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�شركة تو�شيل طلبات ت�شتغني عن ع�شرات البحرينيني
تخلت �رشكة لت��ش���يل الطلبات عن اأحد 
اأبرز ال�شعارات واملميزات التي كانت تفخر 
بها منذ بدء ن�ش���اطها يف البحرين، واملتمثل 
يف العتم���اد على الأي���دي العامل���ة ال�طنية 

بن�شبة كبرية جدا تكاد ت�شل اإلى 100 %.
ووفًق���ا لإف���ادات ع���دد م���ن امل�ظفني 
البحريني���ني الذي���ن ا�ش���تغنت ال�رشك���ة عن 
خدماتهم، اأ�ش���اروا اإلى اأنه���م ف�جئ�ا بعدم 
اإدراج اأ�ش���مائهم �ش���من اجل���دول ال���دوري 
للطلبات الذي يتم تزويدهم به كل اأ�شب�ع اأو 
10 اأيام تقريبا، مما دفعهم اإلى ال�شتف�شار 

عن �شبب عدم اإدراج اأ�شمائهم على اجلدول.
واأو�ش���ح�ا اأن اجل���دول الأخ���ري الذي مل 
ت���درج فيه اأ�ش���ماوؤهم وامل����ؤرخ بتاريخ 16 
اأغ�ش���ط�س اجل���اري بل���غ عدد م���ن فيه 120 
م�ظف���ا، يف ح���ني اأن اجل���دول الذي �ش���بقه 
وامل�ؤرخ يف 6 اأغ�شط�س اجلاري كان يت�شمن 

عدد 249 م�ظفا.
ولفت�ا اإلى اأنهم حني ت�ا�شل�ا مع اإدارة 
امل����ارد الب�رشية مت اإبالغهم اأنه مت حت�يلهم 
عل���ى العمل بنظام “الطلبات”، ول عقد لهم 
فيه مع ال�رشكة ول اأجر ثابت اأو تاأمني، واأنهم 

خم���ريون ب���ني البق���اء والعمل وفق 
5النظام اجلديد اأو املغادرة.

ماتي�س: ندعم ال�شعودية يف الدفاع عن نف�شها باليمن واأنذرنا اإيران
ع�ا�ش���م - وكالت: قال وزير الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س، اأم�س، اإن 
وا�ش���نطن تدعم اململكة العربية ال�ش���ع�دية يف الدفاع عن نف�ش���ها يف اليمن، 
م�ش���رًيا اإل���ى اأن ال�ليات املتحدة تراجع على ال���دوام الدعم للتحالف )حتالف 

دعم ال�رشعية( يف اليمن.
واأ�ش���اف ال�زي���ر الأمريك���ي “حذرنا اإي���ران من ا�ش���تمرار ما تق����م به يف 
�ش����ريا، و�ش���ل�كها يف اليمن، ودعم احل�ثيني الذي يطلق�ن ال�ش�اريخ على 

ال�شع�دية”.
وتاب���ع ماتي����س يف م�ؤمت���ر �ش���حايف عق���ده يف مق���ر ال����زارة )البنتاغ�ن( 

ب�ا�شنطن، م�شددا “لن نقبل با�شتمرار هذه ال�شيا�شة”.
م���ن جان���ب اآخر، اأعلن حتالف دع���م ال�رشعية يف اليمن، اأم����س، اإحالة تقرير 

جمل����س حق�ق الإن�ش���ان بالأمم املتح���دة للفريق القان����ين للتحالف، 
14م�شيفا اأنه “�شيتم اتخاذ امل�قف املنا�شب بعد املراجعة”.

البحرين عا�سر وجهات ال�سفر 
الأكرث �سعبية باملنطقة

ت�قيع وزير الإ�سكان ي�ؤخر ا�ستفادة 
اأ�سرة من بيت “مزايا”

منتخب النا�سئني ال�سالوي
 يف الت�سنيف الأول خليجًيا
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اأميـــركا ت�ؤكـــد نيتــها اإنهـــــاء 
�ســلـــطـــة الأ�ســــد

بالد العالم

14

رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شع�دية: ريالن - الك�يت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - ال�ليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 ي�رو

جائزة 
ال�شحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة ال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �شلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عم�د الراأي”

�سيد علي املحافظة

�ش���در عن نائ���ب رئي����س املجل����س الأعلى 
للق�شاء رئي�س حمكمة التمييز امل�شت�شار عبداهلل 
الب�عين���ني ق���رار بت�ش���كيل املحاك���م يف الع���ام 
الق�ش���ائي 2018 -    2019، الذي يبداأ العمل به 

الأحد املقبل. وكانت اأبرز التغيريات بالت�شكيل 
الق�ش���ائية،  الدوائ���ر  ع���دد  تقلي����س  اجلدي���د 
وتعي���ني رئي�س جديد للمحكمة الإدارية وانتقال 
الرئي����س احلايل اإل���ى حمكمة ال�ش���تئناف العليا 
اجلنائي���ة، وتدوير ع���دد من الق�ش���اة فيما بني 
املحاكم، عقب انتهاء فرتة اإعارة بع�س الق�شاة 

العرب، كما �ش���ينتقل القا�ش���ي علي الظهراين 
اإلى ع�ش�ية حمكمة ال�ش���تئناف العليا املدنية، 
ف�ش���ال عن ع����دة نظام العمل الي�م���ي للمحاكم 
بدل من نظام الفرتات الأ�شب�عية. ومت تقلي�س 

عدد من املحاك���م املدنية واجلنائية يف 
القرار رقم 71 ل�شنة 2018.

اجلديد للعام  املحاكم  ت�سكيل  للق�ساء” ي�سدر  “الأعلى 

تقلي�س الدوائر الق�شائية... ورئي�س جديد لـ “الإدارية”

• عبدالرحمن ال�شيد	 • •عبداهلل الب�عينني	 اإبراهيم الزايد	 • •ال�شيخ حممد بن علي	 •جمعة امل��شى	 علي الظهراين	
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الت�شنيف املتقدم للبحرين يعك�س اللتزام باملعايري الدولية
جاللته ن�ه بالإجناز العاملي يف مكافحة الجتار بالأ�سخا�ص... العاهل:

املنام���ة - بنا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رش 
ال�شافرية اأم�س وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد 
ب���ن حمم���د اآل خليف���ة، والرئي�س التنفي���ذي لهيئة 
تنظيم �ش�ق العمل رئي�س اللجنة ال�طنية ملكافحة 
الجتار بالب�رش اأ�شامة العب�شي واأع�شاء اللجنة. واأ�شاد 
جاللة امللك بالإجن���از العاملي املتميز الذي حققته 
مملك���ة البحري���ن بح�ش����لها على الفئ���ة الأولى يف 
تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية، اخلا�س بت�ش���نيف 
الدول الأكرث جناًحا يف مكافحة الجتار بالأ�ش���خا�س، 
م�ؤكًدا جاللته اأن جناح البحرين يف حتقيق الت�شنيف 
املتق���دم كاأول دول���ة يف منطق���ة ال����رشق الأو�ش���ط 
و�ش���مال اإفريقيا يعك�س التزامها الت���ام باملعايري 
الدولية وم�ش���اركتها للمجتمع الدويل يف الت�جهات 
الهادفة ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س وتعزيز ثقافة 
حق�ق الإن�شان. واأ�شاد جاللته بالدور الذي ت�شطلع 
ب���ه اللجن���ة التن�ش���يقية برئا�ش���ة ويل العه���د نائب 
القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء 
�ش���احب ال�ش���م� امللكي الأمري �ش���لمان بن حمد اآل 
خليفة من خالل و�ش���ع املبادرات والربامج املعنية 

مبكافحة الجتار بالأ�ش���خا�س والعمل على 
�ش�ن احلريات وحق�ق الإن�شان. • 2جاللة امللك م�شتقبال وزير اخلارجية ورئي�س واأع�شاء اللجنة ال�طنية ملكافحة الجتار بالب�رش	

البحرين ترحب ب�سراكة العتدال والرخاء... عبداهلل بن اأحمد:

اإيران الراعي الأكرب للملي�شيات الإرهابية

املنامة - درا�ش���ات: ق���ال رئي�س جمل�س 
اأمناء مركز البحرين للدرا�شات الإ�شرتاتيجية 
والدولية والطاقة )درا�شات( ال�شيخ عبداهلل 
بن اأحم���د اآل خليف���ة اإن دول جمل�س التعاون 
ل���دول اخللي���ج العربية املعتدل���ة هي الأكرث 
ا�ش���تقرارا ومنع���ة جت���اه تل���ك الأح���داث، بل 
الإره���اب،  و�ش���اهمت بفاعلي���ة يف مكافح���ة 
وتاأمني ركائز الأمن الإقليمي، على الرغم من 

حتديات رئي�شة.
و�ش���ارك ال�ش���يخ عب���داهلل ب���ن اأحم���د يف 
افتت���اح الن�ش���خة الثالثة من م�ؤمت���ر املحيط 
الهندي الدويل الذي تنظمه م�ؤ�ش�شة “الهند” 

بعن�ان “بناء هياكل اإقليمية”، وت�شت�ش���يفه 
العا�ش���مة الفييتنامية هان����ي يف الفرتة من 

27 - 28 اأغ�شط�س اجلاري.
وذك���ر اأن من اأب���رز التحديات الأن�ش���طة 
اخلبيثة وال�ش���ارة للنظام الإيراين جتاه الأمن 
وال�ش���تقرار الإقليم���ي والعامل���ي، باعتب���ار 
اإيران الراعي الأكرب للملي�ش���يات واجلماعات 
الإرهابية مثل حزب اهلل يف لبنان، واحل�ثيني 
يف اليم���ن، وخالي���ا الإره���اب يف دول اخلليج، 
كما ت�ا�شل تهديداتها لالأمن البحري وحركة 

املالحة الدولي���ة، وتط�ير منظ�مات 
4ال�ش�اريخ البال�شتية.

جــاللــتـه يـ�سيـد بـمـبـادرات “الـتـنـ�سيقـيـة” يف �سـ�ن احلـريـات

• وزير الدفاع الأمريكي يف البيت الأبي�س ب�ا�شنطن	

عبا�س اإبراهيم
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الت�صنيف املتقدم للبحرين يعك�س االلتزام باملعايري الدولية

اإ�صهامات رجال االأعمال البحرينيني م�صهودة يف املنظومة الوطنية

جاللته اأ�شاد مببادرات “التن�شيقية” برئا�شة �شمو ويل العهد ملكافحة االجتار باالأ�شخا�س... العاهل:

اأعرب عن تقديره جلهود املوؤيد يف تطوير “الغرفة”... جاللة امللك:

املنام���ة - بن���ا: ا�ش���تقبل عاهل البالد �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة يف ق�رص 
ال�ش���افرية اأم�س وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن اأحمد 
بن حممد اآل خليفة، والرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم 
�ش���وق العمل رئي�س اللجن���ة الوطنية ملكافحة االجتار 

بالب�رص اأ�شامة العب�شي واأع�شاء اللجنة.
واأ�شاد جاللة امللك باالإجناز العاملي املتميز الذي 
حققته مملكة البحرين بح�شولها على الفئة االأولى يف 
تقري���ر وزارة اخلارجية االأمريكية، اخلا�س بت�ش���نيف 
الدول االأك���ر جناًحا يف مكافحة االجتار باالأ�ش���خا�س، 
موؤكًدا جاللته اأن جناح البحرين يف حتقيق الت�ش���نيف 
املتقدم كاأول دولة يف منطقة ال�رصق االأو�شط و�شمال 
اإفريقي���ا يعك����س التزامه���ا التام باملعاي���ري الدولية 
وم�ش���اركتها للمجتمع ال���دويل يف التوجهات الهادفة 
ملكافح���ة االجتار باالأ�ش���خا�س وتعزي���ز ثقافة حقوق 
االإن�ش���ان. واأعرب جاللته عن �ش���كره وتقديره للجميع 
عل���ى جهودهم املخل�ش���ة التي اأ�ش���فرت عن حتقيق 
الت�شنيف املتقدم بجدارة يف ظل احلر�س الدائم على 
تطبيق القيم املبنية على مبادئ االحرتام وامل�ش���اواة 
والعدل. واأ�شاد جاللته بالدور الذي ت�شطلع به اللجنة 
التن�ش���يقية برئا�ش���ة ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�ش���مو 
امللك���ي االأمري �ش���لمان ب���ن حمد اآل خليف���ة من خالل 
و�ش���ع املبادرات والربامج املعني���ة مبكافحة االجتار 
باالأ�ش���خا�س والعم���ل على �ش���ون احلري���ات وحقوق 
االإن�شان، منوًها بجهود وزارة اخلارجية، وهيئة تنظيم 
�شوق العمل، واللجنة الوطنية ملكافحة االإجتار بالب�رص، 
وجميع اجله���ات احلكومية واالأهلي���ة التي عملت بجد 
واإخال����س لتحقيق االإجناز امل����رصف. كما هناأ جاللته يف 
اللقاء اأ�شامة العب�شي مبنا�شبة تكرميه من قبل وزارة 
اخلارجية االأمريكية كاأول �شخ�شية خليجية، �شمن 10 

�شخ�ش���يات عاملية بذلت جهوًدا متميزة على �شعيد 
مكافحة االجتار بالب�رص، معرًبا عن تقديره الإ�ش���هاماته 
يف تنفيذ عدد من املبادرات املهمة التي من �ش���اأنها 
حماي���ة حقوق الق���وى العامل���ة الوافدة، الت���ي تقوم 

بجهود م�شكورة يف خمتلف جماالت التنمية. 
م���ن جانب���ه، اأع���رب وزي���ر اخلارجي���ة عن �ش���كره 
وتقديره لتوجيهات جاللة امللك، موؤكًدا اأن حتقق مثل 
ه���ذه االإجنازات يعك�س روؤي���ة جاللته يف جعل البحرين 
بلًدا رائًدا يف مكافحة الظاهرة العاملية لالجتار بالب�رص 
من خالل تنفيذ الربامج وااللت���زام باملعايري الدولية 
املت�ش���لة بحقوق االإن�ش���ان، م�ش���يدا بت�ش���افر جهود 
وزارة اخلارجي���ة، وهيئة تنظيم �ش���وق العمل واللجنة 
الوطنية ملكافحة االجتار بالب����رص لتحقيق هذا االإجناز 

الدويل الكبري.

املنامة - بنا: ا�ش����تقبل عاهل البالد �ش����احب 
اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة يف ق�رص 
ال�ش����افرية اأم�س خالد املوؤيد وذلك لل�ش����الم على 
جاللت����ه. واأع����رب جاللة املل����ك عن تقدي����ره خلالد 
املوؤي����د على ما بذله م����ن جهود خمل�ش����ة لتطوير 
وخدم����ة  البحري����ن،  و�ش����ناعة  جت����ارة  غرف����ة  اأداء 
القطاع التجاري واالقت�ش����ادي يف اململكة. واأ�شاد 
جاللته ب����دور الُتجار ورج����ال االأعم����ال البحرينيني 
واإ�شهاماتهم امل�شهودة يف املنظومة االقت�شادية 
دوام  املوؤي����د  جاللت����ه خلال����د  متمني����ا  الوطني����ة، 
التوفي����ق وال�ش����داد. فيم����ا اأعرب املوؤي����د عن بالغ 
�ش����كره وامتنان����ه اإلى �ش����احب اجلالل����ة على دعمه 
وم�ش����اندته االأ�رصة التجارية يف البحرين، م�شيدا مبا 
حققت����ه اململكة من تط����ور وري����ادة يف القطاعات 
التجارية واالقت�شادية وال�ش����ناعية واال�شتثمارية 

يف عهد جاللته الزاهر.

• جاللة امللك م�شتقبال وزير اخلارجية ورئي�س واأع�شاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�رص 	

• جاللة امللك م�شتقبال خالد املوؤيد 	

تبادل اخلربات و�صبل مواجهة االإرهاباال�صتعانة باخلربات اليابانية يف التكنولوجيا والتعليم
يف جل�شة مباحثات برملانية بني البحرين واالأردن

الق�ش���يبية - جمل����س النواب: ا�ش���تقبل رئي�س 
جمل�س النواب اأحمد امُلال اأع�شاء جلنة االأخوة االأردنية 
البحرينية مبجل�س النواب االأردين برئا�ش���ة رم�ش���ان 
احلنيطي الذين يزورون البالد حاليا الإجراء مباحثات 

مع جمل�شي النواب وال�شورى. 
ويف اللق���اء، اأك���د امل���ال اأن العالق���ات االأخوي���ة 
الفريدة بني اململكتني وال�شعبني ال�شقيقني متتد 
اإلى �شنوات طويلة، و�ش���هدت خالله تعاوناً وتوافقاً 
يف ال���روؤى واملواق���ف، وتنمية يف خمتل���ف املجاالت، 
وه���و م���ا انعك����س ب�ش���ورة اإيجابي���ة وق���دم منوذجاً 
فري���داً ومتمي���زاً للعالق���ات ب���ني االأ�ش���قاء. واأعرب 
رئي����س جمل�س الن���واب عن اعتزازه بعم���ق العالقات 
االأخوي���ة التي تربط البلدين، على كل امل�ش���تويات، 
واحلر����س الكبري الذي توليه قيادت���ي البلدين. اإلى 
ذلك، ا�شتقبل جمل�س النواب وفداً برملانياً من جلنة 
االإخ���وة االأردني���ة البحرينية مبجل�س الن���واب االأردين 
برئا�ش���ة ق�ش���ي الدمي�ش���ي. وتاأتي الزي���ارة تاأكيدا 
لعم���ق العالقات الثنائي���ة التاريخي���ة املتميزة بني 
البلدي���ن ال�ش���قيقني، بف�ش���ل قيادة عاه���ل البالد 
واأخيه مل���ك اململكة االأردنية، لتطوي���ر وتعزيز هذه 
العالقات مب���ا يعود بالنف���ع الكبري على �ش���عوبهما 
و�ش���عوب املنطق���ة. ويف الزي���ارة، مت عق���د جل�ش���ة 
مباحثات برملانية برئا�ش���ة عبدالرحمن بوجميد الذي 
اأعرب عن ترحيبه بال�ش���يوف وم���دى اأهمية اللقاءات 
وما تعك�ش���ه من تعاون وتن�شيق وبعد عربي برملاين 

ي�ش���اهم يف تطوي���ر العم���ل وتبادل اخلربات و�ش���بل 
مواجهة االٍرهاب والتطرف ب�ش���تى �ش���وره من خالل 
الت�رصيع���ات وتوحيد املواقف واجلهود التي ت�ش���ب 
يف ه���ذا املج���ال، وكذلك تعزيز الت�رصيعات اخلا�ش���ة 
بحقوق االإن�شان والتنمية امل�شتدامة ملا فيه م�شلحة 

�شعبي البلدين ال�شقيقني .
الربام���ج  ا�ش���تعرا�س امل�ش���اريع و  بعده���ا مت 
واخلط���ط اال�ش���رتاتيجية باالأمان���ة العام���ة ملجل����س 
الن���واب، وم���ا ق���ام ب���ه املجل�س م���ن جه���ود حثيثة 
لالرتق���اء بالعم���ل الربمل���اين عل���ى م�ش���توى مملكة 
البحرين، وت�ش���ليط ال�ش���وء على جتربة اأمانة النواب 
يف دع���م امل�ش���رية التدريبي���ة من خالل اإن�ش���اء مركز 
الدرا�ش���ات و التدري���ب الربمل���اين وم���ا يقدم���ه من 
دورات واإ�ش���هامات جمتمعية ريادية واأي�شاً ما تقوم 

به اللجان النيابية املختلفة واأع�ش���اء جمل�س النواب 
م���ن جهود وطني���ة خمل�ش���ة يف تق���دمي املقرتحات 
والقوانني والت�رصيعات التي حتقق م�ش���لحة الوطن 
واملواط���ن، اإ�ش���افة اإل���ى دور امل���راأة البحريني���ة يف 
احلي���اة الربملاني���ة. واأع���رب الوفد عن اإ�ش���ادته مبا 
ي�شهده امل�رصوع االإ�شالحي جلاللة امللك عاهل البالد 
م���ن ازدهار على جميع االأ�ش���عدة وما حققه للبحرين 
من تنمي���ة وتطور يف الداخل واخل���ارج حتى باتت يف 

م�شاف الدول املتقدمة.
كم���ا ثم���ن الوف���د م���ا يقوم ب���ه رئي����س جمل�س 
الن���واب البحريني من جهود يف تنمية وتطوير العمل 
الربملاين البحريني والعربي والدويل خا�ش���ة جهوده 
يف جمال الدبلوما�ش���ية ال�ش���عبية والتوا�شل الدويل 

وما ت�شهده االأمانة العامة من تطور.

ق�رص الق�ش���يبية - مكت���ب نائب رئي�س 
جمل����س ال���وزراء: اأك���د نائب رئي����س جمل�س 
الوزراء ال�ش���يخ خال���د بن عب���داهلل اآل خليفة  
حر����س وتطل���ع مملك���ة البحرين الدائ���م اإلى 
تعزي���ز التع���اون الثنائي يف �ش���تى املجاالت 
م���ع االأمرباطوري���ة اليابانية، وذل���ك تدعيما 
للعالق���ات امل�ش���رتكة الت���ي جتم���ع البلدين 
من���ذ اأك���ر من ثماني���ة عقود. ج���اء ذلك لدى 
ا�ش���تقباله اأم����س يف مكتبه بق�رص الق�ش���يبية 
�ش���فري اليابان لدى مملكة البحرين هيديكي 
اإيت���و؛ مبنا�ش���بة تعيينه يف من�ش���به اجلديد، 

وتوليه مهام عمله الدبلوما�شي.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب ال�ش���يخ خالد بن 
عبداهلل بال�شفري الياباين، متمنيا له التوفيق 
والنج���اح يف اأداء مهامه، وذل���ك للبناء على ما 
حتقق على �ش���عيد العالق���ات املتميزة بني 

اجلانبني.
كم���ا اأ�ش���اد ب���دور ال����رصكات الياباني���ة 
الت���ي توظ���ف اإمكاناته���ا واآخر ما تو�ش���لت 
اإلي���ه التكنولوجي���ات احلديث���ة لدعم خمتلف 
كالبرتوكيماوي���ات  املحلي���ة  القطاع���ات 
والبني���ة  واالت�ش���االت  والغ���از  واالأملني���وم 
التحتي���ة، داعيا يف الوقت نف�ش���ه اإلى تعظيم 
اال�ش���تفادة من اخل���ربات اليابانية املتقدمة 
ع���رب دع���م التع���اون الثق���ايف والتعليمي يف 
خمتلف املج���االت. من جانبه، اأعرب ال�ش���فري 
الياباين عن �ش���كره وتقديره لل�شيخ خالد بن 
عبداهلل على ما حظي به من ح�ش���ن ا�ش���تقبال 
وترحي���ب يف مملك���ة البحرين، موؤكدا �ش���عيه 
احلثي���ث وعمل���ه ال���دءوب ملوا�ش���لة العمل 
للحفاظ على امل�شتوى املتقدم الذي و�شلت 

اإليه العالقات البحرينية اليابانية.

• رئي�س جمل�س النواب ي�شتقبل وفد جلنة االأخوة االأردين البحريني مبجل�س النواب االأردين	
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اإطالق حمـلـة �سـد مـمـار�سـي التـ�سـول

النعيمي: عودة الطلبة للمدار�س 9 �سبتمرب

العالقات مع ال�سني لن ي�سيء اإليها اأي �سحايف غري م�سوؤول

التن�سيق مع اجلهات الأمنية ل�سمان ا�ستقرار املجتمع... �سمو حمافظ اجلنوبية يوجه:

ت�سغيل املرحلة البتدائية يف مدر�سة البنات باملالكية

�ستظل قوية ورا�سخة... وزير اخلارجية:

الرفاع - املحافظ���ة اجلنوبية: تراأ�س حمافظ 
اجلنوبية �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل 
خليفة اجتماع اللجن���ة الأمنية يف قاعة الجتماعات 
باملحافظة اجلنوبية بح�سور املدير العام ملديرية 
�رشط���ة املحافظة العمي���د حمد امل���ري، وعدد من 

ال�ضباط الأع�ضاء من خمتلف اجلهات الأمنية.
ويف بداية الجتماع رحب �سمو حمافظ اجلنوبية 
باأع�س���اء اللجنة، موؤكدا �س���موه حر����س املحافظة 
اجلنوبي���ة على تنفي���ذ توجيهات وزي���ر الداخلية 
الفريق الركن ال�س���يخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 
ملتابع���ة الإجراءات الأمنية التي ت�س���من �س���امة 
واأمن املجتمع بالتن�سيق مع كافة اجلهات الأمنية. 

بعد ذلك ناق�ش �ضمو حمافظ اجلنوبية مع ال�ضباط 
الأع�س���اء ال�س���تعدادات الأمنية واملرورية بكافة 
مناطق املحافظة مع بداية العام الدرا�سي اجلديد 
مب���ا ي�ض���من ان�ض���ياب احلركة املروري���ة يف جميع 
�س���وارع وطرق املحافظة التي ت�س���م 60 مدر�سة 
حكومية وخا�س���ة؛ حت�س���باً لأي ازدحام مروري قد 
يحدث، موؤكدا �س���موه اأهمية ت�سخري كافة اجلهود 
مب���ا يحق���ق اأعل���ى م�ض���تويات ال�ض���امة املرورية 
لكاف���ة مرتادي الط���رق، كما وجه �س���موه اجلهات 
الأمنية لو�س���ع خطة وقائية حر�س���ا على �س���امة 
الطلب���ة متمنيا �س���موه التوفيق للطلب���ة بعامهم 
الدرا�ض���ي اجلديد. كما ناق�ش �ض���موه مع ال�ضباط 

الأع�س���اء الظواهر الجتماعية ال�سلبية يف الأماكن 
العام���ة وامل�ض���اجد و�ض���بل احل���د من انت�ض���ارها، 
اإذ وج���ه �ض���موه الأجه���زة املعنية بو�ض���ع لوحات 
اإر�س���ادية حتذيرية ملمار�س���ي هذه الظواهر مثل 
ظاهرة الت�ض���ول والباعة اجلائل���ن وذلك للحفاظ 
على حرم���ة دور العب���ادة وتوفري اأف�س���ل الأجواء 
ملرتاديها. كما اأعرب �س���مو حمافظ اجلنوبية عن 
�سكره وتقديره لكافة اجلهات الأمنية على الدور 
الكبري الذي يقومون به يف حفظ الأمن وال�ستقرار 
موؤكدا �س���موه دع���م املحافظ���ة اجلنوبي���ة لكافة 
اجله���ات الأمنية من اأجل حفظ ال�س���امة العامة يف 

اأرجاء املحافظة.

مدينة عي�س����ى - وزارة الرتبي����ة والتعليم: قام 
وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي بجولة �س����ملت 
املدر�ض����ة البتدائي����ة الإعدادي����ة للبن����ات مبنطق����ة 
املالكية وموقع اإن�ض����اء املدر�ضة البتدائية اجلديدة 
مبدينة حمد، حيث اطماأن الوزير على ال�ضتعدادات 
للعودة املدر�س����ية التي �ستكون يوم الأحد املوافق 
2 �سبتمرب 2018 بالن�سبة لأع�ساء الهيئات الإدارية 
والتعليمية، ويوم الأحد 9 �س����بتمرب 2018 بالن�س����بة 

للطلبة. 
وخال جولته يف املدر�س����ة البتدائية الإعدادية 
للبنات يف املالكية، اطلع الوزير على ال�ستعدادات 
ه����ذه  يف  البتدائي����ة  املرحل����ة  لت�س����غيل  اجلاري����ة 
املدر�سة خال هذا العام بعد اأن مت ت�سغيل املرحلة 
الإعدادي����ة يف الف�س����ل الث����اين من العام الدرا�س����ي 
ال�سابق، حيث تغطي هذه املدر�سة منطقة املالكية 
واملناطق املجاورة، وت�س����تفيد منه����ا اأكرث من األف 
طالب����ة، كما قام بزيارة اإلى موقع اإن�ض����اء املدر�ض����ة 
البتدائية اجلديدة مبدينة حمد، وتفقد �ضري العمل 
يف ه����ذه املدر�س����ة الت����ي ت�س����م عددا م����ن املرافق 
مث����ل قاعات التدري�س واملخت����ربات العلمية ومركز 

م�س����ادر التعّلم و�س����الة متعددة الأغرا�س ومكاتب 
للهيئ����ات التعليمي����ة والإدارية مت ا�س����تخدام مواد 
�ض����ديقة للبيئة يف بنائها، اإلى جانب توفري و�ضائل 
امل�ض����اندة لذوي الحتياجات اخلا�ضة التي تعينهم 

على الدرا�سة ب�سورة طبيعية.
واأ�ض����اد الوزير بالدعم الذي توليه قيادة بلدنا 
العزي����ز للم�ض����رية التعليمي����ة، وتق����دمي الإمكانات 
الازمة كافة لت�س����ييد املدار�س وفق املوا�س����فات 

العاملي����ة، بال�س����كل الذي يتنا�س����ب مع امل�س����اريع 
املتط����ورة الت����ي تنفذها ال����وزارة؛ م����ن اأجل توفري 
املقعد الدرا�سي جلميع الطلبة والرتقاء باملخرجات 
التعليمي����ة، �س����اكرا اجله����ود الت����ي بذلته����ا وزارة 
الأ�س����غال و�س����وؤون البلديات والتخطي����ط العمراين 
لإن�ض����اء املدار�����ش اجلدي����دة واملب����اين الأكادميي����ة 
واملراف����ق يف العدي����د م����ن املدار�����س باملحافظات 

كافة.

وزي���ر  ا�س���تقبل  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اخلارجية ال�س���يخ خالد بن اأحمد ب���ن حممد اآل خليفة 
مبكتبه بالديوان العام للوزارة اأم�ش �ضفري جمهورية 

ال�ضن ال�ضعبية لدى مملكة البحرين ال�ضيد اأنور.
وخ���ال اللق���اء، رح���ب وزي���ر اخلارجية ب�س���فري 
جمهوري���ة ال�ض���ن ال�ض���عبية، واأع���رب ع���ن �ض���كره 
وتقدي���ره مل�ست�س���ار الدولة وزي���ر خارجية جمهورية 
ال�ض���ن ال�ض���عبية وانغ يي على ما لقي���ه من حفاوة 
ال�ستقبال وكرم ال�س���يافة خال زيارته الأخرية اإلى 
مدينة بكن؛ للم�ض���اركة يف الدورة الثامنة لاجتماع 
الوزاري ملنتدى التعاون العربي ال�ض���يني، م�ض���يًدا 
مبتانة عاقات ال�ضداقة التاريخية املتميزة القائمة 
ب���ن مملك���ة البحرين وجمهورية ال�ض���ن ال�ض���عبية 
ال�ض���ديقة وما حتظى به من اهتم���ام كبري من جانب 
البلدي���ن ال�ض���ديقن. واأع���رب وزي���ر اخلارجية عن 
اعتزازه مبا و�ضلت اإليه العاقات الثنائية من تقدم 

ومناء عل���ى خمتلف الأ�ض���عدة، مبا يدعم امل�ض���الح 
امل�ض���ركة للبلدين وال�ضعبن ال�ض���ديقن، م�ضدًدا 
عل���ى اأن العاقات ب���ن مملكة البحري���ن وجمهورية 
ال�ض���ن ال�ضعبية ال�ض���ديقة �ض���تظل قوية ورا�ضخة 
وثابتة، ول ميكن اأن ي�ض���يء اإليها اأي كام من جانب 

اأي �ض���حايف غ���ري م�ض���وؤول. من جانب���ه، اأكد ال�ض���يد 
اأن���ور حر�ش جمهورية ال�ض���ن ال�ض���عبية على تعزيز 
العاقات م���ع مملكة البحرين والرتقاء بها اإلى اآفاق 
اأرحب على امل�ستويات كافة، متمنيا ململكة البحرين 

دوام التقدم والرخاء.

• �ضمو حمافظ اجلنوبية لدى تروؤ�ضه اجتماع اللجنة الأمنية	

• وزير الرتبية والتعليم يف جولة بعدد من املدار�س	

• وزير اخلارجية م�ستقبا ال�سفري ال�سيني	

تعزيز التعاون بني “الدفاع” واحلر�س الوطني

ممثل بوتني ي�سيد بالعالقات مع البحرين

“الهالل الأحمر”: فريق ملتابعة الإغاثة يف العامل

الرفاع - ق���وة الدفاع: ا�س���تقبل القائد 
الع���ام لق���وة دف���اع البحرين امل�س���ري الركن 
ال�ض���يخ خليفة بن اأحم���د اآل خليفة مبكتبه يف 
القيادة العامة اأم����س رئي�س احلر�س الوطني 
�س���مو الفريق الركن ال�سيخ حممد بن عي�سى 

اآل خليفة.
وخ���ال اللق���اء مت ا�س���تعرا�س عاق���ات 
التعاون والتن�ض���يق امل�ضرك بن قوة دفاع 
البحري���ن واحلر�س الوطني، كما مت بحث عدد 

من املو�ضوعات ذات الهتمام امل�ضرك.

املنام����ة - بنا: ا�س����تقبل املمثل 
اخلا�س للرئي�س الرو�س����ي اإلى ال�رشق 
الأو�ضط و�ض����مال اإفريقيا نائب وزير 
خارجية رو�س����يا الحتادي����ة ميخائيل 
وزارة  مببن����ى  اأم�����ش،  بوغدان����وف، 
اخلارجي����ة الرو�ض����ية، �ض����فري مملكة 
البحرين لدى رو�ض����يا الحتادية اأحمد 

ال�ساعاتي.
بوغدان����وف  اأ�ض����اد  اللق����اء،  ويف 
مب�ضار عاقات ال�ضداقة القائمة بن 

مملك����ة البحرين ورو�ض����يا الحتادية 
التي ت�ض����هد تطوًرا ومنًوا يف خمتلف 
����ا �سبل تعزيزها  املجالت، م�ستعر�سً
وتطويره����ا والرتقاء به����ا اإلى اآفاق 
اأو�ض����ع مبا يلبي امل�ضالح امل�ضركة 

للبلدين وال�ضعبن ال�ضديقن.
كم����ا ج����رى خ����ال اللق����اء، بح����ث 
ع����دد من الق�ض����ايا على ال�ض����احتن 
الإقليمي����ة والدولي����ة ذات الهتم����ام 

امل�ضرك.

املنام����ة - جمعية اله����ال الأحمر: 
اأكدت جمع����ة الهال الأحم����ر البحريني 
عزمها متابعة املراقبة على م�ساريعها 
الإغاثية والإن�ضانية حول العامل، وذلك 
من خال ت�س����كيل فري����ق دائم يتولى 
هذه املهمة �س����يتم اإر�س����اله اإلى دول 
ع����دة؛ م����ن اأج����ل متابع����ة ومراقبة تلك 
امل�ض����اريع الت����ي ج����رى متويلها خال 
ال�ض����نوات املا�ض����ية من جانب حكومة 
مملك����ة البحري����ن �ض����من ا�ض����تجابتها 
اأوكلت  والت����ي  الإن�ض����انية،  للن����داءات 
جلمعية اله����ال الحمر البحريني مهمة 

تنفيذها.
وق����ال الأم����ن العام ف����وزي اأمن 
اإن الفري����ق الأول املك����ون من نحو 12 
ع�س����وا من بينهم اأطب����اء وطاب طب، 
�سي�س����افر يف اأكتوبر املقبل اإلى خميم 
اآلف  ي�ض����م  ال����ذي  الأردن  يف  الأزرق 
الاجئ����ن ال�ض����ورين؛ لإط����اع طلب����ة 
الط����ب عل����ى نظ����م تق����دمي اخلدمات 
ال�ض����حية والطبي����ة لاجئ����ن، وكيفية 
ت�ضييد وعمل امل�ضت�ضفيات امليدانية 
من جه����ة، ومتابع����ة اأداء املخيم عموما 

من جهة اأخرى.
واأ�ض����اف اأمن “على مر ال�ض����نن، 
قامت جمعية اله����ال الأحمر البحريني 
بتمويل ع����دد من املدار�����س واملراكز 
ال�سحية والعيادات ال�سحية املتنقلة، 
وغريه����ا يف اخل����ارج، ونح����ن الآن نريد 
التاأك����د م����ن اأن تلك امل�ض����اريع تعمل 
على ما يرام، و�س����نقوم بتمويل اأعمال 
�ضيانتها لن�ض����من عدم اإهمالها، وهذا 
�ض����يوؤدي اإل����ى جتدي����د التع����اون بن 

�رشكائنا من اجلمعيات ال�سديقة”.
ولفت اإلى اأن اجلمعية اأعدت قاعدة 
بيانات جلميع امل�ض����اريع الإغاثية التي 
مولتها خال ال�ض����نن املا�ضية، وقال 
“اأر�س����لنا عرب الربيد الإلك����رتوين اإلى 

الأحم����ر  ال�س����ليب  جمعي����ات  خمتل����ف 
واله����ال الأحمر لإطاعنا على اأو�س����اع 
املدار�س واملراكز ال�سحية التي قمنا 
ببنائه����ا، وبن����اء على ردودهم �س����يتم 

ترتيب الزيارات”. 
واأ�ض����اف “م����ن حقن����ا يف اجلمعي����ة 
واأمام كل املتربعن اأن يعرفوا و�ض����ع 
امل�رشوع����ات؛ لأنه����م قام����وا بالتمويل، 
وم����ن واجبن����ا اإطاعهم على م����ا قامت 
ول تزال تق����وم به اجلمعية من خدمات 

اإن�ضانية”.
واأ�ض����ار الأمن العام اإل����ى اأنه نظرا 
للتموي����ل املحدود يف ظ����ل التحديات 
القت�س����ادية احلالية وتدابري التق�سف 
الت����ي اعتمدته����ا احلكوم����ة، وقل����ة يف 
التربعات، فاإن اجلمعي����ة مطالبة اأكرث 
مبراقبة امل�ض����اريع اخلارجية و�ض����مان 
ا�ستخدام الأموال ب�سكل يخدم الغر�س 

الذي اأن�ضئت من اأجله.
ولفت اإلى اأن جمعية الهال الأحمر 
البحريني تقدم حمليا م�ساعدات ماديه 
اأو تربع����ات عيني����ة لأك����رث م����ن 4000 
عائلة حمتاجة يف البحرين خ�سو�س����ا يف 
�س����هر رم�س����ان وبكلفة اأكرث من 200 

األف دينار �ضنويا ت�رشف يف البحرين.

وزير اخلارجية: دور حموري لباك�ستان يف ا�ستقرار املنطقة
وزي���ر  اأج���رى  اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
اخلارجية ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
ات�ضال هاتفيا مع �ضاه قري�ضي؛ مبنا�ضبة تعيينه 
وزي���ًرا خلارجية جمهورية باك�س���تان الإ�س���امية، 

متمنيا له كل التوفيق والنجاح يف مهام عمله.
العاق���ات  عم���ق  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأك���د 
البحري���ن  مملك���ة  ب���ن  املت�ض���عبة  التاريخي���ة 
وجمهوري���ة باك�س���تان الإ�س���امية، وما ي�س���هده 
خمتلف اأوجه التعاون بن البلدين ال�ضقيقن من 

تطور وتقدم على امل�ستويات كافة، منوًها بدور 
جمهورية باك�ستان الإ�سامية كدولة مهمة وعن�رش 
ا�ض���تقرار يف املنطق���ة، معرًبا ع���ن حر�ش مملكة 
البحرين على دعم هذه العاقات وموا�سلة العمل 
امل�ضرك مبا يحقق طموحات البلدين وال�ضعبن 
ال�ض���قيقن، والتطل���ع اإلى عقد الجتم���اع الثاين 
للجنة الوزارية امل�ض���ركة البحرينية الباك�ضتانية 

يف مملكة البحرين العام املقبل.
من جانبه، اأعرب قري�ض���ي عن خال�ش �ض���كره 

وتقدي���ره لوزير اخلارجي���ة على تهنئت���ه، موؤكًدا 
اعتزاز جمهورية باك�ض���تان الإ�ضامية مبا يجمعها 
م���ن عاقات قوي���ة ومتميزة مع مملك���ة البحرين، 
م�ض���يًدا مبواق���ف مملك���ة البحري���ن الداعمة لأمن 
وا�ستقرار جمهورية باك�س���تان الإ�سامية، متمنًيا 

ململكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
كما جرى خال الت�ضال تبادل وجهات النظر 
حول اآخر التطورات وامل�ضتجدات على ال�ضاحتن 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�ضرك.
•  فوزي اأمن 	
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البوعينني: اأطروحة الكواري اإ�ضافة للمنظومة الإدارية

اإيران الراعي الأكرب للملي�ضيات الإرهابية
�لبحرين ترحب ب�رش�كة �العتد�ل و�لرخاء... عبد�هلل بن �أحمد:

�ملنامة - در��ش���ات: �شارك رئي�س جمل�س 
�أمناء مركز �لبحرين للدر��ش���ات �الإ�شرت�تيجية 
و�لدولية و�لطاقة )در��شات(” �ل�شيخ عبد�هلل 
بن �أحمد �آل خليفة يف �فتتاح �لن�ش���خة �لثالثة 
م���ن م�ؤمتر “�ملحي���ط �لهندي” �ل���دويل �لذي 
تنظمه م�ؤ�ش�شة “�لهند” بعن��ن “بناء هياكل 
�إقليمية”، وت�شت�شيفه �لعا�شمة �لفييتنامية 
هان����ي يف �لف���رتة م���ن 27 - 28 �أغ�ش���ط�س 

�جلاري.
و�أو�شح �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد �آل خليفة 
�أن �ل�ش���مة �لبارزة �الآن خلريطة �ل�رشق �الأو�شط 
منذ �لعام 2011، �أنها م�رشح عمليات ع�شكرية، 
وح���روب �أهلي���ة، ومرك���ز لت�ش���دير �الإره���اب 
و�ملهاجري���ن، وب�ؤرة تف�ش���ي وب���اء �لطائفية، 

و�لعنف �لديني. 
و�أ�شار �إلى �أن منظمة �الأمم �ملتحدة قدرت 
حجم خ�ش���ائر �الحتجاجات �لتي �شهدتها دول 
عدة يف منطقة �ل�رشق �الأو�شط بنح� 614 مليار 
دوالر بني عامي 2011 و2015، وو�ش���لت يف 
بد�ية �لع���ام �جلاري بح�ش���ب تقدير�ت عربية 
ر�ش���مية، �إلى 900 ملي���ار دوالر، و1.4 ملي�ن 

قتيل، و15 ملي�ن الجئ.
و�أف���اد رئي����س جمل����س �الأمناء ب���اأن دول 
�لعربي���ة  �خللي���ج  ل���دول  �لتع���اون  جمل����س 
�ملعتدلة هي �الأكرث ��شتقر�ر� ومنعة جتاه تلك 
�الأح���د�ث، بل و�ش���اهمت بفاعلي���ة يف مكافحة 
�الإره���اب، وتاأم���ني ركائ���ز �الأم���ن �الإقليم���ي، 
بالرغ���م م���ن حتدي���ات رئي�ش���ة، م���ن �أهمها: 
�الأن�ش���طة �خلبيثة و�ل�ش���ارة للنظ���ام �الإير�ين 
جتاه �الأمن و�ال�ش���تقر�ر �الإقليم���ي و�لعاملي، 
باعتب���ار �إير�ن هي �لر�عي �الأكرب للملي�ش���يات 
و�جلماعات �الإرهابية مثل: حزب �هلل يف لبنان، 
و�حل�ثي���ني يف �ليمن، وخاليا �الإرهاب يف دول 
�خلليج، كما ت���شل تهديد�تها لالأمن �لبحري 
وحركة �ملالح���ة �لدولية، وتط�ي���ر منظ�مات 

�ل�ش��ريخ �لبال�شتية. 
وقال �إن دول �خلليج �ملعتدلة ��شتطاعت 
�أم���ن  حتقي���ق جناح���ات ملم��ش���ة يف حماي���ة 
�ملنطق���ة من خالل �إج���ر�ء�ت فاعل���ة، وتد�بري 
وقائي���ة، كان من �أبرزها: تاأ�ش���ي�س )�لتحالف 
�الإ�شالمي �لع�شكري ملحاربة �الإرهاب( بقيادة 
�ململك���ة �لعربية �ل�ش���ع�دية، مب�ش���اركة نح� 
40 دول���ة ملكافح���ة �الإره���اب، ومن���ع �لعبث 
باأمن و��ش���تقر�ر �ملنطقة، حيث جرى تقلي�س 
�ملمار�ش���ات �لعد�ئي���ة للنظ���ام يف قط���ر بعد 
فر�س مقاطعة، باآلي���ات عملية وم�ؤثرة، وفق 
�لقان����ن �ل���دويل، يف �إط���ار ��ش���تعادة ت��زن 
�ملنطقة وحتييد ب�ؤر مت�يل جماعات �الإرهاب، 
وتق���دمي �ملالذ�ت �الآمنة لها. كما مت �حلد من 
تدخالت �إير�ن �ل�ش���افرة يف �ل�ش�ؤون �لد�خلية 
لل���دول �لعربية، و�الآن ت�ش���هد �إير�ن تط�ر�ت 
د�خلية جر�ء �أو�شاع �قت�شادية مرتدية، وتدل 
�مل�ؤ����رش�ت �إلى �أن هناك تغي���ري�ت جذرية قد 

تف�شي �إلى �إير�ن جديدة. 
�لعق�ب���ات  فر����س  �إع���ادة  �أن  و�عت���رب 
�القت�ش���ادية �الأمريكية على طهر�ن، وو�ش���ع 
12 طلب���ا الإب���ر�م �تف���اق جدي���د، ه���� مبثابة 
ت�شحيح م�شار؛ الأن �التفاق �لن�وي �حلايل �أتاح 
فر�شا للنظام �الإير�ين لال�شتق��ء على �شعبه، 
وزعزع���ة �أمن حميط���ه. كما ��ش���تمر يف تط�ير 
منظ�م���ة �ل�ش�����ريخ �لبالي�ش���تية. و�ل�ش����ؤ�ل 
�ملث���ار ه���ل تغري �ش���ل�ك �إير�ن بع���د �التفاق 

�لن�وي؟ �الإجابة نعم، ولكن �إلى �الأ�ش��أ.  
وح���ذر رئي����س جمل����س �أمناء “در��ش���ات” 
من �أن �نت�ش���ار �لتحالف �ل���دويل على تنظيم 
�ش���يطرة  و�نح�ش���ار  �الإ�ش���المية”،  “�لدول���ة 
�لتنظيم���ات �الإرهابي���ة عل���ى بق���ع جغر�في���ة 
و��ش���عة، ال يعن���ي �أن نهاي���ة �الإره���اب بات���ت 
و�شيكة، فهناك عقبات كثرية تعرت�س �شبيل 
حتقيق �الأمن �مل�شتد�م، فالفكر �لثي�قر�طي 

�ملت�ش���دد ال يز�ل حا�رش�، ويعرب عن ذ�ته كلما 
�أتيح���ت ل���ه �لفر�ش���ة؛ الأن �ملناب���ع �لفكرية، 
قائم���ة  �النت�ش���ار،  وب����ؤر  �لتجني���د،  و�آلي���ات 
ون�شطة، وهناك �رشورة ملحاربة �أيدي�ل�جيات 
عل���ى  و�لق�ش���اء  �لر�ديكالي���ة،  �جلماع���ات 
�مل�ش���ببات �لت���ي ت����ؤدي �إل���ى �عتن���اق �لفكر 
�ملتط���رف، وجتني���د �ل�ش���باب با�ش���م �لدين. 
وعلين���ا ت�قع جيل جديد م���ن �الإرهاب متط�ر 
�لقدر�ت و�الأهد�ف و�الأ�شاليب غري �لتقليدية، 
خ�ش��ش���ا �أن���ه ال ميك���ن �خت���ز�ل �جلماع���ات 
�الإرهابية يف تنظيم���ات “د�ع�س” و”�لقاعدة” 
فق���ط، بل ت�ش���مل �أي�ش���ا �الأذرع �لتي تدعمها 
�إير�ن، ومنها ملي�شيا �حل�ثي يف �ليمن، وحزب 
�هلل يف لبن���ان، وجماع���ات وخالي���ا �الإرهاب يف 
دول �خلليج، وهي ميلي�ش���يات �إرهابية عابرة 

للحدود، ذ�ت عقيدة طائفية غري مت�شاحمة.
و�أك���د رئي�س جمل�س �الأمن���اء �أن متطلبات 
وم�ش���تد�م،  �ش���امل،  �إقليم���ي  نظ���ام  �إقام���ة 
ومقب�ل من جميع �الأطر�ف، ي�ش���تلزم �أوال بناء 
مناخ �لثقة باأن تكف �إي���ر�ن عن كافة �الأعمال 
�ملعادية، و�إنهاء تدخالتها يف �ش�ؤون �ملنطقة 
طبقا ملبد�أ “�الأمن للجميع”، و�أن ت�ش���بح دولة 
طبيعي���ة. و�الأمر ذ�ت���ه ينطبق عل���ى قطر باأن 
تق�م بتنفي���ذ �ملطالب �مل�رشوعة للدول �لتي 

تكافح �الإرهاب. 
و�أ�ش���اف بق�له “ال �أريد �أن �أبدو مت�شائما، 
لك���ن يف حقيق���ة �الأم���ر �أن نظام���ي طه���ر�ن 
و�لدوح���ة يحتاج���ان �إلى عملي���ة تاأهيل جذرية 
وعميق���ة؛ كي ميكن م�ش���اركتهما يف ترتيبات 

�أي نظام �إقليم���ي حقيقي، فيجب �أن يتخل�س 
�الأول م���ن عن�رشيته و�إرهابه و�ش���يطرة منطق 
�ملافيا حتى بات “والية �الإرهاب”، فقد عانى 
وماز�ل جري�نه و�لعامل من ممار�شاته على مد�ر 
عق�د، و�لث���اين نظام يفتقد �إلى �لر�ش���د، وال 
ميك���ن �أن نرتك طفال يله� بقنبلة بني �لنا�س 

ملجرد �أنه ميتلك ثمنها”.
وب���ني �أن مملك���ة �لبحرين بقي���ادة جاللة 
�مللك ر�ش���مت روؤية و��ش���حة لنظ���ام �الأمن يف 
�خللي���ج، ق��مها م���ش���لة �الإ�ش���الح كعملية 
م�ش���تمرة وذ�تية، و�أن �الأمن و�لتنمية �شن��ن 
متالزم���ان ك����رشورة ملح���ة للرخ���اء ومكافح���ة 
�الإرهاب، و�لتاأكيد عل���ى دور جمل�س �لتعاون 
ك�رشح فاعل يبادر �إلى تثبيت �الأمن و�ل�ش���لم، 
وو�شع �حلل�ل و�ملبادر�ت �ل�شيا�شية الأزمات 
�الإقلي���م. حيث ي�ؤك���د جاللته يف هذ� �ل�ش���دد 
“يجب �أن نقرر م�ش���رينا وف���ق �إر�دتنا وفيما 
بيننا، و��ش���ت�رش�ف �مل�ش���تقبل �لذي نرت�ش���يه 
الأنف�شنا، بعيد� عن �أي خمططات تفر�س علينا 

�أو تدخالت ت�ؤثر فينا”. 
وتاب���ع رئي����س جمل����س �الأمن���اء قائال: من 
�أ�ش����س ه���ذ� �لنظ���ام �أي�ش���ا ع���دم �لتدخل يف 
�ش����ؤون �ل���دول �الأخ���رى، و�لقب����ل بالتن����ع 
و�لتعاي�س، و�إقر�ر ت�ش����ية �خلالفات عرب �آلية 
�حل�����ر، و�إيج���اد �ش���يغ �قت�ش���ادية للتعاون 
�ملتبادل و�مل�شالح �لد�ئمة، وحماربة �لتطرف 
و�الإرهاب مبختلف �أ�ش���كاله، وتعزيز �ل�رش�كات 

�ملتن�عة.

