���اد الربيطاين هو 
من �شمن املوؤ�ش�شات امل�شجلة يف اإجنلرتا وويلز، 
ويعمل يف قطاع التعليم العايل منذ ما يقارب 30 
عاما، وحتديدا يف جمال و�شع املعايري، وم�شاعدة 
موؤ�ش�شات التعليم العايل على التطوير، وتوفري 
املعلوم���ات للعام���ة ب�ش���اأن ج���ودة املوؤ�ش�ش���ات 
التعليمي���ة، وذل���ك م���ن خ���الل اإع���داد تقاري���ر 
التقييم واملراجع���ة املوؤ�ش�شية، وتقدمي الور�س 
ملوؤ�ش�ش���ات التعلي���م العايل، وتدري���ب منت�شبي 
اجلامعات. كم���ا اأن هذا املجل����س ع�شو كامل يف 
العديد من الروابط واملنظم���ات، ومنها الرابطة 
االأوروبي���ة ل�شم���ان اجل���ودة يف التعلي���م العايل 
)ENQA(، وال�شبك���ة الدولية ل���وكاالت �شمان 
 ،)INQAAHE( اجل���ودة يف التعلي���م الع���ايل
وجمل����س اعتم���اد التعلي���م الع���ايل يف الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة )CHEA(، كم���ا اأنه مدرج 
�شم���ن �شجل �شم���ان اجلودة االأوروب���ي للتعليم 
العايل )eqar(؛ االأمر الذي يعزز من ثقة اجلهات 
الت���ي تتع���اون م���ع املجل����س واجلامع���ات التي 
يعتمدها، وال�شيما يف اآليات التقييم يف املجل�س 

ومعايريه، ونتائج مراجعاته.

وجه���ت وزارة الرتبية والتعليم يف خطاب 
االبتدائي���ة  املدار����س  مدي���ري  اإل���ى  موج���ه 
واالإعدادية بااللتزام بتوزيع الكتب املدر�شية 
على الطلبة االأ�شبوع املقبل يف الفرتة املقررة 
يومي الثالثاء واالأربعاء املوافق 5 و6 �شبتمرب 
2018، قب���ل بدء املدر�ش���ة اأول يوم درا�شي 

االأحد 9 �شبتمرب2018.

واأ�ش���ارت مدي���رة اإدارة التعليم االإعدادي 
ب���وزارة الرتبي���ة والتعليم جن���ود الدو�ري يف 
خط���اب التعميم املوجه ملوع���د توزيع الكتب 
املدر�شة على الطلب���ة للعام الدرا�شي 2018 

.2019 /
وا�شتندت الدو�ري يف خطاب التعميم اإلى 
اأن ذل���ك ياأتي بناًء على توجيهات امل�شوؤولن 
للتاأك���د م���ن جاهزي���ة املدار����س ال�شتقب���ال 

الطلبة.

ال�شخ���ري - جامعة البحري���ن: قالت مديرة مركز 
اللغ���ة االإجنليزية يف جامع���ة البحرين غادة جا�شم، اإن 
الربنامج التمهيدي املطَوّر ال يهيئ الطالب لدخول 
احلي���اة اجلامعية فح�شب، بل ي���زوده مبهارات مهمة 
يطلبها �ش���وق العمل، م�شرية اإل���ى اأن نتائج تطبيق 
الربنام���ج اجلدي���د يف �شنت���ه االأولى كان���ت جيدة يف 

خمتلف االأبعاد.
وكانت جامعة البحرين طرحت برناجما متهيدياً 
مطَوّراً بع���د درا�شة م�شتفي�ش���ة ملتطلبات الدرا�شة 
اجلامعي���ة، واحتياجات �ش���وق العمل، يق���وم الطلبة 
باالنخر�ط يف �لربنامج خالل ف�صل �أو ف�صلني، وذلك 
بح�شب نتائجهم. وي�شم الربنامج 13 �شاعة اأكادميية 
للغة االإجنليزية، و3 �شاعات لتقنية املعلومات، اأو 3 

�شاعات ريا�شيات لكل ف�شل درا�شي.
وذكرت جا�ش���م اأن “تطورات كثرية طراأت على 
الربنامج حيث اعتمد مناهج جديدة من اإ�شدار �ركة 
نا�شيونال جيوغرافيك التعليمية، و�شار النجاح فيه 
اإلزامياً، وجرى تعزيزه ب�شاعات خمتربية اإلزامية، كل 
ذلك �شاعد على جناحه اإذ جتاوزت ن�شبة النجاح اأكرث 

من 80 %”.
واأو�شحت اأن “املجل�س الثقايف الربيطاين اأجرى 
- بالتع���اون م���ع املرك���ز - ا�شتطالع���اً الآراء الطلبة 
ب�شاأن اال�شتفادة من الربنامج التمهيدي، وكان راأي 

غالبي���ة الطلبة اأنهم ا�شتفادوا من���ه”، م�شرية اإلى اأن 
الطلب���ة اأبدوا التزاماً وا�شتمتع���وا باملناهج اجلديدة 

�لتي تتميز بالت�صويق و�الرتباط باحلياة.
ونبه���ت مديرة مرك���ز اللغة االإجنليزي���ة اإلى اأن 
املرك���ز مل يكت���ف بال�شاع���ات املق���ررة يف قاع���ات 
املحا����رات وال�شاعات املق���ررة االأخرى يف املخترب، 
ب���ل حر�س عل���ى تنظي���م فعاليات واأن�شط���ة لتقوية 
مهارات الطلبة وقدراتهم، مثل فعالية اختيار كتاب 
للمناق�شة، التي لقيت تفاعالً كبرياً، وفعالية عر�س 

اأحد االأفالم املفيدة.

وع���ن خط���ط التطوير لل�شن���ة اجلدي���دة اأفادت 
جا�ش���م اإن املركز يريد تو�شعة جم���االت التعاون مع 
موؤ�ش�شة نا�شيونال جيوغرافيك التعليمية، ومن بن 
امل�روعات القادمة: اال�شتفادة من برنامج اإلكرتوين 
لتن�شيط القراءة غري ال�شفية للطلبة يتميز باإمكانية 
ا�شتخدامه يف اأي مكان �شواء يف القاعات الدرا�شية اأو 

خارجها اأو حتى املنزل.
وقال���ت: “نري���د اأي�ش���اً اأن نع���زز م���ن مهارات 
التح���دث والتوا�ش���ل املطلوب���ة يف �ش���وق العمل”، 
م�ش���رية اإلى اأن “املركز �شينظم عدة ور�س بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة اإجن���از البحرين ب�ش���اأن مقابلة الوظيفة، 

وكتابة ال�شرية الذاتية”.
وفيما يتعلق بالن�شائح التي تقدمها للطلبة بعد 
اجتيازهم للربنامج التمهيدي قالت اإن بع�س الطلبة 
الذين يجت���ازون التمهيدي �شيلتحقون بتخ�ش�شات 
����س باللغ���ة االجنليزي���ة يف كليات، مث���ل: اإدارة  تدِرّ
االأعم���ال، وتقني���ة املعلوم���ات، والهند�شة، وغريها، 
بينم���ا �شيلتح���ق اآخ���رون بتخ�ش�شات اأخ���رى تدر�س 
باللغ���ة العربية، مثل: احلقوق، واالإع���الم، والتاريخ، 
والدرا�شات االإ�شالمية، وغريها، و”الطريقة االأف�شل 
الأولئ���ك الذي���ن لن يدر�ش���وا باللغ���ة االإجنليزية هي 
التعل���م الذات���ي الأنهم بع���د االلتحاق ب�ش���وق العمل 

�شيكون لزاماً عليهم ا�شتخدام اللغة االإجنليزية”.

أسماك قرش التوظيف
يف ظ���ل ا�شتعال احلري���ق يف م�شارب ال�شه���ادات املزورة وو�شول الدخ���ان اإلى اأنف كل 
بحريني، دعوين اأقدم لكم ق�شة خريج بحريني من جامعة بريطانية مل ي�شتقبله اأ�شماك قر�س 
التوظيف، فحزم اأمتعته م�شافرا اإلى اأ�شرتاليا بحثا عن عمل. ال�شاب م. م بحريني خريج جامعة 

بريطانية تخ�ش�س هند�شة.
يق���ول ال�شاب )قدمت على االأ�شغ���ال املعرو�شة يف االإنرتنت وع���دة مكاتب هند�شية يف 
البحري���ن، وبع�س اجلهات، لكن���ي مل اأوفق لوظيفة حتى التجاأت اإلى ����ركات خارج البحرين، 

وعلى اأكرث من مكتب مالحقا اأكرث من اإعالن توظيف، لكنى مل اأوفق(.
وي�شي���ف ال�شاب: التجاأت اإل���ى وزارة العمل، لكن ما ا�شتكمل���ت االإجراءات؛ الأين تعطلت 
عل���ى ت�شديق ال�شه���ادة. اأما اليوم، فاأن���ا يف اأ�شرتاليا بحثا عن عمل. واأي�ش���ا اأبحث عن �شكن 

وحاليا جال�س مع اإحدى قريباتي، وهي االأخرى يف اأ�شرتاليا. انتهى.
قب���ل اأ�شه���ر كتبت يف هذه الزاوية ع���ن �شاب اآخر خريج جامعة عريق���ة يف اأ�شرتاليا يحمل 
�شهادة البكالريو�س واملاج�شتري، ومنذ عام وهو يف البحرين، وهو عاطل عن العمل. ال ميكننا 
القف���ز على كل هذه اجلروح، والرق����س بابت�شامات بال�شتيكية، ون�شف���ق للم�شهد الدرامي، 

وندعي اأنه م�شهد كوميدي!
ال ينتظ���ر وزير العمل اأو اأي وزي���ر وزارة اأو جمل�س اإدارة �ركة اأن ن�شتقبل نظام التوظيف 
االنتقائ���ي بالرق�س اأو حرق البخ���ور، �شنظل نحفر يف اجلدار ون�رخ من ثغ���رة باب الياأ�س اأن 
املواط���ن اأولى من االأجنبي، و�شاحب ال�شه���ادة املعتمدة اأحق من �شاحب �شهادة مزورة. هذا 
اأق���ل القليل نقوم به ل���كل اأ�شحاب ال�شهادات املت�شكعن على اأر�شف���ة الغربة اأو على عتبة 
وط���ن. �شعوا اأبناءكم حمل اأبنائنا العاطل���ن، ونحن نراهم بعد �شنن اغرتاب يقتلهم الياأ�س 
و�الإحب���اط و�لوقت، وت���ذوب �أمانيهم �أمام مدي���ر توظيف متخرج من مدر�ص���ة �النتقاء ينتقي 
الوظائ���ف بطريقة التجار املك�شيكين، واأبناوؤنا يت���م اإلغاوؤهم من خريطة التوظيف ب�شيا�شة 
تقوم على التطفي�س اأو املقابالت املعدة �شلفا والقوائم املختارة م�شبقا من اأجانب وغريهم.
نح���ن كمواطن���ن ل�شنا خردة ب�رية مهرب���ة من “�شكراب” ب�ري، ال نح���ن وال اأبناوؤنا، نحن 
بحريني���ون اأولى م���ن اأي اأجنب���ي مهما غّلف ب���اأوراق التربي���ر وباإك�ش�شوارات خيب���ات مديري 

التوظيف.
من حقنا اأن ن�رخ فيكم، واأن نحا�شب كل اأ�شماك قر�س التوظيف الذين ميزقون طلبات 

التوظيف باأنيابهم، وي�شعونها يف �شلة املهمالت.
قول���وا م���ا �شئتم، لونوا ال�شحف باأرق���ام التوظيف اخلائبة، لكن الواق���ع �شيقول كلمته، 
و�شن�رخ فيكم: اأبناوؤنا عاطلون وب�شهادات عالية، واأنتم ال ت�شمعون. كما �رخنا يف التاأمينات 
م���ن �ش���دة الوجع، �شن�رخ هنا لكل وزارة: اأبناوؤنا من الرفاع اإلى �شرتة اإلى املحرق اإلى البديع 

اإلى كل منطقة بحرينية اأحق بالتوظيف.
ل���ن ن�شتدرج الأالعيب البع����س يف خلط االأوراق، لكنا �شنتكلم ب���كل وطنية وبلغة العقل، 
واالأرق���ام والوالء للقيادة بلغة البحريني الغيور اأن جغرافية التوظيف تت�شع لالأجانب، وتت�شع 
ل�شه���ادات ينخره���ا ال�شو����س، لكن اأبن���اء الوطن اإما متكد�ش���ون يف البي���وت، اأو هائمون على 
وجوهم يف الغرب���ة بحثا عن وظيفة، وهم خريجو جامعات اأوروبية، يف حن موؤ�ش�شات و�ركات 

ووزارات تخ�س باملح�شوبية وباأجانب.
اأم���ا ق�شة البحرين���ي خريج طريان من االأردن، والذي مل يح�شل على وظيفة، فقبل العمل 

يف �ركة يف ق�شم “الرد على الزبائن” براتب زهيد، ف�شوف اأتكلم عنها الحقا.
كل االأم���ل يف احلكوم���ة يف النظ���ر له���وؤالء واإحاللهم م���كان االأجانب. البحرن���ة قادمة لكل 
بحرين���ي، وال الأ�شماك قر�س التوظيف. ت�شل�شل امللفات ت�ش���ي باحرتاق مزيد من االأ�شابع يف 
اأك���رث من قطاع من مدير واأع�شاء وموظفن، اأ�شابع كّنا نظنها حريرية يف غزل احلرير ل�شالح 
الوطن واإذا بها حترتق من حرارة االأمل ومتورطة يف ن�شج الرتقيع لثوب بال ال ي�شلح للجلو�س 

على ح�شري.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح

• عبدالغني ال�شويخ	

•  غادة جا�شم	

• �شورة �شوئية من التعميم	



افتح�ا مدخال لل�ضهلة ال�ضمالية من “الهاي�ي”ل��ضع معل�مات امل�ؤهالت املعتمدة ببيانات “الذكية”
حلول “الأ�شغال” ل�شارع البديع “اإ�شعافية”... مر�شح �شلماباد عواجي:لتو�شيع “العتماد الأكادميي”... املر�شح عبداجلبار:

طالب املر�شح حمد عبداجلبار بف�شح 
املزوري���ن واأ�شحاب ال�شه���ادات املزيفة 
والوهمي���ة. وق���ال: يج���ب اإن���زال اأق�ش���ى 
العقوب���ات عل���ى امل�شتفيدي���ن م���ن هذه 
اأو  اأدن���ى دور ت�رشيع���ي  ال�شه���ادات دون 
قانوين ملث���ل هذه احل���الت التي يتوجب 
بها اأن تعالج قانونيا قبل اأن تعالج اإعالميا 
ع���ر و�شع �شور م���ن تورط���وا مبثل هذه 
ال�شه���ادات. ووا�ش���ل: ل اأتعاطف مع اأحد، 
ولك���ن يجب و�شع احللول حاليا ملثل هذه 
امل�شكلة عر العتماد على اإجراءات اعتماد 
اأكادميي قبل العمل على ف�ضح من تورط 
بهذه ال�شهادات وم���ن زور وا�شتفاد دون 
و�ش���ع اآلية معين���ة ملحا�شبتهم والتحقيق 
معهم، حيث اإنه متعارف قانوناً اأن املتهم 

بريء حتى تثبت اإدانته.
ولف���ت اإل���ى اأن���ه يف ح���ال كان نائبا، 
فاإن مبادراته الت�رشيعية والرقابية ت�شتند 
لقرار �شم���و رئي�س ال���وزراء الأخري باإعادة 

ت�شكيل جلنة العتماد الأكادميي.
واأ�شاف: يج���ب ا�شتثمار ه���ذا القرار 

وتو�شيع ت�شكيل هيئ���ة وطنية من جهات 
والتعلي���م  الرتبي���ة  وزارة  وه���ي  ع���دة، 
وجمل�س التعليم العايل وهيئة املعلومات 
العم���ل  ووزارة  الإلكرتوني���ة  واحلكوم���ة 
اخلدم���ة  ودي���وان  الجتماعي���ة  والتنمي���ة 
املدني���ة ووزارة الداخلي���ة للتن�شيق فيما 
بينها لعتم���اد احلل املنا�ش���ب ملثل هذا 

املو�شوع.
واأك���د ����رشورة �ش���ن ت�رشيع يل���زم كل 
اأ�شحاب العمل بوج���وب اعتماد املوؤهالت 

الأكادميي���ة اخلا�ش���ة باملوظف���ن الذين 
اجتازوا املقابالت ال�شخ�شية اأو الرتقيات 
اأو  الوظيف���ة  اإن كان���ت  الوظيفي���ة ح���ال 
الرتقية مرتبطة مبوؤهل اأكادميي ل�شغرها 
�شواء كانت الوظيفة تابعة للقطاع اخلا�س 
املوؤه���ل  واإن كان  القط���اع احلكوم���ي  اأو 
الأكادمي���ي حمل���ي اأو مت احل�ش���ول علي���ه 
م���ن اخل���ارج. وراأى اأهمية اإم���كان و�شول 
وح�شول اأ�شح���اب العمل بالقطاع اخلا�س 
عل���ى معلوم���ات البطاقة الذكي���ة اخلا�شة 
باعتماد املوؤه���الت الأكادميية حال كانت 
معتمدة من جانب وزارة الرتبية والتعليم.

الرتبي���ة  وزارة  معاجل���ة  اأن  واعت���ر 
والتعلي���م جي���دة، ولكن تقليدي���ة بحيث 
اإنها تعتمد املعاجل���ة ال�رشيعة مع احلالت 
املخالفة فور الإبالغ عنها، حيث الدور الذي 
تقوم به حاليا ح�رش احلالت والتحقيق على 
من ح�شلوا على ه���ذه ال�شهادات املزورة 
وو�شع حل���ول حتتاج وقتا طوي���ال نوعا ما 
لعتم���اد خمرج���ات احلل���ول املقرتحة من 
جانب اجلهات اخلا�ش���ة بهم وتفتقر هذه 
احللول واملعاجلات اإلى ال���دور الت�رشيعي 

لدعم الأفكار املطروحة.

الدائ���رة  البل���دي يف  �ش���دد املر�ش���ح 
الرابع���ة للمحافظة ال�شمالي���ة ح�شن عواجي 
عل���ى اأهمية فتح مدخل لل�شهل���ة ال�شمالية 
م���ن �ش���ارع ال�شي���خ عي�ش���ى ب���ن �شلم���ان 
)الهاي���وي(، وفت���ح خمرج له عن���د تقاطعه 
مع �شارع ال�شيخ خليف���ة بن �شلمان ليكون 
من ال�شهل عل���ى القاطنن وامل�شتخدمن 
للطري���ق التنقل بن كل من منطقة بوقوة 
وال�شهل���ة ال�شمالي���ة م���ن جه���ة و�شلماباد 

ومدينة عي�شى من جهة اأخرى.
واأ�ش���ار املر�ش���ح البلدي عواج���ي اإلى 
اأن املحافظ���ة ال�شمالي���ة عموم���ا، والدائرة 
الرابع���ة خ�شو�ش���ا تع���ر من اأك���ر مناطق 
مملكة البحرين اكتظاظا بال�شكان، ومعظم 
ال�ش���وارع فيها مثل �شارع البديع وال�شوارع 
املتفرع���ة عنه ت�شه���د ازدحاما �شديدا على 
مدار ال�شاع���ة تقريبا، وق���ال “رغم احللول 
املرورية التي تنفذه���ا وزارة الأ�شغال هنا 
وهن���اك، اإل اأنه���ا حلول اإ�شعافي���ة ذات اأثر 
حمدود، ولي�شت حل���ول جذرية ميكن البناء 

عليها ل�شنوات مقبلة”.
ولفت اإلى اأن احلراك العمراين الن�شط 
ال���ذي ت�شه���ده املنطق���ة، خ�شو�ش���ا م���ع 
ال�شم���اح بالبن���اء يف منطقة احل���زام الأخ�رش، 
ي�شهم يف تفاق���م م�شكلة الزدح���ام، داعيا 

اإلى ت�شديد ا�شرتاطات البناء لت�شمل اإلزام 
املط���ور العقاري بتوفري الع���دد املنا�شب 
من مواق���ف ال�شيارات، مب���ا يف ذلك �شقق 
ال�شتودي���و، وقال “ل نريد تك���رار الأخطاء 
الت���ي ح�شل���ت يف مناط���ق اأخ���رى، عندم���ا 
حتولت �شوارعها ومقا�ش���م الأرا�شي فيها 

اإلى مواقف �شيارات”.

واأكد عواج���ي اأهمية و�شع حول جذرية 
للم�ش���كالت املرورية، ولي����س زحلقتها من 
م���كان لآخ���ر، وق���ال “عندما نطال���ب بفتح 
مدخل لل�شهل���ة ال�شمالية ال�شيخ عي�شى بن 
�شلم���ان، فنحن نوؤكد اأن م���ن ي�شتخدم هذا 
املدخ���ل يجب األ يخرج من���ه ب�شيارته ليجد 

نف�شه عالقا يف زحام ل اأول له ول اآخر”.

عن الدائرة
وميثل الدائرة الرابع���ة مبجل�س بلدي 

املنطقة ال�شمالية حمد الدو�رشي. 
ومتث���ل الدائرة املناط���ق واملجمعات 
الآتية: جبلة حب�ش���ي )431، 433، 435( + 
ال�شهل���ة ال�شمالي���ة )439 و441( + القدم 
)447( - اأبو قوة )455 و457( + �شلماباد 
712( + ه���ورة   ،708  ،706  ،704  ،702(

عايل )714( + عايل )744(
وتبلغ الكتلة الناخب���ة بالدائرة 9277 
ناخب���ا وف���ق اإح�ش���اءات انتخاب���ات برملان 
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•انتخابات عودة ح�شاب انتخابات 2018 للن�ضاط بعد 	
غياب 4 �شنوات وتغريدته الأولى بعد انقطاع 

عن ا�شتقبال طلبات التوظيف املوؤقت لتنظيم 
النتخابات.

“$” تن�رش رابط ت�ضجيل للت�ظيف امل�ؤقت لتنظيم االنتخابات
يجب اأن يكون بحرينيا وعمره 20 �شنة فما فوق

اأعل����ن احل�ش����اب الر�شم����ي لالنتخابات 
النيابي����ة والبلدية مبوق����ع “تويرت” )الذي 
تدي����ره هيئ����ة الت�رشيع والفت����اء القانوين( 
عن فت����ح باب ا�شتقبال طلب����ات التوظيف 
املوؤق����ت للم�شارك����ة بتنظي����م النتخابات 
العام����ة املق����ررة بالرب����ع الأخري م����ن العام 

اجلاري.
واأم����ام الراغبن بالت�شجي����ل للم�شاركة 
بالتوظي����ف املوؤق����ت 3 اأيام فق����ط، اإذ اإن 
اآخر موع����د ل�شتقبال الطلب����ات غايته غدا 

الأربعاء.
وغ����ّرد احل�ش����اب بع����د انقط����اع لأرب����ع 
املواط����ن،  “عزي����زي  بتدوين����ه:  �شن����وات 
بالعم����ل  للراغب����ن  املواطن����ة..  عزيزت����ي 
املوؤق����ت يف تنظي����م النتخاب����ات النيابية 
والبلدي����ة 2018، باإمكانكم الت�شجيل حتى 
ي����وم الأربع����اء 29 اأغ�شط�����س 2018، ع����ر 

الرابط...”.
وبع����د ال�شغ����ط عل����ى الراب����ط يحيلك 
للموق����ع الر�شمي لهيئة الت�رشي����ع والفتاء 
القان����وين يحيلك ال�ضتم����ارة ت�ضمن �رشوط 

التوظيف املوؤقت، وهي:

اأن يكون بحرينيا.  -
اأن يكون عمره 20 �شنة فاأكر.  -

اأن يكون ا�شم����ه مدرجا يف جدول   -
الناخبن.

وبعد تعبئة ال�شتمارة حتيلك ل�شتمارة 
اإدراج املوؤه����الت  اأخ����رى تت�شم����ن طل����ب 

واخل����رات، وبيان����ات الت�ش����ال واحل�شاب 
امل�رشيف، وك�شف احل�شاب امل�رشيف.

بالتوظي����ف  بالت�شجي����ل  وللراغب����ن 
املوؤقت ميكن ال�شغط على الرابط الآتي: 
https://ems.gov.bh/ems/o -(

.)line/#/login

را�ضد الغائب

• ا�شتمارة البيانات املطلوبة تعبئتها	

�ضاأوظف خرباتي االإدارية والتط�عية بالربملان
امل�ضاركة باالنتخابات تتطلب برناجما واقعيا وميزانية

مر�شح مدينتي عي�شى وزايد اخلالدي:

ح�شور ال�شاأن القت�شادي بالرملان “�شعيف للغاية”... القاهري:

يف  رغبت���ه  اخلال���دي  ه�ش���ام  اأعل���ن 
الرت�ش���ح لنتخاب���ات النيابي���ة املقبلة يف 

الدائرة الأولى باملحافظة اجلنوبية.
وقال: اأ�ش���ارك �شعيا خلدم���ة الوطن 
واملواطن���ن وامل�شارك���ة يف دع���م ركائز 
الدميقراطي���ة يف اململك���ة الت���ي اأر�ش���ى 
دعائمها امل�رشوع الإ�شالحي جلاللة امللك، 
متمني���ا اأن يحظى بالثق���ة الغالية لناخبي 

اأولى اجلنوبية.

واأ�ش���اف: �شاأعم���ل عل���ى توظي���ف 
خراتي التي اكت�شبتها يف العمل الإداري 
والتطوع���ي والجتماع���ي وال�شباب���ي يف 
خدمة اأهايل الدائرة خ�شو�شا، وال�شعب 
البحرين���ي عموما وذلك من خ���الل روؤية 
املج���الت  تتن���اول  و�شامل���ة  متكامل���ة 
والجتماعية،  والقت�شادي���ة  ال�شيا�ش���ة 
واحتياج���ات  متطلب���ات  ال���ى  اإ�شاف���ة 
الدائ���رة الت���ي حتق���ق وتلب���ي تطلعات 
وطموحات اأهايل الدائرة وجموع ال�شعب 

البحريني.

عن الدائرة
وميث���ل الدائ���رة الأول���ى باملحافظ���ة 
اجلنوبي���ة النائ���ب خال���د ال�شاع���ر. ومتث���ل 
الدائ���رة املناطق واملجمعات الآتية: مدينة 
زايد )718 و720( + مدينة عي�شى )801، 
 808 ،807 ،806 ،805 ،804 ،803 ،802
و810(. وتبل���غ الكتلة الناخبة قرابة 7988 
وفق اإح�ش���اءات انتخاب���ات برملان 2014. 
وكان���ت حتت�ش���ب الدائ���رة باأنه���ا الثالث���ة 

باملحافظة الو�شطى قبل اإلغائها. 

نف���ى رائ���د الأعم���ال خلي���ل القاهري 
عزم���ه الرت�ش���ح لالنتخاب���ات النيابي���ة اأو 
البلدية املرتقبة يف نوفمر املقبل، معربا 
يف الوق���ت ذات���ه ع���ن دعم���ه ل���كل مر�شح 
يتبن���ى ق�شاي���ا رواد الأعم���ال م���ن خ���الل 
برنام���ج انتخاب���ي وا�شح يت�شم���ن اأهدفا 

حمددة قابلة للقيا�س والتقييم. 
وب���رر القاهري عدم رغبته يف الرت�شح 
بالقول “اإن خو�س هذا املعرتك ال�شيا�شي 
كم���ا يج���ب يتطل���ب ا�شتع���دادات مكثفة 
ت�شتغرق �شهورا طويلة، اإ�شافة اإلى و�شع 
برنام���ج انتخاب���ي واقع���ي وت�شكيل فريق 
عمل ور�شد امليزانيات الالزمة وغري ذلك 
م���ن الأم���ور اللوج�شتي���ة”، واأ�ش���اف “من 
خالل جتربتي ال�شابقة يف خو�س انتخابات 
غرف���ة التج���ارة اأدركت متام���ا كم تتطلب 
امل�شارك���ة يف النتخابات م���ن خرة وجهد 
ووقت ونفق���ات”.  واأ�شار اإلى اأن امل�شهد 
يزدح���م مبئ���ات  ب���ات  ال���ذي  النتخاب���ي 
املر�شح���ن ال�شباب قبل اأكر من �شهرين 
عل���ى فتح ب���اب الرت�شيح ر�شمي���ا يعك�س 
ظاهرة �شحي���ة يف مملك���ة البحرين، داعيا 
هوؤلء املر�شحن اإلى تبني ق�شايا ال�شباب 
البحرين���ي يف براجمه���م النتخابي���ة، مثل 

ريادة الأعم���ال وفر�س العم���ل والأن�شطة 
الريا�شي���ة، بدل من ط���رح برامج انتخابية 
مت�شابهة ومك���ررة.  �شف القاهري ح�شور 
ال�ش���اأن القت�ش���ادي يف املجل����س النيابي 
احلايل باأنه �شعي���ف للغاية، وذلك ب�شبب 
غي���اب رج���ال الأعم���ال وخ���راء القت�شاد 
عنه، وقال “اكتف���ى املجل�س احلايل باأخذ 
راأي غرف���ة التج���ارة يف بع����س املقرتحات 
بقوان���ن مث���ل قانون الإيج���ارات وقانون 
الإفال����س، فيم���ا مل يب���ادر رج���ال الأعمال 
للتوا�ش���ل مع املجل����س واإي�شال �شوتهم 
عن طريق���ه”.  وتاب���ع بالق���ول: “اإذا كان 
هذا حال رج���ال الأعمال، فاإن رواد الأعمال 

كان���وا مغيبن ب�ش���كل كامل ع���ن جمل�س 
الن���واب، ومل يتم التعاطي م���ع ق�شاياهم 
وحتدياتهم نهائيا، رغ���م اأن العدد الأكر 

من النواب احلالين �شباب”. 
واأك���د القاه���ري اأهمي���ة اأن ينه����س 
جمل�س الن���واب القادم ب���دوره لدعم رواد 
الأعمال يف مملكة البحرين، وذلك عن طريق 
و�ش���ع الت�رشيعات الداعمة لريادة الأعمال، 
ومراع���اة م�شالهم يف خمتل���ف الت�رشيعات 
القت�شادي���ة املرتق���ب �شدورها، اإ�شافة 
اإلى �شم���ان متثيل م�شاحله���م يف برنامج 

عمل احلكومة القادم”. 
اأن  ال�شي���اق  ه���ذا  يف  واأو�ش���ح 
احلكوم���ة اأ�ش���درت ق���رارات ع���دة داعمة 
لري���ادة الأعم���ال واملوؤ�ش�ش���ات ال�شغرية 
واملتو�شطة، من بينها قرار جمل�س الوزراء 
يف يوليو 2017 بتخ�شي�س ح�شة ن�شبتها 
20 % من م�شرتيات ومناق�شات احلكومة 
للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، وقرار 
اإعط���اء اأف�شلي���ة للموؤ�ش�ش���ات ال�شغ���رية 
واملتو�شط���ة بن�شب���ة 10 % يف مزاي���دات 
املراف���ق اخلدمية داخل من�ش���اآت اجلهات 
احلكومي���ة، وق���ال “نحت���اج م���ن ال�ش���ادة 
النواب متابعة مثل هذه القرارات املهمة، 
والتاأكد من اإزالة اأي���ة عقبات يف طريقها، 

وو�شعها مو�شع التنفيذ”.

• ه�شام اخلالدي	

• خليل القاهري	

حمرر ال�ض�ؤون املحلية

حمرر ال�ض�ؤون املحلية

مقعد نائب مدينتي عي�سى وزايد بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان
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مدققة غير مدققة الموجودات

 25,014  8,695 ممتلكات ومعدات
 1,046,108  1,081,098 قروض لحملة وثائق التأمين 

استثمارات في اوراق مالية:-
 35,423,251  36,518,420 استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

 31,984,834  29,203,162 استثمارات في اوراق مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة

 898,796  2,887,258 ودائع 
 489,888  1,017,625 موجودات عقود إعادة تأمين 

 1,940,680  1,246,532 ذمم تأمين مدينة وأخرى
 2,970,982  3,029,243 أرصدة في الصندوق و ما يعادلها

74,779,553 74,992,033 إجمالي الموجودات

حقوق ملكية المركز الرئيسي و المطلوبات
حقوق ملكية المركز الرئيسي 

حساب المركز الرئيسي  5,954,538  2,057,365 

احتياطي التغير في القيمة العادلة  )396,711( 751,125 
لألستثمارات المالية المتاحة للبيع

اجمالي حقوق ملكية المركز الرئيسي  5,557,827  2,808,490 

المطلوبات
27,559 32,585 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

68,626,624 65,822,663 مطلوبات عقود تأمين
776,158 920,769 مستحقات حملة وثائق التأمين

2,540,722 2,658,189 ذمم دائنة تجارية وأخرى

71,971,063 69,434,206 إجمالي المطلوبات

74,779,553 74,992,033 اجمالي حقوق ملكية المركز الرئيسي و المطلوبات

2017
كما في 31 ديسمبر

دينار بحريني

2018
كما في 30 يونيو
دينار بحريني

قائمة المركز المالي الفصلية

اإليرادات

اجمالي أقساط التأمين 7,087,825  9,512,589 

أقساط إعادة التأمين )1,797,866( )2,157,760(

صافي إيرادات أقساط التأمين 5,289,959  7,354,829 

ايرادات الفوائد و استثمارات اخرى 865,619  926,261 

ايرادات العمولة 163,202  342,532 

صافي االيرادات 6,318,780  8,623,622 

المصاريف
مطالبات تأمين ومصروفات تعديل الخسائر )1,733,693( )2,269,064(

مطالبات تأمين ومصروفات تعديل خسائر  700,039  1,385,453 
مستعادة من شركات إعادة التأمين

تعويضات التأمين )2,773,560( )5,275,717(

مصروفات االستحواذ على عقود تأمين  )399,384( )466,215(
واستثمار

عكس مخصص ديون مشكوك فيها 17,377  -   

مصروفات تشغيلية أخرى )540,651( )710,230(

)7,335,773( )4,729,872(

صافي الربح للسنة 1,588,908  1,287,849 

عن الستة أشهر 
المنتهية في 30 

 يونيو
2017

دينار بحريني

عن الستة أشهر 
المنتهية في 30 

 يونيو
2018

دينار بحريني

بيان الدخل الشامل الفصلي للفترة

صافي الربح للسنة 1,588,908  1,287,849 

األرباح األخرى الشاملة
البنود التي سيتم تصنيفها الحقا الى الربح 

و الخسارة

صافي )الخسارة(/ الربح من اعادة تقييم  )1,147,836( 355,018 
اوراق مالية متاحة للبيع

  

مجموع )الخسارة(/ األرباح األخرى  )1,147,836( 355,018 
الشاملة للسنة 

مجموع الدخل الشامل للسنة 441,072  1,642,867 

عن الستة أشهر 
المنتهية في 30 

 يونيو
2017

دينار بحريني

عن الستة أشهر 
المنتهية في 30 

 يونيو
2018

دينار بحريني

بيان الدخل الموجز الفصلي ) غير مدققة(

مدققون
ديلويت آند توش ) الشرق األوسط(

المدير االقليمي
مانوج بودوفال

الحياة  على  التأمين  مجال  في  عالميا  رائدة  )“متاليف”(، هي شركة  لها  التابعة  والشركات  فروعها  من خالل  نيويورك(  بورصة  في    MET )رمزها  إنك  متاليف  شركة 
ودفعات الراتب السنوي والتأمين الجماعي للموظفين وإدارة األصول ، و تساعد عمالئها من األفراد والشركات على المضي في دروب حياتهم المتغيرة.  تأسست متاليف 
 في عام 1868، ولها عمليات في أكثر من 40 بلداً وتتبوأ متاليف مواقع ريادية في أسواق الواليات المتحدة و اليابان وأمريكا الالتينية و آسيا وأوروبا والشرق األوسط. 

 www.metlife.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
متاليف هي شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة موجودة في منطقة الخليج منذ قرابة 65 عاما. ومن خالل الفروع التابعة لها، تقدم شركة متاليف تأمين على الحياة، 

الحوادث وتأمين صحي ، باالضافة الى برامج وخدمات التقاعد واالدخار لألفراد والشركات.
www.metlife-gulf.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

شركة أميركان اليف انشورنس كومباني، ص.ب 20281، البناء رقم A452 ، شارع 1010 مجمع رقم 410 سانابيس، المنامة ، دولة البحرين 
هاتف: 556608 17 +973، فاكس: 311229 17 +973

ظاهرة أحمد شريف
اأجزم اأن جنم “ال�شو�شيل ميديا” اأحمد �رشيف ظاهرة بحرينية اإبداعية. 

ا�شتطاع بح�شابه على “الإن�شتغرام” نقد �شلبيات املجتمع، وعالته، بروح �شاخرة، 
ومه�شومة حكوميا وبرملانيا و�شعبيا.

ملاذا تفّوق �رشيف واأخفق الآخرون؟ لأنهم وا�شلوا التطبيل بال هدف، وداهنوا بال 
ذمة، واأغم�شوا العينني عن كل خطاأ، قابل لالنتقاد والت�شويب.

جنح �رشيف مب���لء 1000 مقعد بعر�ض م�رشحيته الأخرية، وقّدمت فرقته ر�شائل 
مهمة و”وخزات”، وقابلها اجلمهور بت�شفيق حار.

اأ�شدل ال�شتار، وغادر احل�ش���ور مقتنعني بتلقي جرعات ثقة، باأن البحرين بخري 
لرتفاع �شقف النقد امل�رشحي، و�رشورة ت�شحيح �شلوكيات جمتمعية �شخيفة.

يتعني عل���ى اجلهات الر�شمية اللتف���ات ب�شكل اأكرب لنج���وم و�شائل التوا�شل 
الجتماع���ي؛ لأنهم اأ�رشع �شعاة بريد باملجتمع اجلديد، دون تعاٍل اأو ا�شتهانة، بتاأثري 
دقيق���ة منه���م، بالإن�شتغ���رام؛ لتح�شني ال�ش���ورة الذهنية ملو�شوع مع���ني اأو اإثارة 

النقمة منه.

تيار
“اإن مل يكن لدّي اأ�شدقاء، فلي�ض لدي �شيء”.