�ملنام���ة - بنا: ��ش���تقبل وزير �ش����ؤون 
جمل�ش���ي �ل�ش����رى و�لن��ب غامن �لب�عينني 
يف مكتبه حممد �لك��ري؛ مبنا�ش���بة ح�ش����له 
على درجة �لدكت�ر�ه يف �لفل�شفة يف �لقان�ن 
�لعام م���ن جامع���ة �لبحرين. وت�ش���لم �ل�زير 
ن�ش���خة من ر�ش���الة �لدكت����ر�ه، و�لتي كانت 
بعن�����ن “�لرقاب���ة �الإد�رية لدي�����ن �خلدمة 
�ملدني���ة عل���ى �الأجهزة �حلك�مي���ة يف مملكة 

�لبحرين”، م�ش���يًد�  بجه�د �لك��ري يف �إعد�د 
ه���ذه �الأطروحة و�ملت�قع باأن تك�ن �إ�ش���افة 
�إلى �ملنظ�م���ة �الإد�ري���ة و�لقان�نية مبملكة 
�لبحري���ن، متمني���ا ل���ه �ملزي���د م���ن �لتقدم 
و�لنج���اح. ومن جانبه، تق���دم حممد �لك��ري 
�إلى وزير �ش����ؤون جمل�ش���ي �ل�ش�رى و�لن��ب 
بخال����س تقدي���ره عل���ى ح�ش���ن �ال�ش���تقبال 

ودعمه للباحثني يف خمتلف �ملجاالت.

• �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد متحدثا يف �مل�ؤمتر	

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

انهيار القائمة الوطنية
ماتت �لقائمة �ل�طنية )جمم�عة مر�شحني نيابيني( قبل والدتها. 

ومل مت�س �ش���اعات على ت�رشيب �شفحة �ل�شحيفة �لزميلة، فعاجلها تربوؤ �أ�شماء، 
من وج�دهم بالقائمة، فانهارت، كت�شاقط حجر �لدومين�.

مل ت�ش���طر جمعيات �شيا�ش���ية �إ�ش���المية قائمة )مث���ل �الأ�ش���الة و�ملنرب وجتمع 
�ل�ح���دة وغريها( تطعيم ق��ئمها باالنتخابات �ل�ش���ابقة مبر�ش���حني من مك�ن �آخر؛ 

لتثبت وطنية برناجمها �ل�شيا�شي ووع�دها �النتخابية.
مل���اذ� �له��س �ملبالغ لدى �لبع�س باإبر�ز �لت��زن �لطائفي بكل حترك الإ�ش���باغ 

م�شطلح “�ل�طنية” عليه؟ 
�ل�طنية لي�ش���ت �إدماج �ش���نة و�ش���يعة مع بع�س فقط، و�إمنا �عتناق مبادئ غري 

طائفية مع فعل يعك�س هذه �لقناعة.
�الختب���ار �حلقيقي الأي قائمة ك�ش���ب ثق���ة �لناخبني، و�لبحرين���ي و�ع، ويعاقب 

د تر�شحه، و�لتجارب �القرت�عية �ل�شابقة خري مثال. �لنائب �ل�شيئ �إذ� جَدّ
ولنتذكر د�ئما �أن �لنائب ميثل �ل�ش���عب باأ�رشه، وفقا لن�س �لد�ش���ت�ر، وال ميثل 

منطقته �أو طائفته �أو عائلته.

تيار
“فليكن لديك قلب ال يق�ش�، ومز�ج ال ميل، ومل�شة ال جترح”.

ت�ضارلز ديكنز
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�رشكة تو�شيل طلبات تتخلى عن �شعار “�لبحريني �أوال”

حميد�ن متحدثا رئي�شا يف مبادرة متكني قوة �ل�شباب

حميد�ن يرعى موؤمتر “�إدماج �ملوظفني” 25 �شبتمرب

��ضتغنت عن خدمات �لع�رش�ت من �ملوظفني يف غ�ضون 10 �أيام

خدمة للم�ضرية �لتنموية

يعر�ض �أف�ضل �ملمار�ضات �لناجحة يف حتفيز �لعاملني يف �لقطاعني

مل ت�ض���تغرق كث���ري� م���ن �لوق���ت، لتتخلى 
�رشكة تو�ض���يل طلبات عن �أحد �أبرز �ل�ض���عار�ت 
و�ملمي���ز�ت �لت���ي كان���ت تفخ���ر به���ا من���ذ بدء 
�ململك���ة،  �لطلب���ات يف  تو�ض���يل  ن�ض���اطها يف 
و�ملتمث���ل يف �لعتم���اد عل���ى �لأي���دي �لعامل���ة 
 �لوطني���ة بن�ض���بة كب���رية ج���د� تكاد ت�ض���ل �إلى

.% 100 
�ملوظف���ني  م���ن  ع���دد  لإف���اد�ت  ووفق���اً 
ع���ن  �ل�رشك���ة  ��ض���تغنت  �لذي���ن  �لبحريني���ني 
خدماتهم، �أ�ضارو� �إلى �أنهم فوجئو� بعدم �إدر�ج 
�أ�ضمائهم �ضمن �جلدول �لدوري للطلبات �لذي 
يتم تزويدهم به كل �أ�ض���بوع �أو 10 �أيام تقريبا، 
مم���ا دفعهم �إل���ى �ل�ضتف�ض���ار عن �ض���بب عدم 

�إدر�ج �أ�ضمائهم على �جلدول.
و�أو�ض���حو� �أن �جلدول �لأخري �لذي مل تدرج 
فيه �أ�ض���ماوؤهم و�مل���وؤرخ بتاريخ 16 �أغ�ض���ط�ض 
�جل���اري بلغ عدد من في���ه 120 موظفا، يف حني 
�أن �جلدول �لذي �ض���بقه و�ملوؤرخ يف 6 �أغ�ضط�ض 

�جلاري كان يت�ضمن عدد 249 موظفا.
ولفت���و� �إل���ى �أنهم حني تو��ض���لو� مع �إد�رة 
�مل���و�رد �لب�رشي���ة مت �إبالغهم �أن���ه مت حتويلهم 
عل���ى �لعم���ل بنظ���ام “�لطلب���ات”، ل عقد لهم 
في���ه مع �ل�رشك���ة ول �أجر ثاب���ت �أو تاأمني، و�أنهم 
خمريون بني �لبقاء و�لعمل وفق �لنظام �جلديد 

�أو �ملغادرة.
وذك���رو� �أن هذه �خلطوة �ض���بقتها خطو�ت 
متهيدي���ة قبل فرتة وجيزة كاإلغاء �لعمل بنظام 
“�لأوف���ر تامي”، و�أن كل ذلك ح�ض���ل بعد �رشوع 
�ل�رشكة يف �لتعام���ل مع �لأجانب بنظام �لطلبات، 
حيث بد�أت بال�ضتغناء �لتدريجي عن �ملوظفني 
�لبحريني���ني، وتخيريهم يف �ل�ض���تمر�ر بالعمل 

معها بنظام �لطلبات.
وتابعو� �أن بع�ض���ا منهم ��ض���طرته ظروفه 

�ملادية �إلى �لقبول بالعمل وفق �لنظام �جلديد، 
حي���ث �إن �ل�رشكة ماطلت يف �إعطائهم ن�ض���خة من 
�لعقد، ومل مي�ض عليهم �ضوى ب�ضعة �أ�ضهر من 
�لتوظيف، �إل �أنهم كذلك �أ�ض���بحو� يعانون عدم 

عد�لة توزيع �لطلبات بينهم وبني �لأجانب.
وطالبو� �ملعنيني يف وز�رة �لعمل و�لتنمية 
�لجتماعية �لنظر يف ق�ض���يتهم، و�لتو�ض���ل �إلى 
حل���ول مع �ل�رشك���ة ت�ض���من لهم رزقه���م وعدم 

�لوقوع يف فخ �ضبح �لبطالة.

مدين���ة عي�ض���ى - وز�رة �لعم���ل و�لتنمي���ة 
و�لتنمي���ة  �لعم���ل  وزي���ر  �لتق���ى  �لجتماعي���ة: 
�لجتماعي���ة جميل حميد�ن، رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
�رشكة ميد بوينت للدعاية و�لإعالن �ل�ضيخة نورة 
بن���ت خليفة �آل خليفة، وذل���ك �أم�ض �لثالثاء يف 
مكتبه بالوز�رة، حيث �ض���لمته دعوة للم�ضاركة 
كمتح���دث رئي����ض يف “موؤمت���ر مب���ادرة متكني 
قوة �ل�ض���باب 2030”، و�لذي �ض���تنظمه �ل�رشكة 
بالتع���اون مع منظم���ة �لأمم �ملتح���دة للطفولة 
)�ليوني�ضيف(، مب�ض���اركة و��ضعة من �لوز�ر�ت 
و�جلهات و�لهيئات �لر�ض���مية �ملعنية و�لقطاع 

�خلا�ض.

وق���د رحب حمي���د�ن بهذه �لدع���وة، موؤكد� 
�أن �إقام���ة مث���ل ه���ذه �ملوؤمتر�ت �ملتخ�ض�ض���ة 
من �ض���اأنها �أن ت�ضلط �ل�ض���وء على �أهمية �لدور 
�حليوي لل�ضباب وتوجيه طاقاته خدمة للم�ضرية 
�لتنموية �لتي ت�ضهدها مملكة �لبحرين، وتقدمي 
�لروؤى �خلا�ض���ة بتحفيزهم نحو مزيد من �لبذل 
و�لعطاء يف خمتلف مو�قع �لعمل و�لإنتاج، لفتا 
�إلى �أهمية م�ضاهمة جميع �ملوؤ�ض�ضات �لر�ضمية 
و�لأهلية وموؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين يف �ضياغة 
روؤي���ة وطني���ة موحدة لدع���م لتمكني �ل�ض���باب 

�لبحريني وفق روؤية 2030.
م���ن جانبها، �أكدت �ل�ض���يخة نورة �آل خليفة 

�أن ه���ذ� �ملوؤمتر ياأتي عق���ده يف مملكة �لبحرين 
بالتز�م���ن مع موؤمت���ر منظمة �ليون�ض���يف �لذي 
�ملتح���دة  بالولي���ات  نيوي���ورك  يف  �ض���يقام 
�لأمريكي���ة، و�لذي ت�ض���عى �ملنظم���ة من خالله 
حلماي���ة  جدي���دة  �إ�ض���رت�تيجيات  و�ض���ع  �إل���ى 
�لأطفال و�لنا�ضئة و�ل�ضباب عرب و�ضائل �لدعم 
ومتكينهم لقيادة �ملجتمع يف �مل�ضتقبل، منوهة 
يف �ل�ض���ياق نف�ض���ه بدعم وز�رة �لعمل و�لتنمية 
�لجتماعي���ة للمبادر�ت �ل�ض���بابية �لتي تطلقها 
�ملوؤ�ض�ضات �ملهنية ومنظمات �ملجتمع �ملدين 
و�لأهلي لتمكني �ل�ض���باب، ف�ضال عن دورها يف 

تعزيز حماية �لطفولة و�لنا�ضئة و�ل�ضباب.

للتدري���ب:  �لبحري���ن  جمعي���ة   - �ملنام���ة 
ت�ض���تعد جمعي���ة �لبحري���ن للتدري���ب وتنمي���ة 
�ل���دويل  �ملوؤمت���ر  لتنظي���م  �لب�رشي���ة  �مل���و�رد 
�ل�ض���نوي لتنمية �ملو�رد �لب�رشية ح���ول “�إدماج 
�ملوظف���ني لزيادة �لإنتاجية” يف 25 من �ض���هر 
�ضبتمرب �ملقبل، وذلك حتت رعاية وزير �لعمل 
و�لتنمي���ة �لجتماعي���ة، وب�رش�ك���ة �إ�ض���رت�تيجية 
م���ن �ض���ندوق �لعمل “متك���ني”، ووز�رة �لعمل 
و�لتنمي���ة �لجتماعي���ة ومعه���د �لإد�رة �لعام���ة 
)بيب���ا(، وبالتع���اون م���ع عدة موؤ�ض�ض���ات د�خل 

مملكة �لبحرين وخارجها. 
ويرك���ز �ملوؤمت���ر �ل���ذي �ض���يتم تنظيمه يف 
فندق �لدبلومات ر�دي�ض���ون بل���و ملدة يومني 
متتالي���ني، عل���ى عر�ض �أف�ض���ل �ملمار�ض���ات 
و�أدو�ت  �ملوظف���ني  حتفي���ز  يف  �لناجح���ة 
�لتوجي���ه �ملالئم���ة لتح�ض���ني �لإنتاجي���ة ورفع 
�أد�ء �ملوؤ�ض�ض���ة، وفق �إ�ض���رت�تيجية �أد�ء حمددة 
ترتق���ي باأد�ء �لف���رد ليكون �ملحرك �لأ�ض���ا�ض 
لدورة عمل �ملوؤ�ض�ضة، كما ي�ضتمل �ملوؤمتر على 
نقل لأف�ضل �لدر��ضات �حلديثة يف هذ� �ملجال 
ي�ضتعر�ض���ها جمموعة من �خل���رب�ء و�ملتحدثني 
 150 �ملتميزي���ن حملي���ا ودولي���ا، ت�ض���تهدف 
�ضخ�ض���ا من �لعاملني يف �لقطاع���ات �حلكومية 

و�خلا�ضة د�خل مملكة �لبحرين وخارجها. 
وي�ضاحب �ملوؤمتر جمموعة من ور�ض �لعمل 
�لتي �ض���يتم تنظيمها يف �لي���وم �لثاين يقدمها 
جمموعة من �ملدربني �لبارزين حول مو��ض���يع 
وحت�ض���ني  �ملوظف���ني  باإدم���اج  عالق���ة  ذ�ت 

�لإنتاجية ورفع �لأد�ء و�أثره يف دعم �لتنمية.
و�رشح رئي�ض �ملوؤمت���ر �أحمد عطية باأن هذ� 
�ملوؤمتر ياأتي ح�ض���يلة جهود م�ض���رتكة تبنتها 
�جلمعية بالتعاون مع �ضندوق �لعمل “متكني”، 
وهي �ملوؤ�ض�ضة �لأولى لدعم �لتدريب و�لتنمية 

�لب�رشي���ة يف �لبحري���ن، و�لد�ع���م �لأول للرب�م���ج 
�لتي تقدمها �جلمعية يف جمال �لرتقاء بالعن�رش 
�لب����رشي؛ لإميانها �ملطلق بر�ض���الة �جلمعية يف 
بناء ح�ض���ارة ب�رشي���ة ر�ئ���دة يف خمتلف جمالت 
�لتنمي���ة، وذل���ك بالتعاون م���ع خمتلف �جلهات 

�ل�رشيكة يف �ململكة.
و�أك���د �أن �نطالق���ة �جلمعية به���ذ� �ملوؤمتر 
�ل���دويل �ل�ض���نوي، ج���اءت ح�ض���يلة �لنجاح���ات 
�ملتع���ددة �لت���ي حققته���ا �جلمعي���ة يف جم���ال 
تنظي���م و�إد�رة �ملوؤمتر�ت �ملحلي���ة و�لعاملية، 
حيث �أخ���ذت �جلمعية عل���ى عاتقها م�ض���وؤولية 
�لري���ادة و�ملكان���ة �ملرموق���ة يف �أي مب���ادرة �أو 
م�رشوع تقوم بتنفي���ذه، و�أثبتت جد�رتها يف كل 
حمفل من �ملحافل �ملحلية و�لعاملية باإ�ض���ادة 

منظمات عاملية خمت�ضة يف هذ� �ملجال.
لذلك، ياأتي هذ� �ملوؤمتر جت�ض���يًد� خلال�ضة 
تلك �خلرب�ت و�لتجارب �لناجحة، و�لذي يتطلع 
من خالله �إلى تكاتف خمتلف �جلهات �حلكومية 
و�خلا�ض���ة لت�ض���جيع موظفيه���ا للم�ض���اركة يف 
فعالي���ات ه���ذ� �ملوؤمت���ر، ليكون ه���ذ� �حلدث 
�مله���م تعب���رًي� ع���ن م���دى �لهتم���ام  بتطوي���ر 
وتاأهي���ل �لك���و�در �لب�رشية مبا يع���زز من مكانة 

�ملو�طن �لبحريني.

• حتويل نظام �لعمل �ضبقه �إلغاء �لعمل �لإ�ضايف و�لتعامل مع �لأجانب	

• وزير �لعمل ملتقيا �ل�ضيخة نورة بنت خليفة	

عبد�للطيف ي�شتعر�ض يف برلني جهود �لبحرين لتمكني �ملر�أة

�خلارجي���ة:  وز�رة   - �ملنام���ة 
 ��ض���تقبلت رئي�ض���ة د�ئرة �ض���وؤون 
�مل�ضاو�ة بوز�رة �لأ�رشة وكبار �ل�ضن 
و�ملر�أة و�ل�ضباب بجمهورية �أملانيا 
مورغن�ضرتن،  كري�ضتني  �لحتادية 
�ض���فري مملك���ة �لبحري���ن يف برلني 

عبد�هلل عبد�للطيف عبد�هلل.
 وخ���الل �للق���اء، رحبت رئي�ض���ة 
د�ئ���رة �ض���وؤون �مل�ض���او�ة ب���وز�رة 
و�مل���ر�أة  �ل�ض���ن  وكب���ار  �لأ����رشة 
�أملاني���ا  بجمهوري���ة  و�ل�ض���باب 
بال�ض���فري، معرب���ة عن  �لحتادي���ة 
للعالق���ات  وتقديره���ا  �عتز�زه���ا 

�لثنائية بني �لبلدين �ل�ضديقني.
 م���ن جانب���ه، ق���دم عبد�للطيف 

�رشًحا ح���ول جائزة �لأمرية �ض���بيكة 
بن���ت �إبر�هيم �آل خليف���ة �لعاملية 
لتمكني �ملر�أة وما يقدمه �ملجل�ض 
�لأعلى للمر�أة برئا�ضة قرينة عاهل 
�مللك���ي  �ل�ض���مو  �ض���احبة  �لب���الد 
�لأم���رية �ض���بيكة بن���ت �إبر�هيم �آل 
خليف���ة من دع���م للم���ر�أة، وتعزيز 
�ضيا�ض���يا  ومتكينه���ا  دوره���ا 
ظ���ل  يف  و�قت�ض���اديا  و�جتماعي���ا 
�لنهج �ل�ض���الحي لعاهل �لبالد يف 
جمال متك���ني �ملر�أة، م�ضتعر�ض���ا 
�ملج���الت و�خلط���و�ت �لتي متكن 
وز�رة �لأ����رشة وكبار �ل�ض���ن و�ملر�أة 
و�ل�ضباب من �مل�ض���اركة و�لرت�ضح 

للجائزة.

الجلوس بين أسنان التمساح
�لتعاطي مع �ل�ضهاد�ت �لوهمية بلغة �لكوبوي، و�ل�ضتعر��ض �ل�ضوتي على 
طريقة �لهنود �حلمر ل ميكن �أن تعمي حقيقة وجدية و�أهمية در��ض����ة �لق�ض����ية 
بكل ف�ض����ولها. ل �أحد يدعي �أن كل م�ض����وؤول �أ�ض����ابعه حمرتقة بطبخ �ض����هادته 
يف مطبخ وهمي، ول �أحد يقول �إن �مل�ض����ار �إليهم ذوو ف�ض����يلة عرقية معينة، �أو 
بل����د معني، فكما �نفجرت �لقنبلة يف �لكويت لت�ض����يب �جلميع مو�طنني و�أفر�د 
وم�ضوؤولني من كل �لفئات، وتدحرجت كرة �لثلج على �خلريطة �خلليجية لت�ضل 

�إلى �لبحرين جاءت هنا لتبني على �خلارطة �لبحرينية كرة ثلج كربى.  
يف �لبحرين م�ض����وؤولون ومو�طنون وقامات �أكادميية ينتزعون �لثناء �لعلمي 
م����ن ف����م �لقمر، وهم كرث، وقد يوجد قلة هم غري ذل����ك، ول وطن بر�ء من تالعب 
�لب�����رش، و�لتعميم �أمر خاطئ، لكن هذ� ل يعني �أن نلتجئ لل�ض����مت وخلط �لأور�ق 
عندم����ا تنفج����ر �أزم����ة �ض����هاد�ت وكاأن �ض����يئا مل يكن، ه����ذ� ونحن نلح����ظ بطالة 

�أكادمييني منح�رشين يف زو�يا �لن�ضيان �أو بني جدر�ن �لبيوت.  
�لتالعب بق�ضية �ضهاد�ت �ل�ضني يف �ملو�ضوع وزجها يف ملف خمتلف متاما 
�أ�ض����به مبن يتح�ض�ض من�ضبه وبطنه �ملتديل كذبا وتلبي�ضا وخامة �عوجاج ل يقوم 

به فرد طارئ على عتبة ر�ضيف ثقايف ف�ضال عن م�ضوؤول.
ولو �ض����لمنا �أن �ض����هادة �ل�ضني �ض����بب يف عدم �لتوظيف، فماذ� عن �أ�ضحاب 
�ض����هاد�ت خريجي �ض����هاد�ت معرتف بها وم�ض����دق بها م����ن وز�رة �لرتبية ذ�تها 
من بريطانيا وكند� وفرن�ض����ا؟ ملاذ� يبقى هوؤلء بال وظائف �أو ي�ض����بحون يف ظالم 

�لبطالة؟  
ل�ضت هنا يف موقع تقدمي �أي �تهام لأي �أحد، فهذ� من �خت�ضا�ض �ملدققني، 
وم����ن ميتلكون توثيق �لأمر بعلمية، ودقة، لكن حماولة �إقحام خريجي �ل�ض����ني، 
وح�رشهم يف “�ض����ندويت�ض” �لتهام �ملوزع و�مل�ض����موم يدل على �ضيء و�حد، �إننا 
�أمام حرب ثقافة م�ض����طنعة رخي�ض����ة ومعلنة للق�ض����اء وت�ض����ويه جمجمة �أي ملف 
يفتح، ولو كان بوثائق، ويخدم �لوطن، فالب�ضق على كل ملف عام، ولو كان يف 
مو�ض����وع مهني بحت يدل على �أن هناك حمة �ض����يكولوجية �ضيكوباتية م�ضتعدة 
لن�����رش �ملر�ض و�ض����نع “�لفوبيات” �ملتجول����ة بغباء لعدم حل �أي مو�ض����وع مي�ض 

�لوطن. 
�إنه رق�ض �ض����بيه باأنغام �أمريكا �لالتينية على �أوجاع �أنا�ض حمرومني من �أقل 
�لقلي����ل من �لرفاع �إلى �ملحرق �إلى �ملنامة و�لبدي����ع وكل منطقة بحرينية. حتى 
مو�ضوع �لتقاعد ر�ح �لبع�ض من �أن�ضاف �ملثقفني مبحاولة يائ�ضة لو�ضع �مللح 

مكان �ل�ضكر على جرح غائر. 
هناك من رفع �ض����وته من قبل: ل تتحدثو� عن بحرنة �لوظائف؛ لأنه ي�ضعف 
�لوطن! م�ض����األة بحرن����ة �لوظائف لن يتم �لتوقف عن �لكتاب����ة عنها مهما �ألقيت 

قنابل دخانية حلجب روؤية عيون �ل�ضحافة. 
كم����ا �أثبت �مل�رشوع �لإ�ض����الحي جد�رته بامتياز يف �إ�ض����عاد كل مو�طن ببيوت 
�لإ�ض����كان كذلك �جلميع يف رهان على �مل�رشوع �لإ�ض����الحي و�حلكومة يف تظاهرة 
�إد�رية لتوظيف �لبحرينيني، وبحرنة كل �لقطاعات كما تفعل دولة �لكويت �لآن، 
وبحرنة �مل�ض����ارف و�لبنوك، ويكون هناك توجه للبحرنة من قبل كل �ل�ض����حافة، 

و�لدولة و�ملوؤ�ض�ضات و�لوز�ر�ت. 
ومن يحاول �أن يقف حجر عرثة �ض����د ذلك من مدير توظيف هنا، �أو م�ض����وؤولة 
هناك، فعليه مر�جعة وطنيته بحيث يقبل �أبناء �لبلد يذهبون بحثا عن وظيفة يف 
�أق�ض����ى بلد�ن �لعامل، وهنا يد�ضون �أنا�ضا ب�ضهاد�ت وهمية �أو �أجانب يف وظائف 

ميكن للمو�طن �أن يحل حملهم.  
�لوطني����ة �أن ندعم �حلكومة يف حلحلة �مل�ض����اكل �لعالقة مبنطق وعلم، وخري� 
فعلت �ل�ض����حافة �لبحريني����ة بتنوعها يف دعم كل ملف يخ����دم �لوطن، �أما �لذين 
يتفننون يف مكابرة لعرقلة توظيف �ملو�طن مكان �لأجنبي بو�ضع زجاج �لكلمات 
بد�خل كل ملف، ف�ض����ياأتي يوم، �إذ� م�ض����تهم نار “�لتطفي�ض” من �أي ملف غرباء 
عندما ياأخذ �لأجنبي وظائف �أبنائهم، �أو در�ض �أحد �أبنائهم يف �ل�ضني �أو تقاعدو� 

بال �متياز�ت.  
�حلياة عبارة عن د�ئرة، ومكر �لتاريخ يف �لبطالة لن ي�ض����تثني �أحد�. لنكن مع 
�لوطن ندعم �لقيادة و�ل�ض����عب، و�ل�ض����عادة �حلقيقية �أن ن�رشك �جلميع يف كعكة 

�ل�ضعادة.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

• �أحمد عطية	

�شيد علي �ملحافظة
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انتخابات

معاجلة “الرتبية” مللف ال�شهادات جيدة ولكن “تقليدية”
طال����ب �ملر�شح حمد عبد�جلب����ار �أحمد 
ب�رضورة �لرتوي يف معاجلة ملف �ل�شهاد�ت 
�لوهمي����ة �مل����زورة وذل����ك ع����ر تطبي����ق 
�لقان����ون على �حل����االت �لت����ي يتوجب �أن 
تعالج قانونيا قب����ل معاجلتها �إعالميا عر 
ف�شح �مل�شتفيدين م����ن هذه �ل�شهاد�ت، 
�إذ �إنه يف حال كان هناك مذنب يوجد هناك 

�أي�شا �شخ�ص بريء.

وطالب بو�شع �آلية للمحا�شبة، وتقييم 
ال  باأن����ة  مو�شح����ا  �ملتهم����ن،  �شه����اد�ت 
يتعاطف مع �أحد، حيث �إنه متعارف قانونا 

�أن �ملتهم بريء حتى تثبت �إد�نته.
ولفت �إلى �أن����ه يف حال كان نائبا، فاإن 
مبادرت����ه �لت�رضيعي����ة و�لرقابي����ة �شت�شتند 
�إلى قر�ر �شمو رئي�ص �لوزر�ء �الأخري باإعادة 

ت�شكيل جلنة �العتماد �الأكادميي.
و�أ�ش����اف �أن����ه يج����ب ��شتثم����ار �لقر�ر 
وعم����ل جلنة وطني����ة لالعتم����اد �الأكادميي 

مكون����ة م����ن وز�ر�ت وهيئ����ات وطنية عدة 
على ر�أ�شها وز�رة �لرتبية و�لتعليم وهيئة 
�ملعلوم����ات و�حلكومة �الإلكرتونية ووز�رة 
�لعمل و�لد�خلي����ة وديو�ن �خلدمة �ملدنية 
للعمل و�لتن�شيق بينها للخروج مبعطيات 
مثالي����ة ح����ال مت �إن�ش����اء �لهيئ����ة �لوطنية 
لالعتم����اد �الأكادمي����ي بذر�عيه����ا �خلدمي 

و�لرقابي.
 و�أك����د �����رضورة �ش����ن ت�رضيع يل����زم كل 
�أ�شح����اب �لعم����ل م����ن �لقطاع����ن بوجوب 

�عتم����اد �ملوؤهالت �الأكادميي����ة لدى وز�رة 
للموؤه����الت �خلا�ش����ة  و�لتعلي����م  �لرتبي����ة 
باملوظفن �حلالي����ن و�ملوظفن �لذين 
�جت����ازو� �ملقابالت �ل�شخ�شي����ة �أو يف حال 
طلب ترقية مرتبطة مبوؤهل �أكادميي لدى 

�لوز�رة. 
و�عتر �أن معاجلة �لوز�رة جيدة، ولكن 
تقليدية من حيث ح�رض �حلاالت و�لتحقيق 
م����ع م����ن ح�شلو� عل����ى ه����ذه �ل�شه����اد�ت 

�ملزورة.

من اأولوياتي توفري �شكن مالئم لأهايل املنطقة
لتفعيل خطة �حلكومة �ملقرة بالعام 2009... مر�شحة عايل ملياء معتوق:

�أعلن���ت �ملر�شح���ة �ملحتمل���ة للد�ئ���رة �ل�شاد�ش���ة 
باملحافظ���ة �ل�شمالية )عايل( ملي���اء معتوق عن بع�ص 
مالم���ح برناجمه���ا �النتخابي �لقائم عل���ى �ال�شتثمار يف 
طاق���ات �ل�شباب ودع���م �مل���ر�أة ومتكينه���ا للنهو�ص 
بالوطن وتعزيز �مل�ش���رية �لتنموية للم�رضوع �الإ�شالحي 
�لكب���ري لعاهل �لب���الد جاللة �مللك حمد ب���ن عي�شى �آل 
خليفة.  و�أ�شارت معتوق �إلى �أن دو�فع تر�ّشحها تكمن يف 
�ال�شتفادة م���ن �لدميقر�طية �لفعالة ومو��شلة م�شرية 
�الأج���د�د وحتّقق تطلعات �الأجي���ال �لقادمة عر حتفيز 
�ل�شب���اب وحت�ش���ن ج���ودة �لتعليم ل�شم���ان خمرجات 
�أف�ش���ل ل�ش���وق �لعم���ل، وتهيئ���ة �لفر����ص �ملنا�شب���ة 
�أمامه���م للم�شاهمة يف بناء �لوط���ن وعزته، وكذ� �لن�شاء 
�لالتي ي�شع���ن لتحقيق طموحاتهن و�أح���الم �أبنائهن، 
ورفع �مل�شتوى �ملعي�شي له���م .  و�أ�شارت معتوق �إلى 
�أن �ال�شتثم���ار يف �ل�شباب وتطوير �مل���و�رد �لب�رضية هو 
عّز للوطن يف �حلا����رض و�مل�شتقبل، ويجب �حلفاظ على 
�ملكت�شب���ات كاف���ة من جهة، وحماي���ة �حلقوق وتطوير 
�لت�رضيعات و�لقو�نن من جهة �أخرى، من خالل ممار�شة 
حقه���ا �لد�شتوري. و�أردفت: م���ن دون �أدنى �شك، فاإن 
�مللف �الإ�شكاين الأهايل منطق���ة عايل يحظى باالأولوية 
، حيث �شاأ�شع���ى جاهدة ل�شم���ان ح�شولهم على  ل���دىَّ
�ل�شكن �ملالئ���م، د�عية �إلى تفعيل �خلط���ة �الإ�شكانية 

�مل�شتقبلية �لتي �أقرها جمل�ص �لوزر�ء يف �لعام 2009.

عن الدائرة
وميث���ل �لد�ئرة �ل�شاد�ش���ة باملحافظ���ة �ل�شمالية 
حالي���ا مبجل����ص �لن���و�ب روؤى �حلايكي. وتبل���غ �لكتلة 
�لناخبة قر�بة 10704 ناخبا وف���ق �إح�شاء�ت �نتخابات 
برمل���ان 2014. ومتث���ل �لد�ئرة �ملناط���ق و�ملجمعات 
�الآتي���ة: ه���ورة ع���ايل )730( + ع���ايل )-732-734

تعت���ر  �لد�ئ���رة  وكان���ت   .)736-738-740-742
�لثاني���ة باملحافظ���ة �لو�شط���ى قب���ل �إلغ���اء �ملحافظة 

باالنتخابات �الأخرية. 

حمرر ال�شوؤون املحلية

• ملياء معتوق	

نائب مقعد عايل وهورة عايل بالربملان

عدد اأ�صواتهالنائب الفائزبرملان

1327عبد�لنبي �شلمان2002

5779�ل�شيد عبد�هلل جميد2006

7242�ل�شيد عبد�هلل جميد2010

595�أحمد �ل�شاعاتي�النتخابات �لتكميلية 2011

762روؤى �حلايكي2014

؟؟2018

فوجئت من “زج” ا�شمي بقائمة انتخابية ومل يت�شل بي اأحد
نقا�شات متنوعة عن �النتخابات و�ل�شهاد�ت �لوهمية مبجل�شه... �ملحامي زينل:

�شهد جمل����ص �لنائب �ل�شاب���ق �ملحامي يو�شف 
زينل نقا�شات بامل�شتجد�ت على �ل�شاحة، خ�شو�شال 
�مل�ش���ار �النتخابي ومو�ش���وع �ل�شه���اد�ت �لوهمية. 
وتز�من �نعق���اد �ملجل�ص م�شاء �الإثنن مبجل�ص زينل 
مع ن�رض ��شمه �شمن قائمة مر�شحن، و�شاأل �حل�شور 
زينل ع���ن حقيقة م���ا ن�رضت���ه �شحيفة حملي���ة ب�شاأن 
ع�شويت���ه بقائمة وطني���ة للم�شارك���ة باال�شتحقاق، 
ورد �أن���ه تفاجاأ ب���زج ��شمه و�شورته �شم���ن �لقائمة 
�ملن�ش���ورة. وق���ال: ال �أعلم بهذه �لقائم���ة �ملزعومة، 

ومل يت�شل بي �أحد، ومل يحادثني عنها �أحد �شابقا.

المشاركة المستمرة
و�أ�ش���ار توفيق �لري�ص �إلى �أهمية توعية �لناخب 
للتفري���ق ب���ن �شالحي���ات �أع�ش���اء جمل����ص �لنو�ب 
و�ملجال����ص �لبلدي���ة، وذل���ك لوجود مطال���ب بلدية 

مرفوعة بل�شان بع�ص �ملر�شحن للرملان.
و�أك���د �ملر�ش���ح �لبل���دي ع���ن �لد�ئ���رة �لثامن���ة 
باملحافظة �ل�شمالية يا�شن زينل على �رضورة �إقناع 
�ملو�طن بامل�شاركة �الإيجابية �مل�شتمرة باالنتخابات 
�لعام���ة، وموؤك���د� �أن خي���ار �مل�شارك���ة ه���و �الأ�شلح 

للبحري���ن؛ وذل���ك لرتقي���ة �خلدم���ات و�ال�شتم���ر�ر 
مب�شرية �لتنمية.

 تعثر الديمقراطية
ور�أى �ملر�ش���ح �لنياب���ي ع���ن �لد�ئ���رة �لثامن���ة 
باملحافظ���ة �ل�شمالية خال���د �ملنا�ش���ري �إن �لبحرين 
حديث���ة �لعه���د بالدميقر�طية، و�إن �ل���دول �لعريقة 
�لت���ي �عتم���دت �لنظ���ام �لدميقر�ط���ي و�النتخابات 
�لعام���ة تتعرث بن فرتة و�أخرى، وموؤكد� �رضورة عدم 
�لدخ���ول يف �رض�ع نيابي مع �حلكوم���ة. و�أ�شاف: قّدم 
رج���االت �لبحري���ن �لت�شحيات منذ عق���د �الأربعينات 
�ملا�شي للمطالبة بالدميقر�طية، ولنرتك �ملجامالت 
مب�شريتن���ا �لدميقر�طية، ولننتخب �الأ�شلح و�الأكفء 

دون �عتبار مل�شالح �أو قر�بة �أو غريها من �أمور.

برلمان 2002
�أ�شار �الأمن �لعام للمنر �لتقدمي خليل يو�شف 
�إن برمل���ان 2002 متي���ز بوج���ود كف���اء�ت متع���ددة 
�مل�ش���ارب، وم���ن بينها �ملحامي يو�ش���ف زينل، وقد 
متيز طرح �ملجل����ص �الأول لق�شايا وطني���ة بامتياز، 
وق���د �شاهم �لنو�ب يف مناق�شة ملفات مهمة وحيوية 
ماز�لت �أ�شد�ءها م�شتمرة لليوم، مثل ملف �شناديق 

�لتقاعد و�لهدر �ملايل و�ال�شالح �الإد�ري.
و�أ�ش���اف: �لرملان �حل���ايل مل يت���ن �أّي م�رضوع 
لتعزي���ز �لوح���دة �لوطني���ة، ومل ي�ش���د للمنغ�ش���ات 
�لطائفي���ة، والأول م���رة �أرى برملان���ا يو�ف���ق عل���ى 
تقلي����ص �شالحياته طو�عية، وه���و �أمر م�شتغرب من 

نو�ب يقيدون �شالحياتهم �لد�شتورية. 

الشهادات الوهمية
و�أثري نقا�ص باملجل�ص ع���ن �ل�شهاد�ت �لوهمية 
و�مل���زورة، وق���ال �ملحام���ي �إبر�هي���م عل���ي �ل�شي���د 

�لها�شم���ي �إن كل �ل���وز�ر�ت و�جله���ات �حلكومية ال 
توظ���ف �ملوؤهل للوظيف���ة �إال بعد �عتم���اد �شهادته 
من �للجنة �ملخت�شة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم. وقال: 
رمب���ا يكون �لعتب على �لقطاع �خلا�ص �لذي يوظف 

عماال دون �لنظر العتماد �لوز�رة �شهاد�تهم.
ودع���ا ل����رضورة �ملعاجل���ة �لقانوني���ة �ملنا�شبة 
يف ح���ال توظف �شخ����ص ما ب�شهادت���ه �لبكالوريو�ص 
�ملعتم���دة م���ن وز�رة �لرتبي���ة، ومن ث���م ح�شل على 
ماج�شتري وهمي���ة �أو �لدكتور�ه �ملزيف���ة، وما ترتب 

عليها من �حل�شول على مز�يا وظيفية.

• يا�شن زينل وخليل يو�شف ويو�شف زينل و�لزميل ر��شد �لغائب	

�لها�شمي: �لوز�ر�ت ال حمرر ال�شوؤون املحلية
توظف �إال بعد �عتماد 

“�لرتبية” �ل�شهادة

�لري�ص: يجب     
�لتفريق بن �شالحيات 

�لنائب و�لبلدي

�ملر�شح �ملنا�شري: 
ال لل�رض�ع مع �حلكومة 

ودميقر�طيات      
عريقة تعرثت

�أمن “�لتقدمي”: 
برملان 2002 متيز   
بطرح ق�شايا وطنية 

حمرر ال�شوؤون املحلية

• حمد عبد�جلبار	

مطالًبا بو�شع �آلية للمحا�شبة... �ملر�شح حمد عبد�جلبار:

• •�ملر�شح �لبلدي يا�شن زينل: الإقناع �ملو�طن بامل�شاركة �مل�شتمرة باالنتخابات	 •�أمن عام �ملنر �لتقدمي: �لرملان �حلايل مل يتن �أّي م�رضوع لتعزيز �لوحدة �لوطنية	 �ملحامي �إبر�هيم �لها�شمي: كل �لوز�ر�ت ال توظف �ل�شخ�ص �إال بعد �عتماد �شهادته	
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ت�قيع وزير الإ�سكان ي�ؤخر ا�ستفادة اأ�رسة من بيت “مزايا”

ا�ستكمال م�سار النعطاف عند تقاطع “احل��ض اجلاف”

�شكوى من تعقيد وتعطيل كبريين لدى الوزارة... مواطنة لـ“$”:

التو�شعة ت�شتقطب 1500 مركبة اإ�شافية... خلف:

قالت مواطنة لـــــ “البالد” اإن معاملتها 
للح�شول على بيت العمر عرب نظام ال�شكن 
االجتماعي )مزايا( تاأخرت ب�شكل كبري، واإن 
املحطــــة االأخرية من املعاملة تنتظر توقيع 

وزير اال�شكان با�شم احلمر.
واأو�شــــحت “اأرفــــع خطابــــي هــــذا اإلــــى 
وزيــــر االإ�شــــكان با�شــــم احلمر، وهــــو الباب 
االأخــــري الــــذي نلجــــاأ اإليــــه حلل مو�شــــوعنا 
االإ�شــــكاين، اإذ اإننــــا من الفئة امل�شــــتفيدة 
من م�رشوع  ال�شــــكن االجتماعي، وقد اأجنزنا 
كافة املتطلبات واالإجراءات املطلوبة منا، 
ويتبقى االأمــــر بيد الوزير، حيــــث اإن طلبنا 
اجتــــاز كل املتطلبات، وهو االآن كما تناهي 
اإلى علمي ينتظــــر توقعيه فقط، يف الوقت 
الذي نتعر�ض الى �ضغوط كبرية من جانب 
�شاحب العقار ببيع البيت اإلى غرينا، حيث 
اإنه يف املقابل يتعر�ض الى �ضغوط ل�ضداد 

التزاماته املالية مع اأحد البنوك”.
“جهودكــــم  الوزيــــر  وقالــــت خماطبــــة 
وا�ض����حة وملمو�ض����ة على اأر�����ض الواقع يف 
دفــــع عجلــــة امل�شــــاريع اال�شــــكانية، فمنذ 
توليك����م هذه املهمة الوطني����ة مل�ض جميع 
املواطنــــن زيــــادة امل�شــــاريع اال�شــــكانية 
وانتفاع الكثريين من م�رشوع برنامج ال�شكن 
االجتماعــــي )مزايا( واأنا اأحد امل�شــــتفيدين 
مــــن هــــذا الربنامــــج الــــذي وجدته فر�شــــة 
ذهبيــــة اأحقــــق فيها حلم حياتــــي يف توفري 

�ضكن خا�ض بي وباأ�رستي”.
اأ�شــــعار  ارتفــــاع  ظــــل  “يف  واأ�شــــافت 
العقارات بات من ال�شــــعب جدا �رشاء وحدة 
�شــــكنية واالأ�شــــعب مــــن ذلك كلــــه انتظار 
احل�شول على وحدة �شكنية، حيث اإن طلبي 
م�شجل يف العام 2008، وكان م�رشوع ال�شكن 

االجتماعــــي اأف�شــــل خيار بالن�شــــبة يل حلل 
م�شــــكلتي ال�شــــكنية، وقمت بالفعل بطلب 

التقدمي مل�رشوع ال�شكن االجتماعي”.
وتابعت: “ح�شــــلت علــــى موافقة على 
متويلي �شــــمن الربنامــــج املذكور، وقمت 
على اإثر ذلك باقرتا�ض مبلغ خم�ضة وثالثني 
األف دينار، وتوقيع عقد مع اإحدى ال�رشكات 
العقاريــــة لبنــــاء منــــزيل ومت �ــــرشاء قطعــــة 
االأر�ض وال�رسوع يف بنائها، ومت االنتهاء من 
البناء كليا قبل ثالثة اأ�شــــهر ون�شف ال�شهر 
من هذا التاريخ، اإال اأننــــا فوجئنا بالتعقيد 
والتعطيل الكبريين لدى الوزارة، وواجهنا 
م�شــــكالت عــــدة، اأولهــــا بالتقريــــر اخلاطئ 
الذي مت كتابته م����ن جانب مفت�ض الوزارة، 
وعندمــــا اكت�شــــفنا اخللــــل وبتوا�شــــل مــــع 
م�شــــوؤولن يف الــــوزارة متــــت اإعــــادة كتابة 
التقرير وت�ضحيحه، حيث اإن املفت�ض و�ضع 
منزيل �شــــمن خانة )قيد االإن�شاء( مع العلم 

باأن املنزل كاأن منفذ ب�شكل كامل”.
واأردفــــت “بع����د حل ه����ذه االإ�ض����كالية 
تاأخــــر املوظــــف يف اإدخــــال بياناتنا �شــــمن 
النظــــام اجلديــــد، وبعــــد متابعــــة ومراجعة 
ثــــم  البيانــــات،  اإدخــــال  مت  امل�شــــوؤولن 
واجهنا م�شــــكلة اأخرى، وهي جتديد �شهادة 
)البنفت(، ومل يتم ا�شعارنا بهذا اخللل مع 
العلم بتوا�شــــلنا الدائم واكت�شــــفنا اخللل 
بال�شــــدفة، وقمنا باإ�شدار �شــــهادة بنفت 
جديدة وتزويد الــــوزارة بها، وبعد االنتهاء 
من هذه امل�ض����كلة ظه����رت م�ض����كلة اأخرى 
متعلقة بت�شــــجيل ا�شــــمي يف النظام، حيث 

مت اإدخاله ب�شكل خاطئ”.
وقالــــت “وبعد �شــــد وجــــذب ومماطلة 

ورد مــــن املعنيــــن مت التعديل، وكان اآخر 
ما ينق�شــــنا هــــو االت�شــــاالت املتتابعة من 
ال�رشكة املنفــــذة للم�رشوع  بطلــــب االنتهاء 
من االإجراءات و�رشف املبلغ امل�شتحق ل�رشاء 
الوحدة من االإ�شــــكان، واملوؤ�شــــف جدا اأننا 
عندما نذهب للمتابعة يف الوزارة ال نح�شل 
عل����ى رد، ب����ل عل����ى العك�ض يق����وم بع�ض 
املوظفن بالرد علينا باأن نن�شــــى الطلب، 
واأن االإجــــراءات تطــــول وقــــد نخ�ــــرش طلبنا، 
ومازلنا نراوح بن امل�شوؤولن واملوظفن 
والبنــــك واملقــــاول الذي بنــــى البيت، وقد 
و�شــــل بنا املطــــاف اإلى عــــدم اإدراك احلل 
واجله����ة التي نلج����اأ لها لالنته����اء من هذه 

امل�شكلة. 
واأردفـــت “جلـــاأت اإلـــى اأكرث مـــن باب 
وطري���ق، ووجدت الط���رق كله���ا مغلقة يف 

وجهي”.
ونبهت اإلى اأن “�شاحب ال�شمو امللكي 
رئي�����ض جمل�ض ال����وزراء وجه اإل����ى االهتمام 
بطلبــــات املواطنــــن والــــرد عليهم وذلك 
مبوجــــب القرار رقــــم )2461-3( بتكليف 
وزارات اخلدمات كافــــة باملتابعة احلثيثة 
والرقابة علــــى اأداء االأجهــــزة املعنية فيها 
املواطنــــن  ا�شتف�شــــارات  علــــى  بالــــرد 
و�ض����كواهم ومعامالتهم التي ترد اإلى هذه 
الوزارات عرب بداالتها وهواتفها املختلفة، 
والتحقــــق مــــن �رشعــــة رد القائمــــن علــــى 
الهاتفية، و�شــــمان  املراجعن  ات�شــــاالت 
كف����اءة املعني����ني بهذه اخلدمة؛ ل����ذا اأرجو 
منكــــم التكــــرم باالطــــالع علــــى م�شــــكلتي 
والتكــــرم بحلهــــا، ولكم مني جزيل ال�شــــكر 

واالمتنان”.

املنام���ة - وزارة االأ�ض���غال و�ض���وؤون 
البلديـــات والتخطيط العمـــراين: تنفيًذا 
لتوجيهـــات ويل العهـــد نائـــب القائـــد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����ض جمل����ض 
الوزراء �شـــاحب ال�شـــمو امللكـــي االأمري 
�شـــلمان بن حمد اآل خليفة؛ لو�شع حلول 
عاجلة لزيادة ان�شيابية احلركة املرورية 
على �ض���بكة الطرق الرئي�ضة يف اململكة، 
�رسح وزير االأ�ض���غال و�ض���وؤون البلديات 
والتخطيـــط العمـــراين ع�شـــام خلف باأن 
الوزارة انتهت من تنفيـــذ اأعمال م�رشوع 
اإ�شـــافة م�شـــار لالنعطـــاف ي�شـــارا عنـــد 
تقاطع �ض���ارع احلو�ض اجلاف مع �ض���ارع 
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يف حمافظة املحرق. 
وقـــال خلـــف اإن امل�ـــرشوع يت�شـــمن 
تو�ضعة �ضارع حو�ض اجلاف عند تقاطعه 

مع �شـــارع حامت الطائي باإ�شـــافة م�شـــار 
اإ�شايف لالنعطاف ي�شاراً نحو �شارع حامت 
الطائي؛ نظراً للتطور العمراين املت�شارع 
يف منطقـــة احلـــد والزيـــادة يف العقارات 

ال�ضكنية ون�ضاط احلركة التجارية فيها.
ويعت���ر �ض���ارع احلو�ض اجل���اف اأحد 
اأهـــم ال�شـــوارع احليويـــة املوؤثـــرة علـــى 
حرك���ة املرور يف ����رسق حمافظة املحرق، 
ملا له من تاأثريات اقت�شادية و�شياحية 
�شـــيحقق  امل�ـــرشوع  وتنفيـــذ  وجتاريـــة 
االن�شـــياب املـــروري علـــى هذا ال�شـــارع 
احليوي للقادمن من ج�رش ال�شيخ خليفة 
من املنامة واملتجهـــن اإلى مدينة احلد 

واملحرق ومنطقة اأمواج وديار املحرق. 
واأ�شاف اأن امل�رشوع �شيت�شمن توفري 
م�شـــارين على التقاطع لالنعطاف ي�شارا 
باجتاه �ضارع حامت الطائي لزيادة الطاقة 

اال�شـــتيعابية بن�شـــبة 100 % للمركبات 
حـــامت  �شـــارع  اإلـــى  ي�شـــارا  املنعطفـــة 
الطائي، لي�ضبح جمموع م�ضارات ال�ضارع 
5 م�شـــارات )3 م�ض���ارات باجتاه �ض���ارع 
اأمواج وم�ضارين لالنعطاف ي�ضاراً على اأن 
يتو�شـــط تلك امل�شارات جزيرة فا�شلة( 
مـــع توفـــري حاجـــر ال�شـــالمة والعالمـــات 
املروريـــة واللوحات االإر�شـــادية الالزمة 
لتحقيـــق االأمن وال�شـــالمة املطلوبة عند 
التقاطـــع، علما بـــاأن طول امل�شـــار يبلغ 
نحـــو 280 م���رتا من تقاطع �ض���ارع حامت 

الطائي.
ومن املتوقع اأن ت�شتقطب التو�شعة 
مـــا يقـــارب 1500 مركبـــة اإ�شـــافية يف 
�شـــاعات الذروة، مما �شـــيوؤدي لتح�شـــن 
م�ض���توى كف���اءة التقاط���ع وخف�ض زمن 

االنتظار على التقاطع بن�شبة 35 %.

• �شارع حامت الطائي 	

“الأ�سغال”: تط�ير 3 دوارات يف مدينة حمد ومدخل يف �سار

اندلع حريق يف منزل مبدينة حمد ول اإ�سابات

اأعلنـــت  ال�شـــمالية:  بلديـــة   - البديـــع 
مدير عـــام بلديـــة املنطقة ال�شـــمالية ملياء 
الف�شـــالة اأنه و�شـــمن خطة البلديـــة لزيادة 
امل�شـــطحات اخل�رشاء يف ال�شـــمالية وجتميل 
ال�شـــوارع وامليادين الرئي�شـــة، فـــاإن العمل 
جـــاٍر على اإجنـــاز تطوير وتاأهيـــل 3 دوارات 
مبدينـــة حمـــد، اإ�شـــافة اإلى جتميـــل مدخل 
�ض���ار، واأ�ض���ارت اإلى اأن ن�ض���بة االإجناز بلغت 
85 %، يف ح���ني بلغ���ت ن�ض���بتها يف الدوار 
مـــن  اإنـــه  %، وقالـــت   25 الثالـــث بن�شـــبة 
املق���رر االنته���اء م���ن ه���ذه امل�ض���اريع قبل 
احتفاالت البالد بالعيد الوطني املجيد.وعن 
تفا�شـــيل اأعمال التطوير والتاأهيل مبدينة 
حمد، اأو�شـــحت الف�شالة اأنها �شملت كال من 
الدوار الثالث، اإ�شـــافة اإلى دوارين بالقرب 
من الدوار ال�ضابع، ومب�ض���احة اإجمالية بلغت 
4622 م���رتا مربعا، وبكلف���ة 32 األف دينار، 
موؤكـــدة اأن الهـــدف مـــن تطويـــر الـــدوارات 
هـــو زيـــادة املظهـــر اجلمـــايل ملدينـــة حمد 
واالهتمام بال�شـــوارع العامـــة واالرتقاء بها، 
واأو�شحت اأن الدوارات مت ت�شميمها ب�شكل 

يتجان����ض متاما م���ع طبيعة الَنّ�ض����ق اجلمايل 
احلايل ملدينة حمد. واأ�شـــارت اإلى الدوارين 
الواقعـــن بالقـــرب من الـــدوار ال�شـــابع، اإذ 
اأر�شـــيات  ن العمـــل فيهمـــا تنفيـــذ  ت�شـــَمّ
باألـــوان خمتلفة، وتركيب 11 �شـــارية اأعالم 
يف كل دوار، واأفادت اأن اإجمايل م�شـــاحتهما 
تبلغ 3300 مرت مرب���ع، وتبلغ كلفة التاأهيل 

لكليهما نحو 24 األف دينار.

اجلنبية - جمل�ض بلدي ال�ضمالية: تفقد 
رئي�ض جمل�ض بلدي ال�ضمالية حممد بوحمود 
اأحد املنازل يف مدينة حمد جممع 1215 بعد 
تعر�شـــه حلريق اأتى على ملحق للخدمات يف 

�ضطح املنزل. 
واأكـــد بوحمود اأن احلريق مل ي�شـــفر عن 

اإ�شابات بن قاطني املنزل.
وق���ال رئي�ض املجل�ض البل���دي اإنه تابع 
احلالـــة العامـــة للعائلـــة، واالطمئنـــان على 
�شـــحتهم و�شـــالمتهم، بجانب الوقوف على 
احلالـــة العامة للمنـــزل وح�رش االأ�ـــرشار التي 

طالت غرفة ال�ضطح، كما وقف على التن�ضيق 
مـــع خمتلف اجلهـــات اخلدمية جلـــرب االأ�رشار 
ب�شـــورة عاجلة، مثنيا يف الوقت نف�شـــه على 
اجلهـــات اخلدمية التي �شـــاركت يف الزيارة 
التفقديـــة، ممـــا يـــدل على تعـــاون اجلهات 
ل�رشعـــة معاينة املوقـــع، والذي �شـــيوؤدي يف 
النهاية الى �رشعة اإجناز العمل الذي �شيقدم 
للمواطـــن. ودعـــا بوحمود جميـــع املواطنن 
الكرام ب�رشوة متابعة كل احتياطات ال�شالمة 
يف منازلهـــم؛ تفاديـــا لوقـــوع اأي حريـــق قد 

يت�شبب يف اأ�رشار ال حتمد عقباها.

حلول المواطن المفلس
ال يهمني ما يتداول بال�شـــحف من ت�رشيحات ر�شـــمية، ووعود اقت�شـــادية، بقدر ما تهمني 
نتائجها الفعلية على االأر�ض، كواقع معا�ض، يتلم�ضه ابن بلدي، يف يومياته املكلومة واملطحونة.
وللتو�ض���يح ملن ال يدرك جيدا حال املواطن املفل�ض الي���وم، اأوجز هنا بع�ض احللول التي 
اأوجدها لنف�شـــه وفق قاعدة “احلاجة اأم االخرتاع”، اأوجدها مرغما للهروب من الكما�شات املالية 

اجلاثمة على �ضدره، والكامتة الأنفا�ضه، هي كالتايل: 
- التوجه لل�ض���يارات لل�ض���غرية كخيار ا�ض���رتاتيجي لتقلي�ض امل�رسوفات، مهما كان عدد 

اأفراد االأ�رشة.
- االعتمـــاد على اأجهزة البث الف�شـــائي التي تعمل بالنت، كبديل عن ال�شـــينما، وعن �رشاء 

االأفالم وامل�شل�شالت وغريها.
- امل�شـــاركة مع الزمالء يف ا�شتخدام ال�شـــيارة للذهاب والعودة للعمل، ب�شكل منتظم فيما 

بينهم.
- االعتماد على “الربادة” للتدين املبكر، و�ض���ط ا�ض���تغالل فاح�ض من االآ�ض���يويني الذين 

يبيعونه �شلعا غذائية غري طازجة، وبكلفة مرتفعة.
- االنتقال للخط مدفوع االأجر للهواتف املتنقلة، كبديل عن اخلط ذي االأجرة الثابتة.

- ت�رسيح الكثري من اخلدامات.
- احلد من م�شـــتوى وجـــودة االأطعمة املعدة يف املنزل، واالبتعاد عـــن تناول اللحم العربي 

نهائيا.
- تتج���ه بع����ض االأ�رس لتوظي���ف ابنائها م���ن طلبة املدار����ض بالوظائف الب�ض���يطة بالفرتة 

امل�شائية امال مبدخول جديد.
- التوجـــه لوظيفة الـــدوام اجلزئي، واال�شـــتماتة يف البحث عنها، اأمال بدخل اإ�شـــايف جديد، 

بحالة باتت ت�شنف بالظاهرة.
- التوجه للمدار�ض احلكومية، و�ضطب اخلا�ضة من اأولويات االأ�رسة.

- اإعـــادة تنظيم برامج العائلة، يف اإجازة نهاية االأ�شـــبوع، واالإجازات واالأعياد ب�شـــكل جذري 
يرتكز على الكلفة االقت�شادية.

- االعتماد على االأ�ضواق اخلارجية يف �رساء “ماجلة” البيت، ومالب�ض االأطفال.
- احلد من ا�ضتخدام ال�ضيارة، توفريا للبرتول.

- النظـــر لربامج ال�شـــاليهات وبـــرك ال�شـــباحة والتي متثل متنف�شـــا للمواطـــن، باأنها من 
الكماليات، بل املحظورات.

- �رسورة عمل الزوجة، بغ�ض النظر عن املوؤهل، والراتب املتوقع من عملها.
- يتج���ه البع����ض االآن - واأقوله���ا اآ�ض���فا - للطالق كخي���ار يخت�رس عليه كل امل�ض���وؤوليات 

والهموم، وبغ�ض النظر عن وجود اأطفال من عدمه.
- االإقالع عن التدخني، ب�ضلوك ميثل احل�ضنة الوحيدة يف هذه القائمة.

هذا بع�ض مما ر�ضدته، واأطلعني به االآخرون، وبراأيي فاإن املواطن الذي يعي�ض بحال كهذا، 
ال ميك���ن اأن ي�ض���نف باحلي اأب���دا، بل هو جثة هامدة ت�ض���ري على قدمني، وال�ض���وؤال: من يتحمل 

م�شوؤولية كل هذا؟

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• ملياء الف�شالة	

ليلى مال اهلل

• وزير االإ�شكان	
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تنظ���ر املحكم���ة الك���رى اجلنائي���ة 
الأول���ى يف واقع���ة قت���ل ارتكبه���ا عربي 
)41 عاما – يحمل �سهادة هند�سة طبية 
وعاط���ل عن العمل( بحق عامل اآ�س���يوي 
اجلن�سية، فقط لأنه �س���اهده وهو بحالة 
�س���كر، فقرر قتله واإخفاء اآث���ار جرميته 
مب���واد كيميائي���ة، وكت���ب عب���ارة )اهلل 
اأكر، يا ح�سني، اأحبك، ل “لدولة املجني 
عليه”( على جدار م�س���كن املجني عليه، 
ب���اأن  الق�س���ية  ليوح���ي للمحقق���ني يف 
دوافع ارتكاب اجلرمية دينية وطائفية، 
واأن القات���ل �س���يعي املذه���ب، بخ���اف 
احلقيقة، اإل اأن اأفراد ال�رشطة متكنوا من 
القب�ض عليه واعرتف مبا ن�سب اإليه من 

اتهام بالقتل العمد.
وق���ررت املحكم���ة اإرج���اء املحاكمة 
حتى جل�سة 16 �س���بتمر املقبل؛ وذلك 
ال���واردة  الإثب���ات  �س���هود  ل�س���تدعاء 
الأم���ر  اأ�س���ماوؤهم بقائم���ة الأدل���ة، م���ع 
با�س���تمرار حب�ض املتهم حلني اجلل�س���ة 

القادمة.
التي تو�سلت  التفا�س���يل  وت�س���ر 
اإليها حتقيقات النيابة العامة والواردة 
مبلف الدعوى يف اعرتافات املتهم الذي 
مل تنق����ضِ عل���ى فرتة اإقامت���ه يف الباد 
اأكرث من 5 اأ�سهر، والذي قرر اأنه يف يوم 
الواقع���ة فج���را كان واقفا م���ع عدد من 
الأ�س���خا�ض، وقد التق���ى باملجني عليه 

. اأثناء ما كان الأخر بحالة �سكر بنينِّ
واأ�س���اف اأنه حتدث مع املجني عليه 
وطل���ب منه ت�س���ليمه بطاق���ة هويته ثم 
اعتدى عليه بال�رشب، وعندها لذ املجني 
عليه بالفرار من املكان، فلحق به حلني 
و�س���ولهما اإل���ى مقر �س���كن الآ�س���يوي 
ووا�س���ل العت���داء عليه بال����رشب، بعد 
اأن قّي���د يديه، وخنقه اإل���ى اأن تاأكد من 

مفارقته للحياة.

ولفت اإل���ى اأنه حاول ت�س���ويه م�رشح 
اجلرمي���ة بالبع���رثة والتخريب يف �س���قة 
ال�س���ابون  �س���كب  اإذ  علي���ه،  املجن���ي 
وبع����ض  “الكلوروك����ض”  واملبّي����ض 
علي���ه  املجن���ي  جث���ة  عل���ى  الب���ودرة 
لت�س���ويهها حلماية ما قد يكون من اأدلة 

اتهام �سده يف حال مت القب�ض عليه.
كما اع���رتف اجلاين الذي مت القب�ض 
عليه خال اأقل من 24 �س���اعة، اأنه تعمد 
كتاب���ة عب���ارة “يا ح�س���ني” عل���ى جدار 
ال�س���قة، لتظليل املحققني يف الواقعة، 
ولاإيحاء باأن دوافع القتل كانت طائفية 
الطائف���ة  م���ن  اجلرمي���ة  مرتك���ب  واأن 
خا�س���ة  حقيب���ة  ����رشق  كم���ا  ال�س���يعية، 
باملجن���ي علي���ه وارتدى بع�ض ماب�س���ه 

ولذ بالفرار من تلك ال�سقة.
واأو�س���ح املته���م الذي ح����رش للباد 
عل���ى كفال���ة اإح���دى العي���ادات الطبية 
كون اأن �س���قيقته تعمل طبيب���ة يف اأحد 
امل�ست�سفيات باململكة؛ كونه يرغب يف 
العم���ل بالبحرين لكن دون جدوى، اأنه ل 
يع���رف املجني عليه اأ�س���ا، اإل اأنه ما اإن 
�س���اهده بحالة ال�سكر امل�سار اإليها حتى 
بادره بال�س���وؤال عن ا�سمه وديانته وعن 
الر�سول الأعظم )�ض(، مدعيا اأنه وحلبه 
ململك���ة البحري���ن ل يقبل باأن ي�س���اهد 
�سخ�سا ما يتم�سى فيها وهو بحال �سكر.

ولفت اإلى اأن �سبب ماحقته للمجني 
علي���ه كان يف البداية لن�س���حه فقط، اإل 
اأنه بع���د دخوله للمبنى الذي يقطن فيه 
املجن���ي عليه طلب م���ن الأخر اأن يفتح 
له ب���اب ال�س���قة به���دوء، وبالفعل فتح 
اإليه الب���اب، اإل اأنه وحت���ى ل يهرب منه 
املجني علي���ه تعمد قفل الباب، وعندها 
تفاجاأ باملجني عليه ي�رشبه ح�سب قوله، 

فح�سل بينهما �سجار بالأيدي.
واأك���د اأن �س���بب ا�س���تعماله امل���واد 

الكيميائي���ة على جثة املجن���ي عليه هو 
اأنه بعد ارتكابه للجرمية تذكر اأنه �ساهد 
فيلم���ا تعمد في���ه القاتل اإخف���اء الأدلة 
ب�س���كب تلك امل���واد على جث���ة القتيل، 
فح���اول تقلي���ده و�س���كب الكيمياويات 
عل���ى جث���ة املجن���ي علي���ه وعل���ى اأرجاء 
ال�س���قة، ف�سا عن اأنه �س���كب كمية من 

امل�رشوبات امل�سكرة عليه اأي�سا.
وق���رر اأن���ه تعم���د اإ�س���ناد اجلرمي���ة 
يكرهه���ا  كون���ه  ال�س���يعية؛  للطائف���ة 
ويحمل احلقد جتاه منت�س���بيها، لذا فاإنه 
ا�س���تعمل اأحم���ر �س���فاه يف كتاب���ة تل���ك 
العب���ارة املذك���ورة اأع���اه حت���ى يعتقد 
اأفراد ال�رشطة اأن اجلاين �سيعي املذهب، 
وبع���د انتهائه من كل ذلك غطى راأ�س���ه 
بقطع���ة قما����ض وو�س���ع ماب�س���ه التي 
كان يرتديها وق���ت ارتكاب اجلرمية يف 
حقيبة خا�س���ة باملجن���ي عليه ورماها يف 

حاوية قمامة.
ولأن املج���رم غالب���ا م���ا يح���وم حول 
مكان ارتكاب���ه الواقع���ة، مل يطمئن من 
اإمتام���ه لاإجهاز عل���ى املجن���ي عليه اإل 
بعودته اإلى �سقة الأخر، وقام بت�سغيل 
اأن���ه مت  املكي���ف واملروح���ة فيه���ا، اإل 

القب�ض عليه يف اأقل من 24 �ساعة.
العام���ة  النياب���ة  اأحالت���ه  وكان���ت 
للمحاكم���ة عل���ى اعتب���ار اأن���ه بتاريخ 3 
يوليو 2018، قتل عمدا املجني عليه مع 
�س���بق الإ�رشار باأن بيت النية على قتله، 
اإذ خطرت بذهنه فك���رة القتل واأتيح له 
الوق���ت الكايف للتفكر به���ا وهو بحالة 
ه���دوء و�س���يطرة على املجن���ي عليه ثم 
�سمم عليها ونفذها، فقيد يدي املجني 
علي���ه ورجلي���ه، واعتدى علي���ه بال�رشب 
وخنق���ه م���ن رقبت���ه، قا�س���دا م���ن ذلك 
اإزه���اق روحه، وبلغ مق�س���ده باأن اأحدث 
به الإ�سابات املو�سوفة بتقرير ال�سفة 

الت�رشيحية، والتي اأودت بحياته، م�ستغا 
يف ارتكاب جرميته عجز املجني عليه عن 
املقاوم���ة، ويف ظروف ل متكن الغر من 
الدفاع عنه؛ كونه بحال �سكر وتقييد يف 
م�سكنه مبفرده، كما اتخذ طرقا وح�سية 
لرتكاب جرميته ومثل باملجني عليه، اإذ 
�سل حركته و�رشبه وخنقه لأكرث من مرة، 
كما قام بت�سويره، ومن ثم اأزهق روحه.

وقد اقرتنت تل���ك اجلناية باجلرائم 
لإرادة  خاف���ا  م�س���كنا  دخ���ل  التالي���ة، 
�س���احب ال�س���اأن فيه وال�رشق���ة والإتاف 
وت�س���ليل الق�س���اء وانتهاك حرمة جثة؛ 
وذل���ك باأن���ه يف الزم���ان ذات���ه واملكان 
ذاته دخ���ل م�س���كن املجن���ي عليه دون 
اإذنه اأو موافقت���ه واأتلف حمتوياته، كما 
����رشق املنق���ولت واململوك���ة للمجن���ي 
علي���ه وانتهك حرمة جثة الأخر وغر من 
حالتها ومن حال م�سكنه بهدف ت�سليل 
الق�س���اء، كم���ا اأنه دخل م�س���كن املجني 
علي���ه خاف���ا لإرادت���ه ويف غ���ر الأحوال 
املبين���ة قانون���ا وذلك بق�س���د ارتكاب 

جرمية.
املنق���ولت  املته���م  ����رشق  كم���ا 
اململوك���ة للمجن���ي علي���ه من م�س���كنه، 
واأتلف منق���ولت اأخرى تع���ود ملكيتها 
للمذكور، كم���ا انتهك حرمة جثة املجني 
عليه واأحدث بها احلروق، والتي ت�س���بب 
بها بق�سد ت�سليل الق�ساء بتغير حالة 
املجن���ي عليه ومكان الواقعة والأ�س���ياء 
املتح�س���لة من جرمية القتل العمد، باأن 
ح�رش بنطال املجني عليه لاإيحاء باأنه قد 
تعر�ض لاعتداء على عر�سه، كما افتعل 
الفو�س���ى والبعرثة والتك�س���ر و�سكب 
جمموعة من ال�س���وائل على املجني عليه 
وباأنح���اء متفرق���ة م���ن م�س���كنه، وكتب 
على احلائط عب���ارات لاإيحاء باأن اجلاين 

ارتكب جرميته لدوافع معينة.

لقتل اآ�سيوي �سكران عربي ي�ستغل عبارة “يا ح�سني” 
حاول اإيهام ال�سلطات الأمنية اأنه �سيعي و ”حب البحرين” قاده اإلى اجلرمية

“الأعلى للق�ساء” ي�سدر ت�سكيل املحاكم للعام اجلديد
عودة نظام “العمل اليومي” بدل من “الفرتات الأ�سبوعية”

�س���در عن نائ���ب رئي�ض املجل����ض الأعلى 
للق�س���اء رئي�ض حمكم���ة التمييز امل�ست�س���ار 
عبداهلل البوعينني قراًرا بت�س���كيل املحاكم يف 
العام الق�س���ائي 2018 /      2019، والذي يبداأ 
العمل به الأحد املقبل.وكانت اأبرز التغيرات 
بالت�س���كيل اجلدي���د ه���و تقلي����ض ع���دد من 
الدوائ���ر الق�س���ائية، وتعي���ني رئي����ض جديد 
للمحكمة الإدارية وانتقال الرئي�ض احلايل اإلى 
حمكمة ال�س���تئناف العليا اجلنائي���ة، وتدوير 
عدد م���ن الق�س���اة فيما ب���ني املحاكم، عقب 
انتهاء فرتة اإعارة بع�ض الق�س���اة العرب، كما 
�سينتقل القا�سي علي الظهراين اإلى ع�سوية 
حمكمة ال�س���تئناف العليا املدنية، ف�سا عن 
عودة نظ���ام العمل اليوم���ي للمحاكم بدل من 

نظام الفرتات الأ�سبوعية.
ومت تقلي����ض عدد من املحاك���م املدنية 
واجلنائية يف القرار رقم )71( ل�س���نة 2018، 
خ�سو�سا واأنه مت نقل املحاكم املدنية ملبنى 
وزارة الع���دل ب���دل من مبنى “ب���ارك بازا” ما 
ي�س���بب حاجة ما�س���ة و�رشورية لعدد اأكر من 
قاعات املحاكم، وه���و ما مل يكن متوافرا لول 
نق���ل حماكم الأ����رشة للمبنى اجلدي���د مبنطقة 

الرفاع.
واألغيت ح�س���ب القرار حمكمة ا�س���تئناف 
عليا، وحمكمتان �سغرى مدنية واأخرى جنائية، 
كم���ا األغي���ت حمكم���ة تنفي���ذ واح���دة اأي�س���ا، 
واكتفى املجل�ض الأعلى للق�ساء مبحكمة اأمور 

م�ستعجلة واحدة بدل من دائرتني.
ووفق���ا لن�ض امل���ادة الأولى م���ن القرار، 
فاإن القا�س���ي ال�سيخ حممد بن علي اآل خليفة 
�سيتولى رئا�سة حمكمة التمييز الثانية بعد اأن 
كان ع�س���وا فيها، اأما حماكم التمييز اخلم�ض 
الأخ���رى، فلم تتغر الرئا�س���ة فيه���ا عما كان 
العمل عليه وفقا للت�سكيل الق�سائي ال�سابق، 
اإل اأنه مت تقلي�ض عدد ال�سادة الق�ساء اأع�ساء 
املكتب الفني ملحكمة التمييز من 12 ع�سوا 
اإلى 8 اأع�ساء من �سمنهم الرئي�ض، �ستة منهم 

على الأقل كانوا اأع�ساء �سابقني يف املكتب.
فيم���ا مل تطراأ اأي���ة تغيرات يف ت�س���كيل 

اإدارة التفتي�ض الق�س���ائي، اإذ ن�س���ت املادة 
الثالث���ة من القرار على اأنه ت�س���كل الإدارة من 
الق�ساة، عبدالرحمن ال�سيد حممد ال�سيد اأحمد 
)رئي�سا بالإ�سافة اإلى عمله(، وع�سوية كل من 

القا�سيني خليفة جمران وهاين الف�سايل.
الزاي���د  اإبراهي���م  القا�س���ي  و�س���راأ�ض 
حمكم���ة ال�س���تئناف العليا الأولى -خمت�س���ة 
بال�س���تئنافات اجلنائي���ة- بدل م���ن الدائرة 
ال�ساد�س���ة، والت���ي تغ���ر م�س���ماها للدائ���رة 
اخلام�س���ة بع���د اإلغاء حمكم���ة ا�س���تئناف عليا 
اأح���د اأع�س���اء حمكمت���ه  مدني���ة، اإذ �س���يكون 
القا�س���ي جمع���ة املو�س���ى الرئي����ض احل���ايل 

للمحكم���ة الك���رى املدني���ة الأول���ى )الدائرة 
الإدارية(.

وجاء يف القرار باملادة الرابعة اأي�سا ارتقاء 
القا�س���ي خالد اأحم���د املدفع رئا�س���ة حمكمة 
ال�س���تئناف العلي���ا املدنية، و�ست�س���م ذات 
الدائرة باأع�س���ائها الرئي����ض احلايل للمحكمة 
الكرى اجلنائية الرابعة القا�سي علي خليفة 
الظهراين، والذي �س���ينتقل ح�س���ب القرار من 

الق�ساء اجلنائي للق�ساء املدين.
اعت���اء  ال�ساد�س���ة  امل���ادة  يف  ورد  كم���ا 
القا�سي اأحمد �س���عيد �سيف رئا�سة املحكمة 
الك���رى املدنية ال�س���تئنافية، وال���ذي كان 

ع�س���وا يف املحكمة الكرى املدنية ال�ساد�سة 
العام الق�سائي املا�سي، تنفيذا خلطة بحرنة 
الق�ساء املر�س���ومة من جانب املجل�ض الأعلى 
للق�س���اء يف وقت �س���ابق واأن�س���اأ عل���ى اإثرها 
م����رشوع ق�س���اة امل�س���تقبل، والت���ي تقرر من 
خالها ال�س���تغناء عن خدمات بع�ض الق�س���اة 
الذين مت اإعارتهم من دول عربية عدة، اأبرزها 

جمهورية م�رش العربية.
اأول  البن���د  يف  الثامن���ة  امل���ادة  ون�س���ت 
منه���ا بتعي���ني القا�س���ي اأحم���د عبدال���رزاق 
ال�س���ديقي رئي�س���ا للمحكمة الكرى املدنية 
الأول���ى )الدائ���رة الإدارية(، والتي �س���تكون 

% م���ن   20 الإ�س���افية نظ���ر  م���ن مهماته���ا 
الق�س���ايا املدنية اجلديدة تخفيفا لل�س���غط 
عل���ى املحكمت���ني الك���رى املدني���ة الثانية 
وال�ساد�سة، واللتان �ستتقا�سمان ن�سبة 80 % 
من الق�سايا اجلديدة بالت�ساوي فيما بينهما.

وقرر نائب رئي�ض املجل�ض الأعلى للق�ساء 
يف املادة )5( من القرار 71 ل�س���نة 2018، اأن 
توزيع الق�سايا على دوائر حمكمة ال�ستئناف 
العليا )املدنية واجلنائية( �سيكون على النحو 
الت���ايل: اأول: الدائ���رة الأول���ى: تخت�ض بنظر 
ق�س���ايا اجلنائيات امل�س���تاأنفة، وا�س���تئناف 
ق���رارات قا�س���ي تنفي���ذ العقاب، كم���ا تنظر 
الق�سايا املتداولة اأمام الدائرة اخلام�سة قبل 

�سدور هذا القرار.
ثاني���ا: الدائرة الثاني���ة: تخت�ض بنظر 20 
% من ق�س���ايا ال�س���تئناف العلي���ا املدنية، 
ونظ���ر ا�س���تئناف الأحكام ال�س���ادرة ب�س���فة 
ابتدائية عن الدائرة الأولى باملحكمة الكرى 

املدنية -الدائرة الإدارية-.
ثالث���ا: الدائرة الثالث���ة: تخت�ض بنظر 50 

% من ق�سايا ال�ستئناف العليا املدنية.
رابع���ا: الدائرة الرابع���ة: تخت�ض بنظر 30 
% من ق�س���ايا ال�س���تئناف العلي���ا املدنية، 
ونظ���ر ا�س���تئناف الأحكام ال�س���ادرة ب�س���فة 
ابتدائي���ة ع���ن الدائ���رة اخلام�س���ة باملحكم���ة 

الكرى املدنية.
خام�س���ا: الدائرة اخلام�س���ة: تخت�ض بنظر 
ق�س���ايا ال�س���تئناف العليا اجلنائي���ة املحالة 
من حمكمة التمييز، وتوزع ق�سايا ال�ستئناف 
العليا املدنية املحالة من حمكمة التمييز على 

الدوائر املدنية.
كما اأنه م���ن املقرر وفقا للقرار ا�س���تام 
القا�س���ي اإبراهي���م اجلف���ن رئا�س���ة املحكمة 
الك���رى اجلنائي���ة الثاني���ة )املخت�س���ة بنظر 
ا�س���تئنافات اجلن���ح والت���ي تعم���ل يف الفرتة 
امل�س���ائية(، فيم���ا مل يتغ���ر باق���ي روؤ�س���اء 
املحاكم فيما عدا نقل القا�سي بدر العبداهلل 
الرئي�ض ال�س���ابق للمحكمة املذكورة لرئا�س���ة 

املحكمة الكرى اجلنائية الرابعة.

• عبدالرحمن ال�سيد	 • ال�سيخ حممد بن علي 	 • عبداهلل البوعينني	

• جمعة املو�سى	 • •اإبراهيم الزايد	 علي الظهراين	

اإع���������داد: ع���ب���ا����س اإب���راه���ي���م

براأت املحكمة الكرى اجلنائية )ب�سفتها 
ال�س���تئنافية( اإعامي���ا معروف���ا )53 عام���ا(، 
مما ن�س���ب اإليه بواقعة �س���ب نائب �سابق عر 
ح�س���ابه اخلا�ض يف موقع التوا�سل الجتماعي 
)تويرت(، اإثر طعن تقدم به �س���د حكم حمكمة 
اأول درج���ة، والت���ي كان���ت ق���د حكم���ت عليه 
باحلب�ض ملدة 3 اأ�س���هر، فيما عاقبته املحكمة 
ال�س���تئنافية املذكورة بغرامة مالية مقدارها 
50 دين���ارا عن تهمة الإزعاج الذي ت�س���بب به 

بحق النائب ال�سابق امل�سار اإليه.
وكان قد اأ�س���ار يف وقت �س���ابق قا�س���ي 
تنفي���ذ العق���اب على طلب ا�س���تبدال عقوبة، 
وال���ذي تقدم ب���ه وكيل الإعامي امل�س���تاأنف، 

برف�سه وعدم املوافقة عليه.
وتتمث���ل وقائع الق�س���ية يف ب���اغ كانت 
تلقته اإدارة مكافح���ة اجلرائم الإلكرتونية من 
جان���ب النائب ال�س���ابق املجني علي���ه، والذي 
اأف���اد باأن���ه تفاج���اأ بالإعام���ي ال�س���هر وعر 
موق���ع التوا�س���ل الجتماعي “توي���رت” يوجه 
له الإ�س���اءات وال�ستائم، ف�س���ا عن العبارات 
املع���روف  الإعام���ي  وبا�س���تدعاء  امل�س���يئة، 
اعرتف اأنه بالفعل �س���احب احل�س���اب امل�سيء 

مبوقع “تويرت”.
وثب���ت ملحكم���ة اأول درج���ة اأن الإعام���ي 
امُلدان، بتاري���خ 17 يونيو 2017، قد ارتكب 
الآتي: اأول: رمى علنا املجني عليه مبا يخد�ض 
م���ن �رشفه واعتب���اره، ب���اأن وجه اإلي���ه الألفاظ 

املبينة بالأوراق.
ثاني���ا: ت�س���ّبب عم���دا يف اإزع���اج املجن���ي 
عليه باأن اأ�ساء ا�س���تعمال و�سائل املوا�سات 

والت�سالت العامة.
يذكر اأن الإعامي نف�س���ه م���دان يف وقت 
�س���ابق بالعتداء على اأحد اأ�سدقائه يف مطعم 
بوا�س���طة كاأ����ض زجاج���ي  مبنطق���ة املح���رق 
و�س���فعه بي���ده على وجه���ه، اإذ ن�رش �س���ديقه 
�س���ورة ل���ه على موق���ع التوا�س���ل الجتماعي 
“الإن�س���تغرام” اعترها الإعامي م�سيئة اإليه، 
وحك���م عليه باحلب����ض ملدة �س���هرين يف هذه 
الواقعة، اإل اأن قا�س���ي تنفي���ذ العقاب وافق 
على اإ�سدار اأمر با�س���تبدال عقوبته والكتفاء 

بتوكيله بعمل يدوي.

الراءة بعد الإدانة لإعامي 
معروف بتهمة �سب نائب �سابق
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يب���دو �أن رئي����س غرفة جت���ارة و�صناعة 
�لبحري���ن �لأخ �صم���ر نا�س وفريق���ه �جلديد 
ميلكون روؤية تنت�صل غرفة �لتجارة وتنتزعها 
من �لقوقعة �لتي كانت بقاعها خالل �لإد�ر�ت 
�ل�صابق���ة وخ�صو�ص���ا �لإد�رة �لأخ���رة، و�أظن 
�أن هن���اك ملفات عالقة بحاج���ة للفتح وعمل 
جمه���د لت�صتعي���د �لغرف���ة مكانته���ا، ويبدو 
يل �أن �لإد�رة �جلدي���دة بقي���ادة نا�س متجهة 
للعم���ل و��صتعادة �لنفوذ، هذ� �إن �أر�دت حقاً 
�أن تعود لل�صاحة غرفة قوية م�صيطرة وقادرة 
عل���ى حفظ �مل�صالح �لعامة �ص���و�ء للوطن �أو 
�لتاجر �أو �مل�صتهلك فدورها ل يخرج عن هذ� 

�ملثلث.
و�أق���در �أن هن���اك ملف���ات كث���رة عالقة 
و�إرث���ا كبر� م���ن �لأخطاء و�لإخفاق���ات �لتي 
تنتظر فري���ق �لعم���ل �حلايل، و�أق���در كذلك 
�أن ثم���ة نية حقيقية لدى ه���ذ� �لفريق �لذي 
يق���وده �صم���ر نا�س بق���وة وح���زم ملمار�صة 
نف���وذ �لغرف���ة لل�صال���ح �لع���ام بعي���د�ً ع���ن 
�ضغوط بع����ض البيوت التجاري���ة التقليدية 
و�ضغ���وط وزارة ال�ضناعة والتجارة بر�ضومها 

ومتطلباتها التي تتعار�ض كثرياً مع م�ضلحة 
�لتاجر و�مل�صتهلك.

م���ن �أه���م �مللف���ات �لت���ي عل���ى �لإد�رة 
�حلالي���ة مو�جهته���ا ه���و مل���ف �لتج���اوز�ت 
�ل�صابق���ة ومل���ف �لعمال���ة و�صيطرته���ا على 
ال�ض���وق، بل على الغرفة نف�ضها حتى اأ�ضحت 
ته���دد هوي���ة الغرف���ة، ول���و ا�ضتم���ر الو�ضع 
وتفاق���م ف�صوف نرى ه���ذه �لعمالة هي �لتي 
ت�ضكل الغرفة وتتحكم بال�ضوق، وهناك ملف 
�لوظائف �ملتو�فرة ب���الآلف و�لتي يحتكرها 
الأجان���ب، وق���د تطرق له���ا ال�ضدي���ق ح�ضن 
�لن�ص���ف مبقالت���ه بالزميلة “�أخب���ار �خلليج” 

قبل �أيام.
�أما �أهم �مللف���ات فهي حماولة �لت�صدي 
وقراراته���ا  العم���ل  �ض���وق  تنظي���م  لهيئ���ة 
الكثرية التي اأعاق���ت ال�ضتثمار بل و�ضعت 
الع�ض���ي بالدوالي���ب ول حاج���ة ل�ضتعرا�ض 
تل���ك �لعر�قي���ل، �أظ���ن �أن �لغرف���ة �أدرى بها 
وعان���ت منه���ا مثلم���ا عان���ى �لتج���ار �ل�صغار 
�لغرف���ة  دور  ياأت���ي  وهن���ا  و�ملتو�صط���ون، 
ملو�جهة �لتحدي �لكبر، فعلى �صبيل �ملثال 

هناك �لإج���ر�ء�ت �لكث���رة �ملعقدة كت�رصيح 
�لعمل �ملرن و�لتي ل تر�عي م�صالح �لوطن.

لبد م���ن �لع���ودة للو�ق���ع و�لبتعاد عن 
الأح���ام الت���ي مل نك�ضب منها �ض���وى املحنة 
�ملارقة �لتي �أملت ببلدنا بالعام 2011 �إبان 
وزي���ر �ضابق للعم���ل دمر ال�ض���وق وهرب ثم 
عاد من الناف���ذة ومل تنفعنا ل ال�ضفارات ول 

�ملنظمات �ملارقة، ما �أنقذنا �صو�عدنا.
�أظ���ن �أن �لإد�رة �جلدي���دة لديها فر�صة 
والتج���اري  امل���ايل  بالو�ض���ع  النهو����ض 
و�لقت�ص���ادي �إن م�صت بطريق �لعمل �جلاد 
�ملخل����س لنت�ص���ال �لغرف���ة م���ن �لقوقع���ة، 
و�أج���زم باأنها �صتلقى كل �لدع���م و�مل�صاندة 
من �صمو رئي����س �لوزر�ء حفظه �هلل وحكومته 
لت�صبح بحق بيتا للبحرين قبل �أن تكون بيتا 

للتجار.