بيلي هوليداي

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

“احلقوق” تد�شن “�شي اإم اإ�س” لإدارة مكاملات امل�شتكني
املنامة - بنا: ك�شف اأمني 
عام املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 
الإن�ش���ان خليف���ة الفا�شل باأن 
ب�ش���دد  الوطني���ة  املوؤ�ش�ش���ة 
تد�شني نظ���ام متكامل لإدارة 
)�شي  التليفونية  املكامل���ات 
بتلق���ي  اخلا�ش���ة  اإ����ض(  اإم 
وال�شتف�ش���ارات؛  ال�ش���كاوى 

بهدف الرتقاء بج���ودة اخلدمات املقدمة 
من جان���ب فريق خدمة العم���الء، مبنا�شبة 
مرور عام على اإطالقها خدمة اخلط ال�شاخن 
املج���اين )80001144( لتلقى ال�شكاوى 
حر�شه���ا  اإط���ار  ويف  وال�شتف�ش���ارات، 
امل�شتم���ر عل���ى تطوي���ر وحتدي���ث اآليات 
التوا�ش���ل م���ع املواطن���ني واملقيم���ني؛ 
للو�ش���ول اإلى اأق�ش���ى م�شتويات احلماية 
احلقوقي.واأو�ش���ح  ال�ش���اأن  يف  والتعزي���ز 
اأن تد�ش���ني نظ���ام متكام���ل لإدارة املكاملات 
التليفوني���ة اأ�شب���ح اأم���را �رشوري���ا م���ع ارتفاع 
ن�شب���ة تلق���ي ال�ش���كاوى وال�شتف�ش���ارات منذ 
تد�ش���ني اخلط ال�شاخ���ن املج���اين، اإذ بلغ عدد 
املكاملات الواردة 1326 ات�ش���ال، منوًها اإلى 
اأن النظام اجلديد �شي�شهل على مركز الت�شال 

باملوؤ�ش�ش���ة الوطني���ة اإدارة الكم 
الكبري من الت�شالت وفق معايري 
عاملية، حيث �شي�شمل العديد من 
املميزات املهم���ة التي �شت�شاعد 
يف تقيي���م اأداء موظفي الرد على 
العم���الء وحتدي���د م���ا يلزمهم من 
اأدائه���م ب�شفة  تدريب وتقيي���م 
ج���ودة اخلدمة  ل�شم���ان  دوري���ة؛ 

املقدمة من جانبهم.
املتعامل���ني  ر�ش���ا  متو�ش���ط  اإن  وق���ال 
عن ج���ودة اخلدم���ات التي تقدمه���ا املوؤ�ش�شة 
الوطني���ة فيما يتعلق باآلي���ة ا�شتالم ال�شكاوى 
ا�شتبان���ة  بن���اء عل���ى  وطلب���ات امل�شاع���دة - 
تقيي���م اخلدمات التي اأطلقته���ا الأمانة العامة 
للموؤ�ش�شة الوطنية يف يناي���ر من العام اجلاري 

- قد و�شلت اإلى 92 %”.
للموؤ�ش�ش���ة  العام���ة  الأمان���ة  وح�شل���ت 
الآي���زو يف ن�شخته���ا  الوطني���ة عل���ى �شه���ادة 
املحدث���ة )ISO9001:2015( يف نظ���ام اإدارة 
اجلودة ال�شادرة عن املنظمة الدولية للتوحيد 
القيا�شي )اأيزو( كاأول موؤ�ش�شة وطنية حلقوق 
الإن�ش���ان حت�ش���ل عل���ى �شه���ادة الآي���زو على 

امل�شتوى الإقليمي.

• خليفة الفا�شل	

تذليل التحديات اأمام القطاع الزراعي

“اخلارجية” توقع مذكرة تفاهم مع “الإفتاء”

ا�شت�شاري عالج الأمل بو�رش يعاين 20 مري�شا

“الأطباء”: نخدم اجلميع ول داعي لت�شتيت اجلهود

اطلع على خطط اإدارة املرافئ ودعم ال�شيادين... خلف:

 يجري 3 عمليات �شمن برنامج الطبيب الزائر

ت�شكيل كيانات موازية يعطي انطباعا باأننا ل�شنا على قلب واحد

لتعزيز التعاون العلمي والقانوين

املنامة - وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين: ا�شتقبل وزي���ر الأ�شغال 
و�شوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�شام 
خلف وكي���ل الزراعة وال���روة البحري���ة ال�شيخ 
حممد ب���ن اأحم���د اآل خليفة والوكي���ل امل�شاعد 
للزراع���ة عبدالعزي���ز عبدالك���رمي �شب���اح اأم�ض 
تق���دم  اللق���اء،  ال���وزارة.ويف  بدي���وان  مبكتب���ه 
الوزير خل���ف للوكي���ل والوكيل امل�شاع���د بالتهاين 
والتربيكات مبنا�شبة �ش���دور املر�شوم امللكي رقم 
)39( ل�شن���ة )2018( بتعيني ال�شيخ حممد بن اأحمد 
اآل خليفة وكيال للزراعة والروة البحرية وعبدالعزيز 
حممد وكيال م�شاعدا للزراعة، مهنئا اإياهم على الثقة 
امللكية ال�شامية التي اأوله اإياها جاللة امللك و�شمو 

رئي�ض الوزراء لتويل امل�شوؤولية.
وا�شتعر����ض الوزي���ر خل���ف م���ع وكي���ل الزراعة 
وال���روة البحرية والوكيل امل�شاعد للزراعة مبنا�شبة 
تعيينهما �شري اأعمال وكال���ة الزراعة وبرامج وخطط 
التطوي���ر يف ه���ذا القط���اع امله���م، م�شي���دا باخلربة 
الكبرية الت���ي ميتلكها الوكيل والوكيل امل�شاعد يف 

هذا املجال.

كما نوه خلف بالدور الكبري الذي تلعبه املبادرة 
الوطني���ة لتنمية القطاع الزراعي م���ن خالل تعاونها 
م���ع �ش���وؤون الزراعة وال���روة البحري���ة واملوؤ�ش�شات 
الر�شمي���ة املعني���ة لتذلي���ل التحديات الت���ي تواجه 
القطاع الزراعي ودعم املزارعني ل�شمان ا�شتمرارية 

مهنة الزراعة يف البحرين.
من جهته ق���دم وكيل الزراعة وال���روة البحرية 
ال�شي���خ حممد بن احم���د اآل خليفة عر�ش���ا موجزاً عن 

اهم امل�شاري���ع والربامج التنموي���ة يف قطاع الزراعة 
وال���روة ال�شمكي���ة، كم���ا مت ا�شتعرا����ض الإجراءات 
الت���ي مت اتخاذها موؤخرا لتنمي���ة هذا القطاع والعمل 
عل���ى حتقي���ق ا�شرتاتيجية الأم���ن الغذائي يف مملكة 

البحرين.
 كما تطرق يف الوقت ذات���ه اإلى مو�شوع الروة 
ال�شمكي���ة وخط���ط اإدارة املرافئ ودع���م ال�شيادين 

�شمن مفهوم ال�رشاكة املجتمعية يف هذا الإطار.

�شب���اح  مت  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اأم�ض التوقي���ع على مذكرة تفاه���م بني وزارة 
اخلارجي���ة وهيئ���ة الت�رشي���ع والإفت���اء القانوين 
بالديوان الع���ام للوزارة.ياأتي ذلك متا�شًيا مع 
روؤي���ة وزارة اخلارجية يف التاأكي���د على �رشورة 
تعزيز التع���اون امل�شرتك ب���ني كل موؤ�ش�شات 
الدول���ة يف ظل النهج الإ�شالح���ي لعاهل البالد 
�شاح���ب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل 
خليف���ة، مبا يعود بالنفع على تلك املوؤ�ش�شات 

والعاملني فيها.
ووقع مذك���رة التفاهم كل من وكيل وزارة 
اخلارجية ال�شيخ���ة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل 
خليفة، ورئي�ض هيئة الت�رشيع والإفتاء القانوين 

امل�شت�شار نواف حمزة.
واأ�ش���ارت وكي���ل وزارة اخلارجي���ة اإل���ى اأن 
مذكرة التفاهم متثل جت�شيدا للتعاون القائم 
ب���ني ال���وزارة والهيئة، مب���ا ي�شه���م يف تنمية 
وتطوي���ر امله���ارات القانوني���ة ل���دى الكوادر 

الوطنية العاملة لدى كال اجلانبني.
واأ�شارت اإلى اأن مذكرة التفاهم تهدف اإلى 
تعزيز التع���اون العلمي والقان���وين بني وزارة 

اخلارجي���ة وهيئ���ة الت�رشيع والإفت���اء القانوين؛ 
م���ن اأجل الرتق���اء بالأداء القان���وين عرب تبادل 
اخل���ربات والإ�ش���دارات القانوني���ة والدورات 
وتنظي���م  القانوني���ة  املج���الت  يف  العلمي���ة 
حما�رشات ودورات تدريبية وموؤمترات قانونية 

م�شرتكة بامل�شاركة الفعالة من كال اجلانبني.

وتع���د هيئ���ة الت�رشي���ع والإفت���اء القانوين 
مبملكة البحرين اأحد اأهم اجلهات الفاعلة التي 
�شمله���ا التطور الذي واك���ب النهج الإ�شالحي 
جلالل���ة امللك، مم���ا جعله���ا من���وذج للهيئات 
املعني���ة بالت�رشي���ع والإفت���اء عل���ى امل�شت���وى 

الإقليمي والدويل.

املنام���ة - جممع ال�شلماني���ة الطبي: 
اأف���اد رئي�ض ق�ش���م التخدير وع���الج الأمل 
مبجمع ال�شلماني���ة الطبي حازم العايل عن 
ان ق�شم التخدي���ر ا�شت�شاف الربوفي�شور 
الزائر اإيرك بو�رش م���ن �شوي�رشا، ا�شت�شاري 
ع���الج الأمل واملتخ�ش����ض يف زرع اأجه���زة 
حتفي���ز احلب���ل ال�شوك���ي ملر�ش���ى الآلم 
املزمن���ة. واأ�شار الى اأن الطبيب الزائر قد 
قام مبعاين���ة وت�شخي����ض 20 مري�شا من 
مر�ش���ى الآلم املزمنة يف عيادة الأمل، كما 
اأج���رى الطبي���ب اإيرك 3 عملي���ات جراحية 

ملن ا�شتدعت حالتهم لذلك.

الأطب���اء  جمعي���ة   - املنام���ة 
البحريني���ة،: اأك���دت جمعي���ة الأطب���اء 
البحريني���ة، يف بي���ان لها اأم����ض، اأنها 
وكممثل ر�شمي ووحيد جلميع الأطباء 
يف مملك���ة البحري���ن، م�شتع���دة دائما 
لتبني ق�شاياهم ومرئياتهم، والدفاع 
عن م�شاحله���م وتعزي���ز مكت�شباتهم 
من خالل التوا�شل الفعال مع خمتلف 
اجله���ات املعنية.واأ�ش���ارت اجلمعي���ة 
الزم���الء  بع����ض  حم���اولت  اأن  اإل���ى 
الأطب���اء ت�شكي���ل كيان���ات وجتمعات 
موازي���ة جلمعي���ة الأطب���اء ل���ن توؤدي 
اإل اإل���ى ت�شتي���ت اجله���ود وبعرتها، 
واإي�شال ر�شائ���ل خاطئة وغري موحدة 
للم�شوؤولني وال���راأي العام باأن الأطباء 

لي�ش���وا عل���ى قل���ب واح���د، واأ�شادت 
جمعية الأطب���اء مبوق���ف وزارة العمل 
والتنمي���ة الجتماعي���ة الداع���م لها يف 
هذا التوجه.رئي�شة جمعي���ة الأطباء غادة 

القا�شم قال���ت اإن اجلمعية التي تاأ�ش�شت 
منذ �شبعينات القرن املا�شي هي اجل�شم 
الطبي الوحيد امل�شوؤول ر�شميا عن متثل 
الأطب���اء يف مملكة البحري���ن، لفتة اإلى اأن 
اجلمعي���ة بنظامه���ا الداخل���ي واإمكاناتها 
واخل���ربات الت���ي تراكم���ت من���ذ ن�شاأتها 
ق���ادرة عل���ى ا�شتيع���اب جمي���ع مطال���ب 
مفتوح���ة  واأبوابه���ا  الأطب���اء،  ومرئي���ات 
دائم���ا له���م مل�شاعدته���م باأق�ش���ى قدر 
م���ن ال�شتطاعة. واأ�شارت اإل���ى اأن جمعية 
الأطباء لي�ش���ت حكرا على اأحد من الأطباء، 
وباإم���كان اأي طبي���ب ممار����ض يف البحرين 
النت�ش���اب لع�شوية اجلمعي���ة، وممار�شة 
حقه يف الرت�شيح والنتخ���اب، واإبداء راأيه 

يف خمتلف الق�شايا.

• اأثناء ا�شت�شافة ال�شت�شاري الزائر اإيرك بو�رش من �شوي�رشا	

• غادة القا�شم	

• ع�شام خلف م�شتقبال وكيل الزراعة والروة البحرية والوكيل امل�شاعد للزراعة	

• وكيل وزارة اخلارجية توقع على مذكرة تفاهم مع هيئة الت�رشيع والإفتاء القانوين	



تنظر املحكم���ة الكربى اجلنائية الأولى 
يف واقعة �رسقة بالإكراه ارتكبها �شاب، �رسق 
فيها �شيارة املجن���ي عليه وظل ي�شتعملها 
وارتك���ب بها حادثا مروري���ا، واأوقفها اأمام 
م�شكن���ه الذي ط���رد منه وال���ده كبري ال�شن 
و�شقيقته وطفليها، كم���ا �رسق من املجني 

عليه اأمواله بعدما اعتدى عليه بال�رسب.
واأم���رت مبخاطب���ة مكتب وزي���ر العدل 
لن���دب حم���ام للمتهم ع���ن طريق ال���وزارة، 
وكذل���ك با�شتم���رار حب�ش���ه حل���ن اجلل�شة 
القادمة املقررة يف يوم 17 �شبتمرب املقبل.
وت�ش���ري اأوراق الق�شية اإل���ى اأن املجني 
عليه �شاحب ال�شي���ارة كان قد اأبلغ ال�رسطة 
باأنه واأثناء خروجه م���ن م�شكنه فجرا بق�شد 
اأخذ بع�ض الأ�شي���اء اخلا�شة به من ال�شيارة 
اململوك���ة لوالدته املركونة اأم���ام م�شكنه، 
تفاج���اأ بتلقي���ه م���ن اخللف �رسب���ة بوا�شطة 
حقيبة م�شنوعة من اجللد، واأخذ منه اجلاين 
مفت���اح ال�شي���ارة وهاتف���ه النق���ال و����رسق 
ال�شي���ارة وما بها من منق���ولت خا�شة ولذ 
بالفرار من املوقع، موؤكدا عدم قدرته على 

مقاومة املتهم يف ذلك احلن.
وعندها توجه املجن���ي عليه اإلى عائلته 
بداخ���ل املن���زل واأبلغه���م مبا ح�ش���ل معه، 
والذين خرج���وا برفقته اإل���ى ال�شارع، وفيه 
التق���وا اأح���د جريانه���م، وال���ذي اأبلغهم اأنه 
�شاهد �شيارته���م يقودها املتهم وبرفقته 
�شخ����ض اآخر، وو�ش���ف لهم موق���ع م�شكنه 

حتديدا، والذي تبن اأنه بالقرب من م�شكن 
املجني عليه.

وبالفع���ل توج���ه املجني علي���ه واأفراد 
عائلت���ه اإلى منزل اجل���اين، ولكنهم فوجئوا 
ويف ذلك الوق���ت املتاأخر من الليل بوقوف 
رج���ل كبري ال�ش���ن وبرفقت���ه �شي���دة ومعه 
طف���ان كانوا يبك���ون بجوار ب���اب املنزل، 
وبجانبهم ال�شي���ارة امل�رسوقة وفيها بع�ض 

ال�شدمات احلديثة.
ف�شاأل املجني علي���ه الرجل عن املتهم 
اإن كان يعرف���ه، فقال ل���ه اإن من ي�شاأل عنه 
ه���و ابنه، واأنه قد طرده���م من منزله واأغلق 
الب���اب عليه���م، فطل���ب املجن���ي عليه من 
ال�رسط���ة احل�شور لت�شجيل باغ ب�شاأن واقعة 
ال�رسقة ومت القب�ض على املتهم يف ال�شباح.
وادع���ى املتهم عقب القب����ض عليه اأنه 
م�شتغرب م���ن تواجد �شي���ارة املجني عليه 

اأمام م�شكنه، واأنه مل ي�رسقها واأنكر ما ن�شب 
اإلي���ه من اتهامات، مدعيا اأي�شا اأنه مل يخرج 
م���ن م�شكن���ه اأ�شا بذل���ك الي���وم، ول يعلم 

�شبب تواجد ال�شيارة بقرب منزله.
للمحكم���ة  العام���ة  النياب���ة  فاأحالت���ه 
املذكورة بعدما اأ�شندت اإليه 3 تهم تتمثل 
يف اأن���ه بتاري���خ 8 يوني���و   2018، اأول: �رسق 
املبل���غ املبن ب���الأوراق واململوك للمجني 
عليه ع���ن طريق الإكراه بع���د العتداء عليه 
بال����رسب بوا�شط���ة حقيب���ة، ومتك���ن بتلك 
الو�شيل���ة م���ن �ش���ل حرك���ة املجن���ي علي���ه 
ومن���ع مقاومت���ه واإمت���ام ال�رسق���ة وبالفرار 

بامل�رسوقات.
املبين���ة  املركب���ة  ا�شتعم���ل  ثاني���ا: 

بالو�شف والنوع واململوكة للمجني عليه.
ثالث���ا: اأتل���ف هي���كل املركب���ة املبينة 

بالو�شف والنوع واململوكة للمجني عليه.

الثالثاء 28 أغسطس 2018 
17 ذو الحجة 1439
8local@albiladpress.comالعدد 3605 بالدنا

�ساب ي�رضق �سيارة جاره بعد االعتداء عليه بال�رضب 

1000 دينار غرامة اآ�سيوي يعمل “تاك�سي حتت الطلب”

عقوبات ت�سل اإلى 5 �سنوات لـ 15 اآ�سيويا يعملون بالدعارة

ركنها قرب م�شكنه... وطرد والده و�شقيقته من املنزل

زاول الن�صاط دون احل�صول على ت�رصيح

اأحد الزبائن تعاطف مع املجني عليها واأنقذها

الك���ربى اجلنائية  رف�ش���ت املحكم���ة 
الثاني���ة )ب�شفته���ا ال�شتئنافي���ة( طع���ن 
اآ�شيوي مدان بالعم���ل “تاك�شي” من دون 
ترخي����ض من اجله���ة املخت�ش���ة، وق�شت 
بع���دم قب���ول ا�شتئناف���ه �ش���كا للتقرير 
به بع���د امليع���اد القانوين حلك���م تغرميه 
مبل���غ مايل مق���داره 1000 دينار، مع الأمر 
باإبع���اده عن الباد مل���دة 3 �شنوات عقب 

تنفيذ العقوبة املق�شي بها.
وكان���ت النياب���ة العام���ة ق���د اأحال���ت 
امل�شتاأن���ف للمحاكم���ة بعدم���ا وجهت اإليه 

تهم���ة اأنه بتاري���خ 7 اأبري���ل 2015، زاول 
ن�شاط���ا م���ن اأن�شط���ة النق���ل الع���ام بنقل 
اجلمه���ور دون احل�شول عل���ى ت�رسيح من 

اجلهة املخت�شة.
القب�ض  وا�شع���ة  وتتمث���ل تفا�شي���ل 
علي���ه يف اأن اأح���د رج���ال الأم���ن املدنين 
واأثناء تواجده على الواجب يف منطقة مطار 
البحري���ن ال���دويل كان يعمل عل���ى مراقبة 
ال�شواق الذي���ن يقومون بتو�شيل الركاب 
مقابل اأجرة، اإذ لح���ظ اأن اإحدى ال�شيارات 
كان فيه���ا عدد من ال���ركاب، والذين فور 

نزولهم منها اأعطى اأحدهم �شائق ال�شيارة 
مبلغ���ا مالي���ا تب���ن اأن���ه اأج���رة نقلهم من 
منطقة �شكنهم للمطار مببلغ مل يتجاوز 5 

دنانري.
واأ�ش���اف ال�شاه���د اأن���ه عندم���ا �ش���األ 
الركاب عن �شبب اإعطائهم املبلغ النقدي 
ل�شائ���ق ال�شي���ارة، اأف���ادوا ل���ه اأنه���ا اأجرة 
نقلهم من م�شكنهم اإلى املطار وفق ما مت 
التف���اق عليه م�شبقا م���ع امل�شتاأنف، وهو 
ما مل ينك���ره امل�شتاأنف اأثناء التحقيق معه 

مبعرفة النيابة العامة.

حب�ش���ت املحكمة ال�شغ���رى اجلنائية متهما 
اآ�شيوي���ا ملدة 5 �شنوات، ومل���دة �شنتن لأربعة 
اآخري���ن، فيم���ا حب�ش���ت 10 عام���ات اآ�شيويات 
اجلن�شية كذلك مل���دة 3 اأ�شهر؛ وذلك لإدانتهم 
باإدارة �شبكة متار�ض الدعارة ونقل واإيواء اإحدى 
عام���ات املن���ازل الت���ي ت�شبب���وا يف هروبها من 
منزل كفيلها بادع���اء توظيفها يف �رسكة براتب 

مغٍر.
واأمرت املحكم����ة باإبعاد املدان����ن اخلم�شة 
ع�رس جميعا نهائيا عن الباد عقب تنفيذ العقوبة 
املق�ش����ي بها، فيما براأت متهم����ا ل عاقة له يف 
ارتكابه����م للواقع����ة �ش����وى اأن����ه كان موجودا يف 
م����كان القب�����ض عل����ى املتهمن حلظ����ة ح�شور 

ال�رسطة.
وافت�شح����ت اأعمال ال�شبك����ة امل�شبوطة من 
خال باغ كان����ت قد تلقته الأجه����زة الأمنية من 
اإح����دى عامات املنازل الهاربة من منزل كفيلها 
يف وق����ت �شابق، والت����ي اأف����ادت لل�رسطة مبكان 
احتجازه����ا من جانب املته����م الأول بالق�شية يف 
مبن����ى يقع مبنطقة املنام����ة، والذي اأجربها على 
ممار�شة الدعارة مقاب����ل الأموال، اإذ كلف متهما 
اآخر بالإ�شافة ل�شخ�����ض جمهول بان يعملوا على 
حرا�شتها م����ن اأن تهرب ومينعانه����ا من اخلروج 

من ال�شقة املحتجزة فيها.
واأو�شح����ت خال التحقيق معه����ا اأنها كانت 
قد و�شلت اإل����ى مملكة البحري����ن بتاأ�شرية عمل 
ل����دى اأح����د املواطن����ن قب����ل نح����و 5 اأ�شهر من 
احتجازها، واأثناء عملها لدى كفيلها تعرفت على 
عام����ل اآ�شيوي، والذي اأفاد له����ا اأنه با�شتطاعته 
م�شاعدتها يف اأن حت�شل على وظيفة اأخرى، فما 

كان منها اإل اأن اأعطته رقم هاتفها النقال.
وتلقت ذات يوم مكاملة هاتفية من املتهم 
الأول، والذي اأبلغها اأنه يت�شل بها بعدما ح�شل 

على رق����م هاتفها من ذلك العامل الذي تعرفت 
علي����ه، اإذ عر�����ض عليه����ا املته����م الأول فر�شة 
عمل ل����دى اإحدى ال�رسكات اخلا�ش����ة براتب مغٍر، 

فوافقت دون تردد.
واتفقت مع املتهم الأول على اأن تهرب من 
منزل كفيله����ا عند و�شوله بالق����رب من املنزل 
املقيم����ة فيه، وهو م����ا حدث بالفع����ل، اإذ نقلها 
لإحدى البناي����ات مبنطقة املنام����ة، والتي فيها 
فوجئ����ت باأنها جمربة على ممار�ش����ة الدعارة مع 
الزبائن مقابل الأموال، فرف�شت العمل لديهم، 

واأبدت له رغبتها يف التوجه اإلى �شفارة بادها.
واأ�شارت املجني عليها اإلى اأن املتهم الأول 
اأجربه����ا على البق����اء يف الغرف����ة املحتجزة فيها 
والعم����ل يف الدعارة، اإذ هدده����ا بال�رسب يف حال 
امتناعه����ا، مبين����ًة اأنها عمل����ت يف الدعارة مرغمة 
ملدة 5 اأ�شهر، وذات يوم واأثناء لقاء لها مع اأحد 
زبائن املته����م الأول اأف�شحت له عن امتعا�شها 

م����ن العمل جم����ربة يف هذا املج����ال، واأنها ترغب 
يف الهرب والع����ودة لبادها، لكنها حمتجزة، فما 
كان من����ه اإل اأن قدم لها هاتفه النقال فات�شلت 
بال�رسطة، والتي ح�����رست للموقع واألقت القب�ض 

على اجلناة جميعا.
وله����ذه الأ�شباب دان����ت املحكمة املتهمن 
جميع����ا باأنهم ارتكب����وا الآتي: اأول: نقل����وا واآووا 
املجن����ي عليها بغر�����ض ا�شتغاله����ا يف الدعارة، 
ثانيا: اعتم����دوا يف حياتهم ب�شفة جزئية على ما 
تك�شبه املجني عليها من الدعارة وذلك بالتاأثري 
وال�شيطرة عليها على ممار�شتها، ثالثا: حجزوها 
وحرموه����ا م����ن حريته����ا، وقد زادت م����دة احلجز 
واحلرم����ان على ال�شه����ر وكان بغر�����ض الك�شب، 
رابع����ا: اأداروا واآخر جمهول حم����ا للدعارة، وهي 
�شق����ة، خام�ش����ا: حمل����وا واآخ����ر جمه����ول املجني 
عليها عل����ى ممار�شة الدعارة ع����ن طريق الإكراه 

والتحديد واحليلة.

ال�سجن 10 �سنوات خلليجي باع كمية “ح�سي�ش”

الك���ربى  املحكم���ة  عاقب���ت 
اجلنائي���ة الأولى �ش���اب )30 عاما 
- خليجي اجلن�شية( بال�شجن ملدة 
10 �شن���وات، كما اأم���رت بتغرميه 
ومب�ش���ادرة  دين���ار   5000 مبل���غ 
نهائي���ا  وباإبع���اده  امل�شبوط���ات 
عن مملك���ة البحرين عق���ب تنفيذ 
العقوب���ة املق�ش���ي به���ا؛ وذل���ك 
لإدانته بالإجتار يف املواد املخدرة 
باململكة بعد �شب���ط ال�رسطة له يف 
كم���ن متلب�شا بجرم���ه م�شتعينن 

باأحد امل�شادر ال�رسية.
وتتمثل تفا�شي���ل الق�شية يف 
ورود ب���اغ للنيابة العام���ة، مفاده 
اأن التحري���ات الت���ي اأجراها مازم 
اأول يف اإدارة مكافح���ة املخ���درات 
تو�شلت  اجلنائي���ة،  بالتحقيق���ات 
اإل���ى اأن املتهم يحوز ويحرز املواد 
حتدي���دا،  احل�شي����ض  املخ���درة، 
واأن���ه  والتعاط���ي،  البي���ع  بق�ش���د 
بعم���ل التحريات الازم���ة للقب�ض 
على املتهم متلب�شا مت التاأكد من 

�شحة تلك املعلومة.
وعلى اإثر ذل���ك وبعد احل�شول 
على الأذن الازم من النيابة العامة 
بالقب����ض عل���ى املته���م وتفتي�ض 
�شخ�شه وم�شكنه، ا�شتعان املازم 
ال�رسي���ن  الإدارة  م�ش���ادر  باأح���د 
ق���ام  وال���ذي  في���ه،  واملوث���وق 
بالت�ش���ال باملته���م حت���ت م�شمع 
اإدارة  �رسط���ة  قب���ل  م���ن  واإ����رساف 

مكافحة املخدرات.
واتف���ق امل�ش���در م���ع املتهم 
عل���ى اأن ي�شرتي م���ن الأخري كمية 
املخ���درة  احل�شي����ض  م���ادة  م���ن 
مقاب���ل مبل���غ 4000 دين���ار، على 
اأن يك���ون ال�شت���ام والت�شليم يف 
منطقة املنامة بالق���رب من اإحدى 
ال�شيدليات املعروفة عند ال�شاعة 

12:30 بعد منت�شف الليل.
فت���م ت�شوي���ر املبل���غ النقدي 
وت�شليم���ه للم�شدر ال����رسي، وكان 
عبارة عن مبل���غ 20 دينارا بحرينيا 
عراق���ي،  دين���ار  و1000  فق���ط، 
ومت اإع���داد فريق عم���ل من �رسطة 
مكافح���ة املخدرات لإع���داد كمن 
ل�شب���ط املته���م متلب�ش���ا بجرم���ه، 
والذين توجهوا اإلى املوقع �شالف 

البي���ان مل�شاهدة عملي���ة ال�شتام 
والت�شليم.

ويف الزم���ان وامل���كان املتفق 
عليهم���ا مت اإط���اق امل�شدر ال�رسي 
ح����رس  وال���ذي  املته���م،  ملاق���اة 
ال����رسي وا�شتلم  والتق���ى امل�شدر 
منه املبلغ النق���دي امل�شور �شلفا 
للكمن، فيم���ا قام بت�شليمه كمية 

املادة املخدرة املتفق عليها.
وج���اء يف الباغ ال���وارد للنيابة 
العام���ة اأن���ه مت فح����ض الب�شمات 
املوج���ودة عل���ى امل���واد املخدرة، 
والت���ي ثبت احتواوؤه���ا على ب�شمة 
املته���م، ومبوج���ب الإذن ال�شابق 
ب�شبط املته���م وتفتي�ض �شخ�شه 
وم�شكنه، فقد توجه ال�شاهد الثاين 
بالق�شي���ة -نائ���ب عري���ف- اإل���ى 
م�شكن املتهم، والذي بعد القب�ض 
علي���ه مت العث���ور بحوزت���ه يف �شلة 
مهمات على املبل���غ النقدي ذاته 

امل�شتعمل يف عملية الكمن.
الفح����ض  خ���ال  م���ن  وثب���ت 
املخ���درة  للم���واد  املعمل���ي 
امل�شبوط���ة، والتي ح�ش���ل عليها 
امل�ش���در ال����رسي يف الكم���ن، اأنها 
ت���زن 987.4 ج���رام، واأنه���ا م���ادة 

احل�شي�ض املخدرة.
كم���ا ثب���ت م���ن خ���ال حتلي���ل 
وفح����ض عين���ة م���ن اإدرار املتهم 
احتواوؤه���ا عل���ى مادت���ي احل�شي�ض 

والأمفيتامن املخدرتن.
العام���ة  النياب���ة  فاأحالت���ه 
للمحاكم���ة على اعتب���ار اأنه بتاريخ 
ب���اع  اأول:   ،2017 دي�شم���رب   22
بق�ش���د الإجت���ار م���ادة احل�شي����ض 
املخدرة يف غ���ري الأحوال املرخ�ض 
بها قانونا، ثانيا: حاز واأحرز بق�شد 
التعاطي م���ادة احل�شي�ض املخدرة 
واملوؤث���ر العقل���ي الأمفيتامن يف 

غري الأحوال املرخ�ض بها قانونا.
حكم���ت  الأ�شب���اب  فله���ذه 
املحكم���ة مبعاقبة املتهم بال�شجن 
ملدة 10 �شن���وات واأمرت بتغرميه 
اأ�شن���د  عم���ا  دين���ار   5000 مبل���غ 
اإلي���ه من اته���ام وباإبع���اده نهائيا 
عن مملك���ة البحرين عق���ب تنفيذ 
العقوبة املق�ش���ي بها ومب�شادرة 

امل�شبوطات.

عبا�ش اإبراهيم

يوميات الجموع الخاسرة
عل���ى الرغم من الحرتاب الذي ع�شف بالوط���ن، وبن�شيج اأبنائه، ل 
ي���زال من �شلموا اأعناقه���م ب�شعادة لاأجنبي، على حاله���م، من التبلد، 

والق�شوة، ونكران اجلميل.
وكنت ق���د ر�شدت موؤخرا، تناميا غري م�شب���وق، يف الإ�شاءة ل�شمعة 
البحري���ن باملحافل الأممية، ملن ف���روا وا�شتوطنوا البل���دان البعيدة، 

وهم يت�شدقون ب�شوت املواطن، املتاأفف منهم، ومن عمالتهم.
ويخرج هوؤلء )الف���ارون( ب�شبكات التوا�ش���ل الجتماعي احلديثة، 
واملناب���ر الإعامي���ة واحلقوقي���ة املختلف���ة، واللق���اءات واملوؤمترات، 
والور����ض النقا�شي���ة املعدة �شلفا، وهم يتباك���ون عن وطن، تلفظهم 

كالقيء الأ�شفر.
ه���ذه ال�شلوكيات تقدم بو�شوح اإلى الع���امل برمته، مفاهيم خيانة 
الأوطان، وال�شري يف دهاليز العتمة والفئوية والأنا، والطائفية املقيتة 

واملبتورة.
اإن املراهنة على اإث���ارة البلبلة، وال�شطراب���ات املختلقة، لرتكيع 
الوط���ن واإدمائ���ه، لتج�ش���د -وبب�شاط���ة- يومي���ات اجلم���وع اخلا�رسة، 

واملعدومة.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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الك����رمي  الق����راآن  يف  ورد 
�����سُّ ِمْنُهْم ِم����ْن اأَحد اأْو  )َهْل ُتِ
َت�ْصَمُع َلُه����ْم ِرْكًزا(، واملق�صود 
“ال�ص����وت  ه����و  ْك����ز  الرِّ م����ن 
اخَلِف����ي”، ه����ذا هو ح����ال كندا 
وبع�����س ال����دول، فبعي����داً عن 
اجلوانب ال�صيا�صي����ة للأزمة اأو 
اأبعاده����ا وما قيل يف تف�صريها 
ومقا�صده����ا، مل تع����د ال����دول 
العربي����ة والإ�صلمي����ة اأو عل����ى 
الأقل بع�صها ك�صابق عهدها، 

وزمن ال�صتعمار ولى.
م����ن املوؤ�صف اأن جند بيننا 
الغ����رب  ي�صتخدمه����م  عم����لء 
لزعزع����ة ال�صتق����رار الداخل����ي 
لدولنا تت م�صميات ظاهرها 
وحق����وق  واحلري����ة  العدال����ة 
الإن�ص����ان، اأي����ن اأنت����م ي����ا كندا 
م����ن املليني الذي����ن قتلوا يف 
الع����راق و�صوري����ا وفل�صط����ني 

وبورما والقائمة تطول.
اأين اأنتم ي����ا كندا من اآلف 
امل�صجون����ني ظلم����اً يف ظروف 
اإي����ران  يف  اهلل  اإل  يعلمه����ا  ل 
والع����راق و�صوري����ا وفل�صطني 
املحتل����ة وجوانتانام����و وقائمة 
اأخرى تطول اأي�صاً، بل اأين اأنتم 
م����ن معتقلة كندي����ة يف اأملانيا 
اأنك����رت الهولوكو�صت... حيث 
تركت كندا مواطنتها حمتجزة 
يف �صجون اأملانيا، بتهمة اإنكار 
ت�صتطع  “الهولوكو�صت”، ومل 

مطالبة اأملانيا بالإفراج عنها.
كيف تدعي كندا مت�صكها 
بحقوق الإن�صان والعدالة، بينما 
حكومة كندا مل تعبرّ عن قلقها 
ومل ت�صاأل ع����ن مواطنتها، ومل 
تطل����ب من احلكوم����ة الأملانية 
اإطلقه����ا ف����وراً، كي����ف تظهر 
كن����دا اهتمامه����ا بالغ����ري رغم 
اأن����ه م����ن املفرت�����س اأن يكون 
مواطنوها اأولى باهتمامها من 

مواطني الدول الأخرى!
نح����ن ل نتدخل يف ال�صوؤون 
الداخلية لأية دولة، ولن نقبل 
اأن يتدخ����ل اأح����د يف ال�ص����وؤون 
الداخلي����ة لبلدن����ا، اإن التدخل 
�ص����وؤون  يف  ال�صاف����ر  الكن����دي 
اململك����ة العربي����ة ال�صعودي����ة 
يع����د خمالفة لأب�ص����ط الأعراف 
الدولية واملواثيق التي تكم 
العلق����ات بني ال����دول، ويجب 
اتخاذ كل الإجراءات امل�صرتكة 
ملواجه����ة اأي تدخل يف �صوؤوننا 
الداخلية، دفاعا عن مكت�صباتنا 
اأية  اأو  واإجنازاتن����ا وم�صاحلن����ا 
ب�صيادتنا  للم�صا�����س  حماولت 

وزعزعة اأمننا وا�صتقرارنا.

كندا...
 لم نسمع لِك ركزا

الإي���راين  الأداء  ل تخ���رج ع���ن عادي���ات 
الراه���ن، زي���ارة وزي���ر الدف���اع اأم���ري حامتي 
اإل���ى دم�ص���ق لعقد “لق���اءات م���ع م�صوؤولني 
ع�صكريني كبار” فيها، بل هي يف واقع احلال 
غريبة من زواية واحدة: اأن ُتر�صل طهران من 
خلله���ا ر�صالة ر�صمية ممهورة بفعل التحدرّي 
ياً مما  ���اً اأق���ل تدرّ ���اً وعمليرّ فيم���ا ه���ي واقعيرّ
توحي، واإل ل���كان قا�صم �صليم���اين عنوانها، 

ولي�س حامتي!
�صحي���ح اأن قائ���د “فيل���ق القد����س” يف 
احلر����س الثوري م�صغول يف الع���راق مبتابعة 
تفا�صي���ل مع���ارك ت�صكيل احلكوم���ة هناك! 
لك���ن غيابه ع���ن ال�صورة يف �صوري���ا تديداً 
اأبع���د م���دى م���ن ح�ص���وره ب���ني العراقيني، 
كاأنرّ طه���ران تري���د اأن تق���ول اإنه���ا تذه���ب 
باإجلئه���ا  الأمريك���ي  الق���رار  مقارع���ة  اإل���ى 
ع���ن “القط���ر ال�صقي���ق” م�صط���رة ولي�ص���ت 

خمت���ارة! واإن ����رورات تدري���ع موقفها هذا 
ت�صتدع���ي تظه���ري املوق���ف املمان���ع ولي�س 
املقات���ل! واإنه���ا باإر�ص���ال “وزي���ر” الدف���اع 
اً” مقاب���ًل، يف حني اأن  ���ل �صيئاً “ر�صميرّ تتو�صرّ
املعرو����س اأمريكياً ه���و اإج���لء امليلي�صيات 
ل�ِ”الث���ورة”  التابع���ني  و”امل�صت�صاري���ن” 

الإيرانية، ولي�س ل�ِ”الدولة” الإيرانية!
والأكرث دللة لتهاف���ت املوقف الإيراين 
الراهن هو اأن اجلرنال �صليماين الذي واكبت 
�صوره معظم حمطات املواجهات ال�صورية يف 
���ئ الذكر باراك  املرحل���ة ال�صابقة )اأيام ال�صيرّ
اأوبام���ا( يغيب يف الوقت ال���ذي “تنزل” فيه 
وا�صنط���ن على الأر�س م���ن خلل زيارة ممثل 
اخلارجية الأمريكية ويليام روباك اإلى �صمال 
����رق �صوري���ا وتاأكي���ده يف اأك���رث م���ن حمطة 
دها” هناك اأنرّ ب���لده “باقية” ل�صمان  “تفقَّ
الق�صاء نهائياً عل���ى “داع�س”، ثم الأهم من 

ز عل���ى ان�صحاب القوات الإيرانية  ذلك “لرنكرّ
ووكلئها اأي�صاً”!