تنويرة: 
�أن توقيته���ا  دق���ات �ل�صاع���ة ل تعن���ي 

�صحيح.

علي نون

كلم���ا  اأّن���ه  تفرت����ض،  طه���ران 
مو�صك���و  ب���ن  �لأم���ور  تاأّزم���ت 
وو��صنط���ن، �رتاحت ه���ي! وبدلً من 
�أن يك���ون �ملوق���ف م���ن �إجالئه���ا �أو 
�إخر�جها من �مل�صهد �ل�صوري، نقطة 
تقاطع ب���ن �لعا�صمتن �لُكربَين، 
ي�صر �لعك�س! بحي���ث جتد مو�صكو 
نف�صها يف موق���ع �مل�صطر �إلى ر�ّس 
ال�ضف���وف اإلى جان���ب الإيرانيني يف 

وجه �لأمركين.
وكل �ضيء وارد يف عامل العجائب 
و�لره���ان  �ليقيني���ات!  �إلّ  �لر�ه���ن 
�أفالطوني���اً متام���اً،  �لإي���ر�ين لي����س 
وخط���ر )مو�صوعي ور�ص���ويل!( من 
ميكن���ه �حل�صم يف م���اآلت �لأمور �إز�ء 
اأية ق�ضية مو�ضوعة على اأجندة الب�رش 
حالياً! حيث الرجتال �ضنو الفو�ضى! 
وحيث كل يوم بيومه! وحيث رّقا�س 
�ل�صاعة هو �لقيا�س �ملعتمد يف دول 
�صغرة وكبرة على حدٍّ �صو�ء! و�إز�ء 
ق�صاي���ا حملية �أو �إقليمي���ة �أو دولية 
�ضواء ب�ضواء! وحيث ال�ضرتاتيجيات 
�لك���ربى مرتبط���ة باأ�صخا����س �أك���ر 
م���ن كونه���ا تعب���ر�ً ع���ن منظومات 
متكامل���ة ل تتاأث���ر كث���ر�ً �أو قلي���اًل 
بتغيري الأ�ضكال والأ�ضماء والهيئات 
�ملعرّبة عن �حلكم و�لناطقة با�صمه!

اخلط���ري يف  العط���ب  اأن  �ض���وى 
التقلق���ل والفو�ض���ى الراهَنني، هو 
الواقع الذي ل يحت���اج اإلى اإ�ضافات 
�لتده���ور  �إن  و�لقائ���ل  لتاأكي���ده، 
�لإي���ر�ين، د�خلي���اً وخارجي���اً معط���ى 
�صع���ود�ً  �إلّ  يتح���رك  ول  ثاب���ت.. 
وباجت���اه ل منف���ذ له! وه���ذ� �صاأن ل 
يتاأث���ر بو�ض���ع ترام���ب العابر يف كل 
ح���ال، ول بكيفي���ة تط���ّور �لعالقات 
– �لرو�صي���ة،  و�لأزم���ات �لأمركي���ة 
بق���در م���ا يعك����س ح�صيل���ة �أربع���ة 
عق���ود م���ن �لأد�ء غ���ر �لعلمي وغر 
�لو�قعي وغر �لعمل���ي �لذي �أو�صل 
اإيران اإلى ما و�ضلت اإليه، و�ضّبب ما 
�ضّبب من ك���وارث ورزايا ل�ضحاياها 
�لك���ر يف �خل���ارج... م���ن �ليمنّي���ن 
�ل�صوري���ن  �إل���ى  �لعر�قي���ن  �إل���ى 

و�للبنانين!. “�مل�صتقبل”.
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سوالف

يقول بي����ت �ل�صعر “�أن����ا �لذي ر�صفت 
م����ن مناهل �خلل����ود ر�صفت����ن”، وهذ� هو 
حال وع����ود معظ����م �ملر�صح����ن “للنيابي 
و�لبلدي” �لذين م����الأو� �ل�صحف ت�رصيحات 
و�أظه����رو� �أنف�صهم من����ذ �لآن باأنهم �أبطال 
خارق����ون �صيحل����ون كل �مل�صاكل �ملعقدة 
ولي�����س �أمامهم �صوى �لتق����دم و�لنت�صار، 
و�لبع�س �لآخر م����از�ل يف عملية “تخمرة” 
�ل����كالم و�لنتظ����ار حتى يظه����ر كل من يف 
�ل�صاحة، وكذل����ك �لتقارير و�لأفالم وجميع 

�ل�صناعات دون ��صتثناء.
من خالل هذ� �ملنظ����ار �لذي نرى منه، 

مر�صح����ون  هن����اك  �ملحلي����ة،  �أي �صحفن����ا 
قال����و� �إنهم موؤهل����ون حلل جمي����ع م�صاكل 
�لنا�����س وهم �ل�صم����ان �حلقيقي و�لطريق 
الوا�ضع امل�����رشق مل�ضتقبلهم خ����ال الأربع 
�ضن����وات القادم����ة، والع�ض����ب احليوي يف 
�لربمل����ان �لق����ادم، وه����م �لدم����اغ �لكب����ر 
�ملفك����ر و�ملخط����ط، ف����كل �أخباره����م ع����ن 
�لأ�صا�صي  �لتخطيط و�لإ�ص����الح و�لتعديل 
على �لقو�نن و�ل�صفح����ة �مل�رصقة بالآمال 
يف  اأنف�ضه����م  و�ضع����وا  وه����وؤلء  الكب����رية، 
�صج����ن �لوع����ود متام����ا مثلم����ا فع����ل م����ن 
قبلهم، وكاأنه����ا حركة ماألوفة �عتاد عليها 

املواط����ن، اأي قبل النتخابات ي�ضمع �ضيئا 
وبعد �لنتخابات تتغر �لبو�صلة 90 درجة 
ويجد نف�صه تائها يف هكتار�ت و��صعة من 
�لرثرة غر �ملجدية و�لزعيق و�ل�رص�خ من 

�لنو�ب.
م����ن التج����ارب ال�ضابق����ة يفرت�ض من 
املر�ض����ح اأن ل يلع����ب بورقت����ه الأخرية يف 
هذ� �مل�صمار باكر�، فاملو�طن مل �لوعود 
و�ل�صعار�ت و�لهتاف����ات و�صوف �أعمل لك 
“باملعن����ى �لو��ص����ع للكلم����ة”، �صدق����وين 
�لأخبار �لتي يطالعها �ملو�طن يف �ل�صحافة 
تث����ره ول ت�صع����ده كم����ا تت�ص����ورون، لأنه 

م����ر بتجارب قا�صية ودخ����ل دهاليز مظلمة 
على يد بع�س �لنو�ب �لذين �صقوه خليطا 
عجيبا م����ن �لوعود و�ل�صع����ار�ت، حتى ظل 
غارقا يف �ضبات عميق من الأمل واحل�رشة ومل 
تبق �إل برودة �مل����وت تهبط عليه.. �رحمو� 
�ملو�طن من �صعار�تكم وهذه “�لرجعية يف 
�لوعود” و�لأ�صلحة و�ملعد�ت �له�صة �لتي 
تتباه����ون بها يف �ل�صحافة، فهي �إن �أردمت 
�حلقيقة تهرب من �مل�صوؤولية وعزوف عن 
�لطري����ق �ل�صحي����ح و�له����دف �ملر�صوم، ل 
تع����د ب�صيء ل ت�صتطيع �إجنازه يف �ملجل�س، 

ول تقل اأنا عنرت واأنت اأخوه �ضيبوب.

 أيها المرشح... ال تقل أنا عنتر 
وأنت أخوه شيبوب

بيت التجار 
بيت للبحرين!

شعلة الحرية التي لن تنطفئ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

عندم����ا توؤك����د معاق����ل النتفا�ض����ة يف �ضائ����ر 
�أرج����اء �إي����ر�ن عزمه����ا وت�صميمه����ا عل����ى مو��صل����ة 
درب �ل�صه����د�ء �ل� 30 األف����ا الذين �ضحوا باأرواحهم 
يف �صي����ف ع����ام 1988 دفاع����ا عن �حلري����ة وكر�مة 
وع����زة ال�ضعب الإيراين، وعندم����ا يعلن اأبناء اجلالية 
�لإير�ني����ة ع����ن عقده����م ملتق����ى دولي����ا كب����ر� يف 
30 عا�صم����ة ومدين����ة رئي�صية يف �أوروب����ا و�أمركا 
�ل�صمالية مبنا�صبة �لذكرى �ل� 30 ملجزرة �إعد�م 30 
األف منا�ض����ل حر �رشيف من اأج����ل احلرية، فاإن ذلك 
�أف�ص����ل تاأكيد عملي على ��صتحالة م�صادرة �حلرية 

و��صتحال����ة �إطف����اء �صعل����ة �حلرية يف �إي����ر�ن طاملا 
بقيت منظمة جماهدي خلق و�قفة على قدميها.

�إقد�م �ملال خميني على �إ�صد�ر فتو�ه �مل�صوؤومة 
بتنفيذ �أحكام �لإعد�م بحق 30 �ألف �صجن �صيا�صي 
من �أع�صاء و�أن�صار منظمة جماهدي خلق ممن كانو� 
يق�صون �أحكامه����م �لق�صائية �ل�صادرة من حماكم 
نظ����ام �مل����اليل يف ع����ام 1988، ج�ص����د حقيقت����ن 
مهمتني يج����ب النتباه لهما: الأول����ى؛ مدى دموية 
�لنظ����ام ووح�صيت����ه �ل�صتثنائية وع����دم تورعه عن 
�رت����كاب �أي����ة جرمي����ة مهم����ا كان حجمه����ا ونوعها، 

و�لثاني����ة، مدى �خل����وف �ل�صتثنائ����ي للنظام، ومن 
جان����ب املا خمين����ي نف�ضه م����ن دور ومكانة منظمة 
جماه����دي خل����ق وجدي����ة ن�صاله����ا من �أج����ل �حلرية 
و�لدميقر�طية يف �إير�ن، لذلك �إن هذه �جلرمية هي 
يف احلقيق����ة جرمية �ضد ال�ضعب الإيراين حيث كان 
هدف �ل�صه����د�ء �ل� 30 �ألفا �لن�صال من �أجل �حلرية 
وع����دم �ل�صت�ص����الم و�خل�صوع للقم����ع و�ل�صتعباد، 
لذلك فاإن ال�ضعب الإيراين يف الداخل واخلارج ومن 
خمتلف ال�رشائح والأطي����اف يقفون باإجال واحرتام 
له����وؤلء �ل�صهد�ء ويحر�صون عل����ى مو��صلة دربهم 

وم�صرته����م حتى حتقي����ق �لأه����د�ف �ل�صامية �لتي 
كانو� ي�صعون �إليها.

امل����اأزق الكبري الذي وقع فيه هذا النظام جراء 
�رتكابه هذه �جلرمي����ة �لب�صعة �لتي �صارت تالحقه 
ككابو�ض يق�ض م�ضجعه وي�ضلب الراحة والطماأنينة 
من����ه، ولريب م����ن اأن كل الأدلة واملوؤ�����رشات توؤكد 
�أن ه����ذ� �لنظام لبد له يف نهاي����ة �ملطاف �أن يدفع 
ثمن �رتكابه ه����ذه �جلرمية ولبد لكل مال وم�صوؤول 
جم����رم �صارك �أو �صاهم �أن يقف �أمام من�صة �لعد�لة 

ليتلقى جز�ءه عما قام به. “�حلو�ر”.

فالح هادي الجنابي

يا ليته���ا كانت جمرد �صهادة 
وُزّيفت، املو�ض���وع اأنكى واأدهى 
و�أمر؛ �إننا �أم���ام �إن�صان ز�ئف بكل 
ما حتمله هذه �لكلم���ة من معنى، 
باخت�صار “حر�مي يف بذلة ر�صمية، 
ونكتاي ماركة، �أو �صماغ �أ�صلي!”، 
ول���ن يعفي �حلر�م���ي قدرته على 
�حلب���كات،  ور�ص���م  �لتخطي���ط، 
ودر��ص���ة �حل���الت، ومهارت���ه يف 
�قتنا����س �لوق���ت و�مل���كان! �إنه 

�ضارق، �ضارق، �ضارق!
تعال���و� نقف عن���د عقلية هذ� 
�حلر�م���ي، وكي���ف يفك���ر، وما هو 
�صعوره؟ يظن نف�صه ذكًيا، ورمبا 
عبقري زمانه؛ فهو يخت�رص �جلهد 
و�لزم���ان و�مل���ال و�لدرجة �لكلية 
�لنهائي���ة، يف �لوقت �لذي يتكبد 
فيه غره كل هذ� وذ�ك؛ �صنو�ت 
و�ضنوات، وق���د ي�ضافر، ويغرتب 
ع���ن �أهل���ه ونا�ص���ه، ويدف���ع ما ل 
ُيطي���ق، ك���ي ينتهي �إل���ى مر�ده، 
ه���ذه �لن�صخ���ة �لطيب���ة �ل�رصيف���ة 

ير�ها �حلر�مي غباء وقلة حيلة!
فع���ا الطي���ب يف ه���ذا الزمن 
“ماأكول خره”، وُيو�صم باحلماقة، 
و�لدني���ا  �لتفك���ر،  وغي���اب 
�لذي���ن  فالز�ئف���ون  معكو�ص���ة! 
�صّدقو� كذباتهم هم �لذين – ويا 
ل�صخرية �لقدر – َمْن يحكمون على 
الأ�ضي���ل، وُيطلب منه���م تقييمه 
وتقومي���ه؛ ولأن �لأ�صي���ل ُيع���ّري 
بحقيق���ة  وُيذكره���م  �صوء�ته���م، 
كونه���م “حر�مّي���ة”؛ يجاهدون يف 

نفيه، واإق�ضائه، وتخريب بيته!
ماذ� تري���دون �أيها �لز�ئفون؟ 
اأمل يكفك���م اأنك���م ت�ضّي���دمت م���ن 
دون وجه ح���ق، وركبتم �ملوجات 
�لعالي���ة، وتربعت���م عل���ى عرو�س 
يف  �لآخري���ن  ته���ددون  غرك���م؛ 
�أرز�قهم و�أق���و�ت عي�صهم؛ لأنهم 
يك�صف���ون عور�تكم م���ن دون �أن 
يدرون! و�هلل من دون �أن يدرون!

�أق���ول له���وؤلء: �أنت���م �أنا����س 
“فال�ص���و”، ولو ك�صفن���ا ما ور�ء 
نح���ك  كم���ا  وحككن���اه  �لربي���ق، 
خو�مت �لنحا�س �مل�صبوغة باللون 
�لذهب���ي؛ لوجدن���ا حتت���ه �ص���و�د 
�حلديد! فم���ا �ملتعة يف �لتزييف، 
و�إيه���ام  و�لت�صلي���ل،  و�لك���ذب، 
الآخرين باأنك���م الذهب امل�ضفى 
وكل �لنا����س بعدُك���ُم هب���اءُ؟! �إن 
جل�ص���ة تاأم���ل حقيقي���ة و�حدة مع 
نفو�صك���م �ملري�ص���ة، �صتجعلكم 
وتتمن���ون  كذباتك���م،  تتقي���اأون 
ل���و تدفنك���م الأر����ض اأحي���اء! يا 
ل�صعورك���م �لبغي����س! تخيل���و� يا 
رفاقي �أننا مكانهم؛ ماذ� �صيكون 
�صعورن���ا؟! �أل���ن يك���ون �لنق�س، 
دفين���ة،  بعق���دة  و�لإح�صا����س 
خمتبئة، ت���كاد تق����ضّ م�ضجعنا، 
�أن  �أمعائن���ا، مبج���رد  يف  ك���دودة 
مزيف���ون!  �أنن���ا  حقيق���ة  نتذك���ر 
كن���ا لنتمن���ى اأن ن�ضك���ر ونغي���ب 
عن �لوع���ي؛ كلما لح���ت لنا هذه 
�حلقيقة، �ألي����س كذلك! يا ليتها 
جمرد �صهادة وُزّي�فت! �إنه تزييف 
لو�قع �صخ�س، يوؤدي �إلى تزييف 
و�قع كل من يحي���ط به، فكل من 
حوله مزي���ف؛ موقعه يف �ملجتمع، 
يف �لعم���ل، يف �لبي���ت، يف �ل�صارع 
كل���ه زي���ف يف زي���ف! �إن���ه كُحبلى 
غانية، �أجنبت مول���ود�، و�أل�صقت 
به ��صم و�لد مزيف، و�أخرجته �إلى 
�ملجتم���ع... وعليك���م �أن تكمل���و� 

بقية �ل�صيناريو! 
هل ن�صامح ه���وؤلء �ملزيفن؛ 
الذي���ن مار�ضوا كل اآي���ات النفاق 
علينا عالنية، وبكل ثقة، و�صموخ، 
بحج���ة اأنهم مر�ض���ى نف�ضيون، اأم 
�أنف�صهم  نعاقبه���م لأنهم منح���و� 
�لآخرين  ا ذهبي���ة، وحرم���و�  فر�صً
منه���ا؟ لك���م ولأ�صح���اب �لق���ر�ر 

�حُلكم!.

ليست مجرد شهادة

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

باإلذن



تغطية �أذونات حكومية بـ 100 
مليون دينار

�لبحريـــن  م�ـــرف  �أعلـــن  �ملركـــزي:   - �ملنامـــة 
ISIN B -(  48  ململركزي عن تغطية �لإ�صـــد�ر رق م

�خلز�نـــة �حلكوميـــة  �أذونـــات  مـــن   )0001447CV0
�ل�صهرية �لتي ي�صدرها نيابة عن حكومة �ململكة.

وتبلـــغ قيمـــة �لإ�صـــد�ر 100 مليون دينـــار لفرتة 
��صـــتحقاق 12 �صـــهر�ً تبـــد�أ فـي 30 �أغ�صـــط�س 2018 
وتنتهي يف 29 �أغ�صـــط�س 2019 ، كما بلغ معدل �صـــعر 
�لفائدة على هذه �لأذونات 4.75 % باملقارنة ل�صـــعر 
�لفائدة للأذونات للإ�صـــد�ر �ل�صابق بتاريخ 26 يوليو 

2018 حيث بلغت 4.56 %.  

�للرية �لرتكية تو��صل خ�صائرها
دبي - مبا�ر: و��صلت �للرية �لرتكية هبوطها لليوم �لثاين على �لتو�يل خلل تعاملت �أم�س، على 

�لرغ م من �لتعايف �مللحوظ د�خل �لأ�صو�ق �لنا�صئة وبالتز�من مع ترقب بيانات �لت�صخ م �ملقبلة.
وتاأتي خ�صـــائر �لعملة �ملحلية لرتكيا بالتز�من مع عودة �مل�صتثمرين �ملحليني �إلى �لأ�صو�ق خلل 
هذ� �لأ�صـــبوع بعد عطلة عيد �لأ�صـــحى. ويرتقب �مل�صتثمرون �لإف�صـــاح عن بيانات �لت�صخ م يف تركيا 

خلل �لفرتة �ملقبلة، بعد �أن و�صل �إلى ن�صبة �أقل قليلً من 16 % يف يوليو �ملا�صي.
وتر�جعت �لعملة �لرتكية مقابل نظريتها �لأمريكية بن�صـــبة تزيد على 1.7 % لي�صـــعد �لدولر �إلى 
6.2301 لري�ت. وبلغت خ�صائر �للرية �لرتكية �أمام �لدولر منذ نهاية تعاملت �جلمعة �ملا�صية وحتى 
�لآن نحو 3.4 %. وعلى �لنقي�س، �رتفع موؤ�ر “�إم.�إ�س.�صـــي.�آي” لعملت �لأ�صـــو�ق �لنا�صـــئة خلل هذ� 

�لأ�صبوع بنحو 0.63 % بعد مكا�صب قدرها 0.35 % يف �خلم�س جل�صات �ل�صابقة.
ويقود �ملكا�صب د�خل �لأ�صو�ق �لنا�صئة عملة �ملك�صيك و�لتي �رتفعت بن�صبة 1 % خلل �لأ�صبوع 

�جلاري مدعومة بالتو�صل لتفاق جتاري مع �لوليات �ملتحدة.

  للتو��صل:  )ق�ص م �لقت�صاد: 17111455(              ق�ص م �لإعلنات : )�ملكتب: 17111501 - 17111508 ، �لنقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )�ل�صرت�كات و�لتوزيع : �ملكتب 17111432 -  �لفاك�س: 17111434(

السنة العاشرة - العدد 3606 
األربعاء

29 أغسطس 2018 
18 ذو الحجة 1439

business@albiladpress.com

10

اقتصاد
“البور�سة” تفتح ن�سبة حترك �سهم “الفنادق الوطنية”

881.5 مليون دوالر اكتتابات املنطقة بالربع الثاين

“الرفاع فيوز” تطرح 174 وحدة يف “بابديك�س”

البحرين الـ 14 عربيا كاأف�سل املدن يف االبتكار

اإبراهيم ال�سيخ: عمالوؤنا راأ�س مالنا احلقيقي

وفق موؤ�ر موؤ�ص�صة “تو ثينك ناو” �لأ�صرت�لية

توقع �رتفاع مبيعات “مونرتيال” بالن�صف �لثاين 25 %

حلَّت �ملنامة يف �لرتتيب 14 عربيا و422 عامليا 
يف موؤ�ر �ملـــدن �ملبتكرة للعام 2018 �ل�صـــادر عن 
موؤ�ص�صـــة “تو ثينك ناو” �لأ�صرت�لية �ملتخ�ص�صة يف 

�لأبحاث و�لدر��صات �ملتعلقة بالبتكار.
وجـــاءت دبـــي يف �ملركـــز �لأول عربًيـــا و�لـ 33 
عامليـــا، و�أبوظبـــي �لثانيـــة عربيـــا و�لــــ 69 عامليا، 
فيمـــا حلـــت �لكويت يف �ملرتبـــة �لثالثة عربيـــا و�لــ 
268 عامليـــا، و�لدوحة �لر�بعة عربيا وباملرتبة 294 
عامليـــا، و�لقاهرة �خلام�صـــة على �مل�صـــتوى �لعربي 

و324 على �مل�صتوى �لعاملي.
و�أو�صـــح �لتقرير �أن مدينـــة جدة جاءت باملرتبة 
�ل�صاد�صـــة عربيا يف موؤ�ر �ملـــدن �ملبتكرة و�ملرتبة 
336 عامليـــا، تليها عربيـــا �ل�صـــارقة، و�لتي جاءت 
باملرتبـــة 352 عامليـــا، وثامنا جـــاءت مدينة بريوت 
وباملرتبـــة 368 عامليـــا، وحلـــت �لريا�ـــس باملرتبة 
�لتا�صـــعة عربيـــا وباملرتبـــة 371 عامليا، وعا�صـــمة 
ـــان كانـــت �ملدينـــة �لعربيـــة �لعا�ـــرة يف  �لأردن عمَّ

�ملوؤ�ر و�لـ 404 عامليا.
وعربيا جاءت �لإ�صكندرية �لـ 11 )408 عامليا(، 
ث م م�صـــقط )419 عامليا(، فالد�ر �لبي�صـــاء )420( 
و�ملنامة )422(، و�لعـــني )444(، وعجمان )461(، 
و�أخري� �جلز�ئر باملوقع 465 عامليا، وير�صد �ملوؤ�ر 
�لذي ي�صدر لل�صنة 11 على �لتو�يل �لبتكار يف 500 
مدينـــة يف �لعـــامل. وقالت �ملوؤ�ص�صـــة يف بيان لها �إن 
�ملـــدن �لتـــي تبتكر �أكـــر؛ متيل �إلـــى توليد �ملزيد 
مـــن �لإير�د�ت وخلق فر�س عمـــل �أكر، وتتحول �إلى 
قائمـــة �أف�صـــل �لأماكن لل�صـــتثمار. �أمـــا �لهدف من 
�ملوؤ�ـــر، فهو قيا�س مدى جناح �ملدينة يف خلق بيئة 
ت�صـــجع على �لبتكار، وت�صتخدم “تو ثينك ناو” �أكر 
من 160 موؤ�ر� م�صـــتند� �إلى �لبيانات �ملقارنة �لتي 

تباع لل�ركات.
ومن بني �أه م هذه �ملوؤ�ـــر�ت، مركز �ملدينة �أو 
حالها كعلمـــة جتارية معروفة على م�صـــتوى �لعامل، 
و�نت�صـــار �صـــبكة �لإنرتنـــت يف �ملدينة، و��صـــتخد�م 
مو�قـــع �لتو��صـــل �لجتماعـــي بني �صـــكان �ملدينة، 
وعلقتها باملدن �ملجاورة، وم�صتوى �نت�صار �لأجهزة 

�لذكية، �إ�صافة �إلى عو�مل �أخرى عدة. 
عامليا، تفوقت طوكيو على مدن �لعامل لترتبع 
على عر�ـــس �أكر �ملـــدن �بتـــكار�، تلتها لنـــدن، ث م 
�صـــان فر�ن�صي�صـــكو، ونيويـــورك، ولو�ـــس �أجنلو�س، 
و�صـــنغافورة، وبو�صـــطن، ث م تورنتو، تليها باري�س، 

ث م �صدين.

توقـــع مالـــك �ركـــة مونرتيال لل�صـــيار�ت 
�إبر�هيـــ م �ل�صـــيخ �أن ترتفع ن�صـــبة �ملبيعات يف 
�لن�صـــف �لثاين من �لعام �جلاري 25 %، ر�بطا 
ذلـــك بو�صـــول �ملوديـــلت �جلديـــدة 2019، 
و�قرت�ب تطبيق �ريبة �لقيمة �مل�صافة، حيث 
يعمـــد �لنا�س �إلى �قتناء �ل�صـــيار�ت قبيل �لبدء 

بها؛ لي�صتفيدو� من فرق �لأ�صعار.
و�أ�صاف �أن �ل�صوق �لتناف�صية من �أ�صا�صيات 
�لتجـــارة �حلرة، موؤكد� �أن �لتناف�صـــية �صـــتزيد 
بال�صـــوق �ملحلية مع دخول �لعام �جلديد، �لأمر 

�لذي ي�صب بالنهاية يف �صالح �مل�صتهلك.
وبني �ل�صـــيخ يف حـــو�ر، �أن �ركة مونرتيال 
متتلـــك قاعدة مـــن �لعمـــلء يكنون لهـــا �لولء 
و�ملحبـــة )...( عملوؤنـــا ر�أ�ـــس مالنـــا �حلقيقي، 
فنحـــن د�ئمـــا ن�صـــعى للح�صـــول علـــى ثقته م 

ور�صاه م.
وفيما يلي ن�س �حلو�ر:

كيف تقيمون أداء قطاع السيارات خالل 
النصف األول من هذا العام مقارنة 

بالعام 2017؟ وكم تبلغ نسبة النمو 
أو االنخفاض في حجم السوق؟

�ل�صـــوق و�عدة ويف حركة �إيجابية و�لفر�س 
متاحة للجميع وجتاوز �لنمو بالن�صـــبة ملبيعات 
�ركـــة مونرتيـــال لل�صـــيار�ت باملقارنـــة للعام 

2017 حاجز 15 باملئة.
ونتوقـــع �رتفاع �لنمـــو يف �لن�صـــف �لثاين 
�إلى 25 باملئة ب�صـــبب �أمور عدة، �أهمها و�صول 
موديـــلت جديـــده ل�صـــيار�ت 2019، �إ�صـــافة 
�إلـــى تطبيق �لتفاق �خلليجي بالن�صـــبة ل�ريبة 
�لقيمـــة �مل�صـــافة، وهو مـــا �صـــيعجل �لزبائن 

باقتناء �ل�صيار�ت هذ� �لعام.

 ما أبرز المؤثرات على سوق السيارات؟ 
وعـــي  �لإيجابيـــة  �ملوؤثـــر�ت  �أبـــرز  مـــن 
�مل�صـــتهلك للح�صول على �أف�صـــل منتج باأ�رع 
وقت وباأف�صل عر�س تناف�صي لذلك �رتاأينا يف 

مونرتيال توفري هذه �لأ�صا�صيات.

 ما حجم التنافسية في السوق 
المحلية، وتأثيره اإليجابي والسلبي 

على القطاع؟
�ل�صـــوق �لتناف�صـــية من �أ�صا�صيات �لتجارة 
�حلـــرة، ومـــع دخـــول �لعـــام �جلديـــد �صـــتزيد 
خـــروج  مـــع  �مل�صـــتهلك  ل�صـــالح  �لتناف�صـــية 
�ل�ـــركات غـــري �ملوؤهلة �أ�صـــل لتنظيـــ م عملها 
وغـــري �ملوؤهلة للنظ م �جلديدة لتطبيق �ل�ريبة 
�مل�صـــافة؛ لذلك �ل�صوق ي�صـــتوعب �ملنظمني 
و�لذين يعملـــون باحرت�فية و�لفر�س و�عدة يف 
�صـــوق �لبحرين و�أكرب دليل �إجناز وز�رة �لتجارة 
من خلل فتح �أبو�بها وت�صهيلتها للم�صتثمرين 
�خلليجيني، و�لذين يحر�صـــون على �لتو�جد يف 
�صـــوق �لبحرين ملا لها من مميز�ت وت�صهيلت 

لكل �لتجار.

هل أثر دخول المنتجات الصينية من 
السيارات على السوق البحرينية؟ 

�ملنتجات �ل�صـــينية تطورت ب�صـــكل لفت 
يف �ل�صـــنو�ت �لأربع �لأخرية، و�أ�صـــبحت تناف�س 
�ملنتجـــات �ل�صـــهرية؛ لذلـــك �ل�صـــني قادمـــة 
قادمة، ولن تتوقع �أن �ل�ركات �لعاملية تف�صح 
لها �ملجال، ويف �لأخري �لتناف�صـــية �صـــيء مه م 

مل�صلحة �ل�صوق و�مل�صتهلك.

ما أبرز مشاريع شركة مونتريال 
المستقبلية؟

متتلـــك �ركـــة مونرتيـــال �ليـــوم 5 فروع 
منت�ـــرة يف مملكـــة �لبحريـــن، ومتتلـــك مو�رد 
ب�ريـــة بحرينية نفتخـــر بها تقـــود �ل�ركة من 
جناح �إلـــى جناح، ومتتلك �ل�ركة كذلك قاعدة 
جماهرييـــة مـــن �لعملء �لذين ميلكـــون �لولء 
و�ملحبة و�لتو��صـــل ملونرتيـــال )...( عملوؤنا 
ر�أ�ـــس مالنـــا �حلقيقـــي، فنحن نحـــوز ثقته م 
ور�صاه م، وبالتايل نحوز �صمعة مميزة، بنيناها 
طو�ل �ل�صـــنو�ت، لذلك تو��صلنا �مل�صتمر مع 
جميع �أطياف �ملجتمع �لبحريني �لكرمي هو �ر 

جناحنا.

فتحـــت بور�صـــة �لبحريـــن ن�صـــبة حترك 
�صعر �أ�صـــه م �ركة �لفنادق �لوطنية بن�صبة 5 

% �إ�صافية.
و�أ�صـــبحت ن�صـــبة حترك �ل�صه م �جلديدة 
هي 10 % �حلد �لأعلـــى و15 % �حلد �لأدنى 

لتحرك �ل�صه م من �صعر �آخر �لإغلق.
ومل ي�ـــر �لبيـــان �ملن�صـــور علـــى موقـــع 
�لبور�صة �إلى �صبب فتح ن�صبة حترك �ل�صه م، 
�إل �أنه حالة طبيعية حتدث عندما يكون هناك 
طلبات باأ�صعار �أعلى �أو �أقل توؤدي �إلى حترك 
�ل�صه م بن�صبة تتجاوز تلك �ملعتمدة و�لبالغة 

 .% 10

و�أقفل �صعر �صه م �ل�ركة �أم�س عند �صعر 
0.280 دينار، حمافًظا على �صـــعره ثابًتا منذ 
�صـــهر يوليـــو 2015. كما مل يتـــ م تنفيذ �أية 

�صفقة على �أ�صه م �ركة �لفنادق �لوطنية.
وبلغت �لقيمة �ل�صـــوقية لل�ركة 30.87 
مليون دينار، ما ن�صـــبته 0.37 % من �إجمايل 
�لقيمـــة �لإجماليـــة للبور�صـــة �لبالغـــة قر�بة 

8.26 مليار دينار.
�ل�صـــادرة  �لأ�صـــه م  عـــدد  بلـــغ  كمـــا 
و�ملدفوعـــة لل�ركـــة 110.25 �ألـــف �صـــه م، 
و�لعائد على �ل�صه م 3.57 %، وربحية �ل�صه م 

0.020 دينار.

�ملنامــــة - �إرنــــت ويونــــغ: �أ�صــــار �أحدث 
تقارير �إرن�صــــت ويونغ للكتتابات يف منطقة 
�ل�ــــرق �لأو�صــــط و�صــــمال �إفريقيــــا �إلــــى �أن 
�ملنطقــــة �صــــهدت يف �لربــــع �لثــــاين من عام 
منهــــا يف   4 �كتتابــــات،   9 ت�صــــجيل   ،2018
جمال �صناديق �ل�صتثمار �لعقاري. وجمعت 
هذه �ل�صفقات ر�أ�صمال قدره 881.5 مليون 
دولر، بزيــــادة ن�صــــبتها ٪42.8 مقارنــــة مع 

�لربع �لثاين من �لعام 2017.
كما �رتفع عدد �ل�صــــفقات يف هذ� �لربع 
بن�صــــبة 12.5 % مقارنة مع نف�س �لفرتة من 
�لعام �ملا�صي. ومن �أ�صل �ل�صفقات �لت�صع 
�مل�صجلة يف �ملنطقة، مت ت�صجيل 7 �كتتابات 
يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي )ثلثة منها 
يف �صــــناديق �ل�صــــتثمار �لعقــــاري( جمعــــت 

780.3 مليون دولر.
وقــــادت �ململكــــة �لعربيــــة �ل�صــــعودية 
ن�ش����اط الكتتابات يف ال�رشق الأو�شط و�شمال 
�إفريقيا بت�صجيلها 4 من �أ�صل 9 �صفقات يف 
�لربع �لثاين من عام 2018، وذلك يف �صــــياق 
�لتوجه �ملتنامي لإدر�ج �صناديق �ل�صتثمار 
و��صــــحة  و�إ�صــــارة  �لبور�صــــة،  يف  �لعقاريــــة 
�لأ�صــــول  باأ�صــــه م  �مل�صــــتثمرين  لهتمــــام 

�لعقارية يف �ململكة.
 و�عتــــربت �أكــــرب �صــــفقة مــــن �ملنطقة 
بالربع �لثاين �كتتاب �صــــندوق ميفيك ريت 
يف �ل�صــــوق �ملاليــــة �ل�صــــعودية، و�لذي جمع 

ر�أ�صمال قدره 237.5 مليون دولر.

�لدولــــة  هــــي  ُعمــــان  �صــــلطنة  وكانــــت 
�خلليجيــــة �لوحيــــدة �لأخــــرى �لتي �صــــهدت 
ن�صــــاطاً على �صــــعيد �صــــفقات �لكتتاب يف 
�لربــــع �لثاين مــــن �لعام 2018، حيث �صــــجل 
�صوق م�صــــقط للأور�ق �ملالية �كتتاًبا و�حًد� 
بقيمة 12.8 مليون دولر. وم�صــــتقبلً، هناك 
توقعــــات بــــاأن تقوم �أكــــر مــــن 10 �ركات 
باإجناز �كتتاباتها خلل �ل�صنتني �إلى �لثلث 
�صــــنو�ت �لقادمة يف �صــــوق م�صــــقط للأور�ق 

�ملالية.
 �أمــــا على �صــــعيد عمــــوم �ملنطقة، فقد 
�صــــجلت كل من م�ر و�ملغرب �صفقة و�حدة 

لكل منهما. 
وت�صــــهد م�ر على وجه �خل�صو�س تطلع 
عدد متز�يد من �ل�ركات �حلكومية و�خلا�صة 
لل�صتفادة من �أ�صو�ق �لأ�صه م من خلل طرح 
�أ�صهمها للكتتاب. ويهدف برنامج �حلكومة 
�مل�ريــــة للكتتابــــات �إلــــى �إدر�ج 23 �ركة 
تابعة للقطــــاع �لعام يف �لبور�صــــة �مل�رية، 
�لأمــــر �لذي يتما�صــــى مــــع �أهــــد�ف �مليز�نية 

�ملقرتحة للحكومة لعام 2018-2019.
و�صــــهد �لقطــــاع �لعقــــاري �أعلــــى ر�أ�س 
مــــال مت جمعــــه يف هــــذ� �لربع، حيــــث جمعت 
4 �كتتابــــات يف �صــــناديق ��صــــتثمار عقاري 
مــــا قيمتــــه 553 مليــــون دولر، وتبعه قطاع 
�لنفط و�لغاز بر�أ�صــــمال قيمتــــه 225 مليون 
دولر، ثــــ م قطاع �خلدمــــات �ملالية مع 57.2 

مليون دولر.

�لرفـــاع - �لرفـــاع فيـــوز: طرحـــت �ركة 
“�لرفاع فيوز” للتطوير �لعقاري 174 وحدة 
للبيـــع يف معر�ـــس �لبحرين �لـــدويل للتطوير 

�لعقاري بابديك�س، بقيمة 80 مليون دينار.
�لن�صـــخة  فيـــوز”يف  “�لرفـــاع  وت�صـــارك 
�لثالثـــة مـــن �ملعر�س �لـــذي تنظمـــه جمعية 
�لتطوير �لعقاري �لبحرينية يف جممع �صـــيتي 
�صـــنرت �لبحرين خـــلل �لفرتة مـــن 27 – 31 

�أغ�صط�س �جلاري.
وقـــال يا�ـــر �لر�عـــي �لع�صـــو �ملنتدب 
�مل�صـــاركة يف �ملعر�ـــس  هـــذه  �إن  بال�ركـــة 
تاأتـــي �صـــمن ��صـــرت�تيجية �ل�ركـــة �لقائمة 
على ��صـــتكمال بيع فلـــل �ملرحلة �لأخرية من 
حـــي �حلد�ئق �ل�صـــكني، �إلى جانـــب �لرتويج 
للبحرين ودعمها كمركز للن�شاط العقاري يف 
�ملنطقة ووجهًة مميزة لل�صـــياحة، م�صيفاً �أن 
جدول ��صـــتكمال �ملرحلة �لأخرية من �لأعمال 
�لإن�صائية وما يت�صـــمنها من �حلد�ئق �لعامة 
و�أعمال �لت�صـــجري �صـــتمتد لغاية نهاية �لعام 

.2019
فيـــوز”  “�لرفـــاع  �أن  �لر�عـــي  و�أ�صـــاف 
تقوم مبد �صـــوق �لعقار�ت باأرقى �لت�صامي م 
�ملعماريـــة و�لعقاريـــة �ملتمثلـــة يف فلل حي 
�حلد�ئـــق �لبالـــغ عددها 340 وحدة �صـــكنية 
و�ملتبقى منها 174 وحـــدة تتنوع بني 2 و6 
غـــرف نوم مب�صـــاحات بناء تـــرت�وح بني 193 
و852 مرت� مربعـــا، و�أر��س ترت�وح بني 200 
و5500 مـــرت مربـــع، بقيمة �إجماليـــة تبلغ 80 

مليون دينار.
وحـــي �حلد�ئق هـــو �حلي �لثالث �صـــمن 
م�روع “�لرفاع فيوز” �إلى جانب حي �لو�حات 
وحـــي �لبحريات، �لذي يوفـــر منط حياة �لبحر 
�ملتو�صـــط �لر�قية �لتـــي تتخللهـــا �حلد�ئق 
و�لطـــرق  �خل�ـــر�ء،  و�ملمـــر�ت  �ل�صا�صـــعة 
�ملحـــددة بالأ�صـــجار علـــى �أطر�فهـــا، و�لفلل 
�ملميزة �لتي تعك�س منط �حلياة �ملتو�صطية 
�لغني من خلل منط عمارة �لوحد�ت �ل�صكنية 

و�لفلل ذ�ت �لأحجام �ملختلفة.

• �إبر�هي م �ل�صيخ	

 زينب العكري

املحرر االقت�سادي

ترتيب املدن العربية يف موؤ�شر “تو ثينك ناو” لالبتكار

الرتتيب عاملًيا الرتتيب عربًيا املدينة

33 1 دبي 
69 2 �أبوظبي 

268 3 �لكويت
294 4 �لدوحة
324 5 �لقاهرة
336 6 جدة
352 7 �ل�صارقة
368 8 بريوت
371 9 �لريا�س
404 10 عّمان
408 11 �لإ�صكندرية 
419 12 م�صقط
420 13 �لد�ر �لبي�صاء
422 14 �ملنامة
444 15 �لعني
461 16 عجمان
465 17 �جلز�ئر
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ل��ل��م��م��ل��ك��ة الإج������م������ايل  امل���ح���ل���ي  ال�����ن�����اجت  يف  ال�������س���ي���اح���ة  م�������س���اه���م���ة   %  6.8  

البحرين عا�رش وجهات ال�شفر الأكرث �شعبية باملنطقة
تراجعت مرتبتني يف الربع الثاين من العام اجلاري

جاءت البحرين يف املركز العا�رش �سمن قائمة 
وجهات ال�سفر املف�سلة يف منطقة ال�رشق الأو�سط 
بالن�سبة ل�سياح املنطقة نف�سها، للربع الثاين من 
الع���ام اجلاري، برتاجع مركزين عن ت�س���نيفها يف 
الفرتة ذاتها من العام املا�س���ي، ورغم انخفا�ض 
ترتيبه���ا، اإل اأنها تفادت اخلروج من الت�س���نيف 

باحتفاظها باملركز الأخري.
واأ�سدرت “ويجو”، �سوق ال�سفر الإلكرتونية 
الأكرب يف ال�رشق الأو�س���ط و�سمال اإفريقيا، قائمة 
جهات ال�سفر الأكرث �سعبية لدى م�سافري منطقة 
“مينا” للربع الثاين من العام 2018 التي ت�سلط 
ال�س���وء على التغريات التي طراأت على م�س���توى 
�س���عبية وجه���ات ال�س���فر عاملي���ا. وق���د ا�س���تند 
الت�س���نيف اإل���ى بيان���ات ومعلوم���ات البحث عن 
الرحالت والإقامة الفندقية ملاليني امل�ستخدمني 
لتطبيق���ات ومواقع ويجو خالل الرب���ع الثاين من 

العام 2018.
وحافظت م����رش على ترتيبها يف املركز الأول 
يف وجهات ال�س���فر ملنطقة ال�رشق الأو�سط، تلتها 
اململك���ة العربية ال�س���عودية، ثم تركي���ا، ورابعا 

الإمارات العربية املتحدة، وخام�سا الأردن.
كم���ا ارتف���ع ترتي���ب الكويت مرك���زا لتحتل 
املرك���ز الثام���ن يف الت�س���نيف بف�س���ل فنادقها 
ومنتجعاته���ا الفاخ���رة، حي���ث اخت���ربت ارتفاعا 

ملحوظ���ا يف ن�س���ب ال�س���ياحة. وباملث���ل احتل���ت 
عمان املركز التا�س���ع بف�س���ل جماله���ا الطبيعي 

واملبادرات احلكومية امل�سجعة لل�سياحة.
واأظه���رت قائم���ة “ويج���و” اأن الرب���ع الثاين 
من العام اجلاري �س���هد تغ���ريات هائلة يف قائمة 
وجه���ات ال�س���فر الأك���رث �س���عبية لدى م�س���افري 
منطقة ال�رشق الأو�س���ط و�سمال اإفريقيا تعرب عن 

تغري الأذواق وتغري اأو�ساع الأ�سواق.
وج���اءت البحري���ن يف املرتب���ة 25 م���ن ب���ني 
دول منطقة ال�رشق الأو�س���ط املف�س���لة من جانب 
امل�سافرين على م�س���توى العامل، يف الربع الثاين 
من العام اجلاري، مرتاجعة 4 مراكز، بعد اأن كانت 

يف املركز 21 بالفرتة ذاتها من العام 2017.
ويعت���رب قط���اع ال�س���ياحة يف البحري���ن اأح���د 
حي���ث  م���ن  الرائ���دة  القت�س���ادية  القطاع���ات 
م�س���اهمته يف الن���اجت املحل���ى الإجم���ايل وزيادة 
معدلت التوظيف، ف�س���ال عن م�ساهمته املبا�رشة 
يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، حيث ُتقدر 
م�س���اهمة ال�س���ياحة يف الن���اجت املحل���ي الإجمايل 
للمملك���ة بنح���و %6.8 يف الع���ام 2017، وتخطط 
اململك���ة لزيادة ن�س���بة امل�س���اهمة ه���ذه لقطاع 
ال�س���ياحة خ���الل ال�س���نوات املقبل���ة. كما و�س���ل 
الإنف���اق ال�س���ياحي يف العام 2017 اإل���ى ما يزيد 
عن 1.6 مليار دينار مب���ا يعادل 4.2 مليار دولر 
مبع���دل من���و �س���نوي 8.9 %، وفًقا لإح�س���اءات 

ر�سمية اأعلن عنها يف �سهر فرباير املا�سي.

وكذل���ك حققت ال�س���ياحة الواف���دة معدلت 
منو غري م�سبوقة خالل العام 2017 وذلك بزيادة 
يف اأع���داد الزوار بنح���و 1.2 مليون زائر، حيث بلغ 
ع���دد ال���زوار الوافدين 11.4 مليون زائر بن�س���بة 
منو 11.9 %، وزيادة يف الليايل ال�س���ياحية بنحو 
1.3 مليون ليلة �س���ياحية لي�سل اإجمايل الليايل 
ال�س���ياحية املق�س���اة م���ن جانب ال�س���ياح يف هذا 
الع���ام اإلى 12.3 ملي���ون ليلة. واأي�ًس���ا زيادة يف 
العوائد ال�س���ياحية بقيم���ة 135 مليون دينار عن 
الع���ام املا�س���ي لت�س���جل 1.6 ملي���ار دينار خالل 

العام 2017.
كما ك�س���فت املوؤ����رشات اأن ال�س���ائح العربي 
يعد الأكرث اإنفاًقا، حيث يبلغ متو�سط اإنفاقه على 

رحل���ة 5 اأيام ما ل يقل ع���ن 4500 دولر متجاوزا 
م���ا ينفقه ال�س���ائح الأجنبي الذي غالب���ا ما يكون 
�سمن جمموعات، حيث يبلغ اإنفاقه لرحلة باملدة 
نف�سها بحدود مبلغ ل يتعدى 300 دولر ومن هنا 
يظهر الفارق ومدى اأهمية تنمية ال�سياحة البينية 

العربية وتطويرها.
واأظهرت القائم���ة اأن م�رش حافظت بال منازع 
عل���ى املرك���ز الأول؛ بو�س���فها الوجه���ة الأك���رث 
�س���عبية يف الرب���ع الثاين م���ن هذا الع���ام، وذلك 
بف�سل تدفق امل�سافرين اإليها من رجال الأعمال 

اأو ال�سياح من املنطقة. 
وجاءت ال�س���عودية يف املرك���ز الثالث، ورغم 
تراجع ت�س���نيفها، اإل اأنها ظلت وجهة �س���عبية يف 

الربع ال�س���نوي الثاين مع تنوع اأمناط امل�سافرين 
ما بني رجال اأعمال ووافدين وم�سافرين للعمرة. 
واحتفظ���ت الإم���ارات العربية املتح���دة مبركزها 
اخلام����ض �س���من الوجه���ات الأكرث �س���عبية. كما 
ارتف���ع ترتي���ب دبي خ�سو�س���ا يف الع���ام 2018 
بف�س���ل امل�س���افرين من ال�س���عودية على ح�ساب 

الإ�سكندرية التي انخف�ض ترتيبها درجتني.
وكانت لبن���ان الرابح الأك���رب يف الربع الثاين 
باحتالله���ا املرك���ز 11، حي���ث ارتفع���ت اأربع���ة 
مراك���ز يف قائم���ة وجهات ال�س���فر الأكرث �س���عبية 
لويجو. وه���ذا يعود جمدًدا اإلى �س���فر املغرتبني 
اللبناني���ني املقيم���ني يف اخللي���ج اإل���ى ديارهم 
لق�س���اء اإجازة ال�س���يف، اإ�س���افة اإلى العديد من 
ال�س���ياح م���ن منطقة اخلليج الهارب���ني من حرارة 

ال�سيف هذا العام.
وحافظ���ت كل من اململك���ة املتحدة واأملانيا 
عل���ى ترتيبهم���ا يف املرك���ز الأول واملركز الثاين 
على التوايل؛ كونها الأكرث �س���عبية يف ت�س���نيف 
وجهات ال�سفر الأوروبية مل�سافري منطقة ال�رشق 
الأو�س���ط و�س���مال اإفريقيا، حي���ث اأطلقت هيئة 
ال�س���ياحة الربيطاني���ة “فيزي���ت بريت���ني” حملة 
ترويجية حتت عنوان )اأ�س���افر م���ن اأجل....( على 
م���دار الع���ام 2018 م�س���تهدفة امل�س���افرين من 
ال�رشق الأو�سط، و�س���هدت جناًحا كبرًيا وزيادة يف 

الزيارات من منطقة اخلليج.

اأمل احلامد

“برن���ت” يرتف���ع اإل���ى 76.6 دولر للربميل

ال���ذه���ب ي�����ش��ت��ق��ر م���ع ت����دين ال�����دولر

العقوبات على اإيران لن توقف �سادراتها متاما

بفعل اتفاق التجارة الأمريكي املك�سيكي

عوا�س���م - وكالت: ارتفع �سعر النفط 
�س���وب اأعلى م�س���توياته من���ذ اأوائل يوليو 
اأم����ض بفع���ل اأدلة عل���ى زيادات م���ا زالت 
متوا�س���عة يف اإنتاج اأوبك وحت�سن يف طلب 

م�سايف التكرير ال�سينية.
وكان���ت العقود الآجلة خل���ام برنت عند 
76.65 دولرا للربمي���ل مرتفعة بذلك 44 
�س���نتا عن الإغالق ال�س���ابق وم�س���جلة اأعلى 
م�س���توياتها منذ 11 يولي���و يف حني زادت 
عقود اخلام الأمريكي 17 �سنتا اإلى 69.04 

دولر للربميل.
وقال���ت جلنة املراقب���ة التابعة ملنظمة 
البل���دان امل�س���درة للب���رتول )اأوب���ك( اإن 
منتجي النفط امل�س���اركني يف اتفاق خف�ض 
الإمدادات قل�س���وا الإنتاج يف يوليو مبقدار 

ت�سعة باملئة فوق ما تعهدوا به.
وت���زداد ثق���ة امل�س���تثمرين الآن يف اأن 
املعرو����ض لن يواكب الطل���ب على الأرجح 
يف الأ�س���هر املقبل���ة كما يظه���ر يف تقل�ض 
فرق ال�سعر بني عقود برنت ت�سليم اأكتوبر 
ونوفم���رب اإلى حوايل 26 �س���نتا للربميل اأي 

ن�سف ما كان عليه قبل �سهر.
وق���ال وارين باتر�س���ون حملل اأ�س���واق 
ال�س���لع الأولية يف اآي.ان.جي ”كنا نتوقع يف 

وقت �سابق اأن تهبط الأ�سعار قليال لنهاية 
الع���ام احل���ايل لكن اأج���د �س���عوبة يف روؤية 
ذل���ك الآن. اأتوقع اأن تظل ال�س���وق مدعومة 
جي���دا مع �س���دمات حمتملة تدفع الأ�س���عار 
لل�س���عود بناء عل���ى ما �سنح�س���ل عليه من 

اإي���ران. ”بالنظ���ر اإلى ف���روق الأ�س���عار، بداأ 
)ميزان( ال�س���وق ي�سيق بع�ض ال�سيء على 

ما يبدو“.
وعندما ي�س���بح �س���عر عقد ال�ستحقاق 
القريب اأعلى من �س���عر العق���د الأبعد فاإن 

ذلك ينبئ بوجود اعتق���اد باأن الطلب على 
النفط �سيتجاوز املعرو�ض.

وعل���ى �س���عيد مت�س���ل، ق���ال اإبراهيم 
املهنا امل�ست�سار بوزارة الطاقة ال�سعودية 
اإن اإي���ران غ���ري ق���ادرة على اإغالق م�س���يق 

هرمز اأو باب املندب اإغالقا تاما اأو جزئيا.
واأ�ساف “اإذا اأغلقت اإيران م�سيق هرمز 
فمن املرجح اأن يعطي جمل�ض الأمن الدويل 
اإذنا بعمل ع�س���كري”. لكنه ع���اد ليوؤكد اأنه 
من غري املرجح اأن توقف العقوبات احلالية 

ال�سادرات الإيرانية متاما.
اإل���ى ذلك، قال الرئي�ض الإيراين ح�س���ن 
روح���اين اأم����ض اإن اإي���ران �س���تتغلب عل���ى 
العقوب���ات الأمريكية التي فر�س���ت حديثا 
عل���ى طه���ران والتي لن ت�س���هم �س���وى يف 

توحيد الأمة.
ويف خطب���ة بثه���ا التلفزيون الر�س���مي 
عل���ى الهواء مبا�رشة قال روحاين اإن حكومته 
�س���تتغلب عل���ى التحدي���ات القت�س���ادية 
و�ستظهر ”للم�س���وؤولني يف البيت الأبي�ض 
املعادين لإيران“ باأن العقوبات �ستف�سل.

ول  اأم���ريكا  نخ�س���ى  ”ل  واأ�س���اف 
امل�ساكل القت�سادية... �سنتغلب على كل 

ال�سعاب“.

لندن - رويرتز: ا�ستقر الذهب اأم�ض مع 
ا�س����تقرار الدولر قرب اأدنى م�س����توياته يف 
�س����هر اإثر اإبرام اتفاق جت����ارة بني الوليات 
املتح����دة واملك�س����يك لك����ن بواع����ث القلق 
ب�ساأن النزاع التجاري املتفاقم بني وا�سنطن 

وبكني كبحت اأ�سعار املعدن النفي�ض.
وكان ال�سعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 
% اإلى 1212.33 دولر لالأوقية )الأون�سة( 
بعد اأن نزل 0.3 % يف وقت �س����ابق. وكانت 
يف  م�س����توياتها  اأعل����ى  �س����جلت  الأ�س����عار 

اأ�سبوعني يوم الثنني.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 

0.2 % اإلى 1218.40 دولر لالأوقية.
وفقد الذهب جاذبيته كمالذ اآمن لينزل 
اأك����رث م����ن 7 % ه����ذا الع����ام و�س����ط نزاعات 
جتاري����ة عاملي����ة واأزم����ة يف العمل����ة الرتكية 
ليتحول امل�س����تثمرون �س����وب الدولر على 

نحو متزايد.
وهبط الدولر 0.1 % اأمام �سلة من �ست 
عمالت رئي�س����ة. وتعر�ست العملة الأمريكية 

ل�س����غوط يوم االثنني بعد اتف����اق الواليات 
املتحدة واملك�س����يك على تعدي����ل اتفاقية 

التجارة احلرة لأمريكا ال�سمالية.

وق���ال �س���تيفن اإين����ض مدير ت���داولت 
اآ�س���يا واملحي���ط اله���ادي ل���دى اأوان���دا يف 
�س���نغافورة ”مبع���ث اخلط���ر الوا�س���ح ه���و 
ال�س���ني. الت�س���عيد التج���اري مع ال�س���ني 
�سي�سب يف �س���الح الدولر الأمريكي بفعل 
حتا�س���ي املخاط���رة.. ال�س���وق مازالت قلقة 
بع�ض ال�سيء عندما يتعلق الأمر ب�رشاء ق�سة 

الدولر ال�سعيف“.
و�سعدت الف�س����ة 0.3 % يف املعامالت 

الفورية اإلى 14.87 دولرا.
وزاد البالتني 0.7 % اإلى 804.74 دولر 
بع����د اأن لم�ض اأعلى م�س����توى يف اأ�س����بوعني 
عند 808.70 دولر لالأوقي����ة بينما انخف�ض 
البالديوم 0.4 % اإلى 944.75 دولر بعد اأن 
بلغ املعدن اأعلى �س����عر يف �سهر ون�سف عند 

950.25 دولر لالأوقية يوم الثنني.

اجلني���ه  هب���ط  روي���رتز:   - لن���دن 
الإ�س���رتليني اإل���ى اأدن���ى م�س���توى فيم���ا 
يقرب من عام مقابل اليورو اأم�ض الثالثاء 
بعد اأن هونت رئي�س���ة الوزراء الربيطانية 
تريي���زا ماي من تداعيات مغ���ادرة بالدها 
لع�س���وية الحتاد الأوروب���ي العام املقبل 

دون التو�سل اإلى اتفاق مع الحتاد.
خ���الل  ال�س���حفيني  م���اي  واأبلغ���ت 
توجهه���ا اإل���ى اإفريقي���ا ملحاول���ة تعزي���ز 
العالق���ات التجاري���ة الربيطاني���ة قبي���ل 
النف�س���ال الربيط���اين يف مار����ض 2019 
قائلة اإن الف�س���ل يف التو�س���ل اإلى اتفاق 
ب�س���اأن العالق���ات التجاري���ة م���ع الحت���اد 

الأوروبي ”لن يكون نهاية العامل“.
عل���ى  م���اي  ت�رشيح���ات  و�س���غطت 
الإ�س���رتليني الذي هبط اإلى 90.73 بن�ض 
للي���ورو، وهو اأدنى م�س���توى ل���ه منذ 12 

�سبتمرب اأيلول 2017.
ومقابل العملة الأمريكية، مل ي�س���جل 
الإ�س���رتليني تغ���ريا يذكر عن���د 1.2898 

دولر.

القاهرة - روي���رتز: قالت وزيرة 
التخطيط         امل�رشية هالة ال�سعيد اأم�ض 
الثالث���اء اإن بالده���ا تن���وي ا�س���تثمار 
275 مليار جنيه )15.4 مليار دولر( 
يف �س���به جزي���رة �س���يناء حت���ى العام 
2022؛ لإن�ساء مزارع �سمكية وتنفيذ 
م�رشوعات زراعية و�سحية وبناء طرق.

وت�س���عى م�رش لتنمية �س���به جزيرة �سيناء، 
خ�سو�سا �س���مالها الذي ي�سهد مواجهات 
اأمني���ة م���ن اآن لآخ���ر ب���ني ق���وات اجلي�ض 
وال�رشطة من جانب وجماعات مت�سددة من 

جانب اآخر.
واأ�سافت ال�سعيد يف بيان �سحفي اأن 
من اأهم امل�رشوعات املزمعة اإن�س���اء مزارع 
�س���مكية على م�ساحة 15 األفا و590 فدانا 
مبنطقة قناة ال�س���وي�ض، ف�سال عن اإن�ساء 
بحرية طبيعية هناك، اإ�سافة اإلى املنطقة 
ال�س���ناعية مبدينة بور�س���عيد ونحو ع�رشة 

طرق باإجمايل 1339 كيلومرتا.
واأ�س���ارت اإلى اأن امل�رشوعات ت�س���مل 
اأي�س���ا اإن�س���اء عدد من الوحدات ال�سكنية، 
اإ�س���افة اإلى م�ست�سفيات ووحدات �سحية 
 9 تنفي���ذ  مت   ،15 اإل���ى  عدده���ا  ي�س���ل 

م�ست�سفيات منها.

الإ�سرتليني يهبط لأدنى 
م�ستوى مقابل اليورو

م�رش: ا�ستثمار 15.4 
مليار دولر يف �سيناء



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

تقدم إلينا السيدة / مرمي محمد عبداهلل محمد  بتحويل احملل التجاري التالي: 
الى السيدة/ شهناز عبداهلل غلوم علي فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  املذكورة خالل خمسة عشر  اإلدارة  إلى  التقدم 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

27/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018-122829( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

23119-02

االسم التجاري

صالون ياسمني للسيدات

نوع النشاط

التجميل  وأنواع  الشعر  تصفيف 
األخرى- نسائي

خدمات  من  وغيرها  التدليك  صالونات 
االسترخاء واالستحمام - نسائي

العنوان

 359 طريق  8ج  رقم  محل 

مجمع 321 القضيبية

السادة  إليها  بأنه قد تقدم  والسياحة  والتجارة  بوزارة الصناعة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة، عن شركة: ساندفيك ماتيريالز  تكنولوجي 
دويتشالند جي ام بي اتش - فرع لشركة أجنبية واملسجلة مبوجب القيد رقم 1-86232، 

صالبني تغيير االسم التجاري 
من:

ساندفيك ماتيريالز  تكنولوجي دويتشالند جي ام بي اتش - فرع لشركة أجنبية
SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY DEUTSCHLAND GMBH-FOREIGN BRANCH

إلى:
آي بي سي أو جيرمني ام بي اتش - فرع لشركة اجنبية

IPCO GERMANY GMBH-FOREIGN BRANCH
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم موماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري لـ

ساندفيك ماتيريالز  تكنولوجي دويتشالند جي ام بي اتش - فرع لشركة أجنبية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادراة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2016م

إعالن بحل وتصفية
شركة أرينا فلورينك انترناشيونال ذ.م.م

انترناشيونال ذ.م.م، املسجلة لدى  أرينا فلورينك  بناء على قرار مالكني شركة 
رقم 76080، فقد قرروا تصفية  القيد  والسياحة مبوجب  والتجارة  الصناعة  وزارة 

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

وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: حميد نوح عيسى علي السعيد

 )+973(39650960
sevenelevenms@outlook.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة كايرو تاورز لعقود السمسرة السلعية شركة تضامن الصحابها رحاب مهدي وشريكتها
سجل جتاري رقم 118444

شركة  السلعية  السمسرة  لعقود  تاورز  كايرو  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
 ،118444 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها  مهدي  رحاب  الصحابها  تضامن 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة/ رحاب مهدي احمد جاسم اخليال مصفيا 

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

وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: رحاب مهدي احمد جاسم اخليال

 )+973(39206418
firstelass75015@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة يو اف جي ألنشطة املكاتب الرئيسية او اإلدارية تضامن الصحابها نعيمة فوءاد وشريكتها
سجل جتاري رقم 117548

اإلدارية  او  الرئيسية  املكاتب  يو اف جي ألنشطة  الشركاء في شركة  قرار  بناء على 
 ،117548 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  وشريكتها  فوءاد  نعيمة  الصحابها  تضامن 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيدة/ نعيمة فوءاد محسن عبدالغني مصفيا 

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

وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: نعيمة فوءاد محسن عبدالغني

 )+973(39206418
naeema791@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة ميك اجنينيرز اند اريكتورز برايفت ليمتد - فرع لشركة اجنبية
سجل جتاري رقم 104113

بناء على قرار الشركة املالكة لشركة ميك اجنينيرز اند اريكتورز برايفت ليمتد - فرع 
لشركة اجنبية املسجلة مبوجب القيد رقم 104113، بتصفية فرع الشركة في مملكة 

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

وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: جاسم محمد يوسف اسد

 )+973(39642223
newco@msbahrain.com

التاريخ: 20/12/2016 - سجل رقم: 75929
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية

ذات مسئولية محدودة(  )شركة  ذ.م.م،  امليكانيكية  مالكي شركةرينون  قرار  على  بناء 
سجل جتاري رقم 75929 املؤرخ في 14 ديسمبر 2016 فقد تقرر تصفية الشركة اختياريا 

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

التالي:
عنوان املصفي: حميد نوح عيسى علي السعيد

 )+973(39650960
sevenelevenms@outlook.com

املنامة - مملكة البحرين

القيد: 86905 التاريخ: 26/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - مركز البحرين للمستثمرين

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 

رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  فردية(  )مؤسسة  املباني  لتشييد  سافار  مالك 

86905-4 يطلب حتويل الشكل القانوني للفرع 4 إلى شركة تضامن براس مال 

قدره 1٫000 دينار بحريني.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين 

خمسة  أقصاها  مدة  خالل  لألعتراض  واملبرره  املؤيدة  باملستندات  مشفوعاً 

عشرة يوم عمل من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 4-67267
التاريخ: 28/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم )CR2018-123407( لسنة 2018

بشأن تغيير اإلسم التجاري لشركة الفياصل ألدوات البناء والنجارة اخلفيفة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

املسجلة  ذ.م.م  اخلفيفة  والنجارة  البناء  ألدوات  الفياصل  شركة  اصحاب  السادة 

ألدوات  الفياصل  من  التجاري  اإلسم  تغيير  طالبني   ،4-67267 رقم  القيد  مبوجب 

البناء والنجارة اخلفيفة ذ.م.م. إلى الفياصل ملواد البناء ذ.م.م 

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
سوبر هاند للتنظيف العام للمباني ذ.م.م

سجل جتاري رقم 104567
إعالن تصفية شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها سوبر 
القيد رقم 104567، بطلب  ذ.م.م، واملسجلة مبوجب  العام للمباني  هاند للتنظيف 
املرزوق  عيسى  فيصل  احمد  السيد  وتعيني  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية 

كمصفي للشركة
من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  اإلدارة  مجلس  سلطة  أن  املصفي  يعلن  بهذا 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى 
تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 30 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي: احمد فيصل عيسى املرزوق 

 )+973(33212869
almarzooq1772@gmail.com
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م�رش... االإعدام لـ 6 واملوؤبد الثنني بعد اإدانتهم بقتل �رشطي

ق�شـــت حمكمة جنايات القاهرة، اأم�س الثالثاء، باالإعدام 6 اأ�شخا�س وال�شجن املوؤبد الثنني اآخرين؛ 
الإدانتهم بقتل �رشطي واإ�شابة اآخرين، يف واقعة التعدي على حاجز اأمني تابع لل�رشطة مبنطقة اخل�شو�س 
مبحافظـــة القليوبية، �شـــمايل م�رش. وك�شـــفت التحقيقات عن اأن املتهمني “اأ�ش�شـــوا واأن�شـــاأوا جماعة 
اإرهابية على خالف اأحكام القانون، الغر�س منها تعطيل الد�شـــتور والقوانني ومنع موؤ�ش�شـــات الدولة 
وال�شـــلطات العامة من ممار�شـــة عملها”. وا�شـــتهدفت هذه اجلماعة االإرهابية “الدعوة لتكفري احلاكم 
و�رشعية اخلروج عليه وتغيري نظام احلكم بالقوة واالعتداء على رجال ال�رشطة والقوات امل�شـــلحة، ف�شال 
عن قيامهم ب�شم باقي املتهمني اإلى تلك اجلماعة االإرهابية، وتدريبهم على كيفية ا�شتخدام االأ�شلحة 
الناريـــة الغتيال رجال ال�رشطة”. واأ�شـــاف اأن عددا من املتهمني “اأمدوا تلـــك اجلماعة باالأموال الالزمة 

واالأ�شلحة النارية واملفرقعات لتنفيذ اأغرا�شها االإرهابية”.
وتو�شلت التحقيقات اإلى اأن املتهمني جميعا ارتكبوا جناية اغتيال رقيب �رشطة عمدا خالل وجوده 

باحلاجز االأمني، كما تبني اأن املتهم الثالث قام بت�شوير واقعة التعدي واالغتيال.
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الجزائر ـ رويترز

طرابلس ـ رويترز

الرياض ـ واس

واشنطن ـ اب

باريس ـ رويترز

موسكو ـ أر تي

بيروت ـ رويترز

اجلزائـــري  الرئي�ـــس  توجـــه 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة الـــذي يواجـــه 
م�شـــاكل �شـــحّية منذ اإ�شـــابته بجلطة 
دماغية يف 2013 اإلى جنيف، االثنني، 
الإجراء فحو�س طبيـــة “دورية”. وفقا 

للرئا�شة اجلزائرية.
ووفقا ملـــا نقلتـــه وكالـــة االأنباء 
اجلزائريـــة، مل تك�شـــف الرئا�شـــة عن 
طبيعـــة الفحو�س الطبية واملدة التي 
�شت�شتغرقها الرحلة “الدورية” وال يف 

اأي م�شت�شفيات جنيف �شتجري.
و�شـــبق لبوتفليقة )81 عاًما( اأن 
ـــا يف اخلارج، وال�شـــّيما  اأجـــرى فحو�شً
يف جنيـــف وغرونوبـــل )جنـــوب �ـــرشق 
فرن�شا(، منذ اإ�شـــابته بجلطة دماغية 
ا�شـــتدعت بقاءه يف م�شت�شـــفى فال-
دو-غرا�ـــس يف باري�ـــس اأكـــر من 80 

يوًما.
لبوتفليقة  ال�شّحي  الو�شع  وبات 
حمـــّل جـــدل يف اجلزائر، وال�شـــيما اأنه 
منذ اأ�شـــيب باجللطة الدماغية اأ�شبح 

ظهوره نادرا ومل يلق اأي خطاب.

يف  االأمريكيـــة  القيـــادة  اأعلنـــت 
اإفريقيا اإن �رشبة جوية اأمريكية قتلت 
�شخ�شـــا ي�شتبه باأنه ع�شـــو يف تنظيم 

“داع�س” يف ليبيا اأم�س الثالثاء.
ونقلت رويـــرتز عن بيان للقيادة 
االأمريكيـــة اإن ال�رشبـــة التي وقعت يف 
بلـــدة بني وليد ب�شـــمال غـــرب ليبيا، 
ال�شـــلطات  مـــع  بالتن�شـــيق  نفـــذت 

الليبية.
ويف وقت �شـــابق، ذكر �شـــكان اأن 
�رشبة جوية ا�شـــتهدفت �شيارة يف بني 
وليـــد كان ي�شـــتقلها ع�شـــو بتنظيم 

“داع�س” االإرهابي.
يذكـــر اأن التنظيـــم املتطرف قد 
فقـــد معقله الرئي�ـــس يف ليبيـــا بلدة 
�ـــرشت الواقعـــة بو�شـــط البـــالد العام 
2016، لكن بع�س االإرهابني يعملون 
يف  �شـــفوفهم  تنظيـــم  اإعـــادة  علـــى 

ال�شحراء وبلدات اأخرى.

اأعلن التحالـــف العربي لدعم ال�رشعية 
يف اليمـــن، اأم�س الثالثاء، ر�شـــد �شـــاروخ 
املواليـــة  احلوثـــي  ميلي�شـــيات  اأطلقتـــه 
الإيران، من حمافظة عمران �شـــمايل البالد 
باجتاه ال�شـــعودية. وقال العقيد املالكي 
اإن ال�شـــاروخ كان باجتـــاه مدينـــة جنران، 
ال�شـــتهداف  ُمتعمـــدة  بطريقـــة  واأطلـــق 
املناطـــق املدنية واالآهلة بال�شـــكان، لكن 
قـــوات الدفـــاع اجلوي امللكي ال�شـــعودي 
متكنت مـــن اعرتا�س وتدمري ال�شـــاروخ، 
وفق مـــا ذكرت وكالـــة االأنباء ال�شـــعودية 
ال�شـــواريخ  عـــدد  وو�شـــل  “وا�ـــس”. 
البالي�شتية التي اأطلقتها ملي�شيا احلوثي 
املدعومـــة من اإيران باجتـــاه اململكة حتى 

االآن اإلى 183 �شاروخا.

نقلت �شبكة “�شي اإن اإن” االإخبارية 
عن م�شـــادر مطلعة قولها اإن م�شوؤولني 
مـــن كوريا ال�شـــمالية حـــذروا يف خطاب 
للواليات املتحـــدة من اأن حمادثات نزع 
ال�شالح النووي معر�شة مرة اأخرى للخطر 
وقـــد تنهـــار. وت�شـــلم وزيـــر اخلارجيـــة 
االأمريكي مايك بومبيو اخلطاب ب�شـــكل 
مبا�رش وجاء فيه اأن حكومة كيم جونغ اأون 
زعيم كوريا ال�شمالية ت�شعر اأنه ال ميكن 
امل�شـــي قدما يف العملية. وقالت “�شي 
اإن اإن” نقال عن م�شـــادر اإن امل�شوؤولني 
الكوريني قالـــوا يف اخلطاب “الواليات 
املتحدة مـــا زالت غري م�شـــتعدة للوفاء 
بتوقعات كوريا ال�شـــمالية فيما يتعلق 
باتخاذ خطوة لالأمام نحو توقيع اتفاقية 
�شـــالم”. واأ�شافت ال�شـــبكة اأن اخلطاب 
ذكر اأنـــه اإذا انهـــارت املحادثـــات فاإن 
كوريا ال�شـــمالية �شت�شـــتاأنف اأن�شطتها 

النووية وال�شاروخية.

اأظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها 
رويرتز اأن فرن�شا طلبت من دبلوما�شييها 
وامل�شـــوؤولني بوزارة اخلارجية تاأجيل كل 
�شـــفرياتهم غري ال�رشورية الإيران، م�شرية 
اإلـــى حماولة تفجري مت اإحباطها وت�شـــديد 

املوقف االإيراين جتاه فرن�شا.
واأ�شـــارت املذكـــرة اإلـــى حماولـــة مت 
اإحباطها لتفجري عبوة نا�شـــفة و�شط جتمع 
نظمتـــه جماعـــة اإيرانيـــة معار�شـــة قـــرب 
باري�س، واعتـــرت ذلك عالمة على موقف 

اإيراين اأكر عدائية جتاه فرن�شا.

اأ�شـــدر الرئي�س الرو�شي فالدميري 
بوتني اأم�س الثالثاء مر�شوما باإعفاء 15 
�شـــابطا يف رتبة جرناالت من منا�شبهم 
يف وزارات الطـــوارئ والداخليـــة ودائرة 

ال�شجون االحتادية وجلنة التحقيقات.
الذيـــن  اجلـــرناالت  هـــوؤالء  وبـــني 
يطالهم املر�شـــوم نائب وزير الطوارئ 
فالدلني اأك�شيونوف وم�شوؤولون رفيعو 
امل�شـــتوى اآخـــرون يف خمتلـــف االأقاليم 
الرو�شـــية. واأقيـــل بهذا القـــرار رئي�س 
يف  الطـــوارئ  لـــوزارة  العامـــة  الهيئـــة 
مقاطعة توم�شك )�رشق البالد( ميخائيل 
دعـــوى  �شـــده  ُرفعـــت  الـــذي  بيغـــون 

ق�شائية بتهمة الف�شاد.
يف  جـــددا  روؤ�شـــاء  بوتـــني  وعـــني 
موؤ�ش�شات تابعة الأجهزة اأمنية يف مناطق 

متفرقة.

ذكرت و�شـــائل اإعالم ر�شمية اأن اآالف 
ال�شـــوريني بداأوا العودة اإلـــى داريا اأم�س 
الثالثـــاء الأول مـــرة منـــذ اأن ا�شـــتعادتها 
القـــوات احلكوميـــة مـــن املعار�شـــة قبل 
عامـــني. وكانـــت املدينـــة مـــن املراكـــز 
الرئي�شية لالنتفا�شـــة على الرئي�س ب�شار 
االأ�شـــد وحلقـــت بها اأ�ـــرشار ج�شـــيمة اأثناء 

القتال مما ا�شطر معظم �شكانها للفرار.
وا�شـــتعاد اجلي�س ال�شـــوري والقوات 
املتحالفة معه ال�شـــيطرة علـــى داريا بعد 
�شـــنوات من احل�شـــار املرير والق�شـــف. 
وغـــادر الكثريون ممـــن ال يريدون العي�س 
حتت حكـــم الدولة مع مقاتلي املعار�شـــة 
مبوجب اتفاق ا�شت�شـــالم وقع يف اأغ�شط�س 

العام 2016.

بوتفليقة يف جنيف 
الإجراء “فحو�س دورية”

ليبيا... مقتل “داع�شي” 
بغارة اأمريكية

اعرتا�س �شاروخ 
حوثي باجتاه جنران

بيونغ يانغ: املحادثات 
مع وا�شنطن قد تنهار

فرن�شا حتد من �شفر 
دبلوما�شييها الإيران

بوتني يعفي 15 
اآالف ال�شوريني يبداأون جرناال من من�شبهم

العودة اإلى داريا

ماتي�س: ندعم ال�سعودية يف الدفاع عن نف�سها باليمن واأنذرنا اإيران
التحالف العربي �شرياجع التقرير االأممي “قانونيا” ويرد عليه

واأ�شـــاف اأن هدف اأمريكا هو خف�س اخل�شـــائر 
املدنيـــة اإلى احلـــد االأدنى ونقل �ـــرشاع اليمن اإلى 
املفاو�شـــات التي ترعاها االأمم املتحدة يف اأقرب 

وقت.
وبالتزامـــن مع حديث ماتي�س، قالت املندوبة 
االأمريكية يف االأمم املتحدة نيكي هيلي، اإن “اإيران 
تقف خلف كل ماآ�شـــي الدروع الب�رشية التي تقع يف 

اليمن و�شوريا وغزة ولبنان”.
واأ�شافت اأثناء جل�شة حوارية يف االأمم املتحدة 
اأن “كل هـــذه احلـــوادث وامل�شـــاكل تقـــف وراءها 
اإيران. وهذا اأجنب �شيء ميكن لدولة اأن تفعله. كل 
مـــن يتعامل مع اإيران مذنـــب ومتواطئ معها؛ الأنه 

على علم ب�شلوكياتها وت�رشفاتها”.
مليـــارات  علـــى  ح�شـــلت  “اإيـــران  وتابعـــت 
الـــدوالرات، و�رشفتهـــا يف دعم االإرهـــاب وتطوير 
ال�شـــواريخ البالي�شـــتية، ولذلك االتفـــاق النووي 

معها كان �شيئا”.
وم�شـــت تقول “اإيـــران هي كوريا ال�شـــمالية 
م�شـــتقبال. يوما ما �شنجد اأنف�شنا نتحدث عن اإيران 

كما نتحدث عن كوريا ال�شمالية”.

من جانـــب اآخر، اأعلن حتالف دعـــم ال�رشعية يف 
اليمـــن، اأم�س، اإحالة تقرير جمل�س حقوق االإن�شـــان 
للتحالـــف،  القانـــوين  للفريـــق  املتحـــدة  باالأمـــم 
م�شـــيفا اأنه “�شـــيتم اتخاذ املوقف املنا�شب بعد 
املراجعة”. وقـــال التحالف “نتابـــع باهتمام جميع 
التقارير ال�شـــادرة من االأمم املتحدة ب�شاأن االأزمة 
اليمنية”، م�شيفا “متت اإحالة تقرير جمل�س حقوق 

االإن�شان للفريق القانوين للتحالف”.
وذكـــر اأنه “بعـــد املراجعة القانونية �شـــيتخذ 
التحالف املوقف املنا�شـــب بهذا ال�شاأن و�شيعلن 
عن ذلـــك”. وكان وزير الدولة االإماراتي لل�شـــوؤون 
اخلارجيـــة اأنور قرقا�ـــس، قـــال اإن “تقرير اخلراء 
البـــد لنا من مراجعته والرد على حيثياته، ومراجعة 
ما يقوله عن فظائع احلوثي واإجرامه وا�شـــتهدافه 
اآالمهـــا  للمدنيـــني، احلـــروب حتمـــل يف طياتهـــا 
واأفغان�شـــتان والعراق و�شـــوريا �شواهد، ولكننا يف 
خامتـــة املطاف م�شـــوؤولون عن اأمننا وا�شـــتقرارنا 

وهنا اأولويتنا”.
حتدياتهـــا  اأزمـــة  “لـــكل  قرقا�ـــس  واأ�شـــاف 
ال�شيا�شـــية واالإن�شـــانية، ولكن يبقى االأ�شـــا�س يف 

اأزمـــة اليمـــن قيام التحالـــف بدوره نحو ا�شـــتعادة 
الدولـــة اليمنيـــة، وحفـــظ م�شـــتقبل املنطقـــة من 
التوغـــل االإيـــراين، وتقوي�س اأمننـــا الأجيال قادمة، 
هذه هي اأولويتنا وعلينـــا انطالقا منها القيام مبا 

يلزم على ال�شعيد االإن�شاين واالإغاثي والتنموي”.

• وزير الدفاع االأمريكي جيم ماتي�س يف البيت االأبي�س بوا�شنطن	

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س اأم�س الثالثاء، اإن وا�شنطن تدعم اململكة العربية 

ال�شعودية يف الدفاع عن نف�شها يف اليمن، م�شرًيا اإىل اأن الوليات املتحدة تراجع على الدوام الدعم 

للتحالف )حتالف دعم ال�شرعية( يف اليمن.

واأ�شاف الوزير الأمريكي “حذرنا اإيران من ا�شتمرار ما تقوم به يف �شوريا، و�شلوكها يف اليمن، 

ودعم احلوثيني الذي يطلقون ال�شواريخ على ال�شعودية”.

وتابع ماتي�س خالل موؤمتر �شحايف عقده يف مقر الوزارة )البنتاغون( بوا�شنطن، م�شددا “لن 

نقبل با�شتمرار هذه ال�شيا�شة”.

بومبيو: “هرمز” مل ولن يكون حتت �سيطرة اإيران
تعهد مبواجهة اأن�شطتها املزعزعة لال�شتقرار يف املنطقة

قـــال وزير اخلارجية االأمريكـــي مايك بومبيو، 
اإن م�شـــيق هرمز يخ�شع للمالحة الدولية واإيران ال 

ت�شيطر عليه، كما تزعم.
واأ�شاف يف تغريدة على “تويرت” اأن امل�شيق 
هـــو ممر دويل، م�شـــرًيا اإلى اأن الواليـــات املتحدة 
�شت�شـــتمر يف العمـــل مـــع احللفـــاء يف املنطقـــة؛ 
ل�شمان حرية املالحة الدولية واحلركة التجارية يف 

املياه الدولية.

وكان احلر�ـــس الثـــوري االإيـــراين قـــد توعـــد 
باإغـــالق امل�شـــيق، موؤكـــًدا �شـــيطرته علـــى املمر 
املائي يف اخلليج العربي، وم�شرًيا اإلى منع القوات 

االأمريكية من التواجد يف مياهه.
وقـــال قائد البحريـــة يف احلر�س اجلرنال علي 
ر�شا تنك�شريي اإن اإيران تراقب ال�شفن الع�شكرية 
والتجارية على ال�شواء، وال ت�شتبعد اإغالق امل�شيق 

لوقف عمليات ال�شحن البحري عر اخلليج.
وتعهـــد وزيـــر اخلارجية االأمريكي مبوا�شـــلة 

بالده العمل مع حلفائها ملواجهة اأن�شـــطة النظام 
االإيـــراين املزعزعة لال�شـــتقرار يف املنطقة، ومنع 
متويلـــه لالإرهـــاب، ومعاجلة انت�شـــار ال�شـــواريخ 
البال�شـــتية وغريها من االأ�شلحة التي تهدد ال�شلم 
واال�شتقرار الدوليني. واأ�شـــاف بومبيو، اأن بالده 
�شتعمل على �شـــمان عدم متكن اإيران من امتالك 
�شالح نووي، كما �شتقف مع ال�شعب االإيراين الذي 
يتـــوق اإلى بلد خال من القمـــع وتتوفر فيه فر�س 

اقت�شادية، وحكومة نزيهة.

اأكد وزيـــر الدفاع االأمريكي جيم�س ماتي�س، 
اأن هـــدف الواليات املتحدة يف �شـــوريا يكمن يف 
�شمان اإنهاء �شلطة رئي�شها احلايل ب�شار االأ�شد، 
معلنا عـــن 3 �رشوط الن�س���حاب ق���وات بالده من 
االأر�س ال�شورية. وقال ماتي�س يف موؤمتر �شحايف 
وا�شـــع عقـــده اأم�ـــس يف البنتاغـــون “اإن هدفنـــا 
يتمثل بتحويل �شـــري االأزمة ال�شـــورية اإلى اإطار 
عملية جنيف؛ ليكون باإمكان ال�شـــعب ال�شـــوري 
اأن يختار بنف�شه حكومة ال يقودها ب�شار االأ�شد”.

واأ�شـــاف ماتي�ـــس اأن مـــا يحدث يف �شـــوريا 
حرب اأهلية، ويجب اأال يكون لالأ�شـــد م�شتقبل يف 

اأي حل �شوري قادم.
وع���ن ال����رشوط الثالثة ق���ال ماتي����س “اأوال، 
يجـــب علينـــا الق�شـــاء علـــى )داع�ـــس(، ومـــن 
ال�ـــرشوري اأن نكون على يقني بـــاأن التنظيم مت 
تدمريه ب�شـــكل كامل. واإ�شـــافة اإلى ذلك علينا 
اأن نعد قوات م�شـــلحة حمليـــة، ونقوم بتدريبات 
خا�س���ة من اأج���ل ذلك. اأم���ا ال����رشط الثالث فهو 
�ـــرشورة تفعيـــل عملية جنيف املعـــرتف بها من 
قبل االأمم املتحدة والتي �شت�شـــمن تقدم م�شار 

ت�شوية هذه احلرب االأهلية”.
يف غ�شون ذلك، اأظهر حتليل حلركة املالحة 
البحرية اأن رو�شـــيا اأر�شـــلت فرقاطات عدة اإلى 
البحر املتو�شـــط عر م�شـــيق البو�شفور يف اإطار 
ما و�شفته �شـــحيفة رو�شـــية اأم�س الثالثاء باأنه 
اأكر ح�شـــد للبحرية منذ تدخل رو�شيا يف ال�رشاع 

ال�شـــوري يف 2015. وتاأتـــي التعزيزات يف وقت 
من املعتقد فيه اأن الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد 
حليف مو�شكو يدر�س �شن هجوم على اإدلب، اآخر 
منطقة كبرية ت�شيطر عليها املعار�شة امل�شلحة 
يف ال�شـــمال. واتهمت رو�شـــيا الواليات املتحدة 
بح�شـــد قواتهـــا يف ال�ـــرشق االأو�شـــط ا�شـــتعدادا 

لتوجيه �رشبة حمتملة لقوات احلكومة ال�شورية.
واأظهـــرت �شـــور لرويـــرتز اأن الفرقاطتني 
االأمريال جريجوروفيت�س واالأمريال اإي�شن اأبحرتا 
عـــر البو�شـــفور �شـــوب البحـــر املتو�شـــط يوم 

ال�شبت.
ويـــوم االثنـــني، جـــرى ت�شـــوير الفرقاطة 

بيتليفي و�شفينة االإنزال نيكوالي فيلت�شينكوف 
وهمـــا تبحران عر امل�شـــيق الرتكي الذي يربط 
بني البحرين االأ�شـــود واالأبي�س. وكانت �شفينة 
ال�شـــواريخ في�شـــني فولوت�شـــيك قد مرت عر 

امل�شيق يف وقت �شابق هذا ال�شهر.
اأن رو�شـــيا  اإزفي�شـــتيا  وذكـــرت �شـــحيفة 
ح�شـــدت اأكر وجود ع�شـــكري بحري لها يف البحر 

املتو�شط منذ اأن تدخلت يف �شوريا يف 2015.
وقالت اإن القوة الرو�شـــية ت�شم 10 �شفن 
معظمها م�شلحة ب�شواريخ كروز من طراز كالير 
بعيـــد املدى، واأ�شـــافت اأن املزيـــد يف الطريق 

واأنه مت اإر�شال غوا�شتني اأي�شا.

حشد عسكري روسي ضخم قبالة الساحل السوري
عواصم ـ وكاالت

دبي ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

• الفرقاطة الرو�شية االأمريال جريجوروفيت�س تعر م�شيق البو�شفور متجهة اإلى البحر املتو�شط	

واشنطن تؤكد نيتها بإنهاء سلطة األسد

القاهرة ـ رويترز



• تمكين المرأة على المستوى الوطني 
يكفل د�س���تور الإمارات العربي���ة املتحدة حقوًقا 
مت�ساويًة لكل من الن�س���اء والرجال. وتت�سدر الإمارات 
العربي���ة املتح���دة العدي���د م���ن املوؤ����رات الإقليمية 
والعاملي���ة فيم���ا يتعل���ق بامل�س���اواة ب���ن اجلن�س���ن 
واإجن���ازات امل���راأة، والتعلي���م وحمو الأمية، ون�س���يب 
امل���راأة يف قط���اع التوظي���ف، وموؤ����ر “معاملة الن�س���اء 
باحرتام” �س���من موؤ����رات الرق���م القيا�س���ي للتقدم 

الجتماعي، اإلى جانب موؤ�رات عديدة اأخرى. 
وتدع���م دولة الإمارات م�س���اركة املراأة يف �س���نع 
القرار؛ مما ي�سكل دعامة رئي�سة لتمكينها اقت�سادًيا، 
واأ�س���در جمل�س الوزراء قراًرا يف التا�س���ع من دي�س���مرب 
2014 يلزم جميع املوؤ�س�س���ات والهيئ���ات احلكومية 
بتمثيل العن�ر الن�س���ائي يف جمال�س الإدارات، وبلغت 
ن�س���بة متثيل الن�س���اء 15 % يف املوؤ�س�سات احلكومية، 
وبل���غ ع���دد ع�س���وات املجل����س الوطني الحت���ادي يف 
الف�س���ل الت�ريعي ال� 16 ت�س���ع ع�س���وات، ي�سكلن ما 
ن�س���بته 22.5 % من اإجمايل الأع�ساء البالغ عددهم 40 
ع�سًوا؛ كما ت�سكل املراأة 27 % من الت�سكيل الوزاري 
اجلديد للحكوم���ة العام 2016، بينه���م 8 وزيرات من 
بينهم اأ�سغر وزيرة يف العامل تبلغ من العمر 23 عاًما. 

كذلك فقد مت تاأ�س���ي�س جمل�س الإمارات للتوازن 
بن اجلن�س���ن يف العام 2015، كجهة احتادية ملتزمة 
بتكثيف جهود دولة الإمارات الهادفة لتحقيق التوازن 
بن اجلن�سن يف قطاعات الدولة كافة ويف مراكز �سنع 
القرار.  ودخلت املراأة �س���لك الق�س���اء والنيابة العامة 
كق�س���اة ووكالء نيابة عامة، وكذلك تعزيز وجودها يف 

ال�رطة وال�سلك الع�سكري. 
ويف جمال العمل الدبلوما�س���ي ت�سغل املراأة حاليا 
ن�س���بة 30 % م���ن العاملن يف ال�س���لك الدبلوما�س���ي 
ب���وزارة اخلارجي���ة والتع���اون ال���دويل، اإذ بل���غ ع���دد 
العامالت يف ال�س���لك الدبلوما�س���ي والقن�س���لي للعام 
2017 )234( موظف���ة، بينه���ن عدد من ال�س���فريات 

الالتي ميثلن الدولة يف اخلارج.
عل���ى �س���عيد اآخ���ر، متكنت دول���ة الإم���ارات من 
حتقي���ق تق���دم لفت على �س���عيد �س���د الفج���وة بن 
اجلن�س���ن يف التح�س���يل العلم���ي للفتي���ات يف مراحل 
التعليم الأ�سا�س���ي واجلامعي، اإذ تبلغ ن�س���بة الفتيات 

اأكرث من 70 % من خريجي اجلامعات. 
ويف املج���ال القت�س���ادي، متثل امل���راأة 46.6 % 
من اإجمايل القوى العاملة، اإذ ت�سغل 66 % من وظائف 
القطاع العام منها 30 % يف مراكز �س���نع القرار. ويبلغ 
ع���دد �س���يدات الأعم���ال 23000 األ���ف �س���يدة، يدرن 

م�ساريع قيمتها حوايل 15 مليار دولر. 