اأي يف ح���ني ُت�صهر وا�صنطن مواقفها من 
���ازات اأو متويه���ات، تعمد اإيران اإلى  دون قفرّ
” اإذا �صحرّ التعبري، وتقول  اإ�صهار “ن�صف تدٍّ
ها ل تريد الت�صعيد! ول تبحث عنه!  مواربة اإنرّ
وه���ي يف واق���ع الأمر ت���اول احت���واء املوجة 
امل�ص���ادة له���ا و����راء الوق���ت ُمراِهن���ة على 
ل هو تدهور و�صع  احتماَل���ني اأ�صا�صيرّني، الأورّ
دونالد ترامب داخل وا�صنطن وا�صطراره اإلى 
الن�صغال مب�صريه بدلً من الن�صغال مب�صري 
الإيرانيني والكوري���ني ال�صماليني وغريهم! 
ة الكبا�س الأمريكي  والثاين ه���و ت�صاعد ح���درّ
– الرو�ص���ي يف �صاأن الق�صايا التي ا�صتدعت 
العقوب���ات مث���ل اأوكرانيا والق���رم، وب�صبب 
التحقيق���ات اخلا�صة بالتدخ���ل التخريبي يف 

احلملة الرئا�صية الأمريكية. “امل�صتقبل”.

عبدعلي الغسرة

تعقيب���ا على ه���ذا العن���وان اأقول اإن 
ال�صعب الإي���راين مل يكن �صامت���ا بالأم�س 
لينط���ق الي���وم، اإمنا هو ينط���ق وي�رخ يف 
كل منعطف ومنا�صبة �ص���د نظام املليل، 
لكنني هن���ا اأعني ه���ذا التنظي���م املذهل 
ل�صوت ال�صعب اله���ادر من قبل املقاومة 
الإيرانية وتوقيتاتها الفريدة، وهي اليوم 
ترفع اإلى العامل الإن�صاين �صوت �صعبها يف 
ا�صتح�صاره جرمية الإب���ادة اجلماعية �صد 
الب�رية الت���ي ارتكبها اخلمين���ي وطغمته 
عام 1988 وراح �صحيتها اأكرث من ثلثني 
األفا من اأحرار ال�صعب الإيراين من راف�صي 
نظ���ام الكهن���وت والثيوقراطي���ة الرجعية 
ال�صتبدادي���ة، واأغلبهم من اأبن���اء وعنا�ر 
وموؤي���دي منظم���ة جماه���دي خل���ق، ففي 
اخلام����س والع�رين من اآب 2018 �صهدت 
العا�صمة الفرن�صي���ة باري�س وبتنظيم من 
املجل�س الوطني للمقاومة الإيرانية الذراع 
ال�صيا�صي ملنظمة جماهدي خلق.. انطلق 
امللتق���ى التفاعل���ي ال���دويل للمعار�ص���ة 
الإيرانية باخلارج، لإحياء الذكرى ال�صنوية 
ال���� 30 ملجزرة عام 1988، والتي �صهدت 
واملعار�ص���ني  املعتقل���ني  اآلف  اإع���دام 
ال�صيا�صي���ني عل���ى اأي���دي نظ���ام املليل، 
به���دف ف�ص���ح تل���ك املج���ازر واملطالبة 

مبقا�صاة اجلناة دوليا.
وم���ن نقطة النط���لق بباري����س امتد 
امللتق���ى التفاعل���ي الذي ينظم���ه اأع�صاء 
اجلالي���ات الإيرانية ع���ب الفيديو اإلى نحو 
20 عا�صم���ة ومدين���ة رئي�صية لدى اأوروبا 

واأمريكا ال�صمالية.
تل���ك  الته���ام يف  لئح���ة  وتت�صم���ن 
املجزرة التي وقع���ت اأحداثها عام 1988 
الإيراني���ني  امل�صوؤول���ني  م���ن  الع����رات 

البارزين حاليا.
للمقاوم���ة  الوطن���ي  املجل����س  وكان 
الإيراني���ة ق���د ك�صف النق���اب قبل عامني 
ع���ن قائم���ة متهم���ني م���ن نظ���ام املليل 
ت�صم نح���و 59 �صخ�صية ب���ارزة، لفتا اإلى 
اأن ال�صجل الإجرام���ي للمتورطني ظل طي 
الكتم���ان طوال 3 عق���ود، يف الوقت الذي 
يحتل���ون فيه منا�صب �صيادية حاليا نظري 
ا�صرتاكه���م يف “جل���ان امل���وت” بطهران 

و10 حمافظات اأخرى حينها.
واأك���دت املعار�ص���ة الإيراني���ة، التي 
تتخ���ذ م���ن العا�صم���ة الفرن�صي���ة باري�س 
مقرا له���ا، اأن اأعم���ار بع����س ال�صحايا من 
واملعتقل���ني  ال�صيا�صي���ني  املعار�ص���ني 
مل تتج���اوز حينها 14 عام���ا، حيث تعمدت 
ال�صلطات الإيرانية دفنهم مبقابر جماعية 
�را للتعتيم عل���ى ملب�صات املجزرة التي 

عرفت اأي�صا ب� “جمزرة اإيران الكبى”.
و�صم���ت قائمة �صحاي���ا تلك املجزرة 
اأق���ل م���ن  اأعماره���م  789 �صخ�ص���ا  نح���و 
18 عام���ا، اإ�صاف���ة اإل���ى 62 ام���راأة حامل 
مت اإعدامه���ن، فيم���ا ك�صف���ت املعلومات 
املتواف���رة حينها عن ت���ورط 59 �صخ�صية 
اإيراني���ة اأبرزه���م املر�ص���د احل���ايل عل���ي 
خامنئي الذي كان يتولى خلل تلك الفرتة 
من�صب رئي����س اجلمهورية لنظام املليل، 
ورجل الدين املت�صدد املقرب له اإبراهيم 
رئي�ص���ي، ال���ذي كان اأحد اأع�ص���اء ما عرف 

ب�”جلان املوت” اآنذاك يف اإيران. 
و�صملت قائم���ة املتورطني 4 اأع�صاء 
فيما يعرف داخل اإيران ب� “جممع ت�صخي�س 
م�صلح���ة النظام”، اأعلى هيئ���ة ا�صت�صارية 
يف الب���لد: “رجل الدي���ن الراحل علي اأكب 
رف�صنج���اين ال���ذي كان يراأ����س البمل���ان 
بالتزامن مع املجزرة، واأي�صا علي فلحيان 
وكيل وزارة ال�صتخبارات الإيرانية، وغلم 
ح�صني ايجئ���ي ممثل ال�صلط���ة الق�صائية 
لدى ال�صتخبارات ويتول���ى حاليا من�صب 
الناط���ق با�ص���م الق�صاء الإي���راين، وجميد 
اأن�ص���اري رئي����س هيئ���ة ال�صج���ون اأثن���اء 
املجزرة واأحد اأع�ص���اء هذا املجمع حاليا”. 
ويف داخل “جمل�س خباء القيادة”، الهيئة 
املخت�صة بع���زل املر�صد الإي���راين، هناك 
اأع�ص���اء متورطون ه���م “اإبراهيم رئي�صي، 
وحممدي ري �صه���ري، ومرت�صى مقتدايي 
الناط���ق با�ص���م املجل�س الأعل���ى للق�صاء 
العابدي���ن  وزي���ن   ،)88 )جم���زرة  خ���لل 

لهيجي، وعبا�س �صليماين”. “احلوار”.
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سوالف

راأف���ت الهج���ان اأ�صه���ر جا�صو�س م�ري 
زرعته املخابرات العامة امل�رية يف اإ�رائيل 
مل���دة 19 عام���ا ا�صتطاع خلله���ا تت غطاء 
اأن يقي���م علق���ات قوي���ة  �رك���ة �صياحي���ة 
يف املجتم���ع الإ�رائيل���ي، وعل���ى اإثره���ا م���د 
املخاب���رات امل�ري���ة مبعلوم���ات مهمة عن 
موعد حرب 67 وحرب اأكتوبر وغريها، ولكن 
م���ا راأيك���م ب���اأن هن���اك عنا�ر بينن���ا تاول 
اأن تقل���د بغب���اء راأفت الهج���ان، عنا�ر اأجزم 
اأنه���ا موجودة يف بع����س الدوائ���ر احلكومية 
واملوؤ�ص�ص���ات اخلا�ص���ة وغريه���ا، ومبا فيها 
و�صائ���ل الإع���لم، مازالت ت�ص���ري على نف�س 

اأهداف وغايات اأيام “الدوار” ولكن بطريقة 
حذرة، هذه العنا�ر تقوم بتزويد احل�صابات 
املعادي���ة للبحرين والتي ت���دار من اخلارج، 
خ�صو�صا يف اإيران ولندن ولبنان، بتفا�صيل 
دقيقة عن خمتلف الق�صايا وجميع الأطراف 
امل�صاركة فيها، اأي ق�صي���ة كانت، ريا�صية 
اأم ثقافي���ة اأم اجتماعي���ة، م���ع ف���ارق وحي���د 
ه���و “تبهريه���ا” باأل���وان الك���ذب وتغليفها 
بق�صدير الإ�ص���اءة للبحري���ن وت�صليمها اإلى 

مركز القلب وهو ال�رطان ال�صفوي.
احل�صاب���ات املعادية للبحري���ن والأقزام 
م���ن املرتزق���ة القائم���ني عليه���ا يف اخلارج 

يعتم���دون على... ل اأق���ول جتنيدهم... لكن 
عل���ى ولئه���م للنظ���ام الإرهاب���ي الإي���راين 
وتعاطفهم اخلفي مع الإرهابيني واملجرمني 
الذين مت���ت اإدانتهم وحك���م عليهم باأحكام 
خمتلف���ة، يري���دون منه���م وكل ح�صب موقع 
عمله، اإر�ص���ال اأية معلوم���ة اأو �صور وكيفية 
للف���رتاءات  ال�صحي���ح  بال�ص���كل  ح�صده���ا 
والأكاذي���ب والف���بكات، وب���ني كل ف���رتة 
واأخرى يتلقون التعليمات وتديد الأهداف 
املطلوب���ة، ولعلن���ا نلح���ظ اأن بع����س ه���ذه 
احل�صاب���ات ال�صفوية تن����ر �صيئا ما حتى لو 
كان دون قيم���ة، “فتتعج���ب” كي���ف و�صل 

اإليهم وبكام���ل التفا�صيل، وه���ذا يعني اأن 
هناك بع�س العم���لء على هيئة مواطنني يف 
خمتل���ف مواقع العمل ي�صكل���ون خطرا كبريا 
عل���ى الوطن م���ن خ���لل التوا�صل م���ع تلك 
احل�صاب���ات وتقدمي املعلوم���ات والتج�ص�س 

على اأمن الوطن.
لنك���ن حذري���ن م���ن ه���وؤلء اجلوا�صي�س 
والعم���لء واإن كان���وا م���ن “فل���ول موؤام���رة 
ال���دوار” ويعمل���ون بح���ذر، فه���م ي�صتغلون 
مواقعهم بقناع الوطنية الزائف يف التوا�صل 
م���ع الهاربني م���ن العدال���ة والقائمني على 

تلك احل�صابات املعروفة.

لنكن حذرين من هؤالء الجواسيس

ُيعتب امتلك الأ�صلح����ة النووية اأحد معايري 
التطور العلم����ي اأو القوة الع�صكرية لأية دولة يف 
الع����امل، فبجان����ب نتائجها الإيجابي����ة ال�صلمية يف 
الطاقة والِعل����م وال�صح����ة اإل اأن اأثرها الع�صكري 
ُمهل����ك للإن�صان وُمدمر لغ����لف الأر�س وبيئتها، 
ونتيج����ة للماآ�ص����ي الإن�صاني����ة والبيئي����ة الناجمة 
ع����ن ا�صتخدام الأ�صلحة النووي����ة وجتاربها، دعت 
منظم����ة الأمم املتحدة دول الع����امل اإلى مناه�صة 
التجارب النووية مبوجب معاهدة احلظر ال�صامل 
للتج����ارب النووي����ة لع����ام 1996م م����ن اأجل منع 
املزيد من جتارب الأ�صلحة النووية التي وافقت 
عليه����ا )183( دول����ة و�صادقت عليه����ا )166( 

دولة.
ويعت����ب 29 اأغ�صط�س يوًما عاملًيا ملناه�صة 
التج����ارب النووي����ة، ويه����دف اإلى زي����ادة الوعي 

والتثقيف ب�صاأن اآثار تفجريات التجارب النووية 
عل����ى الإن�ص����ان وبيئته، وح����ث ال����دول على منع 
القيام به����ذه التج����ارب، وتخلي�س الع����امل منها 
وم����ن اآثاره����ا لتحقيق عامل اآمن، وم����ع ما ي�صهده 
العامل من عمل ُمكثف وتن�صيق، اإل اأن هناك دول 
مازالت تعمل على �صناعة هذه الأ�صلحة )اأمريكا، 
رو�صيا، بريطانيا، فرن�صا وال�صني( بجانب الهند 
وباك�صت����ان وكوري����ا ال�صمالية واإي����ران والكيان 
ال�صهي����وين، وتقيم بني فرتة واأخرى جتارب لها 
يف العلن والباطن، غري اآبهة باآثارها على الإن�صان 
وبيئته، خمرتق����ة بذلك القوان����ني الدولية التي 
تدعو اإلى مناه�صته����ا ونزعها وعدم ا�صتخدامها 

يف النزاعات امل�صلحة بني الدول.
واليوم الع����امل يزيد تعقي����ًدا عندما ترف�س 
دول مث����ل اإي����ران واإ�رائيل المتث����ال للقرارات 

الدولية ب�صاأن �صناع����ة ال�صلح النووي، فالإدارة 
الأمريكي����ة التي تل����زم كوريا واإي����ران بالن�صياع 
للقوانني والرغب����ات الدولية بالتوقف عن اإنتاج 
الأ�صلح����ة النووي����ة، ل تل����زم الكي����ان ال�صهيوين 
به����ذا الأمر، كم����ا اأن الأمم املتح����دة وهيئاتها ل 
تذك����ر �صيًئا عن امتلك ال����دول العظمى لها، بل 
اإن ال����دول الكبى ه����ي التي ُت�ص����در اإلى الدول 
الأخ����رى املع����دات والأدوات وما تتاج����ه لإنتاج 
الأ�صلحة النووية من م�صاع����دات تقنية ومعرفية 

وفنية.
�صع����وب الع����امل تبح����ث ع����ن احلي����اة الآمنة 
املزدهرة، ونزع ال�صلح النووي املفتاح ال�صالك 
لتلك احلياة، ومكافحة ومناه�صة ال�صلح النووي 
ونزع����ه لي�س جم����رد اتفاقية والت����زام وتعهد بل 

اإ�صافة نوعية للحياة الإن�صانية.

اليوم العالمي 
لمناهضة التجارب 
النووية

)1( ! علي نوننصف تحدٍّ

fatin.hamza 
@gmail.com

رؤية مغايرة

فاتن حمزة

صافي 
الياسري



 تراجــع الليــرة الرتكيــة
3.3 % اأمام الدوالر

اإ�ســـطنبول - وكاالت: تراجعـــت اللـــرة الرتكيـــة 
باأكرث من 3 % خالل تعامالت اأم�س، مع عودة التقلبات 

بعد انق�ساء اإجازة عيد االأ�سحى.
وال تـــزال املخـــاوف ب�ســـاأن اأداء االقت�ساد الرتكي 
قائمة على خلفية تهديدات وا�سنطن بفر�س عقوبات 
حال عـــدم االإفراج عـــن ق�ـــس اأمركي حتتجـــزه اأنقرة. 
وكانت اللرة �سهدت هبوطـــا حادا يف ال�سهر املا�سي 
بفعل فر�ـــس الواليات املتحدة عقوبـــات �سد وزيري 
الداخليـــة والعدل االأتراك نتيجة مـــا اعتربته وا�سنطن 

تعنت اأنقرة ب�ساأن ت�سليم الق�س اأندرو برون�سون.

“اآبل” تخطط الإ�سدار 3 هواتف جديدة
دبي - مبا�رش: اأفادت تقارير �سحفية اأن �رشكة “اآبل” تخطط الإ�سدار ثالثة هواتف جديدة 

لها ت�سميم �سا�سة هاتف “اآيفون اإك�س” نف�سه.
وقـــال اأ�سخا�س مطلعون على االأمر لوكالـــة “بلومربغ” اأم�س اإن االأجهزة �ستكون متوفرة 

ب�رشيحة وا�سعة من االأ�سعار واملميزات واالأحجام لزيادة جاذبيتها.
وتابعـــوا اأن ال�رشكة التخطط اإلى اأن تكون اإ�سداراتهـــا اجلديدة بت�سميمات حديثة مثلما 

حدث مع هاتف “اأيفون 6” يف 2014 اأو “اأيفون اإك�س” ال�سادر يف العام املا�سي.
واأو�سحت اإنها بدال من ذلك، فاإن ال�رشكة �ستحتفظ بالت�سميم ال�سابق مع اإدخال مميزات 

ري تغيرات اأكرث اأهمية يف العام املقبل. جديدة على اأن تجُ
ومن املقـــرر اأن تك�سف “اآبل” النقاب عن اأجهرتها اجلديدة يف �سبتمرب املقبل، وت�سعى 
�سانعـــة “االأيفون” يف الوقـــت احلايل اإلى زيادة متو�سط ال�سعر عـــن اإ�سرتاتيجيتها ال�سابقة 

املتعلقة بجذب عدد كبر من امل�ستخدمني.

  للتوا�سل:  )ق�سم االقت�ساد: 17111455(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
التغييــــــرات تــتمـــا�ســـــى مـــــع “بــــــــازل 3” بت�ســــــديـــد معـــاييـــــر الــمـــالءة املـــاليــــــة

“املركـزي” يلـزم البنـوك مبعاييـر جديـدة لل�سيولـة
التطبيق على مرحلتني العام املقبل

األزم م�رشف البحرين املركــــزي البنوك املحلية 
مبعايــــر جديــــدة لل�سيولة املالية اأكــــرث ت�سدداً، يف 
خطــــوة لتعزيز مالءة القطاع املــــايل وحت�سينه �سد 
التقلبــــات املاليــــة، التــــي ي�سهدها النظــــام املايل 

العاملي.
ودعــــا املركــــزي البنــــوك اإلــــى التما�ســــي مــــع 
التغيرات التي طراأت على معاير ال�سيولة املالية 
بعد الت�ساور مع القطاع امل�رشيف واملايل يف اململكة، 
مطالبــــا اإياهــــا البــــدء بتطبيق هــــذه املعاير بحيث 
تكــــون �سارية املفعول بــــدءا من تاريــــخ 30 يونيو 

.2019
للروؤ�ســــاء  وجــــه  املركــــزي يف خطــــاب  واأ�ســــار 
يف  العاملــــة  البنــــوك  يف  واملديريــــن  التنفيذيــــني 
البحريــــن، اأن الق�ســــم الثاين من التطبيــــق �سيكون 

ملزماً للبنوك بحلول 31 دي�سمرب 2019.
واأو�ســــح امل�ــــرشف املركــــزي للم�سوؤولــــني يف 
البنــــوك اأنه جــــرى اإعداد مناذج بخ�سو�ــــس التقارير 

الدوليــــة التي تتعلــــق بو�سع ال�سيولــــة للبنوك واأن 
عليها االلتزام بت�سليم هذه التقارير وفق مواعيدها 

للم�رشف الذي ي�سطلع بدور الرقابة على البنوك.
البحريــــن  م�ســــارف  جمعيــــة  اأحيطــــت  وقــــد 
باملو�سوع كونهــــا متثل القطاع امل�ــــرشيف والبنوك 
العاملــــة يف البالد، اإذ مت اإبالغهــــا باأنه جرى التعديل 

على املجلدات االإر�سادية للبنوك.
L -  تتتناول التعديالت ن�سبة تغطية ال�سيولة
quidity Coverage Ratio، ومعــــدل ا�ستقــــرار 

.Net Stable Funding Ratio التمويل
ومن غــــر الوا�ســــح تاأثــــر املعايــــر اجلديدة 
على حجــــم االإقرا�ــــس يف ال�سوق املحليــــة، اإذ كانت 
خمــــاوف تثار �سابقــــاً من اأن فر�ــــس معاير م�سددة 
لل�سيولــــة �سيحد من قدرة البنــــوك يف التمويل، كما 
اأجربت املعاير اجلديدة بع�ــــس البنوك من التوجه 
لالندمــــاج وتكويــــن كيانــــات اأكرب اأو طلــــب روؤو�س 

اأموال اإ�سافية.
وت�سببت االأزمة املالية العاملية يف 2008 والتي 
اأظهرت ه�سا�سة النظام امل�رشيف العاملي، يف تعزيز 

اتفاقيــــة بازل 3 والتي طورتها جلنــــة بازل للرقابة 
امل�رشفية لتعزيز �سالبــــة االأنظمة امل�رشفية، والتي 
فر�ست معاير �سارمة على كفاية راأ�س املال بغية 
التاأكد مــــن قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها اإذا 
ما تعر�س االقت�ساد اإلى هزة اإلى جانب تعزيز اإدارة 
املخاطر، وهو مــــا يتطلب على البنــــوك حول العامل 

زيــــادة روؤو�ــــس اأموالهــــا ملواكبــــة هــــذه املتطلبات 
االأكــــرث �رشامــــة، اإذ تبنت البحريــــن االتفاقية وبداأت 
تطبيقهــــا، وت�سمل االتفاقية احتفــــاظ البنوك بقدر 
مــــن راأ�س املال املمتــــاز )راأ�س مــــال اأ�سا�سي( وهو 
من امل�ستوى االأول ويتاألف من راأ�س املال املدفوع 
واالأربــــاح املحتفظ بها ويعــــادل 5،4 % على االأقل 

مــــن اأ�سولهــــا التــــي تكتنفهــــا املخاطر اإلــــى جانب 
تكويــــن احتياطي جديد منف�ســــل يتاألف من اأ�سهم 
عادية ويعــــادل 5،2 % من االأ�ســــول، وهو ما يعني 
اأن على البنوك زيادة كمية راأ�س املال املمتاز الذي 
حتتفــــظ به ملواجهــــة ال�سدمــــات امل�ستقبليــــة اإلى 

ثالثة اأ�سعاف.
ومبوجــــب االتفاقيــــة �ستحتفــــظ البنــــوك بنوع 
مــــن االحتياطــــي ملواجهة االآثــــار ال�سلبيــــة املرتتبة 
علــــى حركة الدورة االقت�ساديــــة بن�سبة ترتاوح بني 
�سفــــر و5،2 % من راأ�ــــس املــــال االأ�سا�سي )حقوق 
امل�ساهمني( مع توافر حد اأدنى من م�سادر التمويل 
امل�ستقــــرة لدى البنوك وذلك ل�سمــــان عدم تاأثرها 
بــــاأداء دورها يف منــــح االئتمان واال�ستثمــــار وتوافر 

ن�سب حمددة من ال�سيولة ملواجهة التزاماتها.
ومت رفــــع معدل امل�ستوى االأول من راأ�س املال 
االإجمــــايل اإلى 6 % وعدم احت�ســــاب ال�رشيحة الثالثة 
يف معــــدل كفاية راأ�س املال. ويتوقع اأن يتم تطبيق 
االتفاقيــــة ب�سكل نهائي من قبل البنوك حول العامل 

مع نهاية العام 2019.

علي الفردان

تراجع الت�سخم اإلى 2.7 % يف يوليو بالبحرين
“اإدامة” متدد عقد ا�ستفادة “ترافكو” من اأر�ض ا�ستثمارية

اأعلى بـ 20 % تقييم �سهم “الأهلي املتحد” 

مبوجب اتفاقية تهدف لتعزيز االأمن الغذائي باململكة

على اأثر �سفقة االندماج مع “بيتك”... “هرمي�س”:

املنامة – جمل�س التنمية: مددت �رشكة البحرين 
العقاريـــة  الـــذراع  )اإدامـــة(  العقـــاري  لال�ستثمـــار 
ل�سندوق الرثوة ال�سيادي للمملكة، اتفاقية التعاون 
القائمـــة مع ال�رشكة العامة للتجـــارة و�سناعة االأغذية 
)ترافكـــو(، والتـــي ت�ستفيـــد مبوجبهـــا “ترافكـــو” 
من اإحـــدى االأرا�ســـي التابعـــة الإدامـــة يف م�ساريعها 
اللوج�ستيـــة وال�سناعات الغذائيـــة. ووقع االتفاقية 
عن اإدامـــة رئي�سهـــا التنفيذي اأمـــني العري�س وعن 

ترافكو رئي�س جمل�س االإدارة اإبراهيم زينل.
وقال العري�س “تاأتـــي االتفاقية يف اإطار دعمنا 
الكامل لتوجهـــات البحرين الهادفة لت�سجيع �سناعة 
االأغذية وتعزيز فر�ـــس اململكة يف الو�سول الأهداف 

التنويع االقت�سادي واالأمن الغذائي”.
واأ�ســـاف “حتر�ـــس اإدامـــة علـــى تعزيـــز دعمها 
للقطاع اخلا�ـــس يف م�ساريعه احلاليـــة وامل�ستقبلية 
الن�ش���اط  يف  م�شاهمت���ه  وزي���ادة  اأن�شطت���ه  لتنمي���ة 
االقت�ســـادي �سمـــن �سيـــاق التوجهات نحـــو تنويع 

م�سادر الدخل وخلق قاعدة اقت�سادية م�ستدامة”.
واأكـــد العري�ـــس اأن الـــدور املتنامـــي للقطـــاع 
اخلا�ـــس يجعـــل ال�ـــرشكات اال�ستثماريـــة احلكوميـــة 
موا�سلة دعمه، فالهدف هو تنمية االقت�ساد الوطني 

فيما يعود باخلر واملنفعة على الوطن واملواطنني، 
منوًها يف الوقت ذاته بدور جمموعة ترافكو يف جمال 

�سناعة االأغذية وتعزيز االأمن الغذائي يف اململكة.
مـــن جهتـــه، اأكد زينـــل اأن هذا الدعـــم يعزز من 
قدرة ال�رشكة على توفـــر اخلدمات اللوج�ستية التي 
تدعـــم دورهـــا يف �سناعة االأغذية بو�سفهـــا اأحد اأهم 

ال�سناعات بالن�سبة للمواطنني واملقيمني.

وتاأتـــي االتفاقيـــة كاأحـــد م�ساريع �رشكـــة اإدامة 
تزامًنا مـــع ت�سكيل جمل�س اإدارتهـــا اجلديد وتعيني 
رئي�سهـــا التنفيـــذي، ومن هـــذه امل�ساريـــع، تطوير 
الواجهة البحرية “�سعادة”، وم�رشوع مواقف �سيارات 
متعدد الطوابق )ذا ترمينال( الذي مت اإجنازه موؤخًرا 
يف منطقـــة العدليـــة. باالإ�سافة اإلـــى ت�سليط ال�سوء 

على التطوير يف قطاعي الرتفيه وال�سناعة.

اعتــــرب رئي�ــــس قطــــاع البحــــوث يف 
اأن  “هرمي�ــــس”  املاليــــة  املجموعــــة 
بيــــت  بنــــك  بــــني  املرتقــــب  االندمــــاج 
التمويــــل الكويتــــي )بيتــــك(، وجمموعة 
)البحريــــن(،  املتحــــد  االأهلــــي  البنــــك 
�سيوؤدي اإلى تاأ�سي�س اأكرب بنك من حيث 
االأ�سول يف الكويــــت، واأحد اأكرب البنوك 

االإ�سالمية يف ال�رشق االأو�سط.
ويف مقابلــــة مــــع جريــــدة “الــــراي” 
الكويتيــــة توّقع اأحمد �سم�ــــس الدين اأن 
يجُهيمــــن ال�سعر املرتفع الــــذي يتمتع به 
“بيتك” بعد االندماج، يف حني اأن �سهم 
“املتحد” قد يقّيم ب�سعر اأعلى بنحو 20 

% اإلى 25 %.
ولفــــت اإلــــى اأن العمليــــة �ستــــوؤدي 
اإلى تاأ�سي�س كيان م�ــــرشيف جديد بح�سة 
�سوقية ترتاوح بــــني 35 % و40 % من 
حجم العمليــــات امل�رشفية املتوافقة مع 

ال�رشيعــــة االإ�سالميــــة يف ال�ســــوق املحلية 
الكويتية.

وعمليــــات  املناق�ســــات  اأن  وتابــــع 
تقييــــم ال�سعر العــــادل لتبــــادل �سهمي 
البنكني، قــــد ت�ستغرق فــــرتة اأطول من 
6 اأ�سابيــــع، اإذ اإن الرتاخي�ــــس امل�رشفية 
البحريــــن،  يف  املتحــــد  االأهلــــي  للبنــــك 
وم�ــــرش تقليدية، ولي�ســــت اإ�سالمية، وقد 

ت�ستغرق املوافقات التنظيمية؛ من اأجل 
التحول اإلى بنك متوافق ب�سكل كامل مع 

ال�رشيعة بع�س الوقت.
واأفــــاد �سم�س الدين بــــاأن االندماج 
�سيتيح الفر�سة لـ “بيتك” للدخول اإلى 
اأ�ســــواق جديــــدة، مثل م�ــــرش، واالإمارات، 

والعراق، واململكة املتحدة.
اجلديــــد  الكيــــان  اأن  واأ�ســــاف 

�سيكون مناف�ســــا اأكرب بكثر، و�ست�سهد 
عاليــــة يف  مناف�ســــة  الكويتيــــة  ال�ســــوق 
عمليات االإقرا�ــــس الكبرة وامل�رشوعات 

احلكومية.
وا�ستبعد �سم�ــــس الدين، يف الوقت 
نف�سه، ح�سول اأي تكامل وتوحيد لل�سوق 
امل�رشفيــــة يف الكويــــت ب�سبــــب اختالف 
هيــــكل م�ساهمــــي البنــــوك، خ�سو�سا مع 
امتــــالك اأ�رش خمتلفة حل�س�س متنوعة من 

بنوك عدة.
يــــوم  “اأهلــــي متحــــد” ذكــــر  وكان 
االأحــــد، اأن بنكــــي “اإت�س اإ�ــــس ب�س �سي” 
و”كريدي �سوي�س”، يجُقيمان معدال عادال 
ملبادلة االأ�سهم بينه وبني بيت التمويل 

الكويتي “بيتك”.
يجُذكــــر اأن الطرفــــني وقعــــا مذكرة 
تفاهــــم يف 22 يوليو املا�سي لبدء اأعمل 
التقييم والتق�سي وغرها من االإجراءات 
الفنيــــة والرقابيــــة الالزمــــة؛ خللق كيان 

م�رشيف موحد بني اجلانبني.

ال�سنـــوي يف  الت�سخـــم  ن�سبـــة  ارتفعـــت 
البحريـــن خالل �سهر يوليـــو املا�سي 2.7 %، 
فيما زاد على م�ستـــوى �سهري )قيا�سا ب�سهر 
يونيو املا�سي( نحـــو 0.2 %. وكان الت�سخم 
�سجل يف يونيو املا�ســـي )ال�سنوي( نحو 2.8 

%، فيما كان يف يوليو 2017 نحو 1.4 %.

ال�سكـــن  اأ�سعـــار  اأن  االأرقـــام  واأظهـــرت 
واملرافـــق، التي ت�ســـكل 24 باملئة من اإنفاق 
امل�ستهلكني، زادت 1.1 باملئة عن م�ستواها 
قبـــل عـــام يف يوليـــو، فيمـــا ارتفعـــت اأ�سعار 
االأغذيـــة وامل�رشوبـــات غـــر الكحوليـــة، التي 
ت�ســـكل 16 باملئـــة مـــن ال�سلـــة، بن�سبـــة 2.5 
باملئة. كما قفزت اأ�سعار النقل 8 باملئة بعد 
رفع اأ�سعار البنزين املحلية اأوائل �سهر يناير.

املحرر القت�سادي

املحرر القت�سادي

• العري�س وزينل يتبادالت وثائق االتفاقية 	

“املالية”: ت�سغيل النظام الإلكرتوين للجهاز ال�رضيبي

اجلل�ســـة  يف  املاليـــة  وزارة  طرحـــت 
االأ�سبوعية ملجل�ـــس املناق�سات واملزايدات 
اأم�ـــس، مناق�ســـة اإعـــداد وت�سغيـــل النظـــام 
االإلكـــرتوين للجهـــاز ال�رشيبـــي، تقـــدم اإليها 

عطاءان فنيان.
وكانـــت الـــوزارة قـــد طرحـــت يف �سهـــر 
مار�ـــس املا�ســـي مناق�ســـة لتوظيـــف �رشكة 
ا�ست�سارية تقوم باملهـــام الرئي�سة املتعلقة 
بالبـــدء يف م�ـــرشوع اإن�ســـاء اجلهـــاز ال�رشيبـــي 
ومناق�سة تقدمي خدمات ا�ست�سارية قانونية 
ملراجعـــة وحتديـــث م�ســـودة قانـــون �رشيبة 
القيمة امل�سافة واإعداد املذكرة التف�سرية 
والالئحة التنظيميـــة اخلا�سة بها تقدم اإليها 
عطاءان اأقلهما بنحو 2.979 مليون دينار، يف 

حني اأكربها بـ 3 ماليني دينار.
كما طرحت الوزارة يف �سهر يوليو 2017 

مناق�سة للعطاءات املالية لتقدمي اخلدمات 
اال�ست�سارية لتحديد اأثر تطبيق �رشيبة القيمة 
امل�سافـــة و�رشيبـــة املبيعـــات يف البحريـــن، 
تقـــدم اإليها 4 عطـــاءات، اأقلهـــا بقيمة 100 
األف دينار يف حني اأكربها بـ 147 األف دينار.

واتخذت دول اخلليج قرار تطبيق �رشيبة 
القيمة امل�سافة يف العام 2018 وتدخل حيز 
التنفيذ يف بع�س الدول ومنها البحرين مطلع 
العـــام املقبـــل، و�ستكون مبعـــدل 5 % على 

معظم املواد ومدخالت االإنتاج.
وفتح املجل�س اأم�س مناق�ستني جلهتني 

حكومتني باإجمايل 3 عطاءات.
اأمـــا املناق�سة الثانية فهي لهيئة جودة 
التعليـــم والتدريب، لتقدمي خدمات الطباعة 
والتغليف وال�سحن جلميـــع اأوراق االمتحانات 
الوطنيـــة، اإ�سافة اإلى جميع امل�ستندات التي 
ال حتتوي على �سفة ال�رشية، تقدم اإليها عطاء 

وحيد بنحو 104.5 األف دينار، ومت تعليقه.

اأمل احلامد
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%  50 حمليا  يرتفع  والطلب   ...%  5.3 يرتاجع  الذهب 
12.8 دينار للغرام من عيار 21

انخف�ض �سع���ر الذهب عيار 21 قرياطاً بال�سوق 
املحلية اإل���ى 12.80 دينار للغرام مع مطلع الأ�سبوع 
اجل���اري، مقاب���ل 13.53 دين���ارا للغ���رام يف يوني���و 

املا�سي، وبرتاجع كبريا ن�سبيا بلغ 5.3 %.
اإلى ذلك، هب���ط �سعر الذهب عي���ار 24 قرياطا 
اإل���ى 14.63 دينارا للغرام خالل تعامالت اأم�ض الأول 
مقاب���ل 15.46 دين���ارا يف يونيو املا�س���ي، مرتاجعا 

بن�سبة 5.3 %.
وكان���ت اأ�سعار الذهب يف الأ�س���واق املحلية قد 
ب���داأت بالهب���وط تدريجي���ا بالت���وازي م���ع انخفا�ض 
الأ�سعار العاملية ج���راء انتعا�ض القت�ساد الأمريكي 
وارتف���اع اأ�سعار ال���دولر، واأدى ذلك اإل���ى م�ساعفة 
الطلب على �رشاء الذهب وزيادة الإقبال بن�سبة ت�سل 

اإلى 50 %.

ويف تفا�سيل حركة تغري اأ�سعار الذهب عيار 21 
قرياطا خالل الأ�سبوع املا�سي، فقد �سجل الأحد قبل 
املا�س���ي 12.58 دين���ارا للغ���رام وزاد اليوم التايل 
الثن���ن اإل���ى 12.64 دينارا وا�ستم���ر بالرتفاع يوم 
الثالثاء حيث �سجل 12.68 دينارا، ووا�سل الرتفاع 
الأربع���اء وو�سل اإلى 12.70 دين���ارا، اإل انه انخف�ض 
يوم اخلمي�ض اإلى 12.58 دين���ارا، فيما ارتفع يومي 

اجلمعة وال�سبت لي�سجل 12.80 دينارا للغرام.
وفيم���ا يتعلق بالذهب عيار 24 قرياطا، ف�سجل 
14.38 دين���ارا للغرام يف 19 اأغ�سط�ض، وارتفع يوم 
الثن���ن املا�سي لي�سجل 14.45 دينارا، ثم زاد يوم 
الثالث���اء لي�سج���ل 14.50 دينارا للغ���رام، ويف اليوم 
الت���ايل ارتف���ع ارتفاع طفي���ف وو�سل اإل���ى 14.51 
دين���ارا، وهب���ط ال�سع���ر ي���وم اخلمي�ض حي���ث �سجل 
14.38 دين���ارا، اإل اأنه ع���اود الرتفاع يومي اجلمعة 

وال�سبت لي�سل اإلى 14.63 دينارا للغرام.