• تمكين المرأة على الصعيد الدولي
مل تقت����ر م�س���اهمات واإجن���ازات دول���ة الإمارات 
يف جم���ال متكن املراأة على امل�س���توى الوطني، واإمنا 
تع���دت ذل���ك لتحقيق اإجن���ازات اأو تقدمي م�س���اهمات 
ملفتة على ال�سعيد الدويل، اإذ جعلت حكومة الإمارات 
مو�س���وع “متك���ن الن�س���اء والفتي���ات” اأح���د جمالت 
الرتكي���ز املوا�س���يعية العاملي���ة الثالثة الت���ي ترتكز 
عليها �سيا�س���ة امل�س���اعدات اخلارجية لدولة الإمارات 
العربي���ة للفرتة 2017 - 2021، كما اأنها اأحد جمالت 
الرتكي���ز ال�س���رتاتيجية ل���وزارة اخلارجي���ة والتع���اون 

الدويل. 
ومن خالل م�ساعداتها اخلارجية مت توجيه ما يزيد 
ع���ن 14 % م���ن اإجمايل امل�س���اعدات اخلارجي���ة لدولة 
الإمارات املقدم���ة خالل العام 2016 ل�س���الح متكن 
الن�س���اء والفتيات يف خمتلف اأنحاء العامل. وبعد خ�س���م 

الدعم ثنائ���ي الأطراف مليزاني���ات احلكومات، والذي 
ميثل ما يزيد عن ن�س���ف قيمة امل�س���اعدات اخلارجية 
املقدم���ة من دولة الإمارات خالل العام 2016، ت�س���ل 
ن�س���بة امل�س���اعدات الهادف���ة لتعزي���ز امل�س���اواة بن 
اجلن�س���ن ومتك���ن امل���راأة اإل���ى م���ا يقرب م���ن ثلث 

امل�ساعدات الإجمالية. 
وت�سمل م�ساريع امل�ساعدات اخلارجية التي ت�سهم 
يف اإفادة ودعم هذه الق�سية املهمة: التدريب املهني 
للن�س���اء ودع���م رائ���دات الأعم���ال يف الدول منخف�س���ة 
ومتو�س���طة الدخل، اإ�س���افة اإلى دعم ما يزيد عن 100 
م����روع يف قط���اع ال�س���حة للن�س���اء والأطف���ال، دعمت 
دول���ة الإمارات �س���ناعة الزعف���ران يف اأفغان�س���تان، اإذ 
متثل الن�ساء 80 % من اأن�س���طة الإنتاج. ويف �ريالنكا، 
قدم���ت كذلك دولة الإمارات دعًما مالًيا ملعهد مكّر�س 

لتمكن املراأة.
وتعت���رب البني���ة التحتي���ة - والتي تع���د من بن 
حماور تركي���ز امل�س���اعدات اخلارجية لدول���ة الإمارات 
- اأحد العوامل الرئي�س���ة امل�س���اهمة يف التغيري عندما 
يتعل���ق الأمر بتمكن امل���راأة. فبالفعل ت�س���اعد البنية 
التحتي���ة املح�ّس���نة يف زي���ادة الق���درة عل���ى التح���رك 
والدخول اإلى الأ�س���واق وخف�س الوقت الذي تق�س���يه 
الن�س���اء يف اأداء امله���ام املنزلية وغ���ري املدفوعة، مما 
يتيح لهن املزيد من الوقت لالإنتاجية وامل�س���اهمة يف 

الن�صاط االقت�صادي. 
وتلتزم دولة الإمارات بتمكن الن�س���اء والفتيات 
يف جم���ال ريادة الأعمال، اإذ تعه���دت بقيمة 50 مليون 
دولر ملبادرة متويل رائ���دات الأعمال )WeFi( التي 
اأطلقها البنك الدويل، و�ست�سهم تلك املبادرة يف ح�سد 
ما يزيد ع���ن مليار دولر يف �س���ورة متويالت لرائدات 
الأعم���ال. كما تلت���زم الدولة بتزويد الن�س���اء بالأدوات 

والفر�س. 

ومن خالل مبادرة “1000 قائدة”، �ستوفر الدولة 
التدريب وفر�س التمكن للن�س���اء، ل�س���حذ مهاراتهن 
وقدراتهن لي�س���بحن قادة يف اجليل احل���ايل والأجيال 
املقبلة �س���من قطاعات الأن�س���طة التي يخرتن العمل 
بها، �سعًيا منها لالإطاحة باملفاهيم ال�سائعة والقوالب 
املحفوظة عن توزيع الأدوار بن اجلن�سن وقدراتهم، 

وجعلها جزًءا من املا�سي. 

• تمكين المرأة ضمن اآلليات الوطنية 
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

و�س���عت دول���ة الإم���ارات منظوم���ة مرتابط���ة من 
ال�سيا�س���ات وال�س���رتاتيجيات الوطنية التي ت�س���عى 
اإلى تعزي���ز وكفالة التمتع بحقوق الإن�س���ان واحلريات 
الأ�سا�س���ية، واحت���ل مو�س���وع متك���ن امل���راأة مكان���ة 
متقدمة على هذا ال�س���عيد، اإذ اأن�س���اأت دولة الإمارات 
“جمل����س الإم���ارات للتوازن بن اجلن�س���ن” يف العام 
2015، وال���ذي يه���دف اإل���ى تقلي����س الفج���وة ب���ن 
اجلن�س���ن، والعمل على حتقيق التوازن بن اجلن�سن 
يف القطاعن العام واخلا�س خ�سو�س���ا يف مراكز �سنع 

القرار. 
من جهة اأخرى، تبنت الدولة عدًدا من ال�سيا�س���ات 
وال�س���رتاتيجيات الوطنية الرامية اإل���ى متكن املراأة 
كاف���ة،  القطاع���ات  مكانته���ا يف  وتعزي���ز  الإماراتي���ة 
ومن ه���ذه ال�سيا�س���ات اإطالق ال�س���رتاتيجية الوطنية 
لتمكن وريادة امل���راأة 2015 - 2021، والتي تهدف 
اإل���ى متكن وبن���اء قدرات امل���راأة الإماراتي���ة وتذليل 
كاف���ة،  املج���الت  يف  م�س���اركتها  اأم���ام  ال�س���عوبات 
وتو�س���يع نط���اق م�س���اركتها التنموية وتعزي���ز مكانة 

املراأة الإماراتية يف املحافل الإقليمية والدولية. 
كم���ا قام���ت دول���ة الإم���ارات ويف اإط���ار التزامها 
بالتفاقيات املعنية بحقوق الإن�س���ان التي تعد طرفا 

فيه���ا، ويف اإطار �س���عيها احلثيث ل�س���تيفاء التقارير 
الدوري���ة املطلوبة منها من قبل الهيئ���ات التعاهدية 
واجله���ود التي تبذله���ا يف متابعة تنفيذ التو�س���يات 
ال�سادرة عن تلك اللجان، قامت با�ستعرا�س تقريرها 
الثاين ب�ساأن اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز 
�س���د امل���راأة )CEDAW( اأمام اللجنة املخت�س���ة يف 

نوفمرب 2015. 
ويف اإط���ار تعهداتها الطوعية املتعلقة برت�س���يح 
دولة الإمارات العربية املتحدة لع�سوية جمل�س حقوق 
الإن�س���ان للفرتة 2018-2016، قدمت دولة الإمارات 
الدع���م لهيئة الأم���م املتحدة للم���راأة، من خالل متويل 
افتتاح مكتب ات�سال للهيئة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، اإذ وّقعت دولة الإمارات وهيئة الأمم املتحدة 
للم���راأة يف يولي���و 2016 اتفاقية مق���ر لفتتاح مكتب 
ات�سال الهيئة املخ�س�س لدول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية يف اأبوظبي، ومت افتتاح املكتب ر�سميا 
يف �س���هر اأكتوبر 2016، ووفر الحتاد الن�س���ائي العام 
بالدول���ة الإمكاني���ات والت�س���هيالت والتموي���ل الالزم 

لفتتاح املكتب. 
ويف العام 2009، ان�س���مت الدولة اإلى بروتوكول 
الأمم املتحدة حلظر وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�سخا�س 
وخا�س���ة الن�س���اء والأطفال )بروتوكول بالريمو(. كما 
تعد دولة الإمارات ع�س���و موؤ�س�س يف جمموعة اأ�سدقاء 
متح���دون ملكافح���ة الجتار بالب����ر والتي اأ�س�س���ت يف 
�س���بتمرب 2010 على هام�س الدورة اخلام�سة وال�ستن 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة. 
ويف اخلت���ام، �س���تظل امل���راأة حجر زاوي���ة لي�س يف 
احلا�ر الإماراتي فح�سب، ولكن يف م�ستقبله كذلك، اإذ 
توؤمن الدولة اأن التقدم يف املوا�سيع املتعلقة بحقوق 
املراأة اأمر �رري لبناء جمتمع معا�ر يتحلى بالت�سامح. 
ومع م���ا حققته م���ن منافع ومع���ارف وخ���ربات عملية، 
�ستوا�سل دولة الإمارات العمل بداأب على �سمان متّتع 
امل���راأة يف بقية اأنح���اء العامل بنف�س التقدي���ر والقدرة 

على امل�ساركة التي حققتها داخلًيا.

امل��راأة منوذًجا متفرًدا يحتذى به على م�ستوى العامل،  يج�ّسد نهج دولة الإم��ارات يف متكني 

امل�ستقبل، وتعد جزًءا ل يتجزاأ من  التنمية ومربية لأجيال  الإماراتية �سريكة يف م�سرية  فاملراأة 

روؤية الدولة ل�ست�سراف امل�ستقبل. وجاء هذا النموذج الريادي يف متكني املراأة جت�سيًدا لنهج املغفور 

له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( وروؤية القيادة يف العتماد على املراأة ك�سريك 

مهم ورئي�س يف م�سرية التنمية وك�سانعة لأجيال امل�ستقبل الذين تتوا�سل ب�سواعدهم م�سرية مناء 

وتطور الوطن على خمتلف الأ�سعدة. 

واشنطن ـ اب

الخرطوم ـ اف ب

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
الذي يتعر�ض ل�ص���غوط �صيا�صية لتاأبينه 
الفاتر لل�س���ناتور الراحل ج���ون مكن، اإنه 
يك���ن كل التقدير للخدم���ات التي قدمها 
مكن لالأم���ة واأمر بتنكي����س الأعالم حدادا 
على وفاته. واأ�س���اف ترامب يف بيان “رغم 
خالفاتن���ا ب�س���اأن ال�سيا�س���ة فاإنن���ي اأحرتم 
اخلدم���ات الت���ي قدمه���ا ال�س���ناتور مكن 
لبالدن���ا، وتكرمي���ا ل���ه وقع���ت عل���ى قرار 
بتنكي����س عل���م الولي���ات املتح���دة حت���ى 
يوم دفنه”. وتويف مكن يوم ال�س���بت عن 
81 عاما. وكان مكن اأ�س���ريا �سابقا خالل 
حرب فيتنام كما خا�س انتخابات الرئا�سة 
مر�س���حا عن احل���زب اجلمه���وري يف 2008 
واأ�سبح يف الآونة الأخرية من اأ�سد منتقدي 
الرئي����س دونالد ترام���ب. ويف هانوي، قال 
وزي���ر خارجي���ة فيتن���ام فام بين���ه مينه اإن 
مك���ن كان “رم���زا جليل���ه” و�س���اعد على 
“ت�سميد جراح احلرب” من خالل الدفع اإلى 
تطبيع العالقات الدبلوما�س���ية مع فيتنام. 
وكتب مينه يف دفرت التعازي يف ال�س���فارة 
الأمريكي���ة يف هان���وي “بالن�س���بة حلكومة 
فيتنام و�س���عبها كان ال�سناتور مكن رمزا 
جليله من اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ ولقدامى 

املحاربن يف حرب فيتنام”.

ال�س���وداين  اخلارجي���ة  وزي���ر  ق���ال 
الدردي���ري حممد، اأم����س الثالثاء، اإن زعيم 
املتمردين بجنوب ال�س���ودان رياك م�س���ار 
رف�س التوقيع على اأحدث م�سودة لتفاق 
�س���الم م���ع حكوم���ة جوب���ا، لإنه���اء ال�راع 

امل�ستمر يف الدولة الوليدة منذ �سنوات.
يف  لل�س���حافين،  حمم���د  واأ�س���اف 
اخلرط���وم، اأن املعار�س���ة بقي���ادة م�س���ار 
وجماعة اأخرى رف�س���تا التوقي���ع، وطالبتا 
ب�س���مانات. وكان���ت الأط���راف املتنازع���ة 
يف جن���وب ال�س���ودان ق���د وقع���ت اتفاقا 
نهائي���ا لتقا�س���م ال�س���لطة، يف وقت مبكر 
من �س���هر اأغ�س���ط�س اجلاري، بهدف اإنهاء 
حرب اأهلي���ة، اأوقعت ع�رات اآلف القتلى، 
و�ردت املالي���ن. وحينها وق���ع الرئي�س 
�س���لفا كري ميارديت وخ�سمه رياك م�سار، 
يف ال�سودان املجاور، التفاق الذي مبوجبه 
يعود زعي���م التم���رد اإلى حكوم���ة الوحدة 
الوطني���ة، كنائ���ب اأول للرئي�س بن 5 يف 
هذا املن�سب. وبح�س���ب التفاق، �سيكون 
هناك 20 ع�س���وا من جماعة رئي�س جنوب 
ال�س���ودان �سلفا كري يف احلكومة اجلديدة، 
املوؤلف���ة من 35 ع�س���وا، بينما �ستح�س���ل 
جماع���ة زعي���م احلرك���ة ال�س���عبية لتحرير 
ال�سودان رياك م�سار وجمموعات معار�سة 
اأ�س���غر على باقي املنا�سب. وكان جنوب 
ال�سودان قد انف�س���ل عن ال�سودان العام 
2011، لكن احل���رب الأهلية تفجرت بعد 
ذل���ك بعامن بن احلكوم���ة التي يقودها 

كري وحركة متمردة يتزعمها م�سار.

اأ�س���درت احلكوم���ة الرتكي���ة، اأم����س 
الثالثاء، اأمرا ر�سميا يق�سي ب�رورة تعليق 
�س���ورة الرئي����س رجب طي���ب اردوغان يف 
مداخل املوؤ�س�س���ات احلكومية، يف �سابقة 

هي الأولى من نوعها لرئي�س تركي.
عل���ى  يج���ب  للتعمي���م،  ووفق���ا 
امل�سوؤولن يف الدوائر الر�سمية احلكومية 
باأبع���اد  للرئي����س  تعلي���ق �س���ور ملون���ة 
املب���اين  مداخ���ل  يف  �س���نتيمرت   70×50
الت���ي تنت����ر بداخله���ا �س���ور م�س���طفى 
كمال اأتات���ورك؛ باعتب���اره الرئي�س الأول 
الوطني���ة  احلرك���ة  وقائ���د  للجمهوري���ة 

الرتكية.
وقالت �س���حيفة “زمان” الرتكية اإن 
وزارة الداخلية اأ�سدرت تعميما اإلى جميع 
املوؤ�س�سات التابعة لها، بتاريخ 31 يوليو 
املا�س���ي، م���ن املديري���ة العام���ة للمدن 
التابع���ة ل���وزارة الداخلي���ة وبتوقيع وزير 
الداخلية �س���ليمان �س���ويلو، ويحتوي اأمرا 
بتعليق �س���ورة اأردوغان على مداخل مقار 
الوليات ومديريات الأمن ومراكز ال�رطة.

الواليات المتحدة

جنوب السودان

تركيا

ترامب ياأمر بتنكي�س 
الأعالم حدادا على مكن

 اتفاق ال�سالم 
“يف مهب الريح”

اردوغان يناف�س اأتاتورك 
بقرار “غري م�سبوق”
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�لإمار�ت منوذج ريادي باملنطقة يف متكني �ملر�أة
ج�سدت م�سرية فريدة على ال�سعيدين الوطني والدويل

• ال�سيخ حممد بن زايد يحتفل مع املراأة الإماراتية بيومها	

ك�س���فت �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” الأمريكية عن اأن زيارة وزير اخلارجية الأمريكية مايك بومبيو اإلى كوريا 
ال�س���مالية، التي كانت مقررة يف نهاية الأ�س���بوع املا�سي، األغيت بعد تلقيه ر�س���الة راأى م�سوؤولون اأمريكيون اأنها 
عدائي���ة م���ن جانب بيون���غ يانغ. وقالت ال�س���حيفة اإن املحتوى الدقيق للر�س���الة التي بعثها نائ���ب رئي�س اللجنة 

املركزية للحزب احلاكم يف كوريا ال�سمالية كيم يونغ �سول، غري معروف.
وت�س���لم بومبيو الر�سالة، اجلمعة، وعر�سها على الرئي�س دونالد ترامب، وتو�سال اإلى اأنها “تنطوي على درجة 
من العدائية تكفي لإلغاء الزيارة”، ح�س���بما ذكرت ال�س���حيفة يف �ساعة متاأخرة من يوم الثنن، نقال عن م�سوؤولن 
اثن���ن يف الإدارة. وعن���د اإلغائ���ه الزيارة، غّرد ترامب قائال اإنه مل ير تقدما كافيا على �س���عيد نزع ال�س���الح النووي 
لبيونغ يانغ. وجاء قرار ترامب بالتزامن مع تقارير م�ستقلة، ذكرت اأن كوريا ال�سمالية مل حترز تقدما كافيا لوقف 
برناجمها النووي، رغم وعود خالل قمة تاريخية مع الزعيم كيم جونغ اأون يف يونيو املا�سي. كما �سن ترامب هجوما 
على ال�س���ن لعدم بذلها جهودا كافية يف امل�س���اعدة يف عملية نزع ال�س���الح النووي، لكنه ترك الباب مفتوحا اأمام 

احتمال زيارة لبومبيو اإلى بيونغ يانغ عند التو�سل اإلى “حل” للعالقات التجارية الأمريكية ال�سينية.

ملاذ� �ألغيت زيارة بومبيو لبيونغ يانغ؟

• �سعار يوم املراأة الإماراتية	
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كشف رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة نائب رئيس االتحاد اإلمارايت عبداللطيف الفردان عن تغيري 
مسمى البطوالت الخليجية ملنتخبات الرجال. 

جاء ذلك خالل حديث الفردان إلحدى الجهات اإلعالمية بدولة اإلمارات، والتي تم تداوله يف مختلف مواقع 
التواصل االجتامعي، إذ بني الفردان أن تغيري البطوالت الخليجية للرجال، والتي أقرها االتحاد اآلسيوي يف نظام 

مسابقته الجديد، سيتم تطبيقه بدءاً من النسخة املقبلة، والتي ستكون تحت اسم “كأس الخليج العريب” سيطبق 
بدءاً من النسخة املقبلة.

وكانت اللجنة التنظيمية الخليجية التي عقدت اجتامعا قبل يومني عىل هامش البطولة الخليجية للناشئني واملقامة 
حاليا يف ديب، قد أجلت بطولة الرجال املقرر إقامتها يف دولة الكويت خالل شهر أكتوبر من العام الجاري حتى 

العام 2019 حتى يتم االنتهاء من إجراءات رفع اإليقاف عن السلة الكويتية.

تغيير مسمى البطوالت الخليجية لرجال السلة

  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(

خرس منتخبنا للناشني أمام شقيقه 
السعودي بنتيجة 69/58 يف القمة 
الخليجية التي جمعتهام يوم أمس 
ع��ىل صالة نادي ش��باب أهيل ديب 
ضمن منافسات البطولة الخليجية 
تحت  الناشئني  ملنتخبات  السادسة 
16 س��نة يف كرة السلة املؤهلة إىل 
البطولة اآلس��يوية، واملقامة يف ديب 
بدول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 
الش��قيقة خالل الفرتة م��ا بني 26 

أغسطس حتى 1 سبتمرب. 
 واق��رتب املنتخب الس��عودي من 
تحقيق أول ألقاب��ه الخليجية عىل 
مس��توى بط��والت الناش��ئني بعد 
أن متك��ن من الفوز ع��ىل منتخبنا 
حام��ل اللقب وأق��وى منافس له، 
واستحق املنتخب السعودي الفوز 
بع��د األداء الكب��ري ال��ذي قدم��ه 
حي��ث ف��رض أس��لوبه ومتكن من 
اس��تغالل نقاط قوت��ه املتمثلة يف 
الطول والقوة الجسامنية والرسعة، 
فيام ب��ات تركيز منتخبن��ا اآلن يف 
املنافس��ة عىل  التعويض ومواصلة 
اللقب، وأق��ل تقدير الحصول عىل 
املركز الثاين لخطف البطاقة الثانية 

املؤهلة إىل البطولة اآلسيوية. 
 وج��اءت بداي��ة املب��اراة مثالي��ة 
بالنس��بة ملنتخبنا الذي تقدم 10/4 
قب��ل أن يرتاج��ع ويب��دأ املنتخب 
السعودي يف فرض سيطرته وإنهاء 
 ،16/10 بالتق��دم  األوىل  الف��رتة 
واس��تمر املنتخ��ب الس��عودي يف 
تفوق��ه بالربع الثاين وخرج متقدًما 
أداء  وتحس��ن   ،33/17 بنتيج��ة 
منتخبن��ا كث��ريًا يف الش��وط الثاين، 
حيث اس��تطاع أن يج��اري نظريه 
النقاط  ف��ارق  الس��عودي ولك��ن 
الع��ودة  يف  منتخبن��ا  يس��عف  مل 
حي��ث انتهى الرب��ع الثالث بتقدم 
الس��عودية 53/40، وقدم منتخبنا 
أفض��ل عروض��ه يف الرب��ع األخري 
وح��اول الالعبون فعل املس��تحيل 
جاءت  النهائي��ة  النتيج��ة  ولك��ن 
لصالح املنتخب السعودي 69/58. 
 وج��اءت نتائج الف��رتات: 10/16، 
7/17، 23/20، و18/16، وكان أبرز 
املسجلني من صفوف منتخبنا عامر 
بوجريي ب� 17 نقطة وعامر يوسف 
14 نقطة وعيل زينل ب� 9 نقاط.   

الربع األول 

دخل منتخبنا اللقاء بتشكيلة مكونة 
م��ن عيل محم��ود وعامر يوس��ف 

وعمران عبدالله وإبراهيم سامل. 
 وافتتح التس��جيل يف املباراة العب 

منتخبن��ا عيل محم��ود وعزز عامر 
يوس��ف من تق��دم البحرين 4/2، 
وش��هدت الدقائ��ق األوىل تكاف��ؤ 
من الجانب��ني، ولعب منتخبنا دفاع 
ضاغ��ط رج��ل لرج��ل ع��ىل طول 
امللعب، واتبع املنتخب الس��عودي 
نفس األسلوب، وسجل عامر بوجريي 
6 نق��اط متتالي��ة ليمن��ح منتخبنا 
إىل  ارتكاب��ه  لك��ن   10/4 التق��دم 
خطأين شخصيني جعال املدرب عيل 
حسن يضطر إىل استبداله بالالعب 
حسن عزيز، وفرض منتخبنا أسلوبه 
بقي��ادة صانع األلعاب عيل محمود 
حت��ى منتصف الف��رتة، فيام حاول 
املنتخب الس��عودي ترتيب أوراقه 
بعد طلب مدربه الرتيك غوناي وقًتا 
مستقطًعا ونجح يف قلب تأخره إىل 
تق��دم بنتيج��ة إىل 16/10 يف نهاية 

الربع األول. 

الربع الثاني 

اندفاعه  السعودي  املنتخب  واصل 
واس��تغل حال��ة االرتب��اك وس��وء 
الرتكيز لالعب��ي منتخبنا يف الجانب 
الهجومي، وعزز املنتخب السعودي 
تقدمه 21/10 يف بداية الربع الثاين، 
وحاول منتخبن��ا العودة والتقليص 
االس��تعجال  يف  الالعب��ون  ووق��ع 
بالتصوي��ب واللع��ب الف��ردي يف 
الوقت الذي كس��ب فيه املنتخب 
السعودي مزيًدا من الثقة وواصل 
تقدم��ه 23/13، وطل��ب امل��درب 
عيل حس��ن وقًتا مستقطًعا وأجرى 
بع��ض التبدي��الت به��دف إيقاف 
تقدم املنتخب السعودي ولكن من 
دون جدوى، إذ اس��تطاع املنتخب 
السعودي أن يواصل تفوقه وينهي 
الربع الثاين متقدًما بنتيجة 33/17.   

الربع الثالث 

مل يتغ��ري أداء منتخبنا يف بداية الربع 

الثال��ث، إذ ص��ام عن التس��جيل 4 
دقائق كاملة يف الوقت الذي عزز فيه 
املنتخب الس��عودي من تقدمه وزاد 

الفارق إىل 26 نقطة بواقع 43/17.
وانتف��ض العبو منتخبنا يف الدقائق 
األربع األخرية بفضل الدفاع القوي 
واس��تغالل  الهج��وم  يف  والرتكي��ز 
الرسيع��ة  العكس��ية  الهج��امت 
النتيجة إىل  ومتكنوا م��ن تقلي��ص 
51/38 بع��د تأل��ق الب��دالء أحمد 
كازروين وع��يل زينل، وانتهى الربع 
الثالث بتقدم املنتخب الس��عودي 

بنتيجة 53/40.  

الربع األخير 

وح��اول منتخبن��ا تقلي��ص الفارق 
رسيًع��ا يف انط��الق الرب��ع األخري 
وبس��بب االس��تعجال أضاع فرص 
سهلة، فيام عزز املنتخب السعودي 
تقدم��ه 57/40 ليزي��د الفارق إىل 
17 نقط��ة، واس��تمر منتخبن��ا يف 
التصويبات  ع��رب  محاوالته وحاول 
الثالثي��ة الع��ودة ولكن��ه مل ينجح 
قب��ل أن يعتم��د ع��ىل االخرتاقات 
ويتمكن من تقلي��ص النتيجة غىل 
61/50 قب��ل أرب��ع دقائ��ق ويجرب 
مدرب السعودية عىل طلب وقت 
الضغط  منتخبنا  مستقطع، وحاول 

النتيجة وبذل  أكرث واالقرتاب م��ن 
الالعبون مجهود كبري ولكن الوقت 
مل يسعفهم لتحقيق ذلك، إذ انتهت 
املب��اراة بفوز املنتخب الس��عودي 

بنتيجة 69/58.   

اليوم راحة 

التنظيمي��ة  اللجن��ة  خصص��ت 
األربع��اء راحة  الي��وم  الخليجي��ة 
الخمس��ة  املنتخب��ات  إىل جمي��ع 
املش��اركة، وتستأنف املباريات يوم 
غًدا الخميس بإقامة مباراتني تجمع 
الس��عودية  منتخب��ي  ب��ني  األوىل 
وع��امن، وتليه��ا مب��اراة البحرين 
واإلم��ارات عند السادس��ة والربع 
مس��اًء بتوقي��ت البحري��ن، في��ام 
البطول��ة يوم  تختت��م منافس��ات 
الجمعة بلقاءي��ن يجمع األول بني 
البحري��ن وقطر عند الرابعة عرًصا، 

ويليه لقاء اإلمارات وعامن. 
 ويخ��وض منتخبنا حص��ة تدريبية 
الثالث��ة والنصف  يف متام الس��اعة 
اإلم��ارات س��يحاول فيها  بتوقيت 
الجه��از الفن��ي تصحي��ح األخطاء 
والرتكي��ز عىل املواجه��ات املتبقية 
التي تعد مهمة م��ن أجل تحقيق 
املرك��ز الثاين والتأه��ل إىل البطولة 

اآلسيوية للناشئني. 

ماركو يقود اإلحماء واإلطاالت 

الفن��ي ملنتخبن��ا  الجه��از  يعط��ي 
للناشئني مهمة قيادة اإلحامء وعمل 
العالج  اإلطاالت لالعبني الختصايص 
الطبيع��ي الرصيب مارك��و، قبل بدء 
التامري��ن واملباريات، وميتلك ماركو 
خ��ربة كب��رية يف مج��ال عمل��ه، إذ 
عمل أكرث من 5 س��نوات مع جميع 
املنتخبات الوطنية البحرينية، ويجد 
الالعبون أريحي��ة يف التعامل معه؛ 
كونه متعاوًنا وبشوًشا مع الجميع. 

تغيير مالبس الحكام 

اضطرت لجنة الح��كام يف البطولة 
ملنتخب��ات  السادس��ة  الخليجي��ة 
الناش��ئني تح��ت 16 لكرة الس��لة 
واملؤهلة إىل بطولة آس��يا إىل تغيري 
مالبس الحكام يف اليوم الثالث من 
املنافسات بطلب من لجنة الحكام 
يف االتح��اد ال��دويل لك��رة الس��لة 
)الفيب��ا(، إذ رف��ض “الفيبا” وضع 
للبطوالت  الراعي��ة  الرشكة  ش��عار 
أجاكس  الخليجي��ة وه��ي رشك��ة 
الحكام  فاني��الت  ع��ىل  للرياض��ة 
واالكتفاء فقط بوضع شعار الفيبا.  

إزالة بعض اإلعالنات 

قام��ت اللجن��ة املنظم��ة للبطولة 

بإزالة بعض اإلعالن��ات من أرضية 
الصالة بعد االحتجاج الذي تقدمت 
ب��ه بع��ض املنتخب��ات املش��اركة، 
وكان��ت بع��ض اإلعالن��ات تغطي 
خطوط مهمة يف ملعب كرة السلة 
مثل خ��ط الرمية الحرة األمر الذي 
أحدث إرباكا لالعبني والحكام أثناء 

املباريات. 

موقع “الفيبا” ينقل المباريات 

يويل االتح��اد الدويل لكرة الس��لة 
)الفيب��ا( اهتامًم��ا أك��رب يف الوقت 
الخليجي��ة  بالبط��والت  الح��ايل 
املنضوي��ة تحت مظلته؛ كونها تعد 
من البط��والت املؤهلة إىل البطولة 
اآلس��يوية، إذ يق��وم بنق��ل جميع 
املباريات عىل اليوتيوب يف موقعه 
الرس��مي ويض��ع أس��امء و ص��ور 
الالعبني مع إحصاءاتهم وإحصاءات 

املباريات أيًضا.   

 طاهرة جاسم 
أول مصورة مع المنتخبات 

 تخوض املصورة البحرينية طاهرة 
جاس��م املتخصص��ة يف تصوير كرة 
السلة أول تجربه لها مع املنتخبات 
الوطنية، إذ ترافق منتخب الناشئني 
يف البطول��ة الخليجي��ة السادس��ة 
وتق��وم  ديب  يف  حالًي��ا  املقام��ة 
بعدس��تها املتميزة بتغطية أحداث 
البطول��ة وتزويد املرك��ز اإلعالمي 
التاب��ع إىل اتح��اد الس��لة بالصور 

ولقطات الفيديو.
وتعد طاهرة جاس��م أول امرأة 
بحرينية تدخل الساحة الرياضية 
مصورة، وبدأت هوايتها املفضلة 
قب��ل 7 س��نوات ع��رب تغطي��ة 
وس��بق  املحلي��ة،  املنافس��ات 
تجربت��ني خارجتني  لها خ��وض 
مع ن��ادي املنام��ة يف البطوالت 

الخليجية. 
 وقالت طاهرة جاسم إنها حققت 
الخطوة األوىل م��ن تحقيق حلمها 
املنتخب��ات  مرافق��ة  يف  املتمث��ل 
الوطني��ة يف البط��والت الخارجية، 
وأك��دت أن حل��ام األك��رب مرافقة 

منتخبات الرجال والسيدات.
وقدم��ت طاهرة جاس��م ش��كرها 
إىل االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
برئاس��ة س��مو الش��يخ عيىس بن 
عيل آل خليف��ة عىل إعطائها الثقة 
يف هذه املهم��ة الصعبة ومتنت أن 
تكون عىل قدر املس��ؤولية وتكون 
جزء م��ن نج��اح الوف��د اإلعالمي 

املرافق للمنتخب يف البطولة.

انتفاضة متأخرة لم تنقذ منتخبنا من الخسارة أمام السعودية
اليوم راحة في البطولة الخليجية للناش��ئين لكرة الس��لة

األحم��ر يحض��ر الي��وم لمالق��اة األبي��ض اإلمارات��ي مس��اء الغد
دبي          أحمد الذهبة

)تصوير: طاهرة جاسم( من لقاء منتخبنا والسعودية  

المدرب علي كويد يوجه الالعبين المصورة البحرينية طاهرة جاسم

حكام لقاء البحرين والسعودية

عبداللطيف الفردان
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17 االتح��اد يس��تعير العب المحرق صادق س��لمان موس��مين
أحمد مهدي

استعار نادي االتحاد العب الفريق 
األول لكرة القدم بنادي املحرق 

صادق سلامن؛ ليمثل هالل بذلك 
الفريق البنفسجي خالل منافسات 

املوسم الريايض املقبل 2018 -  2019 
واملوسم 2019 -  2020.

وجاءت االستعارة االتحادية ملوسمني؛ 
ليعزز صادق بذلك صفوف الفريق 

األول يف دوري الدرجة الثانية 

للموسم الجديد، والذي يسعى فيه 
“االيت” للعودة مجددا إىل الدوري 

املمتاز.
ويعترب الالعب صادق سلامن واحدا 

من العنارص الشابة التي برزت 
خالل السنوات األخرية مع ناديه األم 

)املحرق( قبل
أن ميثل نادي مدينة عيىس املوسم 
املايض عىل سبيل اإلعارة، وهو من 

مواليد العام 1997.
وسيكون صادق سلامن تدعيام جيدا 
لصفوف فريق املدرب الوطني هشام 

املاحوزي، خصوصا وأن االتحاد 
يدخل بطموحات كبرية يف املوسم 

الجديد، السيام بعد هبوطه مرة 
أخرى لدوري الدرجة الثانية، إذ 

يأمل يف تقديم مستويات متميزة 
متنحه إحدى بطاقتي التأهل للدوري 

املمتاز.
ويدشن االتحاديون املوسم الجديد 

غدا )الخميس( بلقاء فريق البسيتني 
ضمن الدور املؤهل لكأس جاللة 
امللك، حيث ستقام املباراة عند 7 

مساء عىل استاد النادي األهيل.
إىل ذلك، سيخوض االتحاد لقاء وديا 

يوم 9 سبتمرب املقبل أمام الفريق 
األول لنادي الحد، إذ تأيت املباراة يف 

ظل خضوع االتحاد للراحة اإلجبارية 
خالل الجولة الثالثة من الدور 

املؤهل لكأس امللك، وضمن إطار 
استعداد الحد لدوري نارص بن حمد 
املمتاز الذي سينطق يوم 16 سبتمرب.

وجاء االتحاد يف الدور املؤهل 
لكأس امللك يف املجموعة األوىل إىل 

جانب البسيتني والبحرين والتضامن 
واالتفاق.

عقدت اللجنة املنظمة العليا للمرحلة 
الثاني��ة من تصفيات كأس آس��يا لكرة 
الس��لة للكبار، اجتامعها الثاين يف مقر 
االتح��اد البحريني لكرة الس��لة، وذلك 
برئاس��ة رئيس اللجنة الش��يخ سلامن 
بن عبدالل��ه آل خليفة وحضور جميع 
األعضاء.  وستقام التصفيات يف مملكة 
البحرين خ��الل الف��رة 11 وحتى 15 
سبتمرب املقبل مبشاركة منتخبنا الوطني 
األول ومنتخبات الس��عودية وفلسطني 

وبنغالديش وسرييالنكا. 
 وترأس الش��يخ س��لامن ب��ن عبدالله 
وه��م:  األعض��اء  بحض��ور  االجت��امع 
من األمان��ة العامة لالتح��اد عبداإلله 
عبدالغفار وولي��د عيل مرشف وأحمد 
يوس��ف، ممث��ل وزارة الداخلية الرائد 
أحمد بوبش��يت، ممثل وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة عيل املالود، ممثل 

اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة هش��ام 
البلويش، وممثل قناة البحرين الرياضية 
عبدالعزي��ز خضري، وعضو اللجنة خالد 
خلي��ل.  ويف بداي��ة االجت��امع، رحب 
الش��يخ س��لامن بن عبدالله بالحضور 

ناق��ال له��م تحي��ات رئي��س االتح��اد 
البحريني لكرة الس��لة س��مو الش��يخ 
عي��ىس ب��ن ع��يل آل خليفة ، ش��اكرا 
ومق��درا الجهود الت��ي يبذلها األعضاء 
يف س��بيل العمل والتحضري الس��تضافة 

التصفيات اآلسيوية. 
الجوان��ب  املجتمع��ون  واس��تعرض   
اإلدارية املختلفة باستضافة التصفيات، 
واملتعلقة باألمور املرتبطة بعمل وزارة 
الداخلي��ة يف الجان��ب األمني، إذ متت 

عملي��ة املخاطبة م��ع وزارة الداخلية 
لتوفري رج��ال األم��ن، ومخاطبة وزارة 
لتوف��ري  والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون 
إىل  باإلضاف��ة  املتح��رك،  املدرج��ات 
مخاطب��ة اللجن��ة األوملبي��ة، إلص��دار 

تأش��ريات الدخ��ول للفرق املش��اركة، 
عالوة إىل استعراض خطة قناة البحرين 

الرياضية للنقل التلفزيوين. 
 وخ��الل االجت��امع، اعتم��دت اللجنة 
املش��اركة،  املنتخبات  مرافقي  أس��امء 
والذي��ن قدمه��م عضو اللجن��ة خالد 
خليل.   وس��مت اللجن��ة مازن جميل 
ليك��ون رئيس��ا لألم��ور اإلدارية داخل 
مباري��ات  س��تحتضن  الت��ي  الصال��ة 
التصفي��ات، إذ ي��أيت ذل��ك توافقا مع 
متطلبات االتحاد الدويل لكرة الس��لة، 
ك��ام اعتمدت اللجنة إص��دار بطاقات 
االعتامد لجميع املشاركني يف التصفيات. 
 ويأيت تش��كيل اللجن��ة املنظمة العليا 
حرصا من س��مو الشيخ عيىس بن عيل 
آل خليف��ة للتحض��ري املبك��ر واإلعداد 
بشكل مناسب الستضافة التصفيات، مبا 

يضمن تحقيق أقىص درجات النجاح.

“تنظيمية” تصفيات آسيا للسلة تعقد اجتماعها الثاني برئاسة سلمان بن عبداهلل
مازن جميل رئيسا لألمور اإلدارية داخل الصالة واعتماد مرافقي المنتخبات

اتحاد السلة             المركز اإلعالمي

وص��ل إىل “البالد س��بورت” تعقيب من 
مدير إدارة ش��ؤون األندية بوزارة شؤون 
الش��باب والرياضة طارق العريب تعليقا 
ع��ىل الخرب املنش��ور يف ع��دد يوم أمس 
حول نادي س��امهيج، وجاء يف التعقيب 

اآليت:
يرسن��ا أن نهديك��م خال��ص التحي��ات 
والتقدير، شاكرين إس��هاماتكم املتميزة 
يف إب��راز الصورة الحضاري��ة عن الحركة 
الرياضية والشبابية يف مملكتنا الغالية. 

وباإلش��ارة إىل ما ورد يف عدد صحيفتكم 
 2018 أغس��طس   28 بتاري��خ  الغ��راء 
واملتضمن مناش��دة من ممثيل سامهيج 
لحل املش��كالت اإلدارية بالنادي نود أن 

نوضع لكم ما ييل:
 أوال: يحرص سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وش��ؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية دامئا عىل دعم األندية 
الوطني��ة وتهيئة األج��واء املثالية أمامها 
للقي��ام بدوره��ا األس��ايس واملحوري يف 
رعاية الحركة الش��بابية والرياضية، وهو 
األمر الذي ترجمته وزارة شؤون الشباب 
والرياضة بإعط��اء األندية الوطنية أولية 

مضاعف��ة يف عمله��ا، وتس��عى دامئا اىل 
دعم مجالس إدارات األندية الوقوف اىل 
جانبها؛ من أجل مواصل��ة عملها النبيل 
يف رعاية الحركة الش��بابية والرياضية يف 

اململكة. 
ثانيا: خالل الفرة الس��ابقة حدث خالف 
يف وجهات النظر بني أعضاء مجلس إدارة 
نادي س��امهيج وقد قامت إدارة شؤون 
األندية بعقد اجتامع��ات عدة لتقريب 
وجهات النظر ب��ني أعضاء مجلس إدارة 
النادي، وقد أمثرت تلك االجتامعات عن 
نتائج إيجابية، وتم تس��ري كافة أنش��طة 
النادي خالل املوسم املايض، إال أنه خالل 
الفرة الحالية تكرر االختالف يف وجهات 
النظر بني أعضاء مجلس اإلدارة وانقسم 
مجل��س اإلدارة إىل قس��مني كل منه��م 
متمسك برأيه يف موضوع الخالف الدائر 
بني الجانبني األم��ر الذي حال دون قيام 

مجلس اإلدارة بأعامله املنوط بها.
ثالث��ا: حرصت وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة مرة أخرى ومع بداية الخالف 
إىل االجت��امع مع مجل��س إدارة النادي؛ 
للوقوف عىل حيثيات الخالف الدائر بني 
الجانبني واالس��تامع إىل وجه��ات النظر 
يف هذا الش��أن، كام قام��ت الوزارة أيضا 

باالجتامع بصورة فردية مع املجموعتني 
يف مس��عى منها إىل حل الخالف بصورة 

رسيعة ليعود مجلس اإلدارة إىل عمله. 
رابع��ا: واصلت وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة ووف��ق اللوائ��ح واألنظم��ة 
املتبعة مساعيها الحثيثة الحتواء الخالف 
يف مجلس إدارة نادي سامهيج وعقدت 
اجتامع��ا مع مجل��س اإلدارة بقس��ميه 
يف 13 أغس��طس الج��اري، وت��م خالل 
االجتامع التباحث حول الس��بل الكفيلة 
بإنهاء االقتس��ام بني أعضاء مجلس إدارة 
النادي، ومل الش��مل بينهم والعمل عىل 
تهيئ��ة املناخات املناس��بة لعودة العمل 

اإلداري بشكل طبيعي يف النادي. 
خامسا: خالل االجتامع متسك كل طرف 
برأيه يف موضوع الخالف، وقد تم االتفاق 

ع��ىل أن تواصل وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة مس��اعيها الحتواء الخالف عرب 
الحوار مع جميع أطرافه كام تم التأكيد 
ع��ىل أهمية تغلي��ب املصلح��ة العامة 
للنادي ومنتس��بيه؛ بوصفه كيانا ش��بابيا 

ورياضيا يضم أبناء منطقة سامهيج. 
سادس��ا: ت��م االتف��اق خ��الل االجتامع 
بالتواف��ق عىل أن يق��وم مجلس اإلدارة 
بالعم��ل اإلداري املن��وط ب��ه يف إدارة 
النادي وتس��يري أموره املالي��ة واإلدارية 
بصورة طبيعية مبا ال مبا ال يؤثر سلبا عىل 
منتس��بي النادي واع��داد وتجهيز كافة 

فرقه الرياضية وأنشطته املختلفة. 
وختام��ا، ت��ود وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة التأكي��د عىل أنه��ا تتابع عن 
كث��ب موضوع الخالف الدائر بني أعضاء 
مجلس إدارة نادي سامهيج، وتتخذ من 
الحوار وتقريب وجهات النظر والقوانني 
واللوائ��ح نهج��ا لها، وتأم��ل من جميع 
األطراف تغليب املصلحة العامة للنادي 
لحل هذا الخالف، كام تؤكد الوزارة أنها 
سوف تتخذ اإلجراءات املناسبة والالزمة 
لتسيري العمل اإلداري والريايض بالنادي 
يف حال عدم توافق أعضاء مجلس إدارة 

النادي لحل الخالف الدائر بينهم.

“الشباب والرياضة” تعقب على موضوع نادي سماهيج
السيف           وزارة شؤون الشباب والرياضة

الشيخ سلمان بن عبداهلل مترئسا االجتماع  جانب من االجتماع الثاني للجنة المنظمة لتصفيات آسيا

 األهلي يالقي الشارقة 
في بطولة القاسمي اليوم

تنطلق اليوم األربعاء بطولة الشيخ 
محمد بن خالد القاسمي الدولية 
السابعة لكرة اليد، والتي ستقام 
حتى 5 سبتمرب املقبل يف ضيافة 

نادي الشارقة اإلمارايت. وسيكون فريق 
األهيل ممثلنا يف هذه الدورة الودية واملقرر إنطالقها اليوم، 

حيث سيواجه صاحب األرض والجمهور فريق الشارقة يف متام 
الساعة 6 )بتوقيت البحرين( واملباراة هذه وسائر املباريات 
املقبلة ستكون منقولة عىل قناة الشارقة الرياضية. وكانت 

بعثة األهيل بقيادة املدرب الجزائري زيك عبادة قد توجهت 
إىل إمارة الشارقة منذ صباح األمس مع أفراد الفريق، ويف 
مقدمتهم محمد املقايب والحارس صالح عبدالجليل وعيل 

حسني. وحتى صبيحة يوم أمس كانت األمور تسري عىل ما 
يرام من حيث مشاركة الفرق الستة، وهي )الشارقة اإلمارايت، 
األهيل والسموحة املرصيني، النجم الساحيل التونيس، األهيل 

البحريني وأخريا الهدى السعودي(، إال أن الفريق التونيس 
قدم اعتذاره يف اللحظات األخرية بداعي الظروف القاهرة 

التي يواجهها مام جعل اللجنة التنظيمية للبطولة تعيد 
حساباتها وخصوصا لجدول املباريات. وبحسب الجدول 

املعدل الذي صدر مساء امس، أن األهيل سيواجه الهدى 
السعودي غدا الخميس بدل من مالقاة  “حامل اللقب” 

األهيل املرصي عىل أن يكون يوم الجمعة راحة لجميع الفرق 
املشاركة، وقد ويلتقي االهيل املرصي يوم السبت ويختتم 

مبارياته االحد عرب ليالقي سموحة املرصي.

للناش��ئني  الوطن��ي  منتخبن��ا  تزع��م 
املنتخبات الخليجية وذلك يف التصنيف 
الذي أصدره االتحاد الدويل لكرة السلة 
)الفيبا( ملنتخبات الناش��ئني )تحت 16 
سنة(.  وجاء منتخبنا الوطني يف املرتبة 
11 عىل املستوى اآلس��يوي، بينام جاء 
الخام��س عربي��ا بع��د منتخبات مرص 
وتون��س والجزائر لبن��ان، يف حني جاء 
منتخبن��ا أوال عىل مس��توى املنتخبات 
الخليجية يف هذا التصنيف الذي يأخذ 
يف االعتب��ار كل البنود الخاصة به حتى 

يوم الخامس من اغسطس الجاري. 
 وي��أيت حص��ول منتخبنا ع��ىل مراتب 

متقدمة يف التصنيف الدويل تأكيدا عىل 
التطور الالفت والكب��ري ملنتخبات كرة 
الس��لة البحرينية، مبا يتوافق مع رؤية 
رئي��س االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
س��مو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، 
والرامي��ة إىل تطوي��ر العم��ل الفن��ي 
للمنتخبات الوطنية السالوية مبا يضمن 
تقدميها النتائج املتميزة وحصولها عىل 
أفض��ل املراكز، إذ يعد س��موه الداعم 
الس��الوية  الوطني��ة  األول ملنتخباتن��ا 
ع��رب الحرص عىل وض��ع أفضل الربامج 
بإعدادها وتحضريها  الكفيلة  والخطط 
ع��ىل الوجه األفض��ل، وع��ىل الصعيد 

ال��دويل جاء منتخبن��ا يف التصنيف 60 
عىل مس��توى العامل، والثاين عىل عرب 

آسيا بعد املنتخب اللبناين. 
 ويش��ارك منتخبن��ا حالي��اً يف البطولة 
الخليجية التي تحتضنها دولة اإلمارات 
العربية املتحدة خالل الفرة 26 وحتى 
31 أغس��طس الجاري، وخاض منتخبنا 
مبارات��ني فيه��ا حتى اآلن أم��ام عامن 
والس��عودية، وغداً الخميس س��يلتقي 
مبنتخ��ب اإلم��ارات صاح��ب الضيافة 
عند السادس��ة والربع، وي��وم الجمعة 
س��يختتم مبارياته مبواجه��ة املنتخب 

القطري الساعة الرابعة عرصاً.

منتخب الناش��ئين الس��الوي في التصنيف األول خليجيا
ج������اء خ���ام���س���ا ع���ل���ى ال���م���س���ت���وى ال���ع���رب���ي

 منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين

اتحاد السلة            المركز اإلعالمي

علي مجيد



واص��ل الع��ب منتخبن��ا الوطني 
لل��راع عبدالله جناح��ي أداءه 
القوي ضم مشاركته يف منافسات 
ق��وارب اللي��زر ب��دورة األلعاب 
اآلس��يوية املقامة حاليا مبدينتي 
جاكرتا وباملبانغ، وذلك مبحافظته 
عىل مركزه الثامن يف سلم الرتتيب 
بع��د خوض��ه للس��باقني الثامن 
والتاس��ع م��ن املنافس��ات التي 
تقام عىل نادي املراكب الراعية 
اإلندونيس��ية  بالعاصمة  بانكول 
جاكرت��ا، ومل يتبقى س��وى ثالثة 
سباقات سيسعى خاللها جناحي 
إىل تحسني مركزه يف سلم الرتتيب 
يف ظ��ل الفارق غ��ري الكبري بينه 
وب��ني صاح��ب املرك��ز الرابع يف 
الرتتيب العام، حيث نجح جناحي 
يف تس��جيل 6 نق��اط فق��ط يف 
الجولتني الثامنة والتاسعة، وهي 
أفضل نتيج��ة يحققها الالعب يف 
الت��ي انطلقت قبل  املنافس��ات 
ثالث��ة أيام، حيث كان��ت نتائجه 
الس��ابقة تش��ري إىل 9 نق��اط يف 
السباق األول والرابع، إضافة إىل 
8 نقاط يف السباق الثاين والثالث 
والخامس والس��ابع، وكان أفضل 
الذي  السادس  الس��باق  سباقاته 

سجل فيه 5 نقاط.
 ووص��ل جناح��ي إىل مجم��وع 
67.0 نقط��ة وبص��ايف نقاط 58، 
وق��دم الالع��ب احتجاج��ا عىل 
الع��ب منتخب هون��غ كونغ يف 
الس��ابق التاس��ع من املنافسات، 
حيث متكن جناحي من كس��ب 
االحتجاج الذي من شأنه أن يزيد 
م��ن حظ��وظ العبن��ا يف تحقيق 
مركز أفضل والتق��دم خطوة إىل 
األمام بعد اعتامد النتائج الكاملة 
االحتجاج��ات  كل  يف  والنظ��ر 

املقدمة من الالعبني.
 وبقي أمام العبنا ثالثة س��باقات 
موزع��ة عىل اليوم��ني الختاميني 
للمنافس��ات، حي��ث س��يخوض 
جناح��ي اليوم الس��باقني العارش 
والح��ادي عر، ع��ىل أن يكون 
الس��باق األخ��ري ي��وم الجمع��ة 
املقبل، والذي س��يحدد أصحاب 
املراك��ز الثالث��ة األوىل يف س��لم 
الرتتيب العام وتوزيع امليداليات 

امللونة عىل الفائزين الثالثة.
وأعرب الالع��ب رضاه الكبري عن 
املستوى الذي يقدمه يف مشاركته 
الثانية من دورة األلعاب اآلسيوية، 
ال��راع تظم  وقال “منافس��ات 
العبني عاملني سبق لهم املشاركة 
العاملي��ة  البط��والت  عدي��د  يف 
واألوملبية وتحقيق مراكز متقدم 
فيه��ا والحصول ع��ىل ميداليات، 
الالعب��ني  ه��ؤالء  فمنافس��ة 
واالقرتاب منهم يف الرتتيب يبعث 
الرض��ا خصوصا وأنن��ي الحظت 
الف��ارق بني مش��اركتي األوىل يف 
دورات األلعاب اآلس��يوية وهذه 
املشاركة، وآمل أن أقدم املستوى 
املطلوب في��ام تبقى من جوالت 
الس��باق؛ من أجل الحصول عىل 

مركز متقدم بنهاية املنافسات”.
 وع��ن الس��باقات الت��ي خاضها 
لغاي��ة اآلن أوض��ح “يف الجوالت 
األخ��رية كان اله��واء ق��وي جدا 
وأثر نسبيا عىل مستواي خصوصا 
وأنني تدربت عىل هواء أقل من 
هذه الق��وة يف البحرين، إضافة 
إىل عدم التعود عىل حركة البحر 
الس��باقات  لك��ن يف  وأمواج��ه، 
األخرية بدأت يف أخذ زمام األمور 
أكرث وتحقيق تقدم ملحوظ عىل 
صعيد املستوى ما قادين إىل هذا 

املركز لغاية اآلن”.
وتاب��ع جناح��ي “بع��ض الفرق 
خاض��ت  ال��دورة  يف  املش��اركة 
تدريبات ملدة ثالثة أس��ابيع عىل 

للمنافس��ات  املخص��ص  البح��ر 
كالفري��ق الهن��دي والتايلن��دي، 
فلكل بح��ر أمواجه وحركته التي 
تختلف ع��ن األخ��ر، إضافة إىل 
اململك��ة تش��ارك بالع��ب واحد 
فق��ط يف املنافس��ات عىل عكس 
بقية الفرق التي تش��ارك ب� 7 أو 
8 العب��ني يف منافس��ات ال��راع 

عموما”.
وأكد جناحي أنه استفاد كثريا من 
البعثة األوملبي��ة التي قدمتها له 
اللجنة األوملبية يف تطور مستواه، 
مؤكدا مساعدته يف االستفادة من 

البعثة بالصورة الكاملة. 
يذكر أن كمبوديا تش��ارك للمرة 
األوىل يف مس��ابقات الراع بعد 
االتحاد  عضوي��ة  ع��ىل  حصولها 
البحري��ة  للرياض��ات  اآلس��يوي 

وتشارك ب� 4 العبني. 

 البعثة تزور الالعب 

 ح��رص مدير البعث��ة البحرينية 
بدر ن��ارص وأعضاء الوفد اإلداري 
واإلعالم��ي ع��ىل زي��ارة الالعب 
قاس��م  عبدالله جناحي ومدربه 
بن جميع يوم أمس قبل انطالق 
الثام��ن  الس��باقني  منافس��ات 
والتاس��ع؛ للوقوف خلف الالعب 
يف مشاركته وتشجيعه عىل تقدم 
أفض��ل نتيجة يف هذه املش��اركة 
الثاني��ة ل��ه يف دورات األلعاب، 
البعث��ة  مدي��ر  تب��ادل  حي��ث 

الكلامت التش��جيعة مع الالعب 
مؤك��دا ثقته الكامل��ة يف تحقيق 
جناح��ي ألفضل نتيج��ة يف هذه 
التي تضم مجموعة  املنافس��ات 

من أفضل الالعبني العامليني. 
وقدم جناحي شكره عىل االهتامم 
الكب��ري ال��ذي يلقاه م��ن مدير 
البعث��ة والوف��د اإلداري، مؤكدا 
طموحه الكبري يف أن يوفق خالل 
السباقات الثالثة املتبقية لتحقيق 

مركز متقدم بنهاية املنافسات. 

 الخياط : ألعاب القوى رقم 
صعب آسيويا ونتطلع إلنجاز 
تاريخي

 أكد عضو مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبية البحرينية، رئيس االتحاد 
البحريني لفنون القتال املختلطة 
خالد الخي��اط أن ما يحققه أبناء 
البحري��ن يف مختل��ف األلع��اب 
الرياضي��ة هو مث��رة لدعم جاللة 
ال��وزراء،  املل��ك، وس��مو رئيس 
وسمو ويل العهد، ومساندة ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريية 
وشؤون الش��باب، رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 
لرئيس  األول  النائ��ب  وم��ؤازرة 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، 
رئيس االتح��اد البحريني أللعاب 
القوى سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة.
وأض��اف الخي��اط أن م��ا حققه 
دورة  يف  اآلن  لغاي��ة  اململك��ة 
األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرة 
يؤك��د ومبا ال يدع مجاال للش��ك 
مدى االهتامم الذي يوليه س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
للحرك��ة الرياضية، كام أش��ار إىل 
أن حص��اد ألع��اب الق��وى يعد 
انعكاس��ا طبيعيا ملا يقدمه سمو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
من دع��م ألم األلعاب التي تعترب 
رقام صعبا ع��ىل الصعيد القاري 

والعاملي.
وأك��د الخي��اط أن دورة األلعاب 
اآلس��يوية الت��ي تق��ام كل أربع 
س��نوات تحظ��ى باهت��امم من 
مجل��س إدارة اللجن��ة األوملبية، 
به��دف  كان��ت  املش��اركة  وأن 
تحقي��ق أكرب عدد من امليداليات 
عموم��ا، وامليدالي��ات الذهبي��ة 
خصوصا تجس��يدا لشعار سموه 
“الذهب فق��ط”، وهو ما تحقق 

بالفعل حتى اآلن يف الدورة.
وع��ىل صعيد آخر، أك��د الخياط 
اس��تعداد العب السامبو مرتىض 
عيل للمش��اركة ب��دورة األلعاب 
االس��يوية، مش��ريا إىل أن الالعب 
لالستحقاق  بش��كل جيد  استعد 
الق��اري؛ به��دف اعت��الء منصة 
التتويج، متمني��ا لالعب التوفيق 

والنجاح يف مش��واره الذي سيبدأ 
غدا، معربا عن أمله يف أن يحالفه 
الح��ظ، وأن يتمكن من تريف 
ألعاب  أصبحت  بعدم��ا  اململكة 
القت��ال املختلط��ة واجهة  فنون 
مرفة للوط��ن بفضل ما تحظى 
به م��ن اهتامم ودعم من جانب 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة الذي وضع األسس القوية 
يف  وس��اهم  الرياض��ات،  لتل��ك 

نرها باملنطقة.

 ذياب يبدأ مشواره في 
سباق الدراجات لمسافة 4 
كيلومترات

ذياب  يحي��ى  الالع��ب  يخ��وض 
اليوم  التاس��عة صب��اح  الس��اعة 
س��باق  منافس��ات  )األربع��اء( 
الدراج��ات عىل املضامر ملس��افة 
4 كيلومرتات، وال��ذي يتم خالله 
احتس��اب الفوز من خالل أفضل 
زم��ن، حي��ث وص��ل ذي��اب إىل 
العاصم��ة اإلندونيس��ية جاكرت��ا 
قبل أيام عدة، وأج��رى تدريباته 
اس��تعدادا للسباق الذي سينطلق 
الي��وم ع��ىل أن يقام غدا س��باق 
آخر عبارة عن أربعة س��باقات يف 
آن واحد تقدر مس��افته بنحو 90 
كيلومرتا، يجتاز خالله الدراج 100 
لفة، ثم يتوق��ف عىل أن يخوض 
70 لف��ة، وهك��ذا ويت��م خالل��ه 

تحديد النتيجة من خالل النقاط.
وقال ذياب إن املش��اركة يف مثل 
هذا السباق تعترب جديدة بالنسبة 
لرياض��ة الدراج��ات يف مملك��ة 
البحرين، كام أنه سيش��ارك للمرة 
األوىل يف هذا النوع من السباقات 
يف أول مش��اركة خارجية له عىل 
املس��توى الرسمي بدورة األلعاب 
اآلسيوية، والتي يتطلع من خاللها 

لتحقيق نتيجة إيجابية.
ويقول ذياب “ك��ام هو معروف 
بأننا يف البحرين ال منتلك مضامرا 
للدراج��ات ونقيم س��باقاتنا عىل 
الطريق فقط، وهنا سأشارك عىل 
املض��امر، وهو يختل��ف بطبيعة 
الح��ال ع��ن الطري��ق، ولكنن��ي 
س��أبذل قصارى جهدي؛ من أجل 
تحقيق أفض��ل النتائج، وأمتنى أن 

تثمر جهودي بالنجاح..”.
وذك��ر ذياب أن الس��باق يحظى 
بالكث��ري من املش��اركني من ذوي 
الخ��ربة يف مث��ل ه��ذا الس��باق، 
لكنه س��يقدم أفضل م��ا لديه يف 
الس��باقني، معربا ع��ن أمله يف أن 
يك��ون عند حس��ن ظ��ن البعثة 
البحريني��ة، معرب��ا ع��ن ش��كره 
الجزي��ل للجن��ة األوملبي��ة ع��ىل 
إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة يف 
الدورة اآلس��يوية ليكتسب الخربة 
من خالل االحتكاك مع نخبة من 
أبرز الدراجني عىل مستوى القارة 

اآلسيوية.

 جاكرتا تحييكم

  - إىل جان��ب م��ا تحق��ق م��ن 
ميدالي��ات ذهبي��ة ملنتخب ألعاب 
الق��وى، عم��ت الفرح��ة البعث��ة 
البحرينية بتأهل منتخب كرة اليد 
إىل النه��ايئ ألول م��رة يف تاريخ��ه 
لتضمن اململكة ميدالية فضية هي 
األوىل لألحمر عىل مس��توى دورة 
األلعاب اآلس��يوية وعىل مس��توى 
الطموح  لكن  الجامعي��ة،  األلعاب 

هو معانقة الذهب. 
 - يستغل بعض املرشحني لعضوية 
ورئاس��ة االتحاد الدويل واآلس��يوي 
أللعاب الق��وى تواجدهم يف دورة 
األلعاب اآلس��يوية بعد التحش��يد 
وكس��ب أك��رب عدد م��ن األصوات 
يف االنتخابات التي س��تجرى خالل 
الصي��ف املقب��ل بالدوح��ة ع��ىل 
هامش بطولة العامل أللعاب القوى. 
 - قامت البعثة بتخصيص ش��قتني 
يف القري��ة الرياضي��ة لتكون مبثابة 
عي��ادة طبي��ة يس��تخدمها طبيب 
البعثة الكويب فرانشيسكو تشامبان 

لتشخيص وعالج الالعبني. 
  - قام عض��و مجلس إدارة اللجنة 
البحريني  االتح��اد  األوملبية رئيس 
لك��رة اليد ع��يل عيىس إس��حاقي 
بزي��ارة العب��ي املنتخ��ب والجهاز 
الفني واإلداري مس��اء أمس األول 

بالقرية الرياضية. 
  - استقبلت البعثة البحرينية خرب 
إقام��ة مب��اراة نهايئ ك��رة اليد بني 
البحرين وقطر بتاريخ 31 اغسطس 
بارتياح كب��ري؛ ألنه لن يتضارب مع 

ختام منافسات ألعاب القوى.

جناحي يواصل عروضه القوية في منافسات الشراع بآسياد جاكرتا
مدير البعثة التقى الالعب وتابع السباق

)تصوير: علي الحلواجي( مدير البعثة أثناء لقائه عبداهلل جناحي  
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خالد الخياط
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رفع��ت مملكة البحري��ن حصيلتها من 
امليداليات امللون��ة إىل 16 )8 ذهبيات 
ب��دورة  برونزي��ات(  و5  فضي��ات  و3 
األلعاب اآلس��يوية الثامن��ة عرشة التي 
تحتضنها مدينتي جاكرتا وباملبانغ حتى 
2 س��بتمرب املقبل، بعدم��ا فاز منتخب 
ألعاب الق��وى بذهبيتني وبرونزيتني يف 
رابع أيام مسابقة أم األلعاب أمس التي 
أقيمت عىل ستاد “GBK”، حيث فازت 
الع��داءة كالكي��دان بيف��كادو بذهبية 
نهايئ سباق 5 آالف مرت للسيدات، وظفر 
فريق التتاب��ع املختلط املكون من عيل 
خمي��س وأولكيمي وس��لوى عيد نارص 
وعباس أبوبكر باملركز األول والذهبية، 
فيام أح��رزت العداءة بونت��ور روبوتو 
املرك��ز الثال��ث وامليدالي��ة الربونزي��ة، 
وأحرزت العداءة منال البحراوي املركز 
الثال��ث وامليدالي��ة الربونزي��ة يف نهايئ 
س��باق 800 م��رت للس��يدات.  وجاءت 
البحرين يف املركز الثاين عرش يف الرتتيب 
الع��ام لج��دول امليدالي��ات لغاية يوم 
أمس واحتفظ باملركز األول عربيا، فيام 
الزالت الصني ترتبع عىل عرش الصدارة 
يف الرتتي��ب الع��ام ب��� 205 ميداليات 
)96 ذهبي��ة و64 فضية و45 برونزية(، 
وخلفها اليابان يف املرك��ز الثاين ب� 141 
ميدالي��ة )43 ذهبي��ة، 38 فضي��ة، 60 
برونزي��ة(، وكوريا يف املرك��ز الثالث ب� 
117 ميدالية )32 ذهبية، 39 فضية، 46 

برونزية(.

فوز تاريخي لفريق التتابع 
المختلط بالذهبية

حق��ق فري��ق التتابع املختلط لس��باق 
4×400 مرت واملك��ون من عيل خميس 
وعباس أبوبكر وأولوكيمي وسلوى عيد 
ن��ارص املرك��ز األول وامليدالية الذهبية 
بعدم��ا أنه��وا مس��افة الس��باق بزمن 
3:11:89 دقيق��ة، إذ انطل��ق يف بداية 
الس��باق عيل خميس وكان ثانيا قبل أن 
يس��لم العصا ألولكيمي التي انطلقت 
بق��وة لتقود الس��باق مجددا وتخطف 
الص��دارة وتس��لم العصا لس��لوى عيد 
الت��ي ظلت يف الصدارة بفارق كبري عن 
منافسيها؛ ليتسلم عباس أبوبكر السباق 

ويعدو بكل راحة يف املقدمة.
وس��قطت الع��داءة أولكيم��ي أثن��اء 
تس��ليم العصا لس��لوى عيد وتعرضت 
إلصابة بس��يطة. وتعترب تل��ك الذهبية 
تاريخي��ة؛ ألنه��ا أول ميدالي��ة ململكة 
البحري��ن يف ه��ذا النوع من الس��باق 
املستحدث أخريا، الذي يعترب أول سباق 
يقام عىل مس��توى البطوالت اآلسيوية 
ودورة األلعاب اآلس��يوية، مام يعني أن 
البحري��ن تعترب أول بلد يفوز بامليدالية 
الذهبية بهذا النوع من السباق والذي 
كان ممتعا ومثريا. وجاء الفريق الهندي 
يف املركز الثاين ليخط��ف الفضية بزمن 
3:15:71 دقيق��ة، بينام حقق املنتخب 
وامليدالية  الثالث  املركز  الكازاخس��تاين 

الربونزية بزمن 3:19:52 دقيقة.

 كالكيدان تفوز بذهبية 5 آالف متر 
للسيدات

س��يطرت العداءة كالكي��دان بيفكادو 

عىل نهايئ س��باق 5 آالف مرت للسيدات 
لتفوز باملرك��ز األول وامليدالية الذهبية 
بكل ج��دارة واس��تحقاق بعدما قادت 
الس��باق من��ذ البداية وأنهت مس��افة 
الس��باق بزمن 15:08:08 دقيقة، فيام 
متكن��ت عداءتنا األخ��رى بونتو روبوتو 
م��ن تحقيق املرك��ز الثال��ث وامليدالية 
الربونزية بعدما أنهت مس��افة السباق 
بزم��ن 15:36:78 دقيق��ة، بينام فازت 
الكازاخس��تانية داريا ماسلوفا  العداءة 
باملرك��ز الثاين وامليدالي��ة الفضية بزمن 

15:30:57 دقيقة.

 البحراوي تحرز برونزية 800 
متر للسيدات

 أح��رزت العداءة منال البحراوي املركز 
الثال��ث وامليدالي��ة الربونزي��ة يف نهايئ 
س��باق 800 مرت للسيدات بعدما أنهت 
مسافة الس��باق بزمن 2:02:69 دقيقة، 
وكان بإمكانه��ا املنافس��ة ع��ىل املركز 
الثاين وامليدالي��ة الفضية لوال االنطالقة 
كارغريت��ا  للكازاخس��تانية  الرسيع��ة 
موكاشيفا يف األمتار األخرية، فيام فازت 
باملركز األول وامليدالية الذهبية العداءة 
الصيني��ة “ج��وين وان��ق” بعدما أنهت 

السباق بزمن 2:01:80 دقيقة.
 أما عداءتن��ا مارتا هريباتو فقد اكتفت 
بتحقيق املركز الس��ابع بزمن 2:08:12 

دقيقة.

 أديدونغ إلى نهائي سباق 
200 متر للسيدات

تأهل��ت العداءة أديدون��غ أوفنايم إىل 
نهايئ س��باق 200 مرت عدو للس��يدات 
بعدم��ا أح��رزت املركز الث��اين يف الدور 
نصف النهايئ ضم��ن مجموعتها منهية 
مسافة السباق بزمن 23:01 ثانية، فيام 
ودعت العداءة هاجر العمريي بس��بب 

االنطالقة الخاطئة يف البداية.
 وتعت��رب أديدون��غ أوفنايم م��ن أقوى 
املرشحني للمنافس��ة بقوة عىل ذهبية 
نهايئ س��باق 200 مرت للسيدات بعدما 
فازت بذهبية س��باق 100 مرت لتنصب 

نفسها كأرسع أمرأة آسيوية.

يعقوب سالم إلى نهائي 200 
متر للرجال

 تأهل الع��داء يعقوب س��امل إىل نهايئ 
س��باق 200 مرت للرج��ال بعدما احتل 
املرك��ز الثالث يف الدور نص��ف النهايئ 
وأنهى مس��افة الس��باق بزم��ن 20:61 

ثاني��ة، ليعلن عن نفس��ه كأح��د أبرز 
املرشحني للمنافس��ة عىل اعتالء منصة 

التتويج.

إبراهام روتش خامسا بسباق 
800 متر للرجال

رغم عدوه يف املرك��ز الثاين باللفة األوىل 
من نهايئ س��باق 800 مرت للرجال إال أن 
العداء ابراهام روت��ش تراجع يف األمتار 
األخ��رية م��ن اللف��ة الثاني��ة؛ ليبقى يف 
املركز الخامس يف الرتتيب بزمن 1:47:5 
دقيقة، فيام س��يطر الهنود عىل السباق 
بفوز العداء س��ني مانجيت باملركز األول 
 1:46:15 بزم��ن  الذهبي��ة  وامليدالي��ة 
دقيق��ة، وكان املرك��ز الث��اين وامليدالية 
الفضي��ة م��ن نصيب مواطنه جنس��ون 
جوهنس��ون بعدما أنهى الس��باق بزمن 
1:46:35 دقيقة، فيام فاز العداء القطري 
أبوبكر عبدالل��ه املركز الثالث وامليدالية 

الربونزية بزمن 1:46:38 دقيقة. 

 دموع البحراوي تنهمر بغزارة

 دخلت العداءة منال البحراوي يف حالة 
من الب��كاء رغم فوزه��ا باملركز الثالث 
وامليدالية الربونزية يف نهايئ سباق 800 
مرت للسيدات، إذ كانت تطمح البحراوي 
يف تحقي��ق الذهبي��ة وكانت قريبة من 
ذلك بعدما كانت يف مركز الوصافة لوال 
أن تقدمت عليها منافساتها وهو ما أثار 

حزنها العميق.
 وقامت الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة والوفد اإلداري بتهدئة الالعبة 
واإلش��ادة بنتيجته��ا وتأكي��د قدراته��ا 
الكب��رية، مؤكدي��ن لها أن ع��دم الفوز 

بالذهبية ال يقلل م��ن مكانتها كعداءة 
بارزة، ك��ام أن دموعها تعكس إخالصها 
ورغبته��ا الصادقة يف متثي��ل وطنها خري 

متثيل وهو أهم من تحقيق الفوز.

 إصابة العداءة اولكيمي

 تعرض��ت الع��داءة أولكيمي إىل إصابة 
ما بني الكتف والرقبة بعد سقوطها عىل 
األرض يف سباق التتابع املختلط 4×400 
أثناء تس��ليم العصا لزميلتها سلوى عيد 
نارص، إذ تم نقل اولكيمي بعد الس��باق 
بس��يارة اإلسعاف إىل املستشفى؛ إلجراء 
األش��عة عىل مكان اإلصابة والتأكد من 
نوع اإلصاب��ة بعدما كان��ت تعاين آالما 
ش��ديدة، إذ تنتظ��ر أولكيمي مش��اركة 
 4x400 مهمة يف سباق التتابع للسيدات
وه��ي مرش��حة بق��وة لني��ل امليدالية 
الذهبي��ة ورمب��ا اإلصاب��ة تؤث��ر ع��ىل 
مشاركتها، خصوصا أنها توجت بذهبية 
س��باق 400 مرت حواجز للسيدات وهي 
واحدة من أق��وى العداءات التي يعول 

عليها املنتخب. 

 بدر ناصر: أبناء خالد بن حمد 
اعتادوا على الذهب

اللجن��ة  إدارة  مجل��س  عض��و  أك��د   
األوملبية البحرينية أمني الرس املس��اعد 
باالتحاد البحريني أللعاب القوى مدير 
البعثة ب��در نارص أن النتائ��ج املتميزة 
الت��ي يحققه��ا منتخب ألع��اب القوى 
بدورة األلعاب اآلس��يوية مبعث للفخر 
واالعتزاز وتؤكد النهج اإلداري الس��ليم 
لالتحاد برئاس��ة سمو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليف��ة وما يقوم ب��ه نائب 

الرئي��س محم��د عبداللطيف بن جالل 
وباقي أعضاء مجلس اإلدارة يف س��بيل 

إعالء راية الوطن.
وأض��اف نارص أن نج��وم ألعاب القوى 
اعت��ادوا عىل ترشيف س��معة اململكة 
مبختل��ف املحافل الخارجي��ة، وها هم 
يقرتب��ون م��ن تحقيق إنج��از تاريخي 
جديد بعد حصولهم ع��ىل 16 ميدالية 
بينها 9 ذهبية والغلة مرش��حة لالزدياد 
مع تبقي يومني عىل ختام منافسات أم 
األلعاب لنقرتب م��ن تحقيق األهداف 
التي رس��متها اللجنة األوملبية واالتحاد 

البحريني أللعاب القوى يف الدورة.
 وأك��د مدير البعثة أن ما يقدمه أبطال 
وبط��الت ألعاب القوى يؤكد من جديد 
علو كعب أم األلعاب البحرينية وريادتها 
عىل املس��توى الق��اري، مضيفا “حققنا 
املرك��ز الثاين آس��يويا ب��دورة األلعاب 
اآلسيوية األخرية بإنشيون 2014 وكانت 
آنذاك نتيجة مرشفة للرياضة البحرينية 
ونتمن��ى أن نوف��ق هذه امل��رة ونرتبع 
عىل عرش الصدارة...”، مش��يدا بالروح 
العالية واملس��توى الرائ��ع الذي قدمه 
العدائ��ون كام أثنى ع��ىل دور األطقم 
الفنية واإلداري��ة.  وعىل صعيد متصل، 
أش��اد مدير البعثة باإلنج��از التاريخي 
الجديد لكرة اليد البحرينية بعد وصول 
األحم��ر إىل املباراة النهائية، األمر الذي 
يؤكد من جديد املكانة البارزة لكرة اليد 
البحريني��ة التي بلغت العاملية أكرث من 
مرة، مضيفا “منتخب رجال اليد بقيادة 
الكابنت حس��ني الصياد نج��وم المعون 
متمرسون يف الوفاء والعطاء لوطنهم يف 
أكرث من استحقاق خارجي رشفوا خالله 
الوط��ن، إذ ضمنت البحري��ن ميدالية 
آس��يوية جديدة اثر صولهم إىل النهايئ 
ونأم��ل أن يعودوا بامليدالي��ة الذهبية 

ليكرسوا تألقهم القاري...”.

فرسان البحرين يتأهلون للدور 
الثاني من منافسات الفردي 

تأهل فرس��ان البحرين إىل الدور الثاين 
م��ن منافس��ات الفردي بع��د نجاحهم 
يف تحقي��ق نتائج إيجابية خ��الل اليوم 
الثاين من منافس��ات قفز الحواجز التي 
انطلق��ت ي��وم أم��س األول، إذ تق��دم 
ترتيب املنتخب عىل مستوى الفرق إىل 
املركز 14 بعد األداء الذي قدمه الفرسان 
وأدت إىل تأهل كل من الشيخ حسن بن 
راشد آل خليفة وس��يد عدنان العلوب 
إىل منافس��ات الفردي التي ستقام يوم 
الخميس القادم، والتي ستحدد أصحاب 

امليداليات الثالث امللونة عىل مس��توى 
الف��ردي. وحصل املنتخب عىل مجموع 
82.82 نقطة بنهاية منافس��ات الجولة 
الثاين والت��ي كان قريًبا فيها من اقتحام 
أح��د املراك��ز الع��رشة األوىل لدخ��ول 
الجولة الثالثة والحاسمة، إال أن الحظ مل 
يقف مع فرسان البحرين يف املنافسات 
خصوصا يف اليوم األول الذي تعرض فيه 
الفارس خالد الخاطري إىل إصابة أجربته 
عىل االنس��حاب من املنافس��ات وأدت 
إىل تراج��ع ترتيب املنتخب. وس��تكون 
املنافس��ة ي��وم الخميس قوي��ة بني 40 
فارًس��ا يس��عون وراء التأهل إىل الدور 
الث��اين من النهايئ الذي يش��ارك فيه 25 
فارًس��ا فقط، وهو ما يأمل فرس��اننا يف 
تحقيقه من أجل املنافس��ة عىل إحدى 
امليدالي��ات امللون��ة بنهاية منافس��ات 
الفردي التي تق��ام عىل مدار يوم واحد 
فقط.  وعن املنافس��ات التي ش��هدتها 
مس��ابقة الف��رق ق��ال ف��ارس منتخبنا 
الوطني س��يد عدنان العلوي “املنافسة 
كانت صعبة وقوية ج��ًدا خصوًصا من 
الفريق السعودي الذي يضم مجموعة 
من الفرس��ان العاملني الذين سبق لهم 
تحقيق ميدالي��ات أوملبية، لكن حاولنا 
تقدم أفضل مستوى وصورة لنا يف هذه 
املس��ابقة رغم الظروف التي صاحبت 
املنتخ��ب م��ن إصابة خال��د الخاطري 
وتأثر فرس زمييل أحمد منصور باألجواء 
وغريها من الظروف الت��ي حرمتنا من 
الوجود ضمن الع��رشة األوائل بالجولة 

األخرية من مسابقة الفرق”. 
 وأضاف “قبل انطالق املس��ابقة كانت 
حظوظنا كبرية يف املنافس��ة عىل املراكز 
األوىل رغم تواجد أفضل فرس��ان القارة 
وبجياد قوي��ة وذات إمكان��ات عالية، 
لك��ن الحظ مل يقف بجانبنا ومل يخدمنا 
خالل املنافس��ات، األم��ر الذي أثر عىل 

النتيجة النهائية للفرق”. 
وفيام يتعلق بحظوظه مع الشيخ حسن 
بن راشد يف مسابقة الفردي أوضح سيد 
عدن��ان “حظوظن��ا صعبة يف مس��ابقة 
الفردي لكنها ليس��ت مستحيلة، فنحن 
عازم��ون عىل املنافس��ة بص��ورة قوية 
وتقدي��م كل ما منلك يف هذه املس��ابقة 
األخرية ضمن املنافسات، والجميع يعلم 
صعوبة لعبة الفروس��ية وقفز الحواجز 
ع��ن باقي األلع��اب”. وتاب��ع “يف هذه 
اللعب��ة كل يشء يتغ��ري برسعة وهذا ما 
يجعل األمور أكرث صعوبة، لكننا سنعمل 
عىل تقديم أفضل مس��توى بنهاية اليوم 

األخري من املنافسات”.

أبطال ألعاب القوى يهدون المملكة ذهبيتين في “اآلسيوية”
رصيد البحرين ارتفع إلى 16 ميدالية بينها 8 ذهبيات

ال��م��خ��ت��ل��ط ال��ت��ت��اب��ع  ب��ذه��ب��ي��ة  ي���ف���وز  ب��ل��د  أول  ال��ب��ح��ري��ن 
إندونيسيا         حسن علي       عيسى عباس

فرحة علي خميس بدر ناصر

جدول ترتيب الميداليات العام حتى أمس

من التتويج

فرسان البحرين خالل منافسات قفز الحواجز من منافسات ألعاب القوى فرحة الذهب )تصوير: علي الحلواجي(



تزامنا مع قرب انطالق دوري نارص بن حمد 
املمتاز لكرة القدم للموس��م الريايض 2018 
- 2019، وبتوجيه��ات م��ن رئي��س االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة 
ب��ن أحمد آل خليف��ة يقيم االتحاد ورش��ة 
عمل ملراقبي املباريات، بالتعاون مع االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، خالل الفرتة 3 وحتى 4 

سبتمرب املقبل.
ويف هذا الص��دد، أكد األمني الع��ام لالتحاد 
البحرين��ي لك��رة القدم إبراهي��م البوعينني 
أن إقامة الورش��ة يأيت بتوجيهات من رئيس 
االتح��اد البحريني لكرة القدم الش��يخ عيل 
بن خليفة بن أحم��د آل خليفة يف التحضري 
واإلع��داد املثايل لالنطالق��ة املرتقبة لدوري 
نارص بن حمد املمتاز لكرة القدم، وذلك عرب 

زيادة دعم الكوادر الوطنية وتطويرها.
 وق��ال إبراهي��م البوعينني إن ورش��ة عمل 
مراقب��ي املباري��ات التي س��يقيمها االتحاد 
البحريني لكرة الق��دم بالتعاون مع االتحاد 
اآلس��يوي  املراق��ب  س��يقدمها  اآلس��يوي 

السعودي سلامن النمشان.
 وأش��ار إىل أنه��ا ت��أيت ضم��ن إط��ار حرص 
االتحاد عىل تطوير ورفع املستوى التنظيمي 
للدوري، خصوصا م��ع الرعاية الكرمية التي 
يحظى بها هذا املوسم من قبل ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجل��س األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

ب��ن حم��د آل خليفة، وذلك تحت مس��مى 
“دوري نارص بن حمد املمتاز”.

 وأوضح البوعينني أن الرتكيز خالل الورش��ة 
س��يكون منصب عىل بيان أب��رز املهام التي 

ين��اط بها مراقب��و املباري��ات وتعاونهم مع 
بقية األطراف إلنجاح املباريات، الفتا إىل أنها 
تواكب االهتامم الكبري ال��ذي يوليه االتحاد 
البحرين��ي لكرة الق��دم لالرتق��اء مبنظومة 

املس��ابقات التي ينظمها، وأنها تأيت بالتزامن 
م��ع االنطالق��ة الجدي��دة لل��دوري بحلته 

الجديدة )دوري نارص بن حمد املمتاز(.
 وأك��د البوعين��ني أن مخرج��ات الورش��ة 
س��تنعكس بش��كل إيجايب عىل املش��اركني 
وتهيئتهم لقيادة املباريات بالشكل التنظيمي 
ال��ذي يتامىش م��ع رؤى االتح��اد البحريني 
لكرة القدم يف تنظي��م مغاير ومميز لدوري 

نارص بن حمد املمتاز عىل وجه الخصوص.
 وذكر أن االتحاد بإقامته لهذه الورشة يؤكد 
استمرار نهجه التطويري ملسابقاته، خصوصا 
وأن االتح��اد وضمن إطار حرصه عىل إنجاح 
دوري نارص بن حمد املمتاز، أقام أيضا بداية 
الش��هر الجاري دورة دولية ملقيمي الحكام، 

إذ شارك فيها أكرث من 16 مقيام للحكام.
 وبني أن االتحاد يويل اهتامما بالغا بالجوانب 
التنظيمية واإلداري��ة لدوري نارص بن حمد 
املمتاز، مش��ريا إىل أن استمرار إقامة الورش 

يؤكد توجه االتحاد يف هذا الجانب.
 واختت��م البوعينني ترصيح��ه قائال:”الدورة 
سيقدمها املراقب اآلسيوي سلامن النمشان، 
وهو أحد الشخصيات املشهود لها بالكفاءة 
يف مج��ال عمله��ا، وبال ش��ك ف��إن تواجده 
سيش��كل نقلة نوعية للمش��اركني عرب نقل 
خربات��ه الرتاكمية مب��ا ينعك��س إيجابا عىل 
الجوانب التنظيمية ل��دوري نارص بن حمد 

املمتاز وبقية مسابقات االتحاد”.

أكد الالعب حس��ن إس��حاق إن��ه ال يعاين 
إصابة الرباط الصليبي، مش��ريا إىل أن إنهاء 
عق��ده مع الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الرفاع الرشقي جاء بالرتايض وبش��كل ودي 

بني الطرفني.
ج��اء ذل��ك تعليقا من الالع��ب عىل الخرب 
املنش��ور يف إحدى وس��ائل اإلع��الم حول 
إصابت��ه يف الرباط الصليب��ي وإنهاء الرفاع 

الرشقي لعقده.
وقال حس��ن إس��حاق يف اتصال هاتفي ل� 
“البالد س��بورت” إنه ال يعاين إصابة الرباط 
الصليبي، مبينا أنه بحاجة لعملية بس��يطة 
لتنظي��ف الغرضوف فقط، وس��يقوم نادي 
الرف��اع الرشق��ي بإجرائها له خ��الل األيام 

املقبلة.

وأش��ار حس��ن إس��حاق إىل أن إدارة نادي 

الرفاع الرشقي أبلغته قبل أيام بإنهاء عقده 

بش��كل ودي، مس��تغال الفرص��ة لتقدميه 

شكره إلدارة النادي برئاسة الشيخ عبدالله 

ب��ن خليفة آل خليفة ع��ىل التعامل املثايل 

معه وااللتزام ببنود العقد، مؤكدا أن إنهاء 

العقد ص��ار وديا وبالتواف��ق بني الطرفني، 
مثنيا عىل تعاونهم يف إجراء العملية.

وكان إس��حاق قد وقع م��ع الرفاع الرشقي 
منذ منتصف املوسم املايض 2017 / 2018، 
يف عقد يس��تمر حتى نهاية املوسم الجديد 
2018 / 2019 قبل أن تتم قبل أيام عملية 

فسخ العقد بني الجانبني بالرتايض.
وذكر إس��حاق أنه طوال الف��رتة املاضية مل 
يتوقف عن التدريبات، بل كان منتظام فيها 
باستمرار، مش��ريا إىل حاجته لعملية أخرى 
بسيطة س��يقوم بإجرائها بعد أيام عىل أن 
يكون بعدها جاهزا متاما للموسم الجديد. 
ولفت إىل أنه يفاضل بني عدد من العروض 
خ��الل الوقت الحايل، مفض��ال الرتيث قبل 

اتخاذ القرار حول الوجهة املقبلة.

تغّل��ب فري��ق مركز ش��باب الس��هلة 
الش��املية ع��ىل نادي مقابة بخمس��ة 
أهداف مقابل هدفني ضمن منافسات 
املجموعة األوىل لدوري املراكز الشابية 
الثاين لكرة القدم، والذي تنظمه وزارة 
انسجاماً  والرياضة،  الش��باب  ش��ؤون 
م��ع رؤية ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة الرامية إىل زيادة 
نس��بة الربام��ج املوجهة إىل الش��باب 
مس��تمرة  بصورة  وتنفيذها  البحريني 
ط��وال العام وهو األم��ر الذي يتوافق 
مع سياس��ات املجلس األعىل للشباب 
والرياضة يف إرشاك الش��باب يف برامج 
متنوعة مبختلف املجاالت واسرتاتيجية 
وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة 
هش��ام الجودر يف تعظيم دور املراكز 
الش��بابية واألندية الوطنية يف احتضان 

الشباب.
سجل أهداف السهلة الشاملية فيصل 
منصور )7(، عيل ش��بيب )44(، السيد 
مصطفى حس��ن )59(، قاسم الرفاعي 
)63 م��ن ركلة ج��زاء( وخليل مرزوق 
)79(، فيام س��جل ه��ديف مقابة خليل 

ميالد )36( وعبدالله عيىس )81(.

أبوصيبع يالقي الزالق

س��تكون مباراة مركز ش��باب أبوصيبع 
ومرك��ز ش��باب ال��زالق ع��ىل صفيح 
س��اخن، وذلك يف الس��اعة الس��ابعة 
املجموعة  منافس��ات  والنصف ضمن 
األوىل ل��دوري املراكز الش��بابية الثاين 
لكرة القدم، فاألول يحتل املركز الثالث 

برصي��د إحدى ع��رشة نقط��ة وفوزه 
س��يؤهله إىل ال��كأس دون النظ��ر إىل 
النتائج األخرى ولن يتمكن من اللعب 
يف رب��ع نهايئ الدوري، ويعتمد الفريق 
عىل مجموعة من الالعبني يف مقدمتهم 
ه��داف الفري��ق جواد م��دن وحميد 

الخباز والعب االرتكاز عيل الزاير.
أما املتصدر فريق مركز ش��باب الزالق 

ميتل��ك مثاني��ة عرشة نقطة من س��ت 
مباريات وهو ما يعني أنه حقق العالمة 
الكامل��ة وميتلك العب��ني متميزين يف 
جميع الخطوط وخصوصاً يف منتصف 
امللعب بوجود فارس الحسيني، وقائد 
الفريق راش��د بخيت ويجيدان قيادة 
الفريق نحو االنتصارات كام فعال كثرياً 

مبساعدة زمالئهم.

بتوجيهات من الرئيس ومع قرب انطالق دوري ناصر بن حمد الممتاز

فك عقده بالتراضي مع الرفاع الشرقي

اتحاد الكرة يقيم ورشة عمل مراقبي المباريات 3 و4 سبتمبر

إسحاق: ال أعاني الرباط الصليبي وجاهز للموسم الجديد

السهلة الشمالية يتخطى مقابة بخماسية في دورينا

اتحاد الكرة    المركز اإلعالمي

أحمد مهدي

إبراهيم البوعينين علي بن خليفة

لقطة لالعب حسن إسحاق

من لقاء السهلة الشمالية ومقابة
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* الدوري االيطالي

 ال يكاد أي متابع للدوري اإليطايل عن كثب إال 

وسيجزم بأن يوفنتوس حامل لقب الدوري سيواصل 

هيمنته املطلقة عىل الكالتشيو هذا املوسم أيضا 

لعدم وجود املنافس “الحقيقي” القادر عىل إزاحته 

من العرش الذي تربع عليه لسبع مرات متتالية!

إدارة البيانكونريي قامت بإمتام أفضل صفقة يف 

املريكاتو عىل اإلطالق عندما متكنت من التعاقد 

مع نجم ريال مدريد السابق الربتغايل كريستيانو 

رونالدو بصفقة قياسية هي األغىل يف تاريخ النادي، 

ومام الشك فيه أن الدون سريفع كثريا من جودة 

الفريق التي كانت يف األساس مبستوى عال، وهذا 

يعني أن الفجوة التي تفصل يوفنتوس عن بقية 

املنافسني قد اتسعت أكرث وبات رهان املنافسة أكرث 

تعقيدا!

بقراءة رسيعة لسوق االنتقاالت التي قامت به 

األندية الكبرية يف إيطاليا يتضح أن يوفنتوس حتى 

بدون التعاقد مع رونالدو سيتمكن من فرض 

سيطرته املطلقة محليا..بديباال، كوستا وبيانيتش هو 

سيكون مازال متقدما بخطوات عن أقرب املنافسني 

الذين مل يعززوا صفوفهم بصفقات كبرية تصل لذات 

جودة العبّي اليويف، وهذا ما يوصلنا إىل قناعة تامة 

بأن طموحات إدارة البيانكونريي تجاوزت مرحلة 

التفكري بالفوز باأللقاب املحلية إمنا أصبح هدفها 

الرئييس الفوز بلقب دوري األبطال؛ لذلك يتواجد 

ابن ماديرا يف تورينو!

 بغض النظر عن البداية السيئة لإلنرت يف بدايات 

الدوري، إال أن الوقت مازال أمامه ليصحح املسار 

ويؤكد التوقعات التي وضعته ليكون املنافس األقوى 

ليوفنتوس عىل لقب الدوري هذا املوسم بفضل 

التعاقدات الجديدة التي أبرمتها إدارة النادي. 

أما نابويل، فإن مراهنته الكاملة يف رصاع املنافسة 

ستكون معتمدة عىل املدرب كارلو انشيلويت، وما 

ميكن أن تفيد خرباته الكبرية يف وضع نابويل كواحد 

من أبرز املرشحني للقب رغم صعوبة املهمة!

 يف حني سيبقى كل من روما، التسيو وميالن عىل 

الرتتيب بدرجة أقل من الثالثة السالفني الذكر يف 

رصاع املنافسة عىل لقب الكالتشيو. روما سيحتاج 

الوقت بعد استقدام العديد من الالعبني الشبان. 