وانخف�ض �سعر كيلو الذهب حملياً اإلى 14633 
دين���اًرا مقاب���ل 15458 دين���اًرا يف يوني���و املا�سي، 
بانخفا�ض مق���داره 5.33 %، فيما تراجع �سعر كيلو 
الذهب عاملياً بن�سبة 4.30 % و�سجل 38788 دولًرا 

اأم�ض الأحد مقابل 40531 دولًرا يونيو املا�سي.
كم���ا تراج���ع �سع���ر اأوقي���ة الذه���ب وو�سل عند 
يوني���و  دين���ار   480.76 مقاب���ل  دين���ار   455.09
املا�سي، فيم���ا و�سل �سعرها العامل���ي اإلى 1.206 

دولرا مقارنة ب����1.261 دولر، علًما اأن جنيه الذهب 
و�س���ل �سع���ره حملًي���ا اإل���ى 102.43 دين���ارا مقابل 
دولرا   271.52 عاملًي���ا  و�سج���ل  دين���ارا   108.21

مقابل 283.72 دولرا.
وكانت البحرين قد ا�ستوردت حوايل 5.6 مليون 
قطع���ة من �سبائك الذهب واملجوهرات من 28 دولة 
بقيم���ة اإجمالية تتج���اوز ال� 94 ملي���ون دينار، خالل 
الن�س���ف الأول من العام اجل���اري 2018، بح�سب اآخر 
اإح�سائيات هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

وا�ستوردت اململكة ح���وايل 2.9 مليون �سبيكة 
ذهب بقيمة اإجمالية تبلغ 47.5 مليون دينار وي�سل 
وزنه���ا اإل���ى 2980 غراًم���ا، فيما بلغ���ت قطع احللى 
واملجوه���رات الت���ي اأجزاوؤها من ذه���ب 2.6 مليون 
قطع���ة تزن حوايل 2969 غراًما بقيم���ة اإجمالية تبلغ 

46.5 مليون دينار.

مليارا دينار م�رشوعات عقارية يف معر�س “بابديك�س”
وزير الأ�سغال: القطاع ُمب�رش وحجم التداولت اإيجابي

اأمل  احلامد من �ساحية ال�سيف

قّدر وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
العمراين نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة التنظيم 
العقاري ع�س���ام خلف قيمة امل�رشوع���ات املعرو�سة 
يف معر����ض البحرين العق���اري “بابديك�ض” مبلياري 

دينار.
وتت�سم���ن امل�رشوعات املعرو�س���ة يف املعر�ض 
من جانب ����رشكات تطوير بحريني���ة وخليجية كربى، 
وح���دات و�سق���ق �سكني���ة ذات موا�سف���ات حديث���ة 
تتنا�ش���ب واحلي���اة الع�رصي���ة التي تعي�شه���ا �شعوب 

منطقة اخلليج. 
واأكد الوزير خ���الل افتتاحه املعر�ض يف ن�سخته 
الثالث���ة اأم����ض نياب���ة ع���ن رئي����ض جه���از امل�شاح���ة 
والت�سجي���ل العق���اري رئي�ض جمل����ض اإدارة موؤ�س�سة 
التنظي���م العق���اري ال�سي���خ �سلم���ان بن عب���داهلل اآل 

خليفة، يف جممع �سيتي �سنرت البحرين.
عل���ى ال���دور املميز ال���ذي ت�سطلع ب���ه �رشكات 

التطوير العق���اري وم�شاهمتها يف ت�شجيع اال�شتثمار 
يف املجال العقاري، وبالتايل حتريك عجلة القت�ساد 

الوطني.
وحول تقعاته حلجم التداوالت العقارية بنهاية 
الع���ام اجلاري، اأكد الوزي���ر اأن املطورين العقارين 

اأعرب���وا ع���ن تفاوؤلهم بزي���ادة حجم الت���داول، ومنذ 
افتت���اح املعر�ض �سباح اأم����ض اأبرمت عدة �سفقات 
مم���ا يدل عل���ى اأن ه���ذا القط���اع واع���د وي�ستقطب 
اأن  ���ا  خ�سو�سً واخلليجي���ة،  املحلي���ة  ال�ستثم���ارات 
املعر����ض ا�ستقط���ب م�ساري���ع بحريني���ة وخليجي���ة 

واأجنبي���ة، وبالت���ايل ف���اإن جمي���ع الأم���ور ت���دل على 
التفاوؤل.

واأ�س���ار اإل���ى دور احلكوم���ة يف ت�سجي���ع القطاع 
ا  وزيادة م�ساهمت���ه يف القت�ساد الوطن���ي، خ�سو�سً
اأن ل���ه دورا كبريا يف الإيراد غ���ري النفطي لالقت�ساد 

املحل���ي، كم���ا اأن موؤ�ش�ش���ة التنظي���م العق���اري لها 
دور يف تنظي���م القط���اع وحفظ حق���وق كل الأطراف 
م���ن امل�سرتي���ن واملطورين، وناأم���ل الكثري ونتطلع 
للمزيد من مثل هذه امل�ساريع املعرو�سة باملعر�ض 

يف املجال ال�شكني والتجاري والرتفيهي.

• وزير الأ�سغال يطلع على امل�رشوعات املعرو�سة  )ت�سوير: ر�سول احلجريي(	 • وزير الأ�سغال لدى افتتاحه معر�ض “بابديك�ض” اأم�ض  	

اأعلن الرئي����ض التنفيذي ل�رشكة 
اأن  ال�ساع���ر  ماه���ر  املح���رق  دي���ار 
الأعم���ال الإن�سائي���ة مل����رشوع “داون 
�سنرت”، �شتبداأ ال�شهر املقبل، حيث 

مت اإر�ساء املناق�سة على املقاول.
�شيجه���ز  امل����رصوع  اأن  وب���ن 
ملي���ون   15 بكلف���ة  �شه���ًرا   18 يف 
دين���ار تقريًبا.  ي�س���ار اإلى اأن “داون 
�سن���رت” �سين�س���ئ على هيئ���ة �سوق 
املباركي���ة الكويت���ي م���ع العتم���اد 
عل���ى الت�سمي���م البحرين���ي، و�سكل 
اململك���ة.  يف  املركزي���ة  الأ�س���واق 
واأ�س���ار ال�ساع���ر لل�سحافي���ن على 
هام�ض افتت���اح معر�ض “بابديك�ض” 
اأم����ض اأن املرحلة الأول���ى من م�رشوع 
دي���رة العي���ون �شيت���م ت�شليمها يف 

ال�شه���ر اجل���اري، ويف اأكتوبر �شيتم 
ت�سليم املرحل���ة الثانية. اأما املرحلة 

االأخرية يف �شه���ر دي�شمرب اإلى �شهر 
يناير املقبلن.

ق���در املدير الع���ام ل�رشك���ة الحتاد 
العقارية اأحمد من�سور قيمة املخططات 
الت���ي طرحته���ا ال�رصكة من���ذ بداية العام 
اجل���اري و�شتوا�شل طرحه���ا حتى نهاية 

العام بنحو 40 اإلى 60 مليون دينار.
واأو�س���ح لل�سحافي���ن على هام�ض 
افتتاح معر�ض “بابديك����ض” اأن ال�رشكة 
طرحت من���ذ بداي���ة الع���ام 6 خمططات 
تق���در بنح���و 20 اإلى 30 ملي���ون دينار، 
على اأن تطرح حتى حتى نهاية العام 10 
خمططات ككل قيمتها التقديرية ت�شل 
اإل���ى 40 اإل���ى 60 مليون دين���ار، 90 % 
منه���ا �شكني و6 اإل���ى 7 % منها جتاري 

6 اإلى 7 %.
وذك���ر  من�س���ور اأن خمط���ط �س���رتة 
الذي يتكون من ح���وايل 40 وثيقة على 
م�ساحات ترتاوح ما بن 160 مرت و200 
مرت مرب���ع، وبكلفة اإجمالي���ة 1.8 مليون 
دين���ار. واأ�س���ار اإل���ى اأن �سع���ر الواح���دة 
القطع���ة ح���وايل 45 األ���ف دين���ار، وهي 

م�سنف���ة بناء مت�س���ل، حيث يت���م البناء 
عل���ى القطعة باأكملها م���ن دون ترك اأي 
م�ساف���ة. وب���ن اأن مت بي���ع نح���و 10 % 
من خمطط �سرتة ال���ذي يقع خلف البنك 
الأهلي املتح���د، ونح���و 20 % ا�شرتتها 
والت���ي  التطويري���ة،  ال����رشكات  اإح���دى 
�ست�ساركنا يف بناء هذه الق�سائم، لت�سل 
الن�شبة الت���ي مت ت�شويقها ككل اإلى 30 

% من اإجمايل املخطط.

القيم���ة  ب�رشيب���ة  يتعل���ق  وفيم���ا 
امل�شافة، اأ�شار اإل���ى اأن املتاأثرين منها 
امل�ستثمرين يف العق���ارات، لن ال�رشيبة 
لن حتت�س���ب على العق���ار الأول والثاين 
لل�سك���ن، اأما العق���ار ال�ستثماري فلدى 
ت�سجيله يتم دفع %1.7 كن�سبة من �سعر 
العق���ار، متوقًعا بح�سب ما ه���و متداول 
ا مع دفع  عدم دفع �رصيبة عليها خ�شو�شً

ن�سبة 1.7 % من �سعر الأر�ض.

• ماهر ال�ساعر متحدثا اإلى ال�سحافين	

اأطول م�رشوع �سكني يف البحرين بـ 80 مليون دينار

“االحتاد” تطرح 10 خمططات بـ 60 مليون دينار

قال رجل الأعمال، اإ�سحاق الكوهجي 
اإن الأعم���ال الإن�سائي���ة مل����رشوع “غولدن 
غيت”، �ستبداأ يف اأكتوبر املقبل، وبكلفة 

اإجمالية تقدر ب� 80 مليون دينار.
واأو�س���ح لل�سحافي���ن اأن امل����رشوع 
يتك���ون من برج���ن، و�سيكون���ان اأطول 
مبن���ى �سكني يف البحري���ن، حيث يتكون 
ال���ربج الأول من 53 طابق���ا، فيما يرتفع 
الثاين 45 طابقا، يف منطقة خليج البحرين 
“بحرين ب���ي” مقابل فن���دق فور�سيزن. 
واأكد اأن امل�رشوع �سيطرح باأ�سعار باأ�سعار 

منا�سبة، ومقبولة للجميع.
واأ�س���ار الكوهج���ي اإل���ى اأن الأعمال 
 )...( اأع���وام،   3 �ست�ستغ���رق  الإن�سائي���ة 
دخلنا يف حتالف ا�سرتاتيجي مع مطورين 
م���ن الهند منا�شف���ة بواق���ع 50 % لكل 

جهة.
% م���ن   50 “�سيت���م ط���رح  وتاب���ع 
امل����رشوع للبيع يف ح���ن �سيتم الحتفاظ 
بالن�سبة املتبقية لل�رشكة، متوقًعا اأن يتم 

ت�سويق 70 % منه خالل الإن�ساء”.
وتوق���ع حتقي���ق 33 % كعائ���د من 
ال�ستثم���ار، م�س���رًيا اإل���ى اأن �سعر املرت 
املربع يف “بحرين بي” ي�سل اإلى 1200 
دين���ار يف حن اأن املرت املربع يف غولدن 
غيت يبل���غ 700 دينار فق���ط، وهو فرق 
�شا�ش���ع الأ�شب���اب كث���رية اأوله���ا املوقع 
املختار وكذلك البناء الطويل للم�رشوع ما 
يعن توفري �سعر الأر�ض، كما اأن اأ�سعار 

البن���اء حالًي���ا تعت���رب الأدن���ى ول���ذا فاإنه 
يعترب الوقت الأف�س���ل لال�ستثمار، )...( 

اأعتقد اأنها �شرتتفع م�شتقبال.
م���ن  اأن امل����رشوع يتك���ون  يذك���ر 
وه���و  �سق���ة،   746 ي�سم���ان  برج���ن 
م����رشوع بال�رشاكة م���ع جمموع���ة اأجمريا 
مايف���ري للتنمية العقاري���ة التي قامت 
بتاأ�شي�شه���ا جمموعة اأجم���ريا مع �رصكة 

مايفري هاو�سينغ.

ق���ال رئي����ض جمل����ض اإدارة جمعي���ة 
التطوي���ر العق���اري، ع���ارف هجر����ض اإن 
املطوري���ن العقاري���ن املرخ�سن لدى 
موؤ�س�سة التنظيم العقاري يقدر بنحو 50 

مطوًرا عقارًيا.
واأك���د اأن البحري���ن متتل���ك اأف�س���ل 
القوان���ن والت�رشيع���ات اخلا�سة بتنظيم 
���ا مع تاأ�سي�ض  القطاع العقاري، خ�سو�سً
موؤ�ش�شة التنظي���م العقاري كجهة مهنية 

و�سن القانون العقاري اجلديد.
وذكر اأن ال�س���وق العقاري البحريني 
يعت���رب الأف�س���ل على م�ست���وى املنطقة 
كون���ه ي�شهد ط���رح م�شاريع جدي���دة، ما 
ي���دل على ثقة املطورين، كما اأن الطلب 
فيه حقيق���ي. واأ�س���اد هجر����ض بالتوجه 
اإل���ى تو�سع���ة ال�س���وارع، مثمن���ا رعاي���ة 
ودع���م رئي�ض جهاز امل�شاح���ة والت�شجيل 

العق���اري رئي����ض جمل����ض اإدارة موؤ�س�سة 
التنظي���م العق���اري ال�سي���خ �سلم���ان بن 
عب���داهلل اآل خليف���ة ملعر����ض البحري���ن 
العق���اري “بابديك����ض”. ولف���ت هجر�ض 
Ba P )إإلى اأن معر�ض البحرين العقاري 
DEX( بن�سخت���ه الثالثة يعترب من اأجنح 
املعار�ض العقارية ال�سغرية “البوتيك” 

يف اململك���ة بف�س���ل ما يلقاه م���ن اإقبال 
كبري من خمتلف �رشائح املجتمع.

واأكد هجر�ض اأن ه���ذا الوقت يعترب 
اأف�سل الأوقات ل�رشاء الوحدات ال�سكنية، 
وتوف���ري  منا�سب���ة  الأ�سع���ار  لن  نظ���ًرا 
والتموي���ل  امل�ساري���ع،  م���ن  اخلي���ارات 

وكذلك البنية التحتية.

• رجل الأعمال، اإ�سحاق الكوهجي يف املعر�ض	

• م�ساركون يف املعر�ض 	

تن�سئه “الكوهجي غولدن غيت” يف “بحرين بي”ال�ساعر: بدء اإن�ساء “داون �سنرت” �سبتمرب املقبل

هجر�ض: ترخي�ض 50 مطورا عقاريا حتى الآن

بيع 30 % من م�رشوع �سرتة

زينب العكري

• اأحمد من�سور متحدثا اإلى ال�سحافين	



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

27/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-122827( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد عبدالرحمن عبدالرحمن البطي

االسم التجاري احلالي: ورشة البطي الكهربائية

االسم التجاري اجلديد: ورشة الباحة الكهربائية

قيد رقم: 61689-1

القيد: 88175
التاريخ: 16/8/2018

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

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة شركة كولد ستار لالستيراد 
والتصدير تضامن لصاحبها عمر جمال جميل وشركاه

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة شركة كولد ستار لالستيراد والتصدير تضامن لصاحبها 
تغيير  طالبني   ،88175 رقم  القيد  مبوجب  ،املسجلة  وشركاه  جميل  جمال  عمر 
لصاحبها  تضامن  والتصدير  لالستيراد  ستار  كولد  شركة  من  التجاري  اإلسم 
للتسويق تضامن بحرينية  الشيف  إلى شركة جزيرة  عمر جمال جميل وشركاه 

لصاحبها حامد عصام حامد بلبل وشركاه. 
أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة ثالثية االبعاد الدولية للتقنية واخلدمات ذ.م.م 
سجل جتاري رقم 1-89816

بناء على قرار الشركاء في شركة ثالثية االبعاد الدولية للتقنية واخلدمات ذ.م.م 
السيد  وتعيني  اختياريا  الشركة  بتصفية   1-89816 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: عصام احمد حسن احمد

 )+973(66966944
sayedessam75@gmail.com

27/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة  السجل التجاري
) CR2018 -120920( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مهاب جاسم عبداالله جاسم السويدي

االسم التجاري احلالي: مركز كليوباترا التعليمي
االسم التجاري اجلديد: مركز كليوباترا لتصميم برامج التديرب

قيد رقم: 113202-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة أساس القابضة ش.ش.و ملالكها عباس غلوم جعفر أميري 
سجل جتاري رقم 59222

بناء على قرار الورثة في شركة أساس القابضة ش.ش.و ملالكها عباس غلوم 
اختياريا  الشركة  بتصفية   59222 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  أميري  جعفر 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: حسني صالح حسني عبداهلل محمد

 )+973(39696506
منامة - مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة هابي اليف كوزمتكس ذ.م.م 
سجل جتاري رقم 95116

بناء على قرار الشركاء في شركة هابي اليف كوزمتكس ذ.م.م املسجلة مبوجب 
/ حسني علوان عزيز  السيد  وتعيني  اختياريا  الشركة  رقم 95116 بتصفية  القيد 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: حسن علوان عزيز

 )+973(39634991
k2muhanna@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة البحرين 360 للدعاية واالعالن ش.ش.و ملالكها زاف مرين انترشيونال ذ.م.م

 / إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

 360 البحرين  شركة  القانوني  املصفي  باعتباره  عبدالعال  يوسف  حسن  جاسم 

كشركة  املسجلة  ذ.م.م  انترشيونال  مرين  زاف  ملالكها  ش.ش.و  واالعالن  للدعاية 

أعمال تصفية  انتهاء  إشهار  97332، طالبا  رقم  القيد  الواحد  مبوجب  الشخص 

الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 107882
التاريخ: 26/8/2018

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

بشأن تغيير اإلسم التجاري شركة افنان لألنشطة العقارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

اإلسم  تغيير  طالبني   ،107882 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  الشركة  اصحاب 

لألنشطة  افنان  شركة  التجاري  اإلسم  تغيير  بشأن  من  التجاري 

العقارية ذ.م.م إلى افنان للمقاوالت والعقارات ذ.م.م 

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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اإ�رسائيل تطور �شواريخ ميكنها ا�شتهداف “املنطقة برمتها”

اأعلن���ت وزارة الدفاع االإ�رسائيلية اأم�س االثنني توقيع عق���د مهم مع جمموعة اأ�شلحة وطنية لتطوير 
واإنت���اج �شواريخ ق���ادرة على اإ�شابة اأي هدف يف املنطقة برمتها. واأو�شح���ت الوزارة يف بيان اأن العقد 
يبل���غ مئات ماليني ال�شيكل )ال���دوالر ي�شاوي 3،63 �شيكل(، من دون اأن ت���ورد اأي تفا�شيل حول نوع 

االأ�شلحة املطلوبة والبلدان اأو االأهداف التي قد ت�رسبها. ومل ترد الوزارة على اأ�شئلة “فران�س بر�س”.
و�شتتولى املجموعة العامة لل�شناعات الع�شكرية االإ�رسائيلية )اآي اإم اآي( اإنتاج ال�شواريخ بالتعاون 
مع الهيئة املكلفة تطوير اأنظمة االأ�شلحة التابعة لوزارة الدفاع، على ما اأعلنت الوزارة. وبات ق�شم من 
ال�شواريخ يف طور االإنتاج، يف حني اأن الق�شم االآخر ما زال يف مرحلة البحث والتطوير. واأعلن وزير الدفاع 
اأفيغ���دور ليربمان بح�شب البي���ان “اإننا نكت�شب ونطور ق���وة نار دقيقة �شت�شمح لن���ا بتكثيف وتعزيز 
قدراتنا الهجومية وتغطية جممل املنطقة يف غ�شون ب�شع �شنوات”. ومتلك اإ�رسائيل حاليا �شواريخ من 

طراز “اريحا” يبلغ مداها االأق�شى 4800 كلم وهي قادرة على حمل روؤو�س نووية. 
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القاهرة ـ

بغداد ـ رويترز:

عمانن ـ اف ب:

طرابلس ـ أ ف ب:

اأعلنت وزارة الداخلية امل�رسية، اأم�س 
االثن���ني، مقت���ل 5 اإرهابي���ني يف تب���ادل 
الإط���الق الن���ار م���ع ق���وات ال�رسط���ة، خالل 
مالحقات اأمنية للعنا����رس االإرهابية باإحدى 

�ملناطق �جلبلية بطريق �أ�سيوط �سوهاج.
واأ�شاف���ت الوزارة اأن���ه مت “التو�شل 
ملكان اختف���اء االإرهابي���ني اخلم�شة خالل 
العملي���ات التم�شيطية ح���ول اأماكن تردد 
ومتركز العنا�رس امل�شتبه بها”. واأو�شحت 
ال���وزارة اأنه بع���د احل�شول عل���ى اإذن من 
نيابة اأمن الدولة العليا، متت مداهمة خور 
جبلي فجر االثنني، واإطالق النريان باجتاه 
القوات، الت���ي قامت بالت�ش���دي مل�شدر 
اإطالق النريان”. وتابعت: “عقب ذلك عرث 
عل���ى 5 قتلى من العنا����رس االإرهابية، كما 
ع���رث بحوزتهم على 3 بن���ادق اآلية، وكمية 
م���ن الطلق���ات، وو�شائ���ل اإعا�ش���ة، بع�س 

االأوراق التنظيمية”.

دع���ا الرئي�س العراقي، فوؤاد مع�شوم، 
اأم����س االثن���ني، الربمل���ان لالنعق���اد يف 3 
�سبتمرب �ملقبل. وقالت رئا�سة �جلمهورية 
املحكم���ة  مل�شادق���ة  نظ���راً  بي���ان:  يف 
االحتادي���ة العليا عل���ى نتائ���ج االنتخابات 
النهائي���ة ملجل����س الن���واب )..( وا�شتناداً 
الأحكام الد�شت���ور واملت�شمن دعوة رئي�س 
لالنعق���اد  �لن���و�ب  ملجل����س  �جلمهوري���ة 
مبر�ش���وم جمه���وري خ���الل 15 يوم���اً، م���ن 
تاري���خ امل�شادقة على نتائ���ج االنتخابات 
�لعامة، على �أن تعقد �جلل�سة برئا�سة �أكرب 
االأع�ش���اء �شن���اً النتخ���اب رئي����س املجل�س 
ونائبي���ه”. واأج���رى مع�شوم ح���وارات عدة 
مع الق���وى ال�شيا�شية كافة ب�ش���اأن االإ�رساع 
يف ح�ش���م تفاهماته���ا ال�شيا�شي���ة الإجن���از 
اال�شتحقاق���ات الد�شتوري���ة املرتتبة على 
انعق���اد املجل����س وم���ا تليه���ا م���ن اختيار 
ب���اب  لرئي����س املجل����س ونائبي���ه وفت���ح 

الرت�شيح النتخاب رئي�س للجمهورية.

دع���ا العاه���ل االأردين املل���ك عبداهلل 
الث���اين، خ���الل ا�شتقبال���ه يف عم���ان اأم�س 
االثنني املفو�س ال�شام���ي لالأمم املتحدة 
غران���دي،  فيليب���و  الالجئ���ني  ل�ش���وؤون 
املجتم���ع الدويل اإلى “حتم���ل م�شوؤوليته” 
اإزاء ال���دول الت���ي ت�شت�شي���ف الالجئ���ني 
ال�شوري���ني، ويف مقدمته���ا االأردن. واأك���د 
املل���ك خالل لقائه غران���دي “اأهمية حتمل 
املجتمع ال���دويل مل�شوؤولياته جتاه الدول 
امل�شت�شيف���ة لالجئ���ني ال�شوري���ني، ويف 
بي���ان  يف  ج���اء  كم���ا  االأردن”،  مقدمته���ا 
�ش���ادر ع���ن الدي���وان امللك���ي. كم���ا اأكد 
املل���ك ����رسورة “مو��سل���ة �لتن�سيق بني 
لالأم���م  ال�شامي���ة  واملفو�شي���ة  اململك���ة 
املتحدة ل�شوؤون الالجئني ل�شمان ح�شول 
الالجئني واملجتمع���ات امل�شت�شيفة على 
الدعم ال�رسوري”. واأ�شار البيان اإلى اأنه مت 
خالل اللق���اء “ا�شتعرا����س االأعباء الكبرية 
الت���ي �شببته���ا اأزمة اللج���وء ال�شوري على 
االقت�شاد االأردين، وال�شغوطات املتزايدة 
على القطاعات اخلدمية خ�شو�شاً التعليم 

وال�شحة والبنية التحتية”.

اندلعت معارك عنيف���ة اأم�س االثنني 
يف �شاحي���ة العا�شم���ة الليبي���ة طرابل����س 
ب���ني ف�شيل���ني م�شلحني تابع���ني نظريا 
حلكوم���ة الوفاق التي يعرتف بها املجتمع 
�ل���دويل، وف���ق �سه���ود وم�س���ادر �أمنية. 
ونددت حكومة الوفاق ب�”الهجوم امل�شلح 
على اأط���راف مدين���ة طرابل����س”، وا�شفة 
املهاجم���ني باأنهم “ع�شاب���ات خارجة عن 
القانون”. وب���داأت املع���ارك يف ال�شاحية 
�جلنوبي���ة �ل�رشقي���ة عند �لفج���ر وتر�جعت 
وتريتها بعد الظهر. وتعذر احل�شول على 
اأي ح�شيل���ة موؤك���دة حت���ى االآن. وا�شتم���ر 
اإط���الق الن���ار ودوي االنفج���ارات يف �شكل 
متقط���ع يف منطقت���ي ع���ني زارة و�ش���الح 
الدي���ن حي���ث ترك���زت املع���ارك بح�ش���ب 
�شهود. ومل تدل وزارة ال�شحة باأي ح�شيلة 
ر�شمي���ة فيم���ا حتدث���ت مديري���ة االأمن يف 

طرابل�س عن قتيل وثالثة جرحى.

 مقتل 5 اإرهابيني 
يف ا�شتباكات مب�رس

مع�شوم يدعو الربملان 
لالنعقاد 3 �شبتمرب

ب�شبب الالجئني... االأردن 
يطلب دعما اأمميا

مواجهات عنيفة قرب 
العا�شمة الليبية

ماكرون: بقاء الأ�سد يف ال�سلطة �سيكون “خطاأ فادحا”
رو�شيا تر�شد تعزيزات اأمريكية ل�رسبة حمتملة على �شوريا

وتاب���ع “اإن كنت اأعترب منذ الي���وم االأول اأن 
عدون���ا االأول هو داع����س ومل اأجعل يوما من عزل 
الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد �رسطا م�شبقا لعملنا 
الدبلوما�ش���ي اأو االإن�ش���اين يف �شوري���ا، فاإنني يف 
املقاب���ل اأعتقد باأن مثل هذا ال�شيناريو �شيكون 

خطاأ فادحا”.
وق���ال “م���ن الذي ت�شب���ب ب���اآالف الالجئني 
ه���وؤالء؟ م���ن �ل���ذي �رتكب جم���ازر بح���ق �سعبه؟ 
ال يع���ود لفرن�ش���ا وال الأي دول���ة اأخ���رى اأن تعنينّ 
قادة �شوري���ا يف امل�شتقبل، لكن من واجبنا ومن 
م�شلحتن���ا اأن نتثب���ت م���ن اأن ال�شع���ب ال�شوري 

�شيكون فعال يف و�شع ي�شمح له بذلك”.
ر ماكرون من اأن “الو�شع  من جهة اأخرى، حذنّ
�ليوم مقل���ق الأن �لنظام يه���دد بالت�سبب باأزمة 
اإن�شاني���ة جديدة يف منطق���ة اإدلب وال يبدي حتى 
االآن اأي رغب���ة يف التفاو����س ب�ش���اأن اأي عملي���ة 

انتقال �شيا�شي”.
واأ�ش���اف “ه���ذا يفرت����س ت�شدي���د ال�شغط 
اأكرث على النظ���ام وحلفائه واأترقب الكثري بهذا 
ال�ش���دد من رو�شي���ا وتركيا على �ش���وء دورهما 

والتزاماتهما”.

وتتج���ه االأنظار حاليا اإلى اإدل���ب الواقعة يف 
�شمال غرب �شوريا على احلدود مع تركيا، يف ظل 
ا�شتع���دادات ع�شكرية تقوم بها ق���وات النظام 
ل�ش���ن هج���وم �شد اآخ���ر اأب���رز معاق���ل الف�شائل 

وهيئة حترير ال�شام )جبهة الن�رسة �شابقا(.
اإل���ى ذلك، نقل���ت وكاالت اأنب���اء رو�شية عن 

وزارة الدف���اع قولها اأم����س االثنني اإنها ر�شدت 
تعزيزات تقوم بها وا�شنط���ن لقواتها يف ال�رسق 
االأو�ش���ط ا�شتع���داداً ملا تخ�شى مو�شك���و من اأن 
تك���ون �رسب���ة حمتملة توجهه���ا لق���وات النظام 

ال�شوري.
واأ�ش���ار امليجر جرنال اإيج���ور كونا�شينكوف 

اإل���ى اأن املدم���رة االأمريكي���ة رو����س امل�شلح���ة 
ب�شواريخ موجه���ة دخلت البحر املتو�شط يف 25 
ر باأنه 28 �شاروخاً  اأغ�شط����س وهي مزودة مبا قدنّ
من ط���راز توماهوك القادرة على �رسب اأي هدف 

يف �سوريا، وفق �لوكاالت.
وكان م�شت�شار البيت االأبي�س لالأمن القومي 
ق���د ح���ذر، يف وق���ت �سابق م���ن �أغ�سط����س، باأن 
الواليات املتحدة �شرتد “بقوة �شديدة” يف حال 
ا�شتخدم النظ���ام ال�شوري اأ�شلح���ة كيمياوية يف 
حمافظة اإدل���ب، قائالً: “نرى االآن خططاً ي�شعها 
النظ���ام ال�ش���وري ال�شتئناف هج���وم ع�شكري يف 

حمافظة اإدلب”.
وتابع بولت���ون اأنه ياأمل يف اأن تكون �رسبات 
اأمريكية �شابقة �شد نظ���ام االأ�شد �شكلت رادعاً 
عن ا�شتخ���دام اأ�شلحة كيمياوي���ة، م�شيفاً: “اإننا 
قلقون بالطب���ع من اإمكاني���ة اأن ي�شتخدم االأ�شد 

اأ�شلحة كيمياوية جمدداً”.
وق���ال: “لتكون االأمور وا�شحة: اإذا ا�شتخدم 
النظام ال�ش���وري اأ�شلحة كيمياوية، ف�شرند بقوة 
�شدي���دة، ومن امل�شتح�شن به���م اأن يفكروا مليا 

قبل اتخاذ اأي قرار”.

• املدمرة االأمريكية رو�س امل�شلحة ب�شواريخ موجهة	

�إىل طبيعته” يف  �لو�ضع  “عودة  �أن  �الثنني  �أم�س  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�ضي  �لرئي�س  ر�أى 

�ضوريا مع بقاء �لرئي�س ب�ضار �الأ�ضد يف �ل�ضلطة �ضيكون “خطاأ فادحا”.

�لذين  �الأط��ر�ف  “نرى بو�ضوح  �لفرن�ضيني  �ل�ضفر�ء  �أم��ام  �ل�ضنوي  وقال ماكرون يف خطابه 

يودون بعد �نتهاء �حلرب على د�ع�س، �لدفع يف �جتاه عودة �لو�ضع �إىل طبيعته: ب�ضار �الأ�ضد يبقى 

يف �ل�ضلطة و�لالجئون )...( يعودون وبع�س �الأطر�ف �الآخرون يتولون �إعادة �الإعمار”.

قال العقيد تركي املالكي، املتحدث با�شم 
حتال����ف دعم ال�رسعي����ة يف اليمن، اأم�����س االثنني، 
اإن قيادة الق����وات امل�شرتكة للتحالف ت�شتغرب 
بع�����س الت�رسيح����ات ال�ش����ادرة م����ن م�شوؤول����ني 

اأميني.
واأ�ش����اف، خالل موؤمتر �شح����ايف يف الريا�س، 

اأنهم اتخذوا مواقف خاطئة ب�شبب مزاعم باطلة.
واأكد اأن احلادث يف �شوق ال�شمك كان ب�شبب 
احلوثي����ني ولي�����س كم����ا اأ�شاع����ت امليلي�شيات. 
واعت����رب املالك����ي اأن البيئ����ة يف �شنع����اء لي�شت 

منا�شبة لعمل املنظمات االأممية.
وذكر �ملالكي �أن هناك �آليات تطبق من قبل 
التحالف ونقبل اأي توا�شل من اأي منظمة اأممية، 
ولكن يج����ب اأن يك����ون هناك حيادي����ة وااللتزام 
مبب����ادئ االأمم املتح����دة ب�شاأن العم����ل االإن�شاين، 

وعدم ال�شكوت على انتهاكات احلوثي.
وق����ال: مل يك����ن هن����اك اأي بي����ان اأمم����ي عن 
�شيط����رة امليلي�شيات عل����ى م�شتودعات ملنظمة 

دولية.
واأك����د املتحدث با�شم التحال����ف اأن املنافذ 

االإن�شاني����ة لليمن تعمل بطاقاته����ا كافة، ومتنح 
�لت�ساريح �جلوية و�لربية و�لبحرية با�ستمر�ر.

كذلك، ا�شتعر�س املالك����ي اآخر التطورات، 
و�لتق����دم �لذي �أح����رزه �جلي�س �ليمن����ي م�سنود� 

بالتحالف يف عدد من �ملناطق.
امليلي�شي����ات  اأن  اإل����ى  املالك����ي  واأ�ش����ار 
باجت����اه  �شاروخ����اً   182 اأطلق����ت  االنقالبي����ة 

ال�شعودي����ة منذ 2015، 5 منها خالل مو�شم احلج 
�الأخري. و�أو�سح �أن �مليلي�سيات ت�ستغل �ملناطق 
ال����دويل، وكذل����ك  القان����ون  املحمي����ة مبوج����ب 
ت�شتخدم املدنيني لتجنب ا�شتهدافات التحالف. 
وقال املتح����دث اإن احلوثيني ي�شتخدمون �شجناً 
لتدري����ب اإرهابي����ني، وكذلك يدرب����ون قنا�شني 
يف اأماك����ن �شكنية، واأي�ش����اً ي�شتغلون املدار�س. 

واأ�ش����اف اأن التحال����ف يوا�شل حتيي����د من�شات 
ال�شواريخ البالي�شتية للميلي�شيات.

وق����ال العقي����د املالك����ي يف ت�رسي����ح ن�رسته 
وكالة االأنباء ال�شعودية، اأم�س االثنني: “ر�شدت 
ق����و�ت �لدفاع �جل����وي للتحالف �إط����الق �ساروخ 
بال�شتي م����ن قبل امليلي�شي����ات احلوثية التابعة 
الإي����ران من داخل االأرا�ش����ي اليمنية من حمافظة 

�شعدة باجتاه اأرا�شي اململكة”.
واأو�ش����ح املالكي اأن ال�ش����اروخ كان باجتاه 
مدينة جاز�ن، و�أطلق بطريقة ُمتعمدة ال�ستهد�ف 
�ملناط����ق �ملدنية و�الآهلة بال�سكان، وقد متكنت 
ق����و�ت �لدف����اع �جل����وي �مللك����ي �ل�سع����ودي من 
اعرتا�����س وتدم����ري ال�ش����اروخ، ومل ينت����ج ع����ن 

اعرتا�س ال�شاروخ اأية اإ�شابات.
واأ�شاف املتح����دث الر�شم����ي اأن هذا العمل 
العدائي من قبل امليلي�شيات احلوثية االإرهابية 
�لتابع����ة الإي����ر�ن يثبت ��ستم����ر�ر ت����ورط �لنظام 
االإي����راين بدع����م امليلي�شيات احلوثي����ة امل�شلحة 
بق����درات نوعي����ة. وق����ال اإن اإط����الق ال�شواري����خ 
البالي�شتية باجتاه املدن والقرى االآهلة بال�شكان 

يعد خمالفا للقانون الدويل واالإن�شاين.

التحالف العربي يستغرب “تسويق الرواية الحوثية” للمجتمع الدولي
عواصم ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

اإيران ت�شت�شيف “قمة ثالثية” ب�شاأن �شوريا

ت�شت�شي���ف اإيران قمة ثالثية حول �شوريا 
جتمها برتكيا ورو�شي���ا يف ال�شابع من �شبتمرب 
املقبل، ح�شب ما اأف���ادت و�شائل اإعالم تركية 
اأم����س االثن���ني. واأورد تلفزيون “ت���ي اآر تي” 
الر�شم���ي الرتك���ي اأن “الرئي����س رج���ب طيب 
اأردوغ���ان �شيتوج���ه اإل���ى اي���ران يف 7 �شبتمرب 

الإجراء حمادثات حول �شوريا”.
ونقل���ت وكال���ة ال�شحاف���ة الفرن�شية عن 
�شبك���ة “اإن تي يف” اخلا�ش���ة اأن القمة �شتعقد 

يف تربي���ز �شم���ايل اإي���ران ولي����س يف العا�شمة 
طه���ر�ن. وكان �لناطق با�سم �لرئا�سة �لرتكية 
ابراهي���م كالني قد اأعلن يف منت�شف اغ�شط�س 
�جل���اري �أن ه���ذه �لقم���ة �ستعقد “خ���الل اأول 
ا�شبوع من �شبتمرب”. واأعلن اأردوغان يف نهاية 
يوليو اأنه يرغب يف اأن ينظم قمة ب�شاأن �شوريا 
يف تركي���ا مع مو�شك���و وباري����س وبرلني يف 7 
�شبتمرب. لكن بح�شب معلومات �شحافية ن�رست 
يف اال�شابيع املا�شي���ة، فيبدو من غري املرجح 
ان تعقد مثل هذه القمة و�شتحل مكانها القمة 

الثالثية يف اإيران.

أنقرة ـ االناضول:

القدس المحتلة ـ  أ ف ب:

• العقيد تركي املالكي	

اعرتا�س �شاروخ بالي�شتي اأطلقه املتمردون على ال�شعودية



وت�سب����ب النزاع م����ع الواليات املتحدة 
يف ت�سارع اأزمة اللرية الرتكية التي هبطت 

بنحو 40 يف املئة هذا العام. 
دونال����د  االأمريك����ي  الرئي�����س  واأج����از 
ترامب هذا ال�سهر م�ساعفة الر�سوم على 
م�سرتيات االألومنيوم وال�سلب من تركيا.
وق����ال األب����ريق �سه����ر الرئي�����س رجب 
طي����ب اأردوغ����ان “تل����ك االإج����راءات التي 
اتخ����ذت بدوافع �سيا�سية ل����ن توؤثر فقط 
واإمن����ا  العامل����ي،  امل����ايل  النظ����ام  عل����ى 
اأي�س����ا على التجارة العاملي����ة واال�ستقرار 

االإقليمي”.
ونقلت “روي����رتز” عن األبريق “�سوف 
ت�سه����م )االإج����راءات( م����ن خ����ال االأ�رضار 
التي �ست�سببها لاأ�سف، يف خلق م�سكات 
الفو�سى التي تغذي االإرهاب واأي�سا اأزمة 

الاجئني”.
واأ�ساف الوزير الرتكي اأن باده ترغب 
يف نقل عاقاتها مع االحتاد االأوروبي اإلى 
مرحل����ة جدي����دة تك����ون فيها التج����ارة مع 

االحتاد اأكرث اأهمية.
وتاب����ع اأن اخلط����وات االأحادية اجلانب 
التي اتخذته����ا وا�سنطن يف االآونة االأخرية 
اأظه����رت اأن العاقات بني تركيا واالحتاد 
االأوروبي، وخ�سو�س����ا فرن�سا، اأكرث اأهمية 

من ذي قبل.

واأ�س���اف اأم���ام 250 دبلوما�سي���ا ونائبا 
وخب���ريا يف العاقات الدولي���ة اأنه �سيك�سف 
ع���ن مقرتحات���ه “خ���ال االأ�سه���ر املقبلة”، 
“اأري���د اأن نطل���ق مراجع���ة �سامل���ة  قائ���ًا: 
الأمنن���ا، تت�سم���ن رو�سيا، مع جمي���ع ال�رضكاء 

االأوروبيني”.
كم���ا دع���ا الرئي����س الفرن�س���ي، ال���ذي 
�سيتوج���ه اإلى الدمن���ارك وفنلن���دا يف جولة 
ت�ستم���ر ثاثة اأيام، اعتباراً من اليوم الثاثاء 
عل���ى اأم���ل ح�س���د الدع���م ملقرتحات���ه، اإلى 
م�ساعف���ة اجله���ود الإ�ساح التكت���ل، قائاً: 
“علين���ا القي���ام مبب���ادرات جدي���دة وبن���اء 

حتالفات جديدة”.
وتابع: “تري���د فرن�سا اأوروبا قادرة على 
احلماي���ة حت���ى يف وق���ت بات في���ه التطرف 

اأقوى وعادت القومية للظهور”.
من جه���ة اأخرى، اأكد ماك���رون من جديد 
ت�سميم���ه عل���ى الدفع قدم���اً باالتفاق الذي 
اأب���رم ب���ني خمتل���ف االأط���راف الليبي���ني يف 
ماي���و املا�سي وين�س خ�سو�س���اً على اإجراء 

انتخابات يف دي�سمرب.
وق���ال: “اأوؤمن بعمق يف اإع���ادة ال�سيادة 
الليبي���ة”، الفتاً اإلى اأن���ه “يف هذا البلد الذي 
اأ�سبح م�رضحاً لكل امل�سالح اخلارجية، دورنا 
ه���و النج���اح يف تطبيق اتف���اق باري�س الذي 

وقع يف مايو” املا�سي.

قال وزير املالية الرتكي، براءت األبريق، اأم�س الثنني، اإن العقوبات التجارية الأمريكية �ضد 

تركيا ميكن اأن تزعزع ا�ضتقرار املنطقة، وتعزز الإرهاب وتزيد اأزمة الالجئني يف نهاية الأمر.

وانتقد األبريق يف موؤمتر �ضحفي بالعا�ضمة الفرن�ضية باري�س الوليات املتحدة، م�ضلطا ال�ضوء 

على م�ضاعي اأنقرة لتح�ضني العالقات مع اأوروبا يف �ضوء تفاقم اخلالفات مع وا�ضنطن.

دعا الرئي�س الفرن�ضي، اإميانويل ماكرون، اأم�س الثنني، الحتاد الأوروبي اإىل جتنب العتماد 

على الوليات املتحدة اأمنيا، م�ضريا اإىل اأنه �ضيعر�س مقرتحات لتعزيز اأمن التكتل.

باإمكان  “مل يعد  اإنه  الدبلوما�ضية  اأجندته  اإطللالق  اإعللادة  ب�ضاأن  وقال ماكرون يف خطاب مهم 

اأوروبا العتماد على الوليات املتحدة يف اأمنها. �ضمان اأمن اأوروبا م�ضوؤوليتنا”.

واشنطن ـ اب:

باريس ـ اف ب:أنقرة ـ رويترز:

واشنطن ـ وكاالت:

موسكو ـ أ ف ب:

كابول ـ رويترز:

االأمريكي���ة  العقوب���ات  دخل���ت 
بذريع���ة  رو�سي���ا  عل���ى  املفرو�س���ة 
ا�ستخدامه���ا املزع���وم الأ�سلح���ة كيميائية 
حي���ز  الربيطاني���ة،  �سالزب���وري  مبدين���ة 
التنفيذ فج���ر ام�س االثنني. ومبوجب هذه 
العقوبات، ينبغي على “وا�سنطن اإنهاء اأي 
م�ساعدة اأمريكي���ة لرو�سيا مبوجب قانون 
املعون���ة االأجنبية لع���ام 1961، با�ستثناء 
امل�ساع���دات االإن�ساني���ة العاجل���ة والغذاء 
واملنتج���ات الزراعية االأخ���رى” وهي كلها 

م�ساعدات غري قائمة وال وجود لها اأ�سا.
واأكدت اخلارجي���ة االأمريكية يف بيان 
له���ا، اأنه���ا �ستتوق���ف عن من���ح تراخي�س 
لت�سدير االأ�سلح���ة االأمريكية للموؤ�س�سات 
ذات  واملنتج���ات  الرو�سي���ة،  احلكومي���ة 
اال�ستخدام املزدوج، با�ستثناء ال�سادرات 
الف�س���اء  جم���ال  يف  للتع���اون  الازم���ة 
وعملي���ات االإطاق التجاري���ة اإلى الف�ساء، 
باالإ�ساف���ة اإلى املنتج���ات الازمة ل�سمان 
�سام���ة رحات الط���ريان امل���دين.  واأ�سار 
البي���ان اإل���ى اأنه �سيت���م “رف����س منح اأي 
قر�س و�سمانات ائتماني���ة لرو�سيا اأو اأي 

دعم اآخر” من قبل اأي موؤ�س�سة اأمريكية.

اأ�س���درت حمكم���ة يف مو�سك���و اأم����س 
االإثن���ني حكم���ا بال�سج���ن 30 يوًم���ا عل���ى 
املعار����س الرو�س���ي األيك�س���ي نافالن���ي 
ب�سب���ب دعوت���ه الحتجاج غري م����رضح به يف 
وقت �سابق من هذا العام، وذلك قبل اأيام 
فقط من جتمع �سيا�سي اآخر يتم التح�سري 
له. وذك���ر القا�سي األيك�س���ي �ستيكلييف 
يف  تفر�سك���وي  مقاطع���ة  حمكم���ة  م���ن 
العا�سم���ة مو�سك���و، باأن نافالن���ي انتهك 
م���راراً القان���ون الرو�سي بدع���وة لتنظيم 
احتجاج جماه���ريي يف يناير وف���ق ما اأفاد 
مرا�س���ل “وكال���ة فران�س” بر����س يف قاعة 
املحكم���ة. واعتقل نافالن���ي م�ساء ال�سبت 
اأم���ام منزله يف مو�سكو.وتتعل���ق اتهاماته 
باحتجاج غري م�رضح ب���ه نظمه يف 28 يناير 
خمالفا قوانني رو�سيا ال�سارمة التي متنع 
تنظيم اأي حترك عام بدون اإذن من جمل�س 

املدينة.
وقال نافالني اأن ال�سبب الوحيد وراء 
احتج���ازه بالتهم���ة نف�سها للم���رة الثالثة 
هو منعه م���ن تنظيم احتجاج يف 9 �سبتمرب 
�س���د م����رضوع رف���ع �س���ن التقاع���د. وكان 
نافالني دعا اإلى عدد من اأكرب التظاهرات 
االحتجاجية يف رو�سيا يف ال�سنوات االأخرية. 
وحتظى لهجته املناه�سة للف�ساد ب�سعبية 
خا�سة بني ال�سباب الذين يتبعون قنواته 

على االإنرتنت ومدوناته.

قال مكت���ب الرئي�س االأفغ���اين اأ�رضف 
غن���ي اأم����س االثن���ني اإن رو�سي���ا وافق���ت 
على تاأجي���ل حمادثات ال�س���ام املتعددة 
االأطراف مع حرك���ة طالبان بعد اأ�سبوع من 
موافقة احلركة على دعوة حل�سور قمة يف 

مو�سكو يف الرابع من �سبتمرب املقبل.
ودعت رو�سيا 12 بلدا وحركة طالبان 
اإل���ى حمادثات �س���ام يف مو�سك���و ال�سهر 
املقب���ل. ورغ���م قب���ول احلرك���ة للدع���وة 
فقد رف�سته���ا حكومة كاب���ول بدعوى اأن 
مثل ه���ذه املحادث���ات يج���ب اأن تقودها 
اأفغان�ست���ان. وقال م�سوؤول كبري يف مكتب 
الرئي����س حت���دث  اإن  االأفغ���اين  الرئي����س 
اإل���ى وزي���ر اخلارجي���ة الرو�س���ي �سريج���ي 
الفروف ”لت�سوية اخلافات و�سمان اإجراء 
املحادث���ات مع طالب���ان يف وجود احلكومة 
االأفغانية“. واأ�ساف امل�سوؤول اأن الفروف 
طم���اأن غني ب���اأن مواعي���د القم���ة ”�سيتم 

تغيريها ل�سمان م�ساركة اأفغان�ستان“.
وق���ال الرئي�س االأفغ���اين على تويرت 
”ج���رى اتخاذ قرار بتاأجيل اجتماع مو�سكو 
ملزي���د من التح�س���ري ولكي يك���ون فعاال 
احلكومت���ان  وت�ست�سيف���ه  تدي���ره  حت���ى 

االأفغانية والرو�سية معا“.

الواليات المتحدة

روسيا

أفغانستان

العقوبات �سد رو�سيا 
تدخل حيز التنفيذ

احلكم على نافالني 
بال�سجن 30 يوًما

مو�سكو توؤجل حمادثات 
ال�سام مع طالبان
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فرن�ضا: مل يعد باإمكان اأوروبا االعتماد على اأمريكا اأمنياتركيا تهدد: العقوبات �ضدنا قد تزعزع اأمن املنطقة

• •وزير املالية الرتكي براءت األبريق	 الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون	

اأعل���ن منظم���و مرا�سم وداع ال�سناتور االأمريك���ي جون ماكني الذي تويف ال�سبت ع���ن 81 عاماً، اأن جثمان بطل 
احلرب ال�سابق �سي�سّجى اجلمعة يف مبنى الكابيتول يف وا�سنطن حيث �ستقام له يف اليوم التايل جنازة وطنية قبل 
اأن ي���وارى الرثى االأحد يف مقربة االأكادميية البحري���ة يف اأنابولي�س. واأو�سح املنّظمون اأنه قبل نقله اإلى العا�سمة 
الفدرالي���ة �سي�سّجى اجلثمان يف مبنى كونغر�س والية اأريزونا يف مدينة فينك�س االأربعاء، ويف اليوم التايل �ستقام 
�س���اة يف الكني�س���ة االإجنيلية يف نورث فينك�س لراحة نف����س ال�سناتور اجلمهوري الراحل. وم���ن الكني�سة �سينقل 
اجلثمان اإلى القاعدة اجلوية التابعة للحر�س الوطني لوالية اأريزونا يف مطار فينك�س ليتم نقله جوا اإلى وا�سنطن.
ويف وا�سنط���ن �سي�سّج���ى اجلثمان اجلمعة حتت قب���ة الكابيتول حيث �ستقام مرا�س���م وداع �سيتاح يف ختامها 
للمواطن���ني اإلق���اء النظرة االأخرية علي���ه طيلة �ست �ساعات. اأم���ا ال�سبت ف�سيكون يوم اجلن���ازة الوطنية للراحل، 
والت���ي �ستقام يف الكاتدرائية الوطنية يف العا�سم���ة الفدرالية و�ست�سارك فيها عائلة ماكني واأ�سدقاوؤه وزماوؤه 

يف الكونغر�س وكبار ال�سخ�سيات االأمريكية واالأجنبية، بح�سب املنظمني.

جنازة وطنية جلون ماكني يف وا�ضنطن

وفر نحو 700 األف من الروهينغا من والية 
راخني ال�سمالية اإل���ى بنغاد�س بعدما اأطلقت 
بورم���ا حملة اأمني���ة عنيف���ة يف اأغ�سط�س العام 
املا�سي �سد جمموعات متمردة �سمن االأقلية 
و�سط تقارير حتدث���ت عن وقوع عمليات حرق 
وقتل واغت�س���اب باأيدي اجلن���ود احلكوميني 
وع�ساب���ات يف البل���د ال���ذي ي�س���كل البوذيون 

غالبية �سكانه.
ونفت ال�سلطات البورمية ب�سدة االتهامات 
لها بالتطه���ري العرقي م�رضة على اأن ما قامت 
ب���ه هو جم���رد رد عل���ى الهجمات الت���ي �سنها 

متمردون من الروهينغا.
لك���ن بعث���ة تق�سي حقائ���ق تابع���ة لاأمم 
املتح���دة اأك���دت اأم����س االثن���ني اأن���ه “يج���ب 
التحقيق ب�ساأن كبار جرناالت اجلي�س البورمي، 
مب���ن فيه���م القائ���د االأعل���ى للجي����س وكبري 
اجل���رناالت م���ني اأون���غ هلين���غ، وماحقته���م 
ق�سائيا بته���م االإبادة اجلماعي���ة �سمال والية 

راخني”.
ب�س���اأن  التحقي���ق  اإل���ى  البعث���ة  ودع���ت 
امل�سوؤولني ومقا�ساتهم كذلك بتهم ارتكاب 
“جرائ���م �س���د االإن�سانية وجرائ���م حرب” �سد 

الروهينغ���ا يف راخ���ني و�سد اأقلي���ات اأخرى يف 
�سمال واليتي كا�سني و�سان.

واعت���ربت اأن تكتيكات اجلي����س البورمي 
م���ع  كب���ري  ب�س���كل  متكافئ���ة  “غ���ري  كان���ت 

التهديدات االأمنية الفعلية”.
ويف ت�رضيحات اأدل���ى بها اإلى ال�سحافيني 
مرزوق���ي  البعث���ة  رئي����س  اأ����رض  جني���ف،  يف 
دارو�سمان على اأن “الطريقة الوحيدة لتحقيق 
تق���دم ه���ي الدعوة اإل���ى ا�ستقالة )م���ني اأونغ 

هلينغ( وتنحيه فورا”.
وتو�سل���ت البعث���ة الت���ي �سكله���ا جمل�س 
حقوق االإن�سان التابع لاأمم املتحدة يف مار�س 
2017 يف تقرير اإلى اأن “هناك معلومات كافية 
ت���ربر التحقيق وماحقة كب���ار امل�سوؤولني” يف 

اجلي�س البورمي.
واأ�ساف التقرير اأن “اجلرائم التي وقعت 
يف والي���ة راخ���ني والطريق���ة التي نف���ذت بها 
ت�سب���ه يف طبيعته���ا وفداحته���ا ونطاقها تلك 
التي �سمح���ت بالتاأكد من وجود ني���ة باالإبادة 

اجلماعية يف �سياقات اأخرى”.
وذك���ر املحقق���ون ا�سم مني اأون���غ هلينغ 
وخم�سة قادة ع�سكريني اآخرين كبار، م�سريين 
اإلى اإمكانية م�سارك���ة الئحة اأطول من االأ�سماء 
م���ع “اأي هيئة موؤهل���ة وذات م�سداقية ت�سعى 
اإل���ى املحا�سب���ة ب�س���كل يتواف���ق م���ع النظ���م 

واملعايري الدولية”.

حتقيق اأممي يطالب مبحاكمة اجلي�ش البورمي بتهمة “اإبادة الروهينغا”

• اأم من الجئي الروهينغا مبخيم كوتوبالونغ يف كوك�س بازار ببنغاد�س	

ال�ضتقالة  اإىل  البورمي  اجلي�س  قائد  الثنني  اأم�س  املتحدة  الأمم  من  حمققون  دعللا 

واإىل مالحقته مع خم�ضة قادة ع�ضكريني اآخرين اأمام الق�ضاء الدويل بتهم تت�ضمن ارتكاب 

جرائم “اإبادة” بحق اأقلية الروهينغا امل�ضلمة. ودفعت الدعوة موقع في�ضبوك الذي تعر�س 

اجلي�س  قائد  حظر  اإىل  الروهينغا،  بحق  الكراهية  خطاب  بانت�ضار  ل�ضماحه  انتقادات  اإىل 

اجلرنال مني اأونغ هلينغ وحذف �ضفحات اأخرى مرتبطة مبوؤ�ض�ضة البالد الع�ضكرية.

جنيف ـ أ ف ب:

وافتتح����ت اجلل�س����ات اأم����ام املحكم����ة 
الدولية يف الهاي �سباح االثنني و�ست�ستمر 
4 اأيام. وب����داأت اإي����ران الق�سية يف يوليو 
رداً عل����ى ان�سح����اب الوالي����ات املتحدة يف 
مايو، من اتفاق 2015 بني القوى الكربى 
وطهران ملنعها من حيازة القنبلة الذرية.

وتعت����رب االإدارة االأمريكية هذا االتفاق 
مت�ساهاً جداً ومقيداً. ويف �سياق ان�سحابها، 
اأعادت الواليات املتحدة فر�س العقوبات 

االأمريكي����ة الت����ي رفعت يف اإط����ار االتفاق 
النووي، على رغ����م ا�ستياء النظام االإيراين 
واأي�س����اً بع�����س الدول االأوروبي����ة املوقعة 

على االتفاق عام 2015.
واأ�س����اف بومبي����و اأن “الرئي�س ترامب 
قد ان�سح����ب من االتف����اق الن����ووي ل�سبب 
ب�سيط ه����و اأنه ال ي�سمن اأم����ن االأمريكيني 
يف مواجه����ة التهدي����د الذي ميثل����ه القادة 

االإيرانيون”.

وخل�����س اإل����ى الق����ول: “�سنداف����ع عن 
اأنف�سن����ا بقوة �س����د ادعاءات اإي����ران التي 
ال اأ�سا�����س له����ا ه����ذا االأ�سب����وع يف اله����اي، 
و�سنوا�س����ل العمل مع حلفائن����ا للت�سدي 
لاأعم����ال املزعزعة لا�ستق����رار التي يقوم 
بها النظام االإيراين يف املنطقة، ووقف اأي 
متوي����ل لاإرهاب ومعاجل����ة م�سكلة انت�سار 
ال�سواري����خ البالي�ستي����ة االإيراني����ة... التي 

تهدد ال�سام واال�ستقرار العامليني”.

اأن  الثللنللني،  اأم�س  الأمللريكللي، مايك بومبيو،  وزيللر اخلارجية  اأكللد 

اأمللام  اإيللران  “بقوة” يف مواجهة  نف�ضها  �ضتدافع عن  املتحدة  الللوليللات 

طهران  قدمتها  �ضكوى  يف  النظر  بلللداأت  التي  الدولية  الللعللدل  حمكمة 

�ضد العقوبات الأمريكية. وقال بومبيو يف بيان اإن هذا الإجراء يعترب 

يف  “التدخل  مبحاولة  اإيللران  متهماً  املحكمة”،  م�ضار  عن  “انحرافا 
بينها  م�ضروعة،  اإجللراءات  باتخاذ  ال�ضيادة  ذات  املتحدة  الوليات  حقوق 

اإعادة فر�س عقوبات تعترب �ضرورية حلماية اأمننا القومي”.

واشنطن/الهاي ـ وكاالت:

بومبيو: �ضندافع بقوة اأمام “العدل الدولية” �ضد اإيران
املحكمة تنظر �سكوى قدمتها طهران �سد العقوبات االأمريكية

• وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو	
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وقع الالعب عبدالرحمن عبدالله عقدا سيمثل مبوجبه الفريق األول لكرة القدم بنادي قاليل خالل املوسم الريايض 
الجديد 2018 -  2019. 

وعقد عبدالرحمن عبدالله الشهري بـ”كاكا” جلسة من املفاوضات مع إدارة قاليل وفيها االتفاق عىل كثري من 
التفاصيل املرتبطة بالعقد بني الجانبني، قبل أن يوقع الطرفان العقد؛ ليكون بذلك عبدالله العبا يف صفوف قاليل 

بدوري الدرجة الثانية للموسم 2018 -  2019.
 يشار إىل أن عبدالرحمن عبدالله سبق له متثيل عددا من األندية الوطنية، وعاقته اإلصابة يف املوسم املايض عن 

الظهور. وتألق “كاكا” رفقة االتفاق املوسم قبل املايض 2016 -  2017 بتسجيله 12 هدفا، وبالشك سيكون إضافة 
جيدة مع انضاممه لتشكيلة نادي قاليل تحت قيادة املدرب الوطني صالح حبيب.

“ك���������اك���������ا” ي������وق������ع م��������ع ك����������رة ق����ال����ي

  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(

افتتح منتخبنا للناشئني مشوار الدفاع 
عــن اللقــب بانتصار مســتحق عىل 
نظريه العامين بنتيجــة 85/ 49 وذلك 
يف اللقــاء الــذي جمعهام يــوم أمس 
عىل صالة نادي شباب أهيل ديب التي 
تحتضن منافســات البطولة الخليجية 
السادسة ملنتخبات الناشئني تحت 16 
ســنة لكرة الســلة خالل الفرتة ما بني 
26 أغسطس وحتى 1 سبتمرب املقبل، 
وتعد هذه البطولة مؤهلة إىل البطولة 
اآلسيوية للناشئني حيث يتأهل األول 

والثاين منها.
الثالثــاء  اليــوم  منتخبنــا  ويخــوض 
مواجهة صعبة يف متام الساعة الرابعة 
عرصا بتوقيت مملكة البحرين، حيث 
يصطدم باملتصدر املنتخب السعودي 
الــذي حقــق انتصاريــن متتاليــني، 
وقدم نفســه كأبرز املرشــحني للقب، 
ويسعى منتخبنا إىل مجاراة املنتخب 
الســعودي والتفوق عليــه بالتكتيك 
الفنــي والرسعــة ودقــة التصويبات 
الثالثية وخصوصــا أن عنرصي الطول 
بهــام  يتفــوق  الجســامنية  والقــوة 

املنتخب السعودي بشكل واضح.
وقدمنــا منتخبنــا مســتوى جيدا يف 
ظهور األول رغم قــرص فرتة اإلعداد، 
ومتكن من فرض أســلوبه من البداية 
بفضــل الخطة املوضوعــة من جانب 
الجهاز الفنــي والتطبيــق املثايل من 
الالعبني، وأنهــى منتخبنا الربع األول 
متقدماً بنتيجة 23/ 14، وواصل تفوقه 
يف الربع الثــاين وخرج متفوقا بنتيجة 
50/ 28، واســتمر يف بســط ســيطرته 
بالربع الثالــث وانهاه بالتقدم بنتيجة 
73/ 34، وحافــظ عىل تقدمه يف الربع 
األخري ليحقق فــوزه األول يف البطولة 

بنتيجة 85/ 49.
 وجــاءت نتائج الفــرتات: )23/ 14(، 
وكان   ،)15 /12(  ،)6 /23(  ،)14 /27(
أفضل املســجلني مــن منتخبنا عامر 
يوســف 22 نقطــة وعــيل زينل 13 
نقطــة وعمــران عبداللــه 14 نقطة 
ومحسن عيل 8 نقاط وحسن عزيز 7 

نقاط وعيل محمود 5 نقاط.

 الشوط األول

 دخــل منتخبنــا للناشــئني املبــاراة 
بتشــكيلة مكونــة من عــيل محمود 
وعــامر يوســف وإبراهيــم محمــد 

وعمران عبدالله وعامر بوجريي.
 ســيطر االرتبــاك عــىل أداء الالعبني 
يف الدقائــق األوىل، وافتتح التســجيل 
ملنتخبنا عامر يوسف بتسجيله ثالثية، 
وغري منتخبنا دفاعــه إىل رجل لرجل 
ضاغط عىل طول امللعب، واستطاع أن 
يتقدم بنتيجة 9/ 4 ليجرب مدرب عامن 
عــىل طلب وقت مســتقطع، وواصل 
منتخبنا بسط ســيطرته وعزز تقدمه 
12/ 4 بثالثية ثانية من عامر يوســف، 
وحــاول املنتخــب العــامين تصحيح 
أوراقــه، لكــن إصابة عمالقه رشــيد 
الزعــايب أربكــت حســاباته، وأجرى 
التبديالت؛  بعــض  مــدرب منتخبنــا 
بهــدف توزيع املجهــود عىل الالعبني 
قبــل أن يعود عمالق عــامن الزعايب 
إىل امللعب، ويسجل عدد من النقاط 
مــن تحت الحلق وينتهي الربع األول 

بتقدم البحرين بنتيجة 23/ 14.
 وشــهد انطــالق الربع الثــاين بداية 
مثالية من منتخبنا بتسجيله 10 نقاط 
يف غضــون دقيقتــني ليعــزز تقدمه 

بنتيجــة 33/ 14 ويجــرب مدرب عامن 
عىل طلب الوقت املستقطع الثاين له، 
وفرض منتخبنا أسلوبه الدفاعي ليمنع 
املنتخب العامين من تسجيل أكرث من 
ثــالث دقائق يف الوقــت الذي واصل 
منتخبنــا التســجيل وزاد الفارق إىل 
20 نقطــة بواقــع 40/ 20 يف منتصف 
الربع الثاين، واستمر منتخبنا يف بسط 
ســيطرته عىل مجريــات اللقاء وعمد 
الجهاز الفني إىل إعطاء باقي الالعبني 
الفرصة باملشــاركة؛ من أجل اكتساب 
الخــربة واالحتــكاك، وأنهــى منتخبنا 

الربع الثاين متقدما بنتيجة 50/ 28.

 الشوط الثاني 

 واصــل منتخبنــا دفاعــه القــوي يف 
انطالق الربــع الثالث، واســتطاع أن 
مينــع املنتخب العامين من التســجيل 
ســت دقائق كاملــة، يف الوقت الذي 
واصل فيه التســجيل وزاد من تقدمه 
بنتيجــة 59/ 28، واســتمر منتخبنا يف 
تفوقه بفضل الدفاع املنظم والهجوم 
الرسيع ومتكن من إنهاء الربع الثالث 

متقدما بنتيجة 73/ 34.
دخــل منتخبنــا الربــع األخــري وهو 
متقــدم بفارق مريح مــن النقاط مع 
جعله يلعب بأريحيــة ودفع املدرب 
الالعبــني  ســحب  إىل  عــيل حســن 
الثاين؛ من  األساسيني والدفاع بالصف 
أجــل إراحتهم للقاء الســعودية هذا 

اليــوم، وحافظ منتخبنــا عىل الفارق 
وســعى إىل تحقيــق الفــوز من دون 
وقوع إصابات لالعبني، ونجح منتخبنا 

يف إنهاء املباراة فائزا بنتيجة 85/ 49.

  تدريب صباحي استعدادا 
للسعودية

 يســعى الجهــاز الفنــي ملنتخبنــا 
للناشــئني بقيادة املــدرب الوطني 
ومســاعده  كويــد  حســن  عــيل 
أحمــد قاهري إىل تجهيــز الالعبني 
إىل املواجهــة املرتقبــة اليــوم أمام 
املنتخب الســعودي الشقيق وذلك 
عرب الحصة التدريبية التي ســتجرى 
صباح اليوم عىل صالة نادي شــباب 

أهيل ديب.
 وكان الجهــاز الفنــي ملنتخبنــا قد 

رصد مباراتني للمنتخب الســعودي 
يف البطولة، وقد ســجل نقاط القوة 
والضعــف لديهــم، ومــن ثم وضع 
الخطة املناسبة للتعامل مع املباراة 
وخصوصا أن املنتخب السعودي يعد 
أبرز املرشــحني للقب يف ظل تفوقه 
يف عنرصي الطول والقوة الجسامنية 
املنتخبات املشــاركة،  بباقي  مقارنة 
كام شــاهد العبو منتخبنا مباريات 
املنتخب الســعودي التي حقق من 
خاللها الفوز عــىل كل من اإلمارات 

وقطر وتصدر الرتتيب مؤقتا.

 اجتماع اللجنة التنظيمية

 عــىل هامــش البطولــة الخليجيــة 
السادســة ملنتخبات الناشــئني تحت 
16 ســنة عقــدت اللجنــة التنظيمية 

الخليجية اجتامعها رقم )113( وذلك 
يف فندق ســيتي ســيزون مقر إقامة 
الوفــود املشــاركة، وشــهد االجتامع 
القرقاوي  اللــواء إســامعيل  حضــور 
رئيــس االتحاديــن العــريب واإلمارايت 
لكرة السلة، ورئيس اللجنة التنظيمية 
الخليجيــة عبداللطيف الفردان نائب 
رئيس االتحاد اإلمارايت إىل جانب نارص 
القصــري عضو اللجنــة وباقي األعضاء 
ممثيل دول مجلس التعاون الخليجي.

ورحــب الفردان بالحضور يف بداية 
االجتامع وعرب عن ســعادته بعودة 
برفع اإليقاف عن الســلة الكويتية 
وعودتها إىل املشــاركات الخليجية 
يف البطــوالت القادمــة، وتم خالل 
أهميــة  إىل  التطــرق  االجتــامع 
التنسيق مع االتحاد العريب ووضع 
حلول من أجل تطوير املســتويات 
الفنية للفئات السنية واملدربني يف 

املنطقة.
 وتم تأجيل بطولــة الرجال املقرر 
إقامتهــا يف دولــة الكويــت خالل 
أكتوبــر املقبــل، وتــم ترحيلها إىل 
العــام 2019 بعــد االنتهــاء مــن 
إجراءات رفع االيقاف عن الســلة 
الكويتيــة، كــام تم اعتــامد إقامة 
بطولة األندية الخليجية يف نسختها 
)39( يف سلطنة عامن خالل الفرتة 
ما بني 24 أبريــل حتى 3 مايو من 
العام املقبــل، يف حني مل يتم موعد 

إقامة بطولة الشباب تحت 17 سنة 
املقــرر إقامتها يف دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة الشــقيقة خالل 

العام 2019.

عيد مياد راشد جمال

احتفلت البعثة البحرينية بعيد ميالد 
العب منتخبنا للناشــئني راشد جامل 
الــذي أكمــل عامــه الخامــس عرش 
بتاريخ 26 أغســطس، وأقــام الجهاز 
بهذه املناسبة  اإلداري احتفاالً بسيطاً 
وســط أجواء طيبة، وهنأ جميع أفراد 
البعثة الالعــب بعيد ميالده ومتنوا له 

التوفيق يف حياته املهنية والرياضية.

 تألق الحكم عبدالرضا

 شــارك حكمنــا الــدويل البحرينــي 
عبدالرضا عبدالحسني يف إدارة املباراة 
االفتتاحيــة يف البطولة، والتي جمعت 
بــني منتخبي عــامن وقطــر وانتهت 
بفــوز األول بنتيجــة 69/ 51، وقــدم 
حكمنــا الدويل أداء متميــز وتألق يف 
إدارة املبــاراة وكانت قراراته صحيحة 
أسهمت يف وصول اللقاء إىل بر األمان.

 

 اإلعانات تغطي بعض 
خطوط الملعب

 غطــت بعض اإلعالنــات التجارية 
املوجودة عىل أرضية الصالة بعض 
الخطــوط املهمة مــن ملعب كرة 
السلة مثل خط الرمية الحرة وجهة 
من خــط قــوس الرميــة الثالثية، 
واعتمد الحــكام عــىل التقدير يف 
هذه املناطــق، وقد أبدى الجهازي 
الفنــي واإلداري ملنتخبنا مالحظاته 
عــىل ذلــك بالحديث مــع محمد 
الشــحي مالــك الرشكــة الراعيــة 
تقوم  والتي  الخليجيــة،  للبطوالت 

بعملية التنظيم.

 توقيع عقد الرعاية مع 
أجاكس

 وقعت اللجنة التنظيمية الخليجية 
لكرة السلة عقداً مع رشكة أجاكس 
لرعايــة بطوالت مجلــس التعاون 
الخليجي حتــى نهاية العام 2019، 
وحرض التوقيع عبداللطيف الفردان 
رئيس اللجنــة التنظيمية الخليجية 
نائب رئيــس االتحاد اإلمارايت لكرة 
السلة إىل جانب سامل املطوع األمني 
العام للجنــة ورئيس مجلس إدارة 
رشكة أجاكس محمد الشحي، يذكر 
أن رشكة أجاكس برئاســة الشــحي 
متتلك خربة كبرية تفوق الـ 20 عاما 

يف تنظيم البطوالت الخليجية.

 مدرب السعودية يراقب

 حــرص الجهــاز الفنــي للمنتخب 
املــدرب الرتيك  الســعودي بقيادة 
غونــاي عــىل الحضــور إىل صالة 
البطولة قبل انطالق مباراة منتخبنا 
يــوم أمس مــع عــامن، وجلس يف 
املدرجــات؛ لرصــد نقــاط القــوة 
والضعف لدى منتخبنا حامل اللقب 
السعودي  للمنتخب  منافس  وأبرز 
الذي متتد إليه الرتشــيحات إلحراز 

لقب البطولة.

“األحمر” يتخطى ُعمان ويواجه عمالقة السعودية اليوم
في خليجية الناشئين لكرة السلة

“ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة” ت����ؤج����ل ب����ط����ول����ة ال������رج������ال ب���ال���ك���وي���ت
دبي       أحمد الذهبة          تصوير: طاهرة جاسم

من اجتماع اللجنة التنظيمية الخليجية لقطة من االحتفال بعيد ميالد راشد جمال

جانب من توقيع عقد الرعاية مع شركة أجاكسالجهاز الفني للمنتخب السعودي يتابع منتخبنا

عبدالرحمن عبداهلل
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17 الفلبين ف���ي  ال��ب��ل��ي��اردو  م��ع��س��ك��ر  ع���ن  راٍض  ب��وب��ش��ي��ت 
اتحاد البلياردو والسنوكر

يتواصل املعسكر التدريبي 
الذي يقيمه العبو البلياردو 

فهد خلف وعيل عبدالكريم 
يف العاصمة الفليبينية مانيال، 
حيث يقام املعكرس يف مقر 

االتحاد الفليبيني للعبة تحت 
إرشاف املدرب العاملي ادغار 

اقابه، ويتضمن بتدريب مكثف 
واملشاركة يف بعض الدورات.

من جانبه، عرب مدير الوفد 
ومسؤول املنتخبات باالتحاد 
البحريني للبلياردو والسنوكر 

حسني بوبشيت عن رضاه 
عن املستوى العام للمعسكر، 

مؤكدا أن االتحاد يسعى 
دامئا لتوفري مثل هذه الفرص 

لالعبني؛ من أجل تطوير 
مستواهم والحصول عىل وقت 

أكرث والرتكيز عىل التدريبات، 
مضيفا: “السيام إذا كانت تلك 

التدريبات تحت إرشاف مدربني 
عامليني عىل غرار املدرب ادغار 
الذي يعترب من أهم املدربني يف 

بالده”.
وأشار بوبشيت إىل أن املعسكر 

تخلله تدريبات مكثفة برفقة 
العبني محرتفني عىل طراز 

عاملي، إضافة إىل املشاركة 
يف بعض الدورات املحلية 

التي ينظمها االتحاد الفلبيني 
للبلياردو، مردفا: “يف الحقيقة 

الربنامج مكثف خالل املعسكر 
والهدف منه تحقيق االستفادة 
األكرب من خالل التواجد يف بلد 

ميلك العبني رائعني وتاريخا 
عريقا يف لعبة البلياردو”.

يف الوقت الذي أكد فيه 
مدير املنتخبات أن إقامة 

هذه املعسكرات سواء للعبة 
البلياردو أو السنوكر تأيت 

ضمن اإلسرتاتيجية والخطة 
العامة الخاصة باالتحاد، سعيا 

لتهيئة الالعبني الدوليني؛ من 
أجل البطوالت واالستحقاقات 

املقبلة، مقدما جزيل شكره 

للجنة األوملبية البحرينية 
برئاسة سمو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة عىل الدعم 
املتواصل الذي تقدمه؛ من 

أجل تطوير الرياضة البحرينية 
وتهيئة الظروف من جانب، 

وتتمكن االتحادات الرياضية 
من تحقيق أهدافها وتطلعاتها 

من جانب آخر.

مدرب النجمة السابق 
يقود يد السد

فتح باب التسجيل للنسخة 
MMA الخامسة من بطولة البحرين

يخوض مدرب النجمة السابق لكرة اليد 
التونيس زهري بن مسعود محطته التدريبية 
الثانية يف الخليج العريب بعدما توىل قيادة 

فريق السد القطري للموسم الريايض 2019 -  2018.
وارتفعت أسهم بن مسعود بعد اإلنجاز واإلعجاز الذي حققه بسواعد 

كتيبة الرهيب النجاموي باملوسم املايض بعدما حقق 4 بطوالت من أصل 
5 خاضها عىل الصعيد املحيل والخارجي، وتعترب هذه املحصلة كفيلة 

ألن تعيل شأنه وتجعله محط أنظار األندية األخرى. محطة النجمة تعترب 
هي األوىل للمدرب بن مسعود الذي مل يخرج خارج حدود الدوري 
التونيس، وبدء مشواره بكأس السوبر البحريني وتاله بكأس السوبر 

البحريني اإلمارايت، وحقق كأس األندية اآلسيوية يف إنجاز فريد من نوعه 
للعبة البحرينية، وأنهى موسمه بكأس االتحاد، وقبل ذلك خرج باملركز 
الثاين من مسابقة الدوري. وسيكون بن مسعود متواجدا مع السد يف 

بطولة “سوبر غلوب”، والذي سيتواجه فيه سيدناي األسرتايل، كام ممثلنا 
النجاموي سيتواجد يف البطولة ذاتها وسيالقي فريق برشلونة اإلسباين.

يعلن االتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة BMMAF عن فتح باب 
 ،MMA التسجيل للمشاركة بالنسخة الخامسة لبطولة البحرين املفتوحة
والتي سينظمها االتحاد يف الفرتة 14-12 سبتمرب املقبل. وقد حدد االتحاد 

طريقة التسجيل واملشاركة التي تشرتط إجراء الفحص الطبي، وكذلك 
االطالع عىل لوائح وأنظمة البطولة، من خالل موقع التسجيل 

.http:/ / www.bmmafed.com/  
وقال أمني الرس العام باالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة السيد 
وليد خالد سيار: “إن بطولة البحرين الخامسة املفتوحة MMA تأيت 
استكامال لروزنامة املسابقات التي حددها االتحاد لعام 2018، والتي 
يسعى االتحاد من خاللها لتنفيذ الخطة التي وضعها لتعزيز انتشار 

هذه الرياضة يف الوسط الريايض املحيل عرب البطوالت املحلية، والتي 
تساهم يف دعم وتطوير مستوى الالعبني مبا يساعد عىل ظهور الالعبني 
املميزين، والذين ميكن االستفادة من خدماتهم عرب ضمهم للمنتخب 

الوطني.