التسيو لن يتمكن من الذهاب ألبعد من املركز 

الرابع بظل ما ميلكه من العبني. ميالن لن يكفيه 

التعاقد مع بعض األسامء الجيدة طاملا بقي غاتوزو 

عىل رأس اإلدارة الفنية!

 * الدوري األلماني

   ال نحتاج الحديث عن الكثري من التفاصيل حول 

الدوري األملاين والتوقعات املرجحة للفرق املنافسة 

عىل لقب البوندسليغا. بايرن ميونيخ ال يزال 

يبتعد عن أقرب املنافسني له عىل الرغم من أن 

اإلدارة مل تقم بتعاقدات كبرية يف املريكاتو وجازفت 

كثريا بالتعاقد مع املدرب الكروايت نيكو كوفاتش 

الذي ميتلك سرية ذاتيه متواضعه مقارنة باملدربني 

الذين سبقوه. املجازفة التي نتحدث عنها تحديدا 

ليست متعلقة بوجود شكوك حول قدرة كوفاتش 

يف تكريس هيمنة البايرن محليا- فهذا قادٌر عليه 

حتى من يقلون عنه يف اإلمكانات، إمنا بقدرته عىل 

قيادة الفريق إىل لقب دوري األبطال التي تطمح له 

اإلدارة منذ أكرث من خمس سنوات!

 بورسيا دورمتوند بقيادة مدربه الجديد السويرسي 

لوسيان فافر رضب بقوة يف أول مباراة له ورمبا 

 BVB �يكون املنافس االقوى للبايرن عىل اللقب. ال

قد يصمد لفرتات طويلة، لكنه لن يستطيع مجاراة 

البايرن حتى نهاية عمر الدوري!

   * الدوري الفرنسي

   لوال أن بطولة “الليغ 1” مصنفة عىل أنها واحدة 

من البطوالت الخمس الكربى يف أوروبا ملا تطرقنا 

لها من األساس، فاملنافسة فيها منتهيه من قبل 

أن تبدأ. باريس سان جريمان سيغرد وحيدا خارج 

الرسب!

موازين القوى في 
الدوريات الكبرى )2-2(

علي العيناتي

نبض العالم

alaynati82
@gmail.com

ب��ات��ي  – اي��ن��ده��وف��ن 

زف���ي���دا  - س���ال���زب���رغ 
ب��ن��ف��ي��ك��ا  - ب��������اوك 
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“غرناطة” تشارك موظفيها فرحة العيد

“البحرين الوطني” يتبرع لدار رعاية الطفول

“الرياضة والشباب” تكرم “بتلكو” لدعمها مدينة 2030

“طيران الخليج” و”تمكين” تحلقان بدفعة جديدة من الطيارين

اأقام���ت جلنة االأن�ش���طة والفعاليات يف جمموعة 
غرناط���ة العقاري���ة رحل���ة ترفيهي���ة يف اإج���ازة عيد 
االأ�ش���حى املب���ارك �ش���ارك فيها جمي���ع املوظفني 
وعوائلهم. تخلل الرحلة عدد من الربامج الرتفيهية 
وامل�ش���ابقات وق���د اأخ���ذ االأطفال امل�ش���احة االأكرب 
من بهجة العي���د معربين عن �رسورهم و�ش���عادتهم 

بامل�شاركة.
 كم���ا اأقيمت خ���الل الرحلة بطول���ة لكرة القدم 
جلمي���ع اأق�ش���ام املجموعة ف���از فيها ق�ش���م الثمني 
ودرا�ش���ات اجل���دوى باملرك���ز االأول، وق���دم نائب 
املدير ح�ش���ني يو�ش���ف للم�ش���اركني جوائ���ز عينية 
م�رسح���اً اأن املجموعة حتر�س عل���ى اإقامة مثل هذه 
الفعالي���ات لتوفري جو اأ����رسي بهيج بني املوظفني 
وعوائله���م االأم���ر الذي ي�ش���هم يف توثيق ال�ش���الت 
االجتماعي���ة ب���ني العامل���ني ويكر����س روح العائلة 

الواحدة التي تتميز بها جمموعة غرناطة العقارية.

ق���دم بنك البحرين الوطني دعما ماديا لدار 
رعاية الطفولة �شمن برنامج الهبات والتربعات 
لع���ام 2018. وتاأت���ي ه���ذه امل�ش���اهمة يف اإطار 
م�ش���اعي بنك البحرين الوطني اخلرية والهادفة 
والتعليمي���ة  االجتماعي���ة  الرعاي���ة  دع���م  اإل���ى 
والطبية واجلوانب املتعلقة بالرعاية املعي�شية 
لالأيتام �ش���من برنامج الهبات والتربعات للعام 
2018. و�ش���لمت دانة بوحجي )رئي�س تنفيذي 
للموارد الب�رسية بالبنك( �شيك الدعم اإلى االأمني 
املايل لدار رعاية الطفول���ة منى املوؤيد، وذلك 
دعماً الأن�ش���طة الدار، بح�ش���ور اأم���ني �رس جمل�س 
اإدارة البنك نا�رس حممد. وتاأتي امل�ش���اهمة يف اإطار 
م�ش���اعي بنك البحرين الوطني اخل���رية والهادفة اإلى 
دعم موؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين، وال���ذي داأب البنك 
على دعمها وال يتوانى يف م�ش���اندتها كجزء ثابت من 
واجبه الوطني وذلك بتخ�ش���ي�س مبالغ مالية �ش���من 

برنامج الهبات والتربعات من كل عام.

املنام���ة – البحري���ن: حت���ت رعاي���ة ممث���ل 
جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�ش���وؤون ال�شباب، 
رئي����س املجل����س االأعلى لل�ش���باب والريا�ش���ة 
رئي�س اللجنة االأوملبية البحرينية �ش���مو ال�شيخ 
نا����رس بن حمد اآل خليفة مت تكرمي �رسكة بتلكو؛ 
تقدي���را لدعمها ملدينة ال�ش���باب 2030، الذي 
اختتم يف قاعة مركز البحرين الدويل للمعار�س 

واملوؤمترات يف قاعة رقم )2(. 
يذك���ر اأن برنام���ج مدين���ة ال�ش���باب 2030 
ُنظم من جانب وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة 
باإ�رساف وزير �شوؤون ال�ش���باب والريا�شة ه�شام 

اجلودر �شمن �رساكة اإ�شرتاتيجية مع متكني. 
 يركز احلدث ال�ش���نوي عل���ى جوانب النمو 
الرئي�ش���ة لل�ش���باب البحريني كم���ا يهدف لن�رس 
ال�ش���باب  �ش���فوف  ب���ني  االإبداع���ي  التفك���ري 
وت�ش���جيعهم على تطوي���ر مهاراتهم يف جوانب 
تقني���ة  ال�ش���حافة،  القي���ادة،  مث���ل  متع���ددة 
املعلومات، الفنون، اللغات، العلوم والريا�شة.

وتقدي���را لدع���م بتلك���و م���ن خ���الل توفري 
خدمة االإنرتنت للم�رسوع، والذي ا�شتقطب اأكرث 
م���ن 2000 طالب، قدم وزير �ش���وؤون ال�ش���باب 

والريا�ش���ة، جائزة �ش���كر ل�رسكة بتلكو ت�شلمها 
نياب���ة ع���ن ال�رسكة ال�ش���يخ خليفة ب���ن خالد اآل 
خليفة من اإدارة االت�شال املوؤ�ش�شي والت�شويق.

اخللي���ج:  ط���ريان   - املح���رق 
ا�ش���تقبلت �رسك���ة ط���ريان اخلليج، 
دفع���ة جدي���دة مكون���ة م���ن 7 م���ن 
الطيارين يف من�ش���ب “طيار ثاين” 
حي���ث اأكملوا �شل�ش���لة من التدريب 
االأ�شا�ش���ي يف ع���دد م���ن ال���دورات، 
باال�شافة الى ا�ش���تمرارهم باإكمال 
�ش���اعات الطريان املطلوبة للتخرج 
ولكي يتاأهلوا لنيل من�ش���ب “طيار 

اأول”. 
وياأتي ذلك ا�ش���تكماالً للتعاون 
القائم بني طريان اخلليج ومتكني، 
حيث �ش���مم هذا التعاون لي�شتويف 
حاجات ط���ريان اخلليج يف التدريب 
العالي���ة  والقيم���ة  الكف���اءة  ذو 
جم���ال  يف  املهني���ني  ملوظفيه���ا 
الطريان. وكانت طريان اخلليج قد 
وقع���ت مع متكني اتفاقية للتعاون 
يف مايو 2018 املا�ش���ي تهدف اإلى 
تعزيز فر�س التدري���ب والتوظيف 
للبحريني���ني يف قط���اع الطريان يف 

اململكة.

“يوسف وعائشة المؤيد الخيرية” 
تساعد ضحايا فيضانات كيرال

“التسهيالت” تمنح عمالءها جوائز نقدية مغرية

“زين”: تسجيل الموبايالت والبرودباند 
المنزلي حتى 1 سبتمبر

تربعت جلنة يو�ش���ف وعائ�ش���ة املوؤيد 
دين���ار   3500 مببل���غ  اخلريي���ة  لالأعم���ال 
اإل���ى جمعي���ة ك���ريال �ش���اماجان يف البحرين 
مل�ش���اعدة اأه���ايل والي���ة ك���ريال الهندي���ة 
الذين ت����رسروا من الفي�ش���انات املدمرة. 
مت ت�ش���ليم التربع اإلى م�ش���وؤول من جمعية 

كريال �شاماجان وي�شمل احل�ش�س الغذائية 
اجلافة وغريها من ال�رسوريات مثل معجون 
االأ�ش���نان، وفر�ش���اة االأ�ش���نان، وحفا�شات 
لالأطف���ال، و�رسوي���ات العناية ال�شخ�ش���ية 
لل�ش���يدات، وال�ش���ابون، وغ�ش���ول مطهرة 

وغريها، ليتم �شحنها اإلى والية كريال.

طرحت الت�ش���هيالت لل�شيارات 
الوكيل وامل���وزع احل����رسي لعالمة 
الرائدة يف مملكة   GAC Motor
البحري���ن جوائ���ز نقدي���ة لعمالئها 
بقيم���ة 1،500 دينار نقدا اإ�ش���افة 
اإلى ق�شائم ت�شوق مقابل �رساء اإحدى 
طرازاته���ا، اإ�ش���افة اإل���ى االأ�ش���عار 
التناف�شية واملزايا املتعددة التي 
ال�رسك���ة للزبائ���ن والتي  تطرحه���ا 
ت�س���مل الت�س���ليم فوري والأق�ساط 

املرنة مبعامالت �رسيعة وودية.
لل�رسكة  الع���ام  املدي���ر  و����رسح 
برير جا�ش���م قائال “ القت عرو�شنا 
رواج���ا كبريا من قبل الزبائن ونحن 
ن�ش���يف عليها اليوم 1500 دينار 
وق�ش���ائم ت�ش���وق وذلك مبنا�ش���بة 
الع���ودة للمدار����س، اإ�ش���افة اإل���ى 
العديد من املفاج���اآت التي نعدها 
لعمالئن���ا الذي���ن يحر�ش���ون عل���ى 
اقتن���اء املركب���ات الت���ي تنا�ش���ب 
االأ�رسي���ة،  ومتطلباته���م  اأعماله���م 
لنوف���ر له���م كل ما يحتاج���ون اإليه 
من حيث اجلودة واملتانة وال�ش���عر 
املنا�ش���ب، وخدمات م���ا بعد البيع 
وذل���ك �ش���عيا منا لتقدمي اأف�ش���ل 
واأقوى العرو�س يف ال�شوق املحلية 
لنخدم جميع عمالئنا باختالف فئات 

دخلهم”.

ي�ش���تمل العر����س عل���ى خي���ار 
ا�ش���تبدال جميع ال�شيارات و�شمان 
اأف�ش���ل ت�ش���عرية للمركبة  اإعط���اء 
امل�ش���تبدلة، حي���ث يت���اح للزبائن 
القدمي���ة  �ش���ياراتهم  ا�ش���تبدال 
باأخ���رى جديدة كلي���ا بباقات رائعة 
ت�ش���مل الت�ش���جيل والتاأمني ومانع 
ال�ش���يانة  اإل���ى  اإ�ش���افة  ال�ش���داأ، 
للمركبة ملدة 3 �ش���نوات/   60 األف 
الذهبي املمتد  كيلومرت وال�شمان 
ل���� 7 �ش���نوات واحلل���ول التمويلية 
باأ�ش���عار فائدة تناف�شية، وق�شائم 
وقود اإ�شافة اإلى التاأمني ال�شحي 
الذي يتيح للزبائن احل�ش���ول على 
الطبية يف امل�شت�شفيات  العالجات 

اخلا�شة يف مملكة البحرين.

اأع�����ل�����ن�����ت ����رسك���ة 
زي����ن ال��ب��ح��ري��ن، ���رسك��ة 
االت�������ش���االت ال���رائ���دة 
ال��ب��ح��ري��ن،  مم��ل��ك��ة  يف 
امل��وع��د  ان  ل��ع��م��الئ��ه��ا 
ال���ن���ه���ائ���ي ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
ب��ط��اق��ات ال��دف��ع االآج���ل 
وخ���ط���وط ال���رودب���ان���د 
 1 امل���ن���زيل، وذل�����ك يف 
اعتماداً   ،2018 �شبتمرب 
اأطلقته  ال���ذي  ل��الإع��الن 
االت�شاالت  تنظيم  هيئة 
الرامي اإلى حماية العمالء 
م���ن االح���ت���ي���ال و���رسق��ة 

الهوية. 
زين  لعم���الء  وميكن 
ي�ش���جلوا  اأن  البحري���ن 

بطاقات الدفع االأجل والربودباند املنزيل يف اأحد فروع زين البحرين ال�19 املتوافرة 
يف خمتل���ف اأنحاء اململك���ة. كما ميكن للعمالء م���ن اإمتام عماية الت�ش���جيل عرب خدمة 
زين اإك�شرب�س للتو�شيل املنزيل املتوفرة على بوابة املتجر االإلكرتوين على الرابط 
www.eshop.bh.zain، وطلب ح�ش���ور اأحد ممثلي زي���ن البحرين الإمتام العملية 

بالوقت املالئم للعمالء. 
وينبغ���ي على عم���الء زين البحرين اإح�ش���ار بطاقة الهوي���ة البحرينية اأو بطاقة 
الهوية ملواطني دول جمل�س التعاون اأو جواز ال�شفر �شاري املفعول الإمتام عملية 
الت�شجيل. و�شيواجه عمالء زين الذين مل يقدموا على ت�شجيل بطاقات الدفع االآجل 
وخطوط الرودبان���د املنزيل خالل الفرتة املحددة م���ن التعليق املوؤقت للخدمة، 
واإلى تعطيل اخلدمة نهائياً يف 2 دي�شمرب 2018 يف حال عدم الت�شجيل خالل فرتة 

تعليق اخلدمة.
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�ش����من اإطار احلمل����ة الدعائية ال�ش����خمة التي ت�ش����نها لطرح 
األبومه����ا اجلديد “ح����وا”، اأطلق����ت النجمة اللبناني����ة هيفاء وهبي 
رابع اأغاين العمل بعنوان “�ش����باحو ورد”. الأغنية م�رصية راق�ش����ة 
م����ن اللون ال�ش����عبي وهي م����ن كلمات �ش����امة علي، اأحل����ان تامر 

عا�ش����ور وتوزيع اأحمد عبدال�شام تقدمها هيفاء وهبي بخفة دمها 
املعهودة، وتوجه من خالها ن�شيحة اإلى كل العازبات باأن ل تكن 
خي����اًرا ب����ل اأولوية. اجلدير ذك����ره اأن هيفاء وهبي تق����دم يف األبوم 
“حوا” 15 اأغنية، 4 اأغنيات منها اأطلقتها من قبل ب�شكل منفرد.

مسافات

غلوم يكشف عن أول لقاء فني جمعه بهيفاء حسين
ا�ش���تعاد الفنان حبي���ب غلوم ذكري���ات اأول عمل فني 
جمعه بزوجته الفنانة هيفاء ح�شني عقب زواجهما، ون�رص اأثناء 
فرتة اإجازته ال�ش���يفية بفيتنام �شورة عرب ح�شابه الر�شمي 
على “اإن�شتغرام”، جتمعه بزوجته من م�شل�شل “بنات اآدم”، 
وعل���ق عليها قائ���ا: “ذكريات م�شل�ش���ل )بن���ات اآدم(، مع 
احل���ب”. اإحدى متابعات “غلوم” ت�ش���اءلت عن عاقته هذه 
الفرتة بهيفاء ح�ش���ني، وقالت: “�شكلك �شبكت هيفاء من 
هذا امل�شل�ش���ل”، لريد “غلوم” عليها: “كنا متزوجني �شار 
لنا اأ�ش���بوعني”، وتلقى بعدها غلوم الكثري من التعليقات 
التي متنت له حياة �شعيدة مع زوجته الفنانة هيفاء ح�شني. 
يذك���ر اأن حبي���ب غل���وم طرح من���ذ اأيام اأح���دث اأعماله 
الكتابي���ة، والت���ي حتم���ل ا�ش���م “املتغ���ريات الجتماعي���ة 
والقت�ش���ادية على امل����رصح اخلليجي” باللغ���ة الربتغالية، 
خال اأحد معار�ض الثقافة والفنون بال�ش���ارقة. وكانت اآخر 
اأعمال غلوم م�شل�ش���ل ” هارون الر�ش���يد”، الذي �ش���ارك يف 
بطولته بجانب كوكبة من النجوم العرب، من بينهم ق�ش���ي 

خويل.

رّدت الفنان���ة البحرينية  ح���ا الرتك  على 
الأخبار املتداولة، والتي ت�ش���ري اإلى خ�شوعها 
لعملي���ات جتميل ، حيث �رصّحت ب���اأن الأمر عاٍر 
من ال�ش���حة، موؤك���دة اأنها ل تزال �ش���غرية يف 
ال�ش���ن لإجراء ه���ذه العمليات، وه���ي مقتنعة 

بجمالها الطبيعي.
وكان���ت ال���رتك ك�ش���فت اأن غيابه���ا عن 
ال�ش���احة الفنية وال���ذي دام 4 �ش���نوات، كان 
لأ�ش���باب خا�ش���ة منها عائلية واأخرى درا�شية، 
حيث عادت باأغنيتني جديدتني حققتا ن�ش���ب 
م�ش���اهدة عالي���ة. واأحي���ت حا ال���رتك اجلمعة 
املا�ش���ي حف���ًا فنياً يف دبي، و�ش���ط ح�ش���ور 
جماهريي كبري، حيث اأ�شعلت الأجواء وتفاعل 
معها اجلمهور ب�ش���كل حما�شي، واأ�شاد العديد 

من متابعيها مبوهبتها.

إبراهيم الصالل... حكاية 50 عاًما من اإلبداع في عشق المسرح

شاهدت لكم: فيلم األكشن الجديد “MILE 22” للنجم مارك وولبيرغ

اأكرث من 150 عمًا �شطرت ا�شم الفنان اإبراهيم 
ال�ش���ال بحروف من ذهب، يف �ش���جل التاريخ الفني 
العربي، ومَل ل، وهو اأ�ش���هر من متيز باإجادة التمثيل 
بتعب���ريات الوجه، والنظ���رات املتميزة، ما �ش���اعده 
عل���ى اأداء اأدوار اخلري وال����رص، والأوبريتات امل�رصحية 

وغريها.
ومع مرور 50 عاًما على احرتاف ال�ش���ال للفن، 
ي�ش���لط “روتانا.ن���ت” ال�ش���وء عل���ى اأب���رز حمط���ات 
م�شواره الفني واحلياتي، حيث ولد يف الكويت العام 
1940، وتبل���ورت اأح���ام الطفولة لدي���ه يف موهبته 

التمثيلية التي ظهرت مبكًرا.
بداأ ال�شال م�ش���واره يف املرحلة الثانوية، حني 
اكت�ش���ف معلموه موهبت���ه، و�ش���محوا بتنميتها على 
خ�شبة م�رصح املدر�شة وقتها، قبل اأن يعمل بعدها مع 
بع�ض الفرق ال�شبابية ال�شغرية على م�شارح الأندية. 
احرتف ال�شال الفن العام 1959 من خال ان�شمامه 

لفرقة امل�رصح ال�شعبي، ليدعمه اأ�شاتذته عبدالرحمن 
ال�ش���ويحي وعبد اهلل خريبط وحممد الن�شمي، وقدم 

اأول عر�ض معهم بعنوان “�شكانه مراته”.
ور�ش���خ ال�ش���ال لرغبة اأهله يف اأن يتّم تعليمه 
يف �ش���كرتارية عل���وم الإدارة، ف�ش���افر اإل���ى اإجنلرتا، 
وح�شل على الدبلوما هناك يف العام 1967. وانطلق 
ال�ش���ال يف م�ش���ريته الفني���ة بعد انتهاء الدرا�ش���ة، 
وذل���ك من خال الدراما، لكن���ه مل ين�ض حبه للم�رصح، 
حيث يعترب اأحد ال�شاهدين على بناء امل�رصح احلديث 
بالكويت، فقدم عدًدا من امل�رصحيات الناجحة ومنها 
“انتخبوين” و ”كاوبوي يف الدبابة” و “مدير طرطور” 
و ”فو�ش���ى” و ”حفلة على اخلازوق” و ”الكما�شة”، 
وكان اأح���دث اأعمال���ه امل�رصحي���ة بعن���وان: “يناون���ة 
الفريج” العام 2006. وقدم اإبراهيم ال�ش���ال اأكرث 
م���ن 60 عمًا درامًيا، وحقق م���ن خالها جناًحا مبهًرا، 
ومنها “ثمن عمري” و ”بيت العائلة” و ”البيت بيت 

اأبونا” و ”�شوق املقا�شي�ض” وغريها.
وتعر�ض ال�ش���ال لأزمة �شحية كربى 
العام 2014، حيث اأ�شيب بجلطة يف املخ، 
دخ���ل اإثرها اإل���ى الرعاي���ة املرك���زة باأحد 
م�شت�ش���فيات الكويت، ورغم خطورة حالته 

فاإنه ا�شتطاع جتاوزها.
�ش���هدت الف���رتة الأخ���رية م���ن حي���اة 
ال�ش���ال اإطاق الكثري من ال�شائعات التي 
تتح���دث ع���ن وفاته، خا�ش���ة بعدم���ا اأعلن 
اعت���زال الف���ن، رغم ع�ش���قه ل���ه، كما كان 
تراجع حالته ال�ش���حية وع���دم قدرته على 
حتمل الوقوف على خ�شبة امل�رصح �شبًبا يف 

اتخاذ قرار العتزال.
ورغم العتزال عاد ال�ش���ال مرة اأخرى لل�ش���احة 
بعد اإحلاح من الأ�شدقاء، وعلى راأ�شهم وزير الإعام 
ال�شيخ �شلمان ال�شباح واملمثل عبد العزيز امل�شلم، 

وقدم يف م�شل�شل “الليوان” دور بو �شلطان ال�شهري، 
ثم ركز يف ال�ش���نوات الأخرية عل���ى الأعمال الإذاعية، 
وقدم “�ش���يد البحر” و ”مغامرة �شم�ش���م” و ”�شوق 

على ال�شيف” وغريها بح�شب موقع روتانا.

 MILE 22 تدور اأحداث الفيلم اجلديد
والذي بدا عر�شه موؤخرا يف فوك�ض �شينكو 
البحري���ن ح���ول منظم���ة حكومي���ة اأمريكية 
�رصية جداً من CIA ت�ش���مى “اأوفر ووت�ض”، 
وه���ي �رصية جداً لأنه كلما يتعني ا�ش���تدعاء 
اأع�ش���ائها لإجناز مهمة خطرية يطلب منهم 

.CIA تقدمي ا�شتقالتهم لدى
اأوف���ر ووت����ض النج���م م���ارك  ويق���ود 
وولبريغ “جيم���ي �ش���يلفا” مقاتل حمرتف 
يع���اين ا�ش���طرابات ع�ش���بية تت�ش���بب يف 
انفجاره غ�ش���باً عندما ل ت�ش���ري الأمور على 
ما يرام. الأع�ش���اء الآخ���رون لورين كوهان 
“األي�ض” و” روندا روزي” �شام بينما يدير 
الفري���ق من خمب���اأ �رصي النج���م الكبري جون 
مالكوفيت����ض ويف الفيل���م يدع���ى “جيم�ض 

بي�شوب” وا�شمه اخلفي “ماذر”.

تب���داأ احداث فيل���م الك�ش���ن واحلركة 
الذي يتطلب منك عزي���زي القارئ النتباه 
ال�ش���ديد لأحداثه بغارة لفريق اأوفر ووت�ض 
على خمباأ لعماء رو����ض، يقتلون يف الغارة 
كل من فيه. يتم بعد ذلك ا�ش���تدعاوؤهم يف 
اإندوني�ش���يا لتعقب مكون���ات قنبلة قذرة. 

املهم���ة تقوده���م اإل���ى اإيك���و يوي�ض “يل 
نور” وهو عميل �ش���د حكومته قدم عر�شاً 
لفريق اأوف���ر ووت�ض باإعطائه���م معلومات 
عن القنبلة مقاب���ل منحه جلوءاً يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.
املهمة املطلوبة هي اقتياد نور حتت 

حرا�ش���ة اأمنية م�ش���ددة من الفري���ق ال�رصي 
ونقله من ال�شفارة الأمريكية يف جاكرتا اإلى 
مدرج طائرات يبعد 22 مياً، حيث �ش���تحل 
طائرة م���دة 10 دقائق فقط لتاأخذه، لو مل 
يتمكن اأوفر ووت�ض يف تو�شيل “نور” خال 
تلك املدة، فاإن املهمة تف�ش���ل و�ش���تواجه 

الب�رصية �شيناريو احلرب العاملية الثالثة. 
فيل���م MILE 22 م���ن بطول���ة م���ارك 
وولبريج، ولورين كوهان، وروندا رو�ش���ي، 
وجون مالكوفيت����ض، واإيكو عوي�ض، وبورنا 
جاجاناث���ان، وت���ريي كين���ي، ولورين ماري 
كي���م، واألك�ش���ندرا فينو، وم���ن اإخراج بيرت 
ب���ريج، وم���ن تاأليف ليا كاربن���رت، وجراهام 
رولند. و�ش���نف الفيل���م يف املركز الثالث 
بائحة �ش���باك تذاك���ر ال�ش���ينما الأمريكية 
“البوك�ض اأوفي�ض”، فيما �ش���بقه يف الثاين 
 Crazy وجاء يف ال�شدارة فيلم ،the meg

.Rich Asians
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حمرر م�سافات

هل خضعت حال الترك لعمليات تجميل؟

• جحا من اأ�شهر �شخ�شيات ال�شال يف التلفزيون	

•  اأكرث من 60 عمًا درامًيا	
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tariq_albahhar

غ����دي����ر س���ب���ت���ي ف�����ي ع���م���ل ت�����رب�����وي درام������ي
اأكدت الفنانة غدير �ش���بتي �رضورة 
الرتكي���ز عل���ى االأعم���ال ذات الطاب���ع 
االأ�رضي والرتب���وي، كونه���ا تعمل على 
دعم االأ����رضة يف غر�س القيم واملفاهيم 
والعادات احلميدة بقالب درامي حمبب 
لالأطفال والنا�ش���ئة، االأمر الذي دفعها 
للم�شاركة يف عمل من هذا النوع قائلة: 
دوما نحن بحاجة الأعم���ال تربوية اأ�رضية 
تعم���ل على حتفيز االأطفال والنا�ش���ئة 
التباع �ش���لوك ح�شن وحميد يف حياتهم 
اليومي���ة، وتعمل على دع���م االأم واالأب 
يف غر�شها من خالل قالب درامي حمبب 
له���م، كون اأن امل�ش���اهد ع���ادة ما يجد 
يف فنانه املف�ش���ل اأيفون���ة يقلدها اأو 
ي�شتن�ش���خ لنف�شه �شورة منها، فتعترب 
االأعم���ال التي حتمل يف م�ش���امينها اي 

مفاهيم ور�ش���ائل تربوية من اف�ش���ل 
الو�ش���ائل لتحفيز هذه العادات فيهم، 
ولنا يف ه���ذه اجلانب اأمثلة عديدة مثل 
“اإل���ى اأبي واأم���ي مع التحي���ة” واأعمال 
اأخ���رى كثرية حت���ى من خ���الل االأعمال 
الكارتوني���ة التي كانت تقدم �ش���ورة 
لل�رضاع بني اخلري وال�رض وجتميل �شورة 
اخل���ري يف عيون االأطف���ال وكانت ذات 

اثر اإيجابي عليهم.
واأ�ش���افت: من هذا املنطلق كنت 
انتظر اأن يق���دم يل عمل يف هذا االإطار 
وبالفع���ل ل���دي عم���ل ترب���وي �ش���اأبداأ 
بت�ش���وير م�ش���اهده قريب���ا ال���ى جانب 
الفنان احمد ايراج ويا�ش���ة مع جمموعة 
م���ن االأطفال فيه الكثري م���ن العادات 

احل�شنة والقيم.

أحداث

���ا مالي���ة للبدء  يوفر ه���ذا اليوم فر�شً
مب�رضوع. 

ت�رض ملا حت�ش���ل عليه م���ن تفهم ودعم 
لتحركاتك. 

يبدد اليوم املخاوف التي تراودك منذ 
مدة.

 يجعلك بع�س الزمالء �شعيًدا وفرًحا. 

تقرر االنطالق يف رحل���ة العمر والقيام 
بجولة. 

يتح���دث هذا اليوم ع���ن فر�س جديدة 
تتلقاها.  

له���ا  الأن  املغام���رات  جتن���ب  ح���اول 
انعكا�شات غري مرغوبة.

ال ت���دع االأف���كار املت�ش���ائمة ت�ش���يطر 
عليك. 

ق���د يعن���ي ه���ذا الي���وم نهاي���ة مرحلة 
وبداية اأخرى جديدة. 

حتق���ق عم���اًل ناجًح���ا يوؤي���ده اجلمي���ع 
واملكافاأة جمزية. 

يوم  منا�شب ويتحدث عن فر�شة اآتية 
اإليك.

ال تك���ر من املزاح م���ع كل من تقابله 
يف العمل.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

29 اغسطس
1916

احل��رب  تعلن  اأمل��ان��ي��ا   
ع��ل��ى روم��ان��ي��ا وذل���ك 
العاملية  احل��رب  اأث��ن��اء 

االأولى.

 1943
اإ��������������رضاب ع��������ام يف   
الدمنارك �شد االحتالل 

النازي.

  1963
يلقي  كنج  لوثر  مارتن 
خ��ط��اب��ه ال�����ش��ه��ري ل��دي 
حلم.. يف والية وا�شنطن 

االأمريكية.

1981
 املركز الوطني للتحكم 
ب���االأم���را����س واالأوب���ئ���ة 
يعلن عن ازدياد مر�س 
ف��ق��دان امل��ن��اع��ة ل��دى 
�شمي  وال��ذي  املثليني 

مبر�س االأيدز الحقاً.

 1984
ي�شع  ال��ق��ذايف  معمر   
لت�شييد  االأ�شا�س  حجر 
النهر ال�شناعي العظيم 

يف ليبيا.

  2008
م������ر�������ش������ح احل��������زب 
النتخابات  اجل��م��ه��وري 
الرئا�شة االأمريكية جون 
حاكمة  ي��خ��ت��ار  م��اك��ني 
والي����ة اأال���ش��ك��ا ���ش��ارة 
نائب  ملن�شب  ب��ال��ني 

الرئي�س.

 1982
ب��ريغ��م��ان،  اإن��غ��ري��د   -

ممثلة �شويدية.
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األخيرة

�سعر “خيايل” لر�سالة كتبها مانديال من ال�سجن

خلية فريدة باملخ متيز الإن�سان عن باقي الكائنات

قبل 44 عاما، كتب الزعيم اجلنوب اإفريقي الراحل نيل�س���ون مانديال ر�سالة من زنزانته، 
والآن جاء الوقت الذي تعر�ض به هذه الر�س���الة للبيع يف مزاد، مع توقعات بتحقيقها �س���عر 

كبري.
والر�س���الة الت���ي كتبها مانديال يف اأكتوبر م���ن العام 1974 من حمب�س���ه يف جزيرة روبن، 
كانت لتعزية اأ�رصة �س���ديقه وزميله يف رحلة الكفاح �س���د التميي���ز العن�رصي مايكل هارميل، 

عندما علم مانديال بوفاته.
ومن املتوقع اأن ي�س���ل �س���عر الر�سالة املكتوبة بعد 10 �س���نوات من احلكم على منديال 
بال�س���جن املوؤبد، اإلى نحو 100 األف جنيه اإ�س���رليني، ح�سبما اأو�س���حت �سحيفة “غارديان” 

الربيطانية.
ورغم اأن الر�س���الة �س���وف يتم بيعها يف مزاد علني يف لندن يف 14 �س���بتمرب املقبل، فاإن 
الوثيقة ل تزال موجودة يف جنوب اإفريقيا، وقد ل ُي�س���مح مبغادرتها البالد اإذا مت �رصاوؤها من 

قبل مقدم عر�ض خارج البالد.

تو�س���ل علماء اإلى خلية جديدة و “فريدة” من نوعها يف دماغ الإن�س���ان، م�سوؤولة عن اإ�سكات اخلاليات الع�سبية، اأطلق 
عليها ا�س���م “روزيهايب”. ووفقا ملوقع “�س���اين�ض األريت”، ف���اإن ما يجعل هذه اخللية فريدة هو اأنه���ا موجودة عند الب�رص 
فقط دون غريهم من الكائنات، و�س���ط توقعات باإمكان ال�ستفادة من اخللية يف التعرف ب�سكل اأعمق على بع�ض الأمرا�ض 
النف�س���ية. وي�س���ري امل�سدر اإلى اأن هذا الكت�س���اف ل يزال يف مرحلته الأولية، يف وقت يعكف فيه فريق دويل من الباحثني 
عل���ى البح���ث والتدقيق اأكرث يف وظائف هذه اخللي���ة. ويقول باحثون من الوليات املتحدة واأوروبا، اإن ما تو�س���لوا له اإلى 
حدود ال�س���اعة يوؤكد اأن هذه اخللية قد تلعب دورا مهما يف ا�س���طرابات الدماغ. وو�س���ف “�ساين�ض األريت” اخللية ب� “غري 
العادية”، وقال اإنه مت اكت�س���افها بعد اأبحاث طويلة ومعمقة على اأن�س���جة املخ عند الإن�س���ان، م�سيفا اأن �سخ�سني بالغني 
�س���اهما يف البحث بعدما تربعا باأن�س���جة خميهما. و�س���تكون خطوة الباحثني املقبلة ر�سم خريطة دقيقة تو�سح كيف تنظم 
خلية “روزيهايب” ات�سالتها مع اخلاليا الع�سبية الهرمية، وهو ما قد ي�ساعد على فهم طريقة عمل الدماغ ب�سكل اأف�سل.

م���ن املنتظر اأن يع���رب الكويكب “2016 اإن اإف 23”، املندفع ب�رصعة 9 كيلوم���رات يف الثانية، غالفنا اجلوي 
اأو مير مبحاذاته فجر اليوم الأربعاء. وعلى الرغم من اأنه �سيمر بالقرب من الأر�ض، ولن ترتب عليه اأخطار، اإل اأن 

وكالة الف�ساء الأمريكية “نا�سا” �سنفته �سمن الأجرام ال�سماوية اخلطرية على الأر�ض.
وت�س���نف “نا�س���ا” الكويكب “اإن اإف 23” على اأنه ج���رم من كويكبات “اأتن”، وه���ي جمموعة من الكويكبات 

القريبة من الأر�ض، التي �سميت ن�سبة اإلى اأول كويكب اكت�سف منها وهو الكويكب “2062 اآتن”.
وتدور جمموعة الكويكبات اأتن، التي يبلغ عدد املعروف منها 815 كويكبا، يف مدارات �س���اذة ن�س���بيا، كما اأن 
مداراته���ا اأو�س���ع من مدار الأر�ض. ويعت���رب هذا الكويكب من الكويكبات كبرية احلجم ن�س���بيا، وهو اأكرب قليال من 
ه���رم خوف���و، الهرم الأكرب بني اأهرام���ات اجليزة، اأو امل�رصح الدائري يف روما اأو “عني لندن”، اإذ تقدر نا�س���ا قطره 
بحوايل 160 مرا. وت�سري التقديرات اإلى اأنه على الأرجح لن ي�رصب الأر�ض، لكن نا�سا و�سفته باأنه ي�سكل “خطرا 

حمتمال”، على الرغم منه اأنه �سيمر على م�سافة 3 ماليني ميل عن الأر�ض.

 Social
media

بعيدا عن ال�سيا�سة... بوتني 
يق�سي عطلته يف اجلبال

ن����رص املوق���ع الر�س���مي للكرملني مقط���ع فيديو يظه���ر فيه الرئي�ض الرو�س���ي 
فالدميري بوتني وهو يق�سي عطلته برفقة وزير الدفاع �سريغي �سويغو يف جمهورية 
تيفا. ورافق الرئي�ض الرو�س���ي، مدي���ر جهاز الأمن الفدرايل األك�س���ندر بورتنيكوف، 
ومدير املحمية الطبيعية غينادي كي�سيلوف، اإ�سافة لوزير الدفاع �سريغي �سويغو.

ويظه���ر مقط���ع الفيدي���و الرئي�ض الرو�س���ي ومن رافق���ه وهم يجمع���ون الفطر 
والتوت، ومن ثم ي�ستقلون قاربا يف رحلة نهرية.

وق���ال الرئي�ض الرو�س���ي وهو يتج���ول يف غابات تيفا “هذه الغاب���ة ذات طبيعة 
خالبة”. ويف يوليو العام 2013، متّكن الرئي�ض فالدميري بوتني من ا�س���طياد �سمكة 
وزنها 21 كيلوغراماً خالل رحلة ا�س���تجمام اإلى بحرية يف اإقليم توفا الرو�س���ي برفقة 

وزير الدفاع �سريغي �سويغو.

�سعودية ت�سابق رياح التغيريات

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

ال����ط����ق���������ض ح����ار 
بع�ض  م��ع  ورط���ب 

ال�سحب.

الري���اح متقلبة الجتاه من 5 اإلى 10 عقد، 
ولكنها �س���مالية �رصقية عموما من 10 اإلى 

15 عقدة اأحيانا.

ارتفاع املوج من قدم اإلى 3 اأقدام.
درج����ة احل����رارة ال�س����غرى 28 والعظم����ى 38 درجة 

مئوية.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ض جمل�ض الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ض التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ض التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رص والتوزيع 
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تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رص

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�ض: 17111467 - 00973  �ض.ت:67133 - �ض.ب : 385

الفجــر:  03:54
الظهـر:  11:39
العصــر: 03:10
المغرب: 06:02
العشاء: 07:32 

مواقيت 
الصالة

و“الغب��اء” التل��وث  ب��ني  غريب��ا  رابط��ا  تك�س��ف  درا�س��ة 
ك�سفت درا�سة حديثة عن اأن تلوث الهواء يقلل 
ب�س���كل “كبري للغاية” من ال���ذكاء، واأن تاأثري الهواء 
امللوث اأو ال�س���ام على ال�س���حة اأ�سواأ بكثري مما كان 

يعتقد �سابقا.
ووجدت الدرا�سة، التي اأجريت يف ال�سني، لكن 
نتائجه���ا تتعل���ق بالعديد من الدول، اأن م�س���تويات 
التل���وث املرتفعة اأدت اإلى انخفا����ض حاد يف نتائج 
الختب���ارات يف مادت���ي اللغات واحل�س���اب، و�س���لت 
يف بع����ض الأحوال اإلى “تاأخري يف التح�س���يل العلمي 

يعادل خ�سارة �سنة درا�سية كاملة”.
واأو�س���ح ع�س���و فريق البحث والباحث يف كلية 

ال�س���حة العامة بجامعة ييل الأمريكية، ت�س���ي ت�سني 
قائ���ال: “الهواء امللوث ميكن اأن يقلل من م�س���توى 
التح�س���يل العلمي لأي �س���خ�ض مبعدل عام درا�سي 

كامل، وهو اأمر موؤثر للغاية”.
واأدرف قائال: “لكننا نعلم اأن التاأثري اأ�سواأ على 
كبار ال�سن، خ�سو�س���ا الذين تزيد اأعمارهم على 64 
عاما، وكذلك على ذوي التح�س���يل العلمي املتدين. 
واإذا ح�س���بنا مق���دار اخل�س���ارة نتيجة التل���وث، فاإنه 

يعادل خ�سارة عدة �سنوات درا�سية”.
دوري���ة  يف  ن����رصت  الت���ي  الدرا�س���ة  وخ���الل 
“برو�سيدينغز اأو نا�سيونال اأكادميي اأوف �ساين�ض” 

)جل�س���ات اأكادميية العلوم الوطنية(، عمد الباحثون 
اإلى حتليل اختبارات اللغات واحل�ساب، التي �سملت 
20 األف �سخ�ض يف ال�سني بني عامي 2012 و2014.
كما قارن الباحثون نتائج الختبارات مب�ستويات 
التل���وث بغازات ث���اين اأك�س���يد النيروج���ني وثاين 
اأك�س���يد الكربيت، ح�سبما نقلت �سحيفة “غارديان” 

الربيطانية.
ووج���دت الدرا�س���ة اأن���ه كلم���ا ازدادت ف���رات 
التعر�ض للهواء امللوث، زاد ال�رصر وتردى م�س���توى 
ال���ذكاء، واأن الق���درات اللغوية اأك���رث تاأثرا بالتلوث 
من القدرات احل�س���ابية، واأن الذك���ور اأكرث تاأثرا من 

الإناث.
واأو�س���ح الباحثون اأن اأ�س���باب هذه الختالفات 
بني الذكور والإناث قد تكون ناجمة عن كيفية عمل 
الدماغ لدى كل من الذكر والأنثى. وقالت امل�سوؤولة 
يف موؤ�س�س���ة “ميداك���ت” اخلريية لل�س���حة العامة يف 
بريطانيا ربيكا دانيالز: “نتائج هذه الدرا�سة مثرية 

للقلق ب�سكل كبري”.
وكانت درا�س���ات �سابقة وجدت اأن التلوث ي�رص 
ب���الإدراك والأداء املعريف ل���دى الطالب، غري اأن هذه 
اأول درا�س���ة من نوعها تدر�ض ه���ذا التاأثري على كل 

النا�ض من خمتلف الأعمار ومن اجلن�سني.

العثور على اأنانا�س 
حم�سو بالكوكايني

ثورة يف اليابان ب�سبب 
الدولفني “هني”

حريق يجلي اآلف 
الزوار لتمثال احلرية

 67 الإ�س���بانية  ال�س���لطات  �س���بطت 
كيلوغرام���ا م���ن الكوكاي���ني، بقيمة ت�س���ل 
اإل���ى نحو 300 األ���ف دولر، خمباأة داخل ثمار 
الأنانا����ض يف �س���وق للخ����رصاوات والفواك���ه 

بالعا�سمة مدريد.
ومتت تخبئة املخدر داخل يف اأ�سطوانات 
وو�س���عه داخل ثمار الأنانا����ض املجوفة، ثم 
تغطيت���ه بطبقة من ال�س���مع الأ�س���فر لتبدو 

وكاأنها فاكهة طبيعية.
واأو�س���حت ال�رصط���ة اإن ثم���ار الأنانا����ض 
كان���ت جموفة متاما وحم�س���وة باأ�س���طوانات 
�سغرية حتتوي على املخدرات. وقد احتوت 
كل ثم���رة ما بني 800 اإل���ى 1000 غرام من 

الكوكايني.

“اأنقذوا هني”... هكذا �رصخ م�س���تخدمو 
“توي���ر” يف الياب���ان، بع���د اأن انت�رصت على 
و�س���ائل التوا�س���ل الجتماعي اأخبار التخلي 
ع���ن اأنثى الدلفني التي تدعى هني وع�رصات 
البطاريق، يف معر�ض مهجور لالأحياء املائية 
من���ذ بداي���ة الع���ام. واأث���ارت ه���ذه الأخب���ار 
عادي���ني  ومواطن���ني  ن�س���طاء  احتجاج���ات 
يف الياب���ان ه���ذا الأ�س���بوع، داع���ني لإنق���اذ 

احليوانات.
واأظهرت �سورا ولقطات فيديو �سورها 
ن�س���طاء خارج املتن���زه، اأظه���رت هني وهي 
طافي���ة ب�س���كل مري���ب على �س���طح املاء يف 

بحرية �سغرية باملن�ساأة املهجورة.

ال�س���عودية رن���ا امليم���وين البالغ���ة م���ن العمر 30 عام���ا، هاوية �س���باقات 
ال�سيارات. تقف اأمام الكامريات مع خوذتها يف �ساحة ديراب لال�ستعرا�ض احلر 

ل�سباق ال�سيارات، يف جنوب �سواحي العا�سمة الريا�ض. )اأف ب(

قالت ال�س���لطات اإنه ج���رى اإجالء الآلف 
م���ن زوار جزيرة يق���ع بها متث���ال احلرية يف 
ميناء نيويورك اإثر ن�سوب حريق �سغري باأحد 

مواقع البناء هناك.
وقال جي���م لونغ املتحدث با�س���م اإدارة 
اإطفاء نيويورك اإن امل�س���وؤولني اأمروا باإخالء 
املوق���ع “اأخ���ذا مبزيد من االحتي���اط” بعدما 
اندل���ع احلريق بني ث���الث اأ�س���طوانات لغاز 

الربوبان.
وقال م�س���اعد مدير اإدارة الإطفاء روجر 
�س���اكويت�ض “لو انفج���رت اإح���دى اخلزانات 
يف وج���ود هذه الكمية الكب���رية من الربوبان 

لكانت كارثة”.

�سهدت مدينة غابيونغ الكورية اجلنوبية حفل زفاف جماعي لآلف العر�سان يف املركز العاملي لل�سالم

الأر�س ترتقب كويكب “الهرم الأكرب”
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