ليس الجيش األمرييك وحده من غرق يف مستنقع فيتنام قبل أكرث من 
63 سنة، أستطيع القول إن كرة القدم البحرينية هي األخرى تغرق يف 

هذا املستنقع!
ا  واألمر تبني يف دورة األلعاب اآلسيوية التي وضعت فيها فيتنام حدًّ

ملغامرة منتخبنا األوملبي لكرة القدم يف الدور الثاين إثر خسارته بهدف 
قاتل يف الدقائق األخرية من عمر املباراة التي استمر فيها التعادل 

السلبي، وكانت يف طريقها لألشواط اإلضافية.
شخصيا، كنت أحسب فيتنام بلدا متواضعا يف كرة القدم، وتعجبت 

يوم أسقطتنا عىل أرضنا يف بطولة آسيا تحت 19 سنة يف العام 2016، 
لكنني أصبحت أشك بعد أن أخرجوا منتخبنا لكرة الصاالت يف بطولة 

آسيا مطلع 2018، واآلن ماذا أقول؟
لقد كرشت فيتنام عن أنيابها يف كرة القدم، وأظن أن السبب يعود إىل 

متاسك منتخباتها يف الفئات العمرية التي من الواضح جدا أنها تسري 
وفق منهجية مدروسة وخط بياين إن مل يكن متصاعدا، فهو ثابت عىل 

نقطة ارتكاز متقدمة.
خسارتنا أمام فيتنام مبنتخبني مختلفني يف فئة الشباب واألوملبي 

خالل حقبة زمنية ال تتعدى السنوات الثالث تعكس تفوق كرة القدم 
الفيتنامية عىل كرة القدم البحرينية التي بلغت أعىل تصنيف دويل 
لها يف املرتبة 44 العام 2004، فيام بلغت فيتنام أعىل مرتبة لها يف 

التصنيف الدويل العام 1998 عندما احتلت املركز 84.
وعندما ننظر اآلن إىل التصنيف الحايل للفيفا، فإننا نجد فيتنام متأخرة 

يف التصنيف الدويل باحتاللها املركز 102، لكنها رغم هذا التأخر 
أصبحت تتفوق علينا بـ 11 مركزا. أين كنا وأين أصبحنا؟!

أعتقد أن بلدا يرغب يف التأهل لكأس العامل، يتوجب عليه االعتناء 
بقاعدة اللعبة وتأسيسها بشكل صحيح لتصبح أكرث ديناميكية يف 

إنتاج األجيال القادرة عىل صناعة الفارق، حينها فقط ميكننا االطمئنان 
عىل كرتنا من الغرق مجددا يف فيتنام أو غريها من البلدان اآلسيوية 

املتطورة بشكل الفت.
لذلك أمتنى أن يكون “مستنقع فيتنام” يف كرة القدم درسا للمسؤولني 

يف اتحاد كرة القدم البحريني مثلام كان درسا لجرناالت الجيش األمرييك 
الذي خاض حربا عىل فيتنام  يف العام 1955 لغرض سيايس مل يحققه، 

رغم محاوالت استمرت 10 آالف يوم!

“كرتنا” تغرق في مستنقع فيتنام!
أحمد كريم

لقطة

a7med.karim@gmail.com

ahmed.kareem
@albiladpress.com

ناشــد عدد من ممثيل ســامهيج عرب 
منرب “البالد ســبورت” بتدخل ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الشباب رئيس املجلس األعىل للشباب 
األوملبية  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفــة لحل املشــكالت الحاصلة 
يف أروقة ناديهــم، والتي تحول دون 
تأدية عملهم بالشكل املثايل والسليم.
إذ جاء يف حديث أبنــاء قرية ونادي 
ســامهيج لـــ “البــالد ســبورت” أن 
ناديهم يعج بالشد والجذب والهيمنة 
اإلدارية الشخصية واملتمثلة يف األمني 
املايل وأمني الرس، اللذين يقفان حجر 
عــرثة أمــام اإلســرتاتيجية التطويرية 
ملجلس اإلدراة برئاسة محمد إبراهيم 
والهادفــة للرقــي بألعــاب النــادي 
ومكتســاباته،  أبنائه  عــىل  والحفاظ 

يتحكامن  املذكورين  الشــخصني  وأن 
بكل صغرية وكبرية يف الشــؤون املالية 
للنــادي، وال يتعاونــان مــع قرارات 
رئيــس وأعضــاء النــادي املتمثلة يف 
واملتطلبات  االحتياجــات  كافة  توفري 
الجديد.  للموســم  الرياضية  للفــرق 
وبينــوا أيضــا أن األمني املــايل وأمني 
الرس يســريان يف طريق لوحدهام يف 

ظل موقفهام املتصلــب، والذي دون 
شــك يخالف رؤية “شــيخ الشباب” 
ســمو الشــيخ نــارص بن حمــد آل 
خليفة التــي تعني النهوض بالرياضة 
والرياضيني عرب العمل الريايض الذي 

البد أن يتســم باإلخــالص والتضحية 
وروح التكاتــف واملودة حتى تتحقق 

األهداف كلها.
وجاء يف حديثهــم “أنهم وصلوا اآلن 
للمرحلة األخــرية والتي يطرقون فيها 
بــاب اللجنة األوملبيــة البحرينية عرب 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
بعدما ملســوا صمتا من جانب وزارة 
الشــباب والرياضة، والتــي تم إبالغ 
أحــد ممثليها باملشــكلة ذاتها، وهم 
عىل ثقة تامة بأن “شــيخ الشــباب” 
لن يتواىن يف حلحلــة وضعهم املتأزم 
قبل الدخول يف غامر املوسم الريايض، 
والذي البد من االستعداد والتجهيز له 
بالشكل الذي يلبي الطموح، ويحقق 
رغبــات الالعبني عىل جميــع الفئات 
العمريــة؛ مــن أجل الظهــور الفني 

املرشف وحصد املراكز املتقدمة.

تأكيدا عىل نجاحات االتحاد البحريني 
للكرة الطائرة، والسمعة الدولية التي 
يتمتــع بها عىل مســتوى اســتضافة 
والعاملية، حظي  اآلســيوية  البطوالت 
االتحاد برشف اســتضافة بطولة العامل 
تحــت 21 عاما الصيــف املقبل بعد 
منافسة قوية من قبل إيران والتشيك.
وأرســل االتحاد الدويل للكرة الطائرة 
خطابا رســمياً إىل االتحــاد البحريني 
أســند خالله رســميا ململكة البحرين 
اســتضافة الحــدث العاملــي يف العام 
املقبــل 2019 لتكــون اململكة وجهة 
بارزة لبطوالت الكرة الطائرة العاملية.

وقال أمني رس االتحاد البحريني للكرة 
الطائــرة فراس الحلواجي إن الحصول 
عىل ثقة االتحاد الــدويل بتنظيم ثاين 
بطولة عاملية يف غضون سنتني يعكس 

الســمعة العطــرة واملكانــة املرموقة 
التي باتت تتبوأها اململكة عىل صعيد 
احتضان كربى البطوالت يف لعبة الكرة 
الطائرة وذلك بفضل ما تتمتع به من 
خربة كبرية وكوادر برشية وبنية تحتية 
متميزة توفــر جميع مقومات النجاح 

ألي بطولة عاملية.
وأكــد الحلواجــي أن دعــم اللجنــة 
األوملبيــة البحرينيــة برئاســة ســمو 
الشــيخ نــارص بــن حمــد آل خليفة 
ممثل جاللــة امللك لألعــامل الخريية 
وشئون الشباب، رئيس املجلس األعىل 
للشــباب والرياضة، لالتحاد البحريني 
للكــرة الطائــرة كان له أبلــغ األثر يف 
الحصــول عــىل تلــك الثقــة الدولية 
باســتضافة بطولــة العــامل تحت 21 
عاما، حيث أن املســاندة الكبرية التي 

تقدمهــا اللجنــة األوملبيــة لالتحاد يف 
شتى املجاالت مهدت األرضية الخصبة 
أمــام االتحاد لينال تلك املكانة البارزة 
لتكون اململكة مرسحا ألهم البطوالت 

العاملية واآلسيوية. كام أكد الحلواجي 
أن االهتــامم واملتابعة املســتمرة من 
الشــيخ عــيل بــن محمــد آل خليفة 
مللف االســتضافة وحرصه الدائم عىل 
االرتقــاء باللعبة من خالل اســتضافة 
إىل  باإلضافــة  العامليــة،  البطــوالت 
الجهود التي بذلها كافة اعضاء مجلس 
اإلدارة كان لهــا دور بارز يف الحصول 
عىل ثقة االتحاد الدويل، مشــريا إىل أن 
االتحاد سيعمل عىل التحضري واإلعداد 
للبطولة العاملية خــالل الفرتة املقبلة 
حيث ان اســتضافة الحدث ينســجم 
مع اســرتاتيجية االتحاد التي تتمحور 
حول االهتامم مبنتخب الشباب وتوفري 
اقوى املباريات التي تسهم يف اكتساب 
الالعبــني املزيد مــن الخــربة لتعزيز 

مكانة الكرة الطائرة آسيويا وعامليا.

أكــد رئيس جهاز كــرة القدم يف نادي 
االتحــاد عــادل القصــاب أن الفريق 
املوســم  منافســات  ســيدخل  األول 
الريايض الجديد 2018 -   2019 بهدف 

البناء والتحضري، ال املنافسة.
وذكر القصــاب يف اتصــال هاتفي لـ 
“البالد ســبورت” أن إدارة كرة القدم 
بالنادي حددت بالتوافق مع الجهازين 
الفني واإلداري الهدف األســاس خالل 
دوري الدرجة الثانية للموســم املقبل 
وذلــك يف تجهيــز الفريــق للظهــور 
بصورة أفضل وأقوى خالل املوســم ما 
بعــد املقبل 2019 - 2020، ولفت إىل 
أن وجود هذا التوجه لدى إدارة نادي 
االتحــاد هــو االعتامد عــىل الالعبني 
الشــباب، خصوصا مع مغــادرة عدد 
كبري من الالعبني يف تشــكيلة الفريق 

للموسم املايض 2017 - 2018.
وكان االتحــاد فقد عــددا من العبيه 
الدويل  النجــم  يتقدمهــم  البارزيــن 
املهاجم مهدي عبدالجبار الذي انتقل 

لتمثيل الرفاع، عالوة عىل أحمد مريزا 
انتقال  اللذيــن  ومحمــد عبدالوهاب 
للحد، كام انتقل سيد حسني ريض إىل 

الحالة.
وأوضــح القصــاب أن فريــق االتحاد 
ســيدخل املوســم الجديــد للظهــور 
بصورة جيدة ال تنافســية، مشــريا إىل 
أن العمل ســيكون مرتكزا عىل تحضري 
الفريق للمســتقبل، متمنيا أن يوفق 
الجهــازان الفنــي واإلداري والالعبون 
يف تحقيق هذا الهدف، وملا ال الظهور 
اإليجايب الذي يدخل الفريق عىل خط 

املنافسة.
وقــال أيضــا: “لــن ننظــر إىل نتائج 
تنافسية بقدر تجهيز الفريق للموسم 

ما بعد املقبل”.
هشــام  الفريــق  مــدرب  أن  وبــني 
املاحــوزي الذي أرشف عــىل الفريق 
خــالل املوســم املــايض بــدأ اإلعداد 
للموسم الجديد يوم 15 يوليو املايض، 
وخــاض الفريق حتــى اآلن 6 وديات 

مــع الرفاع الرشقي والرفــاع واملالكية 
والحالة والقادسية السعودي، وآخرها 

مع الشباب.
ولفــت إىل أن الرتكيز اآلن ســينصب 
نحــو مواجهــة الدور املؤهــل لكأس 
جاللة امللك، إذ ســيلتقي االتحاد مع 
البســيتني يوم الخميس املقبل يف أوىل 

مبارياته الرسمية باملوسم الجديد.

وأوضــح أن الفريــق تعاقد بحســب 
لوائح االتحاد مــع محرتف واحد هو 
النيجريي فورتشــن، كام استعار العب 

الرفاع الشاب مرتىض هالل.
عــىل  االعتــامد ســيكون  أن  وذكــر 
أبنــاء النادي بصورة كبــرية ويف املقام 
األول، خصوصــا مع االســتعانة بعدد 
مــن العبي فئة الشــباب أمثال كميل 
الخبــاز، مرتىض عبدالجبــار، محمود 
شوقي، يوسف الخباز ومحمد أحمد.

واســتعرض عــادل القصاب تشــكيل 
الجهازيــن الفنــي واإلداري لفريــق 
االتحــاد املتكــون من مديــر الفريق 
يونــس  واإلداري  عبدالنبــي حميــد 
مريزا، إضافة إىل الجهاز الفني املكون 
من املدرب الوطني الشــاب هشــام 
املاحوزي ومســاعديه الوطنيني صالح 
عبدالجليــل وباســل عبدالجبار، كام 
يتواجد مدرب الحراس املرصي عصام 
عشــاموي، عــالوة عــىل اختصــايص 

العالج الطبيعي من مرص أيضا.

لحل النزاع والهيمنة اإلدارية غير المسؤولة بناديهم

تأكيد لنجاحات االتحاد في استضافة كبرى بطوالت الطائرة

االعتماد على الشباب من أبناء النادي... القصاب:

أبناء س��ماهيج يناش��دون ناصر بن حم��د التدخل

البحرين تستضيف بطولة العالم تحت 21 عاما

“االتحاد” سيدخل الموسم الجديد لبناء فريق ال المنافسة

البالد سبورت

الرفاع             االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أحمد مهدي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

فراس الحلواجي

عادل القصاب

زهير بن مسعود

علي مجيد



سطر منتخبنا الوطني لكرة اليد تاريخا 
جدي��دا لأللعاب الجامعي��ة البحرينية 
بدورة األلعاب اآلسيوية، وذلك بعبوره 
التاريخي إىل املباراة النهائية ملنافسات 
ك��رة الي��د للم��رة األوىل يف التاري��خ 
بف��وزه عىل منافس��ه املنتخب الياباين 
بنتيج��ة 31/ 20 يف اللق��اء الذي جمع 
بني املنتخب��ني يوم أم��س اإلثنني عىل 
صال��ة “popki” ضمن ال��دور نصف 
النه��ايئ من ال��دورة، لتؤكد ك��رة اليد 
البحريني��ة ريادتها القاري��ة بالصعود 
إىل النه��ايئ وضامن ميدالية آس��يوية 
جديدة للمملكة يف هذه الدورة، وهي 
الثانية عىل التوايل للمنتخب يف دورات 
األلعاب اآلس��يوية وكذلك عىل صعيد 

األلعاب الجامعية للمملكة.
وتكف��ل قائد املنتخب حس��ني الصياد 
بقيادة زمالئ��ه إىل ال��دور النهايئ من 
خ��الل أهدافه العرشة التي حس��مت 
األمور مبكرا ورجحت كفة األحمر عىل 
منافس��ه الذي بدا متهالكا وغري قادر 
عىل التسجيل يف مرمى حارس منتخبنا 
العم��الق محم��د عبدالحس��ني الذي 
تصدى إىل ال� 11، حيث أنهى منتخبنا 
الشوط األول من اللقاء متقدما بفارق 

6 أهداف وبواقع 15/ 9.
وأعل��ن أحمر اليد عن نفس��ه بقوة يف 
مباراة األمس م��ن خالل الرتكيز العايل 
ال��ذي أظه��ره الالعب��ون وتطبيقه��م 
ل��ألدوار الدفاعي��ة والهجومية املوكلة 
إليه��م م��ن جان��ب الجه��از الفن��ي 
اآليس��لندي  املدرب  بقيادة  للمنتخب 
إىل  إضاف��ة  كريستيانس��نس،  آرون 
املحافظ��ة عىل النس��ق التصاعدي يف 
األداء واملس��توى لالعبي األحمر، األمر 
الذي جع��ل م��ن املباراة س��لهة ويف 

املتناول لرجال اليد.
وأثبت العبو منتخبنا أنهم عىل املوعد 
يف املناس��بات الكبرية، بعد أن كس��بوا 
الره��ان األول بالوص��ول إىل النه��ايئ 
وض��امن ميدالي��ة جدي��دة للمملكة، 
واملنافس��ة عىل امليدالية الذهبية التي 
سيس��عى له��ا الالعبون ب��كل قوتهم؛ 
الحص��ول ع��ىل  كونه��م يس��تحقون 

الذهب يف عام الذهب.
وس��يالقي منتخبن��ا يف ال��دور النهايئ 
املنتخ��ب القط��ري يف كالكيت مكرر 
آلخر ث��الث نهائيات من بطولة آس��يا 

للمنتخبات املؤهلة لكأس العامل.
وبالع��ودة إىل مجري��ات املباراة فبعد 
البداي��ة املتكافئ��ة التي كان��ت عليها 
الدقائ��ق الع��رش األوىل م��ن اللق��اء، 
والتي تكف��ل فيها الصياد بالتس��جيل 
ملصلحة منتخبنا، فرض األحمر أسلوبه 
وإيقاع لعبه عىل اللقاء، مس��تفيدا من 
القوة الدفاعي��ة والتألق الكبري ملحمد 
لتصويبات  التص��دي  يف  عبدالحس��ني 
العب��ي الياب��ان، يف الوقت ال��ذي بدأ 
إنه��اء  مراك��ز  تنوي��ع  يف  املنتخ��ب 
الهج��امت وأخذ الفارق تدريجياً حتى 

وصل إىل 6 أهداف مع نهاية الشوط.
ومنذ بداية الشوط الثاين قىض منتخبنا 
أي فرصة لع��ودة اليابانيني إىل املباراة 
من خالل رف��ع الفارق إىل 10 أهداف 
يف وقت رسيع حسم من خاللها املباراة 
ملصلحت��ه، وهو م��ا اس��تغله املدرب 
كريستيانس��نس يف إراح��ة العن��ارص 
الالعب��ني  جمي��ع  وإرشاك  األساس��ية 
باستثناء جاسم السالطنة الذي تواجد 
للم��رة األوىل يف ال��دورة ع��ىل مقاعد 
البدالء مع زمالئه الالعبني، لتأيت النهاية 
الس��عيد لالحمر بالصع��ود إىل املباراة 

النهائية للمرة األوىل يف تاريخه.

شهاب: فرضنا أسلوبنا 
وحققنا الهدف األول

أع��رب الع��ب منتخبن��ا الوطني لكرة 
اليد حسن شهاب عن سعادته الكبرية 
بالتأه��ل إىل املب��اراة النهائي��ة للمرة 
األوىل يف تاري��خ ك��رة الي��د البحرينية 
بدورة األلعاب اآلس��يوية، وقال شهاب 
“نح��ن س��عداء به��ذا اإلنج��از الذي 

تحقق، ومنذ اليوم األول ونحن نعمل 
ع��ىل تحقيق هذا الهدف بالوصول إىل 
املباراة النهائية، وهو ما تحقق باألمس، 
واآلن علينا الرتكي��ز عىل الهدف األكرب 
واألهم هو التتويج بامليدالية الذهبية 
للمس��ابقة، وكتابة التاري��خ لكرة اليد 

البحرينية من جديد”.
وتاب��ع ش��هاب “فرضنا أس��لوبنا عىل 
املباراة وس��يطرنا ع��ىل املجريات من 
خالل االلت��زام بالتعليامت التي قدمها 
الجه��از الفن��ي واإلداري، إضاف��ة إىل 
املس��توى العايل الذي قدمه الالعبون 
يف املباراة سواء يف الدفاع أو الهجوم”.

وأكد شهاب أن اليابان مل يكن بالخصم 
الس��هل خالل املب��اراة بقوله “مخطئ 
م��ن يعتقد أن اليابان منتخب س��هل، 
بل عىل العك��س من ذلك، لكننا اليوم 
تفوقنا بفض��ل عوامل كث��رية وأهمها 
جهوزية الالعبني، واملستوى التصاعدي 
ال��ذي يقدم��ه املنتخ��ب م��ن مباراة 
ألخ��رى، وه��و م��ا يس��اهم يف جعل 
املباريات أكرث س��هولة بالسيطرة عليها 

منذ البداية”.
وبارك ش��هاب للبحرين ه��ذا اإلنجاز 
بالوص��ول إىل النه��ايئ، حي��ث أوضح 
“البحري��ن تس��تاهل ه��ذه الفرح��ة 
بالصع��ود إىل املب��اراة النهائية، واآلن 
علينا نس��يان ما مىض والرتكيز عىل ما 

هو قادم”.

عبدالقادر: أثبتنا مكانة كرة 
اليد البحرينية

قال العب منتخبن��ا الوطني لكرة اليد 
ع��ي عبدالق��ادر أن املنتخ��ب أثبت 
للجمي��ع مكانة ك��رة الي��د البحرينية 
عىل املس��توى الق��اري بالوص��ول إىل 
النهايئ الرابع عىل التوايل يف املنافسات 
اآلس��يوية، وقال “اليوم أكدنا للجميع 
مكانة كرة اليد يف البحرينية وما وصل 
إلي��ه املنتخب من مس��توى فني رفيع 
يؤهله للعب النهايئ الرابع عىل التوايل، 
وم��ا االنتصار العريض ع��ىل اليابان يف 
نص��ف النهايئ إال خري دلي��ل عىل قوة 
املنتخ��ب وإمكاناته الع��ايل يف تحقيق 

أفضل النتائج ورفع راية البحرين عالية 
يف مختلف املحافل”.

وأض��اف عبدالقادر “كن��ت واثقا من 
تأه��ل املنتخ��ب إىل ال��دور النه��ايئ 
للبطول��ة، وه��ذا ما ملس��ته من خالل 
تركي��ز زماليئ الالعب��ني وإرصارهم عىل 
تحقي��ق االنتص��ار يف املب��اراة، ورف��ع 
اس��م البحري��ن عاليا يف ه��ذا املحفل 
اآلس��يوي الكبري، وتحقق م��ا كنا نصبو 
إلي��ه، ونجحنا يف الف��وز بنتيجة كبرية 
عىل منافس قوي وله من الخربة اليشء 

الكبري عىل الصعيد القاري”.
وأك��د عبدالق��ادر أن الجمي��ع ف��رح 
باالنتص��ار والوص��ول إىل النهايئ، لكنه 
قال “الوص��ول إىل النهايئ يعني اللعب 
من أج��ل الذهب، وهذا ما سنس��عى 
إىل تحقيق��ه والتتوي��ج ب��ه يف نهاي��ة 
املنافسات، واآلن أمامنا 3 أيام من أجل 
االستعدادا للنهايئ الذي سيكون مختلفا 
بالتأكيد عن جميع املباريات السابقة”.

أسامة: غير راضين عن النتيجة 
وكنا نطمح لألفضل

أعرب الع��ب منتخبنا الوطني للبولينج 
أس��امة عبدالرحم��ن عن خيب��ة أمله 
الكب��رية بع��د خ��روج املنتخ��ب من 
منافس��ات الثاليث والفرق دون تحقيق 
النتيجة املنتظر منه يف هذه املش��اركة 
بدورة األلعاب اآلسيوية، وقال “الجميع 
غري راٍض عن��ام قدمناه يف الدورة، فلم 

نقدم أفضل مستوياتنا، وكان مبقدورنا 
الظهور بص��ورة أفضل وأقوى وتحقيق 
نتيج��ة إيجابي��ة، لك��ن تأثرن��ا ببعض 
العوام��ل الت��ي أدت إىل تراجع األداء، 
والتي كان م��ن أبرزها الضغط النفيس 
الكب��ري وقوة املنافس��ني املش��اركني يف 

الدورة”.
وتابع الالعب “كنا نتوقع املنافسة عىل 
املراك��ز األوىل يف س��لم الرتتي��ب، لكن 
ذل��ك مل يحص��ل خصوصا م��ع النتائج 
الكب��رية التي حققها املنافس��ون وعىل 
رأسهم املنتخب الكوري الجنويب الذي 
توج بذهبية الف��رق واملنتخب الياباين 
ال��ذي توج بذهبي��ة الث��اليث، هذا إىل 
جانب دول رشق الق��ارة الذين ظهروا 

مبستوى قوي جداً”.
وفي��ام يتعلق بالظروف التي عاىن منها 
الالعبون وأدت إىل تراجع املستوى، قال 
“دخلنا بحامس��ة كبرية ولعلها حامسة 
زائدة بع��ض اليشء أث��رت علينا، كام 
أن النظ��ام الجديد الحتس��اب النقاط 
مل نعت��ده وكان صعب��ا علين��ا التأقلم 
معه خصوصا يف ظل اس��تخدامه ألول 
مرة، حي��ث كان الالعبون يركزون عىل 
بعض األمور الت��ي تتوافق مع القوانني 
الس��ابقة املعتمدة، لكن هذه القوانني 
التي طبق��ت يف الدورة تطب��ق للمرة 

األوىل”.
وعن أس��باب عدم تأهل أي من العبي 
املنتخب يف منافس��ات األساتذة أوضح 

أس��امة “التأهل إىل مس��ابقة األساتذة 
يعتمد عىل النقاط املسجلة من جانب 
كل الع��ب يف الث��اليث والف��رق، وألن 
الرتكي��ز كان عىل تلك املس��ابقتني فلم 
يوف��ق أي من الالعب��ني يف حصد نقاط 
تؤهله لألساتذة رغم أن الفارق مل يكن 
كب��ريا، وكان مبقدور الع��ب أو العبني 
م��ن املنتخب التأهل لو حالفهم الحظ 

بعض اليشء”.
واعتذر أسامة عىل النتائج التي حققها 
املنتخ��ب يف هذا االس��تحقاق، متمنيا 
أن يكون املس��تقبل أفض��ل للمنتخب 
والالعبني فيام هو قادم من منافس��ات 
قاري��ة وعاملي��ة؛ م��ن أجل رف��ع علم 

البحرين عاليا يف مختلف املحافل.

منتخب الفروسية يواصل 
منافسات قفز الحواجز

يواص��ل منتخبن��ا الوطني للفروس��ية، 
مش��اركته يف مس��ابقة قف��ز الحواجز 
التي انطلقت يوم أم��س بإقامة جولة 
واح��دة فق��ط، حيث احت��ل املنتخب 
الرتتيب السادس عرش يف سلم الرتتيب، 
للفارق  باالنس��حاب اإلجب��اري  متأثرا 
خال��د الخاطري الذي تعرض إىل إصابة 
بس��يطة خالل منافس��ات األمس أدت 
إىل خروجه من املنافسات والتأثري عىل 
ترتيب املنتخب يف نهاية الجولة األوىل.
وكان الخاطري قريبا من تصدر الجولة 
األوىل وقي��ادة املنتخ��ب نح��و مرك��ز 

متقدم يف س��لم الرتتيب، وذلك بعد أن 
كان األرسع، إال أن فارس��نا تع��رض إىل 
الس��قوط يف الحاجز التاس��ع ما حرمه 
م��ن مواصلة املنافس��ات، وأثر بصورة 
كبرية عىل ترتي��ب املنتخب بعد نهاية 
الجولة األوىل بحس��ب إداري املنتخب 
مشاري الحنفي. وسكون أمام املنتخب 
اليوم جولتني األوىل يف الفرتة الصباحية 
يتم بعدها اختي��ار املنتخبات العرشة 
األوىل لخوض منافسات الجولة الثانية 
يف الف��رتة املس��ائية، وق��ال الحنف��ي 
“املعنوي��ات عالي��ة لتحقي��ق نتيج��ة 
إيجابية يف منافس��ات الي��وم، فاإلرصار 
كبري عىل تحقي��ق األفضل والتأهل إىل 
الجول��ة الثالث��ة، والجميع ع��ازم عىل 
ذلك”. وحصد منتخبنا يف الجولة األوىل 
عىل مجموع 64.82، بعد االنس��حاب 
اإلجب��اري الذي تعرض له الفارق خالد 

الخاطري.
وتس��تمر فعاليات الفروسية عىل مدار 
األي��ام الثالث��ة املقبلة، حي��ث تنتهي 
املنافسات يوم الخميس املقبل، ومعها 
يتحدد أبطال الفرق والفردي بحس��ب 

القوانني املتبعة يف املنافسات.

الحيدان يهنئ القيادة 
بتأهل رجال اليد

رف��ع النائ��ب األول لرئي��س االتح��اد 
البحرين��ي لك��رة اليد خال��د الحيدان 
أس��مى وخال��ص الته��اين والتربيكات 
لعاه��ل البالد جاللة املل��ك، وصاحب 
الس��مو املليك رئيس الوزراء، وصاحب 
الس��مو املليك ويل العهد النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء؛ مبناس��بة تأهل 
منتخبنا الوطني لكرة اليد لنهايئ دورة 
األلعاب اآلسيوية وضامنة الحصول عىل 

إحدى امليداليات الذهبية أو الفضية.
وأض��اف أن ه��ذا التأهل ه��و نتيجة 
طبيعية لدعم القيادة الرشيدة للقطاع 
الري��ايض باململك��ة، مش��يدا بالدع��م 
املستمر لرئيس املجلس األعىل للشباب 
اللجن��ة األوملبي��ة  والرياض��ة رئي��س 
البحرينية س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة؛ لدعم��ه املب��ارش للرياضة 
عموما، وك��رة اليد خصوصا، مضيفا أن 
توجيهات سموه بأن يكون العام 2018 
عام الذهب قد ش��كلت دافعا أمثر عن 
ه��ذا التأهل وقبل ذلك تأهل املنتخب 
األول ل��كأس الع��امل املق��رر أقامته��ا 
بداي��ة 2019،  والدمن��ارك يف  بأملاني��ا 
وتأهل منتخب الشباب إىل كأس العامل 
للش��باب، ونتطلع إىل تأه��ل منتخب 
الناش��ئني لكأس الع��امل من خالل كأس 
آسيا للناشئني، والتي ستقام باألردن يف 

سبتمرب املقبل. 
وأش��اد بعطاء الالعب��ني والجهاز الفني 
واإلداري، وال��ذي كان له األثر الواضح 
بتحقي��ق ه��ذه النتائ��ج وتحقي��ق 7 
انتص��ارات متتالي��ة يف دورة األلع��اب 
اآلسيوية، متمنيا لهم التوفيق يف املباراة 

النهائية وتحقيق امليدالية الذهبية.
وخت��م بالقول إن مجل��س إدارة اتحاد 
كرة اليد يس��ري ضمن خطة إسرتاتيجية 
واضح��ة املع��امل بدع��م م��ن اللجنة 
األوملبية البحرينية بقيادة سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة.

أحمر اليد يصعد لنهائي “األسياد” ويضمن ميدالية جديدة للبحرين
فاز على المنتخب الياباني بفارق 11 هدفا وسطر تاريخا جديدا

إندونيسيا              حسن علي          عيسى عباس            )تصوير: علي الحلواجي(

محمد عبدالحسين تألق في الحراسة جانب من لقاء منتخبنا مع اليابان

علي عبدالقادر

أسامة عبدالرحمنمن منافسات قفز الحواجز

خالد الحيدانحسن شهاب
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اس��تمر حص��اد الذهب ململكة 
البحري��ن يف منافس��ات ألعاب 
اآلسيوية  األلعاب  بدورة  القوى 
الثامنة ع��رة، والتي تحتضنها 
وباملبان��غ  جاكرت��ا  مدينت��ا 
بإندونيس��يا حت��ى 2 س��بتمرب 
املقب��ل عندما حق��ق عداؤوونا 
ميداليت��ن ذهبيت��ن وبرونزية 
واحدة يف ثالث أيام مسابقة أم 
األلع��اب التي تقام عىل اس��تاد 
“GBK” بحضور عدد جيد من 

الجامهري واملسؤولن.
وبهذا الحص��اد الجديد، رفعت 
م��ن  حصاده��ا  إىل  اململك��ة 
امليداليات إىل 12 ميدالية ملونة 
بينها 6 ذهبيات و3 فضيات و3 
برونزي��ات لتحت��ل املركز الثاين 
عر يف الرتتي��ب العام لجدول 
امليداليات فيام مازالت اململكة 

يف املركز األول عربيا.
وم��ع نهاية اليوم الثالث تتفوق 
البحرين ع��ىل الصن يف جدول 
الخ��اص  امليدالي��ات  ترتي��ب 
مبس��ابقة ألع��اب القوى، حيث 
حصدت البحري��ن حتى اآلن 6 
ذهبيات مقاب��ل أربع ذهبيات 
يف ج��دول الرتتي��ب عل��ام بأن 
املعيار األس��اس يف الرتتيب هو 
وليس  الذهبية  امليداليات  عدد 

مجموع امليداليات.
وشهد منافس��ات ألعاب القوى 
أمس األمن العام للجنة األوملبية 
عس��كر  عبدالرحمن  البحرينية 
ومدي��ر البعثة بدر نارص محمد 
وعدد من أعضاء الوفد اإلداري 

واإلعالمي.

وينفرد بطلة سباق 3 آالف متر 
موانع

دونت العداءة وينفرد يايف اس��مها 
يف س��جل األبطال وقدمت نفس��ها 
كواحدة م��ن أقوى الع��داءات يف 
س��باق 3 آالف م��رت موان��ع بعدما 
وامليدالي��ة  األول  باملرك��ز  ف��ازت 
الذهبي��ة بزم��ن 9:36:52 دقيق��ة 
لتع��وض غي��اب البطل��ة األوملبية 
روث جيبيت يف الس��باق نفس��ه، 
متفوق��ة ع��ىل الع��داءة الهندي��ة 
“س��ودها س��ينج” الت��ي خطفت 
املرك��ز الث��اين وامليدالي��ة الفضية 
بزم��ن 9:40:03 دقيقة، فيام نالت 
أوهان”  “يث  الفيتنامي��ة  الع��داءة 
الثال��ث وامليدالية الربونزية  املركز 

بزمن 9:43:83 دقيقة.

أولكيمي تحافظ على ذهبية 
400 متر حواجز

حقق��ت العداءة أولكيم��ي املركز 
األول وامليدالي��ة الذهبية يف نهايئ 
س��باق 400 م��رت حواج��ز بعدما 
أنهت مسافة السباق بزمن 54:48 
ثاني��ة لتحرز رقام جديدا يف الدورة  
لتحافظ عىل لقبها الذي أحرزته يف 

النس��خة املاضية بإنش��يون 2014. 
أما الع��داءة أمينات ج��امل، فقد 
أنه��ت الس��باق يف املرك��ز الثالث 
لتكس��ب امليدالية الربونزية بزمن 
55:65 ثاني��ة. أما املركز الثاين، فقد 
كان من نصيب العداءة الفيتنامية 
“لون يث كواتج” التي أنهت السباق 

بزمن 55:30.

البحراوي وهيرباتو إلى 
نهائي 800 متر للسيدات

تأهلت العداءة منال البحراوي إىل 
نهايئ سباق 800 مرت بعدما حققت 
الرق��م التأهي��ي يف ال��دور نصف 
النهايئ منهية مسافة السباق بزمن 
2:05:32 دقيق��ة، كام رافقتها مارتا 
هريباتو التي أنهت مسافة السباق 
بزمن 2:04:35 دقيقة لتحقق املركز 

األول يف التصفيات.

أبراهام إلى نهائي 800 متر 
للرجال

تأهل الع��داء ابراه��ام روتش إىل 
نهايئ سباق 800 مرت للرجال بعدما 
أح��رز املركز الخام��س يف الرتتيب 
الع��ام للتصفي��ات، منهيا مس��افة 
السباق بزمن 1:48:24 دقيقة، فيام 
مل يكم��ل الصديق ميخو الس��باق 

بسبب اإلصابة.

كيبيت وايفانز يخفقان بسباق 
3 آالف متر موانع

أخف��ق الع��داءان ج��ون كيبي��ت 
وايفان��ز جيامتوت يف نهايئ س��باق 
3 آالف م��رت للرج��ال بعدما أحرز 
كيبيت املركز الرابع بزمن 8:32:62 

دقيق��ة، فيام ج��اء الع��داء ايفانز 
جيامتوت يف املركز الس��ادس بزمن 
8:36:60 دقيق��ة. أم��ا املركز األول 
وامليدالية الذهبية، فقد كانت من 
نصيب العداء اإليراين حسن كيهاين 
بزم��ن 8:22:79 دقيق��ة، وحق��ق 
العداء القطري يارس بالعرب املركز 
بزمن  الفضي��ة  وامليدالي��ة  الث��اين 
8:28:21 دقيق��ة، وأح��رز الع��داء 
الياباين كازويا سيجري املركز الثالث 
وامليدالية الربونزية بزمن 8:29:42 

دقيقة.

حياة بنت عبدالعزيز: انطالقة 
متميزة أللعاب القوى 

أش��ادت  عض��و مجل��س إدارة 
البحريني��ة،  األوملبي��ة  اللجن��ة 
رئيسة لجنة رياضة املرأة الشيخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
بالحصاد املتميز ملنتخب ألعاب 
ميداليات  بتس��ع  بفوزه  القوى 
ملون��ة حت��ى يوم أم��س األول 
)األحد( من بينها 6 ذهبيات و3 
برونزيات، مش��رية  و3  فضيات 
إىل أن تل��ك النتائج املتميز هي 
مثرة لرعاية جاللة امللك، ودعم 
س��مو رئيس الوزراء، وسمو ويل 
العهد، ومس��اندة ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب، رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األوملبي��ة س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، ورؤية 
ومبادرات س��موه مث��ل برنامج 
الذه��ب  و”ع��ام  “اس��تجابة” 
فق��ط”، وللجهود الس��خية من 

النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة، رئيس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى 
س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد 
آل خليفة، ودعم��ه الالمحدود 
ألبطال وبط��الت ألعاب القوى، 
إضافة إىل جهود جميع العدائن 
وأعضاء البعثة والطواقم الفنية 

واإلدارية.
وأك��دت الش��يخة حي��اة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة أن حصاد 
منتخ��ب ألعاب الق��وى يف ثاين 
أيام املسابقة يش��يع أجواء من 
التف��اؤل بتحقي��ق املزيد خالل 
األي��ام املقبلة من مس��ابقة “أم 
األلع��اب”؛ نظرا للجهود الكبرية 
التي بذله��ا اتحاد ألعاب القوى 
يف تجهي��ز مختل��ف العدائ��ن 
والعداءات، حيث يشارك االتحاد 
بالص��ف الكامل م��ن الالعبن؛ 
به��دف تحقيق إنج��از تاريخي 
البحريني��ة،  للرياض��ة  جدي��د 
موضحة بأن االتحاد بات يشكل 
واجهة مرفة للمملكة مبختلف 
املحاف��ل الرياضية يف ظل دعم 
واهتامم س��مو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
وأضافت الش��يخة حي��اة بنت 
“تدخل  خليفة  آل  عبدالعزي��ز 
مملكة البحرين النسخة الثامنة 
عرة من دورة األلعاب اآلسيوية 
بوفد يعترب ه��و األكرب يف تاريخ 
اآلسيوية  بالدورات  مش��اركاتها 
منذ أول مش��اركة رس��مية بعد 
إشهار اللجنة األوملبية يف آسياد 
نيودله��ي الع��ام 1982، حيث 

تش��ارك البحري��ن يف 13 لعب��ة 
رياضي��ة من بينها ألعاب القوى 
والت��ي تعترب أم األلع��اب التي 
للعودة  الجمي��ع  عليه��ا  يعول 
بإنج��از تاريخي، وهو ما نتطلع 
إلي��ه جميع��ا ليض��اف إىل م��ا 

حققته من نجاحات..”.

حاجي يخوض اليوم سباقين 
في منافسات الشراع

يستأنف العب منتخبنا الوطني 
للراع عبدالله حاجي مشاركته 
يف منافسات قوارب الليزر بدورة 
اليوم  الحالية  اآلسيوية  األلعاب 
السباقن  الثالثاء، وذلك بخوض 
سلسلة  والتاس��ع ضمن  الثامن 
س��باقات املنافس��ة املعتم��دة 
وهي 12 س��باقا، والتي تستمر 
حتى 31 من أغس��طس الجاري 
بنادي املراكب الراعية بانكول 

بالعاصمة اإلندونيسية جاكرتا.
ويحتل حاج��ي املركز الثامن يف 
الرتتيب العام مبجموع 55 نقطة 
وبصايف نقاط وصل إىل 46 بعد 
خوض��ه يف األي��ام الثالثة األوىل 
من املنافس��ات إىل 7 سباقات، 
األمر ال��ذي أبعده عن س��باق 
املنافس��ة ع��ىل املراك��ز الثالثة 
األوىل التي يسيطر عليها العبون 
سبق له التتويج ببطوالت عاملية 
وأوملبية سابقة من رشق القارة 
اآلسيوية، فيام ال يزال حاجي يف 
طليعة الالعبن العرب املشاركن 

يف املنافسات.
يف  الالع��ب  نتائ��ج  وج��اءت 
حي��ث  متقارب��ة،  املس��باقات 

س��جل 9 نقاط يف السباق األول 
والراب��ع، إضاف��ة إىل 8 نقاط يف 
السباق الثاين والثالث والخامس 
والس��ابع، وكان أفضل سباقاته 
الس��باق الس��ادس الذي سجل 

فيه 5 نقاط.
ومن جانبه، أعرب املدرب قاسم 
ب��ن جميع رض��اه الكب��ري عن 
املستوى الذي يقدمه عبدالله يف 
املنافسات، وقال “عبدالله يقدم 
مستويات قوية يف هذه الدورة، 
رغم احتالله املركز الثامن حاليا، 
إال أنه يقدم أداء ممتاز قياس��ا 
باملنافس��ن العاملن املش��اركن 
يف ال��دورة، إضاف��ة إىل األهمية 
املنافس��ات كونها  التي تحملها 
محطة م��ن املحطات التأهيلية 
لدورة األلعاب األوملبية الدولية 

القادمة”.
وتاب��ع ب��ن جمي��ع “مس��توى 
الالعبن املش��اركن ع��ال جدا، 
حي��ث يتواجد أفض��ل الالعبن 
الصعيدين  سابقن عىل  وأبطال 
العامل��ي واألوملب��ي، وه��و م��ا 
يجعل املنافس��ة صعب��ة للغاية 
قياس��ا بالدورة السابقة التي مل 
تكن بهذا العدد من املشاركن، 
وعبدالله يقدم مجهودا كبريا يف 

سعيه لتحقيق أفضل نتيجة”.
وأكد امل��درب أن العبه عبدالله 
تحس��ن  إىل  يطم��ح  حاج��ي 
مركزه ومحاولة تحقيق مفاجأة 
بالتقدم كثريا يف س��لم الرتتيب، 
الس��باقات  وذل��ك من خ��الل 

الخمسة املتبقية يف املنافسات.

البحرين تكسب ذهبيتين جديدتين بدورة األلعاب اآلسيوية
أولكيمي تفوز بذهبية 400 متر حواجز وتحافظ على لقبها

موانع متر  آالف   3 ذهبية  وتكسب  جيبيت  روث  غ��ي��اب  ت��ع��وض  وينفرد 
المملكة في المركز 12 بالترتيب العام وتتقدم على الصين بأم األلعاب
إندونيسيا               حسن علي              عيسى عباس              )تصوير: علي الحلواجي(
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الثالثاء 28 أغسطس

دوري أبطال أوروبا
ذهاب الدور الفاصل 

)وكاالت(: أك��د م��درب ن��ادي ريال 
مدريد اإلس��باين لكرة الق��دم جولن 
لوبيتيغي أن األهم بالنس��بة إليه هو 
تس��جيل األه��داف ال من يس��جلها، 
وذلك يف ظل س��عي النادي لتعويض 
الربتغ��ايل  هدافي��ه  أب��رز  انتق��ال 
يوفت��وس  إىل  رونال��دو  كريس��تيانو 

اإليطايل.
وأت��ت ترصيحات امل��درب يف أعقاب 
فوز فريقه عىل مضيفه جريونا )4-1( 
يف املرحلة الثانية من الدوري اإلسباين 
يف وقت متأخر األح��د، ليحقق فوزه 
الثاين تواليا هذا املوس��م. وتأخر ريال 
1-0، قب��ل أن يس��جل 4 أهداف عرب 
سريخيو راموس، الفرنيس كريم بنزمية 
)هدفان( والويلزي غاريث بايل، علام 
أن هدفني من األربعة أتيا من ركلتي 

جزاء.
واعت��رب لوبيتيغي أن ش��وطي املباراة 
كانا صعب��ني عىل الفريق ألن “جريونا 

يعتمد أس��لوب لع��ب جامعيا جيدا. 
بدأوا بشكل جيد وحصلوا عىل هدف 
مبكر وكانوا قريبني من تس��جيل آخر 
)...( بعده��ا حصلنا عىل ركلتي جزاء. 
كنا نستحقهام ألننا كنا نلعب من أجل 

الفوز وحصلنا عىل فرص عديدة”.
أضاف “بقينا هادئ��ني تحت الضغط 
ولعبنا بشكل جيد مبا يكفي يف الشوط 
الثاين لنس��تحق الفوز. كن��ا ندفع إىل 
األمام بش��كل رسيع يف الشوط األول، 
كنا متلهف��ني جدا للهج��وم” قبل أن 

يثمر تحسن األداء 4 أهداف.
امل��رة كان مس��جلو  وتاب��ع “ه��ذه 
األه��داف غاريث، كريم، وس��ريخيو، 
لكن ال نكرتث من يس��جلها طاملا أننا 

نسجلها”.
وفقد ري��ال يف األش��هر املاضية اثنني 
من املس��اهمني األساسيني يف تتويجه 
بسلس��لة ألقاب يف األع��وام األخرية، 
أبرزه��ا دوري أبط��ال أوروبا 3 مرات 

توالي��ا، هام امل��درب الفرن��يس زين 
الدين زيدان، ورونالدو الذي س��جل 
450 هدف��ا يف 438 مباراة خاضها مع 

ريال منذ العام 2009.
وكان لوبيتيغ��ي قد حض العبيه قبيل 
مب��اراة جريونا، عىل تعويض القدرات 
التهديفية لرونال��دو كفريق متكامل، 

بدال من التعويل عىل العب مبفرده.
وقال “بدال من السؤال عمن سيسجل 
ه��ذه األه��داف، علين��ا أن نتح��دى 
أنفس��نا لتس��جيل ع��دد أك��رب م��ن 
األهداف كفريق )...( عىل كل الفريق 
أن يسجل كل هذه األهداف. تسجيل 
عدد أكرب من األهداف )من رونالدو(، 

وتلقي عدد أقل منها”.
ويعتم��د ريال يف خ��ط املقدمة عىل 
بنزمية وبايل واإلسباين ماركو أسنسيو، 
وس��ط تقارير عن مس��عى مدريدي 
الس��تقطاب الفرنيس الش��اب كيليان 
مبايب من نادي باريس س��ان جرمان. 

لكن مع قرب إقف��ال فرتة االنتقاالت 
الصيفية يف إسبانيا )31 أغسطس(، مل 
يتعاقد ريال بعد مع العب من طينة 
بارزة، لتعويض غياب رونالدو، أفضل 
العب يف العامل خم��س مرات، والذي 
انتقل هذا الصيف إىل يوفنتوس بطل 
إيطاليا يف املوس��م الس��تة األخرية، يف 

صفقة بنحو 100 مليون يورو.
ويف تعلي��ق ع��ىل املب��اراة، اعت��ربت 
صحيفة “ماركا” اإلس��بانية اإلثنني أن 
لوبيتيغ��ي ال��ذي أقيل م��ن تدريب 
املنتخب اإلسباين عشية انطالق كأس 
العامل 2018 بعي��د اإلعالن عن توليه 
تدري��ب ريال بع��د النهائي��ات، بدأ 

بتثبيت نفس��ه يف ري��ال وإظهار أنه 
“يت��وىل زمام املس��ؤولية”، وال يخىش 
“اتخاذ قرارات غري ش��عبية طاملا أنها 

تصب يف صالح الفريق”.
وأش��ارت عىل س��بيل املثال إىل قراره 
األحد بأن يبقي عىل مقاعد االحتياط 
العب خ��ط الوس��ط الك��روايت لوكا 
مودريتش أفضل الع��ب يف مونديال 
روسيا، واملدافع الفرنيس رافايل فاران 
املت��وج بلقب املوندي��ال مع منتخب 
ب��الده، قب��ل أن يدفع به��ام كبديلني 

إليسكو والربازييل مارسيلو.
ك��ام أن لوبيتيغ��ي فض��ل االحتفاظ 
بالكوس��تارييك كيلو نافاس يف حراسة 
املرم��ى، عىل حس��اب البلجييك تيبو 
أفض��ل ح��ارس مرم��ى يف  كورت��وا، 
مونديال 2018، واملنضم هذا الصيف 
إىل ري��ال من تش��ليس اإلنجليزي، يف 
صفقة قدرت قيمتها بنحو 35 مليون 

يورو.

دعوا األهداف تأتي... ال يهم من يسجلها

ريال مدريد اجتاز جيرونا برباعية

)وكاالت(: أكد املدرب الربتغايل جوزيه 
موريني��و أن مصلحة ناديه مانشس��رت 
يونايتد هي أهم من مصلحته الخاصة، 
وذل��ك يف ترصيح��ات تس��بق خ��وض 
الفري��ق مباراته يف املرحل��ة الثالثة من 
الدوري اإلنجليزي املمتاز يف كرة القدم، 

بعد بداية غري ثابتة للموسم.
ح��رب  م��ن  الكث��ري  موريني��و  ويث��ري 
التقاري��ر الصحافية يف الف��رتة األخرية، 
بع��د ترصيح��ات مثرية للج��دل بدأت 
بالتصوي��ب ع��ىل اإلدارة وحضها عىل 
التجاوب مع رغبت��ه يف إبرام تعاقدات 
جديدة خالل ف��رتة االنتقاالت الصيفية 
)وه��و ما مل يتم بش��كل كاٍف(، وصوال 
اىل انتقاد أداء العبه الفرنيس بول بوغبا.
وم��ا زاد الطني بلة، األداء غري املس��تقر 
ال��ذي يقدم��ه الفري��ق يف مطلع هذا 
املوس��م، اذ حقق فوزا غ��ري مقنع عىل 
ليس��رت س��يتي يف املرحلة األوىل )2-1(، 

وخرس أمام برايتون املتواضع يف الثانية 
 .)2-3(

وق��ال موريني��و قبي��ل ه��ذا اللق��اء 
“املش��جعون كانوا رائع��ني يف املباراتني 
)...( لي��س مع��ي مب��ارشة، لك��ن مع 
الفريق، وهو األمر الوحيد الذي يهم”.

أضاف “يف مس��رييت مل أك��ن يوما أنانيا 
وأفك��ر بنف��يس، لقد كن��ت دامئا رجل 
النادي )...( هذا ما أنا عليه. أنا س��عيد 
جدا عندما يقوم املش��جعون بتشجيع 
الفريق. ضد ليسرت ميكن القول أن األمر 
كان طبيعي��ا ألن الفري��ق كان يلع��ب 
بشكل جيد ويفوز. لكن تشجيع الفريق 
ضد برايتون، يوم مل نلعب بش��كل جيد 
وخرسن��ا املب��اراة، هذا مينحك ش��عورا 

مذهال”.
وتابع الربتغايل الذي يقود “الش��ياطني 
الحم��ر” للموس��م الثال��ث “نري��د أن 
نحقق الف��وز طوال الوق��ت. نريد أن 

نلع��ب بش��كل جيد ط��وال الوقت. ال 
نري��د أن نرتك��ب األخط��اء. ه��ذا ما 
نريده )...( نريد أس��لوبا يضمن الفوز. 
عدم ارتكاب أخطاء دفاعية. الس��يطرة. 
الف��رص، تس��جيل األه��داف والعودة 

بالنقاط الثالث”.
وكان مورينيو قد عقد األس��بوع املايض 

مؤمت��را صحافي��ا مقتضب��ا نف��ى في��ه 
وج��ود خالف مع نائ��ب رئيس مجلس 
اإلدارة التنفي��ذي للن��ادي إد وودورد، 
واكتفى خالله بردود قصرية عىل أسئلة 

الصحافيني.
ويف ترصيح��ات الجديدة، أعاد مورينيو 
انتقاد التقارير الصحافية التي تتحدث 
عن خالفات يف النادي، أو أن األمور قد 

تصل اىل حد إقالته من منصبه.
وق��ال ردا عىل س��ؤال عن رض��اه عن 
تش��كيلته الحالية يف ظل عدم تعزيزها 
بالشكل الذي كان يرغب به قبل اقفال 
ب��اب االنتقاالت “تعرفون ج��وايب )...( 
ال حاج��ة ألن أجي��ب ألنن��ي ال أعرف 
أحيانا مل��اذا أتواج��د هنا طامل��ا أنكم 
)الصحافي��ون( تعرفون كل يشء. خالل 
األسبوع تعطون االنطباع أنكم تعرفون 
كل يشء، ثم آيت اىل هنا وتقومون بطرح 

أسئلة. األمر غريب”.

مورينيو يقدم مصلحة يونايتد

جوزيه مورينيو

تقاري��ر صحافي��ة  أش��ارت  )وكاالت(: 
فرنسية اىل تعقيدات يف محاولة بوردو 
التعاقد مع النجم الس��ابق تيريي هرني 
لتويل مهمة تدريبه خلفا لألوروغواياين 
غوس��تافو بويي��ت، ع��ىل رغ��م تأكيد 
مال��يك نادي كرة القدم أن كل األمور ال 
تزال ممكنة. ويرتدد اس��م هرني كأبرز 
املرشحني لخالفة بوييت الذي يتوقع أن 
يعل��ن النادي هذا األس��بوع إقالته من 
منصبه، وذلك بعدما عاقبه بإيقاف عن 
مزاولة مهامه منذ نحو عرشة أيام، عىل 

خلفية انتقادات وجهها لإلدارة.
وأوردت صحيف��ة “ليكيب” يف عددها 
الصادر امس اإلثنني أن “بوردو مل يتخل 
بعد عن محاولة جذب الفرنيس. اال أن 
النقاش��ات، املعقدة، دفعت مس��ؤويل 

النادي اىل التفكري بخطة بديلة”.
أضافت “الباب مل يغلق بعد، لكنه ليس 

مفتوحا بقدر ما كان عليه قبل أيام”.
الواس��عة  الرياضية  الصحيفة  ونقل��ت 
االنتش��ار ع��ن مص��ادر مل تس��مها، أن 
“تيريي هرني مل يقل بع��د )ال( لبوردو 

)...( لك��ن مث��ة نقاط تباين ال تش��جع 
بال��رورة ع��ىل التفاؤل”، كاش��فة أن 
النج��م الس��ابق للمنتخ��ب الفرن��يس 
ورئيس النادي ستيفان مارتان وممثلني 
ملجموع��ة “ج��ي اي يس يب” األمريكية 
لالستثامر التي ستس��تحوذ رسميا عىل 
الن��ادي الفرنيس بدءا من 28 س��بتمرب 
يف  اجتامع��ا  األح��د  عق��دوا  املقب��ل، 

العاصمة اإلنجليزية لندن.
وي��أيت تقري��ر “ليكيب” غ��داة تقارير 

فرنس��ية منه��ا ملجل��ة “ب��اري ماتش” 
وقناة “كانال بلوس”، أفادت أن الالعب 
الس��ابق لنادي أرسنال اإلنجليزي وأحد 
مس��اعدي اإلس��باين روبرتو مارتينيز يف 
الجهاز الفني للمنتخب البلجييك خالل 
كأس الع��امل 2018، أبلغ ب��وردو قراره 

السلبي لجهة تويل تدريبه.
اال أن نيكوال دو تافرينو، رئيس مجموعة 
“أم 6” املالك��ة الحالي��ة للن��ادي، أكد 
األحد بعد تحقي��ق الفريق فوزه األول 

هذا املوس��م يف ال��دوري املحيل وذلك 
عىل حس��اب موناكو )1-2( يف املرحلة 
الثالثة، أنه “يف م��ا يتعلق باملدرب، لن 
يك��ون مثة ق��رار قبل األس��بوع املقبل. 
نعمل لي��ل نهار ليك��ون أفضل مدرب 
ممكن ع��ىل رأس النادي. األمر يتطلب 

وقتا )...( وصعب”.
أض��اف “الي��وم، كل يشء ممك��ن، لن 
أديل ب��أي تعلي��ق”. وكان بويي��ت قد 
عق��د اجتامعا “ش��كليا” امت��د دقائق 
فق��ط م��ع إدارة ب��وردو الجمعة، بعد 
أس��بوع من إيقافه ع��ن مزاولة مهامه. 
ويس��ود اعتقاد واس��ع أن النادي اتخذ 
قرارا بإقالة بويي��ت من منصبه. اال أنه 
ومبوج��ب القوان��ني، لن يك��ون ممكنا 
إعالن هذه الخطوة رسميا قبل األسبوع 
الحايل. وكان اسم هرني )41 عاما(، نجم 
منتخب فرنس��ا املتوج بلقب مونديال 
1998 األق��رب لخالفة بويي��ت، وذلك 
من ضمن الئحة من املرش��حني ضمت 
ل��وران بالن، األملاين يورغن كلينس��امن 

واإليطايل كالوديو رانيريي.

هنـري يبتعـد عـن بـوردو

تييري هنري

)وكاالت(: قال إيدي هاو مدرب بورمنوث إن فريقه 
استطاع العودة يف النتيجة عقب تأخره يف اخر مباراتني 

لكنه سيعاين للقيام باألمر ذاته عندما يواجه الفرق 
الكبرية يف الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم.

وعقب تعديل تأخره بهدف ليتغلب عىل وست هام 
يونايتد 1-2 االسبوع املايض، عدل بورمنوث تأخره 

بهدفني يوم السبت املايض ليتعادل 2-2 مع ايفرتون.
وأضاف هاو لوسائل اعالم بريطانية ”بكل تأكيد، فاننا 

ال نرغب يف وضع انفسنا يف هذا املوقف بشكل مستمر 
الننا ندرك انه سيكون من الصعب العودة يف النتيجة 

أمام الفرق األقوى“.
وتابع ”عندما نكون يف أفضل حاالتنا، نكون أصحاب 

اليد العليا ونتسم بالهجومية الشديدة.
”األمر ال يشبه الرتاجع للدفاع وانتظار تلقي شباكنا 
لهدف قبل ان نهاجم“. وسيلعب بورمنوث مباراته 

املقبلة يف الدوري املمتاز مع تشيليس عىل استاد 
ستامفورد بريدج يوم السبت املقبل.

)وكاالت(: انترش عىل مواقع التواصل االجتامعي 
مقطع فيديو لنجم مانشسرت سيتي واملنتخب 

األرجنتيني سريجيو أجويرو وهو يدّخن “الشيشة” 
برفقة عارضة األزياء لوال ماجنني.

ونرشت صحيفة “ذا صن” املقطع، مشرية إىل أن 
أجويرو كانت لديه “شيشة” خاصة به يف الجلسة 

مع لوال، وهو أمر قد يثري غضب مدرّب سيتي 
جوسيب جوارديوال، الذي يضع قوانني صارمة، بشأن 

ما يتناوله الالعبون، من أجل االحتفاظ بلياقتهم 
البدنية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مل تذكر اسمه قوله: 
“ال يبدو األمر جّيدا، من املفرتض أن يكون أجويرو 

من الرياضيني األفضل يف العامل، وأن يكون مثال 
أعىل بنهاية اليوم، الحادثة ال تبعث برسالة جّيدة 

للمشّجعني الشبان”.
ويعترب أجويرو أفضل هّداف يف تاريخ مانشسرت 

سيتي بكافة املسابقات برصيد 206 أهداف.

تحذيــر هــاو

أجويرو يثير الجدل

أكد أس��طورة تشيليس،  )وكاالت(: 
أن��ه يش��عر بالحزن تج��اه مهاجم 
الفري��ق، ألفارو موراتا، مش��ريًا إىل 
أن طريق��ة اللعب الت��ي ينتهجها 
املدرب ماوريسيو ساري، ال تساعد 

النجم اإلسباين.
وحق��ق تش��يليس، االنتص��ار عىل 
نيوكاسل، يوم األحد بهدفني لهدف، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من 

عمر الدوري اإلنجليزي.
وقال رود خوليت، خالل ترصيحات 
س��تار  الدي��يل  صحيف��ة  نقلته��ا 
“تش��يليس استحوذ عىل الكرة أمام 
نيوكاسل بنسبة 80 باملئة، لكنهم مل 

يستغلوا ذلك”.
وأض��اف “ال أعتق��د أنه��م لعب��وا 
بش��كل جي��د، ولكنه��م مل يفعلوا 
أي يشء باالس��تحواذ، فه��م جميعا 

يري��دون اللعب من خالل وس��ط 
امللعب، وس��هل ذل��ك املهمة عىل 

نيوكاسل يف الدفاع”.
وتاب��ع خولي��ت “مل يتمكن��وا من 
العثور عىل املس��احات، وكان عىل 
أزبيليكويت��ا أن يس��تخدم ع��رض 

امللعب أكرث، لكنه كان خائفا”.
والحزن  باألس��ف  “أش��عر  وأردف 
تج��اه موراتا، ألنه م��ع هذا النوع 

من امتالك للكرة، ال ميكنك تسجيل 
األهداف”.

وأتم “كان الخط الهجومي بحاجة 
إىل كرات طولية، ليس��تغلها الخط 
الهجومي، وهو ما أدركه تشيليس يف 
النهاية، وبدأ يف إرس��ال التمريرات، 
ولكن يف ذلك الوق��ت، كان موراتا 

قد خرج من أرض امللعب”.

أسلــوب ســاري ال يناسـب موراتـا

ألفارو موراتا
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“البحرين الوطني” يتبرع لـ “السكري البحرينية”

“العلوم التطبيقية”: استمرار التسجيل للفصل الدراسي األول

مجمع سار و”نبضة حياة” ينظمان “عيدية يتيم”

ق���دم بن���ك البحري���ن الوطني دعم���ا ماديا 
جلمعي���ة ال�شك���ري البحريني���ة �شم���ن برنام���ج 
الهب���ات والتربعات للع���ام 2018. وتاأتي هذه 
امل�شاهمة يف اإطار م�شاعي بنك البحرين الوطني 
اخلرية والهادفة اإلى زيادة وعي النا�س مبر�س 

ال�شكري والق�شايا املرتبطة به. 
للم���وارد  التنفي���ذي  الرئي����س  و�شلم���ت 
الب�رشية بالبن���ك دانة بوحجي �شي���ك الدعم اإلى 
نائب رئي����س جمعية ال�شك���ري البحرينية مرمي 
الهاجري؛ دعما الأن�شطة اجلمعية، بح�شور اأمني 

�رش جمل�س اإدارة البنك نا�رش حممد. 
وتاأتي هذه امل�شاهمة يف اإطار م�شاعي بنك 
البحري���ن الوطني اخل���رية والهادف���ة اإلى دعم 
موؤ�ش�شات املجتمع امل���دين، والذي داأب البنك 
على دعمها وال يتوانى يف م�شاندتها كجزء ثابت 
من واجبه الوطني وذلك بتخ�شي�س مبالغ مالية 

�شمن برنامج الهبات والتربعات من كل عام.

����رّشح عميد القب���ول والت�شجي���ل يف جامعة 
العلوم التطبيقية عي�سى اخلياط باأن فتح باب 
القبول والت�شجيل للطلب���ة الراغبني بااللتحاق 
باجلامع���ة للف�ش���ل الدرا�شي االأول م���ن العام 

االأكادميي 2018 -  2019 مازال م�شتمرا.
واأ�شاف اأن الت�شجيل مفتوح يف تخ�ش�شات 
االأعم���ال،  اإدارة  احلق���وق،  يف  البكالوريو����س 
املحا�شبة، العل���وم ال�شيا�شية، نظم املعلومات 
االإدارية، علم احلا�شوب، الت�شميم اجلرافيكي، 
الت�شميم الداخل���ي وتخ�ش�شات املاج�شتري يف 
القانون، والقان���ون التج���اري، واإدارة االأعمال، 
واملحا�شبة والتموي���ل، واإدارة املوارد الب�رشية. 
اإ�شافة اإل���ى الربامج الربيطاني���ة التي يح�شل 
من خالله���ا الطالب على �شه���ادة بكالوريو�س 
بريطاني���ة م���ن جامع���ة لن���دن �ش���اوث بانك يف 
هند�ش���ة الت�شمي���م املعم���اري وهند�شة مدنية 
واإن�ش���اءات، وجامع���ة كاردي���ف مرتوبوليت���ان 
واالإدارة،  االأعم���ال  درا�ش���ات  تخ�ش�ش���ات  يف 

واملحا�شبة والتمويل، داعيا الطلبة اإلى االإ�رشاع 
بالت�شجي���ل الختيار التخ�ش����س الذي ينا�شبهم 
يف  ويرغب���ون  ورغباته���م  ميوله���م  وينا�ش���ب 

درا�شته.
اأن  والت�شجي���ل  القب���ول  عمي���د  واأو�ش���ح 
اجلامع���ة حري�شة على ط���رح برام���ج اأكادميية 
عل���ى  احل�ش���ول  الطلب���ة يف  ت�شاع���د  متمي���زة 
الفر����س املنا�شبة ملواجهة التحديات اجلديدة 
يف ظل التط���ور التكنولوجي، وت�شهم يف تنويع 
االخت�شا�ش���ات وخل���ق ق���درات جدي���دة تلقي 
بظ���الل اإيجاب���ي عل���ى �ش���وق العم���ل والعملية 

التعليمية للجامعة.
ون���وه عي�سى اخلياط باأن اجلامعة قد هياأت 
البيئ���ة التعليمية املنا�شبة ال�شتقب���ال اأبنائها 
الطلبة امل�شتجدي���ن، حيث �شتعمل على توجيه 
الطلبة واإر�شاده���م اأكادمييا وتقدمي الن�شائح 
والتوجيهات لهم يف اختيار املقررات الدرا�شية 
قب���ل ت�شجيله���ا وذل���ك م���ن خ���الل املر�شدين 

االأكادمييني يف خمتلف الكليات.

اأع���د كل م���ن اإدارة جمم���ع �ش���ار التج���اري 
وفري���ق نب�شة حياة االإ�شع���ايف احتفاال مبنا�شبة 
عي���د االأ�شح���ى افتتح���ه النائ���ب ج���الل كاظم، 
اإ�شاف���ة اإلى ح�ش���ور بع����س ال�شخ�شيات التي 
لها �شعبيته���ا يف املجتم���ع البحريني كاملمثل 
جمع���ان الرويع���ي واملمثلة القدي���رة اأم هالل، 
وكان بعن���وان “عيدية يتيم” يف ثالث اأيام عيد 

االأ�شحى.
اأن�شط���ة ممتع���ة  ا�شتم���ل الربنام���ج عل���ى 
ومتنوع���ة ع���دة مث���ل: نق����س احلن���اء، والر�شم 
عل���ى الورق وركنا للت�شوي���ر. اإ�شافة اإلى ذلك 
كانت هناك فحو�شات طبي���ة كم�شتوى ال�شكر 
وال�شغ���ط يف الدم واأي�شا اإعط���اء ن�شائح طبية 

عامة.
كما نف���ذت اقرتاح���ات الفري���ق التدريبي 
ال�شباب���ي يف جمم���ع �ش���ار، مث���ل فق���رة احلفل 
احلما�شي���ة، وهي عب���ارة عن العجل���ة املتحركة 

�ُشممت لل�شحب على اجلوائز.
�شارت فقرات احلفل بكل ت�شويق وتنظيم 
حمقق���ًة غايت���ه، وهي اإدخ���ال ال����رشور والفرحة 

عل���ى قل���وب النا�س. من جانبه���ا، عربت مديرة 
جممع �ش���ار التجاري اأ�شمه���ان بوخوة عن فائق 
�شعادته���ا لنج���اح حماولتها يف اإدخ���ال البهجة 

عل���ى قل���ب اأف���راد وطنه���ا احلبي���ب، م�شجع���ًة 
اجلميع النتهاز الفر�س؛ من اأجل خدمة االآخرين 

واإ�شعادهم.

“إبراهيم خليل كانو” تدشن موقعها اإللكتروني الجديد

إعالن الفائزين بـ “أحلى عيدية” من “سيتي سنتر”

د�شن���ت �رشك���ة اإبراهيم خلي���ل كانو 
وذل���ك  اجلدي���د  االإلك���رتوين  موقعه���ا 
انطالقا م���ن التزام ال�رشك���ة الثابت جتاه 
تعزيز توا�شلها م���ع العمالء واملوردين، 
وغريهم من مت�شفحي املوقع، اإذ يعمل 
الت�شميم الع�رشي اجلدي���د للموقع على 
متكني الزوار من التعرف على اآخر اأخبار 
واأن�شط���ة ال�رشك���ة ب�شكل اأك���ر �شال�شة. 
يقدم املوق���ع اجلديد نظ���رة حديثة وميزات 
ُمتقدم���ة، اإ�شافة اإلى تقنيات جتعله متوافقا 
م���ع جميع اأن���واع االأجهزة النقال���ة. ناهيك عن 
تقني���ة املزامنة التي تعمل على ت�رشيع عملية 
حتمي���ل املعلومات بجان���ب تطبيقات الويب 
التقدمي���ة الت���ي ت�شمن جترب���ة ت�شفح اأكر 

جتاوبا.
ومت تد�ش���ني يف احتفالية خا�شة اأقيمت 
مبق���ر ال�رشك���ة الرئي�س يف املنامة ي���وم اأم�س 
االأح���د، حيث حت���دث ع�ش���و جمل����س االإدارة 
املنت���دب  ط���الل كان���و ع���ن اأهمي���ة اخلطوة 
قائ���اًل: “يتما�ش���ى اإطالق املوق���ع اجلديد مع 
خططنا الرامي���ة لالرتقاء بقن���وات التوا�شل 
التي جتمعنا مع عمالئنا و�رشكائنا وغريهم من 
املهتمني مبعرفة اآخ���ر امل�شتجدات اخلا�شة 
بنا”. كما اأ�شاف “�ُشمم املوقع ليوفر جتربة 

ان�شيابي���ة للم�شتخ���دم، حي���ث يجم���ع املوقع 
ب���ني جمالي���ة الت�شمي���م واملي���زات التقنية 
املتقدم���ة. كذل���ك يتوفر من املوق���ع ن�شخة 
باللغ���ة العربية لتلبي���ة احتياجات العمالء من 
املنطق���ة العربي���ة الت���ي نفتخر كونن���ا جزءاً 

منها”.
 ويوف���ر املوق���ع املح���دث بالكامل 
واخلدم���ات  املنتج���ات  ع���ن  معلوم���ات 
العدي���دة الت���ي تقدمه���ا ال�رشك���ة مث���ل 
زيبارت ولومار، اإ�شاف���ة للفروع التابعة 
لها مثل مثل فرع كانو ملعدات املركبات 
واملعدات ال�شناعية )KAIE( وعالمتي 

تويوتا ولكز�س وغريهم الكثري.

اأعل����ن “�شيتي �شنرت البحرين” التابع 
ل�رشكة “ماج����د الفطيم”، ال�رشك����ة الرائدة 
يف جمال تطوي����ر واإدارة مراك����ز الت�شوق، 
وامل����دن املتكامل����ة ومن�ش����اآت التجزئ����ة 
والرتفي����ه على م�شت����وى ال�����رشق االأو�شط 
واإفريقي����ا واآ�شي����ا ع����ن اأ�شم����اء الفائزين 
بجوائ����ز فعالي����ة “اأحل����ى العيدي����ة” التي 

نظمها املركز مبنا�شبة عيد االأ�شحى.
وفاز املت�شوقون الع�رشة املحظوظون 
�ش����ارة املحرق����ي، فاطمة حبي����ب، طريف 
الدو�����رشي، مثن����ى طوقان، اأحم����د احلفار، 

مكن����دة ريفريو، حمم����د �شع����د، ديزيريه 
ماريان����و، زيت����ون امله����ري، نيلوث حممد 
علي بجوائ����ز فعالي����ة “اأحل����ى العيدية”، 
وهي عبارة عن بطاقات “هديتي” بقيمة 
500 دين����ار ل����كل منهم خ����الل احتفاالت 
عيد االأ�شح����ى التي نظمت خ����الل الفرتة 
م����ا بني 19 ولغاي����ة 25 اأغ�شط�س 2018. 
وقد اأتيحت الفر�شة للزوار الذين اأنفقوا 
مبلغ 30 دينارا لدى متاجر “�شيتي �شنرت 
البحري����ن” للم�شارك����ة يف فعالي����ة “اأحلى 

العيدية” والفوز بجوائز يومية.

عروض مذهلة على قطع الغيار والخدمة مع “الزياني للسيارات”

اأطلق���ت �رشك���ة الزي���اين لل�شي���ارات، 
ج���ي  ام  ل�شي���ارات  احل����رشي  امل���وزع 
وميت�شوبي�ش���ي يف مملكة البحرين، اأف�شل 
عرو�شه���ا م���ن �رشك���ة الزي���اين لل�شيارات 
له���ذا ال�شي���ف، حي���ث �شي�شتفي���د مالّك 
كال العالمت���ني التجاريت���ني من عدد كبري 
م���ن املزاي���ا، وذل���ك يف اإط���ار العرو����س 
املتوا�شل���ة عل���ى قط���ع الغي���ار االأ�شلية 
واخلدم���ات.  العر����س يب���داأ م���ن 65 دين���ارا 
فقط، لكل من ام ج���ي وميت�شوبي�شي، اإ�شافة 
اإل���ى ذل���ك، تاأتي عق���ود اخلدمة ل���دى الزياين 

لل�شيارات مع مزايا متعددة، متنح اأموالك اأكر 
قيم���ة، اإذ ميكن للعمالء احل�ش���ول على خ�شم 
ي�ش���ل اإلى 25 % يف تكاليف اخلدمة. ويحميك 
العق���د من الزي���ادة غري املتوقع���ة يف االأ�شعار 
خالل ف���رتة العقد، وعالوة على ذل���ك، �شيانة 

دورية ل�شيارتك تزيد من قيمة اإعادة البيع.
 كما �شي�شتفي���د العمالء من خالل العر�س 
على تخفي�س على �شعر متلك ال�شيارة، وبذلك 
ميك���ن احل�شول عل���ى راح���ة البال م���ع الدفع 
املي�رش. وتب���داأ االأ�شعار من 299 دينارا الم جي 

و315 دينارا مليت�شوبي�شي.
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ك�شف���ت �لفنانة �أي���ن عامر عن دوره���ا يف فيلم “بيكيا” 
�ملنتظر عر�شه يف مو�شم عيد �لأ�شحى �ملقبل.

و�أك���دت يف حديث خا�ص �إلى “�لعرب �لي���وم“ �أنها تقدم 
دور فتاة �شعبية تدعى “هي���ام” وهي تقف بجو�ر حممد رجب 

يف �مل�ش���اكل �لتي يو�جهها، و�أو�شح���ت �أنها تر�هن على جناح 
هذ� �لعمل بقوة؛ نظًر� لأن �ل�شيناريو �لذي كتبه �ملوؤلف حممد 
�شمري مكتوب بحرفية كبرية، و�لق�شة نف�شها خمتلفة ومل يتم 

تقدميها من قبل.

مسافات

انطالق “أسرار الكاتب المسرحي” بتقديم الكويتي الشطي

تو��ش���ل �للجنة �ملنظم���ة �لعليا 
ملهرج���ان جائزة خالد بن حمد للم�رسح 
�لوطني���ة  للأندي���ة  �لر�ب���ع  �ل�شباب���ي 
و�ملر�ك���ز �ل�شبابية ول���ذوي �لعزمية، 
حت�شري�ته���ا �لإعد�دية قب���ل �نطلق 
�لفعاليات حتت رعاي���ة �لنائب �لأول 
لرئي����ص �ملجل����ص �لأعل���ى لل�شب���اب 
و�لريا�ش���ة رئي�ص �لحت���اد �لبحريني 
�لفخ���ري  �لرئي����ص  �لق���وى  لألع���اب 
ذوي  لريا�ش���ة  �لبحرين���ي  للحت���اد 
�لعزمية �شمو �ل�شيخ خالد بن حمد �آل 
خليفة، و�ل���ذي يقام بتنظيم من قبل 

وز�رة �شوؤون �ل�شباب و�لريا�ش���ة بال�رس�كة مع �ملكتب �لإعلمي 
ل�شم���و �ل�شيخ خالد ب���ن حمد �آل خليفة، وذل���ك خلل �لفرتة من 
1 لغاي���ة 15 �أكتوب���ر �ملقبل حتت �شعار لنغر����ص ب�شمة، حيث 
ياأتي هذ� �ملهرجان �شمن مب���ادر�ت �شموه �لد�عمة لل�شباب يف 

�ملجالني �لثقايف و�لإن�شاين.
و�شم���ن ه���ذ� �لإطار، �نطلق���ت �لأحد �ملا�ش���ي ثاين ور�ص 
�لعم���ل �لت���ي ت�شب���ق �ملهرج���ان بعن���و�ن دورة �أ����رس�ر �لكاتب 

�مل�رسحي، و�لتي يقدمها �لأ�شتاذ �لكويتي عثمان �ل�شطي.
وتقي���م �للجن���ة �ملنظمة �ل���دورة �شمن �إط���ار ور�ص �لعمل 
�لتي ت�شب���ق �ملهرجان، وتهدف للإ�شه���ام يف تطوير �لعرو�ص، 
مبا يكت�شبه �مل�شاركون من �أمور فنية متعددة، وذلك على مد�ر 
4 �أيام يف قاعة “�لد�ن���ات” مبركز �ملحرق �ل�شبابي �لنموذجي، 

وت�شتمر حتى 29 �أغ�شط�ص �جلاري.
 �شه���د رئي����ص �للجن���ة �ل�شت�شارية عبد�هلل مل���ك ورئي�ص 

جلنة �لن���دو�ت و�لور�ص يف �ملهرجان 
يو�شف �حلم���د�ن �فتت���اح دورة �أ�رس�ر 
�لكات���ب �مل�رسح���ي. و�أك���د �حلم���د�ن 
يع���د  �ل�شط���ي  عثم���ان  �لأ�شت���اذ  �أن 
من �لطاق���ات �ل�شبابي���ة �لفنية �لتي 
تتمتع بح�شور و��شح يف �ملهرجانات 
و�لن�شو����ص  و�لعرو����ص  و�لن���دو�ت 
�مل�رسحي���ة �ملتمي���زة. و�أ�ش���ار �إلى �أن 
دورة �أ����رس�ر �لكات���ب �مل�رسح���ي تقدم 
�أ�رس�ر �لكتابة للن�ص �مل�رسحي �جلديد 
بطرح جدي���د ويف روؤية حديثة، موؤكد� 
�أن كتاب���ة �لن����ص ب���ات ع���ر �حلركة 

و�لب�رس �أي�شا ول ت�شتمل على �لقلم. 
ب���دوره، �أكد عثمان �ل�شطي �أن دورة �أ�رس�ر �لكاتب �مل�رسحي 
�شتقدم �أ�شلوب طرح جديد� لكتابة �لن�شو�ص �مل�رسحية، م�شري� 
�إلى �أهمية تو�جد �رس خا�ص للكاتب �مل�رسحي مييزه عن �لآخرين.

ولفت �إلى �أن �لدورة �شت�شهد درو�ص نظرية و�أخرى عملية، 
بالإ�شاف���ة �إلى ��شتعر��ص جتارب متعددة، وتدريبات ترفيهية 
لعم���ل �لن����ص �مل�رسح���ي. و�أكد دور �لق���ر�ءة يف كونه���ا خمزونا 

ثقافيا مهما للكاتب �مل�رسحي.
 وت�شه���د ن�شخة ه���ذ� �لعام تطور� ملحوظ���ا يف �لتح�شري�ت 
�لعام���ة و�لفعالي���ات �مل�شاحب���ة، وذل���ك عر �إط���لق حزمة من 
�لور����ص �لتح�شريية و�لندو�ت �لتي م���ن �شاأنها تعزيز مهار�ت 
�مل�شارك���ني مبا ينعك�ص �إيجاب���ا على �لقيم���ة �لفنية للعرو�ص 

�مل�شاركة.

ه��ل تقب��ل ال��زواج م��ن ش��خص دون رض��ا أهل��ك؟

فيلم “Christopher Robin” ويني ذا بوو بصورة مختلفة

هل ُيقب���ل �ل�شباب �لزو�ج م���ن �شخ�ص �لأهل 
غ���ري مو�فق���ني عليه؟ وه���ل ل تز�ل حري���ة �ختيار 
�رسي���ك �حلياة موج���ودة لدى �شب���اب �جليل �حلايل 
�أم ل؟ يف بع����ص �لأحي���ان ق���د يع���اين �ل�شباب من 
تفكري �لأهل �ملتع�شب �ل���ذي ل يقبل �أن ينا�شب 
�أي �شخ����ص خارج نط���اق �لعائلة �أو �شخ�ص خمتلف 
يف �لطبقة �لجتماعية مثًل، ولكن هناك من لديهم 
كامل �حلرية يف �ختيار �رسيك �حلياة �ملنا�شب دون 
�شغط �لأه���ل. “م�شافات �لب���لد” ��شتطلعت ر�أي 
�شب���اب يف قبولهم بالزو�ج م���ن �شخ�ص �لأهل غري 

ر��شني عنه.

حرية
�أك���دت م���رمي �جل���ودر �أن معظم �لأه���ل لهم 
�حلري���ة يف �ختيار �لزوج �أو �لزوج���ة لأولدهم خوًفا 
عليه���م من �رتكاب �لأخطاء �أو من �ل�شلوكيات غري 
�حل�شن���ة، ومن �ملمك���ن �أن يتن���ازل �ل�شباب لرغبة 
�لأه���ل عندم���ا يثق���ون بذوقه���م يف �ختي���ار �رسيك 

�حلي���اة لدرج���ة مو�فقته���م يف كل �شغرية وكبرية 
تخ�ص م�شاألة �لزو�ج.

و�أ�شافت مرمي �أن �لأهل �أعلم مب�شلحة �لأولد 
ولهم �حلق يف �لتحكم يف �ختيار �رسيك �حلياة ولكن 
ب����رط منح اوالده���م حري���ة املوافق���ة اأو الرف�ض 
“وعند رف�ص �لهل �شخ����ص �أر�ه منا�شًبا �شاأحاول 
�إقناعه���م و�إن مل ينف���ع �شيك���ون عل���ي �أن �تقب���ل 

�لرف�ص يف �لنهاية”.

ضغط
�أ�ش���ارت �أمينة �إبر�هي���م “�أن هناك �لكثري من 
�ل�شباب م���ن يقومون بال�شغط عل���ى �أهاليهم من 
�أج���ل �ملو�فقة على �لزو�ج م���ن �شخ�ص �لأهل غري 
مو�فق���ني علي���ه، ولكن م���ن وجهة نظ���ري �أرى �إن 
�لأه���ل ر�أيهم مهم جًد� لأنه لديهم نظرة م�شتقبلية 
لرغب���ة  يتنازل���ون  �أن  و�ل�شب���اب ممك���ن  للأم���ور، 
�أهاليه���م بدرج���ة كبرية ول���و كان �أهلي ي���رون �أن 
�ل�شخ�ص غري منا�شب يل ولكن �أنا �ر�ه منا�شبا وقد 

�حاول �قناعهم”.

خضوع
و�أك���د نا����رس عبد�لرحمن �أن���ه �ذ� و�شل رف�ص 
�لأهل ل�رسيكة �حلياة �إلى �ختلل وتوتر �لعلقة بني 
�لأبن���اء و�لو�لدي���ن فيجب يف هذه �حلال���ة �لتنازل 
و�خل�شوع �إلى رغب���ة �لأهل ولكن معظم �أهايل هذ� 
�جليل ل يتدخلون يف �لأمور �خلا�شة بزو�ج �أبنائهم، 
فالأبناء يف �لعادة يتخذون قر�ر�تهم بدون مو�فقة 

�لأه���ل و�ل�شب���ب يف ذلك ه���و �لوعي �لت���ام للأهل 
ب�شعوبة �ل���زو�ج ومتطلباته يف ه���ذ� �لزمن وتدين 
�لو�شع �ملادي لل�شخ����ص، وللأهل �حلق يف �أختيار 
�رسيك �حلي���اة لأنهم يعرفون م�شلحة �أبنائهم �أكرث 

من �أي �شخ�ص.
ل�شخ����ص  �لأه���ل  رف����ص  عن���د  و�أ�ش���اف 
منا�ش���ب فيجب �لنتق���ال �إلى مرحل���ة �ملناق�شات 
و�ملفاو�ش���ات �لثقيل���ة م���ع �لأهل لتغي���ري وجهة 
نظره���م، و�إن مل ينف���ع ذل���ك يف ه���ذه �حلالة يجب 

�خل�شوع لرغبة �لأهل وعدم معار�شتهم.

تمرد
وقال���ت �شيخ���ة �أن���ور �إن �شب���اب ه���ذ� �جليل 
ممك���ن �أن يتمرد ويخالف قر�ر �لأه���ل ب�شبب عدم 
ن�ش���وج بع�ص �ل�شباب �ل���كايف �أو بالن�شبة لل�شباب 
ه���ذ� يعتر حري���ة �شخ�شية و�ختي���ار �رسيك �حلياة 
حتى ل���و �لأهل غري مو�فقني عنه، و�إن للأهل �حلق 
بع�ص �لأحيان يف �تخاذ �لقر�ر عن �لأبناء بخ�شو�ص 

�لزو�ج لأنهم يفكرون يف م�شلحة �لأبناء.
و�أ�شاف���ت �شيخ���ة �أن عن���د رف����ص �لو�لدين 
�شخ�ص منا�شب يجب على �لأبناء �لتفكري بعقلنية 
�أوًل وعدم �تخ���اذ �لقر�ر�ت ب�شكل عاطفي، و�لأهل 
ل يري���دون لأبنائهم �شخ�ص غري ذي كفاءة ول ذي 
�أخ���لق ودين، “و�أن���ا �شوف �أو�فق �أهل���ي يف ر�أيهم 
لأنه���م قد ي���رون �لأمور من منظ���ور خمتلف بحكم 

�أعمارهم وخر�تهم يف �حلياة”.

قدمت �رسك���ة ديزين �لرتفيهية فيل���م �لر�شوم �ملتحركة 
و�لكوميديا “Christopher Robin” بعدد كبري من �شالت 
�ل�شينم���ا حول �لعامل، وو�شلت �لبحري���ن عر �شا�شات فوك�ص 
�شينكو �لبحرين �أخري�، وتدور �لأحد�ث حول كري�شتوفر روبن، 
�شاب بالغ يحاول �لرتكيز على حياته �جلديدة، عمله، وعائلته، 
وفج���اأة يلتقي �شديقه �لق���دمي )ويني ذ� ب���وو( �لذي ُيعيده 

�إل���ى طفولت���ه �ملن�شي���ة وي�شاع���ده يف �لعثور عل���ى �أ�شدقائه 
�ملفقودين.

فيل���م �لأنيمي�ش���ن قدم ب�ش���ورة بريطاني���ة عامتة بع�ص 
�ل�شيء ومائلة لل�شلبي���ة يف فيلم �أ�شا�شه للأطفال قبل �لكبار، 
فيق���دم بطل �لفيل���م وهو غارق يف عامل �للمب���الة، فهو بعيد 
ع���ن �أ�رسته ب�شبب �ن�شغاله يف �عمال���ه �ملتاأخرة يف وقت �حلرب 
�لعاملي���ة �لثانية، وو�شط ذلك يذهب م���ع �لدب Winnie يف 
رحلة ل�شتعادة �أ�شدقاء �لطفولة. ويحكي �لفيلم مرحلة ن�شج 

كري�شتوفر وتخل�شه من �أ�شدق���اء �لطفولة، ومنهم �لدب بوو 
و�لأرن���ب “بي���رت”، ويتق���دم �لزمن ل���رى كري�شتوفر، وهو يف 
منت�ش���ف �لأربعينات متزوج���ا، ولديه �بنة تدع���ى “مادلني”، 
ويعم���ل مديًر� يف �رسكة ت�شنيع حقائ���ب �ل�شفر، ونكت�شف بعد 
�نته���اء �حلرب �أنها �أدت �لى ت�رسيح ع���دد كبري من �ملوظفني 
وخف�ص �لأجور، وبينم���ا ي�شارع كري�شتوفر بني ظروف مهنته 
�مل�شطرب���ة وعائلته �لتي حتتاج �أن ت�شع���ر بوجود رب �لأ�رسة، 
يق���رر �لبطل �أن يدفع باأ�رسته للذه���اب يف رحلة �شيفية بعيًد� 

عن���ه ك���ي يرك���ز يف 
عمل���ه، �إل �أن �ل���دب 
ب�ش���كل  جن���ح  ب���وو 

يف  �شح���ري 
ع  جتم���ا ل �

�لوق���ت  يف  بكري�شتوف���ر 
�ملنا�شب، ويحاول يف مغامرتهم���ا �شوًيا �أن يعيد �إليه �جلانب 

�لنا�شج، كي يزد�د �هتمام كري�شتوفر بعائلته.
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البحريني��ة حن��ان رض��ا تفق��د صوته��ا المغني��ة 

قدمت في أيام عيد األضحى

“بيت أبوصفرية.. زمانا خرابهي.. أمل الغابة” نجاح بجيد جدا

ق��راءة ف��ي كتاب “ش��هرزاد ترحل إلى الغ��رب” ب� “عيس��ى الثقافي”

ا�شتنج���دت الفنان���ة البحرينية حنان ر�ش���ا بجمهورها يف 
ح�شابه���ا على ان�شتغ���رام، من اأجل م�شاعدته���ا الإيجاد طبيب 
حنجرة جيد، بعدما فقدت �شوتها ب�شبب كرثة الكالم والغناء 

خالل االأيام القليلة املا�شية.
و�شاأل���ت حنان اجلمهور عن اأف�شل طبيب حنجرة ما جعل 
اجلمه���ور يتفاعل معه���ا، ويبعث لها باأ�شم���اء اأف�شل االأطباء 
بالبحري���ن، حيث تفاعل���ت معهم من خ���الل �شكرهم وكذلك 
و�ش���ف حالتها، حيث قالت: “تكلمت كثريا هاالأيام و�شوتي 
راح”. ي�ش���ار اأن حن���ان ر�شا مثل���ت البحرين يف ن���زال عثمان 
زعيرت يف مدين���ة طنجة باملغرب موؤخرا، وغنت الأول مرة اأمام 
اجلمهور املغربي، وكانت ق���د تعر�شت لوعكة �شحية هناك 

نقلت على اثرها على امل�شت�شفى.
وك�شف���ت ر�ش���ا موؤخ���را اأنها حت����ر لعمل مغرب���ي اآخر، 
�شت�شدره م�شتقبال، حيث ف�شلت عدم الك�شف عن تفا�شيل 
كثرية عن���ه ليكون مفاجاأة جدي���دة جلمهورها املغربي الذي 

تزوره للمرة االأولى يف طنجة.

أحداث

الريا�شة واحلمية ال�شحية احلل االأمثل 
ملا تخطط اإليه.

انفتاح االأب���واب اأمامك، وحتقيق اأمنية 
اأو االنطالق مب�روع. 

م�شاأل���ة مالية تعاجلها الي���وم، وتكون 
مرتاح البال. 

تختل���ط االأم���ور عليك ومل تع���د تعرف 
ماذا تريد. 

تتعام���ل مع و�شعك ال�شح���ي بطريقة 
منطقية.

قلة النوم ت�شب���ب لك االإرهاق الفكري 
والنف�شي.

حتق���ق مكا�شب غري متوقعة يف جمالك 
املهني.

متار����س بع����س الن�شاط���ات الفكرية 
والثقافية لكنك غري مقتنع.

ُك���ن ح���ذراً ج���داً يف قرارات���ك املهنية 
وانتبه ملا تفعل.

اأنت اليوم بحاج���ة اإلى ا�شت�شارة وجوه 
جديدة. 

الع�شبي���ة الزائدة لي�شت يف م�شلحتك 
اإطالقاً.

راق���ب و�شع���ك ال�شح���ي ب���ني احلني 
واالآخر. 

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

�شه���دت عطل���ة عي���د اال�شح���ى املبارك 
الكوميدي���ة  ب���ني  م���ا  م�رحي���ات   3 تق���دمي 
واالجتماعي���ة واالأطف���ال، وق���راءة واعية لهذه 
العرو����س ميكننا القول اإنها اأعمال جنحت اإلى 

حد ما يف احل�شول على درجة جيد جيدا.
االجتماعي���ة  الكوميدي���ة  امل�رحي���ة 
“بيت ابو�شفرية” من تاأليف الفنان جمال 
ال�شق���ر واإخ���راج الفنان عبا����س ال�شماك، 
ومتثي���ل �شالح خليل، �شيد ح�شني القمر، 
زكري���ا الزعي���م، يا����ر القرم���زي، جعف���ر 
جا�ش���م، حمم���د الر�شي���ع، عل���ى حم�ش���ن، 
عل���ي العويناتي، ح�شني ال�شم���اك، ح�شن 
اأبوتاك���ي، اأ�شماء جعف���ر، عبداهلل القطان، 
عبا�س ال�شماك، ح�ش���ن اجلفريي، ف�شيلة 
ال�شعالن. امل�رحية خلت من عن�ر االإثارة 
والت�شوي���ق، لكن املخ���رج ال�شماك عو�س 
ذلك بتق���دمي فنان���ني ه���واة متحم�شني 
للعم���ل امل�رحي ا�شعل���وا اخل�شب���ة تاألقا 
واإبه���ارا، و�ش���كل العمل اجلماع���ي طابعا 
ميزه���م حقيقة ب�شكل الف���ت. اأما امل�رحية 
االجتماعية الكوميدية الثانية “زمانا خرابهي” 
للمخ���رج واملنت���ج ح�شني العوينات���ي و�شارك 
فيه���ا الفنان امل����ري عالء مر�ش���ي، والفنان 
الكويت���ي عب���داهلل بهم���ن والفن���ان الكويتي 
خالد لعجريب، والفنانة منرية حممد، والفنانة 
�ش���والف، والفنان من�شور اجل���داوي وغريهم. 

واالإ����راف العام عبداهلل ال�ران، فهي مل تخرج 
عن اخلط املعروف للمخ���رج العويناتي... نقد 
هادف ملختلف ق�شايا املجتمع واأوراق خريف 
خمب���اأة يف جي���ب كل ممث���ل، وط���رح معق���ول 
لتو�شي���ل احلقيق���ة، ولك���ن ما ميي���ز املخرج 
العويناتي هو اللعب بذكاء يف اختيار املمثلني 
خا�شة يف الواقف التي تتطلب ابعادا اإن�شانية. 
املخ���رج والفن���ان حمم���د احلج���ريي قدم 
لن���ا م�رحي���ة االأطفال “اأمل الغاي���ة “ وقبل اأن 
نق���راأ جتربته نعيد ما قال���ه عن هذه امل�رحية. 
يق���ول احلج���ريي: اجلدي���د يف ه���ذه امل�رحية 
وجود ك���وادر اأكادميية من خريجي امل�رح مما 
�شيعطي العم���ل الفني اإبداع ومتيز يف خمتلف 

املج���االت م���ن الف�شحة الكوميدي���ة والديكور 
واملالب����س وكله���ا عنا����ر �شتعط���ي التجربة 
امل�رحية واقعية اأك���رث، باالإ�شافة اإلى االأغاين 
املتميزة بالكلمات واالأحلان واالأداء االأمر الذي 

�شي�شاعد الطفل يف فهم امل�شمون.
احلديث���ة  امل�رحي���ة  للح���ركات  املتتب���ع 
لالأطف���ال خ�شو�ش���ا يف التج���ارب االأمريكي���ة 
احلديثة يرى اأن االعتماد على الدمى واأ�شكال 
احليوانات واالأقنعة مل يعد موجودا ابداأ، فم�رح 
الطف���ل، هذا املعج���م ال�شخم ال ميك���ن قراءة 
ورقة واح���دة فقط منه، وهي “حيوانات الغابة 
واأقنعة املهرجني”... فما يطلبه الطفل اليوم 
ويف هذا الع�ر دائ���رة معارف مب�شطة حقيقية 

ق���ادرة على اإعطائ���ه فكرة عام���ة مرتابطة عن 
احلي���اة بعيدا ع���ن م�شاأل���ة احليوان���ات، طفل 
الي���وم يريد معرفة كل �ش���يء ولكن لي�س عن 
طريق احليوانات واملهرجني، اأ�شئلته اأ�شبحت 
خمتلفة عن طفل ال�شبعينات. فلماذا ن�ر اإلى 
الي���وم على جع���ل اأبط���ال م�رحي���ات االأطفال 
ا�ش���ودا اأو من���ورا اأو اأي نوع م���ن احليوانات او 

حتى االقرتاب من عامل االأقنعة.
عموما ق���د ال يكون مو�شم عي���د االأ�شحى 
مثل مو�ش���م عيد الفط���ر، ولكنه���ا اجتهادات 
واأعمال ي�شكرون عليها، فعلى االأقل الت�شقوا 
بامل�رح وقدموا �ش���ورا خمتلفة من االإبداعات 

اأعجبت اجلمهور.

يقيم مركز عي�شى الثقايف عا�ر فعالياته الثقافية 
ملنتدى البحرين للكتاب.. ق���راءة يف كتاب “�شهرزاد 
ترح���ل ال���ى الغ���رب” للكاتب���ة فاطم���ة املرني�ش���ي، 
وتقدمه���ا زه���راء املن�ش���ور، وتدير اجلل�ش���ة �شريين 
احمد، وبح�شور نخبة من املفكرين واالدباء وذلك يوم 
االثنني املقبل املوافق 3 �شبتمرب عند ال�شاعة الثامنة 

م�شاء.
ت���روي فاطم���ة املرني�شي يف هذا الكت���اب حكاية 
�شه���رزاد و�شهري���ار، بطل���ي األ���ف ليلة وليل���ة رواية 

حديثة، فتحلل وت�شتنتج وتاأتي باملالحظات الطريفة. 
�شه���رزاد يف روايتها، وكما تت�شوره���ا، بالغة النحافة 
ب���ل �شديدة النحول. لقد تعنينّ عليه���ا اأن تواجه زوجاً 
عنيفاً. كيف ميكن للمراأة اأن حتقق امتالء اجل�شم الذي 
ي���وازي االطمئن���ان اإذا كانت تخاف عل���ى حياتها ليالً 
نهاراً؟ �شهرزاد اإذن ع�شبية وقريبة من االنهيار. ولكن 
�شه���رزاد مل تكن الزوجة االأولى يف �شرية �شهريار، بل 
كانت االأخرية. الزوجة االأولى خانت �شهريار مع خادمها 
م�شع���ود. يقتل �شهريار زوجته وعبده، ولكن رغبته يف 

القتل ال تقف عند هذا احلد، بل اإنها �شتق�س م�شجعه 
كل ليل���ة. ولذلك يطلب من وزيره اأن ياأتيه كل �شباح 
بعذراء يتزوجها ليلة واح���دة ويدفع بها يف الفجر اإلى 
املق�شلة ليقتلها: ومل ي���زل امللك �شهريار ياأخذ كل 
ليلة بنتاً م���ن اأوالد التجار وبنات العامة ويبات معهم 
وي�شبح بقتلهم، حتى فنيت البنات وتباكت االأمهات 
و�شجت الن�ش���وة واالآباء والوال���دات، و�شاروا يدعون 
على املل���ك باالآفات وي�شكونه اإل���ى خالق ال�شماوات، 

وي�شتغيثون �شامع االأ�شوات وجميب الدعوات.

28 أغسطس
 1916

احلرب  تعلن  اأملانيا   
وذل��ك  روم��ان��ي��ا  على 
العاملية  احلرب  اأثناء 

االأولى.

1943
 اإ�����������راب ع������ام يف 
ال�������دمن�������ارك ���ش��د 

االحتالل النازي.

 1963
كنج  ل��وث��ر  م���ارت���ن   
ال�شهري  خطابه  يلقي 
ل��دي ح��ل��م.. يف والي��ة 

وا�شنطن االأمريكية.

  1981
امل�����رك�����ز ال���وط���ن���ي 
ب��االأم��را���س  للتحكم 
عن  يعلن  واالأوب���ئ���ة 
فقدان  مر�س  ازدياد 
املناعة لدى املثليني 
مبر�س  �شمي  وال��ذي 

االأيدز الحقاً.

 1984
ي�شع  القذايف  معمر   
حجر االأ�شا�س لت�شييد 
ال���ن���ه���ر ال�����ش��ن��اع��ي 

العظيم يف ليبيا.

 1990
اأن  ي��ع��ل��ن  ال���ع���راق   
ال���ك���وي���ت حم��اف��ظ��ة 
ع���راق���ي���ة و���ش��م��ي��ت 

كاظمة.

 1992
ت��ب�����ش��ط  اإي������������ران   
الكاملة  �شيطرتها 
ع���ل���ى ج����زي����رة اأب����و 
كانت  اأن  بعد  مو�شى 
جزئياً  عليها  ت�شيطر 

منذ العام 1971

اأ�سامة املاجد

• •فاطمة املرني�شي	 غالف الكتاب	

• عالء مر�شي 	
يف م�شهد من 

“زمانا خرابهي”

• م�رحية 	
“بيت 

اأبو�شفرية”

• اأمل الغابة 	

• لقطة من م�رحية 	
“زمانا خرابهي”

• منرية 	
حممد يف “زمانا 

خرابهي”

• م�شهد اآخر من “بيت اأبو�شفرية”	

• لقطة من “بيت 	
اأبو�شفرية”

ت�سوير: ر�سول احلجريي
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األخيرة

ع�سكريني لقادة  ح�سابات  “في�سبوك” يحذف 

اكت�ساف كون اندثر قبل “االنفجار العظيم”

اأيام ويكتمل اأ�سخم متثال على االأر�ض يف الهند

اأعلنت من�سة التوا�سل االجتماعي االأ�سهر “في�سبوك” اتخاذها، اأم�س االثنني، قرارات عاجلة وحذف 
ح�ساب���ات مل�سوؤولني وقادة ع�سكريني. وقالت “في�سبوك”، يف بيان ن�رشته على مدونتها الر�سمية، اإنها 
قررت حذف ح�سابات بع�س امل�سوؤولني الع�سكريني يف ميامنار على موقعي “في�سبوك”، و “اإن�ستغرام”.

وعللت “في�سبوك” قرارها باأنها حماولة ملنع انت�سار “الكراهية والت�سليل”، بعد مراجعة املحتوى 
لتل���ك احل�سابات. وتابعت بقولها “على وج���ه التحديد، قررنا حظر 20 �سخ�سا من االأفراد واملوؤ�س�سات 
يف ميامن���ار عل���ى في�سبوك، واأبرزهم اجلرنال مني اأونغ هالينغ، القائ���د العام للقوات امل�سلحة، و�سبكة 
ميوادي التلفزيونية الع�سكرية”. وم�ست “كما حذفنا نحو 18 ح�سابا على في�سبوك وح�سابا واحدا على 

اإن�ستغرام و52 �سفحة على في�سبوك يتبعها ما يقرب من 12 مليون �سخ�س”.
واختتم���ت “كما مت حذف اأي�سا 46 �سفحة اأخرى و12 ح�سابا على في�سبوك لالنخراط يف �سلوكيات 

خمالفة حتط على الكراهية والت�سليل”.

اكت�سف علماء الفلك اأن الكون الذي نعي�س فيه لي�س اأول االأكوان، واأن هناك كونا اآخر �سبق كوننا، 
من خالل اكت�سافهم ما ميكن و�سفه باأ�سباح الثقوب ال�سوداء يف خلفية الكون.

ووفق���ا للعلماء، فقد كان���ت هناك اأكوان اأخ���رى، يف الدهور الغابرة، �سبق���ت كوننا احلايل وكانت 
حتت���وي عل���ى ثقوب �س���وداء، متاما مثل الكون ال���ذي نعي�س في���ه، كما ذكرت �سحيف���ة “ديلي ميل” 
الربيطاني���ة. وج���اء يف الدرا�سة التي قام به���ا كل من برنوز ودانيال اآن من جامع���ة نيويورك احلكومية 
وكرجيز�ست���وف م���ن جامعة وار�سو ون�رشتها دوري���ة “اآرك�سيف”، اأنه يف تاريخ الف�س���اء والزمن، تتكون 
االأكوان وتتمدد ثم متوت على نحو متتال، واأن الثقوب ال�سوداء فيها ترتك اأثرا )اأ�سباحها( يف االأكوان 
الالحق���ة. وجادل علم���اء الفلك هوؤالء باأن اأثر الثق���وب ال�سوداء البائدة مازال موج���ودا يف اإ�سعاع خلفية 
الك���ون احلايل. ويجادل بع�س العلماء، مثل برنوز، اأنه عن���د تلك اللحظة يبداأ الكون ال�سا�سع اخلايل، يف 
مرحلة ما قبل الثقوب ال�سوداء، بت�سكيل كون فائق الكثافة و�سوال اإلى حلظة “االنفجار العظيم”، حيث 

يختفي الزمان واملكان بني اأي �سيء، لتبداأ العملية جمددا.

بع����د �سن����وات م����ن العم����ل ور�س����د 
ميزاني����ة بع�رشات املاليني من الدوالرات، 
و�سارك فيه����ا االآالف، اقرتبت ال�سلطات 
يف الهند من اإكم����ال ت�سييد اأطول متثال 
عل����ى وجه االأر�����س. ويطلق عل����ى التحفة 
الوحدة”،  “متث����ال  املعماري����ة اجلدي����دة 
ويج�سد �سخ�سي����ة، �ساردار فاالباي باتل، 
اأح����د االآب����اء املوؤ�س�س����ني للهن����د، ال����ذي 
بذل جه����ودا جبارة يف �سبي����ل وحدة االأمة 
الهندية. ويبل����غ طول التمثال 182 مرتا، 
ويبل����غ �سعف����ي ط����ول متث����ال احلرية يف 
نيوي����ورك، واأكرث ب����� 30 مرتا م����ن اأطول 
متث����ال يف العامل حالي����ا، وهو متثال معبد 

الربيع لبوذا.
وداخ����ل التمثال، �ستكون هناك �سالة تتيح لنحو 200 زائر اإطاللة وا�سعة على املنطقة 
املحيطة، وجواره مرافق عدة مثل فندق وقاعة للموؤمترات. وبداأت ال�سلطات الهندية م�رشوع 
بن����اء التمثال قبل 5 �سن����وات، ور�سدت له ميزانية تبلغ نح����و 300 مليون دوالر، و�سارك يف 
بنائه مئات املهند�س����ني واآالف العمال، وا�ستخدمت ماليني االأطنان من االإ�سمنت وال�سلب 
يف العملية. واأظهرت �سور اأن ن�سبة االإجناز و�سلت اإلى مراحل متقدمة، فج�سم التمثال بات 
جاه����زا، ومل يعد هناك �سوى اإ�سافة الراأ�س والطبقة الربونزية اخلارجية للج�سم العلوي منه.  
وم����ن املتوقع اأن يفتتح التمثال ر�سميا اأمام اجلمهور يف اأكتوبر املقبل، بالتزامن مع ذكرى 
مي����الد بات����ل. واأدى بات����ل دورا كبريا يف ن�سال ب����الده لنيل اال�ستقالل ع����ن بريطانيا، وبذل 

جهودا جبارة من اأجل املحافظة على وحدة االأمة الهندية، وتويف يف دي�سمرب 1950.

 Social
media

�سحافية تتعر�ض للتحر�ض 
على الهواء مبا�سرة

وقع���ت املذيعة االإ�سبانية اإليزابيث لوبيز �سحية حتر����س على الهواء مبا�رشة، حيث قدم 
اإليها �ساب جمهول ب�سكل مفاجئ وقبلها. ومل ت�سطرب املذيعة وتابعت البث، ومن ثم ن�رشت 

املقطع املحرج على �سفحتها يف “تويرت” تعبريا عن غ�سبها مما حدث.
وعلق���ت لوبيز “هذا حدث غري الئ���ق وغري مقبول، اإنه دليل على ع���دم االحرتام والتحيز 
اجلن�س���ي الهائل”. وجمع الفيدي���و منذ اأن مت ن�رشه اأكرث من مليون م�ساهدة واأكرث من 16 األف 
م���ن اإعادة االإر�س���ال. ويف �سياق اآخر، اته���م رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ت���رودو، بالتحر�س 

اجلن�سي جتاه �سحافية قبل تلقيه من�سبه. 
وج���اء يف املقال اأن ال�سحافية تعر�ست للتحر�س اجلن�سي بينما كانت تتحدث مع ترودو، 
ال���ذي اأ�سبح بع���د �سنوات رئي�س وزراء كندا، واأن ال�سحافية مل تعترب ما حدث مبثابة االعتداء 

اجلن�سي؛ كونها كانت “مل�سة ق�سرية”.

اإلي�سا تتجاوز اأزمتها وتبحر يف مياه اليونان

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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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

حار  الطق����س   
مع  اأحيانا  ورط���ب 

بع�س ال�سحب.

 الرياح �سمالية �رشقية من 10 اإلى 
15 عق���دة، ولكنها متقلبة االجتاه من 

5 اإلى 10 عقد خالل الليل.

ارتفاع امل��وج من ق��دم اإل��ى 3 اأق���دام. درج��ة احل��رارة 
العظمى 40 وال�سغرى 30. الرطوبة الن�سبية العظمى 90 

% وال�سغرى 35 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

العلم يتو�سل للحل ال�سحري... حبة تخف�ض الوزن باأمان
و�سف���ت عدد م���ن ال���وكاالت الربيطاني���ة حبة 
دواء لتخ�سي����س الوزن “باملقد�سة”، بعد اأن اأظهرت 
درا�سات اأخريا اأنها قد تكون “االأف�سل” و “االأ�سلم” 

بني كل حبوب التخ�سي�س ال�سابقة.
وقال باحثون اإن حبوب “لوركا�سريين” هي اأول 
حب���وب لتخ�سي�س ال���وزن التي تعد “اآمن���ة بالكامل” 
بالن�سبة ل�سحة القل���ب على املدى البعيد، ح�سب ما 

ن�رش موقع “�سكاي نيوز”.
وتعمل حب���وب “لوركا�سريين” املانعة لل�سهية 
عن طريق حتفيز املواد الكيميائية يف الدماغ للحث 

على ال�سعور بال�سبع، وتوؤخذ مرتني يوميا.
وقال باحث���ون اإنهم اأج���روا اختب���ارات على 12 
األف �سخ�س م�س���اب بال�سمنة اأو ال�سمنة الزائدة، مت 

اإعطائهم احلبوب على مدى �سنوات.

واأظه���رت الدرا�سة الت���ي اأجراه���ا الباحثون اأن 
امل�سارك���ني فقدوا م���ا معدل���ه 4 كيلوغرامات يف 3 

اأعوام، ومل تظهر عليهم اأي اآثار جانبية على القلب.
و�سبق لدرا�سات �سابق���ة اأن اأظهرت اأن حلبوب 
التخ�سي����س االأخرى اآثار جانبي���ة، وال�سيما على �سحة 
القل���ب يف املدى الطويل، كما قد يوؤثر بع�سها على 
ال�سحة العقلية، وهو االأمر الذي مل تظهره الدرا�سات 

بالن�سبة حلبوب “لوركا�سريين”.
وقال���ت ع�سو املنتدى الربيط���اين للبدانة، تام 
ف���راي “هذا الدواء يعد الكاأ����س املقد�سة الذي كان 

ي�سغل تفكري االخت�سا�سيني منذ فرتة طويلة”.
واأ�سافت “التغيري يف منط احلياة يجب اأن يكون 
جزءا اأ�سا�سيا من التغيري”، يف اإ�سارة اإلى اأن احلبوب 

وحدها لن تكون كافية للو�سول اإلى الر�ساقة.

�سادم��ة...  تقليع��ة 
حماالت �سدر للرجال

�سعد ملجرد يف مهب 
ف�سيحة جديدة

�سيارة تباع ب� 50 مليون 
دوالر يف 10 دقائق

ت���زداد تقليعات املو�س���ة غرابة يوما 
بع���د يوم، لك���ن ال�سيح���ة اجلديدة جنحت 
يف اإث���ارة اجلدل ب�سكل وا�س���ع على مواقع 
التوا�س���ل االجتماع���ي، والت���ي تتمثل يف 

“حماالت �سدر” للرجال.
واأعلن���ت �رشك���ة “هومي�ست���ريي” عن 
توفريه���ا “�سدري���ات” خا�س���ة للرج���ال، 
لكنها تختلف متاما عن تلك التي يرتديها 

البع�س عادة يف التدريبات الريا�سية.
وتغلب االألوان الزاهية والزخارف على 
هذا النوع من ال�سدريات، كما اأنها حتتوي 
على ح�سوات وتتوف���ر مبقا�سات خمتلفة، 

ح�سب ما ذكر موقع “مريور” الربيطاين.

ذك���ر موق���ع “ميدياب���ار” الفرن�س���ي اأن 
املط���رب املغرب���ي �سعد ملج���رد، اعتقل اإثر 
اال�ستب���اه يف �سلوع���ه بحادثة اعت���داء جن�سي 
جدي���دة مبنطق���ة �س���ان تروب���ي ال�ساحلي���ة 
جنوبي البالد. وذك���رت و�سائل اإعالم مغربية 
اأن املط���رب غاب عن املن�س���ات االجتماعية 
بخ���الف عادت���ه، كم���ا اأن املقرب���ني من���ه مل 

يبادروا اإلى نفي خرب االعتقال.
وبح�س���ب موقع “ه�سربي����س” املغربي، 
ف���اإن وال���د �سعد ملج���رد، الب�س���ري عبده قال 
اإنه ح���اول االت�سال بابنه لكن���ه مل يجب على 

املكاملات الهاتفية.

يف مزاد ا�ستغرق 10 دقائق فقط، حظي 
اأح���د االأغنياء ب�سي���ارة ف���رياري الكال�سيكية 
“250 جي ت���ي اأو”، مقابل قرابة 50 مليون 
دوالر. واأ�سبح���ت �سيارة ف���رياري “250 جي 
ت���ي اأو”، الت���ي �سنع���ت يف ال�ستين���ات م���ن 
الق���رن املا�س���ي، اأغل���ى �سيارة تب���اع مبزاد 
علن���ي مفتوح ع���رب التاري���خ. وو�س���ل �سعر 
ال�سي���ارة “الكال�سيكية” 48.4 مليون دوالر، 
وتناف�س عليه���ا عدد من جامع���ي ال�سيارات 
عرب الهات���ف، يف مزاد ا�ستغ���رق 10 دقائق، 
قب���ل اأن تباع ال�سيارة مقاب���ل مبلغ “�سخم”. 
وحتمل �سي���ارة ال�سب���اق “اخلا�س���ة” تاريخا 
عريق���ا، اإذ �سبق لهذا الن���وع الفوز ب�سباقات 

“فورموال 1” و�سباقات اأخرى عدة.

• م�ساركون مبهرجان “باجنات بينانغ” يف جاكارتا باألعاب ال�رشق 2018 )اف ب(	

�سارك���ت الفنان���ة اللبنانية اإلي�س���ا، جمهورها ب�سور لها خ���الل ق�سائها اإجازته���ا ال�سيفية يف 
جزي���رة “كريت” باليونان. وظهرت اإلي�سا يف ال�سور الت���ي ن�رشتها على �سفحتها الر�سمية يف موقع 
التوا�س���ل االجتماعي )اإن�ستغرام(، وهي ت�ستجم حتت اأ�سعة ال�سم����س م�ستمتعة بوقتها على البحر، 
و�س���ط املناظ���ر الطبيعية اخلالبة. كما رافقها يف الرحلة عدد م���ن اأ�سدقائها، ونالت ال�سور اإعجاب 
متابعيه���ا. وطرحت اإلي�س���ا اأخريا كليب “اإل���ى كل اللي بيحبوين”، وج�سدت م���ن خالله معاناتها مع 

مر�س �رشطان الثدي، الذي مل تعلن اإ�سابتها به اإال من خالل الكليب.
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